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Konferencijoje dalyvavo 12 valstybių vadovai 

Penktadienį Vilniuje prasidėjo tarptautinė konferencija „Tautų sam
būvis ir geri kaimynų santykiai — saugumo ir stabilumo Europoje garan
tas". Forume dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Moldovos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos prezidentai bei Ru
sijos ministras pirmininkas. Garbės svečio teisėmis į konferenciją atvyko 
Suomijos prezidentas. Į renginį taip pat atvyko nemažai pareigūnų, poli
tikų ir mokslininkų iš keliolikos pasaulio valstybių bei tarptautinių orga
nizacijų. 

V a k a r ų d e m o k r a t i j ų 
' v a d o v a i s v e i k i n a 
V i l n i a u s k o n f e r e n c i j ą 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Vakarų demokratijų vado
vai pasveikino 12-os Vidurio 
Europos valstybių vadovų 
konferenciją Vilniuje, pareiškę 
įsitikinimą, kad ji padės su
tvirtinti taiką ir demokratiją 
Europoje. 

„Vilniaus konferencija papil
do ir gali paspartinti pastan
gas, kuriant labiau integruotą 
ir saugią Europą", sakoma 
JAV prezidento Bill Clinton 
telegramoje, kuri buvo per
skaityta penktadienį Vilniuje 
prasidėjusios geros kaimy
nystės konferencijose daly
viams ir svečiams. 

Pasak B. Clinton, konferen
cijos darbotvarkėje numatyti 
tikslai yra „pagirtini" ir su
tampa su Jungtinių Valstijų 
nuostata padėti kurti sauges
nę ir klestinčią Europą. 

„Vien tai, kad susirinko tiek 
daug Europos valstybių va
dovų ir kitų garbingų dalyvių, 
be abejonės, padės geriau su
vokti istoriją ir sukels naujų 
minčių apie bendradarbiavimo 
stiprinimą", rašo JAV prezi
dentas. 

J is susiejo Vilniaus forumą 
su vasarą Madride vykusiu 
NATO viršūnių susitikimu. 
kur, pasak telegramos, „žengti 
nauji istoriniai žingsniai, sie
kiant ištrinti senąsias Euro
pos padalinimo linijas". 

B. Clinton telegramoje tie
siogiai neįvardijama Baltaru
sija, bet reiškiamas susirū
pinimas, kad ne visur Vidurio 
Europoje laikomasi demokra
tijos principų. 

Bendrame sveikinime, kurį 
pasirašė Prancūzijos ir Vokie
tijos prezidentai Jacąues Chi-
ras ir Roman Herzog, šių val
stybių susitaikymas po dviejų 
pasaulinių karų rodomas pa
vydžiu naujajai Europai. 

Vilniaus konferenciją taip 
pat pasveikino Čekijos prezi
dentas Vaclav Havel ir Euro
pos Komisijos prezidentas Jac
ąues Santer. 

L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
A l g i r d a s B r a z a u s k a s , 

pirmas kalbėdamas Vilniaus 
konferencijoje, pabrėžė, kad 
Europos ateitis siejama su 
visišku demokratijos įtvirti
nimu, ir todėl labai svarbūs 
yra procesai Baltarusijoje. 

Kreipdamasis į pirmajame 
posėdyje susirinkusius valsty
bių vadovus, autoritetingų Eu
ropos organizacijų vadovus. 
politikus, visuomenės veikė
jus, Lietuvos prezidentas pasi
džiaugė, kad konferencijos die
nomis Vilnius tapo vienu poli
tinių Europos centrų. 

Daug dėmesio savo kalboje 
skirdamas demokratijai ir 
tautų susitaikymui. A. Bra
zauskas atskirai paminėjo 

Algirdas Brazauskas 
Lietuvos prezidentas 

Aleksander Kwa*niewski 
Lenkijos prezidentas 

Lennart Meri 
Estijos prezidentas 

Guntis L'Įmani s 
Latvijos prezidentas 

Baltarusiją, pabrėžęs, kad ji 
išgyvena nelengvus valstybin
gumo įtvirtinimo laikus. „La
bai svarbu, kad šie procesai 
vyktų demokratiškai, laikan
tis visuotinai pripažintų žmo
gaus, susirinkimų ir spaudos 
laisvių", sakė prezidentas. J is 
sakė, kad to ypač nori Lietu
va, kaip artimiausia Baltaru
sijos kaimynė. 

Savo kalboje A. Brazauskas 
užsiminė, kad Lietuva ir dalis 
kitų Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių pasirinko integraciją 
į Europos Sąjungą ir NATO. 
„Narystė šiose organizacijose 
regiono valstybes priartintų 
prie istorinio tikslo — 
užtikrintų joms ilgalaikę sau
gią ir pasiturinčią ateitį", sakė 
Lietuvos prezidentas. 

Jis pabrėžė, kad nors šio 
amžiaus pabaiga panaikino 
karinio konflikto grėsmę, val
stybių pastovumui ir demo
kratijai metamas naujas iš
šūkis — sienų nepripažįs
tantis organizuotas nusi
kalstamumas, nelegali migra
cija, prekyba narkotikais ir 
ginklais, branduolinių med
žiagų platinimas. Šias proble
mas sėkmingai galime spręsti 
tik bendromis jėgomis, pa
brėžė A. Brazauskas. 

„Kita konferencija, jeigu pri
tartų Lenkijos prezidentas 
Aleksandras Kwasniewskis, 
po kelerių metų galėtų įvykti 
Varšuvoje", baigdamas savo 
žodį pasakė prezidentas A. 
Brazauskas. 

L e n k i j o s p r e z i d e n t a s 
A l e k s a n d e r 

K w a s n i e w s k i 
santykius su Lietuva nurodė 
pavyzdžiu, kaip Vidurio Euro
poje reikia įveikti senus nesu
tarimus. „Nuo abipusio nepa
sitikėjimo, nuo mažiau ar dau
giau nepagrįstų pretenzijų, 
pastaruoju metu Lenkija ir 
Lietuva perėjo prie labai arti
mo ir įvairiapusio bendradar
biavimo, kurį. abi valstybės va
dina strateginio bendra
darbiavimo vardu", sakė jis. 

Lietuva ir Lenkija, kelis 
šimtmečius gyvavusios suvie
nytoje valstybėje, ginklu 
spendė teritorines problemas 
po I pasaulinio karo. Tautų 
tarpusavio nepasitikėjimas 
ėmė sklaidytis tik po sovietų 
dominavimo žlugimo šio de
šimtmečio pradžioje. 

Pabrėžęs gerus Lenkijos 
santykius su kaimynais tiek 
Rytuose, tiek ir Vakaruose, A. 
Kvasniewski pasisakė prieš 
demokratijos pažeidimais kal-
tiramos Baltarusijos tarptau
tinį atskyrimą. 

R u s i j o s p r e m j e r a s 
V i k t o r Č e r n o m y r d i n 

da- kartą pabrėžė neigiamą 
Risijos požiūri į NATO plė
timą. „Mūsų vyriausyin; mano, 
kai padarytas sprendimas yra 
dužiausia istorinė klaida, pa-

Petru Lucinschi 
Moldovos prezidentas 

VM IT M i [ t 

Leonid Kučma 
Ukrainos prezidentas 

Petar Stojanov 
iulgarijos prezidentas 

Emi l Constant inescu 
Rumunijos prezidentas 

Arpad Goncz 
Vengrijos prezidentas 

"V \ 

Viktor Černomyrdin 
Rusijos ministras 

pirmininkas 

Aleksandr Lukašenko 
Baltarusijos prezidentas 

Martti Artisaari 
Suomijos prezidentas 

sibaigus šaltajam karui", sakė 
jis, kalbėdamas Vidurio ir 
Rytų Europos prezidentų kon
ferencijoje. 

V. Černomyrdin pabrėžė, 
kad Rusiją ypač neramina Ma
drido susitarime numatytas 
galimas Baltijos valstybių pri
ėmimas į NATO tolimesniame 
sąjungos plėtros etape. 

Premjeras sakė, kad savo 
santykius su NATO Rusija 
stengsis grįsti pasirašytuoju 
santykių pagrindų aktu, ku
ris, pasak V. Černomyrdin, 
„sudaro būtinas prielaidas 
saugumui ir stabilumui Euro
poje". 

L a t v i j o s p r e z i d e n t a s 
G u n t i s U l m a n i s 

ypač daug dėmesio savo kal
boje skyręs tautų bendradar
biavimui ir atsiskyrimo žalai, 
tiesiogiai neužsiminė apie Bal
tarusiją. 

Kalbėdamas apie Latvijos 
siekius įstoti į Europos Są
jungą, G. Ulmanis sakė, kad 
Latvija ypatingą dėmesį skiria 
Baltijos valstybių bendradar
biavimui. Pavyzdžiu Latvijos 
prezidentas paminėjo Lietuvos 
ir Lenkijos santykius. „Tai — 
kelias į Europą", sakė prezi
dentas. 

G. Ulmanis taip pat pa
sidžiaugė, kad Vilniaus konfe
rencijoje dalyvauja Rusija. 
Dvišalis ir daugiašalis dialo
gas su šia valstybe leidžia ap
tarti politines problemas, sakė 
Latvijos prezidentas. 

Latvijos socialdemokratų 
darbininkų partija jau ketvir
tadienį paragino šalies prezi
dentą Guntį Ulmaių atšaukti 
numatytą susitikimą su Bal
tarusijos prezidentu Alek
sandr Lukašenko. 

Partijos pranešime sakoma, 
jog ji pritaria Baltarusijos so
cialdemokratų nuomonei, kad 
A. Lukašenkos pakvietimas 
dalyvauti tarptautinėje konfe
rencijoje Vilniuje reiškia val
dančiojo Baltarusijoje režimo 
rėmimą. 

Partija mano. kad G. Ulma
nis turi pasekti Suomijos pre
zidento Martti Ahtisaari pa

vyzdžiu ir atsisakyti planuoto 
susitikimo. 

E s t i j o s p r e z i d e n t a s 
L e n n a r t M e r i 

pabrėžė, kad jo valstybė siekia 
bendradarbiavimo su Rusija, 
tačiau toks bendradarbiavi
mas turi būti abipusiai nau
dingas, pagrįstas tarptautine 
teise ir turi turėti ilgalaikę 
perspektyvą. 

Pasitikėjimas atsiras tik ta
da, kai esi tikras, kad kita 
pusė pripažįsta tas pačias ver
tybes, sakė jis. 

L. Meri daug kalbėjo apie 
Baltijos jūros valstybių ben
dradarbiavimą ir pabrėžė Es
tijos pasirinkimą siekti Euro
pos Sąjungos ir NATO na
rystės, pabrėždamas, kad la
bai svarbu, jog visos Baltijos 
valstybės įstotų į Europos Są
jungą. 

Kalbėdamas apie pilietinės 
visuomenės kūrimą Estijoje, 
prezidentas pabrėžė, kad prie 
to labai daug prisidėjo įvairūs 
tarptautiniai fondai, taip pat 
ir Soroso fondas. L. Meri ap
gailestavo, kad Vilniaus kon
ferencijos išvakarėse šis fon
das turėjo sustabdyti savo 
veiklą Baltarusijoje. 

Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr 

Lukašenko 
atmetė visus priekaištus Bal
tarusijai dėl nepakankamos 
pagarbos demokratijai, žmo
gaus teisėms ir spaudos lais
vei ir pats priekaištavo Va
karų valstybėms, kad dvigu
bos normos yra taikomos kal
bant apie demokratiją ir žmo
gaus teises bei integraciją 
Vakarų ir Rytų kryptimi. 

Tuo tarpu, pasak jo, atvyku
sieji į Baltarusiją žmonės 
„nustemba, pamatęs skirtu
mą" tarp to, kaip ji yra vaiz
duojama ir kokia yra iš 
tikrųjų. 

Kalbėdamas apie demokra
tiją, A. Lukašenko tvirtino, 
kad Baltarusija yra viena iš 
nedaugelio valstybių, kurioje 
nėra etninių ir religinių kon
fliktų, visos tautos turi lygias 
teises, nėra kraujo liejimo. 

palyginti nedidelis nusikals ta
mumo lygis. 

„Mūsų informacinė erdvė 
yra viena atviriausią visoje 
Europoje. Bet šie principai ne
tur i nieko bendra su dezinfor
macija, kurią sukelia ka i ku
rios visuomenės informavimo 
priemones užsienyje", tvir t ino 
Baltarusi jos vadovas. 

A. Lukašenko nuomone, Bai-
tarusi ja Vaka rams tapo nepa
t raukl i , nes stengiasi susivie
nyti su Rusija. „Vakaruose į 
integraciją į Rytus žiūrima 
neigiamai , o į Vakarus — tei
giamai", stebėjosi j is . 

J i s ta ip pa t užtikrino, kad, 
nors Baltarusi ja ir nepr i tar ia 
NATO artėjimui prie savo 
sienų, bet gerbs kiekvienos 
valstybės teisę pasir inkti . 

„Kiekvienos suverenios val
s tybės vadovas turi teisę pats 
nuspręs t i , ka ip vadovauti val
stybei", į daugelį klausimų dėl 
demokrat i jos pažeidimų Bal
tarusijoje a t sakė A. Luka
šenko. Visgi Vilniaus konfe
rencijoje išgirstą kitų prezi
dentų kritiką dėl jo vykdomos 
politikos pavadino naudinga . 
„Man svarbios šios pastabos. 
J a s išanalizuosiu ir įver
tinsiu", teigė Baltarusijos pre
zidentas . 

Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma 

oficialiai paskelbė apie su
manymą 1999-siais surengti 
Baltijos ir Juodosios jūros re-

t gionų aukščiausio lygio susiti
kimą Ukrainoje. 

J i s tikisi, kad abiejų jūrų 
valstybių vadovai jo pasiūly
t ame susi t ikime galėtų pasira
šyti bendrą dokumentą apie 
d raug iškus kaimyninius san
tykius ir sukurt i t am tikrą 
valstybių elgesio kodeksą. 

V i l n i a u s f o r u m o 
p r a n e š ė j a i 

pabrėžė Europos bendradar
biavimo reikšmę. Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
(ESBO) pirmininkas " is 
Helveg Petersen paraf ino Eu
ropą kuo geriau išnaudoti 
ESBO telkiamas bendradar
biavimo galimybes. 

Lietuva „žygiuoja" per 
Europos sostines 

Vi ln ius , rugsėjo 5 d. 'BNS; 
— Tęsdamas savo kelionę per 
ES valstybių sostines, rugsėjo 
4 d. Lietuvos URM pasiruo
šimo deryboms su ES dėl na
rystės delegacijos vadovas Ge
diminas Šerkšnys Stokholme 
susitiko su Švedijos URM val
stybės sekretoriumi Gunnar 
Lund, pranešė URM informa
cijos ir spaudos skyrius. 

Per susitikimą G. Šerkšnys 
įteikė G. Lund Lietuvos ko
mentarus apie Europos Komi
sijos nuomonę dėl Lietuvos 
pasirengimo stojimui į Euro
pos Sąjungą. Komentaruose 
nurodomi Komisijos vertini
mų net ikslumai. 

P. Lund informavo, kad 
Švedijos vyriausybė nekeičia 
savo principinės nuostatos, jog 
derybos dėl narystės turi būti 
pradėtos ka r tu su visomis val
stybėmis - kandidatėmis, ku
rios at i t inka vadinamuosius 
Kopenhagos vertinimus, taip 
pat ir visomis trimis Baltijos 
valstybėmis. 

Lietuva teigia, jog ruošiant 
Europos Komisijos išvadas, 
nebuvo atsižvelgta į sparčią 
Lietuvos socialinę ir ekonomi
nę plėtrą. Liepos mėnesį pa
skelbtose rekomendacinėse 
Europos Komisijos išvadose 

J is pabrėžė regioninio bend
radarbiavimo svarbą, paminė
jęs, be ki ta ko, sėkmingą Bal
tijos jūros valstybių tarybos 
veiklą. 

ESBO pirmininkas su pasi
tenkinimu pastebėjo, kad Vil
niaus konferencijoje dalyvauja 
Baltarusijos prezidentas Alek-
sand Lukašenko ir atsargiai 
priminė j a m būtinybę puo
selėti demokratijos principus. 

„Tai rodo. kad Baltarusija 
nori pilnai dalyvauti šio regio
no bendradarbiavime, kuris 
grindžiamas įsipareigojimais 
ginti žmogaus teises", sakė H. 
Petersen. 

ES įgaliotinė Anita Gradin 
savo kalboje konferencijos da
lyviams sakė, kad visos kandi
datės, laikui bėgant, galės tap
ti Sąjungos narėmis. Pasak 
jos, ES kasmet įvertins, kaip 
kiekvienai kandidatei sekasi 
vykdyti ES narystes reikalavi
mus. Pirma tokių politinių ir 
ekonominių reikalavimų per
žiūra įvyks kitais metais. 

A. Gradin pabrėžė, kad pri
imdama galutines išvadas. 
Europos Komisija atsižvelgia į 
svarbiausius reikalavimus 
kandidatėms — nuo demokra
tijos pastovumo ir pagarbos 
žmogaus teisėms iki rinkos 
ekonomikos ir atitikimo kon
kurenciniams ES reikalavi
mams. 

Buvęs Vokietijos užsienio 
reikalų ministras, dabar Bun
destago narys Dietrich Gen-
sher pareiškė įsitikinimą, kad 
visos narystės ES siekiančios 
valstybės įstos į šią organiza
ciją, ir pasisakė už vieningą 
derybų pradžią su visomis na
rystės siekiančiomis kandi
datėmis. 

Europos Taryba spalio vidu
ryje ketina pasiųsti stebėtojų 
grupę į Minską, kad ištirti ga
limybę atnaujinti ryšius su šia 
valstybe, sake ET Parlamen
tinės Asamblėjos prezidente 
Lėni Fischer. 

Europos Taryba įšaldė Bal
tarusijos specialaus svečio na
rystę šioje organizacijoje del 
demokratijos ir žmogaus tei
sių padėties. Tačiau, sakė L. 
Fischer. tai nereiškia, kad ET 
nepalaikys ryšių. 

Lietuva neminima tarp pir
mųjų šešių galimu kandida
čių. 

Lietuva tikisi, kad jos pa
teikta naujausia informacija 
paskatins gruodžio mėnesį 
Luxemburge įvyksiantį ES 
viršūnių susitikimą pakviesti 
Lietuvą pradėti narystės dery
bas kitų metų pradžioje. 

G. Šerkšnys taip pat susiti
ko su ambasadoriumi Niels-
Erik Schyberg, Švedijos URM 
atstovu konsultacijoms su EK 
bei su ambasadoriumi Inge-
mar Stjernberg. Paramos Vi
durio ir Rytų Europos vals
tybėms padalinio vadovu. 

G. Šerkšnys vizituoja ES 
sostines, supažindindamas su 
Lietuvos pasiekimais bei ieš
kodamas paramos siekiui pra
dėti narystės derybas su pir
mosiomis kandidatėmis. 

Maskvoje turėtų 
įvykti Lietuvos ir 
Rusijos premjerų 

susitikimas 

Vi ln iu s , rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Rusijos premjeras Viktor 
Černomyrdin, penktadienį su
sitikęs su Lietuvos premjeru 
Gediminu Vagnoriumi, oficia
liai jį pakvietė vizito į Mask
vą. 

„Mus nustebino geranoriš
kas Rusijos vyriausybės vado
vo nusistatymas, tačiau a r jis 
t ikras mes galėsime pasakyt: 
tik metų pabaigoje, kai bus 
pasirašytos ruošiamos sutar
tys", žurnalistams po susitiki
mo sakė G. Vaganorius. 

Lietuva tikisi, jog per nu
matytą spalio pabaigoje Lietu
vos ir Rusijos prezidentų su
sitikimą bus pasirašytos trys 
sutar tys — sienos pažymėji
mo, nelegalių migrantų grąži
nimo bei dvigubo apmokestini
mo išvengimo. 

G. Vagnorius pabrėžė, jog 
susitikime pasiekti susitari
mai visais svarbiausiais klau
simais, tačiau Lietuvos prem
jerui išlieka abejonių, ar visus 
juos pavyks įgyvendinti. 

* Lietuvos vyr iausybė 
trečiadienį nutarė įsteigti Mo
bilizacijos ir mobilizavimo re
zervo rengimo departamentą, 
kuris priklausys Krašto ap
saugos ministerijai. 

KALENDORIUS 
Rugsė jo 6 d.: Faustas. Bea

ta, Vaištautas. Kantvile. Kan 
tigirdas. 1365 m. prasidėjo 
lietuviškos spaudos draudi
mas. 

Rugsė jo 7 d.: Gilbertas. Re
gina. Pulchenja. Palnivra. Re
da. 

Rugsė jo 8 d.: Švč. M. Mari
jos gimimas; Šiluvos Marijos 
švente. Adnjonas. Adelė. Ge
rutis. 1860 m. gimė mokslinin
kas, poetas. Lietuvos Atgimi
mo veikėjas Adomas Jakš tas -
Dambrauskas. 1930 m. Lietu
voje pradėta švęsti Tautos 
švente. Vytauto Didžiojo vai
nikavimui paminėti. 1991 m. 
pradėta švęsti Lietuvos Pa
dėkos švente, sulaukus tarp
tautinio Lietuvos nepriklau
somybes pripažinimo. 

Rugsė jo 9 d.: šv Petras 
Klaveras. kunigas, misionie
rius 1581-1654); Sergijus. 
Serapiną. Ramune. Vaidas. 
Vylius. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ... 
Sunku tikėti, kad jau pus

metis prabėgo nuo mano pir
mojo „Iš Ateitininkų gyveni
mo" redaguoto numerio, š.m. 
kovo 1-mąją dieną. Galvojau 
skaitytojams gal būtų įdomi 
redaktores perspektyva parū
pinant iš ateitininkijos žinu
tes ir mintis. Sakau parūpi
nant, kadangi mano darbas iš 
tikrųjų yra ieškojimas rašan
čiųjų, ieškojimas žinių ir min
čių, kuriomis tie rašytojai pa
sidalintų. 

Įsipareigojus šiam darbui, 
norėjau išjudinti mūsų ateiti-
ninkiją, prisidėti prie spaudos, 
kad plačiau ir artimiau susi-
pažintume su kitais spaudos 
puslapiuose, matytume, kad 
mūsų sąjūdis veikia, kad mū
sų skaičiai nemaži, ypač jau
nių ir jaunučių, kad mūsų 
žmonės turi gyvą puslapį šeš
tadienio „Drauge". 

Kas liečia platesnį susipa
žinimą spaudos puslapiuose, 
manau, visi jaučiame, kad tai 
vykdoma. Šiuo tikslu pavasarį 
pasiunčiau nemažai anketų, 
kuriose prašiau įvairių ateiti-
ninkiškų vienetų, asmenų 
apie save parašyti ir pasida
linti savo mintimis mūsų 
sąjūdžio rūpesčiais. Anketos 
buvo pasiųstos SAS centro 
valdybai, MAS centro valdy
bai, ir aštuonioms JAS kuo
poms/globėjams bei JAS cent
ro valdybai. Septynioms MAS 
kuopoms/globėjams anketų 
nebuvo siunčiama. Jiems buvo 
pasiųstas laiškas, kviečiantis 
pateikti žinias apie savo vei
kimą, savo narius. 

Su studentų centro valdyba 
susipažinome rugpjūčio 9-tos 
dienos laidoje. Žinios iš JAS 
kuopų jau buvo išspausdintos 
įvairiomis datomis. Supažin-
dinom skaitytojus su dr. Onu
te Daugirdiene, JAS CV-bos 
pirmininke (liepos 19 d.), o su 
kitomis valdybos narėmis tai 
atliksime ateityje. 

Ne visi atsakė į anketas, 
nors prie anketų buvo pridėti 
redaktorei adresuoti (su pašto 
ženkliuku) grąžinimo vokai. 
Kodėl neatsakyta — galima 
tik spėlioti. Pagalvoji, kad as
meniškas paskatinimas turėtų 
veikti! Kai kuriais atvejais 
taip. bet kitais turi mažai 
reikšmės. Kol kas, man pačiai 
malonu darbuotis su „Draugo" 
redakcija, malonu su žmonė
mis palaikyti ryšį, malonu 
rašyti Lietuviškąjį žodį, malo
nu dalintis tuo, kas pas mus 
vyksta, tuo kas mūsų tarpe 

kalbama ir galvojama. 
Norėčiau su Jumis pasida

linti tokia „suvestine" — vi
sose anketose buvo kausimų 
apie kuopų, valdybų rūpes
čius. Iš JAS kuopų ir centro 
valdybos gautose anketose iš
vardinti rūpesčiai buvo: 

* trūksta norinčių su kuopo
mis dirbti žmonių; mažėja 
tokių žmonių skaičius 

* vieniems labai daug vaikų, 
taip kad trūksta vadovų; ki
tiems narių skaičius, atrodo, 
mažėja. 

*kaip galima pritraukti tė
velius, kurių vaikai dalyvauja, 
bet kurie patys nėra ateitinin
kai — norėtųsi juos įtraukti į 
vadovaujančių eiles. 

* trūksta medžiagos susirin
kimams 

* rūpi, kad jaunieji ateiti
ninkai, kurie mūsų jaunųjų 
sąjungoje labai veiklūs ir da
lyvaujantys, pereitų į stiprias 
moksleivių kuopas 

* konkurencija su užsiėmi
mais nelietuvių aplinkoje, ne 
tik laiko atžvilgiu, bet ir pačiu 
plačiu mastu ir užsiėmimų 
įvairumu. 

* pastaba, kad AF valdyba ir 
ASS CV-ba turėtų daugiau 
dėmesio kreipti jaunimui (čia 
buvo kalbama apie buvusiąją 
AF valdybą) 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos centro valdybos narių rū
pesčiai: 

* pritraukti ir paskatinti 
studentus ateitininkiškon 
veiklon 

* kliūtis tame, kad studenti
ja išvyksta studijuoti į vie
toves, kuriose nėra lietuvių ir 
ateitininkų. 

* reikia sugrįžti prie pa
grindų 

* didžiausia kliūtis — „ko
munikacija" — reikėtų naudo
ti „E-mail" ir „web page" , 

* pritaikyti ateitininkų prin
cipus ir pagrindus prie dabar
tinių laikų ir pasikeitimų 

*didžiausia kliūtis, kad įvai
riuose miestuose pasklidę stu
dentai seka įvairius veiklos 
kalendorius ir sunku suderinti 
bendrą veiklą 

* didžiausias rūpestis yra 
pasidavimas — lengva ener
gingai ir su nuotaika pradėti 
uždavinį; sunkiau išlaikyti en
tuziazmą, kada visi pasklidę 
po tolimus miestus. 

Iš šių visų anketinių apklau
sinėjimų ASS CV-ba buvo są
moningai redaktorės išskirta. 
Iš dalies todėl, kad redaktorė 
pati yra CV-bos narė, bet ir 

Bare l i s bičiul ių š.m. sendraugių stovykloje, „Dainavoj** Nuotr. A l d o n o s K a m a n t i e n ė s 

todėl, kad . dėmesį norėta 
kreipti į jaunimą. Naujoji ASS 
CV-ba, kuriai pirmininkauja 
dr. Algis Norvilas, jau kal
bėjusi apie šiuos įvairius rū
pesčius ir apie galimybes rasti 
jiems atsakymus. ASS CV-bos 
planuojama su kitų sąjungų 
valdybomis susitikti ir aptarti 
galimybes bendromis jėgomis 
sustiprinti veikimą. ASS CV-
ba jaučia, kad dalis jos už
duoties yra pūti užnugariu 
jaunimui. Vienoje ateinančių 
laidų bus žinučių ir iš ASS 
CV-bos. 

Labai malonu skaitytojams 
pranešti, kad per tą šešių 
mėnesių laikotarpį, prie šio 
skyriaus savo rašiniais yra 
prisidėję daugiau negu 35 as
menys, jų tarpe labai įvairaus 
amžiaus. Čia neįskaičiuoju są
jungų ar kitų asmenų prane
šimus. Tai gražus skaičius, 
liudijantis, kad „nemiega" mū
sų ateitininkai. (Stengiamasi 
pažadinti tuos, kurie snau
džia). 

Bendrai apie „Iš Ateitininkų 
gyvenimo" skyrių gaunu gerus 
atsiliepimus. Norėčiau pami
nėti, kad dr. Romualdo Kriau
čiūno prieš Nepaprastąją Kon
ferenciją per septynetą šešta
dienių pravestas koresponden-
cinis pašnekesys sukėlė įdo
miausius atsiliepimus. Kai ku
rie jautė, kad be reikalo toks 
ilgas tęsinys. Daug daugiau 
jautė, kad tai buvo naudinga 
ir kvietė redaktorę turėti dau
giau tokio pobūdžio rašinių. 
Redaktorė mano, kad čia buvo 
ypatingas atvejis ruošiantis 
konferencijai ir dr. Kriau
čiūnui yra dėkinga, kad jis su
tiko atlikti tą darbą. Tokių tę
sinių skyriuje bent šiuo metu 
neplanuojama. Net Ramunės 
Kubiliūtės Nepaprastosios 
Konferencijos aprašymas buvo 
išspausdintas kituose „Drau
go" puslapiuose. 

Kartais žmonės nusivilia, 
kad jų medžiaga tuoj pat nes
pausdinama. Čia norėčiau pa
sakyti, kad pirmenybę gauna 
laiko ribojami rašiniai ir kar
tais tie , kurie atrodo svarbes
ni. Prašome neužsigauti! Ver
tinam visų prisidėjimą. Jo 
laukiam. Kartais žmonės nusi
vilia, kad jų nuotraukos ar 
medžiaga nenaudojamos. Ga
lutinai, ką naudosime, ką ne. 

STUDIJŲ DIENV SAVAITGALIS 

*k, \ L.\ 

Jaunosios kartos 
toras Sadauskas 

.veikėju" veikla S.m. sendraugių stovykloje. Iš k.: Rima* Grybauakaa, Andrius Razma ir Vik-
Nuotr Aldonos Kamantienės 

Darbo dienos šventės savait
galį „Dainavoje" vykusios 
tradicinės ateitininkų Studijų 
dienos buvo sėkmingos. Gau
siai susirinkę įvairių kartų 
ateitininkai jautėsi lyg viena 
didelė šeima. Pakiliai nuotai
kai įtakos turėjo palankus 
oras, gerai paruošta progra
ma, nuolat matomų ir de
šimtmečius nematytų draugų 
susitikimai ir pabendravimai, 
sveikas ir skanus maistas. 

Užisregistravusių dalyvių 
buvo arti pusantro šimto, bet 
atsirado ir tokių, kurie iš 
anksto nebuvo planavę daly
vauti. 

Savaitgali organizavo ir jam 
vadovavo Juozas Polikaitis. 
Visą registraciją tvarkė Va
karė Valaitienė ir jos šeima. 
Dalyvius skaniai ir sočiai mai
tino vyriausia šeimininkė Ona 
Norvilienė ir jai talkinę Liuci
ja Slikienė, Antanas Vala
vičius ir Viktorija Valavicienė. 
„Baltojo avino" kavinėje vaišes 
tvarkė Adelė Lietuvninkienė 
— tai kavutė tarp akademių 
sesijų ir užkandžiai dienai 
pasibaigus. 

Akademinę dalį atliko Aud
ra Baleišytė, dr. Frances Co-
valesky (Kavaliauskaitė), ses. 
Onutė Mikailaitė, Liuda Ru-
gienienė, Laima Šalčiuvienė ir 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Prie akademinės dalies, pir
mojo simpoziumo (Konferenci
jos pranešimai) prisidėjo ses. 
Daiva Kuzmickaitė, dr. Petras 
Kisielius, dr. Audrius Polikai
tis ir dr. Vytautas Vygantas. 
Prie antrojo (sąjungų prane
šimai) prisidėjo Vakarė Va
laitienė (JAS), Asta Čuplins-
kienė, Gailė Černiauskaitė ir 
Vytas Čuplinskas (MAS), Vy
tas Žemaitaitis (SAS) ir dr. Al
gis Norvilas (ASS). 

Vakarinėse programose 

nusprendžia .Draugo" redak
cijos vadovybė ir taip privalo 
būti. 

O kad gražiai sulaužytas 
skyrius ir kalba „sveika", rei
kia padėkoti Irenai Regienei, 
su kuria redaktorė bendradar
biauja. Su Irena kalbamasi be
veik kas savaitę. Ateitininkai, 
kaip organizacija, turime būti 
dėkingi „Draugui", kad jo pus
lapiuose turime savo kampelį. 

Noriu dar paminėti, kad 
JAS CV-ba tęsia pažymėjimų 
ir penkių dolerių „stipendijos" 
teikimą jauniams ir jaunu
čiams, kurie skyriui aprašo 
savo veiklą. Tai graži valdybos 
iniciatyva skatinti jaunimą 
prie rašyto lietuviško žodžio ir 
savo veiklos branginimo. 

Žengdami pirmyn, prade
dant greta mokslo metų ir 
naujuosius organizacinės veik
los metus, rašykite mintis, 
planus, siųskite savo metinius 
veiklos kalendorius. O labiau
siai visų laukiamos yra nuo
traukos! Ši SeSių mėnesių 
trumpa redaktorės apžvalga 
baigiama padėka visiems prie 
spaudos pradedantiems ir 
skatinimu Wtti drąsesniais 
spaudos dalyviais — bendra
darbiais. 

Laimas . 

džiaugėmės stebėdami vaizda
juostes, klausydami poezijos ir 
muzikos. Aleksandras Plėnys 
pirmą vakarą rodė savo per 
„cable" televiziją rodytą filmą 
apie Lietuvą. Poezijos vakare 
pasirodė Nijolė Gražulienė ir 
Dalia Staniškienė. Muzikos 
vakarą, kuriam salę pa
sigėrėtinai papuošė Taura Za-
rankaitė-Underienė, progra
mą atliko pianistė Frances , 
Covalesky. 

Sunku būtų rasti tokį turi
ningą, ir nuo mūsų pasaulio 
greito tempo atpalaiduojantį 
savaitgalį! Plačiau apie Stu
dijų dienas bus rašoma „Drau
go" šeštadieniniam priede. 

L.Š. 

VISI DALYVAUKIME 
ŠILUVOS ATLAIDŲ 

PROCESIJOJE 
Visi Čikagos ir apylinkių 

ateitininkai yra prašomi daly
vauti Šiluvos atlaidų procesi
joje sekmadienį, rugsėjo 14 d. 
Dalyviai renkasi 1 vai. p.p. 
Maria mokyklos aikštėje, Mar-
ąuette Parke. Iš ten procesi
joje eisime į Švč. M. Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos 
bažyčią, kur vyks iškilmingos 
pamaldos. 

PRADEDAM VEIKLĄ 
Daumanto — Dielininkaičio 

jaunučių ateitininkų kuopa, 
apjungianti vaikus nuo vaikų 
darželio iki 8 skyriaus, nau
juosius veiklos metus pradės 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., 9 
vai. r. šv. Misiomis Pal. J. Ma
tulaičio misijoje. 

DR. K. JUČAS , 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S.Katfzto Ava., Chfcaso 

773-778-6880 « t » 773-488-4441 

DR. VHJUS MKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

iaw-if7 C 3 M I> aa«a» 
PT*1«UM> Palo* Communuy Hoapui 

• M c»o»t M a i i 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. 706-287-2266 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRT DALIAS PRUNSKIS.MD 

a r a i rajn neatmeni aiaanna 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

Chicago: 773-728-0600 
East Dundee: 847-561-1212 

McHenry. 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

DR. RAMUNĖ MAOEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberte Road 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 9. Kedzn Ave. 

Tai. 773U34-2123 
Valandos pagal susitarimą 

DR DOMAS LAPKUB 
vidaus ir plaučiu, ligos 

15300 WaatAva. 
Orland P8fk 

708-34*6100 
Valandos ka»dk»n jtonyrus saveigeiius 
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DR. JANINA JASKEV1CIUS 
JOKŠA 

6441 S. PuIaaM Rd.p CNcago. "-
Rez. 706422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 8. Kadrie Av. 

yal antrd. 2-* v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
šestd pagal susitarimą 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MaJn St 
Metraeon, IL 60443 
TeL 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.. Chicago, IL 
Tai. 773-735-5666 

4707 8. Gllbert. La Orange. IL 
Tai. 706-362-4467 

VIDAS J. NĖMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Cniropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7Z71 S. Hartam, Brtrjgevia*, IL 80456 

Tai. 708 684 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ. D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 S t 

TfHayPark.IL 60477 
706414-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtoMand Ava.. Sto. 201 
(skersai garves nuo Good Samaritan ligonmės) 

DownaraQrova.IL 80615 
TeL 630-000-3113 

Valandos su Sitams 

EDMUNDAS VORAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Auebn) 

T a i 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tol. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUOUUSLSJŠ 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1102 Waja*rSt, Lamom. IL 6O430 
Tai. 816-723-1864;;; 

78O0W.CoftegaDr. 
Palo* Hetghte, L 60453 

Tai. 706-361-0010 

DR.EDECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 708-246-0087 arba 706-2466681 
6449 S. PuIaaM Road, 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhatm Rd. 
W*atcneatar,IL 60164 

TeL 708-344-1884 
Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai 708-662-4158 atsakomas 24 vai 
1443 S. 506) Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. • 7 v.v. 

Išskyrus trečd., šeštad 11-4 v.p.p. 

M . PĖlRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliai* tat. 700 634-11» 

Caidmc Dmgnoeh, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NĖMICKAS, MD. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.RW08land Ava. 
Chfcago Ridge,IL 60415 

T ^ 0 6 * 8 * 8 2 2 
4149 W. 63rd. St. 

T a i 773-735-7709 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

Tat. (630)527-0090 
Tew~1,8ti6a3C 

rjownaraQrova.IL 60515 
Tel. (830)435-0120 

OrlT 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tai. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAJTIENĖ 
DANTLĮ GYDYTOJA 

4817W.83St.Burbank.IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKĖVIČlOfE, M.t. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croaa Proteeaional PaviHon 

36. South 
Uhuanian Plaza Ot at CaMtomJa Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tat. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 W. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tal .708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9625 8.7961 Ava., Htokory HNM. IL 

Tat. (708) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.9S St. Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3vp p -7v v., antr i2:30-3v.p.p 
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p p 

penktad ir sestad 9 v r - 12 v.p p 

Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos 

5640 S. PutaaM Rd. 
Tai 773-585-2802 
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VEIKTI IR TIKĖTI 
Pirmame skaitinyje bei tu r ime pirmojo šios giesmes 

Evangelijoje atrodo, kad kai- skirsnelio: „Viešpats Dievas 
bama apie paradoksus arba 
žmogiška išmintimi nesupran
tamus dalykus. Antrasis skai
tinys iš apaštalo Jokūbo laiško 
tačiau t rumpai ir d rū ta i 
išsako esminius dalykus. Bet 
gyvenime reikia ir poezijos, ir 
prozos, ir paslaptingumo, ir 
realybės, tiek regimų dalykų, 
tiek ir juose glūdinčių nere
gimųjų, pažymi šio sekmadie
nio skaitinius komentuojantis 
kun. Carroll Stuhlmueller. Ir 
mes turime gerbti ne tik savo 
sielą, bet ir savo kūną; suvokti 
savo kilnumą tiek savo gam
tiškoje, tiek ir antgamtinėje 
savo būtybėje. 

Antrame skaitinyje (Jok 
2:14-18) apaštalas Jokūbas 
ginčijasi su kraštutiniais dva
singumo šalininkais, kur ie 
mano, kad žmogaus darbai 
trukdo Dievo plano veikimui. 
Jokūbas j iems nedviprasmiš
kai išdėsto, jog pagal tikrąjį 
dvasingumą, vien žodžiai, ne
paisant kaip dvasingi, ki lnūs 
ar Šventojo Rašto įkvėpti, ne
aprengs drabužio neturinčio 
žmogaus, nepamaitins badą 
kenčiančiojo. Apaštalas susu
muoja: tikėjimas, neišreiš
kiamas darbais, niekam t ikęs. 
Maistas bei apranga — pa
grindas žmogaus išsilaikymui, 
todėl apie juos sukasi ir die
viškų dalykų supratimas. 
Jokūbo aiškiame, prakt iška
me susumavime matome jun
ginį tarp to, kas žmogiška, ir 
to, kas dieviška: „Aš tau dar
bais parodysiu savo tikėjimą". 

Bet yra atvejų, pažymi kun . 
Stuhlmueller, kai visą mūsų 
dėmesį sutelkia dvasiški daly
kai. Ir tai nereiškia, kad ta
pome fanatikais, įsivaizduo
jančiais save kaip kūno netu
rinčias dvasines būtybes. Gy
venime yra atvejų, kai esame 
objektyviai, rimtai susirgę; kai 
kenčiame viešą pajuokimą, ne
supratimą; ar kai sekimas 
Kristumi nuveda kryžiaus ke
liu. Tokiais atvejais į pagalbą 
ateina pranašas Izaijas pir
mame šio sekmadienio skaiti
nyje (Iz 50:5-9), ir šio sekma
dienio Evangelija (Morkaus 
8:27-35). 

Šio sekmadienio i š t rauka iš 
pranašo Izaijo grupuojama su 
trimis kitomis iš t raukomis, 
vadinamomis Kenčiančiojo 
Tarno giesmėmis (būtent: Iz 
42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-
53:12). Trečioje giesmėje (šios 
dienos skaitinyje) girdime Iza
ijo reakcijas į j a m taikomus 
šmeižtus bei kalt inimus. J i s , 
kaip Dievo tarnas , išsaugo 

man davė iškalbų liežuvį, kad 
sugebėčiau žodžiu stiprinti 
nuvargusius", bet pažodžiui 
hebraiškas išsireiškimas, ku
ris lietuviškai perduodamas 
„iškalbus liežuvis", reiškia 
„liežuvis (žmoguje, kuris) įsi
klausė". Kadangi žmogus iš
girsta Dievo žodį per žmogišką 
patirtį , tuoj po to Tarnas sako: 
„Kas rytą žadina mano ausį, 
kad klausyčiausi, tars i moki
nys". Bet toks žmogui ateinan
t is žodis yra ir su įpa
reigojimu: ta rnas negali nusi
gręžti, nors žmonių smūgiai. 
r a u n a m a barzda ir apspjaudy-
mas jį visiškai paniekina. Die
vo žodis ir tarno tvirta laiky
sena, kenčiant pasipriešinimą, 
iššaukia jo suvokimą: „Žinau, 
jog nebūsiu sugėdintas". Tad 
jis baigia žodžiais: „Štai man 
padės Dievas: tai kas gi mane 
bepasmerktų?" 

Pažiūrėję į ketvirtąją Ken
čiančiojo Tarno giesmę (52:13-
53-12), pamatytume, kad dar
bo atlikimo atžvilgiu Tarnas 
nepasiekia; jis t ik kenčia, pa
niekintas , žmonių vengiamas. 
m u š a m a s dėl žmonių nusikal
timų. Tai stebinantis pavyz
dys, ka ip „nieko neveikdamas" 
žmogus be galo daug pasiekia. 
Jo tylėjimas — tiesiog mis
t iškas — kaip Jėzaus ant 
kryžiaus. Tikėjimas vedė Tar
ną keliu, prasidėjusius moky
mu, ar t imo meilės darbais, ir 
pasibaigusius nužeminimu 
tiesos ir teisybes dėlei: atvedė 
į ištikimo Dievo mokinio pozi
ciją, į pranašišką būseną, sie
kusią iki Kris taus kryžiaus. 
Kenčiančiojo Tarno fone 
apaštalo Jokūbo raginimas į 
veiklą suprast inąs kaip dvasi
nio augimo pakopa. 

Panašų vystymąsi matome 
ir šios dienos Evangelijoje. 
P i rma Petras įšpažįsta savo 
tikėjimą: „Tu esi Mesijas". Bet 
ne t rukus kalba pasuka į ken
tėjimą ir žmonių atmetimą. 
Pe t ras tokiam posūkiui prie
šinasi, priekaištaudamas Jė
zui. Matyt , tikėjimas jam dar 
nebuvo parodęs kelio, kuriuo 
reikės eiti. Tad Jėzus jam at
sako: „Eik šalin, gundytojau!" 
Bet ir Jėzui nebuvo lengva, 
ma tan t kelią, kuriuo reikės 
eiti. Tačiau supratęs, kad 
ištikimybe Dievui ir tiesai 
nuodėmingame pasaulyje to 
reikalauja, jis savo mokiniams 
aiškiai pasakė: „Imkite savo 
kryžių ir sekite paskui mane". 
Kelias, prasidėjęs kvietimu 
aiškiai išpažinti tikėjimą ir 
saugojęs Jėzaus gyvybę, kai 

savo orumą, semiasi jėgų is d a r n e b U vo atėjęs laikas, da-
,savo sielos gelmės ir visiško b a r j a u a p g a u b į a jį tylia mir-
pasitikėjimo Dievu. Šis teks- t į e s kančia, 
tos žymiai skiriasi nuo apaš- Bet t a r i a m a į p a S yvi mirtis iš 
ta?o Jokūbo laiško. Sian- t i e s ų y r a aktyviausias ti-
die.ninėje Izaijo ištraukoje ne- kinėiojo gyvenimo momentas 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 

(Tęsinys) 

Dar ir dabar nesuvokiu, iš 
kur tada turėjau tiek energi
jos ir kodėl buvau taip verti
namas, kad be krepšinio dar 
toje pačioje šventėje žaidžiau 
futbolo ir tinklinio rinktinėse, 
ir dar bėgau 4x100 m esta
fetėje. Futbole laimėjome 
prieš estus, bet gavome 5:2 
nuo latvių. Pralaimėjome tink
linį ir beveik viską lengvoje 
atletikoje, ir likome pasku
tinėje vietoje. 

Antroje pabaltiečių šventėje 
(sekančiais metais) mano da
lyvavimas buvo t r umpas . J§a 
runas" atstovavo lietuvh: 
krepšinio rinktinei ir nesun
kiai laimėjo prieš latvius ir es 

Remontą...-, oa Marijonu gimnazija Marijampolėje. Tikima, kad jau atei
nančių inKu rudenį ji galės atverti duris moksleiviams, tačiau dar labai 
reikia lėfcy. kad darbu butu laiku užbaigti. Jeigu kas galėtų paaukoti 
šiam svarbiam tikslui, galima aukas siųsti kun. Viktorui Rimšeliui. MIC, 
..Draugo' adresu, pažymint, kad tai Marijonų gimnazijos remontui. 

PERSPĖJIMAS, Į KURI 
KREIPTAS DĖMESYS 

E. RINGUS 
Tuojau po Antrojo pasauli- kas bus su 'mumis? Išduos ir 

nio karo kiekvienas ..dypukas" 
bandė spėlioti ateitį. Apie grį
žimą tėvynėn nebuvo kalbos. 
Vienu metu komunistinės sis
temos užteko visiems. Be to, 
teko stebėti sovietinių piliečių 
padėtį stovyklose, kai juos 

mus. ar ne? Gudresni jau ži
nojo apie Jaltos nutarimus, 
kad Amerikos politika vis dar 
buvo neaiški. Ir š ta i 1947 me
tais, lygiai prieš pusę šimt
mečio žurnale „Foreign Af-
fairs" atsirado straipsnis, su-

sąjungininkai be pasigailėjimo krėtęs Amerikos politikus. Gal 
atiduodavo N'KVDistams. 
Daug tragiškų atvejų teko ma
tyti, kai vežamieji bėgdavo iš 
stovyklų, kai daugelis persip
jaudavo iankų venas, kai vyk
davo savižudybes įvairiais 
metodais, kai einant per tiltą 
pakeliui į sovietų rankas, mo-

taip, gal ne, bet straipsnio au
torių paskatino parašyti tuo
metinis laivyno vadas, prašy
damas jam paaiškinti poka
rinį sovietų, elgesį. Dėl tada 
vyravusių prosovietinių nuo
taikų, auturius net nedrįso 
pasirašyti savo pavardės. 

tino.-, mesdavo savo vaikus į Straipsnio gale buvo X. Jis 
upę. straipsnį pavadino: Sovietinio 

Visų pokalbių tema būdavo: elgesio priežastis". Šiemet rei-
— — — — — — — — kėjo švęsti to svarbaus straip

snio 50 me:ų sukaktį . Tačiau 
tai neįvyko,, kaip ir prieš 50 
metų, kai nebuvo atkreipta į 
straipsnį daug dėmesio. 

Mums gi :as straipsnis buvo 
lyg balsas iš dangaus. Tik 
vėliau skaitytojai ir dalis JAV 
gyventojų sužinojo autoriaus 
pavardę. T.;i buvo G. Kennan, 
Amerikos atstovybės tarnau
tojas Maskvoje 1945-1946 me
tais, ambasadorius 1951-1952 
m. 

Straipsnyje iškeltos mintys 
buvo svetimos-Vakarų pasau
liui, ypač karo sąjunginin
kams, per-unktiems sovietine 

Mdon:> Zailskaitė propaganda. Autorius bandė 

— heroiškiausias ištikimybės 
ir pasitikėjimo veiksmas, se
kant .-.avo mokytoju. Tad kaip 
tik pažeminančiame momente 
ryškiausiai suspindi žmogiš
kasis kilnumas, kaip ir 
Kenčiančiajam Tarnai. Toks 
tikėjimas susumuojamas 
MoMS '.odžiais: ..Kas nori 
išgelbėti savo gyvybe, tas ją 
praras; o kas pražudo savo gy
vybę dėl manęs ir dėl Evange
lijos, tas ją išgelbės". Su 
Jėzumi peržengiame iš mirties 
į prisikėlimą, ir tuomet ti
kėjimas sušvinta Dk ve garbes 
regėjimo spindesiu. 

įtikinti pasaulį, kad sovietinis 
aparatas, laikydamasis Leni
no dėsnio, nesidžiaugia per
gale Europoje, bet turi globa
lines užmačias komunistinei 
doktrinai įgyvendinti. Tam už
bėgti už akių G. Kennan siūle 
Vakarų pasauliui, ypač Ameri
ka', apsirūpinti kantrybe ir 
pastoviai priešintis komuniz
mo plitimui.kur tik jis bandys 
pasireikšti. Autorius taip pat 
įspėjo, kad sovietai naudos ka
rines jėgas savo siekiams. 
Todėl, dar tik karui pasibai
gus, G. Kennan nustebina po
litikus, skatindamas nenusi
ginkluoti, bet modernizuoti 
ginkluotas pajėgas. 

Atsimenant tuolaikines nuo
taikas, nesunku suprasti kai 
kurių politikų reakciją į Ke-
nan straipsnį, apkaltinant jį 
esant militaristu. H. VVallace, 
Roosevvelto viceprezidentas, 
kaltino G. Kennan už jo pra
laimėjimą prezidentiniuose 
rinkimuose 1948 m. H. VVal
lace, didelis Maskvos draugas, 
tuomet surinko tik 2% balsų. 

Grįžtant prie straipsnio, rei
kia padėkoti drąsiam autoriui 
už Amerikos politikams akių 
atvėrimą. Nėra abejones, kad 
jis prisidėjo prie to, jog baltai 
buvo atskirti nuo sovietijos, 
sukurta nauja pabėgėlių ka
tegorija ir tinkamai įvertinta 
jų padėtis bei jų teisės. Su G. 
Kennan straipsniu santykiai 
tarp karo sąjungininkų pasi
keitė ir prasidėjo naujas laiko
tarpis, vėliau pavadintas „šal
tuoju karu". 

G. Kennan vis dar yra veik
lus ir kartais dalyvauja, na
grinėjant tarptautinius reika
lus. 

KALBININKAI BAIGĖ 
VASAROS 

EKSPEDICIJAS 

Šią savaitę baigiasi tradi
cinės mokslinės vasaros ek
spedicijos. Pirmieji iš jų sugrį
žo kalbininkai. 

Tris ekspedicijas surengė 
Lietuvių kalbos instituto mo
kslininkai. Viena jų grupė dir
bo Skuodo rajono Mosėdžio 
apylinkėse. Vadovaujami mo
kslinės bendradarbės Birutės 
Vanagienės, jie rinko medžia
gą ruošiamam Mosėdžio šnek
tų žodynui. 

Mosėdžio šnekta, pasak in
stituto direktoriaus pavaduo
tojo, humanitarinių mokslų 
daktaro Kazimiero Morkūno, 
yra vadinamajame latvių kal
bos plote, joje nemažai lat-
vizmų. Todėl ši šnekta yra sa
votiškas raktas, padedantis 
tyrinėti lietuvių ir latvių kal
bų sąveiką. Be to, iš Mosėdžio 
apylinkių yra kilęs Simonas 
Daukantas, jo raštuose, kurie 
leidžiami akademiniu lygiu, 
taip pat yra daug vietinės 
šnektos žodžių. 

Mosėdžio šnektos žodynas 
bus išleistas, tikriausiai, jau 
kitais metais. (Elta) 

tus . Buvau pakviestas ir aš, 
bet prieš tai turėjau žaisti fut
bolo rungtynėse prieš latvių 
rinktinę. Antrajame kėlinyje 
gražią Kevalaičio pasuotę var
tų link bandžiau mušti su gal
va. Tą patį darė ir latvių gy
nėjas Akrens. Mudviejų galvos 
susidūrė, bet jo buvo kietesnė. 
Kritau, kaip lapas, be są
monės. Pastatė ant kojų ir lei
do da r baigti rungtynes. Ta
čiau aš dar nebuvau atsigavės 
ir nežinojau kas ten dėjosi. 
Vakare buvau nuvežtas į li
goninę, kur visą savaitę išgu
lėjau su ledais ant galvos. 

Likimas lėmė visiškai pa
sveikti ir toliau dalyvauti v i 

sose futbolo rinktinės rung
tynėse. Toje rinktinėje turėjau 
malonumą žaisti su tokiais 
buvusios Lietuvos rinktinės 
žaidėjais, kaip Adomavičius. 
Jeršovas. Tėvelis. Hačinskas. 
Žaidžiau įvairiose puolimo po
zicijose, dažniausiai centro, ir 
esu įmušęs ne viena įvartį. 
Tačiau, bendra paėmus, išei
vijos futlx)lo r a k t i n e laimė
jimais pasigirti negali, nes tų 
jėeų neužteko prieš stiprias 
kitų tautu ar vokiečių koman
das. 

b trečioje pabaltiečių šven
tėje pralaimėjome latviams 
ii:2. Nepa.-isoke :r išvietintųįų 
tautų šventei'-. .\'uernl>erge. 
Kiek sėkmingesnis buvo pas
kutinis didesnis rinktines pa
sirodymas prieš kelias vo
kiečiu komandas Pieta. Vokie
tijoje. Neužmirštamos rungty
nes buvo prieš \okiecių aukš
čiausios lygos komanda 
Frankfurto JEintracht". Prie 
.".000 žiūrove rungtynės bai

gėsi 3:3, o man 
įmušti du sarč ius . 

pasisekė 

Danute Bindokienė 

Tautiškumas ir 
valstybingumas 

Kažin kiek yra tautų, iš
kilmingai švenčiančių įvykį, 
kuris iš tikrųjų neįvyko? O 
gal šiuo atveju lietuviai vie
ninteliai, pasirinkę Tautos 
šventės vardu vadinti rugsėjo 
8-tąją, nors sukaktis, minima 
tą dieną, sukelia liūdesio, net 
pykčio j ausmus . Ji taip pat 
netiesiogiai žadina priešiškus 
jausmus kaimyninei valsty
bei, dėl kurios politinių ma
nipuliacijų, vykdytų prieš ge
rokai daugiau, kaip 500 metų, 
Lietuva prarado progą pasuk
ti istorijos tėkmę daug sau 
palankesne kryptimi. 

Tautos šventė lietuvių ka
lendoriuose pradėta žymėti 
nuo 1930 metų. skirtų pa
minėti vieno genialiausių ne 
tik Lietuvos, bet galbūt visos 
Europos viduramžio valdovų 
— Vytauto Didžiojo mirties 
500-metį. Metai buvo pavadin
ti Vytauto Didžiojo vardu, o 
Tautos šventė turėjo priminti 
kiekvienam lietuviui, kad 
1430 m. rugsėjo 8 d., Svč. M. 
Marijos šventėje, Vytautas 
būtų buvęs vainikuotas an
truoju Lietuvos karaliumi ir. 
pagal anų laikų papročius, 
savo tautą turėjęs teisę atskir
ti nuo bet kokios sąjungos su 
kitomis valstybėmis — šiuo 
atveju kaimynine Lenkija, ku
ri dėl savanaudiškų užmačių 
visomis priemonėmis stengėsi 
Lietuvą laikyti savo įtakos 
sferoje. Karal iaus vainiką-
ant Vytauto galvos turėjo 
sėkmingai užbaigti tai, ka 
prieš porą šimtų metų pradėjo 
Mindaugas, žengęs labai drą
sų žingsnį Vakarų Europos ir 
krikščionybės link. Galime tik 
įsivaizduoti, kokia būtų buvu
si Lietuva Vytauto laikais, jei
gu Mindaugo įžvalgumo pa
sėta sėkla būtų prigijusi. Ta
čiau anuomet tau ta nebuvo 
pasiruošusi taip staigiai ir iš 
pagrindų pakeisti savo gyve
nimo būdą, juo labiau, kad 
smulkieji kunigaikščiai atsi
sakė matyti toliau asmeniš
kų ambicijų akiračio ir viso 
krašto gerovei paaukoti savo 
valdų labai trapią nepriklau
somybę, kurią ilgainiui vis 
tiek būtų sunaikinę stipresni 
kaimynai. 

Nors Mindaugas neilgai iš
liko soste, bet Lietuvai pavyko 
išlaikyti savo valstybingumą, 
tad ir neseniai įvesta nauja 
Valstybes dienos šventė (lie
pos 6 d.), prisimenant Min
daugo vainikavimą pirmuoju 
Lietuvos karaliumi, yra tikrai 
prasminga. Gaila, kad ji be
veik išstūmė iš valstybinių 
švenčių sąrašo Tautos šventę. 

O reikėtų švęsti jas abi, kiek 
pakeičiant Rugsėjo 8-tosios 

sąvoką: mažiau skiriant dė
mesio neįvykusiam Vytauto 
Didžiojo vainikavimui ir „len
kų klastai", del karias anuo
metines iškilmes neįvyko, o 
šventes pagrindu imant pir
mąjį jos pavadinimo žodį: 
Tauta. 

Ir valstybingumas, ir tau
tiškumas sovietų okupacijos 
dešimtmečiais buvo stengia
masi išguiti iš lietuvių kalbos 
žodyno. Lietuvos valstybingu
mas buvo panaikintas su an
trosios bolševikų okupacijos 
pradžia, nors galėtume sakyti, 
kad jis d ingojau 1940 metais, 
sovietų tankams įriedėjus į 
Lietuvos teritoriją. J u k nuo to 
laiko mūsų tėvvnė nematė 
laisvės iki šio dešimtmečio 
pradžios. Ji išgyveno tik besi
keičiančių raudonųjų, rudųjų 
ir vel raudonųjų okupacijų 
siaubą. Svetimiesiems sėdint 
valdžios viršūnėse, apie bet 
kokį valstybingumą negalėjo 
būti nei kalbos. Tačiau oku
pantui buvo ne mažiau pavo
jingas ir okupuoto krašto tau
tiškumas. Tiesa, jį buvo sten
giamasi iš tautos sąmonės 
ištrinti daug subtilesniais bū
dais, pradedant rašomąja ir 
šnekamąja kalba. Panaši tak
tika j au buvo išmėginta carų 
valdymo laikais, uždraudus 
lietuviam-; spauda lotyniško
mis raidėmis, vienok pamirš
ta, kad anuomet net per 40 
metų neįpratino lietuvius 
skaityti rusiškais rašmenimis, 
nepaverti jų nei pravoslavais, 
nei rusais. Deja. kone pusę 
šimtmeč;< i lietuviškas galvas 
kaltieji žodžių „valstybė, val
stybinis, tautiškumas, tauty
bė, tautinis, tauta" pakaitalai 
„nacija, nacionalinis, etno
grafinis, šalis" — buvo sėk-
mingesni. Net dabar, jau ne
priklausomoje Lietuvoje, ne
žadama atsisakyti bolševik-
mečiu subtiliai įbruktų pakai
talų. 

Ir Mindaugas XIII šimt
metyje, ir Vytautas Didysis — 
XV suprato, kad Lietuva yra 
savita tauta , skirtinga nuo 
lenkų, rusų. vokiečių, kad ji 
turi teisę į savo valstybingu
mą ir tautiškumą. Jų ryžtas ir 
pastangos buvo tarsi gairės 
lietuvių ateities kartų žings
niams į savarankišką, neprik
lausomą gyvenimą. Šimtme
čių tėkmė parode, kad laisvė 
ir nepriklausomybė yra svar
biau už asmeniškas ambicijas, 
už menkos sielos žmonių ne
reikšmingus siekius. Brangin
kime savo tėvynes tautiš
kumą, saugokime jos valsty
bingumą, nes už jį užmokėta 
labai aukšta kaina. 

Pasibaigė vienatvės 
d i e n o s 

Karo audra atskyrė jauną 
Joaną Da ginaitę nuo tėvų ir 
per Balti; >s jū rą nubloškė į 
Šiaurinę Vokietiją. netoli 
Hamburg< Po karo ji ten 
mokėsi gailestingųjų seserų 
mokykloji ir kurį laiką dirbo 
ligoninėje Iš ten . kartu su iš 
Kretingos pažįstama Palu
binskų - ' ima. persikėlė į 
Muenchei o karo pabėgėlių 
stovyklą, 'ia ji lankė gitnna-
7.iją ir gjveno mergaičių ben
drabutyje Retkarčiais su 
draugėmis ateidavo į šokių 
vakarus. Mėgau ir aš šokius, 
nemažiau, kaip sportą. 

Ir taip atsitiko, kad metų 
pabaigoje ta j auna graži blon
dinė tapo mano žmona, už
baigdama mano vienatvės die
nas. 

Žiedus sumainėme 1946 

m. gruodžio 26 d. mažoje sto
vyklos koplyčioje, dalyvaujant 
artimiausiems ir keliems 
draugams. Kuklias vaišes pa
ruošė pati Joana. Apie poves

tuvinę kelionę tuo metu ne- rios šeimos. Viena siaura ka-
reikėjo galvoti. Džiaugėmės reiviška lova ir paklodėmis 
gavę kampelį viename di- atitvertas kampas turėjo su-
džiuliame kambaryje, kuria- kurti atskiro šeimos būsto 
me jau gyveno, berods, ketu- iliuziją. B ( J . baugiau) 
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UNIVERSITETAS 
VALSTYBĖS IR TAUTOS 

SARGYBOJE 
PILYPAS NARUTIS 

„Nuo Aukštųjų kursų Kau- metui naujo universiteto. ati-
ne iki Kauno Technologijos darymo pagrindas; „vadovau-
universiteto 1920-1997", pasi- damasis Vilniaus universiteto 
rodė 75-metų sukaktuvinė įsteigimo įstatymu". Ano meto 
Kauno technologijos universi- mūsų politinės viršūnės Vil-
teto knyga. Sudarytojas — nių ir Vilniaus universitetą 
prof. habil. dr. Algirdas Matu- laikė neatskiriama Lietuvos 
konis. Skyrių autoriai: Genė dalimi ir į lenkų okupaciją 
Duobinienė, Česlovas Jakima- žvelgė kaip į laikiną. Vilniaus 
vičius, Juozas Leonavičius, universitetą laikė centriniu 
Nijolė Lietuvninkaitė, Bronis- Lietuvos kultūros židiniu. 
lovas Martinkus, Marijonas „1997 m. vasario 16 d. su-
Martynaitis, Justinas Palai- kanka 75 metai, kai atgimusi 
ma, Leonardas Rinkevičius, Lietuvos valstybė įkūrė Kaune 
Jurgis Slavėnas, Aleksandras Lietuvos universitetą... Siek-
Targamadzė. Leidykla „Tech- darni deramai paminėti tokią 
nologija", Kaunas, 1997. reikšmingą sukaktį, KTU se-

Ši knyga įdomi peržvelgti, natas ir rektoratas inicijavo 
nes joje matome Lietuvos vai- šio leidinio parengimą". Taip 
stybinio ir tautos gyvenimo rašo šios knygos sudarytojas, 
garbingą, sudėtingą, o kartais prof. habil. dr. Algirdas Matu-
tragišką praeitį. Profesūra ir konis. 
studentija — tai mūsų tautos Atkreiptas dėmesys į lietu-
išmintis ir pažiba. Universite- vių norą nuo senų laikų kopti 
tas nuolat budino tautą. Oku- į aukštąjį mokslą: jau 1636 m. 
pantai mėgino universitetą matematikas prof. Osvaldas 
sau palenkti pačiomis moder- Krygeris parašė balistikos 
niškiausiomis priemonėmis, traktatą apie patrankų nutai-
arba sunaikinti, bet nepavyko, kymą. 

Pirmame puslapyje doku- Aukštajam mokslo židiniui 
mentinė kopija: „Ministerių pagrindą davusi, Aukštųjų 
kabineto posėdis 1922 m. va- mokslų draugija jau 1918 m, 
sario mėn. 13 d. 5 vai. 10 min. Zigmas Žemaitis 1919 m. ru-
vak. Posėdžiui pirmininkauja d e n j įteikęs vyriausybei me-
Ministeris pirmininkas E. morandumą įrodinėdamas, 
Galvanauskas. Dalyvauja Mi- j ^ aukštosios mokyklos stei-
nistėriai: prof. V. Jurgutis, J. gimą negalima atidėlioti. 
Aleksa, Majoras Sližys, prof. Aukštieji kursai atidaryti 
Juodakis, S. Vileišis, V. Karo- 1 9 2 0 m . s a Usio 27 d. Kursus 
blis, K Oleka, J. Dobkevičius, p r a d ė j 0 lankyti 522 klausyto-
M. Soloveičikas ir Valstybės j a i i š k u r i ų 244 buvo tikrieji 
Kontrolierius J. Zubrickas", ir 3 t u Q entai : humanitarinių — 
„Ministerių Kabinetas, vado- n (vadovas E. Volteris), Tei-
vaudamasis Vilniaus universi- s e s _ 8 8 (vadovas A Janulai-
tetuuaįateigimo įstatymu ir t i s ) Matematikos-Fizikos — 
turėdamas omenyje Steigia- 2 0 (vadovas Z. Žemaitis), 
majame Seime svarstomąjį Gamtos — 66 (vadovas P. 
universiteto Statuto projektą Avižonis), Medicinos — 159 
ir universiteto atidengimo (vadovas M. Nasvytis), Tech-
klausimo pribrendimą ir rei- nikos — 7 (vadovas J. Šimo-
kalingumą, nutarė 1922 metų liūnas). Nei Aukštųjų kursų 
vasario: mėn. 16 d. atidengti dėstytojų, nei klausytojų, ne-
universitetą Kaune..." patenkino privačios mokyklos 

Dokumentas patvirtintas statusas ir Vyriausybė 1922 
dviem antspaudais „Sigilum m. vasario 16 d. įsteigė Lietu-
Magnum Universitetis Litua- vos universitetą, o 1930 Vy-
naese — 1922" (Vytis vidų- tauto Didžiojo sukaktuviniais 
ryje) ir „Vytauti Magni Uni- metais Universitetas pava-
versitatis ... Caunae" (Su dintas Vytauto Didžiojo var-
Vytauto atvaizdu viduryje). du. 

» Vytauto Didžiojo universiteto vėliava. 

Ši dokumentinė kopija bū
dinga tuo, kad anuo metu pro
tokoluojama taip tiksliai.ne 
tik valandos — j> vai.", bet ir 
minutes — „10 min. vak.", 
kada tas posėdis įvyko, o tuo dyti. 
tarpu ministrų pavardės 
pažymimos be vardų, o tik 
vardų raidės — „E. V. J.... 
S.V.K.J....M.JT Prie Sližio ir Rusijos carai, įkūrę Petra-
Jodakio pridedant titulą pilį, prakirte langą į Vaka-
„Majoras" arba „Prof., net ir rus", (dabar jau „langas" iki 
vardų raidžių nežymi. Karaliaučiaus!), uždarinėjo 

Jdomus ir būdingas anam mokyklas, gimnazijas ir uni-

Pamėginsiu į knygą sutrum
pintai žvilgterėti kaip Lietuva 
stengėsi kopti aukštyn, ir oku
pacinių metų rėmuose, kaip 
okupantai mus bandė žlug-

Carų okupacija 

versitetus Lietuvoje, naikinda
mi lietuvių kultūrinę tautinę 
pažangą: „Po 1830-1831 m. su
kilimo caro valdžia uždare Vil
niaus universitetą.... Lietuva 
atsidūrė kultūrinio genocido 
gniaužtuose". „Neįtikėtinai ir 

dabar kai kam, kad vaikai ir 
juos lietuviško žodžio prad
menų mokiusieji kaimo darak
toriai buvo caro žandarų žiau
riai plakami, o ūkininkai, su
teikusieji šioms improvizuo
toms mokykloms laikiną prie
globstį, — baudžiami didelė
mis baudomis. Lietuvoje vei
kusiose pradinėse mokyklose 
ir negausiose gimnazijose bu
vo dėstoma rusų kalba". 

Nepriklausomoje 
Lietuvoje 

Paskelbus Lietuvos neprik
lausomybę 1918.02.16 Lietu
vos Valstybės taryba laike 
būtina skubotai parengti uni
versiteto statutą, kuris buvo 
patvirtintas 1918.12.05, ir šis 
parengtas statutas tapo 1922 
m. Kaune įkuriamo Lietuvos 
universiteto pagrindu. 

Universiteto steigimo įsaky
mą pasirašė Respublikos pre
zidentas A. Stulginskis. Uni
versiteto rektoriumi paskirtas 
prof. Jonas Šimkus, dekanas: 
Teologijos fakulteto — dr. Jo
nas Maculevičius-Maironis. 
Socialinių mokslų — prof. Au
gustinas Voldemaras, Medici
nos — prof. dr. Petras Avižo
nis, Gamtos-matematikos — 
Zigmas Žemaitis, Technikos 
— prof. Pranas Juodelė. 

Lietuvos universitetas turė
jo savo analogą Vakarų uni

versitetuose — Anglijos Lud-
so, Manchesteri). Belgijos — 
Briuselio bei Lįtžo. Universi
tetas plėtėsi į visas sritis ir 
davė pagrindą' Žemės ūkio 
akademijai (1924J. ir vėliau 
Veterinarijos akademijai 
(1936) ir 1951 m. Kauno poli
technikos institiriui. 

Pagal 1922 m. Universiteto 
statutą vyriausias Universite
to organas yra Universiteto 
Taryba, vykdomai valdžia — 
Senatas, susidėjęs iš prezidiu
mo ir visų fakultetų dekanų. Į 
prezidiumą įėjo rektorius, pro
rektoriai ir sekretorius, renka
mi pagal 1922 .-n. Statutą kas
met, o pagal 1930 m. Statutą 
kas treji metai. 

„Senatui tekdavo reaguoti ir 
į įvairius išpuolius prieš Uni
versitetą ne tik vyriausybės 
sluoksniuose, bet ir spaudoje". 

Kaip procedūra, taip ir Se
natas, palaikė labai glaudžius 
ryšius tiesiogiai su studentais 
ir stengėsi studentams padėti. 
„Senatui rūpėdavo ir studentų 
materialinė padėtis... Senatas 
išrūpino papildomų stipen
dijų", (p. 32). 

Knygoje lentele 4.1 (statisti
kos) supažindina su universi
teto mokomuoju personalu. Vy
resnysis, jaunesnysis, pagal
binis, techninis ir privatdo
centų sudarytas personalas 
1922 metais turėjęs 139 asme
nis pakilo 1939 metais iki 452 
asmenų. Lentelė 4.2 rodo, kad 
Universitetas 1938 m. sau
sio 1 d. turi 2,894 studentus 
(4.4 lentelėje — 3,059 studen
tai?). Pagal fakultetus atrodo 
taip: Teisių — 816, Medici
nos — 664, Technikos - 592, 

Humanitarinių — 391, Ma
tematikos-gamtos — 255, Te
ologijos — 176. 

Labai įdomu, kad „iš 1932 
m. rudens semestre I kurse 
buvo registruota 419 klausy
tojų po penkerių metų 1937 m. 
diplomantais tapo tik 32 klau
sytojai". Kokia priežastis to 
„nubyrėjimo"? Duodama ke
letą priežasčių, bet (ir aš su
tinku), viena iš svarbiausių 
tai „dideli reikalavimai ma
tematikos disciplinų... ir kon
troliniuose darbuose". 

„Reikia pabrėžti, kad reika
lavimai disertacijoms daktaro 
laipsniui gauti Lietuvos uni
versitete buvo ganėtinai dideli 
ir neretai viršydavo kai kurių 
Vakarų Europos universitetų 
reikalavimų lygį" (p. 37). 

Per Universiteto gyvavimo 
metus nepriklausomybes lai
kotarpiu iš viso daktaro laips
nį gavo: Teologijos-filosofijos 
fakulteto — 17 asmenų, Hu
manitarinių — 8, Teisių — 6, 
Matematikos-gamtos — 13, 
Medicinos — 22, Technikos — 
4. 

„Stažuočių užsienyje kelias 
pasirodė esąs sėkmingas... jie 
vėliau tapo žymiais Lietuvos 
mokslininkais daugelis Uni
versiteto absolventų: Matema
tikos-gamtos fakulteto K Bar
šauskas, J. Matutis, J. Janic-
kis, P. Brazdžiūnas, A. Jucys, 
P. Slavėnas, P. Katilius, A. 
Minkevičius, J. Dagys ir ki
ti...; Teologijos-filosofijos — A. 
Maceina, Z. Ivinskis, J. Gri
nius, J. Girnius ir kt.; Huma
nitarinių mokslų fakulteto — 
P. Skardžius, A. Salys, V. Ma
ciūnas, J. Jakštas, J. Dumčius 
ir kt.; Teisių fakulteto — D. 
Krivickas, D. Budrys, J. Bu
čas, A Tamošaitis ir kt.; Medi
cinos fakulteto — J. Kup
činskas, V. Kanauka, K Ože
lis ir kt. „Technikos fakulteto 
— J. Indriūnas, L. Kaulakis ir 
kt." (p. 41). 

Iš aprašymo matome, kaip 
stengtasi tobulintis Europos 
universitetuose ir žengti kul
tūrinėje mokslinėje srityje. 

Studentų skaičius nuo 1922 
m. — 1,168 studentų, 1932 pa
kilo iki 4,553 studentų ir po to 
mažėjo 1939 metais iki 3,052 
studentų. Pagal fakultetus 
1939 metais pasiskirstė: Tech
nikos 23,2 proc., Medicinos 
21,0 proc., teisės 20,8 proc. 
Matematikos 13,34 proc., Te
ologijos 67,7 proc. 

Per 1922 - 1950 metus įvai
rių specialybių inžinierių pa
rengta 936. Vyrai sudarė 64,4 
— 73,7 proc. 

Tautybėmis: 1922 m. lietu
vių studentų buvo 56,6 proc., 
žydų 41,8 proc. ir vienas vo
kietis. Vadinasi, pradžioje lie
tuvių buvo vos vos virš puses. 
Kitos tautybės mokslą laikė 
savo išlikimo pagrindu ir 
skverbėsi į mokslą. 

1939 m. lietuvių 79 proc.; 
žydų — 16,1; lenkų — 1,8; 
rusų 1,2; vokiečių 1,1; kitų 
tautybių — 0,7. Būdinga, kad 

ilgą laiką Medicinos fakultete 
lietuvių buvo 50-65 proc. Ilgai
niui nusistovėjęs lietuvių pro
centas apytikriai atitinka lie
tuvių gyventojų valstybėje 
procentinį rodiklį (p. 53). 

Atgavus sostinę Vilnių po 
1939 m., iš Kauno VDU į Vil
niaus universitetą perkelti 
trys fakultetai: Teisių, Huma
nitarinių ir Matematikos-
gamtos. 

Labai išsamiai aprašyta 
Technikos fakulteto veikla. 
Lentelė 5,1 supažindina su 
mokymo planais, kurie išpil
domi 5 metų rėmuose. 

Lietuva ruošė plataus masto 
inžinierius. Universitetas savo 
apimtimi buvo panašus į Va
karų Europos universitetų 
apimtį, išskyrus, kad Vakarų 
universitetai ruošė daugiau 
specifinius, dalykinius, „šiau
raus" masto inžinierius. Lietu
va paruošdavo labai stiprius 
bendros apimties inžinierius. 

Pristatomos Lietuvos stu
dentijos organizacijos, kurias 
patys studentai susikūrė. 

Jas išminėsiu, nes tų orga
nizacijų studentija (išskyrus 
komunistus) sukūrė stiprų pa
grindą tautos rezistencijai su 
okupantais naciais ir bolše
vikais. 

Ateitininkų organizaci
jai, turėjusiai net 13 korpora
cijų, kurios sudarė Studentų 
Ateitininkų Sąjungą (SAS), 
1932 m. turėjo 800 narių, susi
jungusi su moksleiviais ir sen
draugiais į Ateitininkų Fede
raciją, leido žurnalą „Studen
tų dienos". Ateitininkija pasis
tatė ateitininkų rūmus. „Atei
tininkų organizaciją globojo 
profesoriai: P. Dovydaitis, S. 
Šalkauskis, K. Pakštas, V. 
Mykolaitis-Putinas, J . Eretas 
ir kiti"; 

Tautinės ideologijos kor
poracijos. „Neo-Lithuania" ir 
„Filie Lithuaniae" narių skai
čiumi po ateitininkų užėmė 
antrąją vietą". „Naudodamiesi 
visuomenės, vyriausybės ir 
JAV lietuvių parama... 1928 
m. baigė statyti savo rūmus". 
Leido žurnalą „Akademikas". 
Garbės nariais buvo: J. Basa
navičius, B. Balutis, J. Jab
lonskis, J . Mačiulis-Maironis, 
A. Smetona, J. Tumas-Vaiž
gantas, P. Vileišis, S. Kyman
tai tė-Čiurlionienė. 

Prie jų rėmėsi ir negausi vol-
demarininkų korporacija „Lie
tuva". 

Liaudininkų ideologijos 
draugija „Varpas", korporaci
jos — „Žalgiris", „Ąžuolas" u* 
„Rimtis" vienijosi į Studentų 
varpininkų sąjungą. Varpinin
kai pabrėžė kultūros, demok
ratiškumo ir tautiškumo prin
cipus. Leido dar ir žurnalą 
„Moksleivių varpas", o vėliau 
„Moksleivis", buvo aktyvūs 
studentijos veikėjai, dalyvau
davo studentų atstovybės val
dyboje. Garbės nariai buvo: J. 
Bortkevičienė, K Grinius, M. 
Sleževičius ir kiti. 

Studentų socialistų orga* 

Kairyje Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijo« instituto romai Aleksote 1931 metais. Juos 1944 mrtms 
vokiečių kariuomene susprogdino. DeSineje: susprogdintų Fuikos-chemijos instituto rūmų likučiai Kaip ir visa 
Lietuva. Vytauto Didžiojo universitetas po nepriklausomybes atstatymo 1990 m kovo 11 d pakilo naujam gyve
nimui irvel rengia Lietuvos jaunimą geresnei ateičiai. 

nizacąja, pasivadinusi aušri
ninkais nuo žurnalo „Aušra", 
ir pasaulėžiūra buvusi anti-
marksistinė, bet studentų so
cialistų draugija diferencijavu
si, kaip dalis aušrininkų ir 
prisidėjo prie komunistų gru
puotės. Susibūrė į „Žaizdros" 
draugiją siekė „lavintis ir tirti 
mokslinį socializmą". Draugi
jai priklausė mokslininkai D. 
Budrys, V. Girdzijauskas, J. 
Laužikas ir kiti. 

Komunistinės ideologijos 
draugija „Atžala" įregistruo
ta 1926 m. gruodžio 9 d. ir ją 
uždarius buvo įregistruota 
„Aurora", tęsusi tą pačią ko
munistinę veiklą, ją uždarius 
„pavieniai komunistai ir toliau 
bandė steigti mažus organiza
cinius vienetus, taip pat infil
truodavo narius į kitas orga
nizacijas". 

Čia įsiterpiu su pastaba. 
Manau, jog aiški leidinio klai
da, kad toliau tame pačiame 
skyriuje, kuriame rašoma apie 

. komunistus, rašoma ir apie 
„Regionines studentų organi
zacijas", kaip „Mažoji Lietu
va", Žemaičių korporaciją „Fi-
liae Samogitiae" ir Dzūkų 
draugiją ir „Suduvia", lyg kad 
jos priklausytų prie tos „Ko
munistų draugijos" (Nebent 
čia norima pasakyti, kad jos 
buvo komunistų infiltruotos?) 

Leidinyje apie komunistus 
sakoma, kad: „Dauguma... ak
tyviai prisidėjo prie sovietinės 
sistemos įtvirtinimo okupuo
toje Lietuvoje". Čia tenka aiš
kiau pasisakyti. Visa tauta 
pergyveno, kad nepriklauso
moje Lietuvoje slaptai veikę 
komunistai prisidėjo ne tik 
prie „įsitvirtinimo" sovietų, 
bet ir tiesiog prie Lietuvos 
okupacijos ir prie Lietuvos gy
ventojų genocido. 

Tautinės orientacijos stu
dentų organizacijos: karininkų 
korporacija „Ramovė", Stu
dentų skautų draugija, kor
poracija „Jūra", „Romuva" ir 
„Romuvos vaidilutė". Visos jos 
apėmė bendresniu pagrindu 
veikiančią tautinių orientacijų 
studentiją. 

Profesinės — fakultetinės 
studentų organizacijos: „Plie
nas" technikos fakulteto vyri
ja, kuri buvo užsibrėžusi išug
dyti kūrybingą, darbštų lie
tuvį inžinierių". „Fraternitas 
Lithuania" — medicinos stu
dentai, „Patrija" — odonto-
logų, „Unitas" — teisininkų ir 
ekonomistų. Humanitarų 
draugija, Technikų draugija, 
Gamtininkų draugija garsėjo 
plačia veikla. 

Tautinių mažumų studen
tija taip pat turėjo savo orga
nizacijas: 

Žydų „Jordania", ir „Her-
cellia", žydų studentų sionistų 
socialistų draugija. 

Lenkų korporacija „Liauda" 
ir Studentų lenkų susivieniji
mas, ir Studentų lenkių sąjun
ga „Znisz", 

Rusų korporacija „Ruthenia" 
ir „Alacritas", studenčių rusių 
„Filise Rutheniae" ir St.udentų 
rusų susivienijimas, 

Vokiečių korporacija „Armi-
nia", Latvių korporacija jSi-
drabenia". 

(Bus daugiau) 

PARAMA 
ŪKININKAMS 

Iš Kaimo rėmimo fondo 
Joniškio rajonui skirta 2.3 
min. litų. Beveik visi šie pini
gai atiteksią ūkininkams. Bus 
kompensuoto už įsigytą naują 
techniką. 

Kai kuriems ūkininkams ar
timiausiu metu bus pradėtos 
tiesti elektros perdavimo lini
jos. Šio fondo lėšų skirstymo 
komisija nusprendė finansuoti 
ir dviejų bendro naudojimo 
kelių tiesimą, artezinių gręži
nių įrengimą. 

Malonu, tai, kad paramos 
pagaliau susilauks ir tie, ku
rie jos niekada nėra gavę. 

(VL) 
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APMĄSTYMAI IŠ 
TURNIŠKIŲ 

Rugpjūčio 14-sios „Drauge", 
Liudos Rugienienės aprašyme 
apie PLB seimą Vilniuje, gan 
daug vietos paskirta man. Iš 
tikrųjų malonu, kad, net bū
damas Vilniuje, nesu užmirš
tas Amerikoje. Tiesą pasakius, 
jau nuo 1994 metų iš pažįs
tamų girdėjau, kad esu dažnai 
linksniuojamas. Nesuvokiau 
kodėl, bet ir nesirūpinau, nes, 
kiek žinau, nebuvau vieninte
lis nusipelnęs jos dėmesio. Bet 
štai minėtame aprašyme 
JDrauge" jau konkretūs kalti
nimai apie mano pareiškimus 
spaudoje ir raginimas, kad 
visuomenė „turėtų atkreipti į 
jo (t.y. Gailos. J.G.) daromas 
kai kuriuos pareiškimus apie 
JAV lietuvius, ne vien tik 
mūsų, bet ir Lietuvos spau
doje. Pavyzdžiui, būnant atsa
kingose pareigose netiktų 
skaitytojų dėmesį nukreipti į 
„vieną sulūžusią dantisto kė
dę? ir kurti klaidinančius 
įvaizdžius, kuomet iš JAV lie
tuvių į Lietuvą medicinos pa
galba atplaukia milijonais". 

Ketverius metus besidar
buodamas PLB atstovybėje 
Vilniuje, turėjau daug progų 
matyti gaunamą labdarą: 
stebėjau jos dalinimą politi
niams kaliniams ir tremti
niams, kalbėjau su labdarą 
gavusiais, pats vežiojau ir da
linau JAV lietuvių suaukotas 
lėšas vargstančioms šeimoms, 
lankiau našlaitynus ir ligo
nines. Jeigu tos labdaros 
atžvilgiu aš būčiau kritiškas ir 
nematyčiau naudos Lietuvai, 
tikrai nebūčiau to daręs. Ta
čiau tai nereiškia, kad tarp 
gausybės atsiųstų dalykų nėra 
tokių, kurių tikrai nederėjo 
per Atlantą siųsti. Tai esu 
pats matęs ir susilaukęs Lie-
tureje nemažai priekaištų, net 
ir keiksmų, nors nebuvau tų 
dalykų siuntėjas. Buvo prie
kaištaujama man ir dėl tos 
dantisto kėdės, kurią aprašiau 
savo „Turniškėse" „Drauge" ir 
atsakiau į „Respublikos" dien
raščio žurnalistės klausimus 
Lietuvoje. K tžkaip tame Liu
da Rugienienė įžiūrėjo, kad aš 
„kuriu klaidinančius įvaiz
džius" ir savo kaltinimui pa-

. remtį panaudojo Lietuvos 
Sveikatos ministerijoje bedir
bantį gyd. Paulių Bindoką, ku
ris, kaip ji rašo: „LR Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijoje pa
darė išsamų, pranešimą apie 
JAV lietuvių teikiamą pagalbą 
ir šią pagalbą labai teigiamai 
įvertino". 

Taip jau nutiko, kad dėl tos 
nelaimingos dantisto kėdės 
pasisakė ir gyd. Paulius Bin-
dokas birželio 30-tos dienos 
„Respublikos" dienraštyje. Po 
antrašte: „Metalo laužas" kon
statavo ekspertas, rašoma: 

„Paulius Bindokas, nuo 1994 
metų Lietuvoje gyvenantis 
Amerikos lietuvis, vadovauja 
Sveikatos apsaugos ministeri

joje įsteigtai Labdaros kont
rolės komisijai. Jo nuomone, 
pastaraisiais metais Lietuvą 
pasiekia kur kas geresnės ko
kybes medicinos labdara. Jei 
anksčiau jos siuntose būdavo 
aptinkama tik pusė gerų 
vaistų, o pusė — jau nevarto
tinų, tai dabar kokybiški vais
tai sudaro 90 procentų. O tie 
10 procentų kraunami jiems 
skirtame kambaryje ir saugo
mi — kol Lietuvoje bus sugal
vota, kokiu būdu sunaikinti 
vaistus, galinčius tapti nuo
dais. 

P. Bindokas buvo nuvykęs į 
Pelesą apžiurti stomatologijos 
įrangos. Jis sako, kad gėda, jei 
amerikiečiai atsiuntė į Lie
tuvą tokios prastos technikos. 
„Pelesoje tokie vargšai gyve
na, — sako P. Bindokas, — ne
galima iš jų šaipytis. Reikia 
nusiųsti Pelesos stomatologi
jos kabinetui gerą įrangą. Ši 
siunta nebuvo ministerijos 
sandėlyje iškart išpakuota ir 
atidžiai apžiūrėta, nes ji buvo 
vardinė — skirta Pelesos ku
nigui. Kai nurodytas tikslus 
adresatas, atplėšiant siuntą 
turi dalyvauti gavėjo įgaliotas 
asmuo, o jo nebuvo. Dabar te
lieka laukti atsakymo iš JAV 
Lietuvos vyčių prezidento 
Robert Boris, jei jis atpažins 
nufotografuotas Pelesoje esan
čias įrangos dalis, vadina
si, sandėlio darbuotojai ir sta
tybininkai yra nekalti. Bėda, 
kad vyčių organizacijoje nėra 
medikų, nors vyčiai speciali
zuojasi siųsti į Lietuvą medi
cininę labdarą". 

Gyd. Paulius Bindokas tei
singai, bet aštriau pasisakė 
nei aš, kuo skaitytojas gali 
lengvai įsitikinti, palyginęs 
mano rašinį su jo pasisaky
mais „Respublikoje". Nuste
bau ir aš, sužinojęs, kad 
anksčiau Lietuvoje gautose 
siuntose net pusė vaistų bū
davo nekokybiniai ir nevarto
tini. Savo rašiny aš sąmo
ningai nepaminėjau net as
mens, atsakingo už siuntą pa
vardę ir apskritai stengiausi 
nieko neužgauti. Galėčiau taip 
pat paminėti, kad, prieš prezi
dentui siunčiant pasveikinimą 
vyčių seimui, prezidentūra 
kreipėsi į PLB atstovybę, pra
šydama daugiau informacijos 
apie Lietuvos Vyčių organiza
ciją ir aš kaip tik pabrėžiau 
jos nuopelnus, siunčiant lab
darą Lietuvai. 

Galėtų kilti klausimas, ko
dėl dviem asmenims padarius 
labai panašius pareiškimus 
spaudoje, vienas jų iššaukia 
tokią reakciją ir yra kaltina
mas. Iš tikrųjų tai bepras
miška ieškoti atsakymo ir be
reikalingi mano pasiaiškini
mai. Juk trejetą metų buvau 
terliojamas žodžiais už akių ir 
pagaliau viešai spaudoje. Ne
paisant, kaip tai būtų nesma
gu, vis tik reikia stebėtis tokiu 
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TEGYVUOJA „LIETUVOS AIDAS" 
DAR 80 METŲ! 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje, dėka „Mažosios Lietuvos lietuvybei" aukojusiems asmenims, 
galėjo dešimčiai Karaliaučiaus srities lietuviukų finansuoti pirmąja kelionę į Lietuvą ir stovyklavimą „Atgajos" 
stovykloje, Giruliuose. 

Labai malonu sveikinti se
niausią Lietuvos dienraštį 
„Lietuvos aidą" 80-tojo gimta
dienio proga ir linkėti dar 
daug metų lankyti skaitytojus 
tėvynėje bei plačiajame pasau
lyje-

Po ilgos sovietines nakties 
dienos šviesą vel išvydęs, 
„Lietuvos aidas' ' kartu su ne
priklausomybę atgavusia Lie
tuva, vėl sujungė laisvę, bo
čių žemę ir demokratiją my
linčius l ietuvius savoje val
stybėje ir mus , išklydusius į 
platųjį pasauly Amerikoje. 
Australijoje, Kanadoje ar kur 
ki tur mus begyvenančius 
„Lietuvos aidas" jungia su 
gimtąja žeme, su Lietuvoje 
gyvenančiais broliais, sesė
mis, su jų rūpesčiais, laimeji-

KARALIAUČIAUS LIETUVIŲ 
VAIKAI STOVYKLAVO 
LIETUVOS PAJŪRYJE 

Nuo šių metų liepos 8 iki 29 
dienos Giruliuose, Klaipėdos 
pajūryje įsikūrusioje vaikų va
saros stovykloje poilsiavo per 
šimtą vaikų. Lietuvoje tai 
nėra retas reiškinys, gal tik 
pastaraisiais metais nebe toks 
populiarus, kaip anksčiau. 
Tačiau ši stovykla buvo 
išskirtinė — į ją suvažiavo lie
tuvių kilmės vaikai, kurių 
tėvai gyvena toli už Lietuvos 

, ribų: Latvija, Estija, Kalinin
grado sritis, Rusija, Gruzija ir 
t.t. 

Reikia pripažinti, kad ir ši 
stovykla turi išskirtinį vardą 
— „Atgaja", šią stovyklą fi
nansavo Lietuvos Vyriausybė, 
o jos organizavimu rūpinosi 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento 
Ryšių su užsienio lietuviais 
skyrius ir jo darbuotojas Al
fonsas Kairys. Ją skatino Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 
Tokių stovyklų buvo suorga
nizuota net trys vienu metu, 
kurios buvo išsibarsčiusios po 
visą Lietuvą. 

Tačiau ši stovykla išsiskyrė 
iš kitų „Atgajos" stovyklų dar 
ir tuo, kad dešimties lietuvių 
kilmės vaikų iš Karaliaučiaus 
srities buvimą joje (net ir at
vykimą į stovyklą) finansavo 

ryžtu ir atkaklumu. Tačiau, 
kai jau visuomenė kviečiama į 
pagalbą, tai aišku, kad tokia 
veikla užsiėminėjąs asrauo 
yra pasiekęs nesveikatos des
peracijos laipsnį ir reikalingas 
pagalbos. Ką gi, reikia padėti. 
Jei tie ^Apmąstymai iš Tur
niškių" iššaukia tokias emoci
jas tai tikrai reikia juos nu
traukti. Telieka tikėtis, kad 
tai padės. 

J u o z a s Gaila 

Atgajos" stovyklavo G.rulmo-... kunoje stovyklavo lietuviukai gyyvenantiej, u* Lietuvos ribų (SM \Ut,tsuU 
Lietuvos lietuvių draugijos Cikaizoje ^-įstangomis š.emet stovvklavo ir 10 lietuviukų i.s rusų v,s dar valdomos 
Karaliaučiaus srities 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Čikagoje nariai. Idė
jos iniciatorius ir pagrindinio 
organizacinio darbo atlikėjas 
buvo tos draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas. Jo ak
tyvumas ir nepaliaujamas 
domėjimasis stovyklos orga
nizavimu neleido idėjai numir
ti vos ja i užgimus. Jo dėka ir 
straipsnelio autorius buvo 
įtrauktas į darbą organizuo
jant šios nuostabios idėjos 
įgyvendinimą. 

Čikagos Mažlietuvių dėka į 
Lietuvos pajūrio stovyklą ga
lėjo atvykti dešimt vaikų iš 
Karaliaučiaus krašto, tai: An-
gelina Šveikauskaitė, Julė 
Mikutavičiūtė, Vytas Maciu
levičius, Irena Kiseliova, Ele
na Ulčenko, Maksimas Grik-
šas, Eugenija Bogdanova, 
Martynas Ram, Linas Pužo-
kas ir Nijolė Gailiūtė. Surinkti 
stovyklautojus padėjo Kalinin
grado srities Lietuvių kalbos 
mokytojų asociacijos pirminin
kas J. Miliūnas. 

Reikia paminėti, kad stovyk
los tikslas nebuvo vien tik su
rinkti išsibarsčiusių po pa
saulį lietuvių vaikus. Svar
biausi stovyklos tikslai yra 
tuos vaikus supažindinti su jų 
tėvų ir senelių tėvyne, lietu
viška kultūra, istorija, gamta, 
žmonėmis, įskiepyti jų jau
nose galvelėse domėjimąsi 
savo šaknimis, o taip pat pa
skatinti juos ir padėti jiems 
geriau mokėti ' tuos, kurie jau 
moka) ar net išmokyti (kurie 
dar nelabai meka ir domisi ja) 
lietuviškai kalbėti. Ne pas
laptis, kad dalis vaikų nedrįs
ta naudoti savo tėvų kalbos, o 
gal net visai nekalba lietu
viškai. Tačiau yra ir tokių, ku
rie puikiai ją vartoja. Šis fak
tas greičiausia: priklauso nuo 
jų pačių ir jų tėvų tautinės 
savimonės stiprumo. Drįstu 
teigti, kad tokios stovyklos, 
kaip „Atgaja", kurių visa trijų 
savaičių programa yra nu
kreipta į lietu iškos tautinės 
savimonės ugdymą ir stipri
nimą, yra laba: reikalingos to
liau ar arčiau nuo Lietuvos gy
venantiems liet jvių vaikams. 

Reikalingumas reikalingu
mas, tačiau ne visi lietuviai 
yra pajėgūs sumokėti stovyk
lavimo mokesčius, o jie yra 
nemaži. Labai gražu, kad Lie
tuvos Vyriausybė skiria dė
mesio ir pinigu šiam reikalui. 
dar nuostabiau, kai tokia veik
la užsiima užsienyje gyvenan
tys lietuviai. Pinigų klausimas 
yra ypač aktualus Kara
liaučiaus krašto gyvenantiems 
lietuviams v- '. # organi
zatoriai pasakojo, kad ank
stesniaisiais metais iš šio 
krašto atvažiuodavo vaikai ne

turėdami net drabužių pasi
keitimui. Žinodami tai, Či
kagos mažlietuviai paprašė 
pagalbos iš Klaipėdos evange
likų liuteronų parapijos „San
doros" labdaros draugijos. 
„Sandoros" darbuotojos L. 
Aušrienė ir R. Mačiūniene, pa
rinkusios iš draugijos san
dėlių tinkamų naudojimui 
drabužių, apsilankė stovyk
loje. Šia pagalba pasinaudojo 
ne tik Karaliaučiaus krašto 
vaikai, bet ir visi stovyklauto
jai. 

Šią vasarą stovyklavietės 
Lietuvoje jau tuštėja. Vaikai 
grįžta į namus ir ruošiasi pra-
sidedantiems mokslo metams. 
Jie ilgai atsimins apsilan
kymą savo tėvų žemėje, Lietu
voje. Tačiau tiems, kurie nori. 
kad kuo daugiau lietuvių 
kilmės vaikų apsilankytų Lie
tuvoje ir mokytųsi pažinti bei 
mylėti ją, išmokti jos kalbą. 
prasideda pats darbymetis — 
kitais metais vėl bus organi
zuojamos tokios stovyklos. No
rint, kad kuo daugiau vaikų 
jose dalyvautų, j a s reikia pa
remti finansiškai. Kaip žinia. 
yra sunku surinkti pinigus 
netgi turtinguose kraštuose. 
Tik noriu priminti, kad tokios 
investicijos, kaip mano para
šytoji, yra vertos įdėtųjų pi
nigų. Jų nepamatuosi procen
tais ar kitu apčiuopiamu pel
nu. Šiuo atveju pelnas yra 
vienintelis — lietuvių kilmės 
vaikas arba tampa lietuviu, 
arba lieka kitataučiu. 

Kun . V a l d a s A u š r a . 
Vilniaus ev. liut. parapijos 

kunigas —Klaipėdos Universi
teto dėstytojas 

P r i e r a š a s : Mažosios Lietu
vos lietuvių draugija Čikagoje 
rūpinasi ir pagal išgales remia 
lietuvišką švietimą Kara
liaučiaus srityje. Nuoširdžiu 
rėmėjų lėšomis gaiėjo finan
suoti ir dešimties Kara
liaučiaus srities lietuviukų ke
lionę bei stovyklavimą čia 
kun. Valdo Aušros aprašytoje 
stovykloje, Giruliuose. Maž. 
Lietuvos lietuvių draugija 
kviečia visuomenę talkinti šių 
pastangų tęsimui, aukas siun
čiant: „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei", 1394 Middleburu 
Ct., Naperville, IL 60540 
7011. Tik visų mūsų bendro
mis pastangomis ugdysime 
lietuvišką sąmoningumą ir sti
prinsime lietuvybę rusų oku
puotoje Karaliaučiaus sirtyje. 

Vi l ius T r u m p j o n a s 
Mažosios Lietuvos lietuviu 

dr-jos pirmininkas 

• 1236 m. rugsėjo 22 d. ku 
nigaikščio Mindaugo vadovau 
jama lietuviu kariuomenė prie 
Šiaulių sutriuškino kalavijuo 
čių ordino k :i"menc. TV j 
buvo pagrindinis vokiečių pra 
laimėjimas, po kurio kalavijuo 
čiai nebeatsigavo. 

mais, ar pralaimėjimais, su jų 
viltimi, pastangomis ir sieki
mu šviesesnio Lietuvos ryto
jaus . 

„Lietuvos aidas" buvo ir yra 
Lietuvos žmonių teisių, rei
kalų bei privilegijų gynėjas, 
tautos ir valstybes interesų 
saugotojas, tikslios, objekty
vios informacijos skleidėjas. 

Linkiu „Lietuvos aidui" vi
sus laisvos spaudos privalu
mus išlaikyti tolimesniame 
žiniasklaidos kelyje, išsilai
kyti ant tvirto ekonominio pa
grindo, išlaikyti šaunią redak
cinę, administracinę bei žur
nalistine sudėtį, ir mus lanky
ti anapus Atlanto ar Ramiojo 
vandenyno. 

Bron ius J u o d e l i s 
įgaliotinis JAV 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

LIETUVAITĖ AUKŠTOSE ILLINOIS 
VALSTIJOS PAREIGOSE 

Advokate Žibutė Elena Kė-
želytė Illinois gubernatoriaus 
J im Edgar paskirta Vyriau
sios teisinės patarėjos parei
goms ir nuo š.m. rugsėjo 1 d. 
perėmė buvusio šios įstaigos 
vedėjo a d \ . Bill Roberts vieta. 
kuris pasirinko verstis pri
vačia prakt ika . 

Gubernator iaus teisinių pa
tarėjų įstaigoje Žibutė Keže-
lytė dirba nuo 1991 m. tad yra 
gerai susipažinusi su valstijos 
teisine s is tema ir ištaigos dar
bo reikalavimais. Prieš 1991 
m. ji priklausė Sonnenschein, 
Nath and Rosenthal advokatų 

įstaigai Čikagoje (nuo 1989 
m.;, o dar anksčiau — 1982-
1989 m. — Isham, Lincoln and 
Beale advokatų įstaigai. 

Ji yra 41 metų amžiaus, bai
gusi Rippon College, Rippon, 
H I, 1977 m., vėliau įsigijusi 
advokates profesijos laipsnį iš 
John Marshall Lavv School 
Čikagoje. Ištekėjusi už Ed 
Grovver. augina du vaikus ir 
gyvena Springfipld, IL. 

Žibutės Elenos Kėželytės 
tėvai — žinomi čikagiečiai vi
suomenininkai: Alė (JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė) 
ir adv. Algimantas Kėželiai. 

Adv. žibute Elen:* Keželvtė. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W. 63rd Strmmt 

Chicmgo, IL 90629 
Tol. 773-555-5500 

RUDENS VAJŲ PRADEDANT 
Kai rudens vejai jau švil

pauja medžiu viršūnėse, kai 
nuo rudens derliaus linksta 
obelų ir kriaušių šakos, laikas 
pradėti rudens derliaus tel
kimą ir i Draugo fondo aruo
dus. Pavasario vajus nebuvo 
labai „derlingas", besiruošiant 
atostogoms bei kelionėms. 
Draugo fondo rėmimą atide
dant į rudenį. Dabar ru
denėliui atėjus, nuo rugsėjo 
mėnesio pradžios iki metu 
galo rei'".ia ..pajudinti žeme", 
kad užbaigų.- milijoninį Drau
go fondo kapitalą O užbaigti 
milijoną tiebus sunku, jei in
vestavimų biržos vertė ir to
liau augs. jei kiekvienas 
..Draugo" skaitytojas, kiekvie
nas Draugo fondo nary.- ar 
rėmėjas atsius rudens vajaus 
dovana Draugo, fondu -Jei 
stambu.- Draugo fondo re
mi ja i — garbes nariai vel at
sius eeki >u trimis nuliais ir 
jei. greta 1.700 Draugo fondo 
nariu ir rėmėjų, I fondą iši

lgi dar to neatliko 3.300 
..Draugo" skaitytojų, su dides
niu ar mažesniu indeliu i 
Draugo fondą 

Dienraščio ..Draugo" ilgalai
kei leidybai užtikrinti ir laik
raščiui pagerinti yra būtina 
Draugo fondo parama, iki šiol 
..Draugui" suteikusi 243.000 
dolerių. Kad ta parama nema
žėtų, bet didėtų, naudojant tik 
fondo pagrindimo kapitalo 
uždarbi, reikalingas milijono 
dolerių kapitalas. Testamenti
niai palikimai būtų didelė ir 
prasminga parama Draugo 
fondui tolimesnes ateities už
tikrinimui. Draugo fondas turi 
įgaliotinius Clevelande, De
troite. Los Angeles. Hartforde. 
Filadefijoje. Omahoje. Grand 
Rapids. VVashington. D.C ir 
kitur. Jų pastangos rudens va
jaus lėšų telkime bei testa
mentinių palikimų sudaryme 
yra nepaprastai svarbios. La
bai laukiama ir organizacijų 
parama 

Draugo fondo rudens vajaus 
laiškai netrukus pasieks visus 
dienraščio ..Draugo" skaityto
jus. Labai prašau visus atsi
liepti su rudens derliaus para
ma fondui. 

Bron ius J u o d e l i s 
Tarybos pirmininkas 
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ČLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

REALMART II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Fax. 773-585-3997 ^ 

<£&. &S 
ACCENT REALTY 
5265 west 95th Street 

Oąk Lawn. IHinois 60453 

«lBu»» 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

• -Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skSngs*, „soffrts", 

„decks", „gutters. plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Berietta Te/. 930-241-1912 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingie" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
alummiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas. . . . 

— « — tai . 630-969-2659 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

- K L A U D I J U S P U M P U T I S 

- J A J -
AMBER CONSTRUCTION CO. 

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ..plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucenssd, iraurėd, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
w,. . TtL: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas F'anK ZapoHs ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FP.ANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312)581-8654 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 S - 4 3 3 I 

PARDAVIMAS m TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCįĄ A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Ta*.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namu ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti i darbą ir 
išvykti Kreiptis:' 

- ALLCARE 
Employment Agency 

S T Tai. 773-788-7900 

VVAGNER 
-MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
- > *Ur*75metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 
- FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaski Rd. 
4 Tei. (773) 581-4111 

R E A L ESTATE 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Čigonėle, 
pasakyk kaa 
greičiausiai 
siunčia? 

• • : 

nėra joMų stebuklų, 
Laumes Kėslų ir kerų. 
SkjaMt siuneniu* per jūrą 
Ak cargo ar laivu. 

A i matau kaip vyrai dirba-
Cia ir už Atlanto. 
Siųskit siuntinius visi, 
Siųskit per ATLANTĄ! 

OREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS I NAMUS LAIVU IR AIR CARGO. 
SIUSKITE l LIETUVĄ, LATVUA. ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ. 

KARALIAUČIAUS 8R.. MASKVĄ IR PETERBURGĄ. 

KM1EC1K REALTOKS 
7*22 S. Pulaski M . 
CMS S. Archer A m 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

I tmmmtm WUMM Mgii —ĮĮąsssss»PtniunrtĘm* 
sutarti • Labdaros siuntot • Vaai 

12301 Naw Aws.. Suaa D. Lamom. K. S043* Tat 630-243-1688 
2719 W M n a s*.. CHesso. a. eosa, T « . 773-04-2121 

MOsų atstovai: 
NSW York • 914-28*4133 . CSSvaUnd • 216-481 -001 
Rochacur • 716-223-2817 • P*aburgri» 412-381-8281 
Florida • 800-533-2121 • LiStuvoia • 370 2 736-338 

ATLANTA IMMMT-KXPO*T, INC 

1997 
UtiiuardanFair 

lietimų Dienos 
(XTIX)BER4m 

SaturdayllAivt6PM 

# 

OCIDBER5™ 
Sunday 11:30 AM- 4:30 Rvi 

• UthuanianArts&Gafts 

• folkDanrir^&Suigjrsg 

• Traditional Food & Dtink 

• 'liruksrrsa^Subatvakaris'' 
"YVeekend Darce" Sat 8IM 

• Lottery-GraraiFTize $1,000 

MISCELLANEOUS 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
sestd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekrnd. 
uždaryta. Anfrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

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

Tel. 773-581-8500 
• LietuviSka duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• LietuviSkas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus U PS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
3S0 N. Clark, Chkago, 1160610 

Tel. 3U-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Nanny, housekeeper live-in. 
Best job and salary is yours if you 
love chHdren, clean well and speak 

EngKsn. References needed. 
CaM my oflice, tel. 630-466-7828 

SKYLINE BUILDING 
SERVICES. INC. 

Ieško maždaug 40 darbininkų 
stadionų, kaip White Socks ar 
United,varymo bei priežiūros 

darbams. Darbas rytais, 
6 v.r. - 4 v.p.p. 
Labai gera alga. 

Reikia turėti darbo leidimą 
arba žalią kortele, taip pat 
šiek tiek mokėti angliškai. 

Kreiptis nuo 4 v.p.p. 
iki 6:30 v.p.p. 

Tel. 312-454-4545 

$1000*8 POSSIBLE TYPING 
Part Time. 
At Home. 

Toli Free 7-800-218-9000 
Ext. T- 2415 for Listings. 

Reikalingos siuvėjos 
lengviems rūbams sioti 

Taip pat ufdJaigejoe (siūti rankomis) 
Skambinti: 773-202-1205 

arba (po 5 v.v.) 
773-825-8858 

, 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. • „security". 
Tel. 773-778-1451 . 

Išnuomojama* namas) 
63 St. ir Narragansett Ave.; 

3 mieg. kamb., šiluma, 2 vonios, 
skalbykla. $950 į mėn. + „sec. 

deposif. Be gyvuliukų. 
Tel. 708-424-0513 

Priimsiu į savo namus 
gyventi ir suteiksiu priežiūrą 

pagyvenusiam ar 
negaluojančiam žmogui. 

Tel. 773-847-4803 

Reikalinga pegaJba vyrui 
. gyv. Oak Lawn. $350 \ sav., 

maždaug 50 vai. darbo. 
Skambinti tarp 6 v.v. r 9 v.v. 

Tel. 708-424-4467 

Prisisunkite patys oeriaueioe 
rūaiaa slyvų Ir obuoliui 

Skinama per visą rugsėjo ir apato man. 
; Tsan Mapta Osehana, 18888 Casvasa 

OaSan. M 48113, laL 818-648-8840. 
i Važiuoti 1-94 iki Michkjan. ExM 4A US 12 Hwy: 

važiuoti į rytus iki GaMn. M, 
pasukti t Šiaurę 3 mylios ui Oetan. 

Rtverdaie Automotive 
S^B^aa^sW^a^aiB^ah a a ^ ^ ^ ^ ^ B ^ a a S S ^rik^La^aasa^a LW ask^hassS* • — 

rvmBTne, lensonsuosjsrna H parouo-
dama aututnubaVav Nuvežame 

Mįentus į auto. varžytines. 
Kreiptis: Rknas arba GJsdrtus, 

t a i 708-201-06*8 arba 708417-0515 

TEBESIAIŠKINAMOS S. 
DARIAUS IR S. GIRĖNO 
ŽUVIMO PRIEŽASTYS 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 

WBKBįm P.c. BB8S JmSSįBft 
bendroves tmtrtrtm, i»*ko darbininko, 
kuris gautų vista gyventi vaitui už namo i 

priežiūrą, valymą ir mažus remonto 
I darbus $5 į vai už ..landscapmg" darbą 
i žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
I tvarkymą. Jei nori. gali dirbti 12 vai i 

dieną. Botina turėti vairuotojo leitfmą 
KrsipSi: tai 202-244-2373 

—iCHčLAtiHIPt -
Lithuanian Chamber oi Commerce 

is seeking applicants for $2.000 
scholarships. 

Applications due by Oct 1«t 1907. 
For appltcations please caH or vvrite • 

Mr. DavM OeMas 
11028 9ou»we<Hwy. 
Patas HMs, IL 60485 
Tei 708-874-4410 

Lietuvoje ir Lenkijoje šio
mis dienomis vyko nemažai 
gražių renginių, skirtų Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno 
žygdarbiui. Praėjus 64 me
tams po jų žuvimo vėl atgijo 
polemika aiškinanti katastro
fos priežastis. 

Apsilankiau pas Vilniuje gy
venantį rašytoją, skulptorių 
Vytautą Mačiuiką, daug pri
sidėjusi prie mūsų didvyrių at
minimo įamžinimo, jų palaikų 
suradimo, sukūrusio S. Dariui 
ir S. Girėnui paminklą. įsi
šnekėjome. Kai aš jo pa
klausiau, ar dar atsiranda 
žmonių, kurie bando sumen
kinti S. Dariaus ir S. Girėno 
žygdarbį, jis susijaudinęs ėmė 
pasakoti, kaip neseniai per 
„Laisvosios Europos" radįją 
girdėjęs tokias abejones: kokie 
esą jie didvyriai, kam jų var
dais pavadintos gatvės, aikš
tės. Jo manymu, tokias abe
jones skleisti JAV finansuoja
mai radijo stočiai nederėtų. 
Juo labiau, kad S. Darius ir S. 
Girėnas buvo JAV piliečiai ir 
jie iki šiol Vašingtone yra ger-

St CasirTaVs OrurxiiGix3unds 
2718 St George Street 

Los Angeles, CA 90027 

Ventura Fwy (134) 

Golden State Fwy (5) 
Los FeUz otf-ramp 

Glendale Fwy (2) 

Utttuanan Fsk 
CasnVs Churcfi Groundi 

I 2718 St. dtatįt Straat 
Los j į ą j » * O 90027 

PARKINGAT 
MARSHALLRS 

5PON90REDBYTHE 
LJTHUAN1AN-
AMERICAN 
aOrvMJNrTY 

SSjąVymJ* n p a l K rtgr<«rttR«ntl>,< it\>< i>»- An̂ «̂ •'»̂ l 'jkurrfl.AIUirsl>rwrtrtml 

i 

AMERICA^ T ^ ^ V N ^ R O A I ^ I N C 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888 

POIAND 

biami kaip didvyriai. 
Kai pradėjome kalbėti apie 

didvyrių žuvimo priežastis, 
apie tai, ar sužinoma kas nors 
naujo, V. Mačiuiką patvirtino, 
jog yra naujienų ir padovano
jo man ką tik išleistą knygelę 
apie lakūną Tomą Zauką, ne
priklausomybės laikais Lietu
voje buvusi Dariaus-Girėno 
komiteto pirmininką. Vokiečių 
okupacijos metais jis užrašė 
„Soldino paslaptį" , kuri šioje 
knygelėje skelbiama pirmą 
kartą. 

Pradeda Tomas Zauka taip: 
„Kol dar gyvas ir laisvas esu ir 
galiu kalbėti, turiu atidengti 
Dariaus ir Girėno žuvimo Sol
dine paslaptį, kurią aš žinau, 
žino ją ir daugiau žmonių, tad 
juos kviečiu taip pat tą pat 
padaryti. Jei mes to nepadary
tume ir karo sūkuryje žūtume, 
tai padarytumėm didžiausią 
prasikaltimą savo tautai. Nes, 
nesant gyvų liudininkų, kartu 
nebeįmanoma atidengti šią 
baisią paslaptį. 

Klausykis, Lietuva ir kul
tūringasis pasauli, aš pradedu 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

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

OUTOF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Side 
3000 N. Mihvaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far Nor th 

4801W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

P A V A S A R I O 
KAINOS 

Ten Ir a tgal 
Vilnius $570 
Riga $570 
Tallinn $570 
Minsk $570 

| viena pus* 
Vilnius $380 
Riga $405 
Tallinn $405 
Minsk $380 

kalbėti". 
Tomas Zauka aptaria visas 

Dariaus ir Girėno žūties versi
jas, sukritikuoja jas, įrodo, 
kad „Lituanica" Soldiną su
dužo ne dėl lakūnų nuovargio. 
ne dėl oro sąlygų, ne dėl benzi
no stokos, o buvo pašauta iš ją 
perst \iojusio vokiečių nacių 
naikintuvo. 

Iki Štutgarto Vokietijoje „Li-
tuanica" skrido pagal numa
tytą maršrutą. Nuo Štutgarto, 
vokiečių naikintuvo gainioja
ma, ji pusantros valandos 
buvo priversta klaidžioti, keis
ti skridimo kryptį, kol paga
liau nukrito Soldino pušy
nėlyje. 

1933 metų liepos 17 d. visa 
Lietuva kalbėjo, kad vokiečiai 
„Lituanica" pašovė. Tą patį 
pranešė Lenkijos radijas. Če
koslovakijoje socialdemokratų 
laikraštis paskelbė žuvimo 
smulkmenas. Jis rašė, kad 
Darius ir Girėnas ties Soldinu 
buvo apšaudyti ir sužeisti. 
Jiems nukritus anksti rytą at
vykusi vokiečių nacių komisija 

su gydytojais rado Darių ir 
Girėną šiek tiek gyvus, juos 
revolverių šūviais mirtinai 
peršovė. Po to naikino visus jų 
kunų ir „Lituanicos" sušau
dymo pėdsakus. Tik atlikus šį 
darbą, pranešė Lietuvos pa
siuntinybei Berlyne apie -Li
tuanicos" žuvimą. 

Tomas Zauka pasakoja, kaip 
jis, apžiūrėjęs lėktuvo nuolau
žas benzino bakus, nustatė, 
kad ,Lituanica" buvo apšau
doma ne vien iš apačios ir 
šono, bet ir iš viršaus, taigi iŠ 
vokiečių lėktuvo. 

Darius ir Girėnas skrido jau 
sužeisti, todėl sukaupę visas 
jėgas, įdeda pašto maišan su
kruvintą savo krauju nosinę ir 
išmeta laukan, po to jų lėk
tuvas neria didžiuliu greičiu 

žemyn, nukerta 6 storas pušis 
ir susiduria su žeme. 

Man teko matyti „Litua
nicos" klaidžiojimo žemėlapi, 
rašo Tomas Zauka, sudarytą 
pagal vietos gyventojų parody
mus, kurie girdėjo tą naktį 
lėktuvą skrendant. Praskri-
dusi Štutgartą, JLituanka* 
skrenda teisinga kryptimi. Po 
to staiga pasuka dešinėn, 
pietų kryptimi ir vėliau piet
vakarių kryptimi, beveik at
gal. Po to vėl roką i rytus, 
pagaliau į pietus, link Soldino. 
Taip klaidžiodama, ji nuo 
Štutgarto iki Soldino — i i viso 
apie 80 kilometų — skrido pu
santros valandos, nors per tą 
laiką galėjo nuskristi daugiau 
kaip 300 kilometrų. 

http://Chkago.IL
file:///iojusio


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

ATMINTINI GIMTADIENIAI 

i 

Kiekvienas žmogus švenčia 
savo gimtadienį, o ypač tai 
daro amerikiečiai: nuo mažo 
vaiko iki senelio visi švenčia 
tą ypatingą metų dieną. 
Tačiau kiekvieni metai mums 
primena kaip greitai laikas 
bėga ir kiek daug dar reikia 
padaryti. Daugeliui žmonių 
gimtadienis yra lyg stotelė, 
kurioje jis sustoja ir pagalvoja, 
koks turėtų būti jo kelionės 
būsimas tarpsnis: žvelgia kri
tiškai į ateitį ir į savo finansi
nę padėtį. Daugel finansinių 
patarėjų sako, kad labai dide
lis procentas naujų klientų 
nutarė ieškoti finansinio pa
tarėjo pagalbos, nes jie pa
siekė svarbų gimtadienį: 40 ar 
50 metų. Visą gyvenimą seka 
mus gimtadieniai, kurie turi 
reikšmės mūsų finansiniuose 
reikaluose, o į kai kuriuos 
reikia atkreipti ypatingą dė
mesį. 

1. Pirmasis gimtadienis. 
Kūdikio pirmieji metai labai 
greitai prabėga, bet į juos rei
kia atkreipti dėmesį, kadangi 
JBocial Security" jam jau duo
da numerį. Kūdikis turi turėti 
„Soc. sec." numerį iki to laiko, 
kai tėvams reikės pildyti 
„income tax" (pajamų mokes
čius) ir užrašyti jame vaiko 
išlaikymą, nebent vaikas būtų 
gimęs gruodžio mėnesį. Tada 
tą reikės padaryti kitais me
tais. 

2. 14-tasis vaiko gimta
dienis. Kai vaikui sueina 14 
metų, jo uždarbio (jei toks yra) 
negalima prirašyti tėvų mo
kesčių pildymo formoje. 14 m. 
nėra tikrasis žingsnis į suau
gusio gyvenimą, nes vaikai 
gali būti prirašomi, kaip tėvų 
išlaikomi, kol jiems sueina 18 
metų. O studentai gali būti 
prirašomi, kaip tėvų išlaikomi 
iki 24 metų. 

3. 21-ašis gimtadienis. Tai 
amžius, kada vaikas laikomas 
jau suaugęs, kas reiškia, kad 
jis visai pradeda kontroliuoti 
pinigus, kuriuos yra gavęs 
kaip dovaną. 

4. 25-tasig gimtadienis. 
J"be earned-income-tax cre-
dit* teikiamas asmenims nuo 
25 iki 65 metų amžiaus, jei jie 
uždirba mažiau negu $9,500 
per metus. Šis kreditas yra 
duodamas mažo uždarbio 
žmonėmis, jei jie mažiausia 
puse metų savo namuose iš-

• laiko bent vieną vaiką. 
5. 50-tas gimtadienis. Jei 

esate našlys/ė ir invalidas/ė, 
50 metų yra ankstyviausias 
amžius, kada galite pradėti 
gauti „survivors retirement 
benefits" iš „Soc. Security". 50 
metų yra tas amžius, kai dau
gelis finansinių patarėjų ragi
na įsigyti ilgalaikės priežiūros 
drauda (long-term-care insu-
rance). Šį amžių pasiekus, ne 
tik galite imti kai kurias drau-
das, bet ir jų kaina yra jums 
palankiausia (cost effective). 
Net jei neturite sveikatos pro
blemų, kas sumažintų jums 
galimybę tokią apdraudą įsi
gyti, 50 metų sulaukus, yra 
geras laikas pažvelgti į jūsų il
gos priežiūros (ligos atveju) 
galimybes, nes tada dar rink
tis norimą drauda pigiausia 
kaina. 50 metų yra geras lai
kas pažvelgti į ateitį ir pagal
voti, ar būsite pajėgus pats 
mokėti už drauda (self-insure) 
ir naudoti savo pačių pinigus 
užmokėti už ilgalaikės prie
žiūros drauda, ar reikės, pagal-
Bbs iš šalies, jei kas nors atsi
tiks. 

6. 55-tasis gimtadienis. 
Tai yra amžius, kada pirmą 
kartą be pabaudos galite iš-

«ti pinigus iš darbovietės 
odamo pensijos plano. Bet 

jūs turite nedirbti toje kam

panijoje, būti išėjęs į pensiją, 
arba pakeitęs darbovietę, kad 
galėtumėte tą pensiją naudo
tis. Atminkite, kad ši išimtis 
taikoma tik pensijom — „re
tirement plans", bet ne IRA. 

7. 59 1/2 - metų amžius. 
Šio amžiaus sulaukus, jau ga
lite išimti pinigus iš darbo
viečių pensijos fondų (retire
ment plans) ir iš IRA: jums 
nebus taikoma 10% pabauda 
už ankstyvą išėmimą. Pabau
da netaikoma irgi, jei pinigai 
perkeliami į kitą pensijos są
skaitą (retirement account). 

8. 60 m. gimtadienis . Tai 
yra jauniausias amžius, kada 
našlys ar našlė, kurie nėra in
validai, gali gauti mirusio 
vyro/žmonos pensiją iš „Soc. 
Security". Bet jei vedate/iš
tekate, prieš sulaukiant 60 
metų, visam laikui prarandate 
„survivor benefits". O jei ve
date/ištekate, sulaukę 60 me
tų amžiaus, galite gauti tuos 
„benefits'' tol, kol neprašote 
„benefits'' iš dabartinio vyro/ 
žmonos pensijų fondų. 

9. 62-asis gimtadienis . Su
laukę 62 metų galite gauti 
savo pačios/paties „Soc. Sec." 
benefits, bet jums gal geriau 
dar palaukti. Jei imate „be
nefits", sulaukę 62 metų, jie 
visam laikui yra sumažinti 
net iki 20% tos sumos, kurią 
būtumėte galėję gauti, sulau
kę pensijos amžiaus. 

Paskaičiuokite! Jei imsite 
ankstyvą pensiją (benefit), va
dinasi, 3 metus anksčiau gau
site mokėjimus. Bet jei pa
lauksite, tie mėnesiniai „Soc. 
Sec." mokėjimai bus didesni 
per visą jūsų gyvenimą. Dides
nis mokėjimas atmoka už jūsų 
kantrybę. Finansiniai pa
tarėjai sako, kad neturite imti 
„Soc. Sec." pensijos dėl to, kad 
jau galite ją gauti, jums gali 
būti naudingiau palaukti. 

Nors daugiausia dėmesio, 
sulaukus 62 metus, kreipiama 
į „Soc. Security" pensiją, bet 
62 metai yra amžius, kada jūs 
kvalifikuojate Federal Hou-
sing Administration (FHA) 
gauti „reverse mortgage". To
kia paskola įgalina gauti pi
nigų, įkeičiant dalį ar visą 
jūsų namo „eąuity". Dauguma 
skolintojų seka FHA pa
vyzdžiu ir neduoda „reverse 
mortgage" klientams, jaunes
niems kaip 62 metų. 

10. 65-67 m* amžius. Jei 
gimėte prieš 1937 metus, ga
lite gauti visą „Soc. Sec." pen
siją, kai jums sueina 65 metai. 
Jei esate jaunesnis, tai jums 
taikoma „sliding scale", t.y. 
„Soc. Sec." administracija laips
niškai kelia amžiaus ribą 
aukštyn; pvz., asmenys, gimę 
po 1960 metų, negalės gauti 
visos pensijos, kol jiems, ne
sueis 67 metai. Jūs galite 
dirbti, jei norite, ir dar atidėti 
„Soc. Sec." pensiją, kas ilgai
niui gali padidinti jūsų išmo
kas. Nors ir atidėtumėte „Soc. 
Sec." mokėjimų gavimą, bet, 
kai jums sueina 65 metai, 
įsirašykite gauti Medicare 
draudimą. Už šį draudimą, 
apimantį ligoninės ir daktarų 
paslaugas, buvo užmokėta iš 
jūsų „Soc. Sec." mokesčių, kai 
jūs dar dirbote. Bet jei gau
nate „Soc. Sec." pensiją, jūsų 
Medicare draudimas praside
da automatiškai. 

Kai jums sueina 65 metai, 
„Dėdė Šamas" duoda jums do
vanėlę — aukštesnį standar
tinį nusirašymą nuo federali-
nių mokesčių, ir specialų kre
ditą, kaip vyresnio amžiaus 
žmogui. Bet tada jau jūs ne
galite gauti daugiau „earned-
income-tax-credit". 

11. 70-tasis gimtadienis . 
Tai geras gimtadienis tiems. 
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Clevelando tautybių kultūrinių darželių drau^jus suruošto koncerto klausytojai. Lietuvių kultūrinis darželis 
šiemet švenčia 60 metų sukakt, N u o l r y , Bacevičiaus 

K R E D I T O K O R T E L I U 
S K O L Ą R E I K I A 

U Ž M O K Ė T I 
Šiandien retai rasime žmo

gų, kuris neturėtų kredito kor
telės. Šių dienų įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų žmo
nės pirkdami naudoja kredito 
korteles, kad geriau galėtų at
likti savo piniginius įsiparei
gojimus. Daugelis mūsų nau
dojame tas korteles nuolat ir 
visai apie tai negalvojame. 
Bet, norint išmintingai naudo
ti teikiamą kreditą, reikėtų 
pagalvoti apie jo pliusus bei 
minusus. 

Specialistai sako, kad su 
žmonėms teikiamu kredito 
kortelių kreditu yra surišta 
jiems ir nauda, ir nenauda. 
Norint kuo efektingiau pasi
naudoti tuo teikiamu kreditu, 
svarbu žinoti, kiek tai gali 
mums padėti ir kiek pakenkti. 

Pirmiausia pažvelkime į 
kredito teikiamas gerąsias 
puses. Vienas aiškus pra
našumas, perkant kredito 
kortelę, kad ji įgalina pirkti 
prekes ar užmokėti už patar
navimus tada, kai jums jų rei
kia, o mokėti už juos tik atei
tyje gausimu uždarbiu (o ne 
tuoj pat). 

Tai yra gerai, jei perkate ir 
mokate kredito kortele, aps-

kurie dar dirba, arba yra pasi
rengę vėl įsijungti į dir
bančiųjų eiles. Nuo 65-69 
metų, kas 3 doleriai gauto 
uždarbio per $13,500, nu
braukia 1 dolerį nuo jūsų „Soc. 
Sec." pensijos. Bet tas pasibai
gia, kai jums sueina 70 metų, 
tai reiškia, kad jūs galite 
uždirbti, kiek norite ir tai ne
sumažins jūsų pensijos. 

12. 70 1/2 metų amžius, 
turite pradėti išimti pinigus iš 
savo „retirement plans" ir 
IRA. Išimtis yra. jei dar dir
bate ir neturite daugiau nei 
5% savo pensijų fonde, negu 
ta bendrovė verta, tai tokiu at
veju jūsų „retirement plan" pi
nigai (bet ne IRA) gali likti 
nepaliesti, kol jūs baigsite ten 
dirbti. 

13. Bet kur i s amžius. 
Žmonės, metams bėgant, ne-
jaunėja, už tai svarbu per
žiūrėti savo testamentą, jei 
neturite — sudaryti, peržiū
rėti draudas ir gerai pažiūrėti 
į savo finansinę ateitį. Jei ne
taupėte pinigų pensijai, kiek
vienas praeinantis gimtadie
nis primena, kad jūs pra
laimite kovą prieš laiko tėk
mę, o jūsų gimtadieniai turėtų 
jums priminti, jog reikės dirb
ti ilgiau, kad galėtumėte be di
desnių finansinių rūpesčių gy
venti. Atminkite, kad anksti 
gyvenime sutaupytas doleris 
gali virsti ateityje šimtu ar 
tūkstančiu, ir gali jums už
tikrinti gražų bei patogų gyve
nimą, išėjus į pensiją. 

Todėl, jei to nedarėte, tai 
šiandien pat peržiūrėkite savo 
finansinę dabartį ir ateitį. Tai 
padarę, tikrai nesigailėsite 
ateityje! 

Naudotasi medžiaga „Chica
go Tribūne", 1997-8-22. 

kaičiavę galimus mokėjimus ir 
pagalvoję, kiek tokios išlaidos 
turi įtakos jūsų išlaidų-paja-
mų biudžetui. 

Daugeliu atvejų, kredito 
kortelės naudojimas yra vie
nintelis kelias žmonėms įsi
gyti daiktus, kurių jiems rei
kia, ar kurių jie nori, pvz., au
tomobilį ar namų remontą. O 
laukti, kol susitaupys pakan
kamai grynų pinigų kartais 
gali būti keblu, ypač kai jų 
prireikia netikėtai. Jei jums 
reikia grąžinti prekę, grąži
nimo procesas žymiai greites
nis, perkant 'kredito kortele. 
Kredito kortelė- gali padėti ir 
tokiais atvejais-, kai atsiranda 
netikėtų finalteinių sunkumų, 
pvz. sumažėjos pajamoms, ar 
laikinai jų nėreTcus, praradus 
darbą, ar susižeidus ir nega
lint dirbti. '*" 

Žmonės, kurie neturi susi
taupę pinigų, 3ažnai naudoja 
kredito korteles, kad išsikaps
tytų iš susidariusios sunkios 
padėties. Pvz.i; ̂ panaudoti kre
dito kortelę pinigų pasiskolini
mui (cash advance), gali būti 
jums parankiau, negu skolinti 
pinigus iš draugų ar giminių. 
Bet atminkite: nesvarbu, iš 
kur skolinatėsC' skola turi būti 
anksčiau ar vėliau grąžinta. 
Jūs turėtumėme skolintis tik 
tiek, kiek pajėgsite be didelio 
vargo grąžinti^Ši taisyklė ga
lioja ir visiems kredito kor
telės panaudojimams. 

Patogumas 3»fa kita kredito 
kortelės teikiama nauda. Jūs 
galite keliautt ir pirkti be 
rūpesčio, kacL.reikia nešiotis 
didelę sumą pinigų. Jūs galite 
pirkti iš karto ne vieną, o dau
giau dalykų. Taip pat jūs ga
lite kredito kortele pirkti, nau
dojant telefoną. Kai perkate 
kredito kortele, nenaudokite 
kredito kortelės impulsyviai, 
vien tik dėl to. kad yra patogu. 
Išdėstykite pirkinius kredito 
kortele taip. kad dabartinės 
išlaidos nesudarytų sunkumų 
ateities pajamoms. Nepamirš
kite, kad kreditas yra tik lai
kinas pakaitalas pinigams. 

O dabar pažvelkime į kredi
to kortelės teikiamą, kai ku
riems žmonėms nenaudą. Vie
nas būtų tai, kad pirkiniai, 
daromi būsimo uždarbio są-
skaiton, gali suvaržyti tvar

kant savo būsimas pajamas. 
Perkant kredito kortele, per
vedate savo būsimo uždarbio 
dalį mokėjimams už šian-
d'eninius pirkinius. O kasdie
nio pragyvenimo kaina kyla 
ir, jei jūsų pajamos nekyla su 
augančiomis pragyvenimo iš
laidomis, jums bus sunkiau 
išsiversti su būsimu uždarbiu. 
Tai gali atsiliepti jūsų įsipa
reigojimams užmokėti už kre
dito kortele padarytas išlai
das. Todėl, perkant kredito 
kortele, pagalvokite, ar tas 
pirkinys bus geras, naudingas 
ir jums reikalingas, ir ar tai 
neigiamai neatsilieps į dabar
tines ir būsimas pajamas. 
Taip pat pagalvokite, ar jūsų 
pajamos taip padidės ateityje, 
kad galėtumėte be sunkumų 
naudotis kredito kortele. Taip 
pat pagalvokite, kad, mokė
dami, kredito kortelės skolą 
keletą ar net keliolika kartų, 
mokėsite už nupirktą prekę 
daugiau, negu būtumėte už ją 
iš karto užmokėję. 

Prieš perkant kredito kor
tele, pagalvokite, ar tai, ką 
perkate, yra verta papildomų 
išlaidų? Pagalvokite, ar, pirk
dami kredito kortele, galite 
užmokėti tai iŠ karto, kai gau
site sąskaitą, arba lauksite, 
kol turėsite pakankamai pi
nigų, kad galėtumėte tą prekę 
nupirkti. 

Dar vieną dalyką reiktų 
žinoti: jei nemokate, ar ne
pajėgiate mokėti už kredito 
kortelės pirkinį pagal išanks
tinį susitarimą, jūs rizikuojate 
prarasti, ką turite, pvz., jei 
perkant reikia užstato (auto
mobilio ar namo). 

Kai žinote pliusus ir minu
sus, naudojant kredito kortelę, 
jūs galite geriau ja naudotis. 
Bet atminkite: pirkite tik tiek. 
kiek galite užmokėti, nes už
mokėti reikės, o, išdėsčius 
mokėjimus kelerius metus į 
priekį, jums reikės sumokėti 
labai daug procentų, ir pirktas 
daiktas gali kainuoti kelerio
pai daugiau, negu jis vertas. 
Būkite atsargūs su lengvai 
gaunamu kreditu, nes jis yra 
labai brangus. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne". 1997.08.01. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasa i t ienė 

A.TA. 
KRISTUPUI DAUGIRDUI 

mirus, jo žmonai HALINAI, sūnums dr. TOMUI ir 
žmonai NIJOLEI, dr JONUI ir žmonai dr. ONAI 
reiškiame griią užuojautą ir dalinamės skausmu. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos valdyba 

Ilgamečiui veikliam klubo valdybos nariui 

A.TA. 
ANATOLIJUI LAKUI 

mirus, žmoną JADVYGĄ, sūnų KĘSTUTI, dukrą 
RASĄ su šeimomis bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje 

A.tA 
PRANAS SIDERAVIČIUS 

Gyveno Union Pier, MI, anksčiau Cicero, IL. Paskutinius 9 
metus gyveno pas dukterį Romą, Indianapous, ES' 

Mirė Unicn Pier, MI 1997 m. rugsėjo 2 d., 7:30 vai vakaro 
sulaukęs 96 metų. 

Gimė 1900 m. rugsėjo 29 d Lietuvoje, Sakių apskrityje 
G.druCių kaime. Amerikoje išgyveno 47 m. 

Nuliūdę liko: duktė Roma Murphy, tentas James, šonus 
Antanas Sideravicius, anūke Viktorija Murphy ir kiti gimi
nes. 

Velionis buvo vyras a.a. Marijos. 
Priklausė Išeivijos Miškininkų sąjungai, Union Pier lietu

vių draugijai, Lietuvių Fondui, Šakių klubui. 
Velionis bus pašarvotas sekmadieni, rugsėjo 7 d. nuo 2 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo WI*\YMI+. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 8 d. U laidojimo na

mų 10 v. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 val.ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir patisumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkė ir kiti fiaainėa, 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 
Tel. 800-994-7600. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
Directors of Eudefcis Funeral Home (EST I90t) 

SERVICES AVA1LABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUbURBAN LOCAT10NS 

PROVICHNG BŪRIAIS AMD SMtmtT TO UTHUAMA 
4330 So. CalHornia 4605 So. Hermitage 

ALLPHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 VV. 35 ST. 
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (et DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

N ATIOMVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALLPHONES 

1-708-652-5245 

DAViD GAIDAS. Jr. 
AND PAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS MUS 
1102t S. SoiltfMMt Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAtLABU) 

1-708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Teisinis seminaras imi
gracijos reikalais vel rengia
mas ..Seklyčioje" rugsėjo 11 d., 
ketvirtadienį. 7 va!, vakare. 
Susidomėję tais klausimais 
kviečiami dalyvauti. 

Dalyvaukite ..Draugo" ru
deniniame pokylyje, kuris ren
giamas rugsėjo 21 d. Marti-
nique salėje. Stalus užsisakyti 
ir bilietus įsigyti galima ad
ministracijoje. 

Daumanto — Dielinin-
kaič io j a u n u č i ų ateitinin
kų kuopa, apjungianti vai
kus nuo vaikų darželio iki 8 
skyriaus, naujuosius veiklos 
metus pradės sekmadienį, 
rugsėjo 7 d.. 9 vai. r. šv. 
Mišiomis Fal. J. Matulaičio 
misijoje. Po Mišių pirmasis su
sirinkimas vyks Ateitininkų 
namuose. Prašoma dėvėti 
sportiniais drabužiais. Naujus 
narius kviečiame registruotis 
šeštadienį, rugsėjo 6 d.. PLC 
žemutinėje salėje. Registra
cija bus vykdoma nuo 9 iki 11 
vai. r. ir sekmadienį, rugsėjo 7 
d., po šv. Mišių Ateitininkų 
namuose vyksiančiame susi
rinkime. Turint klausimų, 
prašoma kreiptis į kuopos 
globėjas Rasą Ka<niūnienę. 
tel. 708-403-4988. ar Dainę 
Quinn. te!. 708-349-^-103. 

Tautos šventė s minėji
mas, rengiamas Amerikos 
Lietuvių taut inės sąjungos, 
yra rytoj, sekmadienį. Pradžia 
šv. Mišiomis t. jėzuitų ko
plyčioje 11:15 vai. r., to to 
iškilmės prie Laisvės kovų pa
minklo ir akademinė bei me
ninė dalis Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Visuomenė 
prašoma dalyvauti. 

„Dainavos" ansamblis 
pradeda naujo sezono re
peticijas antradienį, rugsėjo 
9 d., 7:45 vai. vak.. Pasaulio 
lietuvių centro mažojoje salė
je. Kviečiami visi balsingi dai
nininkai, mylintys lietuvišką 
dainą bei giesmę, dalyvauti 
repeticijoje ir jungtis į ansam
blio eiles. 

JAV LB Lemonto apy
l inkės valdyba kviečia vi-
sus l ie tuvius sekmadienį, 
rugsėjo 7 d., atsilankyti j Le-
monte. PLC sodelyje, ren
giamą gegužinę. Bus maloni 
proga susitikti su draugais ir 
pažįstamais, papietauti, atsi
gaivinti šaltais gėrimais, pa
bandyti laimę dovanų paskirs
tyme, klausantis smagios Al
gimanto Barniškio ir kitų mu
zikos, o futbolo mėgėjams bus 
netikėta proga stebėti LFK 
..Lituanica" komandos pirmas 
šio sezono pirmenybių rung
tynes prieš lenku ..Lightning" 
komandą. 

Zarasiškių klubas Čika
goje kviečia visus narius ir 
svečius atsilankyti į linksmą 
gegužinę rugsėjo 14 d., sekma
dienį, 12 vai., Vytauto Didžio
jo Šaulių salėje, 2417 W. 43rd 
Str.. Chicago. Trumpa progra
ma, Kosto Ramanausko muzi
ka, lietuviškas maistas, gėri
mai, laimėjimai laukia visų 
atsilankiusių. Tad atvykite 
pasilinksminti kartu su zara-
siškiais. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugsėjo 10 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., pa
minėsime Tautos švente, kal
bės dr. Petras Kisielius. Meni
nę programą atliks muz. Algi
mantas Barniškis. Po minė
jimo bus bendri pietūs. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Ši luvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
pras ideda šį sekmadienį, 
rugsėjo 7 d. Pamokslus per 8 
ir 10:30 vai. r. Mišias sakys 
svečias iš Lietuvos, kun. Sta
sys Slapkevičius. Savaitės die
nomis Mišios su pamokslu bus 
9 vai. r. ir 6:30 vai. vak., o 
iškilminga procesija — rugsėjo 
14d., sekmadienį. Visi ragina
mi pasinaudoti šia proga ir at
laiduose gausiai dalyvauti. 

Aprenki te ir apaukite 
va ikuč ius , pradedančius nau
jus mokslo metus Lietuvoje — 
BALFas kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, prašydamas auko
ti rūbelių ir avalynės vaikams. 
Taip pat labai reikia aspirino, 
vitaminų ir maisto, kad mūsų 
tautos atžalynas būtų sveikas, 
stiprus ir galėtų sėkmingai 
ruoštis ateičiai. BALFo įstai
gos adresas: 4545 W. 63rd. 
Str., Chicago, IL 60629, tel. 
773-767-3401. Labai būtų 
įvertinamos ir piniginės au
kas, nes juk reikia mokėti už 
siuntinių persiuntimą į Lie
tuvą. 

š v č . M. Marijos Gimimo 
parapija jau seniai stengiasi 
gauti gerai lietuviškai kal
banti kunigą iš Lietuvos, kad 
galėtų geriau darbuotis nese
niai iš tėvynės atvykusių ir 
kitų lietuvių sielovadoje. Da
bar jau žinoma, kad tuoj po 
Kalėdų į parapiją atvyksta 
kun. Rimas Gudelis, Nauja
miesčio klebonas, kurio didelis 
nuopelnas yra naujos baž
nyčios pastatymas Berčiūnuo
se. Kun. R. Gudelis yra Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
jau anksčiau viešėjęs ir para
pijiečiams pažįstamas. Visi 
džiaugiasi jo atvykimu. 

Su naujais Standard Federal-TCF Federal banko savininkais „Seklyčioje". Sėdi iš kaires. Don Hawkins, vice
prezidentas visuomeniams reikalams: Amy Garcia. Jefl ilansen; stovi: Rūta Staniulienė iš Standard Federal 
banko, Birute Jasaitienė JAV LB Socuilinių reikalų tar>:>os pirm., Gražina Liautaud, ..Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto pirm. ir Dana Kauniene, L W komiteto narė. 

SEKTINAS PAVYZDYS NETIKĖTI SVEČIAI 
Š. m. rugpjūčio 21 d., ke-

LB Lemonto valdybos pirmi- tvirtadienį, į .seklyčią" atsi-
ninkas Kazys Laukai t i s rašo. Į a n ke netikėti svečiai: tai 
kad „LB Lemonto apylinkės Standard Federal banko nau-

darbais, o ypač susidomėjo 
..Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto programa. Pakviesti pie
tums, iš pradžių atsisakinėjo, 

valdyba savo posėdyje nutarė J i e j i savininkai *u mums vi- b e t paskui sutiko truputį 
dienraščio Draugas skelbta- šiems gerai pažįstama to ban- u ž k 4 s t L Bet , atsiradus ant 
mo naujų prenumeratorių pa- ko ilgamete tarnautoja, vice- p i e t ų stalo lietuviškiems pa
piginta kaina vajaus proga prezidente Rūta Stani uliene. 
užsakyti dienraštį dviem šei- Pasirodo, Rūta Staniulienė su 
mom, įsikūrusioms Lemento naujuoju banko prezidentu 
apylinkėje ir su dideliu entu- buvo atvažiavus į „Seklyčią" 
ziazmu talkinančioms apy- p i e t ų valgyti kažkada liepos 
linkės valdybos darbuose, tuo m e n . pradžioje, bet mes visi 
prisidedančioms prie visos buvome Lietuvoje ir neteko 
Lietuvių Bendruomenės veik- tada su juo susipažinti. 
los. 'Draugas' užpremime- gį k a r t a s u K u t a atvažiavo 
ruotas Stasei Jagminienei su Don Havvkins banko viceprezi-
šeima ir Ritai Martišiūnienei". dente visuomeniniams reika-

Tai labai sektinas pavyzdys Į a m s < Amy Garcia iš Commu-
ir kitoms LB apylinkėms. Juk n i ty Development Office ir 
ribotą laiką „Draugą" nau- j e f f Hanson — VP — Corpo-
j i e m s skaitytojams galima r a t e Operations — viceprezi-
užsiprenumeruoti tik už 60 dentas administracijai. Jie 
dolerių metams! Kviečiame apžiūrėjo visą ^Seklyčią", do-
pasinaudoti šia reta proga. 

Cicero l ietuviai ž a d a gau
siai dalyvauti „Draugo" poky
lyje rugsėjo 21 d. Martiniąue 
salėje. Aleksas Šatas ir 
Mėta Gabalienė užsakė po 
vieną stalą, kad ciceriečiai 
galėtų smagiai pasilinksminti 
su „Draugo" draugais. 

mėjosi, ką mes veikiame, 
domėjosi lietuviška veikla ir 

L I A U D I E S M E N O 
P A R O D A 

Keliaujanti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus „Lietuvių 
liaudies meno paroda iš St. 
Charles Istorinio muziejaus 

Filisterių S k a u t u sąjun- perkelta į Freeport Arts Cen-
gos Čikagos skyr iausVaka- t e r ( 1 2 į , N ? a r i e m A v e - F r e e ' 
ronė bus penktadienį, rugsėjo £ * > ™™«]-. Freeport yra 
12 d. Camelot restorane. Hicko- 2 6 ; ( ) J 0 ^ e n t ( W miestelis ne-

Hills, IL. Visi filisteriai t o » Rocktord. Ilhnois valstijos 
šiaurės-vakarų kampe, kur 
gyvena ir nemažai lietuvių. 

ry 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti fil. 
Ramonai Kaveckaitei, tel. 
708-499-0687. 

Pik. ltn. Edmundas R 

Freeports Arts Center kasmet 
aplanko apie 15.000 žiūrovų. 

Parodoje rodomi Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių liaudies 

Čapas iš straipsnių bei pasisa- meistrų medžio skulptūros. 
kymų tiek Lietuvoje, tiek drožiniai, tautiniai rūbai, vc-
Amerikoje yra gerai žinomas 
savo optimistišku požiūriu į 
gyvenimą tėvynėje. Jo pra
nešimą išgirsime rugsėjo 7 d. 

lykiniai margučiai, šiaudinu
kų paveikslai, juostos ir kita. 
Parodos eksponatai surinkti iš 
Balzeko muziejaus. Lietuviu 

9:15 vai. r., Pasaulio lietuvių dailės muziejaus Lemonte ir 
centre. Pradžia — punktua- privačių kolekcijų. Pagrindi-
liai. Visi kviečiami atvykti į la- niai parodos rėmėjai yra Lie-

i.ithunn .m M< -c\ I.ift pokylio .Vilties vejai" ruošos komitptas primena, 
k;id puota ..Spirit of Chicago" laive bus spalio 4 d. ir kviečia visus daly-
v.niti Ii k.!!"-' •* R.̂ srina C'riškelienė. Raminta .lacohs. Zita Ewert. Birut* 
Vindašionc. Maryte NVmickione ir Lidija Ringi''"0 

bai įdomų pranešimą. Tai pir
mas lietuvis karys , kuris 
kalbės PLC, Lemonte. Nepra
leiskite progos. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto M. Marijos Prasidė
j imo sesel ių r ė m ė j u metinė 
vakarienė rengiama rugsėjo 
28 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Šv. Mišias aukos kun . Juozas 
Vaišnys, SJ, t. jėzuitų ko
plyčioje, o Mišių metu giedos 
solistai Margarita i r Vaclovas 
Momkai. 4 vai. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje bus 
vakarienė. Jos metu kalbės 
ses. Onutė Mikailaitė. atvyku
si iš Putnam, CY. Meninę dalį 
atliks smuikininkė Linda Va-
leckytė. akompanuojant muz 
Alvydui Vasaičiui. Maloniai 
kviečiami rėmėjai ir svečiai 
gausiai dalyvauti, tuo pare
miant seselių darbus Lietuvoje 
bei išeivijoje. Bilietai gaunami 
pas valdybos nar ius ir ..Sek
lyčioje". 

tuvių fondas ir Illinois Arts 
Council. 

Parodos atidarymas įvyks 
penktadieni, rugsėjo 5 d., 7 
vai. vakaro. Freeporto ir šiau
rinės Čikagos lietuviai malo
niai kviečiami apsilankyti. Pa
roda veiks iki spalio 26 d. 
Daugiau informacijos galima 
gauti Freeport muziejuje tele
fonu 815-235-9755. 

Lietuvos Dukterys atlie
ka daug geru artimo mei
lės darbų, bet neužmiršta ir 
lietuviškos spaudos, kuriai 
nuolat reikalinga parama. Per 
savo organizacijos pirmininke 
Joaną Krutuliene LD užsakė 
stalą į dienraščio ..Draugo" 
metinį rudenini pokylį rugsėjo 
21 d. Martinicjue salėjo. 

Amerikos Balso lietuviš
ką programa galima dabar 
girdėti 2:30 vai. po pietų. 
Čikagos laiku, per .internet". 
Adresas „internete" yra: http:/ 
/ww vv.lrtv.lt.htm 

tiekalams — dešroms, virtinu-
kams. cepelinams, kopūstams 
ir 1.1., nesigailėjo atvažiavę ir 
lietuviškame restorane pieta
vę. Atrodo, kad lietuviškas 
maistas jiems labai patiko. 

Standard Federal bankas, 
kurį 1909 metais įkūrė Just i
nas Mackevičius, Sr., ir dabar 
valdė jo vaikaitis Dovidas 
Mackevičius, yra nupirktas di
desnio banko. Naujieji savi
ninkai banko valdymą perima 
š.m. rugsėjo mėn. Naujieji 
savininkai, tai TCF National 
bankas iš Minnesota valstijos. 
TCF National bankas buvo 
įsteigtas 1923 metais. Kaip ir 
viskas pasaulyje keičiasi, di
desnieji — turtingesnieji peri
ma mažesnius. Taip atsitiko ir 

su mūsų Standard Federal 
banku. Kalbant su naujais 
savininkais, susidaro įspūdis, 
kad jiems yra labai svarbu lie
tuviai, lietuviškas veikimas ir 
lietuvių darbai. J ie nori, kad 
patarnavimas banke lietu
viams būtų toks pat. kaip 
buvo. Mackevičiams banką 
valdant. Atrodo, kad jie ir to
liau rems mūsų įvairius lietu
viškus pasireiškimus. Paklau
sus Rūtos Staniulienės, kokie 
yra jos planai, ar ji pasilieka 
banke, atsakė, kad taip, kad ji 
labai artimai dirbs su naujais 
banko savininkais. Rūta Sta
niulienė visą š.m. rugsėjo 
mėn. praleis Standard Federal 
banke, kuris yra Archer gat
vėje. 3 mėnesius — spalio, 
lapkričio ir gruodžio ji 
išvažiuoja į Filipinus, kur 
dirbs kaip konsultantė su 
Philipinų banku. Grįžusi Rūta 
Staniulienė ir vėl įsijungs į 
Standard Federal banko dar
bus. 

Š.m. rugsėjo 24 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p. Rūta 
Staniulienė kalbės s e k l y 
čioje" ir paaiškins mums vi
siems apie banko vadovybės 
— savininkų pasikeitimą bei 
kitus, su tuo surištus, daly
kus. 

Birutė Jasa i t i enė 

SKELBIMAI 
x Prieš užsisakydami pa-

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. S E C U B I T V 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l icense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, teL 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x Dėmesio , l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Lindę n, La G range, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
/ 

x Nijolės Banienės meno 
paroda, „Sek mane takeliu" 
įvyks Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL. šeštadienį, 
rugsėjo 20 d. 7:30 v.v. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai-kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, DL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x Pats pigiausias telefo

ninis ryš is su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBER-
LINK. Minutė į Lietuvą tik 
62 centai kada beskambin-
tumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų. 
Informacija lietuviškai 708-
386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 4 
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLINK 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
Road. TeL (773) 847-7747. 

(sk) 
x P E N S I N I N K O " žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, teL 
773-476-2665. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

x Lietuvių Romos kata
l ikų labdarių sąjungos susi
rinkimas ir komiteto rinkimas 
įvyks š.m . rugsėjo mėn. 14 
d., sekmadienį , Pasaul io 
l ietuvių centre, Bočių menės 
salėje, 12 vai. p.p., po šv. 
Mišių. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Norintys kandida
tuoti į komitetą, praneškite 
Reginai Šaulienei , antradie
niais 10-2 vai. p.p. tel. (708) 
636-6622. 

(sk.) 

x Dėmesio radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 wafų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi-
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 

x Kel ionė į Marijos Žemę 
— šventųjų vietų lankymas 
Lietuvoje: Šiluva, Kryžių kal
nas, Aušros Vartai ir kt. 10 
dienų ir naktų Lietuvoje — 
$1,500. Informacijai skam
binkite arba rašykite: tel. 5 6 1 -
368-9231, Mary's Land, P.O. 
Box 54, Boca Raton , P L 
33429. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc. , 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. TeL (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 
x Automobi l io , n a m ų ir l i 

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave„ E v e r g r e e n 
Pk^ IL 60805-2325. TeL 708-
422-3455. 

(sk) 
x Perkate namą? Tinkamas 

investavimas - finansinės sėk
mės garantija. Konsultacijai 
kreipkitės: V i d a s P o i k u s , 
Re/Max Home Center , teL 
773-284-3898. 

(sk.) 
x TRANSPAK praneša: 

„Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas išleido Konstan
tino Sirvydo žodyną. Knygoje, 
kurios tiražas - 1000 egzemp
liorių, pateiktas fotografuotum 
leidimas seniausio lietuvių kal
bos žodyno, kurį sudarė vienas 
žymiausių lietuvių kalbi
ninkų- K. Sirvydas. Žodynas 
buvo išspausdintas Vilniuje 
apie 1620 metus". P i n i g a i , 
s iunt in ia i ir k o m e r c i n ė * 
s iun tos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 4545 
W. 63rd St. , C h i c a g o , I L 
60629. Tel. 773-838-1050. , 

(sk.) 
x A.a. PETER MADUS, mirė 

š.m. liepos 26, Scrąnton PA, jo 
sūnus, kun. Peter P. Madus, 
yra klebonas St. Joseph para
pijos, Scraton. PA. Parapijiečiai 
ir sūnus- klebonas šia liūdna 
proga Lietuvos našlaičių para
mai suaukojo $2,000. Jie skiria 
šiuos pinigus: $1,000 - katali
kiškos mokyklos neturtingų 
vaikų mokymui, o už kitą tūks
tantį nupirkti 4 „wheel chairs" 
neturtingiems invalidams -
našlaičiams. Klebonas ir para
pijiečiai, jau keleri metai globo
ja 10 Lietuvos našlaičių. Reiš
kiame užuojautą sūnui ir arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame. „L ie tuvos N a š l a i č i ų 
globos" komitetas , 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60829. 

(sk.) 
x Lietuvių P r e k y b o s Rū

mai ske lb ia Glofo D i e n ą 
š.m. rugsėjo 24 d., Old Oak 
Country Club, 143 & Parker 
Rd. 5 mylios į vakarus nuo 
Route 45. Kainos: golfas ir 
pietūs - $60 (įskaitant vyną, 
alų ir „soft" gėrimus), tik gol
fas - $35, tik pietūs - $25. 
Laukiame narių, svečių su 
šeimomis. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui. Informacijai, 
rezervacijai kreiptis: D a v i d 
Gaidas, 708-974-4410. 

(sk.) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

(1II bl. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport. 1L60441 
Tel. 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

minklą, aplankykite St. Casi- pirmadienio iki sekmadienio 
mir Memorials,3914 W. l l l t h n U o 10 iki 11 v.r. 750 AM 
St. Turime didelį pasirinkimą: WNDZ. Informacinės radijo 
matysite granito spalvą, dydį ir laidos STUDIJA R darbo die-
t.t. Gaminame paminklus mūsų nomis, šeštadieniais istorinė 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida- VERSMĖ, bei sekmadieniais 
vima. brėžinius. Prieš pastatant kultūrinis pramoginis VAI-
paminklą. galėsite apžiūrėti ir RAS — tai tikrasis Lietuvos 
įsitikinti, kad jis padarytas, bei išeivijos veidrodis. Lithua-
kaip buvo jūsų pageidauta Sav. n i a n News Radio, PO Box 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 1161, Oak Park, IL 60304. 
Tel. 312-2334335. Red. tel. 708-386-0556. 

(sk) (sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

Seštad 9 v r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60829 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą. 

http://vv.lrtv.lt



