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Dalyvavimas 
šventa 

rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius penkta
dieni paskelbė kreipimąsi į ti
kinčiuosius, kuriame suformu
luotos nuostatos, už ką bal
suoti būsimuosiuose preziden
to rinkimuose. 

„Tikintieji pirmenybę turėtų 
teikti tam kandidatui, kuris 
savo gyvenime remiasi Deka
logu ir brangina tikėjimą bei 
krikščioniškas vertybes", pa
žymima kreipimesi. 

Kauno arkivyskupijos kuni
gams nurodyta spalio mėnesį 
su šiuo dokumentu supa
žindinti tikinčiuosius, o rin
kimų kampanijos metu „susi
laikyti nuo politinės agitaci
jos*, bet raginti parapijiečius 
būti „aktyviais savo tautos pi
liečiais". 

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius savo kreipimesi apgailes
tauja, kad jau dabar kai ku
riuos „tautoje gerą vardą" tu
rinčius kandidatus žinia-
sklaida niekina ir šmeižia. 

„Tai ženklas, kad Lietuvoje 
yra pakankamai žmonių, ku
rie pasiryžę prasilenkti su mo
rale ir savigarba, kad tik pre
zidento rinkimus laimėtų jų 
pageidaujamas kandidatas", 
pažymima arkivyskupo kreipi-

rinkimuose — 
pareiga 

mesi. 
Rinkėjams jis siūlo įsižiū

rėti, ar žmogus ne savanaudis, 
moka aukotis, ar juo galima 
pasitikėti, koks jis buvo sovie
tinės okupacijos metais, kaip 
elgėsi Lietuvai išsivaduojant 
ir ką nuveikė per septynerius 
laisvės įtvirtinimo metus. 

Arkivyskupo kreipimesi reiš
kiamas nepasitikėjimas Lietu
voje skelbiamomis kandidatų į 
prezidentus populiarumo len
telėmis, ir tikintieji raginami 
nesiremti jų rezultatais rin
kimų metu. 

„Idealių kandidatų beveik 
nebūna, todėl patariame tikin
tiesiems žmonėms savo balsą 
atiduoti už tą kandidatą, ku
ris labiausiai atitiks nurody
tus kriterijus", pažymi arki
vyskupas S. Tamkevičius. 

Jis taip pat ragina nedaryti 
didelės klaidos, Jei tikintieji 
savo balsus atiduotų už vieną 
ar kitą kandidatą, kuris netu
ri realios galimybės būti 
išrinktas, nes tokiu būdu 
galėtų pasitarnauti nepagei
daujamo kandidato pergalei". 

Tikintiesiems taip pat pri
menama, kad jų dalyvavimas 
rinkimuose yra „tokia pat 
šventa pareiga" kaip ir dirbti, 
išlaikyti šeimą, melstis. 

NRTV krizė sprendžiama 
vardiniu balsavimu 

Vilnius, rugsėjo 25 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas 
priėmė Visuomenės informavi
mo priemonių, Lietuvos nacio
nalinio radijo ir televizijos bei 
Darbo sutarties įstatymų pa
taisas, kurios, kaip manoma, 
leis išspręsti Nacionalinės ra
dijo ir televizijos (NRTV) va
dovybės krizę. 

Vardiniu balsavimu „už" 
VIP ir NRTV įstatymų patai
sas buvo 62 Seimo nariai. 
Prieš balsavo 28 ir susilaikė 3 
parlamentarai. Darbo sutar
ties įstatymo pataisoms pri
tarė 58 parlamentarai, 28 bu
vo „prieš" ir 6 susilaikė. 

Pataisoms nepritarė dau
giausia opozicinės LDDP ir so
cialdemokratų frakcijos, taip 
pat Centro sąjungos frakcijos 
nariai. Vardinio balsavimo 
reikalavo LDDP frakcija. 

Opozicija šioms pataisoms 
nepritaria, teigdama, kad pa
taisų konservatoriams reikia 
vien tik konkrečiai dabartinei 
NRTV vadovybės krizei iš
spręsti. Tačiau pasak projektą 
teikusio Seimo vicepirminin
ko Andriaus Kubiliaus, patai
sos tik dar labiau sutvirtins 
NRTV tarybos savarankišku
mą, nes dabar ji neturi gali
mybės atsistatydinti. 

Opozicijos nuomone, priė
mus pataisas, NRTV taryba 
tuojau pat įvykdys iki šiol ne
įvykdytą teismo sprendimą ir 
grąžins žurnalistą Vytautą 
Kvietkauską į generalinio di
rektoriaus postą, tačiau tuo
jau pat atsistatydins, privers
dama pasitraukti ir V. 
Kvietkauską. Atsistatydinusi 
taryba pavestų generalinio di
rektoriaus pareigas eiti dabar 
iias pareigas užimančiam Ar
vydui Ilginiui, o naujai paskir
ta taryba jį išrinktų naujuoju 
NRTV vadovu. 

V. Kvietkauską*: 
NRTV taryba via tiek 

ka norą supainios 
Teismo į NRTV vadovo 

postą grąžintas žurnalistas 

Vytautas Kvietkauskas mano, 
kad NRTV taryba nesugebės 
sėkmingai pasinaudoti ketvir
tadienį Seimo priimtomis Vi
suomenės informavimo prie
monių bei Nacionalinio radijo 
ir televizijos įstatymo pataiso
mis. 

NRTV tarybą jis pavadino 
„nevykėlių komanda", kuri, 
nors ir gavusi teisę atsistaty
dinti bei kartu priversti pasi
traukti NRTV generalinį di
rektorių, vis tiek ką nors 
supainios. 

Pasak V. Kvietkausko, kon
servatoriai, kurių balsų dau
guma ir buvo sprendžiama 
NRTV vadovybės krizė, elgėsi 
kaip „kaubojus su mustangu, 
kurį reikia sutramdyti: suriša 
jį, pargriauna ant žemės ir nu
sivalo kojas". Jo nuomone, Sei
mas visiškai nepasikeitė nuo 
1990 metų, nes toliau nepaiso 
nei teisinių, nei juridinių, nei 
moralinių kliūčių. 

Seimo vadovai nori 
nepolitisko NRTV 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
pavaduotojai Andrius Kubi
lius bei Arvydas Vidžiūnas 
tvirtina, kad valdančioji kon
servatorių dauguma nesiekia 
vadovauti Nacionaliniam radi
jui ir televizijai (NRTV), bet 
atvirkščiai — nori šią institu
ciją padaryti apolitiška. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius spaudos konferencijoje 
penktadienį teigė, kad Sei
mas, ketvirtadienį priėmęs 
įstatymų pataisas dėl NRTV 
vadovybės krizes, tik išspren
dė Česlovo Juršėno „palikimą" 
bei užpildė įstatymų spragas. 

Dabartinis NRTV 
vadovas terorizuoja 

darbuotojus 
Socialdemokratų frakcijos 

nario, Lietuvos profesinių są
jungų pirmininko Algirdo 
Syso žiniomis Nacionalinio ra
dijo ir televizijos generalinis 

Jung t inės Tautos, rusėjo 26 d. 'Reuter-BNS) . Ketvirr:kiionį JAV Vaistytas sekretorė Madeleine Albright, 
kalbėdama JT būstinėje surengtoje spaudos konferencijoje, dar karta paragino sustabdyti žydų namų statybas 
Vakarų Krante, sakydama, jog paskutinysis Izraelio premjero Benjarain N'etanyahu statybų planas nepadės 
siekti taikos. Savo pirmosios keliones sį mėnesį j Vidurio Rytus metu M. Albright ragino „padaryti pertrauką* 
statant naujas žydų gyvenvietes. Tačiau B. Netanyahu trečiadienį paskelbė tūkstančių naujų namų statybų 
pradžią visame Vakarų Krante. JAV Valstybes sekretore apie tai sužinojo tik JAV ambasadoje Tel Avive. 

Nuotr.: Liepos 13 d. Vilniuje viešėjusi JAV Valstybės sekretere (pasipuošusi lietuviška tautine juosta) 
po paskaitos Vilniaus universiteto studentams Už jos eina Emilija Pakštaitė Sakadolskienc. kuri M. Albright 
viešnagės Lietuvoje metu buvojus vertėja: dešiniau (šviesiu kostiumu) Vilniaus universiteto rektorius Rolandas 
Povilionis. / 

JAV ir Baltijos chartijoje — 
daug nesuderintų klausimų 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Spalio pradžioje 
Vašingtone susitiks trijų Bal
tijos valstybių ir JAV diploma
tai, kad galutinai suderintų 
valstybių chartiją, penkta
dienį pranešė aukšto rango 
Lietuvos pareigūnas. 

Pasak jo, nesutarimų dėl 
chartijos derinimas „vyksta 
pagal planą", nors anksčiau 
Vilniaus diplomatai teigė, kad 
šis dokumentas turi būti pa
ruoštas iki rugsėjo pabaigos. 

URM pareigūnas nepranešė, 
kokio lygio diplomatai konsul
tacijose Vašingtone atstovaus 
Lietuvai ir sakė. kad „nežy
miai vėluojama dėl chartiją 
derinančių pareigūnų anapus 
Atlanto užimtumo". Susitiki
mo tiksli data dar nėra nusta
tyta. 

Chartiją ketinama pasi
rašyti per trijų Baltijos valsty
bių prezidentų vizitą į Va
šingtoną šių metų pabaigoje. 

Kaip žinia. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos bei JAV chartijos 
pasirašymas numatytas per
nai Vašingtono pradėtame 
įgyvendinti „Baltijos veiksmų 
plane". Pareiškimo pobūdžio 
chartija turėtų apibrėžti val
stybių bendradarbiavimą poli
tikos, ekonomikos, kultūros ir 
saugumo srityse, nors kon
krečių saugumo garantijų ji 
nenumato. 

Tiek Lietuvos, tiek JAV dip
lomatų teigimu, dokumentas 
suderintas „95 proc.". Nesuta
rimų kyla dėl chartijos formos. 
Lietuva pageidauja, kad doku
mentas būtų dvišalis, sudaro-

direktorius Arvydas Ilginis 
terorizuoja televizijos darbuo
tojus, versdamas juos pasi
rašyti terminuotas sutartis. 

Pasak Seimo nario, jei 
NRTV vadovas nori pakeisti 
jam neįtinkančius kūrybinius 
darbuotojus, šis būdas yra pa
prasčiausias. 

Spaudos konferencijoje penk
tadienį A. Sysas teigė, kad to
kiomis sutartimis lengviausia 
manipuliuoti darbuotojais, at
sisakant po 3 mėnesių ar 
pusės metų pratęsti tokias su
tartis. 

mas tarp JAV ir kiekvienos 
Baltijos valstybių. Vašing
tonas, savo ruožtu, tvirtina, 
kad JAV ir Baltijos siekius 
geriausiai atitinka keturšalė 
chartija. 

Pasak diplomato, yra ir kitų 
nesutarimų, tačiau keturšaliu 
susitarimu buvo įsipareigota 
dokumento turinio nekomen
tuoti. 

Apžvalgininkų teigimu, nors 
Vilniaus diplomatai kantriai 
įtikinėjo, kad dvišalis doku
mentas būtų svaresnis, „bus, 
kaip pasakys Vašingtonas". 

Pasak rugsėjo mėnesį Vil
niuje apsilankiusio JAV Val
stybės departamento aukšto 
pareigūno Ronald Asmus, ke
turšalė chartija butų priimti

nesnė, nes joje kalbama apie 
abiejose Atlanto pusėse puo
selėjamus principus ir bendra
darbiavimo galimybes. 

R. Asmus teigimu, atskirų 
chartijų pasirašymas „duotų 
pasauliui signalą", kad tarp 
Baltijos valstybių trūksta vie
nybės. 

Be to, JAV netiki, kad ats
kirų dokumentų pasirašymas 
suteiktų jiems papildomą 
reikšmę, teigė JAV diploma
tas, pabrėždamas, kad stiprią 
politiką Baltijos atžvilgiu Va
šingtonas vykdė jau nuo 
trečiojo dešimtmečio pradžios. 

Lietuvos URM nėra paten
kinta trijų Baltijos valstybių 
sutapatinimu, nes „Vilniuje, 
Rygoje ir Taline yra tam tikrų 
požiūrių skirtumų, kurių Va
šingtonas nelaiko būtinais pa
stebėti". 

Valdas Adamkus padės 
Lietuvos aplinkosaugininkams 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Buvfs ilgametis JAV 
gamtosaugos administratorius 
Valdas Adamkus taps" Aplin
kos apsaugos ministerijos pa
tarėjų kolegijom nariu.' Ketvir
tadienį jis dalyvavo kolegijos 
posėdyje ir sutiko dalyvauti 
jos veikloje. 

Aplinkos aps.ugos ministro 
patarėja Judita Šukytė sakė. 
kad V. Adamkus buvo kviečia
mas tapti patarjų tarybos na
riu ir anksčiau, tačiau tik da
bar jis galėjo "įjungti į šią 
veiklą.-

Nauji patnr jų tarybos na
riai yra priiman i ministro įsa
kymu. Dabar 
yra pa ta r i an t 
20 narių. 

Posėdyje ta; 
beta apie Susi-

elegijoje, kuri 
is organas, yra 

pat buvo kal-
kimo ministe

rijos siūlymą -tatyti tiltą į 
Kuršių Nerija Susirinkusieji 
vieningai tvirtino, kad Kuršių 
Nerijos valstybinis parkas — 
saugoma terit r:ja ir joje turi 
būti griežtai ribojamas eis
mas. Kolegijos r, iriai įsitikinę, 
kad turi būti kruopščiai įver
tinta, kaip tilt.- statybos pa
veiks aplinką hi miškus. 

„Šiuo atžvilpu reikia veik
ti labai atsarpii ir įvertinti 
visas neigiam -s pasekmes. 

kurios gali kilti dėl tilto staty
bos", sakė J. Šukytė. 

Taryba nusprendė siūlyti 
ministerijai dalį aplinkos tvar
komųjų funkcijų perduoti ap
skričių administracijoms. Tai 
būtų aplinkos apsaugos pro
gramų koordinavimas ir įgy
vendinimas, investicinių pro
jektų rengimai, buitinių ir ga
mybos atliekų, vandens telki
nių pakrančių tvarkymas bei 
kt. 

Pasak J. Šukytės, tai pra
dinės funkcijos, įgyvendinant 
gilesnes regioninio valdymo 
reformas. 

Ar įmanoma \ Seimo 
rūmus įsinešti 

pistoletą? 
Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) 

— Vytauto Landsbergio rin
kimų štabas pasmerkė LNK 
televizijos reportažą, kuriame 
buvo sukritikuota Lietuvos 
Seimo rūmų apsauga 

TV žurnalistas įsinešė į Sei
mo rūmus dujinį pistoletą ir 
prieš televizijos kamerą rodo. 
kaip juo galima nusitnikvti į 
parlamentarus, įskaitant Sei
mo pirmininką V. Landsbergį. 

Pirmadienį paskelbtame V. 
Landsbergio rinkimų štabo 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin penktadienį pa
reiškė, kad jo valstybė niekada nėra perdavusi Iranui nei bran
duolinio ginklo, nei balistinių raketų gamybos technologijų, ir 
Rusijai primesti kaltinimai dėl minėtųjų technologijų tiekimo 
Iranui visiškai neatitinka tikrovės. (Vakarų žiniasklaida, rem
damasi Izraelio slaptųjų tarnybų duomenimis, paskelbė, kad 
Rusija ir Kinija padėjo Iranui gaminti branduolines raketas). 

Vašingtonas. Ketvirtadienį JAV Kongresas be didelių ginčų 
patvirtino 247.7 mlrd. Gynybos departamento biudžetą kitiems 
metams, kai buvo pasiektas susitarimas su Baltaisiais Rūmais 
dėl naujų radaro nepastebimų bombonešių „B-2" ir dėl JAV ka
rinių dalinių išvedimo iš Bosnijos. Priimtasis gynybos biudže
tas 1998 valdiniams metams, prasidedantiems spalio 1 d., 
maždaug 3.2 mlrd. viršija 1997 metų gynybos išlaidas. Pasak 
Vadybos ir biudžeto tarnybos atstovo, prezidento Clinton pa
tarėjai Bosnijos problemos nebelaiko kliūtimi. 

Maskva. Europos saugumą turi užtikrinti „pati Europa 
savo jėgomis drauge su Rusija niekam nesikišant", penktadienį 
pareiškė Rusijos prezidentas Boris Jelcin, atsakydamas į žur
nalistų klausimus, pasibaigus deryboms su Prancūzijos prezi
dentu Jacąues Chirac. „Mes prieš NATO plėtimąsi, tai skaldo 
Europą ir brangiai kainuoja, taip pat ir Rusijai, nors mes ir pa
sirašėme su NATO Bendradarbiavimo pagrindų aktą", pareiš
kė Rusijos prezidentas. • 

Minskas. Baltarusija negavo oficialaus kvietimo dalyvauti 
Europos Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime, kuris numaty
tas spalio 10 d. Prancūzijoje, penktadienį pranešė buvusios 13-
ojo šaukimo Baltarusijos Aukščiausiosios Tarybos būstinė. Fo
rume ketina dalyvauti 40 Europos Tarybos ir 4 valstybių, tu
rinčių „ypatingo svečio" statusą, vadovybių atstovai. Baltarusi
ja šį statusą nenustatytam laikui prarado pernai, kai Europos 
Taryba nepripažino praėjusių metų lapkritį Baltarusijoje su
rengto referendumo, kurio metu priimtos naujos Konstitucijos 
pagrindu buvo sušauktas dviejų rūmų Nacionalinis susirinki
mas. Pasak oficialaus Minsko atstovo, Baltarusija šįsyk vėl vy
lėsi susigrąžinti „ypatingojo svečio" vardą, tačiau Europa pri
pažįsta tik teisėtai išrinktą 13-ojo šaukimo Aukščiausiąją Ta
rybą. 

Londonas. NATO tikisi, kad Rusija penktadienį konstruk
tyviai pradės naują saugumo bendradarbiavimą ir parems kie
tą Vakarų politiką Bosnijoje, sakė aukštas NATO pareigūnas. 
Tradiciškai artima serbams Rusija kritikavo liepos mėnesį pas
kelbtą NATO kampaniją prieš įtariamus Bosnijos serbų karo 
nusikaltėlius ir naujus sąjungos veiksmus atskirti Bosnijos 
serbų nacionalistus. Tačiau JAV pareigūnai pranešė, jog J. 
Primakov antradienį prezidentui B. Clinton sakė, kad Maskva 
nesipriešins spalio mėnesį vyksiantiems Bosnijos serbų parla
mento rinkimams, kuriuos paskelbė Vakarų remiama prezi
dentė Biljana Plavšič. 

Cape Canaveral, FL-Maskva. Penktadienio rytą iš Cape 
Canaveral įsikūrusio kosmodromo buvo sėkmingai paleistas 
JAV daugkartinis erdvėlaivis ,.Atlantis". Laivas pristatys į Ru
sijos orbitinę stotį „Mir" naują kompiuterį, būtinus krovinius ir 
naują stoties įgulos narį. „Atlantis" tarptautinėje įguloje septy
ni astronautai: skrydžio vadas 45 metų JAV karinių jūrų pajė
gų 2-ojo rango kapitonas James Wetherbee, triskart skridęs į 
kosmosą ir praleidęs orbitoje 29 paras ir 27 minutes; erdvė
laivio valdymo specialistas 38 metų JAV karinių oro pajėgų 
majoras Michael Bloomfield; skrydžio specialistas, 50-metis 
Rusijos kosmonautas pulkininkas Vladimir Tirov, per tri? 
skrydžius kosmose praleidęs 376 paras 5 vai. 25 min.; skrydžio 
specialistas, 59 metų Prancūzijos KOP brigados generolas, 
Prancūzijos kosminės valdybos astronautas Jean-Lou Chre-
tien, per du skrydžius kosmose praleidęs 32 paras 15 vai. 58 
minutes, vieną kartą 6 valandas praleidęs atviroje erdvėje; 
skrydžio specialistė'JAV KJP 2-ojo rango kapitonė 38 metų 
Wendy Lawrence; skrydžio specialistas 31 metų NASA astro
nautas David Wolf, orbitoje pakeisiantis Michael Foale; 
skrydžio specialistas, 36 metų NASA astronautas Scott Para-
zinski, vieną kartą skridęs į kosmosą ir ten praleidęs 10 parų 
22 valandas 34 minutes. „Atlantis" skraidina įrankius, kuriais 
turi būti užtaisoma mokslinio modulio „Spektr" korpuso skylė, 
atsiradusi dėl „Mir" susidūrimo su krovininiu erdvėlaiviu 
„Progres" birželio 25 dieną. 

pareiškime reportažas apibū
dinamas kaip „ciniškas" ir 
„nusižengiantis žurnalisto eti
kai". „LNK žurnalistas, slapta 
įsinešęs į Seimo rūmus kaž
kokį pistoletą, rodė, jog gali
mas pasikėsinimas į Seimo 
pirmininką", sakoma pareiš
kime. 

Štabo nuomone, „neabejo
tina, kad tokie 'kontroliniai 
šūviai' į V. Landsbergį rinki
mų išvakarėse siekia Lietuvo
je įžiebti tam tikrą atmosfera, 
galbūt sukurti precedentą". 

Televizijos reportažo auto
rius teigė, kad jis Seimo rū
muose turėjo dujinį pistoletą. 
Baigdamas reportažą, žurna
listas prie Seimo rūmų iššovė 
į orą. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27 d.: Šv. Vincen
tas Paulietis (1578-1660); Da-
nylė, Kovaldas, Daugilė. 1920 
m. gimė poetas Vladas Šlaitas. 
1927 m. sudarytas Konkorda
tas su Šventuoju Sostu. 

Rugsėjo 28 d.: Šv Vaclo
vas, čekų kunigaikštis (907-
929 m.>; šv. Laurynas Ruiz, 
misionierius Japonijoje, kan
kinys (mirė mžd. 1630 m.); 
Tautvydas. Margis, Visgirde. 

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas. Gabrielius ir Rapo
las; Kęsgailą. 1529 m. pas
kelbta pirmoji Lietuvos Statu
to redakcija. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

ATEITININKAI 
KENNEBUNKPORTE 

Jau daugiau negu 30 metų 
ateitininkai renkasi paben
drauti gražioje ir jaukioje Tė
vų Pranciškonų sodyboje prie 
Atlanto, Maine valstijoje. Pra
džioje tai buvo JAV rytinio 
pakraščio sendraugių stovyk
los. Tačiau, kai ten ėmė rink
tis ir ateitininkų šeimos su 
mažais vaikais ir paaugliais, 
šiuos susirinkimus imta va
dinti ateitininkų kultūrinėmis 
savaitėmis. Tokia savaitė bu
vo ir šią vasarą, rugpjūčio mė
nesį. Kas numatyta šios sa
vaitės programai buvo pas
kelbta „Drauge" liepos 12 d. 
Čia pateikiamas trumpas ap
rašymas, kaip ši programa bu
vo vykdoma. 

Susitiko daugiau kaip 50 
ateitininkų. Dalie jų, atvyku
sių iš Bostono, New Haveno ir 
New Yorko apylinkių pabuvo 
vieną ar dvi dienas, o visą sa
vaite viešėjo tik arti 30 daly
vių. Savaitę pradėjome rug
pjūčio 9 d. vakarą jaunos pia
nistės Francis Covalesky (Ka
valiauskaitės) koncertu, stebi
nusiu klausytojus Beethovcno, 
Chopeno, Liszto ir kitų kom
pozitorių kūrinių nuostabiu 
perdavimu, tiesiog jų atkūri
mu, kuris būtų neįmanomas 
be neįsivaizduojamo šios pia
nistės pirštų miklumo. Po 
koncerto Tėvų Pranciškonų 
šeimininkės visus dalyvius pa
vaišino skanumynais ir įvai
riais gėrimais. Šis vakaras 
buvo maloni savaitės pradžia. 

Kitos dienos vakare (sekma
dienį) susirinkome paminėti 
dviejų mūsų ateitininkų poetų 
K Bradūno ir B. Brazdžionio 
jubiliejinius gimtadienius. Mi
nėjimą papuošė tėvo Leonardo 
Andriekaus paskaita ir S. Ci-
bienės bei seselės Onos Mikai-
laitės gražiai deklamuoti šių 
poetų kūriniai. 

Pirmadienio vakare klausė
mės seselės Onos Mikailaitės 
žodžio apie Lietuvoje išleistą 
kun. Stasio Ylos rašinių rin
kinį, kuris labai gerai atspindi 
kun. Ylos įnašą į ateitininkų 
gyvenimą. Seselė pabrėžė šio 
leidinio reikšmę atgimstančiai 
Lietuvai ir ten atsikuriančiai 
ateitininkijai. Knygoje iš
spausdinti bent dešimties Ylos 
bendraamžių prisiminimai 
apie kun. Ylą. Kadangi kun. 
Yla labai daug bendravo ir 
veikė jaunimo tarpe, ses. Ona 
pabrėžė, kad labai būtų tikę 
įdėti į šią knygą ir kelis jau
nesnės kartos kun. Ylos pri
siminimų. Taip pat ji pažy
mėjo, kad kartu su kitais kun. 
Ylos darbais labai būtų tikę 
išspausdinti ir kun. Ylos pa
rašytas arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio apybraižas, kurias 
jis įdėjo į jo paruoštą knygą 
apie Matulaitį. Šiose apybrai
žose aprašomos ne tik Matu
laičio savybės, bet jose atsis
pindi ir kun. Ylos tinkamos 
gyvenimo veiklos vertinimas. 

Antradienio vakare kalbėjo 
ses. Margarita Bareikaitė apie 
savo darbus jaunimo stovyk
lose Lietuvoje, kur ji net pen
ketą vasarų praleido po du 
mėnesius, mokydama stovyk
lautojus tikėjimo tiesų ir atei
tininkų ideologijos. Šį darbą ji 
pradėjo dar komunistinio per
sitvarkymo laiku, t.y. 1989 
metais, mokydama Lazdijų 
stovyklautojus, kurių buvo vi
sas šimtas tarp 10 ir 12 metų 

amžiaus. Jų tarpe tebuvo tik 
10 religingų ir , įsijungusių į 
Arvydo Žygo organizuojamą 
jaunimą. Tačiau, jos mokymo 
mielai klausėsi visi stovyklau
tojai. Kitą vasarą ji vadovavo 
Kaltinėnų stovykloje, po to dvi 
vasaras Berčiūnuose ir dar 
vieną vasarą Neringoje, Juod
krantės miestelyje. 

Kadangi į Kennebunkportą 
nelauktai atvyko dr. V. Vy
gantas, jo šeima ir A. Babic-
kienė, kurie aktyviai dalyvavo 
Lietuvos persitvarkymo dar
buose, tai stovyklautojai norė
jo išgirsti ir jų žodžių. Todėl 
po seselės Margaritos kalbos 
šie du dalyviai buvo pakviesti 
pasidalinti savo įspūdžiais. 
Aušra Babickienė papasakojo 
apie savo darbą, išrūpinimą 
teises Tėvų Pranciškonų Kre
tingon atkeltai aukštajai mo
kyklai, ruošiančiai tikybos 
mokytojas vidurinėms mokyk
loms, teikti mokslo laipsnius 
ir apie kitus savo talkininka
vimus Lietuvos Pranciško
nams. 

Dr. Vytautas Vygantas buvo 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
kur jis dalyvavo Palangoje vy
kusioje Nepaprastoje Ateiti
ninkų konferencijoje, kurioje 
buvo svarstomas ir ateiti
ninkų Federacijos statutas. 
Statuto pakeitimai nebuvo iš 
anksto paruošti ir diskusijų 
didžioji dalis virto ginčais. 
Pagaliau statutas buvo pritai
kytas Lietuvos sąlygoms. Pa
gal šį statutą federacijos tary
bai skiriamas patariamasis 
vaidmuo, federacijos vado pa
reigos skiriamos valdybos pir
mininkui, kuriuo išrinktas 26 
metų Vygantas Malinauskas 
ir vicepirmininku V. Abraitis. 
Pagal priimtą statutą, valdy
bos ir tarybos kadencijos yra 
trejų metų. Kita konferencija 
bus 2000 metais. Dr. Vygan
tas pareiškė, kad jis optimis
tiškai žvelgia į padarytus šioje 
konferencijoje pakeitimus ir į 
Lietuvos jaunųjų ateitininkų 
pastangas sumažinti išeivių 
dalyvavimą federacijos vado
vaujančiuose organuose. Jis 
sakė, kaip iš tikrųjų bus, pa
matysime ateinančioje konfe
rencijoje 2000 metais. Jis pa
minėjo, kad į Tarybą išrinkti 
Žygas, "Kuzmickaitė, kun. 
Kimbrys ir kt. Savęs jis nepa
minėjo. Jam pabaigus kalbėti, 
jo žmona pasakė, kad jis buvo 
išrinktas tarybos garbės pir
mininku. Už tai susirinkę jam 
gausiai paplojo. Dar paminėjo, 
kad vysk. S. Tamkevičius yra 
ateitininkų dvasios vadas ir 
kad jis labai tinka šioms pa
reigoms. 

Trečiadienį po pietų nedide
lis dalyvių būrelis susirinko 
pasikalbėti apie ateinančių 
metų kultūrinės savaitės pro
gramą. Šios programos paruo
šimu rūpinosi tas pats asmuo 
jau 17 metų... Šios savaitės 
komendantas dr. A. Stankaitis 
pasiūlė pasirinkti naujus pro
gramos rengėjus. Susirinkę 
dalyviai pritarė, kad progra
mos paruošimas buvo paves
tas Rygeliams ir Aušrai Ba-
bickienei. 

Trečiadienio vakare turėjo
me Algimanto Gurecko pas
kaitą „Lietuva tarp grėsmės iš 
Rytų ir abejingų Vakarų". Jis 
pradėjo šią temą žvilgsniu \ 
praeitį, kai iki Žalgirio mūšio 

Dalis studentų, dalyvavusių sių metų ateitininkų Studijų savaitgalyje, „Dainavoje" Iš k. — doktorantė Audra 
Baleišyte, skaičiusi paskaitą tema ..Žvilgsnis į žvaigždžių ir begalines erdvės pasaulį", Lora Krumplytė, Kasty- • 
tis Soliūnas, Elena Tijūnelyte. Deanna Simmet. Tomas Vasiliauskas, Linda Mikuciauskaite, Indrė Čuplinskaitė 
ir Krista Šilimaitytė. Nuotr. V. Žemai ta i č io 

Lietuvai grėsė mirtinas pavo
jus iš vakarų ir nebuvo jokio 
pavojaus iš rytų. Kryžiuočių 
ordinui pralaimėjus Žalgiryje, 
ir po to rusams išsivadavus iš 
totorių, grėsmė kilo iš rytų. Ši 
grėsmė atvedė prie Lenkijos-
Lietuvos valstybės padalinimo 
tarp rytų ir vakarų. Rusijos 
carų okupacijos laikais, Mu
ravjovui valdant Lietuvą, kilo 
labai rimtas pavojus ne tik 
Lietuvos valstybei, bet ir lietu
vių tautai. Kai Stalinas išsi
derėjo ir Vakarų Karaliau
čiaus sritį, jis išvaikė iš ten 
vokiečius ir apgyvendino ru
sais, siekdamas išplėsti Rusiją 
į Vakarus. Dabar daug rusų 
norėtų užbaigti šį Stalino kė
sinimąsi, norėdami išlaikyti 
savo sferoje visą Pabaltijį ir, 
pagaliau, jį užgrobti. Tai suda
ro didelį pavojų mūsų tėvynei. 
Prancūzija ir Anglija nelaiko, 
kad ši grėsmė Baltijos kraš
tams yra grėsmė ir Europai. 
Todėl mūsų tvirčiausia atra
ma vakaruose yra Jungtinės 
Amerikos Valstijos, kurios 
įsitikinusios, kad grėsmė Bal
tijos kraštams yra grėsmė ir 
Europai. Didelis JAV spaudi
mas privertė rusus atitraukti 
ir savo karines pajėgas iš Lie
tuvos. 

Ketvirtadienio vakaras buvo 
skirtas šios mūsų savaitės pa
grindinei temai, pasirengimui 
ateinančiam 2000-niam krikš
čionybės jubiliejui. Tai buvo ir 
pagrindinė mums laikomų 
mūsų kapeliono kun. Rafaelio 
Šakalio, OFM, Mišių pamoks
lų tema. Visi jo pamokslai 
buvo neištęsti, gilių minčių, ir 
dalyviai mielai jų klausėsi. 
Ketvirtadienio vakarą tėvas 
R. Šakalys vedė mūsų rožinio 
maldą, kurią kalbėjome rengi
nių salėje už pasaulio atnauji
nimą, laikydami rankose de
gančias žvakutes ir žiūrėdami 
skaidrių, kuriose buvo Švč. 
Mergelės Marijos skulptūrų ir 
šventų paveikslų vaizdai. 
Prieš šią maldą klausėmės tė
vo Kornelijaus Bučmio, OFM, 
paskaitos: „Kristaus Magna 
Charta", t.y., apie Kristaus 
mokslo teikiamas teises ir pa
reigas. Jų esmė išreikšta iš
vardintuose palaiminimuose 
pamoksle nuo kalno. Tėvas 
Bučmys mums kalbėjo, kaip 
tos savybės, išvardintos Kris
taus pamoksle, gali mums 
padėti atnaujinti pasaulį. 

Paskutinį vakarą, penkta
dienį, rugpjūčio 15 d., klau
sėmės solistės Ginos Čapkaus-
kienės koloratūros ir gėrėjo
mės jos balso spalvų neblės
tančiu grožiu. Jai akompana
vo dr. S. Cibas. Kadangi tą 
dieną pas Tėvus Pranciškonus 
atvyko pianistas William 
Smiddy ir sopranas Adelė 
Kiaušaitė, tai koncertas buvo 
dar papildytas jų skambinimu 
ir dainavimu bei Ginos ir 
Adelės duetu. Buvo žavus sa
vaitės užbaigimas, papuoštas 
solisčių lūpose atgimusiais 
Schumano, Chopeno, Dvorža-
ko. Leharo, Webbeno, Conzet-

ASS CENTRO VALDYBA 
Šių metų ankstyvą pavasarį 

buvusios Federacijos valdybos 
patvirtinta naujoji Ateitininkų 
Sendraugių sąjungos centro 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis: 

dvasios vadas, kun. Kęstutis 
Trimakas (Westchester, IL); 
Algis Norvilas, pirmininkas 
(Oak Lawn, IL); Nijolė Bal
čiūnienė, vicepirmininkė sto
vyklos reikalams (Willoughby 
Hills, OH); Laima Kušlikytė-
Braune, vicepirmininkė (Oak 
Brook, IL); Laima Šalčiuvienė, 
sekretorė (Arlington Heights, 
IL); Raimundas Lapšys, iždi
ninkas (Wheeling, IL). 

Valdyba keletą kartų buvo 
suėjusi neformaliai aptarti 
veiklą ir rūpesčius, sukvietė 
kitų sąjungų centro valdybas 
(jų atstovus) posėdžiui šešta
dienį, rugsėjo 20 d. Ateiti
ninkų namuose pasidalinimui 
minčių, pasiūlymų, įsipareigo
jimų ir kt. Posėdyje dalyvavo: 
Gailė Černiauskaitė, MAS 
CV-bos atstovė, Ona Daugir
dienė, JAS CV-bos pirmi
ninkė, Vytas Žemaitaitis, SAS 

ti, Puccini ir net aštuonių lie
tuvių kompozitorių kūriniais. 

Po koncerto, po ilgo plojimo 
ir po gėlių įteikimo solistėms 
bei pianistams, sugiedojome 
ateitininkų himną. Po to mū
sų komendantas dr. A. Stan
kaitis padėkojo šeimininkėms 
ir šeimininkams (Tėvams 
Pranciškonams) bei visiems 
programos atlikėjams ir para
gino prieš išvykstant namo 
užsisakyti kambarius atei
nančių metų kultūrinei savai
tei. Paskui, atsisveikindami 
vaišinomės šeimininkų iškep
tu milžinišku ir skaniu tortu, 
pyragaičiais, gira ir vynu. 

Kaip ir kiekvieneriais me
tais, kiekvieną popietę (išsky
rus trečiadienį) galėjome ap
lankyti Lietuvą vaizdajuos
tėse. Žiūrėjome Peniko šiemet 
iš Lietuvos atgabento kinofil-
mo poter is ir jos keturi vy
rai", kuriame galėjome pasi
grožėti Neringos kopomis. Be 
to, jis paskolino mums Žal
girio mūšio inscenizaciją, mi
nint to įvykio metines sukak
tuves, o taip pat ir paskuti
niųjų Seimo rinkimų vaizda
juostę. Žiūrėjome ir Juozo 
Bružo susuktą vaizdajuostę 
jam besilankant šiais metais 
Lietuvoje bei Suvalkuose, bei 
„Draugo" administracijoje įsi
gytą gražių vaizdų vaizdajuos
tę ^Jurbarkas Nemuno ir Mi-
tuvos glėby". Turbūt paskuti
nis įjungimas vaizdajuosčių į 
mūsų programą. Nebėra susi
domėjimo. Anksčiau susirink
davo kelios dešimtys asmenų 
žiūrėti tokių vaizdajuosčių, o 
šiemet nė karto nebuvo dau
giau kelių žiūrovų. Atrodo, 
kad savaitės dalyviams įdo
miau pasivaikščioti po mieste
lio parduotuves ir aplankyti 
paplūdimį. 

Č . M a s a i t i s 

CV-bos pirmininkas, ir ASS 
CV-bos nariai. 

Darbotvarkė buvo penkių 
pagrindinių dalių. Dr. Algis 
Norvilas pranešė apie ateiti
ninkų inkorporavimo teisinę 
padėtį. Jis priminė, kad atei
nantieji metai ateitininkijai 
bus svarbūs sukaktimis: 2000 
metų Kristaus gimimo, 90 
metų ateitininkijos gyvavimo 
ir 50 metų veiklos išeivijoje. 
Remiantis šiomis sukaktimis, 
buvo numatytos temos atei
nančių trejų metų veiklai: kū
rybingo atsinaujinimo metai 
(1997-98), dvasinio susitelki
mo metai (1998-99) ir džiaugs
mo bei vilties metai (1999-
2000). Buvo pasiūlyta ir visų 
entuziastingai priimta atei
nančiais veiklos metais su
šaukti globėjų ir valdybų su
važiavimą. Aptarta organiza
cijos modeliai, veikimo struk
tūra ir įvairūs pasiūlymai bei 
sumanymai. Buvo aišku, kad 
sąjungos viena iš kitos tikisi 
moralinės paramos ir ieško 
bendrų veikimo gairių. Lau
kiama, kad sendraugiai būtų 
atrama jaunimui ir jo veiklai. 

Labai svarbus rūpestis da
bartiniu metu yra tai, kad 
MAS CV kadencija baigiasi 
šių metų gale. Ieškoma reko
mendacijų ir pasiūlymų nau
jai valdybai. Taip pat norima 
visų sąjungų sąrašuose patik
slinti narių skaičius, jų adre
sus ir kt. Šiuo reikalu bus 
kreipiamasi į vietines valdy
bas ir prašoma jų paslaugos. 

Sąjungų atstovai įsipareigo
jo tartis su savo vienetais dėl 
čia iškeltų klausimų ir į atei
nantį posėdį, numatytą spalio 
gale, susirinkti visų sąjungų 
bendriems sprendimams. 

LA 

• 1991 m. rugsėjo 17 d. Lie 
tuva priimta į Jungtines 
Tautas. 

DR. VIUUS MIKAJT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MBMCAL CUMC 
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Pnkiitno Palo* Communay Hosptti 
S*JSI CTOM Mo«p«tol 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 70*457-2206 

DR RAMUNĖ MAOEJAUSKAS 
DANTUGYDYTOJA 

9366 S. Roberto Road 

T * 706^66-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-041-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 7MU4-1120 

ŠURENDER LAL, M.b. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kadzte Ave. 
CNcego, IL 60662 
T*. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDOMASLAPKUB 
Vidau* ir plaučių Hgos 

153OO>rV80tAva. 
OrtandPavK 

708-3494100 
Valandos kaaraan. išskyrus savaUgaku* 
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DR JANINA JASKEVtCIUS | 
JOKŠA 

6441 S. PuJaaM Rrj., CNcago. IL 
Raz. 708422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEJBUTtS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kada* Ar. 

Vai antrd. 2-4 v p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

Katfnetotal. 773.776-2010 
Namų W 7014418546 

DR. AR/YDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Mato St 
Mattaaon. IL 80443 
TOL 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 50 St., Chicago, IL 
Tai. 773-736-5466 

4707 8. GIIDart. La Dranga, IL 
Tai. 706162-4417 

VIDAS J. NEMICKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D..S.C. 
Specialybė • Vidaus ligų gydytojas 

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

T«L 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin. IL 60120 

Tai. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Caniac Ditgncmtš, LTD. 
6132 S. Kartote Ava. 
Chicago, H. 60629 
ToL 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgoiand Ava. 
CNcago RMge. IL 60415 

Tai. 7 0 6 * 6 - 6 6 2 2 
4149VV. 63rd. St. 

Tai . 773-736-7709 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hariam, Bridgaviaw, IL 00468 

Tai. 7O0-504-O4OO 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTUGYDYTOJA 
7915 W. 171 91 

THoy Perk, IL 00477 
708-614-6671 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTUGYDYTOJA 

3000 Hs^Safld Ave., SU. 201 
(skersai garvės nuo Good Samahtan ligoninės) 

Domners Orove, IL 00615 
T a i 630980-3113 

Valandos susitarus 

DR EUOUUŠ LĖUŠ H 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVeAor St , Lamont.iL 60436 
TOL 815-723-1854 

7600 W. CoaagoDr. 
Poioo Hatgtita, M. 60463 

T a i 708-381-0010 

bk L pETtemiė 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708)596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79V) Ava., Hictory HMo. IL 

Tai. (706) 5 9 6 4 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 700-24*0007 arba 700-24*0501 
0440 S. PutaeM Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Manuheim Rd. 
Wntcrns*sr, IL 00154 

Tat 700-344-1004 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T«L 700-062-4150 atsakomas 24 va! 
1443 S. 5001 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v 

Išskyrus trecd.; šeštad 11-4 v.p.p 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t , Burbant; IL 
Tol. 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE, M J). 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
no*/ uroaa rroaaaaionaj ravtaon 

3 n. South 
Lartuankan Pktza Ot at CaOfamla Ave. 

Otoago. IL 00620 
T a t 7 7 3 4 7 1 - 7 8 7 9 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tai.708-422-8260 

6k A.Š. ėLEVŠČKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV 95 St Tol. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pfrmad 3v p.p -7v v , antr 12:30-3V .p.p 
trec uždaryta, kervirt 1 - 3 v p p 

penktad. ir sestad 9 v.r. • 12 v p.p 

DR. K JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
0132 S.Kedzto Ave., CNcago 

773-7704000 arba 77>400-4441 

JONAS V. 
TERRIDAUAS 

MD 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 
ir kt. vietų skausmo gydymo 

specialistai 
Chlcego: 312-728-0800 

Eaot Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-388-9896 
Eik Grova: 847-718-1212 

^ m m m m m m m m m m m m m m m m m 
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RELIGINIS AUTORITETAS 

Šio sekmadienio skaitiniuo
se tiek Mozė, t iek ir Jėzus, 
džiaugiasi neįprastose aplin
kybėse a ts i randančiomis reli
ginio vadovavimo-autoriteto 
dovanomis. Anot šio sekma
dienio ska i t in ius komentuo
jančio kun . Carroll Stuhl-
mueller, su tokiomis dovano
mis tur i r imta i skaitytis ir 
bažnyčios švent imus turintie
ji . I r Jėzus duoda r imtus įspė
j imus t iems, kur ie savo baž
nytinius švent imus piktnau-
doja, bandydami užgniaužti 
žmonėse pasireiškiančią Dievo 
dvasią. Reikia supras t i , kad 
Jėzaus žodžiai apie rankos ar 
kojos nuk i r t imą tėra tik 
įvaizdis, tač iau j i s padeda su
vokti svarbą esminio religinio 
principo, dėl kur io negalima 
daryti kompromisų. 

Skaitinyje iš Skaičių knygos 
(Sk 11:25-29) girdime kaip 
Dievas dalį Mozei duotos savo 
dvasios uždėjo ir septynias
dešimčiai t au tos seniūnų, kai 
j ie buvo sukviest i prie pala
pinės, ku r Mozė kalbėjosi su 
Dievu. Tačiau du iš Dievo 
Dvasią gavusių seniūnų, ją 
gavo net negalėję ateiti prie 
Mozės pa lapinės . J i e ją gavo 
likę savose palapinėse, ir ten 
pradėjo p r anašau t i , tuo pačiu 
laiku, ka ip ir ki t i . Tai pama
tęs vaikinas nubėgo skųsti 
juos Mozei, ir Mozės pavaduo
tojas Jozuė ta ip pa t prašė, kad 
Mozė uždraus tų j iems pra
našaut i . Tačiau Mozė, supra
tęs , kad t iems dviems duota 
Dvasia yra Dievo veikimas, 
sudraudė savo pavaduotoją, 
kur iam rūpėjo, kad niekas ki
t a s ne turė tų tokio religinio au
toriteto, ka ip Mozė. 

Mozė tačiau apsidžiaugė, 
-lėad^DJevas plačiai dalina savo 

Dvasią, ir t a r ė Jozuei : „Te visa 
Viešpaties t a u t a pranašais 
pasidaro, kad t ik Dievas jiems 
duotų savosios Dvasios!" Mozė 
suprato, jog j a m duotas auto
ri tetas nė ra t a m , kad sau pa
siglemžtų religinę galią, bet 
kad vestų žmones prie Dievo, 
kad ir j ie tiesiog gautų tą 
pačią Dvasią, kur ią ir jis gavo 
iš Dievo. 

Panašų a ts i t ik imą randame 
ir šio sekmadienio Evangeli
joje (Morkaus 9:38-43, 45 47-
48). č i a apaš ta l a s Jonas Jėzui 
išsako savo susirūpinimą, kad 
vienas, „kuris nevaikščioja su 
mumis", J ė z a u s vardu išvari
nėja velnius. „Mes jam drau-
dėme, — skundės i Jonas, — 
bet j is nepanoro eiti su mu
mis". Panaš ia i , ka ip ir Mozė, 
Jėzus a t sakė : „Nedrauskite 
jam! Nėra tokio, kuris mano 
vardu darytų stebuklus, ir 
galėtų čia pa t apie mane blo
gai kalbėti". 

Tuo Jėzus parodo, kad jo 
sekėjų bendruomenėje asme
niška draugystė („vaikščioji
mas su mumis") nėra vieninte
lis kriterijus atpažinti tuos, 
kurie priklauso Jėzui. Jėzus 
nurodo, kad ir visi svetimi 
žmonės gali pasirodyti esą 
Jėzaus sekėjai tuo, kad daro 
artimo meilės darbą vienam iš 
Jėzaus mokinių. 

Jėzaus mokiniams turi būti 
svarbu ne „kas yra mūsiškis" 
ir kas „svetimas", o kad nepa
piktintų (t.y., nepastūmėtų į 
nuodėmę) tų, kurie tik prade
da žengti tikėjimo keliu. Jie 
turi saugotis, kad stengdamie
si išsaugoti savaip suprastą 
„teisingą tikėjimą", neatbai
dytų nuo tikėjimo „mažutėlių". 
Religinis autoritetas naudoti
nas ne silpnesniųjų atgrasi
nimui, o jų drąsinimui, skati
nimui, ugdymui tikėjime. 

Šiame kontekste — Jėzaus 
pamokymų savo mokiniams 
apie religinio autoriteto varto
jimą — girdime dramatiškus 
įvaizdžius, kaip svarbu šiuo 
atžvilgiu nenusidėti — nepa
siduoti pagundai piktnaudoti 
religinį autoritetą: „Jei tavoji 
ranka traukia tave nusidėti — 
nusikirsk ją!... Jei tave gundo 
nusidėti tavo akis — išlupk ją, 
nes verčiau tau vienaakiui 
įeiti į Dievo karalystę negu tu
rint abi akis, būti įmestam į 
pragarą". 

Bet nemanykime, kad šie 
pamokymai yra tik kunigams 
ir vienuoliams. Visi tikintieji 
Krikštu esame gavę Dievo 
Dvasią ir dėl to esame pa
šaukti traukti kitus prie Die
vo, kad ir jie gautų tą pačią 
dovaną, kurią mes gavome. 
Mes gi tikėjimo dovaną ga
vome n e t a m , kad ja naudoda
miesi rūšiuotume žmones į 
„tikinčius" ir „netikinčius", de
monstruodami savo pranašu
mą tikėjimu. 

Tokius, kurie savo tikėjimo 
turtą piktnaudoja, persekioda
mi kitus, apaštalas Jokūbas 
(Jok 5:1-6) smerkia griežtais 
žodžiais: „Jūs turtuoliai, ver
kite ir raudokite dėl jūsų lau
kiančių negandų". Tiesa, 
Jokūbas patį laišką rašė tur
tingiems krikščionims, išnau
dojantiems savo samdinius, 
versdami dirbti už neteisingą 
atlyginimą arba visai nemo
kėdami algos. Bet jų ekonomi
nis autoritetas panašus į tikė
jimo vadovų religinį autori
tetą. Abiem atvejais nevalia 
savo autoritetą savanaudiškai 
piktnaudoti, nes tuo jie sau 
ant galvos krauna Dievo baus
mę. 

O religinį autoritetą turi ne 
tik apaštalaujantys tikintieji 
— kunigai ir vienuoliai — bet 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IX seimo metu š.m. liepos mėnesį, Vil
niuje susitiko f iš kairės' seniai pažįstami — seimo atstovė iš JAV Birutė 
Vilutiene, Lietuvs Respublikos Seimo pirm pavaduotojas prof. Feliksas 
Palubinskas ir Saule Palubinskienė. 

SKATINKIME VAIKUS 
SKAITYTI 

AURELIJA ML BALAŠAITIENĖ 

Jau visi žinome, kad vaikai 
beveik visą savo laisvalaikį 
praleidžia prie televizijos, ne
bent atlieka pamokas ar 
žaidžia lauke. Deja, didžioji 
dauguma, net ir jaunimui 
skirtų programų, neprisideda 
prie jaunuolio lavinimo ar 
grožio bei idealų ieškojimo, 
nes daugi;ma programų pasi
žymi brutalumu, žiaurumu, o 
yra beveik neįmanoma kontro
liuoti vaikų stebimas progra
mas. 

Kai buvau dar vaikas, nebu
vo televizijos, tik radijas, bet 
sekmadieniais buvo linksma 
ir įdomi „vaikų 
Mūsų namuose 
turtinga biblioteka su lite
ratūros veikalais įvairiomis 
kalbomis, klasikais ir jauni
mui tinkamomis knygomis. 
Kai pradėjau skaityti, mane 
žavėjo „Vaikai-vanagai" ir 
„Papūgos nuotykiai", o vėliau 
godžiai skaičiau daktaro Do-
littlio nuotykius, žavėjausi 
•Rubakino ..Negyvenamoje sa
loje" ir Sinkevičiaus „Dyku
mose ir giriose". Tos knygos 
mane skatino kilti į fantazijos 

ir tie. kurie turi dovaną moky
ti — ar tai vaikus, ar suau
gusius; tikintieji, kurie reiš
kiasi spaudos forume ar net 
politiniame gyvenime. Didelį 
dvasinį autoritetą turi ir vai
kus auginantys tėvai. Šian
dien atkreipkime dėmesį, kur 
mes — iki šiol gal nesąmo
ningai — turime dvasinį auto
ritetą ir pamąstykime, ar jį 
naudojame tikėjimui skatinti. 

Aldona Zailskaitė 

pasaulį, įsivaizduoti save ne
gyvenamoje saloje a r Sacha
roje, tik rūpinausi, ką turė
čiau pasiimti iš namų... O kai 
pradėjo išeiti indėnų vado 
„VVinnetou" Vakarų pasaulio 
nuotykiai, aš beveik kasdieną 
lankiausi knygyne, laukdama 
naujo tomo. Tai buvo žavios 
nemigo naktys ir svajonių die
nos, mane įkvėpusios kurti sa
vojo pasaulio nuotykius. Gal 
todėl pakrypau į rašymą. 

Amerikoje nestinga vaikų 
literatūros, o ir lietuvių kalba 
randame ir Algirdo Gustaičio, 
ir Danutės Bindokienės, ir 

valandėlė", kitų autorių vaikams bei jau-
buvo labai nimui skirtu knygų, taip pat 

jau ir iš Lietuvos yra atsiųs
tas didokas kiekis vaikų lite
ratūros, su kuria teko susi
pažinti „Dainavos" lituanisti
nių kursų metu. Deja, tų kny
gų daugumą rašo kaimo temo
mis, kas yra svetima Ameri
kos miestuose augantiems lie
tuviams. 

Populiarioji „Eglutė" turėtų 
lankyti kiekvieną lietuvišką 
namą, kuriame yra vaikų, o ir 
vaikučius reikia skatinti joje 
rašyti. Tėvai turėtų atkreipti 
rimtą dėmesį į „Draugo" J . 
Plačo redaguojamą jaunimo 
skyrių. Skaitykite kartu, ska
tinkite, kad patys rašytų, pa
dėkite ištaisyti klaidas. 

Prasidėjus mokslo metams, 
lituanistinėse mokyklose susi
renka lietuvių vaikai, dažnai 
nepatenkinti šeštadienio lais
valaikio praradimu, tai reikia 
stengtis juos kaip nors sudo
minti. Nuo tėvų priklauso jų 
lietuviška sąmonė, iškeliant 

ypatingai tą faktą, kad savo 
kilme didžiuojasi Amerikos 
juodieji, ispanų kilmės pi
liečiai, airiai, lenkai, i talai ir 
kiti. Tai kodėl lietuviai turi 
keisti savo vardus ir slėpti 
savo kilmę? Skatinimas vai
kus skaityti lietuviškai prisi
deda prie žodyno praplėtimo 
ir praturtinimo, žadina vaiz
duotę ir supažindina su už 
namų esančiu pasauliu bei 
Lietuva. Lietuviškos pasakos, 
legendos, apsakymėliai yra ne 
tik gražūs ir įdomūs, kaip Va
lančiaus „Jaunų žmonių kny
gelė", bet ir pamokantys, su 
sumaniai paslėpta pedagogine 
moralinio auklėjimo idėja. Už 
gerą atsilyginama geru, už 
blogą tenka bausmė, ko vai
kučiai nesimoko iš televizijos 
programų, nes pagal jų turinį 
geriausias metodas pagarsėti, 
patekti į televiziją a r spaudą, 
yra padaryti kokį nors nusi
kaltimą. 

Ir paaugliams yra labai tin
kamų ir patrauklių knygų, jų 
tarpe Vyt. Alanto „Šventa
ragis", Alės Rūtos ir Birutės 
Pūkelevičiūtės apysakos, o jos 
„Skraidantis paršiukas" ar 
„Rimas pas Kęstutį" labai tin
ka vaikams, nes yra ir pa
trauklūs, ir fantastiški, ir net 
juokingi. 

Kad skaitymas yra nepa
prastai svarbi jaunųjų kartų 
lavinimo sritis, pabrėžia ir 
amerikiečiai. Rugsėjo 23 die-
nors „Plaine Dealer" laidoje 
yra stambokas skelbimas, ku
riame buvusio prezidento 
žmona Barbara Bush laiko at
verstą knygą rankoje ir skel
bia: „Skatinkime jaunimą 
skaityti". 

Lietuviai tėvai, kurie jaučia 
pareigą savo vaikus išauginti 
lietuviškoje dvasioje, ne vien 
privalo namuose su jais lietu
viškai kalbėti, bet jų laisva
laikį užpildyti pasakodami 
lietuviškas pasakas, jas skai
tydami ir skatindami savo 
vaikus skaityti. Tai užsienio 
lietuvių ateities kertinis ak
muo, nes tik ateinančios kar
tos rūpinsis Lietuva, kaip per 
daugelį šimtmečių Izraeliu la
bai sėkmingai rūpinasi viso 
pasaulio žydai. Įsipareigo-
j imas lietuvybei nesiriboja 
renginių ar minėjimų lanky
mu, bet paruošimu jaunųjų 
kartų lietuviško gyvenimo 
veiklai, kas yra sėkminga tik 
tada, kai jaunimas pripranta 
prie lietuviško žodžio, jį varto
ja, tuo st iprindamas pasidi
džiavimą, savo kilme ir kul
tūra. Tiek lituanistinės mo
kyklos, tiek jaunimo organiza
cijos prie to prisideda, bet jų 
veiklos rezultatus tik gali sus
tiprinti tėvai, savo vaikams 
perduodami lietuviškas šak
nis, juose išugdant meilę lie
tuviškai knygai ir dainai. 

Danutė Bindokienė 

Visi kalti, tik ne 
jie patys 

Amerikos žiniasklaida dar 
vis dažnai pamini Bosniją-
Herzegoviną, ir minės, kol šio 
krašto kariai mindžios tą 
žiauraus brolžudiško karo nu
niokotą žemę. Nors joje taika 
palaikoma, galima sakyti, 
dirbtiniu būdu, bet ji pamažu 
įleidžia šaknis ir gyvenimas 
kai kuriose Bosnijos vietovėse 
pradeda normalėti. Kai kurio
se, bet toli gražu ne visur. 

Karo veiksmams vykstant 
užsienis neturėjo abejonių, 
kas yra agresorius, kas auka. 
Bosnijos serbų smurto veiks
mai prieš savo kaimynus mu
sulmonus keletą metų kėlė 
šiurpą ir anapus, ir šiapus At
lanto, kol pagaliau Jungtinės 
Tautos ryžosi bendromis jė
gomis sustabdyti karą, ku
riame laimėtojų vargiai būtų 
galima tikėtis. Bosnijoje peš
tukus kone jėga ir užtvaromis 
atskyrė melynšalmiai taikda-
riai, kurių tarpe tarnauja ir 
lietuviai. Vienas mūsų tautos 
karys net gyvybę paaukojo, 
kad šioje tolimoje šalyje 
įsiviešpatautų pastovi taika. 

Kadangi Bosnijos serbai at
sisako taikiai gyventi su mu
sulmonais net dvejiems me
tams praėjus nuo karo pabai
gos, j iems paliktoje teritorijoje 
viešpatauja skurdas ir nepasi
tenkinimas. Maždaug 70 pro
centų Bosnijos serbų neturi 
darbo, o dirbantieji vidutiniš
kai per mėnesį uždirba apie 
40 dol. Daugelis privačių 
įmonių negali gauti kredito ar 
rast i r inkas savo produktams 
užsienyje. Valdžios nuosa
vybėje esanti pramonė taip 
pa t stipriai raišuoja, nes 
t rūks ta lėšų ir žaliavų. 

Pernai serbams teko tik apie 
3 proc. skirtos Bosnijai už
sienio paramos, todėl daugu
mas gyventojų kaltina Vaka
rus , kad jie yra apskritai 
prieš Bosnijos serbus nusista
t ę ir nori juos visiškai sug
niuždyti. Kažkaip keista, kad 
vengiama kaltinti tikrąjį karo 
kaltininką Serbų Respublikos 
prez. Karadzic, kurio įsakymu 
kraštas buvo paskandintas 
kraujo upėse ir baisiose kan
čiose. Nepaisant, kad Kara
dzic tarptautinio karo tribu
nolo buvo už akių nuteistas 
už nusikaltimus prieš Bosni
jos musulmonus ir apkaltin
tas etniniu genocidu, serbai 
vis vien juo pasitiki ir ieško 
kalt ininkų užsienyje. 

Niekas nenori suvienytos 
Bosnijos. Niekas nenori gy
venti su musulmonais. Niekas 
nemato šviesesnės ateities, 

nes numato dar didesnio atsi
likimo nuo musulmonų gali
mybes. O tai, be abejo, skau
džiausia, nes t ikraisiais savo 
priešais tebelaiko buvusiuo
sius kaimynus-musulmonus. 
Padėtį dar pablogina tūks
tančiai pabėgėlių, kur ie prie
glaudą rado serbų teritorijoje, 
kai karo eiga pakrypo Bosni
jos musulmonų naudai , J T 
taikdariams įsi tvir t inus už
imtose vietovėse. Buvo pra
dėta būgštauti, kad a tkasus 
vis daugiau masinių kapų, 
kuriuose serbai laidodavo nu
žudytus musulmonus, ta ip 
pat gyviems l iudininkams pa
sakojant baisius kank in imus 
bei išgyvenimus koncentraci
jos stovyklose, bus imtasi 
keršto veiksmų, todėl daug 
serbų, ypač aktyviai prisi
dėjusių prie „etninio valymo", 
stengėsi pranykti iš tos ter i to
rijos. 

Bosnijos musulmonų pusėje 
gyvenimas šiek tiek geresnis . 
Nedarbas jau nukri tęs žemiau 
50 proc., vidutinis mėnesinis 
atlyginimas yra apie 150 dol., 
statomi nauji namai, at idaro
mos parduotuvės, p radeda 
veikti pramonė, o vakariečiai 
dairosi naujų investicijų. 
Žmonių nuotaika ta ip pat 
šviesesnė, ypač kai buvo nu
teisti pirmieji karo 'nusi
kaltėliai. Nors j iems skir tos 
bausmės, daugelio nuomone, 
per švelnios, bet vis dėlto 
turėsią atsakyti už savo smur 
to veiksmus. Dar ilgai t r u k s , 
kol bus užgydytos baisiosios 
žaizdos ne tik kraš te , bet ir 
žmonių sielose. Kai kur ios , be 
abejo, niekuomet neišnyks, 
nes patirta daug netekimo, 
gėdos, neapykantos ir užsi
likusio keršto jausmo. Yra ir 
daug nepasitenkinimo, k a d at
statymo procesas vyksta per 
pamažu, kad užsienis tu rė tų 
daugiau duoti, daugiau padė
ti, teikti apčiuopiamesnę pa
ramą. 

Tas nusistatymas y r a ben
dras visoms, karo a r okupa
cijų nusiaubtoms vals tybėms, 
įskaitant Lietuvą. Kadangi 
žmonėms teko daug kentė t i , 
j ie jaučiasi turį teisę t ikėt is 
kažkokio užmokesčio a r atly
ginimo, nepaisant, kad tas 
reikalavimas nukre ip tas ne į 
tikruosius kančių kal t inin
kus. 

Bosnijos-Herzegovinos pava
dinimas rašomas su į terpt iniu 
brūkšneliu. Šiuo metu atrodo, 
kad tai tarytum šios teri tori
jos skilimo simbolis, kur is 
vargiai kada išnyks. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
'Tęsinys; 

Gana lengvai laimėję pusfi
nalio rungtynes , patekome į 
„Exellence" k lasės finalą prieš 
stiprią Marseil le komandą, 
kuri su Prancūzijos rinktinės 
žaidėju Chocat ir dviem grei
tais puertorikiečiais buvo fa
voritai. Rungtynės vyko Pary
žiuje. Gal nervai , ar keli ne
sėkmingi met imai , ir titulą 
nusinešė Marseille komanda 
52:48. 

Grįžome nuleidę nosis, ta
čiau buvome sut ikt i su gėlė
mis besišypsančių klubo va
dovų, artimųjų bei draugų. 
J u k iškovojome teisę ateinantį 
sezoną žaisti aukščiausioje, 
vadinamoje „Division Natio
nal" lygoje — su Prancūzijos 
krepšinio elitu! 

Priedo dar laimėjome Elzaso 
pirmenybių ti tulą. 

IR ŠI VASARA PILNA 
NUOSTABIU ĮVYKIU 

Krepš in io mokykla 

Sovietų Sąjungoje krepšinio 
mokyklų buvo daug. Dabar 
Lietuvoje turime dviejų mūsų 
žymiausių krepšininkų Mar
čiulionio ir Sabonio krepšinio 
mokyklas. Jei jie kada paskai
tys šias eilutes, kažin ar jie 
norės tikėti, kad beveik prieš 
50 metų aš buvau įsteigęs 
krepšinio mokyklą Prancū
zijoje. Žinoma, ji buvo primity
vi, ne tokia išprususi ir turtin
ga, kaip tų dviejų. Bet tai 
buvo įspūdinga pradžia. 

Užsiregistravo 50 vaikų, ku
riuos du lietuviai — Tautvy
das Gailius ir aš, 3 kartus sa
vaitėje po 2 valandas mokomo 

krepšinio ..abėcėlės". Po kiek 
laiko vienas dvylikametis jau 
neblogai driblinga%*o kamuolį: 
jo nuotrauka atsirado laik
raštyje su parašu: „Būsimasis 
Grybauskas"... 

Po 6 mėnesių maždaug pasi
rodė, kad fiziškai nei Gailiui, 
nei man nebeįmanoma rasti 
laiko mokyklai. Taip nebaigę 
nei pirmojo skyriaus, turėjome 
užsidaryti... 

Lietuviškojo g a n d r o 
a p s i l a n k y m a s 

Erdviame ir jaukiame bute 
Joana jau jautėsi kaip tikra 
Seimininkė. Stovyklos vargai, 
išgyventas klajonių laikotar
pis atrodė lyg amžinybė. Da
bar laikas j au slinko norma
liai, gal net greitai. Ypač po 
to, kai virš mūsų stogo nutūpė 
lietuviškas gandras. Penkias
dešimtųjų, metų birželio 10 d 
gimė sūnus Rolandas. 

Vieno krepšininko sužadė
tinę, kori tiek daug padėjo 
Joanai apsiprasti su nauju gy
venimu, pasirinkome mūsų 

pirmagimio krikšto mama. J i 
vėliau ištekėjo už to krep
šininko, susilaukė vaikų ir 
vaikaičių. Iki šių dienų jie visi 
tebėra tokie artimi, kaip ar
timiausi g i l inės . Jie visi ne
kartą mus lankė Čikagoje ir 
Floridoje; lygiai kaip ir mes 
juos aplankėme Mulhouse ar 
Paryžiuje. 

O Rolandas užaugo puikus 
sportininką- ypač stipriai 
jautėsi plaukimo baseine ir te
niso aikštėj-: • o vėliau pridėjo 
dar golfą. 

H a r l e m ..Globė T r o t t e r s " 
— tais laikais pasaulyje jau 
pagarsėjusi krepšinio koman
da. Tai p <ūs krepšininkai, 
kurie akrba t i šku kamuolio 
valdymu ir vairiomis išdaigo
mis sutraukdavo tūkstančius 
/.įurovų. Si; iais keliaudavo ir 
kokio nor- universiteto ko
manda, kuri žaisdavo prieš 
vietines korandas . 

Paryžiuje prieš tą universi
teto komar.iią buvo išstatyta 
Prancūzijoj' žaidžiančių už-
McnioCiu r ktinė. I ją buvau 
pakviestas x aš, kartu su lat

viu Zebelinš, Vengrijos rink
tinės žaidėju Nemeth, keliais 
puertorikiečiais ir kitais. Mul

house miestui mano „marke" 
dar labiau pakilo, ypač, kai 
tose rungtynėse surinkau dau

giausiai taškų. Rungtynes 
pralaimėjome 47:41. 

(Bus daugiau) 

Vytautu Grybausko pn»'s *»() metų Prancūzijoje įsteigtoje krepAinio mokykloje bosimuosius krepšininkus in
struktuoja Tautvyilas dailius 
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POKALBIS SU PULKININKU 
ALGIU GARSIU 

Pulkininkas Algis Garsys. 
26 metus dirbęs US Marine 
Corps. įgavęs daug patirties 
įvairiose pareigose ir įvairiose 
šalyse. 1989 m. buvo perkeltas 
i Tampa. FL. Čia jį paskyrė 
planavimo divizijos vadu 
Schvvartzkopf štabe, kuris su
planavo aprūpinimo poreikius 
Golfo karui. Po to buvo perkel
tas į Kaliforniją. Depot vado 
pareigomis. Po šių pareigų 
išėjo į pensiją ir sugrįžo atgal į 
Tampa, FL, pas savo jauną 
šeimą, žmoną Eglę. sūnų Gytį 
ir dukrą Rimą. Nors ir išėjęs į 
pensiją, įstojo į Pietų Floridos 
universitetą ir pasiekė buhal
terio laipsnio, tapo St. Peters-
burg Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku, mokytojavo ir 
kartu svajojo padėti atsiku
riančiai Lietuvos kariuome
nei. Jo svajonė išsipildė. Šių 
metų pavasarį buvo pakvies
tas dirbti Krašto apsaugos 
ministerijoje, tačiau dėl svei
katos turėjo sugrįžti atgal į 
Ameriką. Nepraradęs entu
ziazmo, visuomet gerai nusi
teikęs ir su šypsena pulk. Gar
sys sutiko atsakyti į klausi
mus ir pasidalinti savo įspū
džiais. 

— Prašom papasakoti, 
kada ir kaip prasidėjo Jū 
sų pirmieji ryšiai s u Lietu
vos kariuomene. 

— Mano pirmas kontaktas 
su Lietuvos kariuomene buvo 
1993 m., kai mane pakvietė 
Krašto apsaugas ministras A. 
Butkevičius. Atvažiavęs į Lie
tuvą, tą laiką praleidau gerai 
susipažindamas su Lietuvos 
kariuomene, jos sistema. 
Esant reikalui, patardavau, 
nes mačiau, kaip jie smarkiai 
dirba ir stengiasi atkurti Lie
tuvos karinę sistemą. 

Antras susitikimas buvo, 
kai su pik. Jonu Kronkaičru 
davėm pasiūlymą, kokia turi 
būti Lietuvos kariuomenės 
struktūra. Šį pasiūlymą mes 
pateikėm vyriausybei 1995 m.. 
tačiau ilgą laiką nieko iš jų 
negirdėjom. 

Trečias susitikimas buvo per 
praeitų metų rinkimus, kada 
buvom pakviesti atvažiuoti į 
Lietuvą kalbėti su visuomene 
ir paskirais žmonėmis apie 
Lietuvos kariuomenės reika
lus. 

Po rinkimų nauja vyriau
sybė mus pakvietė užimti ne 
patarėjų, bet darbininkų pa
reigas karinėje sistemoje. Pik. 
Jonas Kronkaitis užėmė vice
ministro pareigas Krašto ap
saugos sistemoje, pulk. Romas 
Kilikauskas — viceministro 
pareigas pasienio tarnyboj Vi
daus reikalų ministerijoj, o aš 
generalinio inspektoriaus pa
reigas Krašto apsaugos siste
moje. 

— Kas J u s pakvietė ir ko
kios apimties yra Jūsų dar
bas kaip kariuomenės ge
neralinio inspektoriaus? 

— Konkrečiai, pakvietimą 
gavau iš Krašto apsaugos mi
nistro Česlovo Stankevičiaus. 
Tokiu būdu jis turėjo pilną ko
mandą, kitaip sakant, turėjo 
tris viceministrus: Simonaitį, 
Malakauską. Kronkaitį ir ge
neralinį inspektorių. Tad ir 
pradėjom savo darbą. 

Generalinis inspektorius yra 
paskirtas prezidento. Šių me
tų balandžio 1 d. prezidentas 
Brazauskas oficialiai paskyrė 
mane visų ginkluotų pajėgų 
generaliniu inspektorium. Ge
neralinis inspektorius: inspek
tuoja ginkluotas pajėgas, pvz., 
reikia patikrinti kovinį paren
gimą, fizinius normatyvus, 
karinio vieneto pasiruošimą ir 
juridines bazės efektyvumą. 
Jis daro tyrimus; jeigu mato 
kokį dalyką ar problemą, ku
riuos reikia ištirti, tada gauna 

paskyrimą iš Krašto apsaugos 
ministro, ar pats apsiima šį 
darbą. Trečia, — tikrina skun
dus. Mes pateikėm ministrui 
siūlymą, kad skundai būtų 
įteikti tiesiogiai generaliniam 
inspektoriui. 

Šalia šių trijų sričių genera
linis inspektorius dar tikrina 
ir Krašto apsaugos sistemos 
efektyvumą. Jeigu matome ge
resnį būdą, kad sistema būtų 
efektyvesnė, tai siūlymas yra 
perduodamas tiesiogiai Krašto 
apsaugos ministrui. 

— Kokie buvo pirmieji 
įspūdžiai pradedant dabar
tinį darbą? 

— Atvykom į Lietuvą 1997 
m. kovo mėn. užimti pareigas. 
Mes pamatėm, kad nėra geros 
sistemos išdėstymo, organiza
cijos ir struktūros. Pamatėme, 
kad kariuomenės bendra 
kryptis buvo žvelgti daugiau į 
užsienį, užuot susitvarkius vi
duje ir kad dar daug sovietinio 
simbolizmo bei papročių vyra
vo Lietuvos karo sistemoje. 

— Kiek tarnauja vyrų ir 
moterų Lietuvos kariuo
menėje; nuo kokio amžiaus 
ir a r savanoriškai eina į 
kariuomenę, ar prievole? 

— Dabartiniu laiku Lietu
vos kariuomenė susidaro maž
daug iš 12,000 vyrų ir moterų. 
Moterys daugiausia dirba 
medicinos ir administracijos 
srityje. Yra trys grupuotės: 
sausumos, oro ir jūrų pajėgos. 
Oro ir jūros pajėgos yra sa
vaime aiškios, o sausumos su
sidaro iš reguliarios kariuo
menės, kuri iš esmės yra 
Geležinio Vilko brigada su 
batalionais ir savanoriai. Prie
volininkai yra nuo 19 iki 27 
metų. Šaukimai vyksta kas
met. Tarnyba trunka viene
rius metus. Karininkų amžius 
yra nuo 22 iki 60 metų. Aukšr 
tesnio laipsnio ar amžium vy
resni karininkai yra tarnavę 
rusų kariuomenėje arba Kari
nę katedrą baigę Lietuvoje so
vietų laikais, arba įstojo sava
noriais ir baigė karinių moks
lų programą akademijoje. 
Prievolininkams karinė tarny
ba gali būti atidėta, siekiant 
aukštojo mokslo ar dėl kitų 
priežasčių, tačiau 8 metų lai
kotarpyje jie gali būti pa
šaukti. 

— Prašom paaiškinti 
skirtumą tarp Krašto ap
saugos kariuomenės ir Vi
daus kariuomenės, ir maž
daug koks jų skaičius. 

— Dabartinė Lietuvos ka
riuomenė tarnauja Krašto ap
saugos ministerijos paval
dume. Anksčiau minėjau, kaip 
ji yra suorganizuota, be to, 
Lietuvoj per prievolę šaukia
mas jaunimas dar ir į Vidaus 
reikalų ministeriją, kurioje 
yra du pulkai ir pasienio tar
nyba. Vidaus reikalų pulkai 
yra dar nuo senos sovietinės 
sistemos ir pagrindinis jų dar
bas yra kalėjimų apsauga Yra 
planas šią kariuomenę perves
ti į civilinę tarnybą. Pasienio 
tarnyba irgi prievolės tarnyba, 
bet čia ne dalis tos Vidaus ka
riuomenės. 

Vidaus kariuomenės skai
čius nėra didesnis už Krašto 
apsaugos. Vidaus kariuome
nėj, kaip sakiau, yra tiktai du 
pulkai. Kiekviename pulke 
yra apie 1,500 kareivių. Tai iš 
viso yra apie 3.000 Vidaus ka
riuomenės ir maždaug 3.000 
pasienio. Krašto apsaugos ka
riuomenėj yra maždaug 
12,000, apie 4,000 brigadoj ir 
8,000 savanorių. 

— Kokią ginkluotę ir 
techniką turi kariuomenė? 

— Dabartinė Lietuvos ka
riuomenės ginkluotė ir techni
ka yra daugiau užsilikus iš so-

Plk Algimantas Garsys su žmona Egle, sūnum Gyčiu ir dukra Rima. 

vietų laikų. Dabar per biu
džetą ir labdarą pradėjo 
plaukti iš Vokietijos, iš Ameri
kos, iš kitų kraštų. Pvz., pirko 
Carl Gustav prieštankines ra
ketas iš Švedijos, gauna iš 
Amerikos sunkvežimių ir per 
šių ir praeitų metų biudžetą 
pirko ryšių radijų sistemas iš 

Maistas yra geras. Vadai val
go tą patį maistą, kaip karei
viai. 

Dėl medicinos — šiais me
tais viename Seimo projekte 
atkūrėm medicinos tarnybą. 
Karo daktarai pagal vakarie
tiškus standartus paruošė pla
ną ir Seimas šį planą priėmė. 

Amerikos. Kryptis yra kuo Dabar reikės jį įvykdyti. Mes 
daugiau pirkti techniką ir taip pat siūlėm, kad gydytojai 
ginkluotę, kuri yra susijusi su 
NATO standartais, kad galėtų 
palaikyti ryšius su NATO 
kraštais ir vieni kitiems pa
dėti. 

Pagrindinė problema su 
technika yra ta, kad jos Lietu
voje yra per daug įvairių rū
šių. Pvz., mototransporte yra 
apie 97-ios skirtingos mašinos 
ar sunkvežimiai. Išlaikyti to
kią sistemą yra be galo sunku. 
Todėl viena mūsų darbo kryp
čių yra nustatyti mototran-
sporto technikos reikalavimų 
standartą. 

— Koks yra buitinis ir 
medicininis Lietuvos ka
riuomenės aprūpinimas? 

— Padėtis gerėja, bet dar ne 
per geriausia. Kai rusai pasi
traukė iš Lietuvos, jie paliko 
pastatus ir įrengimus labai 
blogos būklės, kai kuriose vie
tose beveik nieko nebuvo likę. 
Įsikurdami kareivinėse, vyrai 
turėjo gerokai padirbėti. Tuo 
laiku iš biudžeto nebuvo skir-

ateitų į karo tarnybą kaip 
kapitonai, o ne kaip jaunieji 
leitenantai, kas buvo daroma 
anksčiau. Tokiu būdu jiems 
būtų paskatinimas ir geresnės 
sąlygos. 

— Ar kariuomenės vadui 
priklauso visos ginkluotos 
pajėgos ir a r yra jungtinis 
štabas? 

— Kariuomenės vadas, ku
rio kandidatūra yra pasiūlyta 
Krašto Apsaugos ministro ir 
yra patvirtinta prezidento, 
tvarko tiktai sausumos, oro ir 
jūrų pajėgas bei savanorius. 
Kitos ginkluotos pajėgos — 
policija ir pasienio tarnyba 
yra pavaldžios savo minist
rams. Tiktai karo atveju ka
riuomenės vadas yra atsakin
gas už visų ginkluotų pajėgų 
koordinavimą. 

Dabartiniu laiku kariuome
nės vadas turi gynybos štabą, 
kuris nėra gerai išvystytas. 
Jam trūksta personalo ir 
aprūpinimo skyrių, kaip jung

ta pinigų. Šie jaunuoliai atliko tinis štabas, taip pat nėra ge 
milžinišką darbą, apsirūpi- rai sutvarkytas pagal NATO 
nant save. o vadai gerai susit- standartus. Mes siūlome, kad 
varkė. gaspadoriškai. Aš pats būtų jungtinis štabas ir kad 
esu valgęs jų valgyklose, kariuomenės vadas turėtų 

pilną štabą su visais skyriais, 
sujungiant oro ir jūros pajėgas 
su sausumos pajėgomis ir sa
vanoriais. 

— Ar gali būti įkurta At
sargos karininko progra
ma (ROTO? 

— Taip, ši programa gali 
būti įkurta, tačiau dabartiniu 
laiku ji primintų žmonėms tas 
priverstinas karines katedras, 
kurios buvo sovietų laikais. 
Tačiau, jeigu ši programa bū
tų sudaryta savanorišku, o ne 
prievolės, būdu, konkrečiai vy
rams ir moterims, kurie nori 
tarnauti kaip karininkai at
sargos sistemoje, tai batų 
būdas paskatinti jaunimą šiai 
karjerai. 

— Ką esate iki šiol konk
rečiai atlikę? 

— Vienas iš tokių darbų 
yra tai, kad pasiekėme, jog 
Lietuvos trispalvė kasdien 
plevėsuotų prie Krašto apsau
gos ministerijos, Vidaus rei
kalų ministerijos, Europos rei
kalų ministerijos. Anksčiau ji 
buvo iškeliama tik per tau
tines ir valstybines šventes 

Bandome pakeisti sovietinės 
tvarkos liekanas. Rikiuotės 
statutai yra tobulinami. 

Svarbiausias darbas, kurį 
atlikome su ministru Stanke
vičium — perrašėm Karo tar
nybos įstatymą. Pereitų metų 
rugsėjy rinkimų kampanijos 
metu Seimas , patvirtino šį 
įstatymą, kuris buvo pagrįstas 
sovietiniu modeliu, kuriame 
buvo daug lengvatų. Pvz., ka
rininkai galėjo gauti iki 58 
dienų atostogų per metus. Tai 
būtų atrodžius, kaip atosto
gaujanti kariuomenė. Atlygi
nimų sistema buvo labai kom
plikuota. Dabartinei Lietuvos 
kariuomenei reikia gerų bu
halterių, kad išspręstų tą rei
kalą. Trūko personalo politikos, 
pvz., nebuvo komisijų atran
kai dėl pakėlimo pareigose, 
dėl aukštesnio laipsnio sutei
kimo. 

Kitas dalykas, kurį atlikome 
generalinio inspektoriaus sri
tyje — padėjome tikrinti kari
ninkų fizinį pasiruošimą. Fizi
niai normatyvai nebuvo tik
rinti ministerijoje, nei gynybos 
štabe 6 - 7 metus. Kilo klausi
mas, kodėl kareiviai turi atlik
ti normatyvus, o karininkai 
neturi. Tai turi būti privaloma 
visiems ir karininkai turi ro
dyti pavyzdį. 

Nustatėme pirmumų sritis, 
kurias dabar reikia sutvarky
ti. Tai ginkluotės, technikos, 
organizacijos bei sistemos 
struktūros sritis. Šis karo tar
nybos įstatymas yra perra
šytas ir bus suteiktas Seimui, 
kad būtų patvirtintas. 

Taip pat dalyvavome atei
nančių metų biudžeto forma
vime. Aktyviai pasisakėme už 
tai, kad reikia sistemingai 
pirkti ir turėti tik standartinę 
techniką. 

Dalyvavome karo akademi

nio mokslo simpoziume ir pa
teikėme pasiūlymus, kaip pa
tobulinti šią karininkų mokslo 
sistemą. 

Turime daug dirbti, vystant 
juridinę bazę. Lietuvoje ji te
bėra sovietinė. Nėra karo lau
ko teismo, nėra karo teismų. 
Dėl įvairių nusikaltimų karei
viai turi eiti į civilinį teismą, 
užuot susitvarkę kariuome
nėje. Čia išvardinau tik dalį to 
ką atlikome ir ką dar turime 
atlikti. 

— Kokias Lietuvos ka
riuomenės perspektyvas 
J ū s numatote? 

— Manau, Lietuvos kariuo
menės ateitis yra šviesi. Lietu-

Tą pačią dieną Punsko gat
vėmis žygiavo Alytaus motori
zuotojo pėstininkų kunigaikš
tienės Birutės bataliono or
kestro kariai. 

Suvalkiečių draugija „Suval
kija" yra savanoriška visuo
meninė organizacija, vienijan
ti 1941 metais iš Suvalkų 
krašto prievarta iškeldintus 
asmenis, jų vaikus ir vai
kaičius. Pasak draugijos pir
mininkės Birutės Kižienes, 
pagrindinis draugijos tikslas 
— įamžinti genocido aukų at
minimą ir ginti nukentėju
siųjų interesus. Pagal 1941 
m. sausio 10 dieną Kaune pa
sirašytą Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimą per 3 vos jaunimas yra nuostabi 

medžiaga. Jeigu duotum lietu- mėnesius iš etninių lietuvių 
viui kareviui tą patį apmo- žemių į Sovietų Sąjungos oku-
kymą kaip JAV, tą pačią tech- p uotos Lenkijos teritoriją prie-
niką — jokio skirtumo nebūtų varta perkelta daugiau negu 
tarp jų. Jaunimas yra entuzi- 22,000 žmonių, 
astingas, pasišventęs ir pa- Punsko bažnyčios klebonas 
siaukojantis. Daugelis dabar j a n j e r z y Macek, švenčiantis 
važiuoja į užsienio mokyklas, 40 metų kunigystės jubiliejų, 
vėliau, ką išmokę, įveda yra gerai išmokęs lietuvių 
Krašto apsaugos sistemoje. Jie kalbą ir šv. Mišias lietuvių 
gali pakelti sunkų darbą ir vi- fcaiba aukoja jau penkeri mė
sose sąlygose susitvarkyti. Si tai J a m t a i ^ a neseniai ku-
vyriausybė taip pat rūpinasi, niga įšventintas lietuvis Vy-
pritaria ir deda visas pastan- tautas Vaina. Tą pačią dieną 
gas dėl įstojimo į NATO ir buvo paminėtos ir Elko vysku-
šiam reikalui padidino biu- ^ Wojciech Ziemba 30 metų 
dietą. Ko reikia? Gerų įstaty- kunigystės ir 15 metų vysku-
mų, geros sistemos ir geros pygtės sukaktys, 
krypties, o šiuo laiku dar rei- S u m a a tiaidų dieną buvo au-
kia sumažinti didelę įtampą kojama keturiomis intencijo-
tarp senos sistemos karininkų j ^ Vyskupas Paulius A. Bal-
ir dabartinio jaunimo. takia meldėsi už Punsko pa-

Dėkui u i pokalbį. rapijiečius, švenčiančius para-
Kalbėjosi ^ ^ ĄQQ m e t ų jubiliejų, Puns-

ElvyraVodopalienė k o klebonas kan. J. J . Macek 
— už knygnešį Petrą Rolofą, 

PUNSKO PARAPIJA 
ŠVENTĖ 400 M. 

JUBILIEJŲ 

Trumpa istorine inscenizaci
ja, Lenkijos karaliaus ir Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Žy
gimanto m akto, kuriuo 1597 
m. įsteigta Punsko parapija, 
perskaitymu prie Punsko 
bažnyčios birželio 29 dieną, 
per šv. Petro ir Povilo atlai
dus, buvo paminėtos Punsko 
parapijos 400-sios metinės. 
Sekmadieni čia iš Lietuvos 
buvo atvykę suvalkiečių drau
gijos „Suvalkija" nariai, 
žurnalistai, kiti svečiai. Po lie
tuviškų šv. Mišių vyskupas 
Paulius A. Baltakis, OFM, 
pašventino draugijos „Suval
kija" iniciatyva pastatytą me
džio skulptūrą „Rūpintojėlis" 
ir priešais jį stovintį kitą ko
plytstulpį Punsko parapijos 
400 metų jubiliejui paminėti. 

Vilkaviškio kancleris kan. J. 
Pečiukonis — už šio krašto 
tremtinius, Sangrūdos klebo
nas kun. R. Brūzga — už 
Punsko parapijos chorą, mi
nintį 100 metų sukaktį. Vys
kupas P. A Baltakis, sveikin
damas kunigą jubiliatą kan. J. 
J. Maceką, dėkojo jam už 
nuoširdų rūpinimąsi lietuvių 
ir lenkų gerove, pasišventimą 
abiejų tautų reikalams. 

BŽ, 1997, Nr. 13-14 

Lietuvių tautosakos loby
nas pasipildė dar vienu leidi
niu. Iš spaudos išėjo Lietuvių 
kalbos ir tautosakos institute 
parengtos „Gervėčių pasakos" 
— šiame rinkinyje sudėta 190 
stebuklinių, buitinių bei kito
kių žanrų pasakų. Jos surink
tos per 1970 metais vykusias 
ekspedicijas į Baltarusijoje 
esančią lietuvišką salelę — 
Gervėčius. 

Lietuvos kanai * m rugsėjo 8 d - Tautos Šventės ir Šiluvos atlaidų proga -- susirinko išklausyti šv. Mišių, 
priimti Komunijos ir pasimelsti Nors tą dieną stipnai lijo lietus, maldinga ir pakili nuotaika lydėjo viaus Mišių 
dalyvius, kuriu tarpe buvo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, LR kariuo-
mer-es vadas pen lt .lonas Andriškevičius. Knisto apsaugos viceministras Edmundas Simanaitis ir kiti Misiąs 
.•nik M" .irkivvsk Sii'itns Tamke\ifius 

American Travel Service 

Pigiausi bilietai Čikaga -Vilnius -Čikaga 

$504.00 

išskristi 1997 m. kpkrič io l d . -gruodžio 13 d., 
1998 m. gruožk) 31 d. - kovo 26 d. 

Bilietai galioja 1 mėnesį ir turi būti išpirkti iki 9 /30/97 
Pne bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 

Dėl kainų skrendant iš kitų miestų 
kreipkitės j mūsų įstaigą. 

• • • 
Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu eolfounkams 

1998 iru balandžio 26 d . - g e g u ž e s 3 d. 

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė į Alaską 
1998 m. birželio 11 d . - 2 2 d. 

• • • 

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d., 
duodame specialią nuolaidą. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
Tel.: 708-422-3000, Tel.:900-422-3190 

FAX 706-422-3163 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

„TIK DĖL KRISTAUS GERUMO 
MAN BUVO SUTEIKTA 

DIDINGA DOVANA" 
P. PALYS 

Kun. Stasys Raila. 

Sekmadienis, rugsėjo 14 die
ną, kun. Stasiui Railai už
tarnautai poilsiaujant Imma-
culate Conception Centre, Lit-
tle Neck, New York, priminė, 
jog jis jau yra apdovanotas 90-
ties metų ženklu. 

Stebint visuomet judrų, ge
rai nusiteikusi, besišypsantį, 
savo automobiliu aplankantį 
savo buvusius parapijiečius, 
bei draugus, reikalui esant 
talkinant lietuviškose para
pijų bažnyčiose, nesinorėtų 
tikėti, jog jis tokio „apdo
vanojimo" jau būtų vertas. 

Bet kun. Stasys Raila tuo 
apdovanojimu tik džiaugiasi. 
Dėkodamas Aukščiausiam už 
ilgą amžių, sako, kad tai esan
ti Dievo dovana, leidžianti jam 
geriau pasiruošti amžinajam 
gyvenimui. 

KuaEr-Siasys Raila gimė 
1907 m. rugsėjo 14 d., Luokės 
miestelyje, Telšių apskrityje, 
Žemaitijoje. Augo gausioje šei
moje: 3 broliai ir 5 seserys. 
Visa šeimos našta atiteko mo
tinai, nes tėvas, Pirmo karo 
metu patekę? į vokiečių be
laisvę, ten i' mirė. Skaityti 
pramokęs namuose, kaip kad 
jis sako, labai paprastu, kaimo 
„daraktorės" metodu. Baigęs 
pradžios mokyklą, trejus me
tus lankė Telšių mokytojų 
seminariją. Pasirengęs iš lo
tynų kalbos, išlaikė egzami
nus ir 1926 m. kunigystei 
ruoštis pradėjo Kauno Metro
polijos kunigų seminarijoje. 
Besišnekučiuojant su mielu 
Sukaktuvininku, užklausus. 
kas paskatino rinktis kunigys
tės luomą, atsakė: _Kai ap-
mąstau savo pašaukimo šal
tinį, tai priskiriu tik Kristaus 
kvietimui. Tvirtai tikiu, kad 
tai buvo šaukimas ne dėl 
mano asmeniškų ypatybių, bet 
dėl Kristaus gerumo man 
buvo suteikta didinga dova
na". 

Stasiui Railai, kartu su ki
tais 49 diakonais, kunigo 
šventimus, Kauno arkikated
roje, Šv. Petro ir Povilo bazili
koje, 1933 m. balandžio 1 d., 
suteikė arkivyskupas metro
politas Juozapas Skvireckas. 
Pirmąją šv. Mišių auką — 
primicijas — aukojo savo gim
tinės Luokės parapijoje, se
noje 18 amžiaus, medinėje 
Visų Šventų bažnyčioje. Ne 
paprasti išgyvenimai ir įspū
džiai, aukojant pirmąją šv. 
Mišių auką, lieka neužmirš
tami", — sako kun. S. Raila. 

Pirmieji kunigo žingsniai — 
didelė, turėjusi apie 7,000 pa
rapijiečių, Vilkijos parapija. 
Šalia tiesioginių, parapijiečius 
aptarnaujančių kunigo pa
reigų, tikybą dėstė ir kapelio-
navo ten veikusioje 4 klasių 
vidurinėje gimnazijoje. Visoje 
parapijoje buvo išsklaidytos 
net 24 pradžios mokyklos. Jas 
irgi reikėjo aplankyti, jauni
mui aiškinant tikėjimo tiesas. 

Jaunas kunigas daug dėmesio 
ir laiko skyrė, bendraudamas 
ir besidarbuodamas įvairiose 
katalikiškose organizacijose. 

Kun. S. Raila, Vilkijos para
pijoje praleidęs porą metų, 
išvyko į Kauną ir, įstojęs į Vy
tauto Didžiojo universitetą, 
Teologijos fakultete tęsė teolo
gijos studijas. Po dvejų studijų 
metų jam buvo suteiktas Li-
cencijato diplomas. Tų dvejų 
metų laikotarpyje, begyvenda
mas Kaune, tikybą dėstė ir 
kapelionavo Kauno Aušros 
berniukų gimnazijoje. Kape
lionu jam dar teko būti ir Kau
no Prekybos mokykloje. Buvo 
plačiai įsijungęs į ateitininkų 
veiklą. Dėl tos veiklos Švie
timo ministras reikalavo, kad 
arkivyskupas kun. Stasį Railą 
atleistų iš kapeliono pareigų. 
Išsiaiškinus — paliktas kape
liono pareigose, bet buvo at
leistas iš klasės auklėtojo, o 
vėliau perkeltas į Kauno IV 
gimnaziją. 

Sekmadienius, būdamas be 
pareigų, skyrė angelaičių bei 
pavasarininkų organizacijų 
veiklos programoms planuoti 
ir vykdyti. Jam teko būti pą-
vasarininkių mergaičių sąjun
gos dvasios vadu. Ta sąjunga 
išleido savo narėms praktišką 
vadovėlį „Veiklioji pavasari
ninke", kuriame išspausdinta 
ir kun. S. Railos keli straips
niai. Bendradarbiavo žurnale 
„Liepsna", pamokslus rašė 
„Tiesos kelyje". Parašė knyge
lę „Žodis vaikams" ir liturgine 
tema knygą „Monstrancijos 
spinduliuose". Pastarąją kny
gą atitinkamai pertvarkius, 
komunizmo metais išleido Lie
tuvių katalikių moterų są
junga. Knyga susilaukė dide
lio dėmesio. Už jos gausų pap
litimą komunistai didžiai nir
šo. 

Gavęs du mėnesius atos
togų, kun. Stasys Raila, 1939 
m. su „Verslo" suorganizuota 
ekskursija, su kitais 34 lietu
viais, atvyko į New Yorką, ten 
tuo metu vykusią Pasaulinę 
parodą. Jam buvo puiki proga 
aplankyti, jau iš anksčiau čia 
gyvenančius, savo brolį ir se
serį. 

Prasidėjęs Pasaulinis karas 
grįžimui į Lietuvą sudarė di
delį pavojų. Arkivyskupas 
atostogas prailgino dar vienus 
metus. Kadangi į Ameriką at
vykus su turisto viza, čia pasi
likti negalėjo, buvo išvykęs į 
Kubą. Tik Philadelphijos kar
dinolo D. Dougherty iškvies
tas pastoviam apsigyvenimui 

vėl grįžo į Ameriką ir buvo 
paskirtas vikaru Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje, Phila-
delphijoje. Ten klebonavo kun. 
Ignas Valančiūnas, o jį kun. S. 
Raila prisimena itin geru 
žodžiu. 

Šalia savo tiesiogių pareigų 
parapijoje, greit įsijungė ir į 
lietuvišką veiklą. Uoliai dar
bavosi Kunigų vienybės sąjun
goje, su Lietuvos Vyčių orga
nizacija, parapijos mokykloje 
mokiniams dėstė tikėjimo tie
sas ir mokė lietuviškai. Ypa
tingą veiklą išvystė, besidar
buodamas su vyčiais. Vyčių 
veiklą labai aukštai vertino, 
juos gerbė ir pamilo, nes: 
„Kada baisusis karas atplėšė 
mane nuo Lietuvoje mielo dar
bo su jos jaunimu, mokslei
viais, ateitininkais, pavasari
ninkais ir angelaičiais, tai aš 
nusiraminimą atradau su ju
mis, kadangi jūs. brangūs 
vyčiai ir vytės, į savo tarpą 
mane priėmėte kaip savą", 
kartą viename vyčių suva

žiavime, kalbėjo kun. Stasys 
Raila. 

Vyčių centro valdyboje kelio
lika metų Philadelphijos 3-
čios ir apie 12 metų Mespeth, 
NY, 110-tos vyčių kuopos Dva
sios vadas. 

Po karo didžiai sielojosi ir 
rūpinosi- lietuviais, esančiais 
Vokietijoje. Su kun. klebono 
Igno Valančiūno parama buvo 
išrūpintos garantijos ir į Phi-
ladelphįją atvyko per 300 as
menų. Jiems atvykus, padėjo 
susirasti butus ir darbą. 

Vyskupo "Vincento Brizgio 
pakviestas, 1960 m. atvyko į 
New Yorką ir pradėjo vado
vauti naujai įkurtoje Lietuvių 
katalikų religinės šalpos 
(LKRŠ) organizacijoje. Šalpos 
vedėjo pareigose, ištarnavęs 
apie 15 metų, tas pareigas, 
1976 m., perleido kun. Kazi
mierui Pugevičiui. Po to, iki 
pasitraukiant į užtarnautą 
poilsį, vikaro pareigas ėjo 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos bažnyčioje, Maspeth, NY. 

Taip jau likimas lėmė, kad 
po užsitęsusių „atostogų", 
kun. Stasys Raila tik po 50 
metų, išlipęs iš lėktuvo Vil-> 
niuje, pabučiavo išsiilgtą, 
brangią Lietuvos žemę. , 

Jubiliatas kun. Stasys Raila 
savo gimtadienio dieną, sek
madienį, rugsėjo 14 d., pa
dėkos Mišias aukojo Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY, o gražiai pa
gerbtas tapo tą patį sekma
dienį, įvykusioje, minėtos pa
rapijos gegužinėje, Kultūros 
Židinio kieme. Čia Sukaktuvi
ninką sveikino ambasadorius 
Anicetas Simutis, Lietuvos 
Respublikos generalinis kon
sulas dr. Petras Anusas, vys
kupas Paulius Baltakis, OFM, 
buvęs Viešpaties Atsimainy
mo parapijos klebonas prela
tas Pranas Bulovas, Apreiš
kimo parapijos klebonas Vy
tautas Palubinskas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas Sa
vickis, giminės ir draugai. Su 
lazdele pasiramsčiuodamas, 
atėjęs prie garsiakalbio, kun. 
Stasys Raila savo padėkos 
žodį pradėjo, pajuokaudamas: 
„Nors ši lazda ir ne vyskupo, 
bet šiuo .metu ji man labai 
praverčia". Po to visi sustoję 
sugiedojo „Ilgiausių metų" ir 
„Valio, valio..." 

Lai Visagalis toliau laiminta 
mielo kun. Stasio Railos 
žingsnius ir leidžia jam dar 
daug metų pasilikti kartu su 
mumis. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 27 d. s 

NAUJIENOS NUO VATIKANO 
KALVOS 
L.TULABA 

Tarnyboje nusipelniusių Čikagos policininkų pagerbime policininkui Kęs
tučiui Palukaičiui buvo įteiktas įvertinimo pažymėjimas už žmogaus gy
vybės gelbėjimą. Iš k. — pažymėjin.4 įteikęs Čikagos miesto policijos 
viršininkas M. Rodriguez, Rhonda Palckaitienė ir Kęstutis Palukaitis. 

VISUOMET PASIRUOŠĘS 
PADĖTI ARTIMUI 

Pagarba Kęstučiui Palu
kaičiui, Čikagos 8-to rajono ir 
Ford City prekybos centro po
licininkui, š. m. liepos mėnesio 
pradžioje išgelbėjusiam gyvy
bę užspringusiai moteriai. 

Patruliuodamas Ford City 
prekybos centre, praeidamas 
pro vieną valgyklą, jis pro 
langą pastebėjo valgykloje nuo 
stalo prie stalo bėgiojančią 
moterį, rodančią pirštu į savo 
kaklą ir prašančią pagalbos. 
Iš valgykloje buvusių žmonių 
nelaimingoji pagalbos nesu
laukė, bet jos gelbėti atbėgo 
policininkas Kęstutis Palukai
tis. Prišokęs prie moters jis 
pradėjo vykdyti Heimlicho 
„manevrą" — spaudimus, nau
dojamus užspringusius gel
bėti. Kąsnis buvo gi lok a i mo
ters gerklėje įstrigęs. Reikėjo 
net keletą kartų tą Heimlicho 
„manevrą" pakartoti. Kai pa
galiau moters akyse pasirodė 
ašaros ir dėkingumo pilna, ji 
ištarė „Thank, you", — Kęstu
tis ją nuraminęs šypso
damasis apleido valgyklą. 

Skautui vyčiui — Čikagos 
miesto ir Ford City policinin
kui Kęstučiui Palukaičiui šis 
gyvybės išgelbėjimas nebe pir
mas ir gal nepaskutinis. 

Dar būdamas jaunuolis, 
Kęstutis Palukaitis, tada gy
venęs Californijoje, 1976 m. iš 
maudymosi baseino išgelbėjo 
ten įkritusi 2-3 metų amžiaus 
Ričarduką. Tada Lietuvių 
Skautų brolija Kęstutį apdo
vanojo Gyvybės gelbėjimo or
dinu. 

1976 m. vasario mėn. rytą 
Kęstutis, iš liepsnose sken
dinčio namo šiaurinėje miesto 
dalyje, išnešė senutę, kuri 
paisant visko sėdosi valgyti 

pusryčius ir supyko, kad Kęs
tutis ją išnešė, neleisdamas 
baigti pusryčių. Ji, esą, paval
giusi būtų ir pati išėjusi. 

1982 m. Čikagoje, Cook 
County kalėjime, Kęstutis 
išgelbėjo du kalinius, kurių 
vienas buvo besikariąs, o kitas 
persipjovė riešus ir smarkiai 
kraujavo. Už tai Kęstutis tada 
buvusio Čikagos policijos vir
šininko Richard Elrod buvo 
apdovanotas garbes pažymė
jimu Human Services Dept. 
Recognition iškilmėse. 

Policininkas visuomet turi 
būti budrus ir pasiruošęs ne
laimėje padėti, tiek pareigas 
eidamas ar laisvalaikio metu. 

Dažnai jie būna neteisingai 
apkaltinami, piktadarių nusi
kaltimus įvykdžiusių. Bet re
tai jie įvertinami ar pagiriami 
už gerai einamas pareigas, 
nes esą: juk tai jų darbas". 

Ford City valgykloje įvykis 
gal nėra policininko pareiga, 
nes jam teko tuo metu elgtis, 
kaip asmuo turįs leidimą 
praktikuoti mediciną. Jei ta 
moteris būtų mirusi, jos šeima 
būtų galėjusi policininką kal
tinti ir traukti teismo atsako
mybėn, kad jis, neturėdamas 
leidimo, teikė jai pirmąją pa
galbą. Dėl tos priežasties ne 
vienas kitas valgykloje buvęs 
asmuo neskubėjo jos gelbėti, o 
iki atvyks pirmosios pagalbos 
mašina, tai moteriai galėjo 
būti jau per vėlu. 

Kęstutis (Casy) Palukaitis 
negalvodamas apie pasekmes, 
skubėjo padėti artimui nelai
mėje. Didžiuojamės Kęstučiu 
ir linkime visuomet budėti ar
timo gerovei. 

Adi Marija 

Linas Bronius Vardys. 

BAIGĖ MOKSLĄ 
UNIVERSITETE 

Linas Bronius Vardys baigė 
Oklahoma University, Nor-
man, OK, ir jam buvo suteik
tas bakalauro laipsnis iš vers
lo administracijos (Business 
Administration). 

Linas yra jauniausias a.a. 
dr. Vytauto Vardžio ir Nijolės 
(Rimkutės) Vardienės sūnus, 
šiuo metu gyvena ir dirba 
Austin, Texas. 

Mama, brolis ir sesutės bei 
visa giminė ir draugai džiau
giasi jo laimėjimais, linki ge
riausios sėkmės. 

JAPONIJOJE STUDIJUOS TEATRO IR 
ŠOKIO MENĄ 

Lietuvos akademinio dra
mos teatro aktorė Birutė Mar
cinkevičiūtė laimėjo Tarptau
tinio teatro instituto konkursą 
jauniesiems aktonams stažuo
tis Japonijoje. Pusę metų To
kijuje ji gilinsis į tradicinio 

-japonų teatro ir Šokio subti
lybes, pranešė ELTA. Šią ga
limybę lietuvių aktorė pelnė 
praėjusi didelę atranką. J to
kias stipendijas pretenduoja 
tūkstantis jaunų menininkų iš 
viso pasaulio, c atrenkamos 
dvi dešimtys. 

Mokytis į Japonijos sostinę 
B. Marcinkevičiūtė išskrido 
jau liepos 18-ąją Beje, aktore, 
režisierė ir poete į stažuotę 
išvyksta išvakarėse baigusi 
pasirodymus Nidos Thomo 
Manno festivalyje, kuriam pa
rengė specialią literatūros pro
gramą. 

Lietuvos akademiniame dra-

Riruto Marcinkevičiūte 

mos teatre B. Marcinkevičiūtė 
dirba nuo 1994 metu Aktorė 
taip pat yra žinoma mono-
spektaklių kūrėja Jos šiuolai
kinio šokio spektakliai „Trau-
kininiai žmonės", „lėktuviniai 

Seniai dalinausi su .Drau
go" skaitytojais mintimis įvai
riais klausimais. Tai priklausė 
nuo pablogėjusios sveikatos ir 
nuo kitų darbų. Paruošiau 
spaudai kitas tris knygas. Vie
ną jų tikiuosi spausdins 
„Draugo" spaustuvė, kuri iki 
šiolei išspausdino 10 mano pa
ruoštų knygų. Paskutinė, ilgai 
laukta. Išėjo tik neseniai 4 to
mas atsiminimų „Nuo Dusios 
iki Tiberio". 

Svarbi informacija, kurios 
daug kas laukia, yra šv. Tėvo 
sveikata. Deja, ji nėra gera, 
nors ir nepavojingam stovyje. 
Taip, kad Jo Šventenybė gali 
ir toliau vystyti savo intensy
vią ganytojinę veiklą- Susitiki
mas ir pokalbiai su vyskupais, 
atvykusiais „ad limina". Sa
vaitinės bendrosios audienci
jos ir sekmadienių .Angelus 
Domini" su ciklinėmis, o taip 
pat aktualijų kalbomis. Prak
tiškai tai yra gerai paruošta 
katechizacįja. Kelionės. Jos 
dažnos ir įpareigojančios. Tai 
evangelizacija, kuri turi taipgi 
ekumeninį ir politinį pobodį. 
Tik neseniai Paryžiuje su jau
nimu. Rugsėjo mėnesio vidu
ryje Eucharistinis kongresas 
Bolonijoje, Italijoje. Spalio 
mėn. vizitas Brazilijoje. Jau 
numatytos kelionės į kai ku
riuos kraštus 1998 m. Visa tai 
pareikalauja nežmoniškų fizi
nių ir dvasinių jėgų. Jas teikia 
Viešpats iš dangaus. O 
aukščiausia vadovybė Romos 
kurijos, valdant visuotinę 
Bažnyčią. Kiek čia rūpesčių 
susijusių su džiaugsmu, bet 
gal daugiau kartų su skaus
mu! 

Visada buvo Dievo ir Baž
nyčios priešų. Visada Baž
nyčia patyrė persekiojimų. 
Bažnyčiai daugiau sunkumų 
sudaro ir skausmo teikia, kaip 
vienoje savo kalboje šv. Tėvas 
savaitinės audiencijos eigoje 
pareiškė, kad ne tik tie, kurie 
prisipažįsta esą bedieviai, 
kaip tie, kurie dedasi tikin
čiais, bet negyvena tikrai 
krikščioniškai, kurie yra tik 
vardo krikščionys. Tokių, tie
sa, buvo jau pirmųjų krikš
čionių tarpe. Apie juos rašė šv. 
Jonas Apreiškimų knygoje. 
Laodikėjos tikintiesiems Die
vo vardu apaštalas rašė: 
„Žinau tavo darbus, jog nesi 
nei saitas, nei karštas. O, kad 
botum arba šaltas, arba 
karštas. Bet kadangi esi tik 
drungnas — nei šaltas, nei 
karštas, aš išspjausiu tave iš 
savo burnos" (Ap 3,15s). Šv. 
Paulius gi laiške Pilypiečiams 
apie tik vardo krikščionis 
rašo: „Daugelis, apie juos ne 
kartą esu kalbėjęs, o dabar su 
ašaromis rašau: elgiasi it 
Kristaus kryžiaus neprieteliai. 
Jų galas — pražūtis, jų dievas 
— pilvas. Jų pasididžiavimas 
— gėda. Jie temąsto apie 
žemės dalykus" (Pilyp 3,18s). 
Tik vardo krikščionių mūsų 

žmonės" buvo rodomi ne vie
name festivalyje Lietuvoje ir 
svetur. Jauna menininkė yra 
laimėjusi Balio Sruogos, baro
ko literatūros skaitovų kon
kursus, pelniusi kitų apdova
nojimų. 

Studijos Japonijoje žada bū
ti labai intensyvios ir kruopš
čiai suplanuotos. Tai gali pa
liudyti ir tokia detalė: rugpjūtį 
Tokijuje vyksiančių tarptauti
nių tradicinio šokio kursų or
ganizatoriams jau prieš mė
nesį aktorė turėjo išsiųsti tiks
lius savo duomenis, kad botų 
galima pasiūti idealiai jai tin
kantį specialų kimono. 

„Lietuvos rytas" 97.07.18 

dienose yra daugiau negu 
kada. Juoba, kad atsirado 
klaidingų pranašų, kurių 
Jėzus liepė saugotis. Tai teolo
gai, kurie bando ne Dievą, o 
žmogų statyti viso centre: ku
rie kviečia visų pirma žemėje 
gerovę kurti, o negalvoti apie 
dangų; kuriems Evangelijos 
reikalavimai yra sušvelnin-
tini; kurie nekviečia tikin
čiuosius sekti Kristų kryžiaus 
keliu; kurie ne tik nesmerkia 
nuodėmės, bet stengiasi ver
čiau ją pateisinti, o kartais net 
įteisinti. Priėjome net prie 
šito! Prie šito privedė ir veda 
vadinamieji „teologai" — klai
dingieji pranašai. 

Prieš šiuos pasimetimus 
Bažnyčia reagavo ir reaguoja. 
Paskutiniuoju metu buvo pa
skelbti du šv. Sosto dokumen
tai. Vieną paskelbė Tikėjimo 
kongregacija. Jame duodami 
nauji potvarkiai, kaip turi 
būti reaguojama į kai kurių 
teologų klaidingą mokymą. 
Vatikano II susirinkimo eigoje 
kai kurie ganytojai, ypač Kiol-
no kardinolas Frings, prie
kaištavo, kad St. Officii (dabar 
Tikėjimo) kongregacija pas
merkdavusi kai kuriuos dėl 
klaidingo mokymo be jokio 
proceso, neduodant kaltina
majam jokios galimybės gintis 
bei aiškintis. Toks kaltinimas 
nebuvo pagrįstas, tačiau kon
gregacija veikė visai slaptai: 
reikalaudavo po priesaika lai
kyti paslaptį iš visų ir kiekvie
no, kuris kokiu nors būdu į 
bylą bodavo įtrauktas. Dabar 
naujas dokumentas patvarko, 
kad byla dėl klaidingo tikė
jimo mokymo botų vieša, lei
džiant kaltinamajam ne tik 
asmeniškai aiškintis, bet tu
rėti net savo advokatą bylos 
eigoje. Numatoma taip pat ir 
bausmė: net pačios griež
čiausios. Visa šitai, kad botų 
išlaikytas tikrasis tikėjimas 
pagal Dievo duotą Apreiš
kimą, kurį Kristus pavedė 
saugoti Bažnyčiai; ir kad ti
kintieji nebotų klaidinami su 
pavojumi atsidurti šalia išga
nymo. 

Antras neseniai paskelbtas 
šv. Sosto dokumentas yra apie 
kunigus, metusius kunigystę. 
Šiuo dokumentu Bažnyčia ro
do savo motinišką meilę 
tiems, kurie dėl žmogiškos 
silpnybės yra metę kunigystę, 
bet nepraradę tikėjimo ir nori 
pasilikti vienybėje su Baž
nyčia. Dokumente nurodoma 
galimybės gauti dispensą grįž
ti į pasauliečio stovį. Pabrė
žiama, kad jaunesniems buvu
siems kunigams sunkiai duo
damos dispensas, nes daugelis 
apsivilia pasauliečio gyvenimu 
ir nori grįžti atgal į kunigystę 
su visais įsipareigojimai? 
Ypatingai atsižvelgiama į li
gonius ir mirties pavojuje be-
sirandančus. Jiems be jokio 

proceso gali būti suteikta ma
lonė grįžti Bažnyčios vie-
nybėn. 

Romos kurįja taigi yra gyva, 
nors šv. Tėvas turi sunkumų 
su sveikata. Kristaus vietinin
ko nenuslepiamas troškimas 
yra įvesti Bažnyčią į trečią 
tūkstantmetį. Prašykime Die
vą, kad šią malonę jam su
teiktų. 

Kolegija rengiasi švęsti savo 
pirmą penkdešimtmetį nuo 
oficialaus jos egzistencijos pri
pažinimo. Rugsėjo 4 d. apleido 
Kolegiją sesuo M. Armina, 
išdirbusi Kolegijoje ir svečių 
namuose 37 metus. Tai nuo
stolis Kolegijai, nes buvo la
bai gera ir naudinga sesuo. 
Seselės kazimierietės Kolegi
jai buvo ir yra tikra Dievo do
vana. 
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REAL ESTATE 

929*. fi 
REALMARTI I . I n e 
6 6 0 2 S. Pulaski Rd. 
Chicago. l l 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairia nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
Fax. 773-585-3997 P«9W 773-308-0307 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Ulinois 60453 

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

ASTA T. M IKUNAS 

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

MISCELLANEOUS 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, venių ir virtu

vių įrengimas: priestatai; kerami
kos plytelės; „stdings*, „soffits*. 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Benotls T«l. 830-241-1912 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medž io , 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento. ..ptumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insurad, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

AUTOMOBfLIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas F'ank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane *aiba 'letuviškai. 

FBANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

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

MOVI MG 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis Kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773 - 9 2 S - 4 3 3 I 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail sesėm padėjėjoms kom-
panijonems ir namu mošos 
darbininkėms Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
E m p l o y m e n t Agency 

Te l . 773-736-7900 

V V A G N E R 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773)581-4111 

R E A L E S T A T E 

F 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

KMIEOK REALTORS 
7922 S- PulasU Rd. 
4363 S. Archer A m . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

M I S C E L L A N E O U S 

V&N Constniction 
Statome ir remontuojame namus. 

Garantuojame greitą ir 
kokybišką darbą. 

Vidmantas: 

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.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Anrrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

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

English. References needed. 
Call my oftice. tel. 930-466-7828 

1.1 mieg. butas 67 & Kedzte 
apyt. $355 į mėn. • „securtty" 
Tel. 7 7 J - 7 7 9 - 1 4 8 1 . 

Parduodu įvairius namų 
apyvokos rakandus, 

daiktus. 
Kreiptis: 7131 S. Frantisco 

nuo 10 v J . iki 5 v.p.p. 
Reikalingos moterys namų 

va lymui . Viena moteris valo po vieną 
namą. Savaitine alga $375. Kambarys 

gyventi bus pampintas. 
Tel. 608-244-9393 arba 

6 0 6 * 4 4 + ! ' 5 1 2 6 . Susikalbėti galima 
lenkiškai, rusiškai arba angliškai 

ATLANTA IMPORT-EXPORT. Ine (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 

GREITA8 SIUNTINIU PRISTATYMAS I NAMU8 LAIVU IR AIR 
CARGO. SIUSKITE 1 LIETUVA LATVIJA ESTIJĄ. LENKUĄ, 

UKRAINA KARALIAUČIAUS SR., MASKVA IR PETERBURGĄ 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektu: į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varr /tinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercines 
siuntos paga l sutart i • Labdaros siuntos • V I Z - I pratęsimas. 

iškvietimai • Verčiame, notanzuojarr e 

12301 New Ave.. Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-267-6822 

2719 West 71 st Str.. Crucago, IL 60629, Tel . 773-434-9330 

1-800-775-SEND 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

&UCE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chieago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

UVEANDVVORK 
IN THE U.S.A. 

i Immigrant Visas (Green Cards) are otfered 
U.S. OOVBUMBfT LOTTHJY. FflK offical 

55.000 Imm 
inrtew 

lottery intornalkm. Semi a pat cari tnrf with name. 
address, country to: 

4200 tmCMSM AVBIUE H.W. 
W«SHMQT0N. O.C. • 20011 U.S.A. 
Htt (202) 2 M H • TEL (202) 2M-5600 

NATIONAL :=> 
VISA SERVICE 

Ieškomas vyras 
laikinam namų remonto darbui. 

Skambinti: 
Rr»t Real Estata, 

Aušrai, 
Ta i 773-767-2400 

Isrtuornojarnas (Mete, 
švarus mieg. kamb. 

su virtuve 52 St. 
ir Califomia Ave. apylinkėje. 

Tai. 773-776-1041 

Prie senaHų dirbančią motart 
galu pakeisti šeštadienį ir 

sekmadienį. 
Po pietų galiu atlikti namų ruošą 

bet kurią savaitės dieną. 
Skambinti: 773-778-5434 

Hickory Hilla, IL 
ianucmojamos patalpos 

krautuvėms ir profesionalų 
raštinėms. Žemos kainos. 

Kreiptis K. Vėlius, 
Tel. 630-627-4556 

ĮTEIKTI DIPLOMAI 
NAUJIEMS 

AKADEMIKAMS 

Naujiems Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
nariams akademikams — vys
kupui dr. Jonui Borutai, SJ, 
profesoriui Vytautui Lands
bergiui ir profesoriui Vaciui 
Miliui — rugsėjo 19 d. buvo 
iškilmingai įteikti diplomai. 

Iškilmės vyko Vilniaus uni
versiteto Šv. Jonų bažnyčioje. 
Jose dalyvavo Seimo nariai, 
mokslininkai, dvasininkai, vi
suomenės atstovai. 

Šiuo metu LKMA turi 18 
akademikų. 720 narių, per 
200 narių pagalbininkų. Sep
tyni akademikai gyvena Lietu
voje, vienuolika — užsienyje. 

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija susikūrė 1922 me
tais. Sovietinės okupacijos me
tais ji veikė užsienyje. 

T A 
AMERICAiVT j^Z7v >>BROADL INC. 

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

P0IAND 

•'.Y--c M -• • 

NEW OFFICE 
8512 Golf R d 

Niles , IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bei m o n t / L a r a m l e 
5150VV. B e l m o n t 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W . B e l m o n t 
T e l . 312-237-4747 

NorthSide 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far North 

4801 W . Pe te r son 
T e l . 773-725-9500 

RUDENS KAINOS 

Ten ir atgal 
$474 
$506 
$632 
$570 
$474 
$532 

St.Petersburg $519 

Įv ienąpus* 
Vilnius $380 
Riga $405 
Kiev $405 
Lvov $405 
Minsk $380 
Moscow $405 
St.Petersburg $405 

Lietuvos kaimo naujienos 
BAIGĖSI 

JAVAPJŪTĖ 

Ūkininkai ir kitos žemės 
ūkio įmones jau baigia java
pjūtę. Grudų derlius geras — 
iš hektaro prikuliama viduti
niškai po 25 centnerius (1 
cent. — 100 kg.). Žemės ir 
miškų akio ministerijos pa
reigūnų apskaičiavimu, bend
ras javų derlius šiemet sieks 
beveik 3 milijonus tonų — gal 
ir daugiau negu pernai. 

Bet kaimo žmonės nepaten
kinti, kad grūdus nėra kur 
dėti, įmonės juos blogai super
ka, prie elevatorių išsirikiuoja 
dideles eilės, kuriose ūkinin
kams tenka laukti parą arba 
dvi. Jei grūdus ir nuperka, tai 
ilgai nesumoka, o priima tik 
saugoti savo sandėliuose, už 
kuriuos reikia sumokėti. 

Grūdų perdirbimo įmonių 
draugijos (asociacijos) prezi
dentas L. Kirkilis nusiskundė, 
kad įmonės neturi pinigų 
grūdams pirkti,o bankai jiems 
neduoda paskolų, nes už 
anksčiau paimtas paskolas 
kaip garantas užstatyta di
džioji dalis tų įmonių turto. 
Nemaža dalis grūdus super
kančių įmonių dirba nuosto
lingai. 

Iš vasaros atostogų atšauk
tas Seimas neeiliniame posė
dyje skubos tvarka priėmė 
įstatymą, kuriuo Žemės ūkio 
ir Vilniaus bankai suteikia 
valstybes garantą paskoloms 
240 milijonams litų, kad už 
šią sumą įmonės galėtų iš 
ūkininkų ir bendrovių supirk
ti kvotose numatytus grūdus. 

Pagal kvotas šiemet numa
tyta supirkti Lietuvos porei
kiams reikalingų 344.000 tonų 
grūdų. Bet Lietuvos žemdir

biai grūdų išaugino gerokai 
daugiau. Todėl valstybės su
perkamus grūdus jie veža par-
tuoti į Latviją, Baltarusiją, 
Rusiją ir ki tas šalis. Atsiranda 
ir privačių supirkėjų, bet už 
grūdus jie mažiau moka, negu 
valstybės nustatytos vadina
mosios ribinės kainos ir dota
cijos. Vieni ūkininkai laukia 
aukštesnių kainų, kiti, ypač 
sandėlių neturintys besiku
riantys ūkininkai, neturėdami 
kitos išeities, grūdus supir
kėjams parduoda pigiai. 

Vėl p r a d e d a m a g rąž in t i 
ž e m ę 

Kol Seimas priėmė naują, 
savininkams ir jų teisių pa
veldėtojams, t a rp jų ir už
sieniuose gyvenantiems Lietu
vos piliečiams palankų žemės 
ir kito nekilnojamojo turto 
grąžinimo įstatymą, žemės 
pastatų grąžinimas buvo sus
tojęs. Vyriausybės nutarimu 
dabar vėl pradėta grąžinti 
žemę, kad savininkai rudenį 
ją galėtų apsėti žiemkenčiais. 

Žemė grąžinama iš vadi
namų jų pilkųjų zonų, kurias 
be jokių abipusiai naudingų 
priverstinai naudojo žemes 
ūkio bendrovės. Dabar jos jau 
negali naudoti tuos laukus, 
kuriuos nori susigrąžinti savi
ninkai. 

Žemės ir miškų ūkio minis
terijos Žemėtvarkos ir žemės 
apskaitos departamento direk
torius E. Raugalas tiesiai — 
šviesiai pasakė, kad pilkųjų 
zonų ir priverstinės nuomos 
panaikinimas turėtų paspar
tinti silpnų, prastai besitvar
kančių, nuomos mokestį savi
ninkams neišgalinčių mokėti 
žemės ūkio bendrovių griu-

RtvsrrJsto Automato 
Pertarus, remontuojame Ir perduo

dam* automoMus. Nuvežamo 
kliįentus į auto. varžytines. 

Kreiptis: Rimas arba Giedrius, 
tat 708-201-0668 ar t* 708417-0615 

Priaiaktnkita patya garlaualot 
rOilea alyvų ir obuoliui 

Skinama per vsą rugsėjo rr spalio mėn. 
i Twtn Map» Ocharda, 15382 Omalana Ava., 

Galan. M «si 13. lai. eie 546 asao 
! Važiuoti I-94 ik, Michigan. Exil 4A US 12 Hwy: 

važiuoti; -yms 1K1 GaHen Ml. 
pasukti i Siaura 3 mylios už Galien 

Lietuvė ieško darbo. 
Turi patyrimo 

ligonių slaugyme. 
Tel. 773-254-3041 

UattMa, ..LareiacapinglAaintenanca" i 
bendrovės savininkas, teito darbMnkn, j 

. kuns gautų veltui gyventi vietą u i namų \ 
priežiūros ir mažus remontų darbus 

(ne daugiau kaip 5 vai. 1 savaite) 
Mokeatrs už ..landacapmg* $5 

Gali dirbti 12 vai. 1 diena. ! 

Kretrtto: M . 202-244-2373 

TiiieTEŪSTulTHDAMj^r^^ndi' 
Singer Island salqo. prie Atlanto. ramioje, 
saugioje vietoie veikia lietuviškas motelis 

..LITHUANUS' 
(iškaba l.etuvos vėliavos fone) 

Jaukūs vieno ir dviejų miegamųjų butai su 
svetaine, virtuve (yra elektrinė vyrikle 
šaldytuvas, mikrobanginė, viai būtini 

indai) fra nereikia auto Iki pliažo kelios 
dešimtys metrų, krautuvės ir restoranai 

greta Turėsite visas sąlygas geram poil
siui Paslaugūs seimininkai visada laukia 
Jūsų Galime pasitikti VVast Palm Beacn 

oro uoste Tel 5 6 1 - 8 6 3 - 6 5 0 8 Nuotrauka Alg imanto Zi/.iutv 

vimą. Pasak. £ . Raugalo, atėjo 
laikas bendrovėms apsispręs
ti: arba ūkininkauti gerai, pel
ningai, turėti pinigų mokėti 
žemės nuomą tikriesiems savi
ninkams arba bankrutuoti. 

Dabar sugrąžinamos žemės 
nuosavybės dokumentai bus 
išduoti, kai netrukus vyriau
sybė patvirtins Seimo priimto 
nuosavybės teisių atkūrimo 
įstatymo įgyvendinimo tvar
ką. Pagal šiuo vyriausybės nu
tar imu nustatytą tvarką, bus 
priimami ir JAV, kitose šalyse 
gyvenančių Lietuvos piliečių 
prašymai dėl žemės, miškų, 
pastatų (namų) nuosavybės 
atstatymo jiems arba pa
veldėtojams. 

Šių eilučių autorius — 
„Draugo" bendradarbis, akre
dituotas Lietuvoje, pasirūpins, 
kad Žemės ir miškų ūkio mini
sterijos pareigūnai dienraštyje 
„Draugas" nedelsdami paaiš
kintų prašymų pasiuntimo ir 
nekilnojamojo turto grąžinimo 
tvarką ir sąlygas. 

P r i v a t i z u o j a m i 
me l io rac i jo s 

( s aus in imo) į r e n g i m a i 

Sovietiniais laikais Lietu
voje buvo nusausinta (nume
lioruota) 80 procentų šlapių 
žemių, bet kartu išardyti se
nieji vienkiemiai, su žeme su
lygintos sodybos, iškirsti sodai 
ir medžiai. 

Žemės ir miškų ūkio minis
terijos Melioracijos ir aplinkos 
apsaugos skyriaus viršininkas 
A. Maziliauskas paaiškino, 
kad dabar melioracijos įrengi
mai ir sistemos buvo privati
zuotos. Žemėtvarkos ir hidro-
melioracijos inžinierių sąjun
gos vicepirmininko A Kise-
liausko nuomone, melioracijos 
įrengimų, drenažo vamzdynų 
privatizavimas turėtų eiti koja 
kojon su žemės nuosavybės 
grąžinimu. 

Privatizuoti drenažo vamz
dynai bus privati ūkininkų, 
kitų žemės savininkų nuosa
vybė. Jei sovietiniais laikais, 
sausinimo sistemos buvo pri
taikytos kolūkių, į Rusijos 
stepes panašių didžiųjų laukų 
politikai, tai dabar jos bus 
pertvarkomos privataus ūki
ninkavimo sąlygoms. 

Pertvarkant melioracijos 
strategiją, ypač blogesnių, ne
derlingų, bet gamta turtin
guose regionuose numatoma 
neįrengti naujų ir netaisyti 
senu sausinimo sistemų, o 
šiuos plotus palikti natūraliai 
gamtai, kad vėl galėtų veistis 
gyvūnija, paukščiai, augalija, 
kad vėl atsigautų sovietinės 
melioracijos laikais nuniokota 
fauna. 

A l g i m a n t a s A n t a n a s 
Nau joka i t i s 
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TARYBOS PIRMAI SESIJAI 

1997 rugsėjo 27-28 d. 
Socialinių reikalų tarybą -valdžios įstaigų skelbiama ir 

platinama mūsų žmonių tar
pe. Sekami įvairus įstatymų 
pasikeitimai, reikalingi žinoti 
mūsų žmonėms ir, reikalui 
esant, sudaromos sąlygos mū
sų žmonėms prie jų prisitai-

sudaro: 
pirmininkė — Birutė Jasai

tienė, nariai: Salomėja Dau-
lienė, Vladas Čyvas, dr. Pe
tras Kisielius, Leonas Narbu-
tis, Linas Norusis, Antanas 
Paužuolis, Rita Šakenienė, 
kun. Antanas Saulaitis S. J., 
Aldona Šmulkštienė, Laima 
Vaičiūnienė ir Juozas Žygas. 
Teisinis patarėjas — adv. Sau
lius Kuprys. CPA — Juozas 
Paškus. 

Socialinių reikalų tarybos 
darbus skirstome į dvi dalis: 
viena — pagalba lietuviui 
žmogui Amerikoje ir antra: or
ganizavimas tiesioginės pagal
bos Lietuvos žmogui — dau
giausia vaikui, Lietuvoje. 

Pagalba lietuviams Ame
rikoje. 

Įvairi reikalinga pagalba tei
kiama visokio amžiaus lietu
viams, anksčiau atvažiavu
siems, ar dabar atvykusiems 
iš Lietuvos bei kitų kraštų. 
Pagalba teikiama įvairiais pa
tarimais, nurodymais — lega
liais, socialiniais, medicini
niais ir kitais, kurie iškyla 
kasdieniniame žmogaus gyve
nime. Į šį darbą įjungiami lie
tuviai ir amerikiečiai, įvairių 
sričių profesionalai. Norint 
padėti lietuviams, žinių ir pa
galbos tenka ieškoti įvairiose 
Amerikos miestų, valstijų ir 
federalinės valdžios įstaigose. 

Mūsų darbo centras — 
mūšų namai yra Čikagoje — 
Vyresniųjų centras, arba JSek- džiamas jau trylika metų. Da-
lyčia". Visas Socialinių rei- bar išeina 8 kartus metuose, 
kalų tarybos ir jos padalinių Žurnalą redaguoja Karolis 
darbas būtų neįmanomas arba Milkovaitis, kuris gyvena Ka-
sunkiai atliekamas, jei nebūtų lifornijoje, o administracija 
šio centro. Čia yra mūsų ofi- yra Čikagoje. Administratorė 
rialus adresas, telefonas, kurį Elena Sirutienė. Žurnalas 
žino ir juo naudojasi ne tik skaitomas ne tik. Amerikoje, 
Čikagos, bet ir visos Amerikos bet ir Kanadoje, Australijoje, 
ir dažnai kitų kraštų lietuviai, Pietų Amerikoje, Vokietijoje ir 

kyti. 
Kiekvieną trečiadienį centre 

rengiamos popietės. Jų pro
gramos' įvairios: paskaitos, 
pranešimai, meninės progra
mos, dainų popietės. Po pro
gramos — pietūs. Popiečių 
tikslas: sudaryti mūsų vyres
niesiems progą išeiti iš namų, 
susitikti, susipažinti, praleisti 
laiką su draugais, pažįs
tamais, tuo pačiu praturtinti 
savo žinias bei maloniai laiką 
praleisti. Taip pat rengiamos 
išvykos į teatrus, muziejus, zo
ologijos sodą ar kitas įdomias 
vietoves. Trečiadienių popie
čių programomis ir išvykomis 
rūpinasi ir jas organizuoja tar
nautoja Elena Sirutienė. 

Restoranas jSeklyčia" maiti
na visus lietuvius ir nelietu
vius. Sergantiems ir nepa
jėgiems maistas savanorių iš-
vežiojamas į namus. 

Centre vyksta aerobikos pa
mokos, matuojamas kraujo 
spaudimas*. Turime didelę bib
lioteką, kurios knygas žmonės 
skolinasi pasiskaitymui. Cen
tro sale naudojasi įvairios or
ganizacijos susirinkimams, o 
privatūs asmenys šeimos 
šventėms ir pan. 

„Pensininko" žurnalas lei-

kai jiems yra reikalinga pagal
ba ar patarimų. Mūsų adresą 
gerai žino Čikagos, Illinois 
valstijos ir Amerikos federa
linė valdžios. Jos teikia mums 
įvairius nurodymus, informa
ciją ir, reikalui esant, padeda 
padėti mums mūsų žmonėms. 

Šiandien būtų sunku įsi-

Lietuvoje. Metinė prenumera
ta — JAV-se 15 dol., užsienyje 
25 dol. Atskiro numerio kaina 
1.50 dol. Žurnalas išsilaiko iš 
prenumeratų ir aukų. Esame 
dėkingi Lietuvių fondui už 
kasmetinę 1,000 dol. paramą. 
Reiškiame didelę padėką re
daktoriui Karoliui Milko-

vaizduoti lietuvišką gyvenimą, vaičiui, kuris nepavargdamas 
jeigu nebūtų šio centro — j a u trylika metų redaguoja šį 
„Seklyčios". . įdomų žurnalą, didesnę dalį jo 

pats prirašydamas. 
Čikagos vyresniųjų cent- Socialinių reikalų taryba 

**•— ^Seklyčia". taip pat administruoja Mar-
Socialinių patarnavimų raš- q u e t t e Parko specialią ap-

tinė: raštinėje nuolatiniai — saugą, 
penkias dienas savaitėje dirba „Seklyčioje" antrame aukite, 
viena tarnautoja — Birutė 
Podienė. Jai, pagal reikalą, 
padeda įvairūs talkininkai— 
savanoriai. Čia randa atsa
kymus į įvairius klausimus, 
neaiškumus Čikagos ir jos 
apylinkių lietuviai. Čia pade
dama užpildyti įvairios for
mos, sutvarkyti draudimų, li
gos ir kiti įvairūs dokumentai, 

viename kambaryje yra įreng
ta „Margutis IT radijo trans
liacijos studija. „Margutis H" 
radijo programa yra transliuo
jama 5 kartus savaitėje po 
puse valandos. 

Vyresniųjų centre yra: resto
ranas JSeklyčia", įvairių pa-
renginių salė, socialinių patar
navimų raštinė, biblioteka, 

tarybos padalinys, įsteigtas 
1991 m. sausio mėn. tęsia 
savo veiklą, vadovaudamasis 
vienu pagrindiniu tikslu: su
teikti specifinę medicininę pa
galbą Lietuvos vaikams su or
topedine negale. 

1997 metų LVV komitetą su
daro šie asmenys: pirmininkė 
— Gražina Liautaud, pirmi
ninkės padėjėja — Irena Blin-
strubienė, vicepirmininkė — 
Birutė Jasaitienė, sekretorė — 

žmonėms. Esame dėkingi 
„Draugo" redaktorei Danutei 
Bindokienei už pagalbą ir 
vietą mūsų atkarpai. 

Clevelando „sodyba". 
•Vykdant 1995 m. JAV LB 

Tarybos sesijos įpareigojimą 
Socialinių reikalų tarybai, iš
spręsti vykstantį nesusipra
timą tarp Lietuvių Bendruo
menės ir „Sodybos" direktorių, 
yra pasamdyta advokatų fir
ma Baker @ Hostetler Cleve-
lande šį reikalą tvarkyti. 

Visi Socialinių reikalų tary
bos vykdomi darbai yra atlie
kami daugiausia savanorių, 
nes turime tik kelis apmoka
mus tarnautojus. Bijome ir 
pradėti vardinti savanorių pa
vardes, nes jų yra labai daug. 
Tačiau jiems visiems esame be 
galo dėkingi už pagalbą, už jų 
pašvenčiamų daugybės va
landų padėti kitiems. 

Vyresnio asmens pasižy
mėjusio lietuviškoje katali
kiškoje veikloje premija 

1996 m. birželio mėn. prela
tas dr. J. Prunskis davė Socia
linių reikalų tarybai 10,000 
dol. įsteigti fondą, kurio pro
centai būtų naudojami meti
nei premijai asmeniui per 60 
metų, pasižymėjusiam tais 
metais lietuviškoje, katali
kiškoje veikloje. Šiais metais 
pirmoji premija ar premijos 
bus įteiktos „Labdaros vaka
ro" metu gruodžio 13 d. 

Pagalba Lietuvos žmogui. 
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę ir pamačius, kiek ten 
yra šiandien vargo ir skurdo, 
Socialinių reikalų taryba orga
nizuoja pagalbą vargstančiam 
Lietuvos žmogui padėti. 1991 
m. sausio mėn. įsteigtas „Lie
tuvos Vaikų vilties" komite
tas, padėti Lietuvos vaikams 
su įvairiomis ortopedinėmis 
negaliomis, naudojant Shri-
ner's ligoninių nemokamai tei
kiamu gydimu. 

1993 m. birželio mėn. 
įsteigtas „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, padėti labiau
siai nuskriaustam Lietuvos 
žmogui-vaikui-našlaičiui. 

1995 m. rugsėjo mėn. įsteig
tas „Lietuvos partizanų globos 
fondas". Tikslas šelpti dar gy
vus likusius Lietuvos partiza
nus. 

Visi šie komitetai turi savo 
patikėtinius — įgaliotinius 
Lietuvoje, per kuriuos yra tei
kiama — siunčiama pagalba 
Lietuvos žmogui. Visa 

aiškinamasi su valdžios ir „pensininko" administracijos 
privačiomis įstaigomis ir t.t. 
Kitų vietovių lietuviai mus pa-

raštinė. Antrame aukšte: 
„Margutis IT radįjo studija, 

siekU telefonais, laiškais, ir Socialinių reikalų tarybos 
visiems, pagal galimybes, yra raštinė, „Lietuvos Vaikų vil-
suteikiama pagalba, informa 
cija. Į mūsų raštinę kreipiasi 
ne tik Amerikoje gyveną lietu
viai, bet iš Kanados, Vokieti
jos ir Lietuvos. Padedame 
išsirūpinti Vokietijos pensijas, 
teikiame žinias apie „žalias 
korteles", jų loterijas, dali
name mūsų pačių pagamintas 
formas, aiškiname pilietybės 
įsigijimo procedūrą ir t.t. Pa
gal reikalą, pagal laiką, se
kant įvairius pasikeitimus 
ateivių gyvenime ir Amerikos 
įstaigose, gaunama informaci
ja iš Imigracijos ir kitų 

ties" ir „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetų raštinės, o 
kituose kambariuose gyvena 
iš Lietuvos gydytis atvažiavę 
„Lietuvos Vaikų vilties" vaikai 
su mamomis ar tėvais. 

Socialinės tarybos atkar
pa „Draugo" dienraštyje. 

Jau penkti metai kas šeš
tadienį „Draugo" dienraštyje 
randamas socialinis skyrius, 
kurį redaguoja Aldona Šmul
kštienė ir Birutė Jasaitienė. 
Jame „perduodame įvairias 
žinias reikalingas žinoti mūsų 

kas — Antanas Valavičius, vi
suomeniniai ryšiai — Marija 
Kriaučiūnienė, lėšų telkimas 
— Birutė Augaitienė, Vilniaus 
operacinė — Dana Kaunienė, 
informacija — Jūratė Budrie
nė, reikalų vedėja — Birutė 
Jasaitienė. 

Skyrių valdybų pirmininkė: 
Los Angeles — Danguolė Na
vickienė, San Francisco — 
Vyga Dikinienė, Tampa — 
Gražina Meiluvienė, Lietuvos 
— Elena Gervickienė. 

Šalia LVV komiteto Čika
goje ir skyriuose yra sudary
tos grupės savanorių, kurie 
aukoja savo laiką globodami į 
tų vietovių Shriner's ligonines 
gydytis atvežtus vaikus ir jų 
globėjus. Šių asmenų, kurių 
skaičius yra per 100, indėlis į 
LVV veiklą yra neapskai
čiuojamas. LVV Lietuvos sky
riaus valdybai savanoriškai 
talkininkauja, pagal išgales, 
JAV gydytų vaikų tėvai. 

Nuo pat įsisteigimo iki š.m. 
rugsėjo mėn. JAV Shriners 
ligoninėse gydėsi/gydosi 102 
vaikai. Shriner's ligoninės Lie
tuvos vaikus gydo veltui. LVV 
komitetas iš sutelktų aukų 
parūpina vaikams ir jų glo
bėjams keliones ir visą iš
laikymą Amerikoje. Vieno vai
ko ir kartu atvykstančio 
globėjo išlaikymo vidurkis sie
kia 1,000 dol. mėnesiui (įskai
čiuojant ir kelionės išlaidas). 
Gydymo laikotarpis — nuo 
trijų mėnesių iki pusantrų 
metų. 

LVV Ortopedinė operacinė 
Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės patalpose įsteigta 
1993 m. spalio mėn. 2 d. Nuo 
tada iki dabar buvo jau septy
nios, o aštunttfnumatyta 1998 
m. sausio mėrfT L W JAV Me
dicininio kadro kelionės sa
vaitės darbui Lietuvoje. Šioms 
kelionėms vadovauja Čikagos 
Shriner's ligoninės vyr. chirur
gas dr. John P. Lubicky. 
Kadrą sudaro chirurgai ir spe
cialistai dirbantys įvairiose 
JAV ligoninėse, savą laiką ir 
talentus aukojantys Lietuvos 
vaikų gerovei. LVV komitetas 
yra dėkingas dr. Algimantui 
Čepuliui, kuris talkininkauja 
Medicininiam kadrui kelionės 
metu. • 

Įrangos bei įvairios prie-
dinės medicininės medžiagos 
pristatytos LVV Ortopedinei 
operacinei vertė jau viršija 7 
milijonus dolerių. Po kiekvie
nos kelionės darbui LVV Or
topedinėje operacinėje vis ryš
kėja stoka pačių pagrindinių 
įrangos reikmenų, kurių LVV 
komitetui iš savo lėšų pa
rūpinti yra neįmanoma. Su
siduriama yra ir su dviejų la
bai skirtingų kultūrų esmi
niais požiūriais ir mentalitetu. 

LVV komitetas per metus 
praveda tris pagrindinėm lė
šom sutelkti vajus: du raš
tinius ir vieną renginį. LVV 
skyriai taip pat organizuoja 
savose vietovėse įvairius lėšų 
telkimo vajus. 

LVV JAV Medicininio kadro 
siunčiama globa eina tiesio- k e l i o n e s Lietuvon išlaidos yra 
giai skirtam tikslui - para- apmokamos - pavardės pra
mos reikalingam žmogui. Visi š a n c i o neskelbti aukotojo. Ka-
komitetai savo darbus atlieka 
savanorių talka. 

Veiklai reikalingos lėšos. 
JAV LB Socialinių reikalų 

tarybos darbai finansuojami 
daugiausia Amerikos lietuvių 
aukomis. Esame labai dėkingi 
Lietuvių fondui, kuris mus la
bai dosniai kasmet remia. Iš 
Čikagos miesto jau penkeri 
metai gauname po 20,000 dol. 
metinę paramą, kuri, atrodo, 
1998 metais bus nutraukta. 

Visi Socialinių reikalų tary
bos padaliniai ir komitetai 
turi savo atskiras sąskaitas, 
kurias patys kontrohuoja ir 
aukas renka kiekvienas atski
rai. 

dro narių išlaikymą Lietuvoje 
parūpina Vilniaus universite
to vaikų ligoninė. Siuntos 
LVV Ortopedinei operacinei 
yra persiunčiamos Lithuanian 
Mercy Lift dėka. 

LVV komitetas yra atvežęs 
jau keturis daktarus iš Lietu
vos pamatyti naują medicinos 
techniką, su ja susipažinti, 
tiesiogiai pat:rti vakarietišką 
medicinos metodiką. Daktarai 
chirurgai, kure cia stažavosi 
yra: dr. Šarūnas Bernotas, dr. 
Kęstutis Saniukas, kuris yra 
Vilniaus Universitetinės ligo
ninės LVV Or'opedinės opera
cinės vyriausias chirurgas, 
dr. Dalia Bnlevičiūtė-Galdi-

kienė ir anestetologė dr. Vida 
Meškienė. 

LVV komitetas yra dėkingas 
Lietuvių fondui ir Soros „Atvi
ros Lietuvos fondui" už su
teiktą finansinę paramą pa
dengiant Lietuvos daktarų iš
laikymo ir kelionių išlaidas. 

Pradėtą darbą LVV komite
tas yra pasiryžęs tęsti ir savą 
veiklą tobulinti, kad reikiama 
pagalba pasiektų įmanomai 
daugiau Lietuvos vaikų su or
topedine negalia. 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
GLOBOS KOMITETAS 

Komitetas įsteigtas 1993 
metų birželio mėn. Jis sudary
tas ir veikia Amerikoje labai 
populiarios foster-a-child pro
gramos pavyzdžiu. Amerikoje 
ieškome žmonių-rėmėjų, kurie 
sutiktų globoti našlaitį Lietu
voje, įsipareigodami mokėti 
150 dol. metams. 

Lietuvoje našlaitis arba jį 
globojantis asmuo gauna 12.50 
dol. per mėnesį. Pinigai siun
čiami į Lietuvą triskart į me
tus. Pinigai siunčiami Lietu
von įgaliotiniams, kurie pas
kui šiuos pinigus išdalina savo 
globojamiems našlaičiams. 

Šiuo metu šelpiamų naš
laičių turime 629. Skaičius 
keičiasi, nes komitetas naš
laičius šelpia iki 18 metų, bet 
vis prisideda naujų. Lietuvoje 
šiuo metu turime 11 įga
liotinių: Gražina Landsber
gienė globoja 227 vaikus, Kai
mo vaikų fondas — 298 vai
kai, kun. V. Aukštakalnis — 
17 vaikų, kun. A. Baniulis — 
11 vaikų, kun. L. Dambraus
kas — 12 vaikų, kun. B. Jo-
nauskas — 2 vaikai, Teresė 
Kaušikienė — 6 vaikai, kun. 
Gražulis — 12 vaikų, kun. K. 
Ralys — 27 vaikai, kun. R. 
Ramašauskas — 8 vaikai, 
kun. R. Repšys — 6 vaikai. 

Be to, yra surandamos sti
pendijos studentams — naš
laičiams — invalidams. Be 
piniginės šalpos siunčiame į 
Lietuvą batus, naudotus dra
bužius ir kitokias reikalingas 
gėrybes. 

Komitetas artimai bendra
darbiauja su Lietuvos Duk
terų draugija. Taip pat komi
tetas yra dėkingas Lithuanian 
Mercy Lift už persiuntimą 
gėrybių. Gavus daugiau pi
nigų, šelpiamos mokyklos, kad 
neturtingiems mokiniams ga
lėtų duoti pietus. 

Be nuolatos gaunamų vien
kartinių ir nuolatinių šalpos 
aukų, turime įsteigtus keturis 
fondus. Fondų palūkanos yra 
naudojamos našlaičių šalpai. 
Fondai yra šie: 

Kazio ir Genovaitės Tre
čiokų fondas — 50,000 dol., 

Onos ir Jono Motiejūnų fon
das —10,000 dol., 

Jono ir Ida Valauski fondas 
—19,040 dol., 

Prelato dr. J. Prunskio fon
das — 10,000 dol., 

Komitetas neturi apmokamo 
tarnautojo — visas darbas at
liekamas savanoriškai. 

Komitetą sudaro: garbės pir
mininkė dr. Albina Prunskie
nė, pirmininkė — Birutė Ja
saitienė, ir nariai: Irena Kai
rytė, Dana Bazienė, dr. Alina 
Domanskienė, Jeanne S. Dorr, 
Aldona Kaminskienė, Irena 
Kazlauskienė, Teresė Lands
bergienė, Nyolė Maska-
liūnienė, Vanda Prunskienė, 
dr. Edmundas Ringus, Regina 
ir Albinas Smolinskai, Aldona 
Šmulkštienė, Laimutė ir Al
girdas Stepaičiai ir Regina 
Jautokaitė. 

Su komitetu artimai bendra
darbiauja ir su šalpa prisideda 
Omahos Skautų-Skaučių Ne
ries — V. Kudirkos Vietininki-
ja ir Omahos lietuviai. Jiems 
vadovauja Laima Antanėlienė. 
Jie tiesiogiai remia dideles ir 
neturtingas šeimas. 

Taip pat atskirai reikia pa
minėti komiteto narę Jeanne 
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A.tA. 
M u z i k a s 

PETRAS ARMONAS 
gyvenęs St. Petersburg, Florida, mirė š.m. rugsėjo mėn. 21 

d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Minikūnu 
km., Saločių valsč., Biržų apskr. Amerikoje išgyveno 48 
metus. 

Nuliūdę liko žmona Ona ir Lietuvoje brolis Augustinas, 
brolėnai, seserėčios bei kiti giminės. 

Velionio kūnas bus sudegintas. Gedulingos šv. Mišios už 
Velionio sielą bus aukojamos Švento Vardo bažnyčioje, 
Gulfport, FL, spalio mėn. 2 d., ketvirtadienį, 11:30 vai. ryto. 
Tuoj pat po šv. Mišių pomirtinis Velionio paminėjimas vyks 
St. Petersburgo Lietuvių klube. 

Visi yra nuoširdžiai kviečiami gausiai dalyvauti šv. 
Mišiose ir minėjime Lietuvių klube. 

Nuliūdę: žmona, brolis bei kiti giminės. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPUENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZ1E AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

< ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS, Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

S. Dorr, kuri labai daug dar- Komitetas dėkoja visiems, ku-
buojasi ir labai daug surenka rie prisideda prie šalpos nus-
lėšų šalpai. kriaustam Lietuvos žmogui. 

Komitetas iš tikrųjų yra tik 
rankos, kurios surenka pini- Birutė J a sa i t i enė 
gus ir gėrybes iš gerų Ameri
kos žmonių ir juos perduoda (Bus daugiau) 
reikalingiesiems Lietuvoje. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Li thuan ianMercy Lift at
lieka milžinišką labdaros dar
bą Lietuvos žmonėms, rinkda
ma ir siųsdama šimtų tūks
tančių dolerių vertės medici
ninės įrangos ir kitų svarbių 
reikmenų. LML daug kartų 
yra pasitarnavusi ir kitoms 
lietuvių labdaros organizaci
joms, pasiųsdama jų siuntas 
savo talpintuvuose, sava sąs
kaita (apie tai nuolat skai
tome spaudoje1. Tačiau ir 
LML nuolat stokoja lėšų, nes 
niekas veltui tųtalpintuvų ne
siunčia... Tad visi kviečiami į 
„Vilties vėjų" puotą, rengiamą 
..Spirit of Chicago"' laive spalio 
4 d., šeštadienį. J a u nedaug 
laiko beliko, paskubėkite bi
lietus rezervuoti, paskambin
dami Marytei vakarais) tel. 
708-442-8297. 

Dr . Meilutė B i s k i e n ė šį 
sekmadienį, rugsėjo 28 d.. 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro 
107 kambaryje tikrins kraujo 
spaudimą. Patarnavimas yra 
nemokamas. Dr. M. Biskienė 
PLC gegužinėje laimėjimams 
ne tik paaukojo devynias di
deles picas, bet j a s ir atvežė, 
nors tą vakarą s iau tė stipri 
audra. Laimėjusieji jomis la
bai džiaugėsi. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen
t r e , „Seklyčioje" spalio 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p.. bus 
poezijos knygos „Nurimusi 
banga" sutiktuvės. Knygos au
torius — dr. Jonas Šalna. Su 
knyga supažindins poetė rašy
toja Julija Švabaitė Gylienė. 
Meninę programą atliks iš 
Kauno atvykęs svečias, Jonas 
Jucaitis. Po programos bus 
bendri pietūs, o paskui —pa
bendravimas. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

Dr . Remigijus Motuzas . 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento 
prie Lietuvos Respublikos vy
riausybės direktorius, lydimas 
„Pasaulio lietuvio" redakto
riaus Broniaus Nainio, apsi
lankė ..Drauge". Dr. Motuzas 
yra atvykęs JAV valdžios 
kvietimu susipažinti su šiame 
krašte tautinių mažumų pro
blemomis ir jų sprendimais. 

P o vasaros" p e r t r a u k o s 
vėl prasideda populiarios bale
to pamokos vaikams Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Balerina Egle Kliknaitė mo
kys 3-6 m. vaikus šeštadie
niais, o vaikams per 6 m. 
amžiaus pamokos bus antra
dieniais. Registracija į visas 
grupes vyks prieš pirmąją pa
moką. Per aštuonias pamokas 
vaikai bus mokomi gražios lai
kysenos, koordinuotų judesių, 
pagrindinių šokio žingsnių. 
Visi maloniai kviečiami. Dau
giau informacijos te ikiama tel. 
630-986-8613. 

Mokslo i r k ū r y b o s simpo
ziumas įvyks šį rudenį Pa
dėkos dienos savaitgalį. Šio 
savaitgalio metu būna daug 
keliaujančių ir visos lėktuvų 
linijos dažniausiai yra per
krautos keleiviais. Atvykstan
tiems iš toliau į simpoziumą 
svečiams primenama, kad da
bar būtų pats laikas apsirū
pinti kelionės bilietais, o netu
rint nakvynės, pasirūpinti ir 
rezervacijomis viešbutyje, ku
rie tuo metu irgi būna už
pildyti. Daugiau informacijų 
šiuo klausimu gali suteikti 
Rita Penčylienė — American 
Travel Service, tel. (708) 422-
3000. 

Visuomenė l a b a i malo
nia i kv i eč i ama d a l y v a u t i 
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
jos seselių rėmėjų metinėje 
šventėje šį sekmadienį, rug
sėjo 28 d. Sv. Mišias jėzuitų 
koplyčioje 3 vai. p.p. aukos 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Per 
Mišias giedos solistai Margari
ta ir Vaclovas Momkai, prie 
vargonų — muz. Manigirdas 
Motekaitis. 4 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje vyks 
vakarienė. Kalbės ses. Onutė 
Mikailaitė, meninę programą 
atliks smuikininkė Linda Ve-
leckytė, akompanuojant muz. 
Alvydui Vasaičiui-

Maestro Alvydas Vasaitis. 

Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parapi ja i r P i e t v a k a r i ų or
ganizavimo k o m i t e t a s (SW-
OPi visus apylinkės gyvento
jus kviečia į susirinkimą pasi
kalbėti apie imigracijos refor
mas. Bus teikiama informacija 
apie naujausius pasikeitimus 
imigracijos reikaluose, „Sočiai 
Security*' teises ir kaip visa 
tai susieta su lietuvių šei
momis. Informacija bus pa
teikta lietuvių ir anglų kalba, 
taip pat bus painformuota 
apie anglų kalbos pamokas, 
kaip įsigyti namus Marquette 
Parko apylinkėje labai palan
kiomis sąlygomis ir pan. Susi
rinkimas bus sekmadienį, 
rugsėjo 28 vai., 12 val„ Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje 69th ir Washtenaw. 
Ateikite su klausimais ir 
rūpesčiais. Bus ir vaišių. 

ATSISVEIKINTA SU 
KUN .DR. KĘSTUČIU 

TRIMAKU 

Rugsėjo 21 d. Cicero buvo 
atsisveikinta (tik laikinai) su 
Šv. Antano parapijos Lietuvių 
misijos vedėju kun. dr. K. Tri
maku, kuris rugsėjo 24 d. jau 
šeštą kartą iš eilės vyksta į 
Kauną dėstyti į ten įsikūrusio 
Vyt. Didžiojo universiteto teo
logijos fakultetą. Šalia to j is 
skaitys paskaitas ir Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų semi
narijoje, tikybos mokytojams 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
katechetų centre, o taip pa t ir 
Kretingos Religiniame insti
tute. 

Šis veiklus kunigas į Lie
tuvą vyko j au nuo 1989-jų, į 
ten rengtas Sinokijas, ši kartą 
dar žada dėstyti ir pastoraci
jos specialioje programoje jau
niems kunigams bei pasau
liečiams licenciato laipsniui 
įsigyti. Taip pat jis ir toliau 
ruoš religinio turinio knygas, 
kurių viena — .Asmenybes 
raida gyvenime" (325 psl. 
apimties) neseniai Lietuvoje 
išėjo iš spaudos, nors jos 
Amerikoje tuo tarpu gauta tik 
pora egzempliorių. Si knyga 
bus dovanai dalinama Lietu
voje s tudentams, klierikams 
bei neturtingiesiems. Pana
šaus turinio knygų, kaip ši, 
dar turėtų išeiti bent keturi 
tomai. 

Sekmadienių „Kavos" klubo 
susirinkimų metu po lietuviš
kos sumos Šv. Antano parap. 
bažnyčioje, šį kartą apie kun. 
dr. K. Trimaką kalbėjo dr. 
Petras Kisielius. Jis čia sakė: 
,Mūsų telkiniui kun. dr. Kęs
tutis yra labai reikalingas, 
tačiau Lietuvoje jis dar reika
lingesnis. Mes esame labai nu
siminę, kai jo bažnyčioje ne
bus, bet žinome, kad tėvynėje 
jis atlieka didelę misiją. Ir ne 
vien tik mokslo srityje, bet jis 
ir jaunimui teikia moralinį 
auklėjimą. Kun. Kęstutis mo
ka su jaunimu dirbti, ką jis 
įrodė 10 metų sėkmingai re
dagavęs jaunimo žurnalą 
„Ateitį". Lietuvoje jis jau išug
dė nemažą jaunųjų ir reikia 
linkėti, kad j am ten dar ge
riau sektųsi. 

Po šios kalbos prabilo ir pats 
kun. dr. K. Trimakas, pra
džioje įteikdamas dr. P. Kisie
liui ^QQ amžiaus" laikraščio 
numerį kur minima šio didelio 
Cicero lietuvių veikėjo 80-ji 
amžiaus sukaktis . Jis trumpai 
papasakojo, kokie darbai Lie
tuvoje laukia. Pažymėjo, kad į 
Lietuvą gabenasi dviejų kny
gų rankraščius, kuriuos sut
varkius, ten išspausdins. Dė
kojo visiems lietuviams, pri
sidėjusiems prie jo užsimotų 
darbų įgyvendinimo, mora
liškai ir finansiškai paremda
mi jį ir neturtingus studentus 
Lietuvoje. Ir, žinoma, prieš 
Kalėdas j is žadėjo vėl grįžti į 
Cicero. 

Paminėjo, kad Kaune įsteig
tas fondas „Garbė Dievui, ačiū 
Dievui", kur is rūpinasi netur
tingaisiais. Tuo reikalu daug 
darbuojasi Vyt. Didžiojo uni
versiteto Teologijos fakulteto 
dekanas dr. kun. Vytautas 
Vaičiūnas ( j ' 8 yra vedės reko
lekcijas ir Cicero lietuviams), 
kuris irgi dėkoja visiems gera
dariams. 

Studentų paramai čia greito
mis buvo suaukota 192 dole
riai, o kiti aukas įteikė asme
niškai. 

Kun. dr. K. Trimakas pra
ėjusį sekmadienį kiek anks
čiau bažnyčioje per pamokslą 
išskyrė gabiuosius savo stu
dentus, jų tarpe ir žydų kil
mės, katalikų tikėjimą pri
ėmusią Marija Oniček iš 

Maskvos. J i dabar studijuoja 

DRAUGO FONDAS 
4848 W. 6*rd 8tr—t 

Chlcmgo, IL 60629 
Tml. 779-888-9800 

Neseniai „Draugo" skaityto
jus pasiekė Draugo fondo ru
dens vajaus laiškai su šūkiu 
„Užbaikime milijoną". Per ket
verius metus sutelktas Drau
go fondo kapitalas, pridėjus 
investavimo prieauglį, j au ne
toli vieno milijono. J i s tikrai 
reikalingas ilgametei dienraš
čio „Draugo" leidybai užtikrin
ti, fondo kapitalo prieauglio 
lėšomis dengiant „Draugo" lei-

S u 250 dolerių: 
Dr. Arnoldas Grušnys, gar

bės narys, iŠ viso 1,000 dol., 
Wichita, KS. 

S u 200 dolerių: 
Danutė ir Juozas Doveinis, 

garbės nariai , iš viso 1,200 
dol., Clinton, MI. 

Kun. Algirdas Olšauskas, 
garbės narys, iš viso 1,000 
dol., Los Angeles, CA 

Jurgis ir Irena Kudirkos, 
dimo išlaidas, kurių nepa- Mason City, IL. 
dengė „Draugo" pajamos. 

Šiais metais Draugo fondas Canada 
Antanas Bumbulis, Toronto, 

išmokėjo 65,000 dol. „Drau
gui", o iš viso iki šiol išmokėta 
243,000 dolerių. 

„Draugo" redakcijoje, admi-
nistracijoje ir spaustuvėje dir
ba minimalus tarnautojų skai
čius. Bent vienai redaktorei 
susirgus, a r paėmus atosto
gas, nėra kas pavaduotų. To
dėl jau keli metai redaktorės 
dirba be atostogų ir gauna 
minimalų atlyginimą. Tokia 
padėtis yra nenormali ir ilgiau 
tęstis negali. Gal kas paklaus, 
kodėl ji tokia yra? Atsakymas 
paprastas: tik dėl lėšų stokos 
neįmanoma padidinti redak
cinį bei administracinį perso
nalą, vis kviečiant (ne visada 
surandant) savanorius talki
ninkus korektūrų skaitymui 
a r administracinių darbų atli
kimui. 

Sutelkus milijoną dolerių 
pagrindiniame Draugo fondo 
kapitale, gaunant didesnį lėšų 
prieauglį, bus galima skirti di
desnę finansinę paramą 
„Draugo" redakciniam ir ad
ministraciniam personalui pa
didinti ir dienraščio leidybai 
pagerinti. 

Šių metų rudens vajus visus 
kviečia prisidėti prie Draugo 
fondo milijoninio kapitalo už
baigimo. Jau sulaukėme sep
tynis naujus garbės narius. 
Sulaukėme ir naujų Draugo 
fondo narių ir rėmėjų. Jų lau
kiame dar žymiai daugiau. 
Tiek daug rankų didžią naštą 
pakelia. Tų rankų laukia 
Draugo fondas. 

RUDENS VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 5,000 doleriu: 
Lietuvių fondas, aukšč iau

s io la ipsn io g a r b ė s na rys , 
iš viso 15,000 dolerių, Lemont, 
IL. 

Su 1,000 dolerių: 
T.C.F. Bank of Illinois, gar

b ė s narys, Chicago, IL. 

amžiuje". „Tokius studentus, 
kaip ši, reikėtų remti, nes jie 
yra Lietuvos katalikybės atei
t is" — sakė kun. dr. K. Trima
kas. 

Atsisveikinus su kun. dr. K. 
Trimaku, dr. P. Kisielius pris
ta tė po dviejų Lietuvoje pra-

Benius ir Akvilė Karkliai, iš 
viso 800 dol., Cleveland, IL. 

Dr. R. Kriaučiūnas, g a r b ė s 
narys, iš viso 1,600 dol., Lan-
sing, MI. 

S u 150 dolerių: 
Stasė ir Vytautas Mažeika, 

iš viso 500 dol., Colbert, GA. 
S u 100 dolerių: 
Antanas Bajerčius, iš viso 

310 dol., Miami Beach, FL. 
Apolinaras Varnelis, g a r b ė s 

narys, iŠ viso 1,800 dol., Do-
wagiac, MI. 

Aldona ir Vytautas Čepėnai, 
garbės nariai , iš viso 1,000 
dol., Darien, IL. 

Bronė ir Algirdas Vaitkai, 
Oak Lawn, IL. 

Birutė ir Juozas Briedis, iš 
viso 600 dol., Chicago, IL. 

Juozas Briedis, iš viso 300 
dol., West Bloomheld, MI. 

Vladas ir Raminta Sinkai, iš 
viso 550 dol., Lemont, IL. 

Regina Usvaltas, iš viso 120 
dol., St . Pe te Beach, FL. 

Vytau tas Apeikis, iš viso 
200 dol., Los Angeles, CA. 

S u 5 0 do ler ių: 
A n n a ir Pe t ras Jakutavič ius , 

iš viso 470 dol., Vai D o r , Ca
nada . 

A n t a n a s Kaval iūnas , iš viso 
450 dol., Cleveland, OH. 

J u o z a s Leskus, iš viso 200 
dol., Chicago, IL. 

D a n u t ė i r Algimantas Uo
g in tas , iš viso 315 dol., Water-
bury , CT. 

Dr. Milda Palubinskai tė , 
J e reey City, NJ . 

L a i m a i r Albinas Ruigys, iš 
viso 600 dol., Los Angeles, CA. 

S u 2 5 do ler ia i s : 
D a n u t ė Garbonkienė (30 

dol.) iš viso 85 dol., Chicago 
Ridge, IL. 

Eugenija Kolupailaitė, iš vi
so 425 dol., Chicago, IL. 

Aldona Prapuolenytė, iš vi
so 325 dol., Pu tnam, CT. 

Vy tau t a s Matul ionis , iš vi
so 140 dol., Cleveland Hts. , 
OH. 

K u n . Rapolas Krasauskas , 
iš viso 170 dol., P u t n a m , CT. 

Anelė i r Pe t ras Narkevičius, 
Somerville, MA. 

D a n u t ė Mikoliūnienė, iš viso 
175 dol., Cleveland, OH. 

S u 2 0 doler ių: 
Andr ius Bu tkūnas , iš viso 

150 dol., Farmington Ht s , MI. 
F r a n k Budrys, iš viso 110 

dol., So.Boston, MA. 
Vidmantas Prikockis, Kirt-

land, O H 
Gene Mozūraitienė (10 dol.), 

Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me . 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

SKELBIMAI 
x Lie tuvių Tautinių š o k i ų 

i n s t i t u t a s išleido išeivijos 
lietuvių choreografų biografų 
ir sukurtų šokių rinkinį „Mūsų 
šokių audinys". Šią knygą gali
ma įsigyti per LTŠ Inst i tuto 
iždininkę Rėdą Pliurienę, 1927 
West Blvd., Racine, WI 53403. 
Knygos kaina $10 ir $2 už per
siuntimą, čekius rašyti Lithu-
anian Folk Dance Institute. 

(sk.) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Aukotojai: 
Nijolė Kersnauskaitė $20, dr. 
Austė Vygantienė $240 tęsti 
našlaitės metinę paramą ir 
$25 a.a. E. Baleišienės a tmi
nimui, Aldona Chesna $300 
($240 našlaitės metinei para
mai ir $60 ja i perduoti Šv. 
Kalėdų proga). A.a. Phil 
Mescher atminimui aukojo S. 
ir R. Ludwig $30, D. ir G. 
Davis $25. Labai ačiū! 
„Saulu tė" , 419 Weidner Rd., 
BufTalo Grove , 0 . 6 0 0 8 9 , t e l . 
(847) 537-7949, TAX ID#36-
3003339. 

(sk.) 
x A * . Prano 8 ideravič iaus 

leistų mėnesių atgal į Cicero a tminimui , per jo duk te r į 
sugrįžusią aktorę ir režisierę Romą Murphy, „Saulutei", 
Ireną Leonavičiūtę, kuri Čika- Lietuvos vaikų globos būreliui, 
gos „Vaidilutės" teatre prieš 4 aukojo: E A Račkauskas $90, 
metus yra pastačiusi vieną G.C. Dedela $90, J.G. Radziu-
veikalą. Po keturių Lietuvoje kas $20, S J . Latviai $10, L . K 
nebuvimo metų, šią keliautoją Krikščiūnas $60, O. Pe t rys 
nustebino, kad Vilniuje baž- $20, A Klaer $5, DA. Urbut is 
nyčios yra gausiai lankomos. $30, DA. Zailskas $10, R. 
Taip pat dėmesį atkreipė į tai, Kartavičius $30, P. Dapkus 
kad daug jaunimo stoja į $30, C.J. Arthur $100, K La-
aukštąsias mokyklas ir yra zinka $10, A.P. Totoraitis $90, 
didelis konkursas į jas stojan- V.R. Kosmonas $50, S.K Beiga 
tiesiems. Kalbėtoja trumpai $20, E. Ar thur $100, O.M. 
pažvelgė ir į Lietuvos politinį Baukus $20, V.V. Kupcike-
gyvenimą. vičius $50, A. Mickus $20, A. 

Ed . Šulaitis Beleška $5, O. Mažionytė $10, 
A. Vasiukevičius $25, B.V. 

!i Kęstutis Tnm-'ik. 

Dr. Jonas ir Nųolė Dė
d ina i , gyvenę West Chester, 

Vyt. Didžiojo universiteto teo- PA, nuo š.m. spalio 13 d. per-
logijos fakultete ir yra viena sikelia į Floridą. Jų naujas 
stropiausiųjų studentų. Mari- adresas: 11932 Oak Ridge 
ja taip pat daug rašo Lietuvas Drive, Parrish, FL 34219, tel. 
katalikų laikraštyje JOCĮ (941)776-0081. 

Neberieza $50, T. Lannan 
$100, L. Kasparas $ 2 5 , 
VRemeikis $25. „Saulutė" 
dėkoja už $665 padėti vargin
gai gyvenantiems ir re iškia 
užuojautą a.a. P. Sideravičiaus 
artimiesiems. 

(sk.) 

x Č i k a g o s l i t u a n i s t i n ė j e 
m o k y k l o j e p r a d e d a veikt i 
„Kiškių darželis" spalio 4 d. Tą 
pačią dieną regis t raci ja ir 
pamokos. Pr i imami va ika i nuo 
3 metų . Informacija: J ū r a t ė 
D o v i l i e n ė , 6 3 0 4 3 2 4 3 3 1 . 

(sk.) 

x Čikagos l i t u a n i s t i n ė 
m o k y k l a i e š k o istorijos 
mokytojo-jos aukštesniajai 
mokyklai. Skambin t i vakare 
J ū r a t e i Dov i l i ene i , teL 630-
839-6331. 

(sk.) 

X L i e t u v o s V y č i ų A n t h r a -
c i t e k u o p a Nr. 144, globoja 
našla i t į Lietuvoje. T a m našlai
čiui a t s iun tė $50 dovaną - ta i 
d o v a n a a te inančių Kalėdų 
proga . Dėkojame i r j ą per
s ius ime našlaičiui! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i u g lobos" k o m i t e 
t a s , 3711 W. 71 8t . , Ch icago , 
I L 60699. 

(sk.) 

x Pr ieš užs i sakydami pa
minklą , aplankykite St . Casi-
rnfar Memorials, 3914 W. l l l t h 
St . Tur ime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydi u* 
t.t . Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą , galėsite apžiūrėt i ir 
įs i t ikint i , kad j is padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai . 
TeL 312-2334335. 

(sk) 
x Ga l iu padėt i l ega l ia i 

g a u t i „SOC. S E C U R n T * 
kortelę , vairavimo leidimą 
( d r i v e r ' s l i cense ) ir vizų 
prates imą. Ed Š u m a n a s , teL 
1-708-246-6241. 

(sk) 

x Automobi l io , n a m ų ir li
g o s d r a u d i m a s a tvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipki tės pas A. Laurai t į , A. 
6z L. Insurance Agency, 9439 
S. K e d s i e Ave., E v e r g r e e n 
Pk. , IL 60805-2395. Te l . 708-
422-3455. 

(sk) 

x LIETUVOS DUKTERŲ 
dr-jce „RUDENS POKYLIS", 
rengiamas spal io 11 d. , 6 
v.v., J a u n i m o centre, vertas 
dėmesio! Svečiai bus vaišinami 
p . O. Norvilienės paruošta 
vakariene, klausysis linksmos 
programos, šoks Ą. Stelmoko 
kapelai grojant. Vertingi „lai
mės šuliniai", kuriuos su 
kaupu pripildyti dar praiome 
laimikių. Raštinėje, 2736 W. 
71 SL, 10-2 v . gal ima gaut i 
bi l ietu*. TeL 773-995-3211. 
l a u k i a m e visų! 

(sk.) 

x Sparčiai parduodami 
„Armonikos" bilietai. Atvy
kite į vienintelius mūsų apylin
kėje ruoš iamus kondeertus, 
PLC Lemonte , spalio 19 d., 
po pamaldų 12 vai. ir tą pačią 
dieną J a u n i m o centre, Čika
goje 4 vaL Bilietai parduoda
mi „Seklyčioje", 2711W. 71 St. 
ir „Lion Frame galerijoje", 216 
Main St., Lemont, arba galite 
užsisakyti skambinant 773-
938-1536. 

(sk.) 
x S e s e r ų pranci ik iee ių 

r ė m ė j ų s e i m a s bus spalio 5 
d. Marijonų vienuolyne prie 
„Draugo". Šv. Mišios bus 
a tnašau jamos 11 vai. ryto 
Marijonų koplyčioje. Po Mišių 
- pietūs i r seimo posėdžiai. 
Kviečiame visus dalyvauti ir 
paremti seselių pranciškiečių 
darbus . 

(sk.) 

x D ė m e s i o , l i e tuvia i ! Nau
j a s JAV imigracijos vizų tik
r inimas prasidės balandžio 
m ė n . Pasibaigusias vizas ga
liu pratęst i . Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. E d Šumanas , 
5701 L i n d e n , La Grange, IL 
60625, teL 1-708-2464241. 

(sk) 

x Perkate namą? Tinkamas 
investavimas - finansinės sėk
mės garantįja. Konsultacijai 
kre ipki tės : Vidas P o š k u s , 
Re/Max Home Center, teL 
773-9844898. 

(ak.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
v ings , 2212 West Cermak 
Road. TeL (773) 847-7747. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
t i video įrašus iŠ Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at-
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VTDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago , IL 60609. TeL 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas . 

(sk) 
x Bal t ic Monumentą, Inc . , 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. TeL (773) 476-2862. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

' (sk) 

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

(1/2 bl į »Uun; nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Be)t Rd., Lockport, IL60441 
Tel. 70S-301-4H66 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas CibaitU 
Civilines ir kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60*2* 

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

Saftad. 9 v r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63lh Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 




