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Kroatai įspėja serbus 
Krajinoje

Statistika neatspindi 
ekonominės būklės

Zagrebas, Kroatija, rugpjūčio 
2 d. (CT) — Kroatijos ir Kroati
joje Krajinos srityje gyvenančių 
serbų sukilėlių kariuomenės 
trečiadienį mobilizavosi jų 
gyvenvietės pakraštyje, pasi
ruošusios mūšiui, kuris dabar 
jau atrodo neišvengiamas. Abie
jų pusių vadai tebežada susitikti 
deryboms ketvirtadienį Genevo- 
je, bet jų retorika tik aštrėja, 
abiems kariuomenėms mobili
zuojant savo karius. „Jūsų 
laikas beveik pasibaigęs”, ser
bus sukilėlius Krajinoje įspėjo 
Kroatijos vyriausybė Kroatijos 
radijo laidoje. „Nusigręžkite 
nuo savo vadų,... kurie jus stu
mia į kentėjimus ir pragarą”, 
ragino Kroatijos radijas.

Kroatijos atsišaukimas primi
nė Krajinos sostinės Knin ser
bams gyventojams apie Srebre- 
nicos ir Žepos musulmonų civi
lių iškentėjimus, liepos mėnesį 
serbams juos užpuolus.

Anot Jungtinių tautų duo
menų Krajinos pasienyje yra 
dislokuota daugiau kaip 
100,000 Kroatijos karių — visa 
šalies aktyvi kariuomenė, ir be 
to — dar 10,000 kaimyninėje 
Bosnijoje. Tankų bei sunkiosios 
artilerijos ginamos, kroatų 
pajėgos dabar jau yra daug 
geriau išsitreniravusios, negu 
1991 m., kaip po šešis mėnesius 
trukusio kariavimo prarado 
Krajinos teritoriją.

Pasivadinę Serbų Krajinos 
respublika, ši sritis, turinti 
mažiau kaip 200,000 gyventojų, 
surinko 50,000 karių pajėgas 
ginti prieš ketverius metus 
laimėtą teritoriją.

Dabar atsidūrę silpnesnėje 
pozicijoje Krajinos serbai laukia 
Bosnijos serbų pagalbos, bet 
pastarųjų 80,000 karių pajėgos 
jau ir taip sunkiai bepajėgia at
sispirti Bosnijos valstybinei 
kariuomenei. Be to, Bosnijos 
serbams dabar gresia ir NATO
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Kroatai pradėjo kovą atsiimti 
Krajiną

Zagreb, Kroatija, rugpjūčio 4 
d. (OMRI) — „Kova atsiimti 
Krajiną jau prasidėjo”, britų 
BBC korespondentui pasakė 
Jungtinių Tautų atstovas rug
pjūčio 4 d. apyaušry. Trečią 
valandą ryto Kroatijos parei
gūnai pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad kariniai veiksmai 
netrukus prasidės; 4 vai. ryto JT 
taikos palaikytojams buvo pa
skelbta didžiausios paruošties 
(„raudona”) padėtis, ir po valan
dos kroatai pradėjo puolimą.

Įstrižai brūkšniais pažymėta teritori
ja priklauso Bosnijai arba Kroatijai; 
balta teritorija — serbų užkariauta. 
Taškais pažymėtos gyvenvietės yra 
Jungtinių Tautų saugomos zonos. 
Krajinos serbai nori šią teritoriją pri
jungti prie serbų užimtų žemių.

Minosvaidžiai šimtais šūvių 
apšaudė Krajinos sostinę Knin, 
taip pat smarkiai apšaudytos 
Slunj, Gracač, Petrinja, Glina ir 
Udbina, kur yra ir pagrindinė 
oro pajėgų bazė. Apie 20 tankų 
išskubėjo iš Gospič į Medak
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' pajėgų puolimai iš oro.
Rugpjūčio 1 d. NATO įspėjo 

Bosnijos serbus, kad masiškai 
puls jų pozicijas, jei jie puldinės 
JT apsaugotas vietoves Bosnijo
je ir Herzegovinoje. Bosnijos ir 
Kroatijos serbų sukilėlių 
vadovai pažadėjo vieni kitus 
remti prieš Kroatijos puolimus. 
Jie taip prašė pagalbos iš serbų 
dominuojamos Jugoslavijos, ku
ri slapta jiems teikia ginklus ir 
karinę pagalbą.

Bosnijos serbų vadas gen. Rat- 
ko Mladič trečiadienį pareiškė, 
kad Kroatijos kišimasis Bosni
joje „duoda mums teisę prašyti 
trečios šalies pagalbos šioje 
teritorijoje”. Matyt jis galvojo 
apie Jugoslavijos pagalbą.

Tačiau Jugoslavijos Serbijos 
prezidentas Slobodan Milosevič 
viešai imasi tarpininko pozici
jos, tokiu neutralumu bandyda
mas priartinti karinės blokados 
prieš Serbiją blokadą. Tarptau
tinė bendrija vykdo ekonominę 
blokadą prieš Serbiją, nes ją 
laiko atsakingą už karą Balka
nuose ir už vadinamą „etninį 
švarinimą”.

Tačiau Kroatija, kuri trokšta 
atsiimti savo žemes iš serbų, 
karinis sprendimas atrodo labai 
patraukliai. „Jų kariuomenė 
niekuomet nebuvo taip stipri”, 
pareiškė vienas Europos 
diplomatas. „Politiškai, visi — 
nuo NATO iki JAV Kongreso — 
yra nusistatę prieš serbus. Jų 
sąjungininkai irgi nebeskatina 
jų veiklos, o Belgradas (Serbija) 
nežada pagalbos karo atveju.

Daugelis šios srities politikos 
žinovų mano, kad kroatams čia 
pavyks panašiai atsiimti šias 
žemes, kaip gegužės mėnesį per 
dvi dienas pavyko atsiimti daug 
serbų užvaldytų žemių 
vakarinėje Slavonijoje. Bet bi
joma, kad kalnuota Krajinos 
teritorija gali padėti serbams 
ilgą laiką ištęsti partizaninį 
karą.

gyvenvietę, kuri yra 65 km nuo 
Knin.

Kroatų žinių agentūros prane
šė, kad atsiliepdami į puolimą 
serbai apšaudė dešimt kroatų 
gyvenviečių — kaimų ir miestų, 
jų tarpe ir Dubrovnik. Pastarąjį 
jie buvo jau apšaudę ir rugpjū
čio 3 dieną

Reuters žinių agentūra prane
šė, kad Kroatijos kariuomenė 
nori greitu mūšiu sunaikinti į 
Zagrebą nutaikytas serbų ra
ketas.

Britų BBC žinių agentūra pa
citavo Jungtinių Tautų atstovus 
Knin mieste, kurie pranešė, kad 
miesto gatvės tuščios, nuotaika 
niūri, ir kad miesto centras 
dega. Pasak ankštybių, bet dar 
nepatvirtintų žinių, kroatai 
daro greitą pažangą, ypač šiau
rėje.

Kroatijos prezidentas Franjo 
Tudjman paskelbė atsišaukimą 
Krajinos serbams, ragindamas 
juos atiduoti ginklus. Jame 
rašoma, kad su visais bus 
elgiamasi teisingai, kad ne
kaltiems civiliams nėra ko bijoti 
ir kad nusikaltėliai bus teisiami 
teisingai. Atsišaukime taip pat 
buvo rašoma, kad prezidentas 
buvo „priverstas padaryti tokį 
sprendimą, nes reikėjo užbaig
ti ketverius metus užsitęsusį 
Kroatuos gyventojų ir tarptauti
nės bendruomenės apgaudinėji
mą ir pradėti 250,000 kroatų 
pabėgėlių sugrįžimą į namus”.

Kroatijoje Jungtinių Tautų taikos palaikytojų prancūzas karys lenda po skalbiniais, laukdamas 
paskyrimo kur nors Bosnijoje. Penktadienį Kroatijos kariuomenė pradėjo puolimus prieš serbus 
atsiimti Krajinos teritoriją, kurią jie buvo atėmę iš Kroatijos prieš ketverius metus.

Krajinos serbai liko 
vieni

Zagrebas, Kroatija, rugpjūčio 
4 d. (OMRI) — „Krajinos serbai 
liko vieni, ir jie tai žino”, pasakė 
britų BBC žinių agentūros ko
respondentas apie Kroatijos ser
bus sukilėlius po to, kai Bosni
jos serbų sukilėlių vadas Ratko 
Mladič pareiškė, kad jis nesikiš 
į jokį konfliktą Krajinoje. BBC 
žinioje taip pat buvo pasakyta, 
kad jis „įsakymus priima iš Ser
bijos prezidento Slobodan Milo
sevič”. Matyt padėtis labai pa
sikeitė nuo 1990 m., kad prezi
dento Milosevič žiniasklaida ir 
agentai Krajinos serbų tarpe 
propagavo serbų nacionalizmą 
ir kroatų baimę. Tuo metu gink
luotų serbų sukilėlių būriai 
dainuodavo: „Slobo, Slobo, 
siųsk mums salotų, nes greitai 
turėsime daug kroatiškos 
mėsos!”

Bet dabar Krajinos serbai 
įsitikinę, kad Milosevič ir jo šali
ninkai, nutarė apleisti Kroati
jos serbus, iškyrus ekonomiškai 
tvirtoje rytinėje Slavonijoje, 
kurią manoma, kad serbai ir 
oficialiai prisiskirs sau. Šia 
tema kursuoja ir gandai, kad 
Zagrebas ir Belgradas jau ruo
šia panašią sutartį. Bet dau
guma šios srities politikos 
žinovų abejoja Bosnijos serbų 
sukilėlių vado pažadų, kad jis 
atsiims Kroatijos atsikovotas že
mes.

• Europos Sąjungos vadovai, 
norėdami pagelbėti ES maisto 
pramonei, pirmą kartą per 
dvidešimt metų gali būti pri
versti apmokestinti eksportuo
jamus kviečius.

Rugpjūčio 4 d. įvairios žinių 
agentūros tačiau pastebėjo, kad 
greičiau serbai bėgsią iš savo 
gyvenviečių, kaip jie darė gegu
žės mėnesį, kai kroatai atsiėmė 
vakarinę Slavoniją. Krajinos 
serbai per savo žiniasklaidos 
priemones jau daugelį metų 
nuolat girdėjo antikroatinę pro
pagandą, ir jų tarpe yra ir ne
mažai nusikaltėlių, kurie skep
tiškai vertina prezidento Tud
jman žodžius.

BBC pranešė rugpjūčio 3 d., 
jog apie 3,000 serbų pabėgėlių 
keliauja į Banja Luką, ir ma
noma, kad tai didžiausia serbu 
civilių migracija tame regione 
nuo 1991 metų.

Telšių pensininkai reikalauja 
mažinti mokesčius

Vilnius, liepos 28 d. (LR) — 
Telšių Pensininkų Sąjungos su
sirinkime priimtas nutarimas, 
kuriuo rajono savivaldybė ragi
nama sumažinti pensininkams 
mokesčius už dujas, elektrą, 
vandenį ir šildymą.

Pensininkų sąjunga reika
laus, kad už šiuos komunalinius 
patarnavimus reikėtų mokėti 
senomis, prieš nepriklauso
mybę, mokėtomis kainomis.

Pensininkų sąjungos nariai 
vienbalsiai nutarė surengti dvi 
parašų rinkimo akcijas. Vienos 
jų metu sąjungos atstovai rinks 
parašus už tai, kad anksčiau lai
kyti bankuose pinigai būtų kei
čiami į litus santykiu 1:1. Tel
šių pensininkai planuoja su
rinkti 5-7 tūkstančius parašų ir

Žemdirbiams neleis 
eksportuoti kviečių

Vilnius, liepos 26 d. (LR) — 
Vyriausybės rūmuose liepos 25 d. 
surengtoje spaudos konferenci
joje Žemės ūkio ministerijos sek
retorius Vytautas Kamblevičius 
garantavo, kad kitais metais 
problemų su cukrumi ir kvieti
niais miltais, kaip šiemet, 
nebus.

Pasak V. Kamblevičiaus, Lie
tuvoje pritrūko miltų, nes buvo 
delsiama importuoti kviečius — 
ministerijai pranešdavo, kad 
Lietuvos žemdirbiai dar turi 
kviečių ir laukia palankaus 
momento juos parduoti grūdų 
perdirbimo įmonėms. Taip neat
sitiko.

„Šiandien aš visiškai atsa
kingai sakau: šiemet maistiniai 
kviečiai bus supirkti”, įtikinėjo 
V. Kamblevičius ir pridūrė, kad 
kol nebus įvykdytos valstybės 
nustatytos kviečių supirkimo 
kvotos, juos bus draudžiama 
eksportuoti į užsienį.

Dėl nedidelių kviečių supir
kimo kainų ir vėluojančių atsis
kaitymų žemdirbiai į užsienį 
išvežė 105,000 tonų pernykščio 
derliaus grūdų. Šiemet vyriau
sybė davė leidimą importuoti į 
Lietuvą 100,000 tonų kviečių. 
Jie kur kas brangesni už tuos, 
kuriuos žemdirbiai išvežė į 
užsienį.

Bendrovė „Kauno grūdai” jau 
dvidešimt dienų laukia iš firmos 
„Skania” vežamų kviečių.

juos perduoti šalies prezidentui.
Antrosios akcijos tikslas — su

vienodinti pensijas. „Nepri
klausomai nuo to, kuo žmogus 
dirbo — partijos sekretoriumi ar 
valytoja, turi gauti maždaug 
vienodo dydžio pensiją”, sakė 
Telšių Pensininkų sąjungos pir
mininkas J. Mickus.

Jo manymu, ši sąjunga yra 
vienintelė tikra pensininkų 
organizacija visoje šalyje.

Vienas pagrindinių jos tikslų 
— kiek galima padėti sunkiai 
besiverčiantiems savo bendra
amžiams. Planuojama įsteigti 
parduotuvę, buitinių paslaugų 
įmonę, kuriose pensininkai ne 
tik dirbtų, bet ir gerokai pigiau 
aptarnautų savo likimo brolius.

„Skanio” direktorius G. Butkus 
„Kauno grūdams” pažadėjo, 
kad kviečiai bus atvežti liepos 
5 dieną. „Skaniui” iš anksto 
buvo sumokėta 207 milijonai 
litų.

V. Kamblevičius spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad Žemės 
ūkio ministerija dėl šios istorijos 
yra nekalta. V. Kamblevičiaus 
teigimu, dėl atsiradusio cukraus 
trūkumo šalyje yra kalti vers
lininkai. „Jie sužinojo, kiek dar 
liko cukraus perdirbimo įmonė
se, ir visąjį nupirko. Atsiradus 
cukraus deficitui, verslininkai 
pakėlė cukraus kainą ir pasida
rė puikų biznį”, sakė ministe
rijos pareigūnas.

Tai, jo teigimu, iliustruoja 
cukraus pardavimo kiekiai. 
Kiekvienais metais birželio 
mėnesį, prasidėjus uogų se
zonui, buvo parduodama po 7-8 
tūkstančius tonų cukraus. Šie
met birželio mėnesį buvo nu
pirkta 10,000 tonų cukraus. V. 
Kamblevičius sakė, jog bus 
sukaupti cukraus valstybės 
rezervai, kad ateityje nebūtų 
cukraus deficito.

• Maskvoje rugpjūčio mėnesį 
įvyksiančiame Jaunųjų tautie
čių kongrese dalyvaus daugiau 
kaip 30 atstovų iš penkiolikos 
rusų orgahizacįjų iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Vilnius, liepos 27 d. (LR) — 
Birželio mėnesį vidutinis darbo 
užmokestis Lietuvoje buvo 514 
litų, o metų pradžioje buvo 421 
litų. Birželio mėnesį vidutinis 
darbo atlyginimas padidėjo 3.1 
procentais, rašo Žydrūnas Da
mauskas „Lietuvos ryte”.

Minimali mėnesinė alga bir
želio mėnesį (kaip ir gegužės) 
buvo 120 litų, o minimalus gy
venimo lygis — 70 litų. Sausio 
mėnesį minimali alga buvo 85 
litai, minimalus gyvenimo lygis
— 60 litų.

Birželio mėnesį daugiausia 
padidėjo viešbučių ir restoranų 
darbuotojų atlyginimai — 18%; 
jie praėjusį mėnesį buvo 370 
litų. Nekilnojamojo turto, nuo
mos ir komercinės veiklos dar
buotojų algos padidėjo 12%, ir 
buvo 510 litų. Tačiau odos ir jos 
dirbinių gamintojų darbo užmo
kesčiai sumažėjo penkiais pro
centais ir buvo 424 litai.

Didžiausi atlyginimai birželio 
mėnesį buvo finansų tarpininkų
— 1,258 litai, energetikų — 904 
litai, ministerijų ir departa
mentų valdininkų — 796 litai. 
Mažiausi atlyginimai praėjusį 
mėnesį buvo žemdirbių — 216 
litų bei žuvininkų — 305 litai.

Biudžetinių organizacijų dar
buotojų atlyginimai birželio 
mėnesį buvo 418 litų, pelno sie
kiančių įmonių — 588 litų.

Tačiau ekonomikos daktaras 
Gediminas Černiauskas mano, 
kad kiekvieną mėnesį statistikų 
fiksuojami vidutinio darbo

Europoje daugėja nesaugių 
laivų

Goteborg, Švedija, liepos 25 
d. (Elta) — Vis daugiau laivų 
įstringa Europos uostų kont
rolės punktuose, rašoma „Gote- 
borgs-Posten” straipsnyje apie 
Europos laivininkystės inspek
cijos atliktus tyrimus. Šeštada
lyje laivų randama tokių rimtų 
gedimų, kad laivai tiesiog su
laikomi, kol juos sutaiso. Tai 
dvigubai daugiau tokio tipo pa
žeidimų negu prieš dvejus metus.
Jau paaiškėjo, kurių šalių lai

vai patys nesaugiausi. Rumuni- 
ka, Hondūras, Kuba ir Sirija 
išsiskiria iš kitų jūrinių 
valstybių — daugiau kaip 40% 
šių šalių laivų yra netinkami 
laivybai.

Į sąrašą dar įtrauktos ir tokios 
Europos valstybės kaip Malta, 
Kipras, Portugalija, Graikija, 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Viešai paskelbdama šį sąrašą, 
jungtinė Europos Jūrinių Vals
tybių Valdyba siekia, kad mi-

• Norvegijos jūros dugne gu
lintis rusų atominis povandeni
nis laivas „Komsomolec”, kuris 
kilus gaisrui, nuskendo 1989 
m., yra lokalizuotas ir ar
timiausius 20-30 metų rimtos 
grėsmės nekels. Tyrimais nu
statyta, jog radiacijos ir eko
logijos užterštumas aplink nu
skendusį laivą neviršija leistinų 
normų.

• Vakarų Europos ekspertas 
Johnathan Stern, atlikęs tyri
mus, nustatė, kad per keletą 
artimiausių metų Europą už
plūs gamtinės dujos iš Rusijos. 
Pigių dųjų banga gali neigiamai 
paveikti dųjų kainas Europoje 
bei sustabdyti Vakarų Europos 
gamtinių dųjų telkinių eksploa
tavimo projektus.

užmokesčio duomenys nepadeda 
suprasti tikrosios būklės. Anot jo, 
vasaros pradžioje atlyginimai 
visada didėja, maisto produktai 
šiek tiek atpinga. Kasmet birže
lio mėnesį pastebimas transpor
to, statybos ir prekybos sektorių 
aktyvumas.

Be to, Gediminas Černiauskas 
pabrėžė, kad žmonės deklaruo
ja tik 70% savo pajamų.

Anot jo, kainų indeksas yra 
padidintas, kadangi iš tikrųjų 
kainos kilo lėčiau, negu skelbta 
statistikų.

„Statistika nefiksuoja pro
dukcijos kokybės pasikeitimo, 
juk „šlapios” dešros ar lie
tuviško alaus kokybė dabar 
skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš 
penkerius metus.

Dar prieš trejus metus į 
parduotuvę tekdavo eiti 15 
minučių, eilėje stovėti valandą, 
o produktų pasirinkimas buvo 
tik minimalus. Dabar konku
rencija išplėtė prekių ir pro
duktų rinką, atsirado daug par
duotuvių. Taigi statistika 
neįvertina ir pasirinkimo 
laisvės”, kalbėjo ekonomikos 
daktaras.

Pašnekovo nuomone, statis
tika rodo žmonių gyvenimo 
lygio smukimą, tačiau „mes 
negyvenanti triskart blogiau, 
negu teigiama Statistikos 
departamento ataskaitose”. 
Pasak eksperto, dabartinė būklė 
šiuo atžvilgiu palanki tiek 
dabartinei valdžiai, tiek 
opozicijai.

nėtosios šalys sugriežtintų 
prekybos laivų kontrolę namuo
se.

Paprastai laivuose būna ne
tinkama gelbėjimo ar gaisro 
gesinimo įranga. Taip pat pa
sitaiko netvarkingų alyvos 
nutekėjimo konstrukcijų. Per
nai patikrinus 10,000 laivų, 
tūkstantyje penkiuose šimtuose 
rasta labai rimtų gedimų.

Be to, pažymima, jog tai, kad 
aptinkama daugiau techniškai 
netvarkingų laivų, nereiškia, 
kad jų būklė labai pablogėjo. 
Manoma, kad laivų kontrolie
riai ėmė kruopščiau tikrinti 
laivus ir pastebėti trūkumus, 
kurie pagal tarptautinius lai
vininkystės reikalavimus nelei
džiami jūroje plaukiojantiems 
laivams.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 5 d.: Švč. M. Mari
jos bazilikos Romoje pašventi
nimas (435 metais) — vad. Švč. 
M. Marija „Snieginė”; Nona, 
Snieginė, Vaidas, Vilija. 1753 
m. gimė Vilniaus katedros ar
chitektas Liudvikas Stuoka- 
Gucevičius.

Rugpjūčio 6 d.: Kristaus at
simainymas; Daiva, Karolina, 
Vaidutis, Lengvė. 1252 m. Min
daugo krikštas.

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Sikstas 
II, popiežius, ir jo keturi diako
nai, kankiniai (mirė 258 m.), šv. 
Kajetonas, kunigas (1480-1547); 
Donatas, Daumantas, Rantau 
tas. Kanadoje Civilinė šventė. 
1858 m. gimė aušrininkas, Ma 
žosios Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus.

Rugpjūčio 8 d.: Šv. Dominin
kas, kunigas (1170-1221); Kiria- 
kas, Uogintas, Lelija.
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Redaguoja: Karolina Kubilienė
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KELEIVIAI IR KELRODŽIAI
KASTYTIS ŠOUŪNAS

DRAUGAS, Šeštadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 5 d.

Ateitininkų sendraugių stovykloje, Dainavoje, smagiai stovyklavo ateitininkiSko3 šeimos - tėvai, 
vaikai ir vaikaičiai.

turėtųjų palikti vienų. Tėveliai 
j ir vyresnieji vis turi jaunimą — 
jaunučius, moksleivius ir stu
dentus — vesti ir lydėti teisin
gumo keliu. Jei tėvai ir vyres
nieji parodys gerą pavyzdį, tai 
ir jaunimas kitiems rodys tei
singą kelią.

Bažnyčia mums nurodo, ku
riais keliais galime ar negalime 
keliauti. Aišku, kad mes ne
same tobuli žmonės, ir mes kar
tas nuo karto ne tuo keliu 
nukeliausime. Ten, kelrodžiai 
rodys „Kelias slidus, šlapias”, 
ar „Leistinas greitis — 45 
mph.”. Mes turėtume tų kelro
džių klausyti. Jeigu jų ne
klausysime, mums nieko tikrai 
baisaus neatsitiks. Tik turime 
atsiminti, kad šie kelrodžiai gali 
pasidaryti labai pavojingi, jei 
mes per dažnai jų neklausysi
me. Bet yra ir kitų kelrodžių, 
kurių tikrai turime paisyti. Tie 

| būtų: „Judėjimas viena kryp
timi”, „Draudžiama važiuoti”, 
ar net „Kelias baigiasi”. Jei mes 
šituo keliu keliausime, mes 
tikrai save sužalosime. Šiais 
atvejais mes turime klausyti 
bažnyčios, kaip autoriteto.

Mūsų bažnyčios ir parapijos 
yra labai svarbi dalis mūsų 
gyvenime. Ten mes gauname 
progą kartu, kaip Dievo šeima, 
melstis, džiaugtis ir pasidalin
ti savo nuomonėmis. Bažnyčia 
ir yra vieta, kur mes galime pa
vieniui ateiti ir pasimelsti. Kar
tais mums reikia vietos, kur ga
lime ramiai pasimelsti, prašyti 
Dievo pagalbos, ar tik pamąsty
ti apie dienos įvykius. O kur 
geriau, jei ne bažnyčioje?

Kai važiuojame savo automo
biliu, matome, kad šalia kelio 
stovi kitas automobilis. Ten su 
juo yra vilkikas. Automobiliui 
sprogo padanga ir jam reikėjo 
pagalbos. Tas „vilkikas” yra
kunigas arba seselė. Jie padeda 
žmonėms, kai reikia pagalbos. 
Kartais atsitinka, kad tas auto
mobilis nespėja į kuro stotį 
nuvažiuoti, tai pas jį atkeliau
ja vilkikas. Ir mums taip at
sitinka. Alexander Graham Bell 
dėka, mes galime paskambinti 
kunigui ar seselei, ir su jais 
pasikalbėti. Kuo toliau važiuo
jame, mes matome, kad yra kitų 
sugriuvusių automobilių. Mes 
pastebime, kad jiems nėra pa
galbos — pritrūko vilkikų. 
Ką mums daryti? Atsakymas 
yra aiškus, o situacija reali. Mes 
— pasauliečiai — turime apsiim
ti didesnę rolę Bažnyčioje, nes 
kunigų, o ypač lietuvių kunigų, 
yra trūkumas. Mes turime įsi
pareigoti kitiems padėti. Mus 
tai įpareigoja, nes esame ne tik 
katalikai, bet ir ateitininkai.

Mūsų kelionė — viena kryp
tim arba kita kryptim — ves 
mus į amžiną gyvenimą. Kas
dien nusprendžiame, kuriuo 
keliu keliausime. Mes negalime 
keliauti kaip akli. Turime 
nusistatyti, kur norime keliau
ti ir kaip ten nukeliausime. 
Bažnyčia nurodo teisingą kelią, 
kur mes turime keliauti. Jeigu 
seksime Bažnyčios nustatytus 
kelrodžius ir nepamiršime pri
sipildyti „kuro”, tai keliausime 
į idealą — Amžiną gyvenimą su 
Kristumi. Mes taip pat netu
rime pamiršti ir jaunimo. Jį 
turime vesti ir išmokyti keliauti 
keliu į idealą. Mes turime ne tik 
kilti, bet ir kitus kelti.

Beveik kiekvieną dieną, kai 
pažvelgiame į vakarines žinias 
ar rytinį laikraštį, ką mes per 
dažnai matome? Skaitom apie 
žmogžudystes, vaikų primuši
mą, išprievartavimą ir kitus 
siaubingus žmonių nusikalti
mus. Mūsų krašto vadai dažnai 
sako, kad šios problemos kyla iš 
nepastovių šeimų. Jie sako, kad 
jeigu šeimos daugiau viena su 
kita bendrautų, tai būtų įma
noma nusikaltimų skaičius su
mažinti. Man atrodo, kad viena 
integrali dalis, kuri padaro 
įtaką į žmonių gyvenimą, yra ne 
tik paprastas šeimos bendravi
mas, bet šeimos bendravimas 
maldoje ir bažnyčioje.

Jūs gal galvojate, „kaip baž
nyčia gali paveikti mūsų kas
dieninį gyvenimą?” „Koks yra 
ryšys tarp bažnyčios ir šeimos?”
O gal galvojate, „kaip aš, kaip 
asmuo, galiu kitus paveikti?”

Mes galime įsivaizduoti, kad | 
mes visi esame automobiliai. Į 
Aišku, tie automobiliai yra 
labai skirtingi — yra senesnių, 
naujesnių, greitesnių ir dar 
daug kitokių. Mes visi keliau
jame keliu, kuris yra mūsų gy
venimas. Tie kelrodžiai mums 
nurodo tikslų kelią į mūsų 
idealą — amžiną gyvenimą su 
Kristum. O kodėl mums reikia 
tų kelrodžių? Kaip mes visi 
žinome, tas gyvenimo kelias 
nėra tiesus. Jisai dažnai kei
čiasi. Kartais jisai yra lygus, 
kartais labai duobėtas. Kartais 
tiesus, o kartais baugiai vin
giuoja. Ir yra atvejų, kai mes 
esme pasiklydę, nežinome į 
kurią pusę mums reikėtų pasi
sukti. Tik pažvelgus į kelro
džius, pasidaro aišku. Mūsų 
automobiliams reikia kuro. O 
kur mes galėtume to kuro pri
sipirkti? Automobiliai pasi
suka į kuro stotį, o mes, 
būdami žmonės, keliaujame 
į bažnyčią. Ten mes galime 
atgaivinti savo dvasią, padėkoti 
Tam, kuris mums yra viską da
vęs, o gal net ir Jo paprašyti 
pagalbos.

Mes dažnai turime padaryti 
moralinius sprendimus. Mes tu
rime keliaut tuo keliu, kuris 
mus ves tiesiau į mūsų idealą. 
Gali būti atvejų, kad tie spren
dimai bus labai sunkūs, ar gal 
mums ne visai aišku kokį spren
dimą padaryti. Tada turime 
pažvelgti į mūsų kelrodį — 
bažnyčią — ar mūsų žemėlapį — 
Šventąjį Raštą. Ir yra atvejų, 
kai mums reikia su kuo nors pa
sikalbėti. Tais atvejais mes 
turime pasisukti į mūsų kuro 
stotį — bažnyčią — ir pasikalbėti 
su stoties darbininkais — kuni
gais ir seselėmis, apie savo prob
lemas. Jie mums tikrai gali 
padėti. O jeigu mūsų automobilį 
reikia pataisyti — kai mes esa
me nusikaltę — kunigas mus 
„pataiso” ir atnaujina per iš
pažintį.

Jei mes pasižiūrėsime į greit
kelį, matome kai naujesni, 
mažesni automobiliai seka 
didesnius, senesnius automobi
lius. Tie senesni automobiliai 
yra mūsų tėvai ir kiti apylinkės 
vyresnieji žmonės. Tie mažesni, 
tai aiškiai, yra mūsų apylinkės 
jaunimas. Tėvų pareiga yra ves
ti savo vaikus teisingu keliu. 
Jiems augant, tėvai turėtų pa
mažu leisti daugiau ir daugiau 
būti savarankiškiems, bet ne

AKADEMIJOS, STUDIJŲ DIENOS, 
KURSAI....

„Lietuvos ateitininkų veikla 
sparčiai vystosi”, — rašo Vidas 
Aviris, kovo mėn. „Caritas” žur
nale.

Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo, o tuo pačiu ir nuo 
ateitininkijos veiklos atsinau
jinimo, daug kas pasikeitė. Kai 
kurie užsienio ateitininkų veik
los būdai persikėlė į Tėvynę. 
Kaip V. Aviris teigia, kad tokių 
akademijų, studijų dienų, žie
mos ir pavasario kursų pradžia 
priskiriama kun. Stasiui Ylai 
(1908-1983). Tai buvęs Studhofo 
koncentracijos stovyklos kali
nys, kuris daug energijos pa
šventė dirbdamas su ateitinin- 
kišku jaunimu. Šita veiklos

TREČIOJI STOVYKLAUTOJŲ 
PAMAINA BERČIŪNUOSE

Į Berčiūnų pušyną netoli 
Panevėžio atvyko trečioji sto
vyklautojų pamaina. Vasarą 
ateitininkai priima tris pa
mainas po 160 vaikų iš visos 
Lietuvos.

Ateitininkai čia įsikūrė tada, 
kai Panevėžio savivaldybė per
davė Lietuvos ateitininkų 
federacijai anksčiau veikusių 
dviejų — švietimo darbuotojų ir 
„Lino” susivienijimo — sto
vyklų patalpas bei sugrąžino 
Panevėžio vyskupijos kurijai 
vilą.

Panevėžio vyskupijos ateiti
ninkų valdybos pirmininkė, G. 
Petkevičaitjs-Bitės viešosios

KAUNO
ARKIVYSKUPIJOS

ATEITININKŲ
JAUNIMO DIENOS

Birželio 3-4 d. Kauno Atei
tininkų rūmuose vyko Lietuvos 
Ateitininkų federacijos Kauno 
arkivyskupijos skyriaus jau
nimo dienos. Pirmąją šventės 
dieną pasirodė kuopų teatrai, 
buvo surengtas linksmavakaris. 
Kitą dieną jaunuoliai susitiko 
su Lietuvos Ateitininkų fede
racijos dvasios vadovu Kauno 
vyskupu augziliaru Sigitu Tam- 
kevičiumi.

Per susitikimą vyskupas S. 
Tamkevičius pirmiausia per
skaitė prof. Arvydo Žygo laišką, 
kuriame jis Sekminių šventės 
proga siunčia ateitininkams 
nuoširdžiausius sveikinimus. 
Vėliau, remdamasis popiežiaus 
Jono Pauliaus II enciklika 
„Evangelium Vitae”, vyskupas 
kalbėjo apie būtinybę gerbti 
žmogų laikmečiu, kai ketinama 
kaip normalų reiškinį įteisinti 
homoseksualumą, abortus, eu
tanaziją, planuotąją tėvystę. Jis 
citavo „Evangelium Vitae”, 
augino jaunimą gyventi pagal
Evangeliją ir kurti meilės bei 
gyvybės civilizaciją, laikantis 
dešimties Dievo įsakymų. Susi
tikimo pabaigoje ganytojas 
atsakė į jaunuolius dominančius 
klausimus, pasidžiaugė ateiti
ninkų veikla, linkėjo jiems 
„augti ir žydėti”.
„Katalikų Bažnyčia Lietuvoje” 
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idėja Tėvynėje puikiai prigijo: 
kas rudenį, žiemą ir pavasarį 
sukviesdama rašinių konkursą 
(keturių lygių, pagal amžių) lai
mėjusius moksleivius ir studen
tus į bendrą tikėjimo, krašto 
pažinimo, kultūros mokyklą.

Tie kursai, akademijos ruo
šiamos įvairiose Lietuvos vie
tose, kad jaunimas iš įvairių 
apylinkių turėtų progos daly
vauti. Miela matyti buvusius 
kursantus dabar jau vadovus, o 
ateitininkiškos veiklos kelyje 
sutikę gyvenimo draugus/es, 
sukurdami ateitininkiškas šei
mas, tuo užtikrina sąjūdžių
veiklą ir ateitį. v vJA*

bibliotekos darbuotoja Albina 
Saladūnaitė džiaugiasi, kad 
ateitininkų globojamoje stovyk
loje vyrauja nuoširdi aplinka. 
Dažnam po 11 dienų būna 
sunku išsiskirti. Šiemet pirmą 
kartą už Panevėžio rajono 
Socialinės rūpybos skyriaus 
lėšas čia ilsėjosi vaikai iš socia
liai remtinų šeimų (antroje pa
mainoje jų buvo 30), taip pat 11 
vaikučių buvo iš vargingų mies
to šeimų.

Rugpjūčio mėnesį Berčiū 
-nuošė veiks besimokančių 
angliškai stovykla. O rytoj 
savaitei (20-27) į Berčiūnus 
rinksis jaunieji konservatoriai.

Vida Bielskytė 
Iš „Lietuvos aido”

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-248-0047 arba 708-244 5551

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
5449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Weat Ava., OrMnd Parfc
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tai.: 705-987-6383

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

18505—127 51.
Lemont. IL 50435 
Tol. 815-723-1884

7800 W. CoHogo Dr.
Palos Helghts, IL 80453

Tol. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9358 8. Robertą Road 
Hlckory Hllla 

Tol. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

1SB04 — 1»7 at.. La»®««. IL 50435
Priklauso Palo* Communrty Hoaprtal 

Srfvar Cross Hoaprtal 
Valandos pagal suartanmą 

Tai. (704) M7-1244

ILLINOIS PAIN TREATM6NT INSTITUTE 
Skausmo gydymo apsčiausiai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-72S-42OO 
Elgin 708-422-1212 

McHenry 815-344 5000. •>! 8504

Nuotr. V. Pliodžinsko

PASKUBĖKIT, DAR 
SPĖSIT!

Artinantis rugpjūčio 13 dieną 
įvyksiančiai Ateitininkų namų 
gegužinei ir laimėjimų trau
kimui, dar laukiama bilietėlių 
šaknelių atsiuntimo. Jei 
paskubėsit, Jūsų turimų bilie
tėlių šaknelės dar pasieks Atei
tininkų namus. Paštas, gautas 
rugpjūčio 12 d. dar galės patekti 
į laimėjimų krepšį.

Paskutiniu laiku su bilietė
liais mus pasiekė ir šios aukos: 
kun. Theo Palis — 200 dol. Dr. 
ir p. A. Laucis — 90 dol., Izabelė 
A. Laučkienė — 50 dol., Birutė 
Kasperavičius, Petras ir Irena 
Kazlauskai po 25 dol.

Ačiū jiems! Laukiame ir jūsų 
paramos.

Iki pasimatymo gegužinėje!
Ateitininkų namų valdyba

PATIKSLINIMAS

Praėjusio šeštadienio ,,Iš 
ateitininkų gyvenimo” skyriu
je Ateitininkų namams aukoju- 
'sių sąraše, iškritus vienai 
raidei, pasikeitė pavardė. Turėjo 
būti: dr. Kazimieras ir Aldona 
Rimkai (ne Rimai) Ateitininkų 
namams aukojo 40 dol. Mielų 
aukotojų atsiprašome.

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

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct.

at California Avė. 
Chlcago, IL 60629 

(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER
749 W. 31st St. 

Chlcago, IL 60616,
(312)-225-0695

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Weateheatar, IL 501*3 

Tsl. 708-631-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9630 6. RMgaland Ava 
CMcago RMga, IL 40415 

705-534-4422 
4144 W. 43rd St.

312-738-770S

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago. IL
Tsl. 312-736-8584

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

Kab. tsl. 312-586-3146 
Namų 705-351-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

9745 Waa1 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd 3v p p—6vpp 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-181000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Publiahed daily ezcept Sundaya and Mondays, legal Holidaya, the 
Tueadaya follovring Monday pbeervance of legal Holidaya'aa well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W 63rrį 
Street, Chicago, IL 60629-6689.

Second claaa poetage paid at Chicago, IL and additional mailing officea
Subacription Ratea: 895.00. Foreign countriea 8110.00
Poatmaater: Send addreaa changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metama Vi metų 3 mėn.
JAV....................................... 995.00 956 00 935.00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) 9110.00 960 00 940.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .................................. 955.00 940.00 930.00
Kanadoje it kitur .... . .(U.S.) 960.00 945 00 $35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)........................ 9100.00 955.00
Tik šeštadienio laida . 955.00
Užsakant j užsienį
oro paštu -• 9500 00 9250.000
Tik šeštadienio laida $160 00 985.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki„4:30, šeštadieniais 
nedirba, j__
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri- 
aiunčiampa, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W.171at 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattaason, IL 60443 

Tsl. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p., 

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

Priima „Medlcara Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4547 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIHURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3SOO W. 45 St. Tai. (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p.-7 v.v antrd 12:30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 vpp

5132 8. Kedzie Avė., Chlcago 
(312) 778-8S44 arba (312) 440-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL 
Tai. (708) 599-8101 
Vai pagal susitarimą

|Tal. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 6 v v 
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SaMBar 8L, Umhurst, IL 60128 

709-941-2909
Valandos pagal susitarimą

Vakaran ir savaitgaliais tai. 706-6341129

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chlcago 80852 
Tai. 312-434-2123
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Rimties valandėlė

VILTĮ SKATINANTIS 
REGINYS

Kristaus Atsimainymo šven
tėje švenčiame garbe švytintį 
Jėzų, besikalbantį su Senojo 
Testamento Įstatymo atstovu 
Moze ir pranašų atstovu Eliju, 
ir prisimename, kad pats Dievas 
Tėvas jį pavadino savo išrink
tuoju Sūnumi, liepdamas jo 
klausyti (Luko 9:28-36). Šio re
ginio prisiminimu pirmuosius 
krikščionis stiprina ir šv. Petras 
savo antrame laiške (2 Petro 
1:16-19), pabrėždamas, kad jie 
„savo akimis matė jo didybę”, 
ir todėl skatina tikinčiuosius iš
tikimai laikytis Dievo žodžio, 
„tarsi žiburio, šviečiančio tam
soje, kol išauš diena ir jūsų šir
dyse užtekės aušrinė”.

Ir mums, nemažiau kaip apaš
talams ir pirmiesiems krikščio
nims, būtina minėti garbinguo
sius Jėzaus gyvenimo momen
tus, kad išsaugotume viltį ir 
tikėjimą, kai tenka išgyventi 
sunkiausius savo gyvenimo 
momentus. Jų tikėjimui sustip
rinti, kai neišvengiamai ateis 
tas Jėzaus gyvenimo momentas, 
kai jis turės pereiti per mirtį, 
kad sugrįžtų pas Tėvą, Jėzus 
apaštalams davė šį nuostabų, 
visame jų būvyje įrašytą, savo 
garbės reginį.

Nors tuoj po šio regėjimo apaš
talai Petras, Jonas bei Jokūbas 
niekam apie jį nekalbėjo, nes, 
dar neįvykus Jėzaus kančiai ir 
mirčiai, jie nesuvokė regėjimo 
tikrosios reikšmės, po Jėzaus 
mirties ir prisikėlimo kaip tik 
šis regėjimas padėjo jiems 
suvokti, ne tik Jėzaus mirties 
prasmę ir prisikėlimo tikrumą, 
bet ir kitų Jėzaus gyvenimo 
įvykių reikšmę. Jie pradėjo 
suprasti, kad Dievas savo galy
bę ir šlovę reiškė ne vien Jėzu
je, bet ir perjuos, gelbėdamas ne 
tik juos pačius, bet ir visus, Jė
zumi įtikėjusius.

Todėl Kristaus Atsimainymo 
šventė skatina ir mus panašiai 
minėti savo gyvenimo šviesiuo
sius momentus, kuriuos pats 
Dievas mums duoda, kad jų 
prisiminimas sustiprintų mūsų 
pasitikėjimą Dievu sunkiose 
gyvenimo valandose. Kaip ir 
apaštalams, kuriems buvo duo
tas Kristaus atsimainymo per
gyvenimas, kad jį prisiminę, jie 
neprarastų tikėjimo, ištikus Jė
zaus mirties įvykiui, taip ir 
mums Dievas duoda įvykius, 
kuriuose jaučiame savo gyve
nime veikiančią Dievo galybę, 
kad jų prisiminimas sustiprintų 
mūsų tikėjimą, kai mus ištinka 
įvykiai, sudrebinantys mūsų

tikėjimo pamatus. Svarbu 
minėti pozityviuosius, šviesiuo
sius savo šeimos ir asmeniško 
gyvenimo įvykius, kaip mums 
duotus iš paties Dievo rankos. 
Perjuos stipriname savo tikėji
mo pagrindą, pasitikėjimą 
Dievu, neleidžiame Dievo globos 
patirtims nuslinkti užmarštin, 
kad galėtume iš jų semtis vilties 
sunkiose gyvenimo valandose.

Jėzaus atsimainymo pasako
jimo pradžioje Lukas specialiai 
pažymi, jog Jėzus, pasiėmęs 
Petrą, Joną ir Jokūbą, užkopė į 
kalną melstis. Lukas savo 
evangelijoje, daugiau nei kiti 
evangelistai, iškelia Jėzaus 
maldos momentus su savo moki
niais, tuo mokydamas ir evan
gelijos skaitytojus apie, maldos 
esminę svarbą krikščionio 
gyvenimę. Lukas ir patį Jėzaus 
atsimainymą įstato į maldos 
kontekstą, rašydamas, kad, Jė
zui meldžiantis , , jo veido iš
raiška visiškai pasikeitė, o dra
bužiai pasidarė skaisčiai balti”. 
Ir kaip tik šios maldos metu 
pasirodė Mozė ir Elijas. Dievas 
savo išganingais darbais apsi
reiškia kiekvieno žmogaus 
gyvenime, nes visus traukia į 
amžinąjį gyvenimą, bet tuos 
Dievo apsireiškimus pajunta ir 
išgyvena tik tie, kurie dažnai 
su Jėzumi „užkopia į kalną 
melstis”.

Ir Mozė, ir Elijas su Jėzumi 
kalbėjosi apie jo gyvenimo pa
baigą, įvyksiančią Jeruzalėje, 
bet tai nebuvo liūdnas pasi
šnekėjimas. Lukas čia pavartojo 
graikišką žodį exodos, reiš
kiantį „išėjimas” — tas pats žo
dis, kuriuo pavadinamas žydų 
išvadavimas iš Egipto vergys
tės, kai Dievas juos stebuklingai 
pervedė per Raudonąją jūrą, jo
je sunaikindamas jų priešuą. Su 
Senojo Testamento atstovais 
Moze ir Eliju Jėzus kalbėjo ne 
apie savo sunaikinimą, o apie 
perėjimą per mirtį pas Tėvą, į 
amžiną šlovę. Ir krikščioniui su 
Jėzumi tokia yra mirties pras
mė.

Tą išryškina ir pirmasis skai
tinys — regėjimas Danieliaus 
knygoje (Dan 7:9-10, 13-14), 
kuris buvo duotas antro šimt
mečio prieš Kristų persekio
jamiems žydams, kad sustip
rintųjų tikėjimą. Girdėdami šį 
skaitinį, kuriame minimas ir 
ateinantis „žmogaus sūnus”, 
kuriam „buvo suteikta valdžia, 
garbė ir karalystė”, o jo „viešpa
tavimas — amžinas”, mes 
atpažįstame pranašystę apie Jė-

JAV bombonešis „Enola Gay”.

HIROSIMOS BOMBA
VYTENIS STATKUS

Rugpjūčio 6 dieną sukanka 50 
metų nuo pirmo atominės ener
gijos panaudojimo. Deja, ji buvo 
panaudota naikinimui — karo 
reikalui. Atominės energijos 
praktinis pritaikymas valstybi
ninkams, politikams, kariams ir 
dar daugeliui kitų atvėrė akis, 
kad daugelyje gyvenimo sričių 
neišvengiamai tenka keisti Įiek 
galvoseną, tiek ir veikimo 
metodus.

Panaudojant japonų surinktą 
informaciją, kuri Japonijoje 
buvo paskelbta 1987 metais, ir 
vėliau anglų kalba buvo pa
teikta The New Press leidyklos 
išleistoje knygoje „Japan at 
War”, šios sukakties proga 
apžvelgsime pirmą atominės 
bombos panaudojimą kare ir to 
panaudojimo padarinius.

1945 m. rugpjūčio 6 d. rytą 
virš Hirošimos miesto pasirodė
3 B-29 tipo sunkieji bombone
šiai. Hirošimoje buvo Antrosios 
armijos štabas, laivų statykla, 
svarbus geležinkelių mazgas ir 
karo eigai svarbi pramonė. 
Vienas šių bombonešių vykdė 
meteorologinius stebėjimus, 
vienas atliko operacinį ste
bėjimą ir trečiasis nešė bombą, 
kuri buvo 3 metrų ilgio, 70 
centimetrų skersmens ir svėrė
4 tonas. 8 vai. 15 minučių, tiks
liai virš Hirošimos centro, 8,500 
metrų ąųkštyje bomba buvo iš
mesta. Jj buvo nustatyta sprog-

zų. Bet tų laikų persekiojami 
žydai buvo stiprinami paties šio 
regėjimo, matydami Dievo šlovę 
ir pas Dievą ateinantį, kentė
jimus iškentėjusį, „žmogaus 
sūnų” — panašų į juos pačius, 
nesunaikintą, bet amžinai 
viešpataujantį.

Šis tikėjimas gali stiprinti ir 
mus, jei skirsime laiko maldoje 
minėti ne tik Kristaus galingą 
veikimą, jam dar esant žemėje, 
bet ir jo prisikėlusio veikimą 
mūsų pačių gyvenime. O šį 
Dievo veikimą ryškiau suvok 
sime, matydami savo gyvenimą 
švytinčios Jėzaus garbės 
perspektyvoje.

Aldona Zailskaitė

ti 590 metrų aukštyje. Bombo
je esančio uranio 850 gramų 
sprogimas atpalaidavo energiją, 
prilygstančią 13,000 tonų trini- 
trotolueno (TNT) sprogimui.

Pripratę prie nepavojingų 
žvalgybos lėktuvų perskridimų, 
miesto gyventojai nepasirūpino 
imtis jokių atsargumo priemo
nių.

Sprogimo momentu jo centre 
susidarė kelių šimtų tūkstančių 
Celsijaus laipsnių židinys, 0,3 
sekundės vėliau ugnies kamuo
lio paviršiuje susidarė + 
7000°C kaitra . Šis ugnies ka
muolys tris sekundes spindulia
vo intensyvią kaitrą, kuri dar 
tęsėsi 10 sekundžių. Taikymo 
taške, į kurį bomba būtų nukri
tusi, temperatūra pasiekė nuo 
+ 3000 iki +4000 laipsnių C. 
Vieno kilometro spinduliu nuo 
tos vietos buvusieji žuvo nuo 
intensyvių nudegimų ir vidaus 
organų trūkimo. 3.5 km at
stume nuo šio centro buvo ap
deginti, jų rūbai ir mediniai 
pastatai uždegti. Per 8 minutes 
susidarė milžiniškas dūmų ir 
šiukšlių stulpas, pakilęs iki 
9,000 metrų. Šis grybo pavidalo 
stulpas buvo matomas už 
daugelio mylių.

Sprogimo metu buvo sukeltas 
stiprus smūgis. Apskaičiuota, 
kad centre didžiausias smūgio 
slėgimas pasiekė 35 tonas kvad
ratiniam metrui ir sklido 440 
metrų per sekundę. Už 1.3 kilo
metro nuo centro tas slėgimas 
siekė 7 tonas kvadr. metrui, o 
vėjo greitis — 120 metrų per se
kundę. Šis sprogimo vėjas vie
nuolikos kilometrų atstumą pa
siekė per apie 30 sekundžių. 
Sprogimo sukeltas vėjas nuplėšė 
žmonių rūbus ir nudegusią odą, 
kai kuriems sudraskė vidaus or
ganus ir savo nešamas stiklo 
šukes bei kitokias nuolaužas 
suvarė į jų kūnus. 2.3 km spin
duliu mediniai pastatai buvo 
nušluoti, o 3.2 km spinduliu 
daugiau kaip pusė tokių pastatų 
buvo sugriauta. Arti centro 
sprogimo banga sugriovė net 
betoninius pastatus.

Po sprogimo sukelto karščio ir 
smūgio trečiasis didesnis

efektas buvo spinduliavimas 
(radiacija). Sprogimo paskleisti 
gamma spinduliai ir neutronai 
per minutę žmonėms padarė 
įvairios žalos iki 2.3 km nuo 
sprogimo centro. Per kilometrą 
nuo centro buvę, gavo stiprias 
spinduliavimo dozes. Gamma 
spindulių žalos patyrė žmonės, 
įėję į apkrėstą zoną net po 100 
valandų.

Sprogimas išmetė aukštyn 
daug pelenų ir dulkių, apie ku
rias pradėjo kondensuotis atmo
sferos drėgmė. Susidaręs Juo
dasis lietus” pradėjo kristi, pra
ėjus pusvalandžiui po sprogimo 
ir tęsėsi apie pusantros valan
dos. Tame lietuje buvo susikon
centravę didžiuliai spindulia
vimo kiekiai, pažeidę gyvius ir 
augalus dideliame plote. Ilga
laikiai spinduliavimo efektai ir 
dabar dar juntami, nes vis atsi
randa naujų susirgimų leukemi
ja ar vėžiu.

Sprogimo aukų skaičius Hiro
šimoje pradžioje buvo spėjamas 
78,000, bet 1945 m. gruožio pa
baigoje jau buvo skaičiuojama, 
kad tas skaičius pakilęs iki 
140,000. Kaip žinoma, dviem 
dienomis vėliau po Hirošimos 
puolimo atominė bomba buvo 
išmesta ir virš Nagasaki mies
to. Po Hirošimos katastrofos visi 
didesnieji Japonijos miestai 
buvo skubiai evakuoti, todėl 
pirmasis Nagasaki aukų 
skaičius buvo apie 60,000, gruo
džio gale pakilęs iki 70,000.

Pirmas, eksperimentinis, 
atominis sprogimas buvo 
įvykdytas Nevados dykumoje. 
Nagasaki bomba buvo skir
tingos konstrukcijos. Karui 
pasibaigus, Vakarų valstybės 
skubiai tobulino atominį ginklą, 
nenorėdamos atsilikti nuo sovie
tinės grėsmės. „Pažanga” šioje 
srityje buvo daroma: bombų 
naikinamoji galia vis didėjo. Jų 
galingumas buvo nusakomas 
jau minėto TNT galingumu, kur 
galingumo vienetas buvo tūks
tantis tonų TNT, vadinamas 
kilotonu. Taigi Hirošimos bom
ba turėjo trylikos kilotonu galią, 
Ir toliau, darant pažangą, kilo- 
tonas pasidarė per mažas, įves
ta „megatonas” — milijono tonų 
TNT galia.

Niekur neteko užtikti pa
tikimos informacijos, kiek me
gatonų pasiekta valstybių gink
lavime. Kiek susipažinus su 
„naujokės” Hirošimos bombos 
padariniais, tikrai reikėtų ga
lingos vaizduotės įsivaizduoti 
megatoninę bombos galią.

• 1945 m. vasario 14 d.
sąjungininkų lėktuvai pradėjo 
Dresdeno bombardavimą, kurio 
metu ilgainiui žuvo daugiau 
kaip 39,000 žmonių, o miestas 
paverstas griuvėsių krūva.

Danutė Bindokienė

Dieve, ką mes 
padmėme***

Tuos žodžius į savo dienoraš
tį įrašė amerikietis lakūnas Ro- 
bert Lewis, sėdėdamas B-29 lėk
tuve — „Enola Gay”. Įrašo da
ta: 1945 m. rugpjūčio 6 d. Lėk
tuvo skrydis — Japonija; misi
ja: numesti pirmąją atominę 
bombą ant Hirošimos. Žemai po 
lėktuvu vienas didžiųjų Japoni
jos miestų buvo apdengtas 
baisaus, mirtį nešančio debe
sies. Prieš bombos numetimą 
Hirošimoje esančioje pietiniame 
Honušu salos (didžiausios iš Ja
ponijos salų grupės) gale turėjo 
280,000 gyventojų. Per pirmą
sias sekundes po sprogimo gy
ventojų skaičius sumažėjo per
pus, o per pirmuosius metus — 
mirė dar apie 100,000.

Po trijų dienų, rugpjūčio 9 d., 
antroji atominė bomba, nie
kuomet net neišmėginta, atnešė 
sunaikinimą Nagasaki miestui. 
Jame žuvo per 70,000 žmonių, 
įskaitant apie 25,000 korėjiečių 
karo belaisvių.

Anuomet nutarimu pavartoti 
atomines bombas nebuvo abe
jota: atrodė, kad tai vienintelė 
logiška išeitis iš akligatvio, 
kuris atsivėrė prieš Ameriką. 
Karą su Japonija reikėjo kaip 
galima greičiau baigti, nes, 
pasibaigus kovoms Europoje, 
amerikiečiai jau buvo išsisėmę, 
tetroško susigrąžinti namo ka
reivius iš visų pasaulio šalių, 
sumegzti suspenduotą normalų 
gyvenimą ir daugiau neįsivelti 
į jokį karą. Nenuostabu, kad 
Potsdamo konferencijoje JAV 
prezidentas Harry Truman 
neatsispyrė Stalino reikala
vimams sovietams palikti 
nemažą dalį Europos, kad tik jie 
padėtų parklupdyti fanatišką 
Japonijos imperatorių Hirohito.

Nei Amerikos prezidentas, nei 
mokslininkai, dirbę prie „Man
hattan” projekto New Mexico 
dykumoje (taip buvo vadinami 
įrengimai, kuriuose atlikti eks
perimentai, statant atominę 
bombą), visiškai tiksliai nesu
prato, kokį baisų „aitvarą” jie 
laiko už uodegos. Užteko tik 
prielaidos, kad bomba galbūt 
priartins karo pabaigą, todėl jos 
panaudojimas atrodė pateisina
mas. Juk JAV bombonešiai nuo
lat skraidė virš Japonijos ir sė
jo mirtį. Pvz., per 1945 m. kovo 
mėn. 10 dienų atlikta 11,600 
skrydžių virš keturių didžiausių 
Japonijos miestų. Bombardavi
mo metu užmušta 150,000 žmo
nių. Gegužės 25 d. Tokijo 
bombardavimas sukėlė nesuval

domus gaisrus, sunaikinusius 
gausybę gyventojų ir jų turto. 
Japonija buvo laikoma viso blo
gio įsikūnijimu: pasižymėjusi 
fanatišku karingumu, neiš
pasakytu žiaurumu ir nemora
lumu. Tokį priešą sunaikinti bet 
kokiomis priemonėmis atrodė 
ne tik reikalinga, bet ir būtina. 
Anuomet taip buvo įsitikinusi 
JAV karinė vadovybė, vyriausy
bė ir visuomenė. Kai žinios apie 
sėkmingą bombos „darbą” Hi
rošimoje pasiekė Ameriką, visi 
jautė tik džiaugsmą ir 
pasididžiavimą.

Tačiau po pusšimčio metų pa
žiūros į pirmuosius atominės 
bombos padarinius gerokai pa
sikeitė, ypač jaunesniosios kar
tos tarpe. Sukakties proga iš
leista nemažai knygų, kuriose 
japonams suteikiamas nu
skriaustųjų vaidmuo, o Ame
rika pristatoma kaip agresorius. 
Hirošimos ir Nagasaki sunaiki
nimas griežtai pasmerkiamas. 
Žinoma, iš 50 metų perspekty
vos, jau suvedus visus anuome
tinės tragedijos duomenis, 
galima sutikti su priešingai 
nusiteikusiais. Prez. Truman, 
po poros metų kalbėdamas 
vienoje spaudos konferencijoje, 
pabrėžė, kad jis neturėjęs jokių 
abejonių, kai davęs įsakymą 
numesti bombas. Jis įsitikinęs, 
kad tas veiksmas išgelbėjęs bent 
250,000, o galbūt kur kas dau
giau, amerikiečių gyvybių. An
tra vertus, siaubas, kurį pajuto 
pasaulis, kai sužinojo atominių 
bombų sprogimo pasekmes, be 
abejo, buvo viena stipriausių 
priežasčių, kad branduoliniai 
ginklai niekuomet daugiau 
nepavartoti, nors ir Rytai, ir 
Vakarai nuolat „tobulino” savo 
atominių — ir dar baisesnių — 
bombų bei raketų atsargas.

Šiandien tas pavojingas pali
kimas tebegraso mūsų planetos 
egzistencijai, juo labiau, kad 
griežtoji pusiausvyra tarp „ato
minių galybių” jau ne tokia aki
vaizdi. JAV ir Sovietų Sąjungos 
monopolis žlugo, o atominiai 
ginklai persimetė ir į mažesnes 
valstybes. Šiandien sąrašas 
šalių, turinčių, arba baigiančių 
įsitaisyti, branduolinius gink
lus, jau ilgokas. Visa bėda, kad 
dabar atominius ginklus leng
viau įsigyti, negu jais atsikra
tyti. Šiandien ne vienos valsty
bės vyriausybė galėtų pakartoti, 
prieš 50 metų virš Hirošimos 
užrašytus, „Enola Gay” piloto 
žodžius: „Dieve, ką mes pada
rėme...”
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TRYS SAVAITĖS 
LIETUVOJE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Sentimentalios kelionės dienoraštis

2
Sugrįžus į Paulauskų butą, 

telefonu kalbėjau su Kaune 
gyvenančiu dr. prof. Petru Stir- 
biu, kuris prieš trejus metus dir
bo Clevelando klinikose kaip 
tarptautiniu mastu pripažintas 
širdies stimuliatorių specialis
tas ir buvo dažnas mano namų 
svečias. Pakartotiną kvietimą 
lankytis jo šeimoje jau ankstyvą 
pavasarį buvau gavusi paštu, o 
prieš trejus metus turėjau malo
numą^ šeimoje praleisti kelias 
linksmas dienas.

Po priešpiečių pusbrolis Vy
tautas Vaitkevičius mane išsi
vežė į savo ūkį netoli Šakių, kur 
laukė jo žmona Danutė, dukra 
su žentu ir mažyte dukrele Ievu
te. Besivaišinant, apžiūrinėjant 
Danutės šiltadaržį, dalinantis 
šeimos naujienomis, prabėgo 
šeštadienis.

Sekmadienio rytą pusbrolio 
žentas mane nuvežė atgal į 
Vilnių. Nudžiugau patyrusi, 
kad vakare Vilniaus universi
teto Sarbievijaus kieme vyks 
tradicinis „Poezijos pavasario” 
uždarymas, į kurį apsilankyti 
man pasiūlė Henrikas Paulaus
kas. Atvykę radome ant suole
lių susėdusią gražią publiką, bet 
buvo graudu žiūrėti į aptrupėju
sias universiteto sienas ir negy
vo, tuščio fontano griaučius. Po 
kurio laiko pasirodė Lietuvos 
prezidentas Algirdas Bra
zauskas su dviem palydovais ir 
netrukus, publikai audringai 
plojant, „žąsele” įžygiavo vaka
ro poetai bei laureatai. Kiemo 
centre sukinėjosi televizijos 
aparatai ir spaudos reporteriai, 
o vidury aikštelės stovėjo iš
rikiuoti mikrofonai. Programa 
hmm nrndptn nristatnnt lnurea-

tus bei įvairiose srityse 
pasižymėjusius poetus, vertėjus, 
skaitytojus ir 1.1. Deja, buvau 
tuo vakaru nusivylusi, nes savy 
je tebenešioju klasikinę poezijos 
ir poeto išvaizdos sampratą. Kai 
kurie savo kūrybą skaitę poetai 
nemokėjo naudotis mikrofonu, 
kalbėjo pro šalį ir skaitė beveik 
murmėdami ir neaiškiai. Vie
nas programos dalyvis, vos tik 
prisiartinęs, nuo mikrofono pa 
bėgo, „pamiršęs” savo eiles; 
kitas savo neestetiška išvaizda 
beveik užgavo sekmadieniškai 
apsirengusią publiką. Dauguma 
savo kūrybą skaitė iš jau išleis
tų knygų ir protarpiais aktoriai 
ir aktorės deklamavo Maironio 
bei kitų poetų eilėraščius, bet jų 
deklamavimo stilius buvo per 
sunktas perdėtu patosu ir dirb 
tiniu balso moduliavimu. 
Tačiau būta ir prošvaisčių. Kaip 
tikras poetas, tiek savo kūryba, 
tiek savo išvaizda, pasirodė 
Lietuvoje pastoviai apsigyvenęs 
poetas Kazys Bradūnas; puikiai 
skaitė savo poeziją, dailiai apsi
rengęs Vokietijos lietuvis, poe
tas Alfredas Franckeitis ir poe
tas Jonas Strielkūnas. Jei ne jie, 
tai tas vakaras būtų likęs be 
jokio estetinio pasitenkinimo.

puiki proga prisiartinti prie pre
zidento Brazausko. Pasisvei
kinau, pasisakiau, kas esanti, ir 
ta proga paprašiau, kad jis man 
malonėtų paskirti audienciją, 
kurios metu padarytume po
kalbį spaudai. Mano nuste
bimui, prezidentas nusišypsojo,

Nemenčinės Šv. Mykolo bažnyčioje kun. Jono Matusevičiaus primicijų šventėje (kun. Matu 
ąpviėious — vidnrviei.

man įteikė iš savo puokštės 
išėmęs rožę ir savo palydovui 
paliepė užsirašyti mano telefono 
numerį, kad galėtų man praneš
ti audiencijos laiką. Atsisveiki
nus pagalvojau, kad iš to tai 
tikrai nieko nebus, nes pre
zidentas turi svarbesnių reikalų
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ir, be abejo, svarbesnių asme
nų... Išeinant iš kiemo, apsi
džiaugiau, sutikusi prof. dr. 
Kęstutį Pečkų, kuris ilgoką 
laiką dirbo pas dr. Joną Rač
kauską Čikagos Lituanistikos 
tyrimų centre, su kuriuo turėjau 
malonumą susipažinti ir bend

rauti pereitą vasarą lituanis
tinių studijų savaitės metu 
Dainavos stovyklavietėje. Su 
džiaugsmu priėmiau nuoširdų 
pakvietimą jį aplankyti.

Pirmadienį, gegužės 29 dieną, 
prasidėjo mano reikalų tvarky
mas. Su pirmu vizitu aplankiau 
„Literatūros ir meno” redak
ciją, kurioje mane labai sve
tingai priėmė vyriausio redak
toriaus pavaduotojas Kazys 
Jonušas ir paprašė mano poezi
jos pavyzdžių. Ta pačia proga 
turėjau laimę asmeniškai susi
pažinti su kitose patalpose esan
čiu poetu Jonu Strielkūnu, ku
rio poeziją jau buvau skaičiusi 
ir ja susižavėjusi. Po to Hen
rikas Paulauskas mane nuvežė 
į Rašytojų sąjungą susitarti dėl 
mano knygų sutikimo Vilniuje. 
Maloni Rašytojų klubo 
direktorė Janina Rutkauskienė, 
mudu pavaišinusi kava ir vai
siais, į klubo dienotvarkę 
įtraukė mano knygų sutikimo 
datą birželio 13 dienai, palik
dama pakankamai laiko ren
ginio reklamai, kvietimų išsiun
tinėjimui ir plakatų spausdini
mui.

(Bus daugiau)
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Druskininkuose spalio 12-15 d. vyks Baltijos valstybių savivaldybių konferen
cija. Nuotraukoje — konferencijos organizatoriai (iš kairės): Audronė 
Pakštienė, JAV-Baltijos fondo direktorė; Zenonas Streikus, vyr. organizacinio 
komiteto pirm., ir Peter Solinger, Amerikos savivaldybių žinovas.

TIESIAME PAGALBOS 
RANKĄ

Pasikalbėjimas su Audrone Pakštiene, JAV-Balti- 
jos fondo vyr. direktore ir programų koordinatore

— Spaudoje pasirodė žinu
te, kad JAV-Baltijos fondas 
(US-Baltic Foundation) spalio 
12-15 d. Druskininkuose or
ganizuoja plačios apimties 
visų trijų Baltijos valstybių 
savivaldybių konferenciją. 
Koks tos konferencijos 
tikslas?

— Tikslai keleriopi. Konfe
rencijos vyr. organizacinio 
komiteto pirmininkas Zenonas 
Streikus juos aptarė taip: tęsti 
savivaldybių darbuotojų treni
ravimų, supažindinti su vėliau
siais savivaldybių veikloje 
naudojamais reikmenimis ir 
paslaugomis, į artimą asmeninį 
kontaktą suvesti Baltijos vals
tybių ir Amerikos savivaldybių 
darbuotojus ir ugdyti vietinių 
sav ivaldybių savarankiškumą, 

,.ad yra Vakarų demokra-
t i1

i) .i norėčiau pridėti, kad sie
kiai te ugdyti Baltijos valstybių 
solidarumo dvasią, atkurdami 

os Valstybių Savivaldybių 
sa ą. Tam tikslui mus ska-
tn. asaulio Bankas (World

suteikdamas finansinę
paramų.

Kas tą konferenciją or
ganizuoja?

— Organizuoja JAV-Baltijos 
fondas kartu su Estijos miestų 
sąjunga, Estijos savivaldybių 
unija, Latvijos savivaldybių uni
ja, Lietuvos miestų sąjunga ir 
Amerikos miestų lyga (National 
League of Cities). Lyga į konfe
renciją siunčia du savo atstovus.

Mūsų Fondas pagrindinai ruo
šia programą, atsižvelgdamas į 
Baltijos valstybių savivaldybių 
pageidavimus. Panaudojant 
Amerikos miestų lygos patirtį, 
konferencijos metu vyks atski
ros sesijos, seminarai, paroda, 
pilnaties posėdžiai, paslaugų ir 
aptarnavimų biurai. Visą pro
gramą koordinuoja amerikietis 
Peter Solinger — buv. Minneso- 
tos miestų sąjungos pirmi
ninkas.

Norime, kad tokios konferen
cijos taptų metiniu reiškiniu; ki
tais metais tokia konferencija 
numatoma Latvijoje, paskui Es
tijoje ir t.t.

— Turėsite didelį būrį ame
rikiečių?

— Taip, bus gausi delegacija, 
kuriai vadovaus San Antonio 
miesto meras William E. Tborn- 
ton. Delegacija susidarys iš 
miestų merų, administratorių, 
kitų rinktų pareigūnų bei aka

demikų. Jie kartu au baltų 
ekspertais praves 50 darbo se
sijų ir seminarų.

Merą Thornton rekomendavo 
Amerikos miestų lyga ir paden
gia jo kelionės išlaidas.

Įdomu tai, kad konferencijos 
emblemą sukūrė mūsų įstaigos 
Vašingtone internai — estas ir 
afro-amerikietis.

— Kaip konferencįjos daly
viai bus supažindinami su 
Jūsų minėtais naujausiais 
„reikmenimis” ir paslau
gomis?

— Kaip minėjau, visas ketu
rias dienas veiks paroda. Ameri
kos miestų lygos konferencijų 
metu visada veikia tokios 
parodos, kuriose išstatomi 
gaminiai firmų, kurios mies
tams teikia paslaugas ir par
duoda reikmenis. Baltijos kraš
tuose tai bus naujovė. Ameriko
je tokios parodos pritraukia į 
miestus naujų verslų ir 
paslaugų biurų ir miestams 
atneša pelno. Tikimės, kad 
naudos duos ir Baltijos vals
tybių miestams.

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Amerikos firmos jau regist
ruojasi dalyvauti parodoje. 
Manome, kad gali dalyvauti iki 
70 firmų.

— Kaip į tokios konferenci
jos organizavimą žiūri Bal
tijos valstybių vyriausybės. 
Ar tam projektui pritaria?

— Ne tik pritaria, bet ir 
remia. Konferencijos plana
vimas prasidėjo praėjusių metų 
pabaigoje. Specialūs komitetai 
susiorganizavo Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, kurie vyr. kon
ferencijos pirmininku išrinko 
minėtą Zenoną Streikų, buv. 
Lietuvos miestų sąjungos pirmi
ninką. Planai buvo aptariami ir 
derinami su Amerikos ambasa
domis Baltijos valstybėse, su 
Baltijos valstybių ambasadomis 
Vašingtone ir su daugeliu 
Amerikos valdžios ir tarptau
tinių įstaigų bei privačių korpo
racijų, kt. su JAV Valstybės ir 
Komercijos departamentais, 
JAV prekybos rūmais, JAV Pre
kybos ir vystymo agentūra, 
Amerikos miestų sąjunga, in
vestavimo korporacijomis, 
Amerikos Banku ir t.t.

Pritarimas gautas ir parama 
pažadėta iš visų trijų Baltijos 
valstybių vyriausybių. Tarėmės 
Rygoje ir Taline. Vilniuje tuos 
klausimus aptarėme gegužės 15 
d. su Adolfu Gyliu (vyriausybės 
patarėjas savivaldybių klausi
mais) ir Mindaugu Stankevi
čiumi (ministras savivaldybių 
reikalams).

— Ar ruošdami konferen
ciją, palaikote ryšius ir su 
opozicija?

— Iš tikro mums nėra nei po
zicijos, nei opozicijos. Siekiame 
glaudaus bendradarbiavimo su 
demokratiškai sudarytomis vy
riausybėmis ir išrinktais par
lamentais. Mes didžiuojamės, 
kad su JAV - Baltijos fondu nuo-

Širdžiai bendradarbiavo savival
dybės prieš savivaldybių rinki
mus, bendradarbiauja ir po rin
kimų, nors politinis spektras ge
rokai pasikeitęs.

— Minėjote, kad šią konfe

renciją remia Pasaulio Ban

kas (World Bank). Kokią rolę 

jis atlieka?

— Palaikome ryšius ir konfe
rencijos planus aptariame ne tik 
su šiuo banku, bet ir su kitais 
dviem didžiausiais pasaulio 
bankais, kurie finansuoja tarp
tautinius projektus — Europos 
Rekonstrukcijos ir Vystymo 
bankas (European Bank for Re- 
construction and Development) 
ir JAV EksportoZImporto ban
kas (US Export/Import Bank).

Man malonu informuoti, kad 
visi šie trys bankai konfe
rencijos metu Druskininkuose 
turės kambarius, ir su jų atsto
vais verslo žmonės vietoje galės 
aptarti finansavimo klausimus.

— Ar tokios trijų valstybių 

konferencijos turi savo tra

diciją?

— Po I Pasaulinio karo Balti
jos valstybės, pradėjusios ne
priklausomą gyvenimą, 1920 m. 
įkūrė Pabaltijo miestų sąjungą. 
Pirmoji konferencija įvyko 1927 
m. Estijoje, bet į platesnį 
bendradarbiavimą neišsivystė. 
Ardomąjį darbą varė Lenkija, o 
1940 m. viską sugriovė bolševi
kų okupacija. JAV-Baltijos fon
das pirmą seminarą nepriklau
somybę atkūrusių Baltijos vals
tybių savivaldybininkams 
suruošė 1990 m. Vilniuje. 
Paskui seminarai buvo organi
zuojami Latvijoje ir Estijoje. 
Tartu mieste, Vilniuje ir Rygoje 
įkūrėme pastovius savivaldybių 
treniravimo centrus, sudarėme 
sąlygas daugeliui darbuotojų iš 
visų trijų valstybių įgyti patirtį 
Amerikoje. Visų trijų valstybių 
universitetuose įkūrėme savi
valdybių darbuotojams mokslin
ti Viešosios administracijos 
katedras, kur bus duodami ma
gistro laipsniai. Progresas vyks
ta. Tie tautiečiai, kurie JAV- 
Baltijos fondą remia, tiesia 
Lietuvai pagalbos ranką.

Kaip matote, 1920 metais pra
dėtai Baltijos savivaldybių tra
dicijai atgaivinti nuo 1990 m. 
dėjome pagrindus. Konferen
cijoje Druskininkuose, atkur
dami Baltijos Valstybių Savi
valdybių sąjungą, atkūrimo 
tarpsnį užbaigsime.

— Sėkmingos konferenci

jos, ir ačiū už pokalbį.

— Kviečiu visus, kurie tuo 
metu bus Lietuvoje, atvykti į 
Druskininkus ir savo akimis 
pamatyti, ką daro tautiečių 
aukos, daugel kartų padidintos 
iš kitų šaltinių.

Kalbėjosi Juozas Kojelis

Katalikiškos pradžios mokyklos — Žiburėlio — 3-čioji klasė su mokytoja čikagiete Asta Tijūnėlyte, 
kuri čia dėsto tikybą.

Susipažinkime

ČIKAGIETE MOKYTOJA 
LIETUVOJE

Prieš metus Asta Tijūnėlyte, 
Augustino ir Vidos Tijūnėlių 
duktė, baigė Illinois univer
sitetą Čikagoje ir gavo magistro 
laipsnį pedagogikoje. Šia proga 
susirinko gražus būrys giminių 
ir artimų šeimos bičiulių. Gėlės, 
šventiška nuotaika, gražūs lin
kėjimai būsimai pedagogei lydė
jo tą dieną.

Asta ruošėsi vykti į Pasaulio 
lietuvių dainų šventę Lietuvoje 
su „Dainavos” ansambliu. Tai 
jau antra kelionė į jos tėvų ir 
senelių žemę. Pirmą kartą Asta 
išvydo Lietuvą 1987 metais, at
vykusi į ją su Vasario 16 gimna
zijos moksleiviais. Nedaug ką ji 
galėjo pamatyti sovietinėje 
Lietuvoje, net aplankyti tėvų ir 
senelių namus Ukmergėje jai 
nebuvo leista. Visai kitą Lietu
vą Asta išvydo praeitais metais. 
Daug gražaus jaunimo iš viso 
pasaulio ir Lietuvos susirinko į 
Dainų šventę. Skambėjo ir 
džiaugėsi visa Lietuva. Jau
nimas dalinosi mintimis ir 
svajonėmis.

Šventė netruko prabėgti. 
Vieni svečiai išsiskirstė, o kiti 
dalyvavo Ateitininkų kongrese. 
Asta buvo jų tarpe. Po kongreso 
Asta pasiliko, norėdama plačiau 
pažinti Lietuvą, pabendrauti su 
giminėmis ir naujais pažįsta
mais.

Pasibaigus viešnagės laikui, 
Asta nusprendė pasilikti Lietu
voje. Sunku dabar pasakyti, kas

nulėmė jos apsisprendimą. Ma
tomai, meilė Lietuvai buvo ug
doma nuo mažens labai 
lietuviškoje šeimoje, litu
anistinėje mokykloje, Vasario 
16 gimnazijoje. Nemažai įtakos, 
reikia manyti, turėjo ir močiu
tė, Albina Dumbrienė, nepri
klausomos Lietuvos gimnazijos 
mokytoja ir Pedagoginio in
stituto Čikagoje lektorė.

Meilė viską gali, viskam 
ryžtasi. Tik vieni ją išreiškia 
gražiais, bet tuščiais žodžiais, o 
kiti — darbais. Asta yra pasta
rųjų tarpe. Svečiuodamasi 
Lietuvoje, ji pamatė, kokia 
sunki dabar Lietuvos padėtis. 
Todėl tvirtai, savarankiškai ap
sisprendė likti ir dirbti joje.

Rugsėjo 1 dieną jaunoji peda
gogė sutiko Vilniuje, kur pra
dėjo dirbti Pedagoginiame uni
versitete ir katalikiškoje pra
dinėje mokykloje. Pradžia 
visada nelengva. Nelengva ji 
buvo ir Astai. Ji mokė anglų 
kalbą ir studentus, ir aštuon
mečius vaikus. Kadangi Lietu
vos švietimo reforma nebaigta, 
todėl mokytojai savo darbe susi
duria su dideliais sunkumais. 
Tą teko patirti ir Astai. Be 
pedagoginių problemų jai teko 
spręsti ir buitines. Nepaisant to, 
Asta įsijungė į kultūrinį

Asta Tijūnėlyte.

Lietuvos gyvenimą, norėdama 
širdimi ir dvasia pajusti tėvynės 
alsavimą, susipažinti su jos is
torija ir kultūra.

Laisvalaikiu įsijungė į chorą 
„Dobilą”. Su na’ujais draugais 
keliavo po Lietuvą, lankė teat
rus, koncertus.

Prabėgo mokslo metai. Astos 
mokiniai ir studentai žengia dar 
vieną pakopą mokslo kelyje. 
Matydami savo jaunosios moky
tojos nuoširdumą, rūpes
tingumą, betarpiškumą, jie ją 
pamilo visa širdimi. Jos darbą 
gerai įvertino ir vadovybė. Jai 
buvo pasiūlyta dirbti Lietuvoje 
ir ateinančiais mokslo metais. 
Atostogauti Asta atvyko į Čika
gą pas tėvus. Laikas prabėgo 
greitai ir rugpjūčio 15 d. ji vėl 
išvyksta į Lietuvą tęsti pradėtų 
darbų. Neabejoju, kad visi mes 
palinkėsime jai sėkmės kil
niame ir prasmingame darbe.

Sigita Zarauskienė

JONO IR MARTYNO YČŲ MINĖJIMAI 
LIETUVOJE
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Po pasitarimo su Lietuvos vyriausybės atstovais Vilniuje š.m. gegužės 15 d. savivaldybių konferen
cijos klausirhais. Iš kairės: Peter Solinger, Amerikos savivaldybių ekspertas; Adolfas Gylys, 
vyriausybes patarėjas savivaldybių klausimais; Audrone Pakštienė ir ministras savivaldybių 
reikalams Mindaugas Stankevičius.
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Kas nežino brolių — Jono ir 
Martyno Yčų, kurie paliko žy
mius pėdsakus lietuvių ir Lietu
vos kultūrinėje bei visuome
ninėje srityje. Prof. Jonas Yčas 
(1890-1931) ir dr. Martynas 
Yčas (1885-1941) buvo patys žy
miausieji tų metų žmonės ir 
šiemet sueina sukaktys nuo jų 
gimimo — 115 metų nuo Jono ir 
110 metų nuo Martyno.

Abu jie kilę iš Biržų krašto 
ūkininkų šeimos, tačiau savo 
pasiekimais bei sugebėjimais 
Lietuvai daug davė. Jonas buvo 
istorikas, pedagogas, švietimo 
ministras, visuomenininkas, 
evangelikų-reformatų veikėjas, 
profesorius, įvairių laikraščių 
bei žurnalų bendradarbis.

Nuo jo neatsiliko ir dr. Mar
tynas, aukso medaliu baigęs 
Tomsko un-to teisės fakultetą. 
Grįžęs į Lietuvą, dirbo advoka 
tu pas Leoną,o vėliau buvo iš
rinktas Kauno gubernijos at
stovu į IV Dūmą. Pirmame ne
priklausomos Lietuvos ministrų 
kabinete jis buvo finansų 
ministru ir šias pareigas ėjo ant
rame ir trečiame kabinete. Jis 
taip pat aktyviai dalyvavo ir

evangelikų bažnyčios gyvenime. 
Parašė trijų tomų atsiminimų 
veikalą „Nepriklausomybės 
keliais”, kuris buvo išleistas 
1936 m., o neseniai perspaus
dintas ir Amerikoje (yra gau
namas „Drauge”). Šis veikalas 
yra plačiai skaitomas, o jo 
ištraukomis neretai naudo
jamasi ne tik užsienyje, bet ir 
Lietuvoje.

Beje, Jonas yra parašęs ver
tingą, istorinę studiją apie Biržų 
didingą praeitį ir kunigaikščius 
Radvilus. Šis veikalas vadinasi 
— „Biržai: tvirtovė, miestas ir 
kunigaikštystė” (1931 m.).

Šių žymių vyrų paminėjimą 
Lietuvoje rengia Lietuvos 
Reformacijos istorijos ir 
kultūros draugija, kuri 
yra Vilniuje (Antakalnio 80-29, 
pirm. prof. S. Kregždė,. Minė
jimai prasidės rugpjūčio 26 d. 
Biržuose, o vėliau tęsis Vilniu
je ir Kaune.

Į juos žada važiuoti ir Yčų 
šeimą atstovauti JAV gyve
nančios M. Yčo dukros: Evelyna 
Y. Taggart ir Hypatia Y. Petkus 
iš Albuquerque, NM.

E. Šulaitis

American Travel Service siūlo:
* Septynių dienų kelionę Norvvay laivu 

sutikti 96 Naujus Metus Karibų jūroje.
Pilną kaina, įskaitant skrydžius iš įvairių
miestų ........................................  $1,350.00
Registruotis iki liepos 25 d.

* Pigiausias kainas skrydžiams į Lietuvą, 
Europą ir kitus pasaulio kraštus;

* Pigiausias kainas skrydžiams iš Lietuvos į 
įvairius JAV miestus;

* Pigiausius ir patogiausius skrydžius j 
įvairius miestus JAV ir Kanadoje;

* Profesionalų ir sąžiningą patarnavimą, 
planuojant Jūsų keliones laivu ar atostogas 
įvairiuose kurortuose Meksikoje, Karibų 
salose ir Europoje.

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę.

American Travel Service
9439 S. Kedzie Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel.: 708-422-3000, Tel.: 800-422-3190 
FAX 708-422-3163
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Į Laisvę fondo studijų dienų Kaune atidarymo metu Kauno miesto rotušės salėje. Pirmoje eil. 
iš kairės sėdi kun. Ričardas Repšys, vysk. Sigitas Tamkevičius ir kiti.

Nuotr. A. Kairio

GYDYKLOS VOKIETIJOJE DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 5 d.

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

kartą aplankęs asiliuko jojantį Kristų, tolumo
je apsnigtus Alpių kalnus. Tu
riu to vaidinimo visą vokišką 
tekstą, kadangi skaitant daug
geriau sekti patį vaidinimą. 
Tiesa, jis jau kai kuriose vietose 
pakeistas (skaičiau spaudoje),

Kiekvieną 
daktarus, visuomet buvau jų pa 
tartas išvykti ilgesniam poilsiui 
į specialius širdies ligoniams 
skiriamus „kurortus” — gydyk
las. Atsisakydavau, kadangi 
nemėgstu būti suvaržytas biu-

skanaus vokiško alaus bokalo 
ar vyno taurės.

Čia gaunama įvairi spauda. 
Sportiniai laikraščiai pranešė, 
kad „in Wilna” Lietuvos futbolo 
rinktinė Europos atrankinėse 
rungtynėse nugalėjo Slovėniją 
1:0, o Lietuvos moterų krepšinio

rinktinė Čekijos Brno mieste 
pralaimėjo Italijai 55:60(24:25). 
Tai „A” pogrupio pasekmė.

• Pirmieji popieriniai pini 
gai Jungtinėse Amerikos Val
stijose pradėti spausdinti 1862 

kovo 10 d.m

rokratinių vokiškų taisyklių, kadangi pasaulio žydų kongre 
nors žmona sakydavo, kad gy- aas įžiūrėjo antisemitizmą,

LIETUVA: VALSTYBĖ IR 
VISUOMENĖ 1990-1995

Ketvirtoji Į laisvę fondo 
studijų savaitė Lietuvoje

Kauno Rotušėje liepos 5 d. 
prasidėjo I laisvę fondo lietuviš
kai kultūrai ugdyti ketvirtosios 
studijų dienos, kurių tema buvo 
„Lietuva: valstybė ir visuomenė 
1990-1995”. Atidaromajam po
sėdžiui vadovavo adv. Jonas 
Kairevičius, Į laisvę fondo Lie
tuvos filialo tarybos pirminin
kas, ir Vidmantas Valiušaitis, 
tarybos sekretorius. Invokacijai 
buvo pakviestas J.E. vysk. Sigi
tas Tamkevičius. Po maldos, 
sveikinimo žodyje vyskupas lin
kėjo studijų dalyviams Aukš
čiausiojo malonės, kuri įkvėptų 
vilties ir energijos dirbti.

Pirmąjį pranešimą „Vilčių ir 
praradimų balansas” skaitė 
istorikas, fondo filialo valdybos 
pirmininkas dr. Juozas Tumelis. 
Jis apžvelgė penkerių nepri
klausomos Lietuvos metų raidą, 
analizavo sunkumų priežastis, 
nurodė klaidas, iškėlė klausimų 
diskusijoms. Didžiausia Lietu
vos problema, anot Tumelio, yra 
sovietinis paveldas. Antrasis šio 
pirmojo posėdžio kalbėtojas 
buvo prof. Bronius Kuzmickas. 
Jis pastebėjo, kad vykstąs val
džios atsiribojimas nuo tautos. 
Per 50 sovietinės okupacijos 
metų nebuvo mąstoma apie 
žmogų kaip individą, ir tai 
tebevyksta ir dabar. Pranešėjas 
pasidžiaugė Lietuvos jungimosi 
į Europą pastangomis, ypač 
faktu, kad Baltijos šalys eina 
kartu su Skandinavijos vals
tybėmis.

Po šių panešimų studijų dienų 
dalyviai praleido nuotaikingą 
vakarą susipažinimo vakaronė
je Kauno savivaldybės kavinės 
patalpose. Vakaronei vadovavo 
Jonas Kairevičius ir Algirdas 
Stepaitis.

Antrąją studijų dieną pokal
biai ir diskusijos ta pačia 
„penkeri valstybės metai”, 
tema buvo tęsiami Kauno savi
valdybės posėdžių salėje. Posė
džiui vadovavo Algirdas Stepaitis 
ir Juozas Tumelis. Tylos minute 
buvo pagerbti žuvusieji už Tė
vynę, o studijų dienų atstovai 
padėjo gėles prie Nežinomojo 
kareivio kapo.

Kovo 11-tosios akto signata
ras Gediminas Šerkšnys savo 
pranešime pasakojo, kaip sunku 
buvo ir tebėra pakeisti žmonių 
sąmonėje buvusių vertybių sis
temą Žmonės buvo įpratę gauti 
iš valstybės pragyvenimo mini
mumą, dabar nepriklausomybė 
pareikalavo mokytis apsirūpinti 
patiems. Literatūrologas dr. Vy
tautas Kubilius pabrėžė vis 
didėjančią distanciją tarp tautos 
ir vyriausybes. Žmonės darosi 
apatiški viskam, kas vyksta. 
Valdančioji partija dalyvauja 
kapitalizacijos procese, kon

trastai tarp skurdo ir turto 
didėja, nėra socialinės apsaugos, 
vyksta džiunglių gyvenimas. 
Seimo narys Arimantas Raški
nis iškėlė LFB parengtos studi
jos „Į pilnutinę demokratiją” 
vertę ir aktualumą dabarties 
Lietuvai. Vidmantas Valiušaitis 
pabrėžė, kad Lietuvoje dabar 
veikia tik politinė demokratija, 
tuo tarpu ūkinės ir kultūrinės 
demokratijos dar turime siekti. 
Valstybė taip pat neturėtų 
skverbtis į asmens sąžinę ir 
pasaulėžiūrą. Arimantas Dra- 
gūnevičius atkreipė dėmesį 
į išeivijoje esantį Lietuvos inte
lekto potencialą, kuris turėtų 
būti panaudotas kuriant demo
kratinę valstybę. Kauno miesto 
tarybos narys Rytas Kupčinskas 
iškėlė savivaldybių reikšmę de
mokratinėje valstybėje.

Tos pačios liepos 6 d. vakaras 
buvo skirtas prisiminti pernai 
mirusiam filosofui dr. Juozui 
Girniui, kurio palaikai liepos 1 
d. buvo palaidoti jo gimtuosiuo
se Sudeikiuose, Utenos raj. 
„Naujojo židinio” redaktorius 
Petras Kimbrys savo paskaito
je, pavadintoje „Kelionė į ten ir 
atgal”, plačiai kalbėjo apie dr. 
Girnių kaip mokslininką ir filo
sofą. V. Valiušaitis dr. Girnių 
pavadino viena šviesiausių as
menybių moderniųjų laikų lie
tuvių kultūros istorijoje. „Mums 
Lietuvoje šiandien reikia dr. J. 
Girniaus minčių, idėjų, vilties ir 
tikėjimo žmogaus verte bei savo 
tautos ateitimi”, - kalbėjo V. 
Valiušaitis. Vytautas Ališaus
kas savo kalboje nagrinėjo, 
kokią vietą Lietuvos gyvenime 
ir kultūroje užima filosofas dr. 
Girnius. Dr. Vytautas Kubilius 
sakė, kad visa poetų-žemininkų 
karta išaugo Juozo Girniaus 
minčių pagrindu. Pranešėjas 
pabrėžė, kad J.Girnius iškėlė 
aukštus išeivijos kultūros 
kriterijus: ji turinti būti bran
daus meninio lygio, išliekamos 
vertės. Apie savo tėvą kalbėjo ir 
dr. Saulius Girnius, pabrėžęs, 
kad tėvas ypatingai ugdęs meilę 
Lietuvai. Jis nuolat domėjęsis, 
kas vyksta pasaulyje, tačiau 
užvis labiau - kas Lietuvoje. 
Kalbėjęs Juozas Tumelis sakė, 
kad nors dr. Girniaus palaikai 
jau sugrįžo Lietuvon, tačiau filo
sofo gilios mintys dar turi su
grįžti. Visi vakaro dalyviai taip 
pat turėjo progą susipažinti 
su velionio žmona Ona Gir- 
niuviene, jo vyriausiu sūnumi 
Ramūnu ir jo šeima. Ten pat 
vyko ir Juozo Girniaus gyveni
mo nuotraukų parodėlė. Nuo
traukų autorė - Ona Pajadaitė.

Liepos 7-toji buvo skirta 
teisės, teisingumo, ekonomikos 
bei socialinės politikos klausi
mams svarstyti. Posėdžiui pir
mininkavo du teisininkai: Jonas 
Kairevičius ir Algis Raulinaitis.

Ekonominę sritį nagrinėjo eko
nomistas Jonas Pabedinskas. 
Savo paskaitoje „Ekonominė 
apsisprendimo teisė valstybėje” 
jis kalbėjo apie kenksmingą 
biurokratiško valdymo poveikį 
piliečio pasirinkimui, pabrėžė, 
kad žmogus turi teisę pats 
pasirinkti, o ne paklusti jam 
primetamai valdininko valiai. 
Konstitucinio teismo teisėjas 
Stasys Šedbaras supažindino 
klausytojus su konstitucinio 
teismo sistema. Jo pranešimas 
davė medžiagos gausioms disku
sijoms. Kriminalistikos specia
listas Antanas Dabšys skaitė 
paskaitą apie nusikalstamumą 
Lietuvoje ir nuo jo apsisaugo
jimą. Suminėjęs, kad šiuo metu 
nusikalstamumas yra padidėjęs 
beveik tris kartus, jis ypač pa
brėžė kultūringo žmogaus for
mavimo svarbą. Jo nuomone, 
kalėjimas gadina, o ne taiso. 
Seimo narė Vilija Aleknaitė- 
Abramikienė nagrinėjo socia
linės politikos klausimus. 
Šiandienos padėtį Lietuvoje ji 
pavadino netesėtų pažadų sind
romu. Kalbėjo, kad lietuvių 
poreikiai sumenkėjo iki šlapios 
dešros ir pigios degtinės. Pri
minė Lietuvos premjero sveiki
nimo kalbą iš Graikijos sugrįžu- 
siems krepšininkams, kada, 
anot jos, minios švilpimas aiš
kiai pasakė šios dienos situaciją 
Lietuvoje. Socializmas taip grei
tai nepanaikinamas, jis pasilie
ka ne tik ekonomikoje, bet ir 
žmoguje. Esame liūdnų skaičių 
šalis, — kalbėjo V. Aleknaitė: 
mažėja gimimų skaičius, grės
mingai auga savižudybės, aukš
tesniojo laipsnio žmonės uždirba 
beveik 13 kartų daugiau, nei 
mažiausiai uždirbantys, šeši de
šimtadaliai Lietuvos gyventojų 
neprivalgo ir t.t. Ji pastebėjo, 
kad valdžia yra kurčia,nenori 
girdėti žmonių pasiūlymų. Juk 
buvo atmestas net visuomenės 
dalyvavimo kovoje su nusikalti
mais pasiūlymas.

Tą patį penktadienio vakarą 
studijų dalyviai klausėsi 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje 
surengto religinio koncerto, 
kurio programą atliko mišrus 
jaunimo choras besirengdamas 
vykti gastrolėms į Ispaniją.

Šeštadienio dienos svarstytų 
tema buvo „Visuomenė: kultū
ra, religija, pasaulėžiūra”. Po
sėdžiams vadovavo Vytautas Ali
šauskas ir Saulius Girnius. Po
sėdžio pradžioje ĮLF Lietuvos fi
lialo valdybos pirm. Juozas Tu
melis, kartu su centrinio fondo 
atstovu Algiu Raulinaičiu įtei
kė 4 tūkst. litų J laisvę fondo 
premiją „Laisvės kovų archyvo” 
redaktorei Daliai Kuodytei. Per
nai tokią pat premiją buvo ga
vusi Nijolė Gaškaitė.

Dr. Antanas Musteikis skaitė 
pirmąjį pranešimą „Pažeistų 
šaknų kartos”. Vėliau prof. Vy
tautas Landsbergis kalbėjo apie 
šių dienų Lietuvos kultūrą. Jis 
pastebėjo, kad sovietmečiu iš

dyklose jos nėra labai griežtos, 
gan daug laisvės, daug laiko 
pasivaikščiojimams, kamba
riuose televizija ir radijas, įvai
rus ir skanus maistas. Be to, 
socialinis draudimas viską ap
moka, net ir kelionę, tik ligoniui 
į dieną reikia primokėti 10 
markių.

Paklausiau savo „generolo” 
patarimo. Gavę abu paskyrimą 
į Oberammergau gydyklą, bir
želio 7 d. išvykome 500 km ke
lionei į Bavarijos miestelį 

(gyvenome 76 km į pietus nuo, 
Frankfurto), aišku sustodami 
kelioms dienoms pas dukrą 
Miunchene bei netoli Bavarijos 
sostinės gyvenantį svainį.

Gražus tas Bavarijos kraštas, 
graži jo sostinė, matant jau va
saros pradžioje daug svetim
taučių — japonų, prancūzų, 
italų, ispanų, amerikiečių ir kt. 
tautybių turistų. Bet ir brangus 
tas Miunchenas, brangiausias 
Vokietijos miestas, mokant už 
kavos puoduką su pyragaičiu 
dvigubai daugiau kaip kituose 
Vokietijos miestuose.

Tačiau Bavarijoje man jokių 
kitų skanėstų neatstos čia 
gaminamos „baltos dešrelės” su 
bandele! O pridėjus dar gars
tyčių ir nealkoholinio alaus 
bokalą... Ak, ką ten kalbėti!

Tiesa, tos „baltos dešrelės” 
yra visoje Vokietijoje, daug kur 
matosi net užrašas „Bayern”. 
Tačiau tikrovėje — tai tik jų 
pakaitalas, nes kaip skanių 
didžkukulių ar koldūnų gali iš
virti tik lietuvė šeimininkė, taip 
tų garsių dešrelių gali pa
gaminti tik Bavarijos mėsi
ninkas.

Oberammergau atitolęs nuo 
Miuncheno apie 100 km. Yra 
garsus pasaulyje kas dešimt 
metų vykstančiais Kristaus 
kančios vaidinimais. Visas roles 
atlieka vietos gyventojai. Tai 
1633 m. kaimo gyventojų pasi
žadėjimas, pranykus Oberam- 
mergan siaučiančiam marui, 
bažnyčioje vaidinti Kristaus 
kančią.

1980 m., ką tik persikėlus iš 
Kanados į Vokietiją, pirmą 
kartą aplankėme Oberammer
gau ir patį vaidinimą. Dar ir 
šiandieną paliko neužmiršta
mas įspūdis, matant dideliame 
teatre (6,000 vietų) ir atviroje 
scenoje, masę žmonių, ant

žmogaus buvo atimta gyvenimo 
prasmė. Ir šiandien dar nepa
jėgiame ginti tiesos, neapčiuo
piame ribos tarp tiesos ir melo. 
Dr. Vytautas Kubilius skaitė 
pranešimą „Kultūra - lūžio si
tuacijoje”, o Darius Kuolys, 
kalbėdamas apie švietimo kaitą 
Lietuvoje, priminė, kad dar vis 
užmiršta tebėra tikroji žmogaus 
ugdymo filosofija. Prof. dr. Al
gis Norvilas skaitė paskaitą 
apie lietuvių kalbą. Jis ap
gailestavo, kad įsigalintis anglų 
kalbos vyravimas lietuvių ir 
kitų mažesnių tautų kultūrose 
ir kitose srityse gali turėti 
neigiamo poveikio ir net keisti 
kalbos pobūdį. Todėl būtinas 
yra kalbininkų dalyvavimas 
kalbos ugdymo procese. Mantas 
Adomėnas kalbėjo apie krikščio
nybę ir kultūrą dabarties Lie
tuvoje. Po visų pranešimų buvo 
gausios diskusijos. Tą patį 
vakarą įvykusioje atsisvei
kinimo vakaronėje meninę dalį 
atliko sesutės Valiušaitytės, 
Kauno tarybos narys Juozas 
Bakutis ir Intos lagerio trem 
tinys Donatas Kvedaras.

(Pagal „Kauno laiko” infor
maciją, šį reportažą paruošė 
Juozas Baužys)

Pentagonas 1980 m. net buvo 
uždraudęs JAV kariams lankyti 
vaidinimą .

Vaidinimų rengėjai buvo pri
versti sudaryti iš pasauliečių ir 
dvasiškių komitetą ir ištaisyti 
žydų tautą įžeidžiančius 
sakinius. Tokiu būdu, pvz., mi
niai, t.y. žydų tautai, reika
laujant Kristų nukryžiuoti bei 
Pilotui plaunant rankas, tačiau 
miniai vėl skanduojant „tegul 
Jo kraujas krenta ant mūsų ir 
mūsų vaikų” („Das Oberam
mergau Passionspiele”, 1980 m. 
Textbuch, psl. 96), jau 1990 m. 
tų žodžių nebuvo. Yra ir kitų 
pataisų, kiek mažesnės reikš
mės. Visas vaidinimo pelnas 
skiriamas labdaringiems tiks
lams.

Pats Oberammergau miestelis 
— tai krautuvių, medžio skulp
tūrų (daugumoje religinių) 
tikras rojus. Medžio skulptūra 
perduodama kartos į kartą. 
Kainos gan aukštokos, tačiau 
turistai, ypač iš JAV, mielai 
drožinius perka. Dienos metu 
gatvėse — tikras Babilonas, 
įvairių kraštų automobiliai, 
autobusai. Gyventojų pajamos 
ateina iš turistų kišenių, ka
dangi beveik kiekvienas namas 
yra mažas viešbutis-pensionas, 
turi kambarius išnuomavimui 
su visais patogumais.

Kiek apie mano „kurortą”-gy- 
dyklą. Jame — 166 kambariai 
(su viengungiais ir vedusiais — 
200 ligonių), daktarai, slaugės, 
įvairių ligų specialistai - tar
nautojai, pvz., masažistai, gim
nastikai, plaukimo instruk
toriai, maisto gaminimo pata
rėjai ir t.t. Tad su maža pietų 
pertrauka, esi visą dieną 
užimtas. Tiesa, po pietų nėra 
daug užsiėmimų, daugiau laiko 
skiriama pasivaikščiojimui. 
Tvarka gan griežta, reikia 
prisilaikyti visų taisyklių, 
rūkyti kambariuose griežtai 
draudžiama. Rūkoriams kieme 
pastatytas mažas namelis. 
Automobiliai — garaže. Už jų 
saugojimą pet keturias savaites 
reikia mokėti 100 markių. Nuo 
11 vai. v. garažo durys 
uždaromos. Neįvažiuosi nei iš
važiuosi. Pagrindinės durys taip 
pat uždaromos 9 vai. v. Tačiau 
duodamas atsarginis raktas, nes 
esama ligonių, mėgstančių va
karus praleisti užeigose, prie

PADĖKA
„SAULUTĖ”, LIETUVOS VAIKŲ GLOBOS BŪRELIS, 

dėkoja ELEONORAI ŠVEDIENEI, kuri, pagerbdama 
atminimą savo Vyro

A.A. RAIMUNDO J. SZWED (Švedo), 

atsiuntė „Saulutei” laidotuvėse suaukotus $300 paremti 
našlaičius Vilniaus krašte, iš kur a.a. Raimundas buvo kilęs.

Aukojo; J. ir A. Bliujai, O. Kilikauskienė, J. ir J. Krutu
liai, S. ir A. Mažuliai, J. Mikulis, R. ir S. Paškai, S. Purvinienė, 
L. ir Š. Šmulkščiai, V. ir J. Suduikiai, V. ir I. Talandžiai, V. 
ir D. Trumpjonai.

„Saulutė” reiškia užuojautą a.a. Raimundo Švedo gimi
nėms bei artimiesiems.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4°/o iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltic Expediting 

517 Fruitland Rd.
Stoney Creek, Ont.

Canada 18E 5A6
Tel. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE

2719 West 71 
Chšcago, IL 60629 

(89O)775-SEND 
(312)434-2121

AMTA

AMERICAĄrr^^^v ^BROAD, INC.

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

NMGMnrMOPDOVO

IM
ii % .'? . n..
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rqąm»UMB£KK ChTfMAI Ei.KOPK'95

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

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

North Side
3000 N. Milvvaukee- 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 

Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

VASAROS
KAINOS

Ten ir atgal

Vilnius $675
Riga $675
Tallinn $675
Minsk $675

Į vieną pusę

Vilnius $505
Riga $505
Tallinn $505
Minsk $505

I
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba , 
Informacijos Skyrius !.

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090, 
tel. 703) 471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

GRYBAI MŪSŲ STALUI

Varėnos rajono Grūto kaime 
veikianti firma „Hesona” 
pradėjo pardavinėti konser
vuotas grybų mišraines, kurios

veikusių meno galerijų teliko 6.
„Langą”, kaip ir kitas Vil

niaus galerijas, yra pamėgę 
įvairaus amžiaus ir įvairių 
sričių verslininkai arba jų 
žmonos, užsienio šalių diplo
matai. Retsykiais dar užklysta

kelis kartus pigesnės už vaka- - smulkiųjų ir vidutiniųjų meno
rietiškąsias. Per du mėnesius 
„Hesona” pagamino 20 tūkst. 
puslitrinių indelių šių miš
rainių. Kol kas mišrainės ga
minamos iš pernykščių žaliuo
kių, o ateityje žadama konser
vuoti ir šilbaravykius, kurie 
Vakarų rinkoje vertinami ma
žiau nei voveraitės ar baravy
kai.

Grybų konservavimą šiemet 
atnaujino ir įmonė „Rokiškio 
konservai”. Jie be vargo 
pardavė 2 t žaliuokių ir 10 t 
šampinjonų konservus.

„Hesonos” supirkėjai per se
zoną superka 500-700 t grybų. 
Firmos vadovai tvirtina, kad 
šiemet Lietuvoje jos niekas 
neaplenks. Jų teigimu, įveža
mus baltarusiškus grybų kon
servus valgo acto mėgėjai, o 
vakarietiškuosius - negailintys 
pinigų. „Hesonos” konservų 
puslitrinis indelis kamuoja 4-5 
litus arba 3-4 kartus fiau nei 
importiniai konservuoti šam
pinjonai. Už kiekvieną Lietuvo
je parduotą stiklainį grybų fir
ma uždirbs maždaug po 3.5 lito.

DIPLOMUOTI VERSLO 
SPECIALISTAI

Jau šeštą kartą įteikti dip
lomai Vilniaus universiteto 
Tarptautinio verslo mokyklos 
klausytojams. Šiemet diplomai 
įteikti 22 klausytojams. Per 10 
mėnesių jau aukštąjį mokslą 
baigę žmonės šioje mokykloje 
gauna verslo žinių pagal MBA 
(Master of Business Administra- 
tion) programą bei praktinių 
įgūdžių Danijos, Vokietijos fir
mose. Tarptautinio verslo mo
kyklos sėkmę lemia ir tai, kad 
jai pagalbą teikia Jungtinės 
Tautos, kurios mokyklą remia 
ne tik materialiai, bet ir siunčia 
dėstytojus iš Vokietijos, Pran
cūzijos, Danijos, JAV, kitų 
šalių. Šiemet, kaip ir anksčiau, 
nemaža paskaitų skaitė New 
Yorko St. John privataus uni
versiteto profesoriai." Mokslo 
metams pasibaigus, kursan
tams buvo išduotas ir šio uni
versiteto baigimo pažymėjimas. 
Kaip rašo savaitraštis „Savi
ninkas”, per 5 metus Tarptau
tinio verslo mokyklą baigė 167 
specialistai. Dauguma jų staža
vosi ne tik Danijos, Vokietijos, 
bet ir JAV bendrovėse. Dauge
lis jų yra jau įkūrę privačias 
įmones arba sėkmingai dirba 
Lietuvos valdymo, vyriausybi
nėse struktūrose bei tarptau
tinėse organizacijose. Tarptau
tinio verslo mokykla bene vie
nintelė Lietuvoje rengia tokius 
specialistus, kurių teorinių 
žinių lygis ir praktiniai įgūdžiai 
atitinka šiuolaikinio Vakarų 
pasaulio vadybos standartus.

DAILĖS RINKOS BŪKLĖ 
- KRITIŠKA

„Galerijų savininkai nenori 
viešai pripažinti, kad apyvarta 
artėja prie kritinės ribos, nes 
tokios žinios neigiamai veiktų 
likusius pirkėjus”, — „Lietuvos 
rytui” sakė „Lango” galerijos 
savininkas Saulius Pilinkus, 
teigiantis, kad jau pora metų 
meno rinka beveik neegzistuo
ja. Daugiausia per mėnesį 
„Langas” yra pardavęs dailės 
kūrinių už 1,000 litų. Iš 13 
pastaraisiais metais Vilniuje

pirklių iš Vidurio Europos. Ypač 
jų daug buvo prieš 4 metus, nes 
kai kuriems pasisekė gerai 
uždirbti. Antai už 372 JAV 
dolerius ir 57 centus 1991 m. 
nupirkęs Gintaro Janonio sep
tynių tapybos darbų kolekciją 
vienas pirklys iš Olandijos, 
Delfos (Olandija) galerijoje juos 
pardavė po 400 JAV dolerių už 
kiekvieną. Prieš trejus metus 
viena moteris iš Švedijos už 90 
dolerių nusipirko Živilės Žilytės 
neįrėmintų piešinių parodą ir 
pardavė Švedijoje kiekvieną po 
100 dolerių.

Tačiau S. Pilinkus teigia jog 
jau esama požymių, kad meno 
rinka Lietuvoje vėl pradės for
muotis. Nors Vakarų Europos 
šalių praktika neleidžia tikėtis, 
kad kada nors šis verslas bus la
bai pelningas.

KREKENAVOS DEŠROS...

Jo nuomone, jei taip ilgai 
truks, ūkiai bankrutuos. „Da
bar prie agrofirmos prisijungėm 
visą 3,500 ha Krekenavos ūkį. 
Turime naujausios Vakarų 

1 technikos žemei apdirbti. Ban
dysime kurti, kaip aš sakau, 
rytojaus ūkį. Tik su sąlyga: 
jeigu ir valdžios vyrai ims 
pagaliau valstybiškai mąstyti ir 
mums padėti”, sako Alfredas 
Pekeliūnas. Jo nuomone, pa
grindinė nesusišnekėjimo su 
valdžia priežastis ta, kad 
valdžia labai paklusni Europos 
Bendrijos siųstiems patarėjams, 
konsultantams, bankininkams. 
•„Dabar davė subsidiją galvijų 
ūkiams paremti. Ačiū. Bet atva
žiavęs Pasaulio banko atstovas 
už tai mūsų prezidentui padarė 
pastabą: kaip drįsot, negalima. 
Gerai, nesubsidijuokit — galvi
jų nebus. Užteks vieną kartą 
kvailinti žemdirbį — kai už naf
tą, elektrą, tai mokėkite vaka
rietiškomis kainomis, o už mė
sų, pieną, grūdus — lietuviško
mis?” A. Pekeliūnas mano, kad 
Vakarų šalys per visokius eks
pertus ir konsultantus dalijasi 
Lietuvos rinką. „Tiesiog kiek
viename žingsnyje jaučiame, 
kad nenorima, jog žemės ūkis 
Lietuvoje nors kiek laikytųsi”.

VOKIETIJA
SUINTERESUOTA

INVESTUOTI Į 
LIETUVĄ

Vokietija yra viena svar
biausių Lietuvos užsienio pre
kybos partnerių Vakaruose. 
„Lite” išspausdintame Lietuvos

Krekenavos agrofirmos mėsos 
perdirbimo įmonė, neseniai 
įrengta su viena italų firma, pa
ti naujausia ir moderniausia 
Lietuvoje. Dabar agrofirma iš 
Briuselio laukia pažymėjimo, 
kad čia dirbama pagal visus Eu
ropos Bendrijos reikalavimus. 
Tai bus kol kas vienintelė firma 
Lietuvoje, turinti tokį pažy
mėjimą. Krekenavos agrofirma 
pretenduoja į 1,500 tonų mėsos 
kvotą, kurią šiemet Lietuva 
išveš į Vakarų Europą.

Pokalbyje su „Lietuvos aido” 
korespondentu Krekenavos ag
rofirmos vadovas Alfredas Peke
liūnas tvirtino, kad 1,500 tonų 
mėsos išvežus į Vakarų Europą, 
lietuviams nepritrūks savos 
mėsos. „Krekenavoje kiaulienos 
dar galime pagaminti apie 2,000 
tonų. Tik pirkit, — mums di
džiausias rūpestis, kaip par
duoti. Dėl to, kad mūsų žmonės 
neįstengia pirkti mėsos, esame 
priversti stabdyti gamybą. Kas
dien galėtume papjauti ir sudo
roti po 300 kiaulių, o papjau
nam gal po 100. Nėra kur dėti 
mėsos”.

A. Pekeliūnas mano, kad Lie
tuvoje per daug mėsos kombi
natų, ypač merdinčių. „Panevė
žio ‘Maiste’ dirba 600 žmonių, 
o per visą savaitę tepapjauna 
gal 100 kiaulių. O pas mus da
bar dirba 100 žmonių ir tai kas 
savaitę sudoroja po 700 kiau
lių”.

Lietuviai ūkininkai ir žemės 
ūkio bendrovės neturi kur dėti 
gyvulių, mėsos, o šalies parduo
tuvėse — užsienietiškos kiaulių 
uodegos. Pasak A. Pekeliūno, 
„ką padarysi, kad tokia mūsų 
valdžios vyrų politika”. Nors ir 
nutarta be muito mokesčio ne
leisti įvežti subproduktų, ima ir 
priima nutarimą atleisti nuo 
muito.

Nuo valdžios neišmanymo ar 
vienadieniško mąstymo kenčia 
visi. Štai ir Krekenavos agrofir
ma kartu su vokiečiais pradeda 
statyti naują fabriką „Kreke
navos pašarai”. „Partneriai 
patys paskola pasirūpino, vis
kas tarsi gerai, bet vežant iš Vo
kietijos įrangą, „gimtasis” 
pridėtosios vertės mokestis sto
ja skersai kelio. Jeigu nuo 4 
mln. markių sąmatinės vertės 
būsime priversti mokėti 18 proc. 
pridėtinės vertės mokestį, tai 
kaip mums parsivežti visą rei
kalingą įrangą?” — klausia A. 
Pekeliūnas.

Bakefoi

ambasados Vokietijoje patarėjo 
Jono Rudalevičiaus straipsnyje 
džiaugiamasi, kad didėja Lie
tuvos ir Vokietijos užsienio pre
kybos apimtys. Tačiau Vokieti
jos ekonomikos ministerijos eks
pertai mano, kad Lietuvos eks
portas ir jo struktūra rodo jog 
mūsų šalies ekonomika dar ne
gali sėkmingai konkuruoti Eu
ropos ir pasaulio rinkoje. Vo
kietija suinteresuota investuoti 
į Lietuvos infrastruktūrą — auto- 
kelius, geležinkelį, Klaipėdos 
uostą. Tačiau reikalingas dides
nis mūsų pačių aktyvumas, pa
rengiant patikimai technologiš
kai bei ekonomiškai pagrįstus 
projektus. Svarbiausioji Vokie
tijos verslininkų akcentuojama 
problema, stabdanti investicijas 
į Lietuvą, yra ta, kad jie 
Lietuvoje negali įsigyti žemės ir 
nekilnojamojo turto. Nesant pa
kankamo ekonominio stabilumo 
Lietuvoje (ekonominė rizika 
daug didesnė negu Europos Są
jungos šalyse), kol yra nepa
kankamas ekonominių įstaty
mų kompleksas bei jų funk
cionavimas, neveikia Europos 
Sąjungos šalių tipo bankų 
modelis, teisinės ir finansinės 
sistemos, Vokietijos verslinin
kai didžiausia savo investicijų 
garantija laiko galimybę įsigyti 
nuosavybėn žemės sklypus su 
nekilnojamuoju turtu. Todėl 
didesnė Vokietijos investicijų 
dalis nuplaukia į geriau išvys
tytas Rytų Europos šalis - Čeki
ją, Slovakiją, Lenkiją, rašo J. 
Rudalevičius. Be to, ekonominių 
ryšių plėtrą apsunkina dažno
kai besikeičiantys ekonominiai

įstatymai, statistikos tarnybų 
duomenų menkas patikimumas, 
sunkumai, kertant Lietuvos ir 
Lenkijos sieną.

Rima Jakutytė

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

PRIVATUS ŪKIS 
„PIKTEIKIAI"

Ieško investitorių ir kompanijų, 
kurios domisi Rytų Europos rin
ka. Dėl platesnės informacijos 

kreiptis:
Plktelklų km., Vėžaičių apyl. 

Klaipėdos raj. 5840 
Lietuva

Tai. 011*370-40-4-88*13

VALOME
KILIMUS, BALDUS; 
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 
737-5188
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MAŠINOS RAŠTINĖMS. 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
8233 W. 96 Si.
Oak Lawn, IL 80453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-488-7000 
Fax. 708-488-7006

Ras. 312-778-3871 
Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

accentrkaltv', j
5265 West 95th Street 1 

dak Lawn, lltti^is 60453!

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

' ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
ikirne ir. pardavime,. mieste ir 
^priemiesčiuose.

RU/IAS L. STANKUS

> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
■ MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Penęininkams nuolaida

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

KARDAS TRADING — NAMO TECHNIKA uab
DĖMESIO! SU ŠIA IŠKARPA 10% NUOLAIDA IKI 95.12.31 

NAMŲ ĮRENGIMUI JAV PREKĖS GAUNAMOS LIETUVOJE. 
PAGAL KOKYBE - ŽEMOS KAINOS

AMERITONE PAINT—Dažai, teptukai 
ADVANCE WINDOWS—įvairaus dydžio langai 
L.A. FIREPROOF DOOR—Metalinės durys

SCHLAGE—Spynos, užraktai 
PEMCO—Apdaila, Izoliacija 
P.C. BRUSH—šepečiai, šluotos

KREIPKITĖS JAV IR LIETUVOJ - SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

J
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų . foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai,

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

Lietuvoje, Panevėžyje parduo
dami 2, 3 ir 4 kamb. butai su pa
togumais. Skambinti (Panevėžys) 
011-370-54-4-79-77, arba 
Chicaga 312-890-0054.

m/ , KMIECIK'ltEALTOlJs* 
yjvfcl ; 7922 S. Pulasld Rd.

J j 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MA YEK 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrrjęniškai 
patarnaus. Įkaiftavimas veltui. • ,
~ - v, - .

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tai.: 312-776-1486

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS 
BETTER HOMES & GARDENS®
3325 66th Street, N., St. Petersburg, FL 33710
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642

JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR* H.

** ———

Vilniuje, Antakalnyje parduo
damas 4 kambarių butas su bal
dais, tai. 815-455-0053, •

Birštono kurortą parduodamas 
4 kambarių butas.

Kaina: $13,000.
Tai. 305-922-4353

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl.'$355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779 6193. Kaibštl ang
liškai.

VILNIUS 
Antakalnio 86 

74-1791

PANEVĖŽYS 
Beržų 44 
54-33733

ŠIAULIAI 
Radviliškio 122 

14-29425

LOS ANGELES 
(818) 349-6114

LIUKSUSINE 10 DIENŲ KELIONE 
LAIVU KARIBŲ JŪROJE 

$999.00 asmeniui + uosto mokestis 
1995 m. lapkričio 30 d.

(Retail $2,490.00!)
Iš Ft. Lauderdale į egzotiškus uostus!

Pigūs skrydžiai nuo laivo į visus miestus.

DABAR RENGIAME ANTRĄ METINĘ 
LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ!

TRAVEL & TRADE 
(813) 360-5200

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai, j
Skambinti Sigitui: 312-787-1828

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2668.

BALTI A EXPRESS CO LTD.,
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;

• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS;

BALTIA EXPRESS CO LTD 
3782 W 79TH STREET 
CHICAGO, IL 60652

ARBA
SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

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

AMBER GROUP 
482THOMAS DRIVE 

BENSENVILLE, IL 60106

TURIME ATSTOVUS LOS ANGELES IR GRAND RAPIDS

10%—20%—-30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraodą nuo ugnies, 
:aip pat ir už automobilio 
draudimą.

PRANK ZAPOU8 
3208V> Waat 95tti Street 

Tel. (708) 424-8854
(3tl) 584-8854 *

HELP WANTED

Ieškomi darbininkai namų 
valymui. Turi turėti savo susi
siekimo priemonę.

Tai. 708-876-0685

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hille, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care
Employmant Agency 

Tai. 312-736-7900

t=)
LENOER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

IEŠKO DARBO

Moterie Ieško darbo, slaugyti 
senuką; turi patyrimo prie ligonių. 

Skambinti tel. 312-436-5034

Or a college education. Or a comfortable retirement. lt s 
the secure feeling you get knowing that you’re providing for 
your family and your future. It’s a U S. Savings Bond, and it 
pays competilive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more For more 
Information, pick up a free Buyer's Guide at your local bank 
And ask about the Payroll Savings Plan where you work

U.S. Savings Bonds
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-436-6909
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JŪSŲ BUTAS IR JO 
APSAUGA

Šiais laikais, nesvarbu, kur 
gyvenate: ar turtingame, ar 
vargšų rajone, turite būti 
atsargūs — vagys visur savo 
kišenes nori pripildyti nelaimin
gų aukų turtu. Labai tur
tinguose butuose — pastatuose 
yra pasamdyti durininkai, kurie 
nieko neįleidžia į keltuvus arba 
butus be šeimininkų leidimo. 
Tačiau ir tokiuose pastatuose 
gabūs vagys moka apeiti duri
ninkus ir apiplėšti gyventojus. 
O ką kalbėti apie užraktus — 
būtent užrakintas priekines 
duris! Gabiems vagims beveik 
nėra užraktų. Todėl butų gyven
tojai turi būti labai atsargūs, 
įvairūs miestai turi įvairius 
įstatus dėl butų apsaugos ir pan.

Ar žinote, kiek saugus yra 
jūsų pastatas ir jūsų butas? Ar 
esate tas nuomininkas, kuris 
dažnai palieka savo butą, ne
užrakinęs specialaus užrakto 
„deadbolt”? Ar jūs esate tas 
nuomininkas, ar buto savinin
kas, kuris retkarčiais atidaro 
pastato duris nepažįstamam, 
pirma nepaskambinusiam ir ne- 
pranešusiam apie atsilankymą? 
Ar jūs neįsivedėte pavojaus sig
nalo ir šviesų reguliatoriaus, 
kad sumažintumėte nereika
lingas išlaidas? Jei taip, tai 
žinokite, kad jūsų butas yra at
viras vagims. Butų saugumo ži
novai sako, kad šie ir panašūs 
gyventojų įpročiai yra tipiški 
daugeliui. Tik kai tokie žmo
nės būna apvogti, tada supran
ta, kad svarbiausi dalykai ap
saugai prieš vagis yra:

1. užrakinti „deadbolt”; 2. 
gerai žinoti, ką įsileidžiate į 
savo namus, nesvarbu, jei ne
pažįstamas yra gražiai apsiren
gęs ir gražiai kalbantis žmogus, 
ir 3. įvesti pavojaus signalo 
sistemą.

Jei visi nuomininkai ar butų 
savininkai imtųsi reikiamų at
sargos priemonių, tas padėtų 
sumažinti nusikaltimus daugia
bučiuose namuose. Štai kelios 
apsaugos priemonės:

1. Pasitikrinkite, ar jūsų pas
tatas turi apsaugos priemones, 
kurių reikalauja jūsų miesto pa
statų nuostatai. Daugumas 
miestų reikalauja, kad daugia
bučių namų pagrindinės įėjimo 
durys turėtų „vilkiuką” (peep- 
hole) ar langą, ir kad langai 20 
pėdų nuo žemės ir 10 pėdų nuo 
„fire escape” ar stogo, turi 
turėti užraktus, ypač sieteliai ir 
ventiliatoriai, kad jų nebūtų 
galima išimti.

Taip pat pastato durys turi tu
rėti automatiškai užsirakinan
čias („deadlach lock”) antrąsias 
duris, kurios pačios užsirakintų 
su apsauga po to, kai jūs raktu 
jas atrakinate ir įeinate į vidų.

2. Tie, kurie dirba su namų 
vagių nusikaltimais, pataria, 
nepasitikėti tik laukinių durų į 
pastatą saugumu, jie pataria 
imtis įvairių apsaugos priemo
nių ir pačiame bute. Būkite vi
sada tikri, kad jūsų buto durys 
yra užrakintos, ar jūs esate 
namuose ar ne. Tas yra svarbu 
nuomininkams ar butų savinin
kams namuose, kuriuose yra 
durininkai. Dažnai žmonės 
užrakina tik paprastą užraktą, 
bet „deadbolt” užraktą palieka 
nerakintą. Jie mano, kad, jei yra 
namuose ar išeina į krautuvę 
tik keliom minutėm, to užrakto 
nereikia rakinti. Juo labiau, jei 
yra durininkas, nereikia visko 
rakinti. To tik ir laukia vagys 
— jiems šitoks žmonių galvo
jimas ir tokie įpročiai padeda jų 
darbe. Dažnai žmonės antrinius 
savo namų raktus atiduoda šei
mos nariams ar draugams, kad 
nelaimės atveju jie galėtų įeiti 
į butą. Tačiau, jei tie raktai 
dingtų ar būtų pavogti, šeimos

narys, ar draugas, jų greitai 
nepasigestų, nes jų jam retai ar
ba visai nereikia. Pastatų ad 
ministratoriai turi atsarginius 
raktus, kuriuos, atsiradus rei
kalui, visada galima panaudo 
ti. Nėra reikalo atsarginius 
raktus dalinti draugams.

3. Niekada neslėpkite raktų 
skirtų šeimos nariams ar drau
gams, po išorinių durų kilimėliu 
ar virš durų rėmų. Daugumas 
mano,kad tų vietų vagys nežino, 
bet jie gerai žino visas galimas 
raktų slėptuves ir jas apžiūri. 
Kita paprasta apsaugos priemo
nė, kuria daugelis nuomininkų 
nesinaudoja, yra „vilkelis” (door 
viewer). Kai kurie vagys „spe
cialistai” skambina kiekvieną 
skambutį visame pastate ir daž
nai jiems pavyksta įeiti, kai 
nuomininkai laukia svečio ir, 
nepasitikrinę, ar tai jo svečias, 
tokį asmenį įleidžia į pastatą. 
Dėl to prie jūsų buto durų gali 
atsirasti nelauktas ir netikėtas 
svečias. Policija daug kartų 
sako ir kartoja, kad žmonės 
neatidarytų durų žmogui, kurio 
nepažįsta . Labai svarbu nau
dotis „vilkeliu”. Jei kas nors ką 
nors jums atneša, ko jūs nelau
kiate, pasakykite, kad paliktų 
už durų. Niekada nepasitikėkite 
durų grandinėlės apsauga. Va
gis ar koks įsiveržėlis gali labai 
lengvai įrėmęs petį į duris, 
pastumti ir nutraukti grandinė
lę. Savo bute atkreipkite dėmesį 
į vietas, pro kurias lengviausia 
įsilaužti — patekti į jūsų butą. 
Paprastai tokios vietos yra už
pakalinės durys ir langai, nes 
tose vietose į įsiveržėlius krei
piama mažiausia dėipesio. Re
komenduojami apsaugos virbai 
(security bars) užpakaliniams 
langams. Juos galite gauti ge
ležies ar namų apyvokos krau
tuvėse. Dažnai juos galima įdėti 
iš vidaus taip, kad, valant 
langus, galima lengvai išimti ir 
vėl įdėti.

Kita gera apsaugos priemonė 
yra durų ramstis (door bar), 
kurio vieną galą pakišate po 
durų rankena, o kitą atremiate 
į grindis, ir tai neleidžia 
atidaryti jūsų buto durų. Slankio- 
jančios „patio” durys, yra kita 
vieta, pro kurią lengva įsiveržti 
į butą. Patartina įsigyti specia
lius „patio” durų užraktus, 
kurie gali būti uždėti ant durų 
taip, kad įsiveržėlis jų negali 
iškelti iš rėmų. Užraktai yra 
taip pritaikyti, kad galite 
truputi praviras duris užrakinti 
ir jaustis saugiai, tuo pačiu 
metu gauti šviežio oro. Kai 
slankiojančias duris laikote 
uždaras, apsaugai gali būti 
naudingas ir senos šluotos ko
tas, atitinkamai nupjautas ir 
įdėtas į slankiojimo griovelį. Ir 
tas prilaikys, neleis durų pas
tumti ir atidaryti.

4. Kitas geras investavimas 
ir apsauga nuo plėšikų yra ap
saugos signalai. Butų gyvento
jams, kurie neturi šunų ir 
gyvuliukų yra rekomenduojama 
nematomų spindulių apsaugos 
sistema. Įsiveržėliui pakliuvus 
į tokios apsaugos saugojamą 
butą, peržengus pro nematomus 
spindulius, tie spinduliai auto
matiškai signalizuoja pavojų. 
Tiems, kurie turi namuose gy
vuliukų, yra rekomenduojama 
kontaktinio tipo signalų siste
ma, kuri būna įtaisyta ant durų 
ir langų. Jei kontaktas yra nu
traukiamas, automatiškai įsi
jungia pavojaus signalas. Prieš 
perkant tokią sistemą, patikrin
kite pardavėjo firmą ir jo 
patikimumą, taip pat pasiti
krinkite, kad įvedėjas prižiūrė
tų jūsų sistemą ateityje.

Įjungiant šviesas ir radiją pa
gal reguliatorių, nustatytu lai
ku, vagims gali sudaryti įspūdį, 
kad kas nors yra bute, nors jis 
tuo metu ir būtų tuščias. Pata
riama, jog būtų prijungta keletą

Antakalnio TB ligoninės pacientai. Jiems specialius vaistus nuolat siunčia 
Lithuanian Mercy Lift. '

lempų prie šviesos reguliatorių 
ir dažnai keistų jų užsidegimo 
laiką, kad lempos užsižiebtų 
skirtingu laiku įvairiuose kam
bariuose. Įjungiant radijo apa
ratą į reguliatorių, taip pat 
padeda atbaidyti nenorimus 
„svečius”.

Specialistai sako, kad įjungtas 
radijas, ypač į įvairių pasikalbė
jimų programas, gali sudaryti 
vaizdą, kad kas nors nemiega ir 
klauso radijo ar televizijos, o 
uždegta lempa — kad kas nors 
skaito knygą ar ką nors kitą 
veikia. Žinovai sako, jog vagys, 
pamatę ženklus, kad namuose 
— bute yra pavojaus apsauga ar 
ifuo, apsigalvoja ir nesiveržia į 
tą butą, o eina ten, kur jokių ap
saugos priemonių nėra. Vagys 
irgi nenori rizikuoti, jie taip pat 
įmasi įvairių apsaugos priemo
nių. Pamatę per langą didelį 
šuns maisto indą, ar šuns nu
mestą apykaklę, vagys dažnai 
palieka tą butą ir eina ieškoti 
kito.'

Taip pat patartina būti at
sargiems su vardais prie durų 
skambučių. Niekada nerašykite 
taip, jog suprastų, kad gyvena 
viena moteris,, pvz., Mary 
Smith, gąlite užrašyti M. Smith 
ir tada riebus aišku, kas ten 
gyvena — vyras, moteris ar abu. 
Daugiabučių gyventojų didžiau
sia apsauga yra atsargus ir 
tinkamas priekinių ir užpakali
nių durų naudojimas. Dažnai 
dideliuose pastatuose yra dvejos 
įėjimo durys, tarp jų yra vesti
biulis, kuriame įtaisytos pašto 
dėžutės. Būkite tikri, kad pir
mosios durys yra tinkamai už
rakintos, pirma, negu pasieksite 
antrąsias duris. Dažnai žmonės 
yra užpuolami vestibiulyje iš už
pakalio, kada jie nusisukę ban
do atrakinti antrąsias duris ar
ba tikrina savo pašto dėžutę.

5. Mandagumas svetimie
siems? Daugiabučių namų gy
ventojai turi būti atsargūs ir 
neatidaryti išorinių pastato 
durų nepažįstamiems žmonėms. 
Yra vagių, kupė labai malonūs, 
saldžiakalbiai ir gražiai, tvark
ingai apsirengę, nes tai padeda 
jų profesijai. Jeigu žmogus nori 
įeiti į pastatą ir neturi rakto, 
nebūkite mandagūs ir neatida
rykite jam durų, padėdamas 
įeiti. Taip pat neatidarykite 
durų vaikams ar kraustytojams. 
Vagys ieško tokių progų, ar jas 
sudaro, kad galėtų patekti į 
pastatą.

Jei jūsų butas turi šalia ga
ražą su automatiškomis du
rimis, naudokite savo gerą 
nuovoką. Kai įvažiuojame į 
garažą, sekite per veidrodėlį, ar 
kas nors be jūsų į garažą neįėjo. 
Pasitikrinkite, kad, uždarant 
garažo duris, negirdėtumėte 
jokių žingsnių užpakalyje savęs.

Pirmo aukšto ir rūsio butų 
gyventojams krūmai, augantys 
arti lango, irgi gali sukelti 
rūpesčio. Įsiveržėliai žiūri, kur 
gali pasislėpti ir krūmai arti 
namo kaip tik jiems gali būti 
gera slėptuvė. Namo gyventojai 
turi prašyti namų prižiūrėtojų, 
kad krūmai apie namą būtų re- 
guliariai apkarpomi. At
minkite, kad tamsa yra geriau
sias plėšiko draugas! Jei elek
tros lemputės pastato koridoriu
je ar kitur yra perdegusios,

„DRAUGO”
RĖMĖJAI

Aukos grąžinant laimėjimo 
bilietėlius.

10.00 dol. V. Paovys, Grand 
Rapids, MI; Anelė Juodvalkis, 
Lemont, IL; Alf. Gudauskas, 
Chicago, IL; Gražina Musteikie
nė, Oak Lawn, IL; Viktoras 
Vaitkus, Waterbury, CT; Leo
nas Petronis, Dearborn, Hts., 
MI; Aldona Ruth, Oak Lawn, 
IL; G. A. Likander, Kankakee, 
IL; Vaclovą Dėdinienė, Wor- 
chester, MA; dr. Vytautas Ma
jauskas, Teųuesta, FL; A. J. 
Gedrimas, Hamilton, Ont., Ka
nada; Vytas Vaitkus, Hinsdale, 
IL; J. Morkūnas, Highland, IN; 
K. Katilius, Tucson, AZ; ALKA, 
Putnam, CT; Albina Lipčienė, 
Putnam, CT; Bielskis, Aurora, 
IL; M. Akelaitis, Palos Park, IL; 
Vytautas Žmuidzinas, Roches- 
ter, N Y; Albina Tomkus, Juno 
Beach, FL; Valė Austras, Mel- 
rose, MA: Lucia Tarvydas, Edi- 
na, MO; Vladas Gelažius, St. 
Pete Beach, FL; J. Staras, Lake 
Worth, FL; M. Pauliukonis, 
Worcester, MA; M. Karaska; 
Freaericksburg, VA; Vladas Le- 
lis, Rochester, N Y; Regina 
Choromanskis, Hamilton, Ont., 
Kanada; Ramunė Krivis, St. Pe- 
tersbifrg, FL; Bronius Klimas, 
Lyndhurst, OH; V. Rakauskas, 
Melrose Park, IL; Danielius 
Liutkus, Lockport, IL; Vytautas 
Aušrotas, Etobicoke, Ont., Ka-

žiūrėkite, kad jos greitai būtų 
pakeistos naujomis, net jei tą 
reikėtų ir jums patiems padary
ti. Daugumas asmenų nesilaiko 
paprastų apsaugos taisyklių, 
galvodami, kad gyvena saugia
me pastate ir vagys jų nepa
sieks. Bet tai neteisybė, būkite 
visada atsargūs, nes nežinote, 
kaip ir kur jūs būsite vagių auka. 
Šiais laikais niekur ir niekada 
niekas negali garantuoti šim
taprocentinio saugumo. Todėl 
pasisaugokite, kad nereikėtų 
dėl jūsų pačių apsileidimo 
nukentėti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Apartments by 
J. Steele). .

Aldona Šmulkštienė 
ir

Birutė Jasaitienė

TAUTŲ FESTIVALIS!

Balzeko muziejuje 
Šeštadienį, rugpjūčio 19 d.

12 - 6 vai. vakaro

Lietuviu, lenkų, meksikiečių, graikų, 
airių šokėjų pasirodymai, amatų 

mugė, susitikimas su apylinkės verslo 
ir kultūrinių įstaigų atstovais, įvairių 
tautų skanumynai, filmai, pranešimai 

ir daug daugiau!

Kviečiame visus!

nada; Alfonsas Petrutis, W. Hy- 
annisport, MA; B. Staškevičius, 
Verdun, P. Q. Kanada; dr. Kęs
tutis Biskis, Dovvners Grove, IL; 
V. Čyvas, Cleveland, OH; A. 
Pretkelis, Chicago, IL; N. 
Paramskas, S1. Petersburg, FL; 
Fr. Siutas, Chicago, IL; A. Juod
valkis, Chicago, IL; Gediminas 
Sakevičius, Little Rock, AR; 
Mečys Valiukėnas, Chicago, IL; 
Elena Vabaliene, Kingston, 
Ont., Kanada;

10.00 dol. Stasys Kazlauskas, 
Arlington, MA; Genė ir Peter 
Juodikis, Chicago, IL; Stasys 
Erlingis, Dearborn, Hts., MI; 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH; 
Salomėja Šmaižienė, Hot 
Springs, AR; A. Razma, Hinsda
le, IL; B. Rasimas, Chicago, IL; 
Monika Stanaitienė, Chicago, 
EL; Algimantas Kubilius, Chica
go, IL; Marytė Vizgirdienė, Au
rora, IL; P.A. Kamer, Brook- 
field, IL; Juozas Dainelis, Grand 
Rapids, MI; Antanas Vycas, Da- 
rien, IL; Tony Dameika, Du- 
rand, IL; Anthony Stulpinas, 
Matteson, IL; C. Geležiūnas, 
Chicago, IL; Genutė ir Algis 
Rudis, Dearborn Hts, MI; Elena 
Alkus, Dearborn Hts, MI; Li
thuanian Catholic Religiuos 
Aid, Brooklyn, N Y; K. Jablons
kis, Westchester, IL; Faustas 
Strolia, Oak Forest, IL; Algis 
Kiudulas, Chicago, IL; Anelė 
Jašmantas, Cicero, IL; Julija 
Vižinas, Chicago, IL; Danguolė 
ir Ramūnas Vanagūnas, Win- 
field, IL; I. Jonusys, Oak Lawn, 
IL; A. ir V. Brazdžiūnas, Palos 
Park, IL; A. Ruibys, Palos Hts, 
IL; K. Kubilienė, Willowbrook, 
IL; V. Zinkevičius, Chicago, IL; 
Eugenia Minkunas, Woodha 
ven, N Y; G. Rajeckas, Maspeth, 
N Y; Raimonda Mikatavage, 
Hamstead, MD; Algirdas Dysas, 
Dayton, OH; V. Lazauskas, Ho- 
mewood, IL; Zita Ewert, Chica
go, IL; Povilas Kantas, Chicago, 
IL; Niką Vaichius, Oak Brook, 
IL; M. Povilaitis, Toronto, Ont., 
Kanada; Helen Patackas, Chi
cago, IL; Kristina Martinkus, 
Chicago, IL; M. Barienė, Chica
go, IL; Justinas Dėdinas Oak- 
brook Terrace, IL; L. Almenas, 
Waterford, MI; E. Naujokaitis, 
San Diego, CA; Victoria Oren- 
tas, Sugar Grove, IL; Vytautas 
Namikas, Elmhurst, IL; Kazi
miera Čampienė, Newton, CT; 
Sofija Galdikas, Dorchester, 
MA; R. Cepele, Palos Hills, IL; 
Justinas Kudirka, Baltimore, 
MD;

10.00 dol. Aldona Masiulio- 
nis, Batavia, NY; Janina 
Marks, Chicago, IL; Marija 
Kriauchunienė, Chicago, IL; 
Juozas Sabrinskas, Cicero, IL; 
prel. P. Gaida, Mississauga, 
Ont., Kanada; Kostas ir Ona 
Žolynas, Ormond Beach, FL; 
Danutė Augienė, Putnam, CT; 
Juozas Kriauciunas, Putnam, 
CT; A. Paužuolis, Chicago, IL; 
Vacys Ročiūnas, Independence, 
OH; Irena A. Jansonas, Oster- 
ville, MA; Jonas Šaulys, Bran- 
ford, CT; Leonardas Kutkus, 
Mt. Pleasant, SC; A. Girnius, 
Boston, MA; Donatas Greb, 
Oakland, CA; St. Skripkus, 
Solana Beach, CA; Ona ir Sta
sys Martišauskas, Brockton,
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MA: M. Janilionis, Hamilton, Kulys, Westmont, IL; Vytautas 
Ont., Kanada; Teodora liekis, Čižauskas, Detroit, MI; Vytau- 
Daytona Beach, FL; Danute tas Ramanauskas, Lemont, IL; 
Surdėnienė, Turnesrsville, NJ; G. Mikelėnas, Berwyn, IL; Juo- 
Salomėja Skaudys, Round Rock, zas Janušaitis, Gary, IN; Aldo- 
TX; J. Mockaitis, New Buffalo, na Valukonis, Glendale, CA; 
MI; Aldona Buntinas, Chicago, Juoze Lapšienė, Dedham, MA; 
IL; Ona Merkis, So. Boston, MA; Kl. Polikaitis, Midlothian, IL; 
Albinas Ruigys, Los Angeles, E. Šlekys, Toronto, Ont., 
C A; Nijolė Draugelis, Roches- Kanada; Stanley Rastutis, Oak 
ter, N Y; Eugenia Sakalas, Phi- Lawn, IL; Zenonas Milunas, 
ladelphia, PA; Jusefa Sedlickas, Tarzana, CA; kun. Theo Palis, 
Rochester, N Y; Domas Misiulis, Pittsburg, C A; Mary Sarauskas, 
Ijockport, EL; Vincas Klova, Bell Ponce Inlet, FL; J. E. Zubrickas, 
Gardens, C A; F. A. Gudaitis, Grand Junction, MI.
Lockport, IL; Franciscan Fa-
thers, Toronto, Ont., Kanada; Visiems šiems aukotojams 
Augustinas Dumbra, Saginaw, *r tiems, kurie atsiuntė ma- 
MI; V. Krikščiūnas, Wasaga žesnes aukas, „Draugas” 
Beach, Ont., Kanada; Regina reiškia nuoširdžią padėką.

PADĖKA
AJA.

ONA KAVALIŪNIENĖ 
1915.3.24-1995.7.1

Su giliu liūdesiu pergyvendami netektį a.a. Onos 
Kavaliūnienės, mūsų mylimos Žmonos ir Motinos, su dideliu 

dėkingumu minime ją sunkios ligos metu ligoninėje lankiu
sius: prel. F. J. Melevage, prel. Igną Urboną, Rūtą Arbienę, 
Danguolę Bartkuvienę, Antaniną ir Jaunutį Dagius, Alek
sandrą Daugvilienę, Niną ir Joną Jurkšaičius, Virginiją 
Melevage, Sofiją Mickevičienę, Dana,Noreikienę, Janiną ir 
Vytautą Peseckus, Eleną Pocienę, Meilutę Rulienę ir ypač 
Ievą Kasniūnienę, kas rytą ligoninėje lankiusią ir slaugiusią.

Nuoširdžiai dėkojame už maldas koplyčioje kun. Charles E. 
Doyle, kun. Jonui Duobai, MIC, kun. Jonui Kuzinskui, kun 
Michael McMahon, kun. Edward McKennan, kun. George 
Rassas, kun. Juozui Vaišniui, SJ, kan. Vaclovui Zakarauskui 
ir visiems gausiai atsilankiusiems; Lietuvos Dukterų draugi 
jai už sukalbėtą rožinį, Ramunei Lukienei, susitelkimo 
valandą pravedusiai, atsisveikinimo žodžius tarusiems, 
visiems už gausias aukas Mišioms, Lietuvos našlaičiams ir 
šeimos nuožiūrai ir pareiškusiems mums užuojautą žodžiu ar 
raštu.

Širdingai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui, prel. F. J. Mele
vage ir kun. Juozui Vaišniui, SJ, šv. Mišias Čikagos Švč. . 
Marijos Gimimo bažnyčioje aukojusiems, kun. Juozui 
Vaišniui, SJ, už turiningą pamokslą, sol. Jonui Vazneliui už 
nuostabiai gražų giedojimą, vargonininkui Ričardui Šokui, 
karsto nešėjams ir visiems dalyviams, a.a. Oną į Amžiną Poilsį 
palydėjusiems.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald A. Petkui ir 
Donald M. Petkui už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą.

Teatlygina visiems Dievas.
Liūdesy lieka: vyras, duktė ir sūnūs su šeimomis, taip 

pat sesuo ir brolis su šeima Lietuvoje.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
CICERO 5940 VV. 35 ST.

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ (& DERBY RD.)

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

» a ■■■

»
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Michianos apylinkės, IN, 
Lietuvių Bendruomenės val
dybą šiuo metu sudaro: pirmi
ninkė Jadvyga Giedraitienė, 
vicepirmininkai Algirdas 
Karaitis ir Jonas Vaznelis, 
sekretorius Jonas Mockaitis, 
iždininkas Kazys Miecevičius, 
socialiniams reikalams narė 
Regina Vaitkienė, kultūros ir 
renginių reikalams Vytautas 
Gutauskas, narys Vytautas 
Linartas, Valdyba gražiai dirba 
ir įtraukia apylinkės lietuvius 
į prasmingą veiklą.

Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles, CA, siųsdamas mokes
tį už „Draugo” prenumeratą 
Lietuvoje gyvenančiam asme
niui, dar pridėjo 100 dol. Įver
tindami gerb. prelato Kučingio 
dosnumą, nuoširdžiai dėkojame 
už auką.

Draugo fondo garbės narių lentos atidengimo iškilmėse liepos 30 d. „Drau
go” patalpose, iš kairės: DF kontrolės komisijos pirm. Marija Remienė, DF 
direktorių tarybos pirm. Bronius Juodelis ir DF aukščiausiojo laipsnio gar
bės narė Gražina Liautaud.

x Maironio Lituanistinė 
mokykla Lemonte ieško sekre
torės, kuri tvarkytų visus mo
kyklos raštinės reikalus ir ga
lėtų atspausdinti mokytojų pa
ruoštus darbus. Reikia mokėti 
mašinėle rašyti ir kompiuteriu 
naudotis. Valandos mokslo me
tų šeštadieniais nuo 8:30 v. ry
to iki 1:30 v. p.p., taip pat gali 
būti darbų, kuriuos reikia savai
tės bėgyje atlikti. Susidomėję 
prašome kreiptis pas Marių 
Kasniūną, vakarais (708) 
403-4988.

(sk)

x Amerikos Lietuvių Ra
dijo programa keičia tran
sliacijų laiką: penktadienio 
programa bus girdima antra
dieniais 8-9 vai. vakaro per 
WCEV, 14.50 AM. Taip pat 
kviečiame pasiklausyti ir sek
madieninės programos 7-8 vai. 
ryto per tą pačią stotį. Vedėjas 
— A. Siutas, 4459 S. Francis- 
co, Chicago, IL 60632, tel. 
312-847-4903.

(sk)

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje”, trečiadienį, 
rugpjūčio 9 d., 2 vai. popiet, 
kalbės „Draugo” dienraščio 
vyriausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė apie paramos 
reikalingumą Lietuvai, bet dar 
didesnį jos būtinumą mums pa
tiems. Bus ir meninė programa, 
pietūs, pabendravimas. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te!

Petras Plumpa, patarėjas 
prie Lietuvos vyriausybės reli
giniams klausimams, atvyksta 
iš Lietuvos ir aplankys Daina
vą. Pirmiausia jis dalyvaus LFB 
Lietuviškų studijų savaitėje, 
įvyksiančioje VIII.20-27 d., kur 
rugpjūčio 25 d. kalbės apie da
bartinę Lietuvą ir joje paste
bimas pilietines bei moralines 
problemas.

Kazimierietė sės. Juline Rėvas, Šv. 
Kryžiaus ligoninės viceprez. kalbėjo 
„Seklyčioje” apie ligoninės teikiamą 
pagalbą ir ligoninėje atliktus 
pagerinimus.

Bronė Čižikaitė, Chicago, IL, 
už „Draugo” laimėjimo bilie
tėlius, vėl atsiuntė 110 dol. Ji 
yra Draugo fondo garbės narė, 
aukojusi daugiau nei 1,000 dol. 
Nuostabi jos meilė tam vienin- 
teliui užsienio lietuvių dien
raščiui. Ačiū su nuoširdžiausiais 
gerų, gražių ateities dienų 
linkėjimais.

Teodoras Blinstrubas, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro direktorių tarybos narys, 
centro bibliotekai padovanojo 
tarpkarinėje Lietuvoje leisto 
„Židinio” kultūros žurnalo 
komplektą. Visi tomai yra 
gražiai įrišti. Šio pedagogo, buv. 
gimnazijų direktoriaus, vėliau
sioje dovanoje yra ir daugiau 
vertingų leidinių, kurių dalį 
centras persiųs į Lietuvą per 
Valstybinę Martyno Mažvydo 
biblioteką Vilniuje.

„Gimtasis kraštas”, š.m. lie
pos 27 - rugpjūčio 2 d. laidoje, 
pirmame puslapyje išspausdino 
ilgą ir labai išsamų pasikalbėji
mą su, šiuo metu Lietuvoje besi
lankančiu, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. Bronium 
Nainiu. Straipsnis pavadintas 
„Lietuvybė svetur: išlikti visur 
ir visada”.

x Pirksiu sudedamą miega
mąjį fotelį. Siūlyti vakarais tel.: 
(312) 582-6493.

(sk)
x Lithuanian Women’s 

Club of Wyoming Valley, ku
riam pirmininkauja Nellie 
Bayoras-Romanas, įsipareigojo 
globoti vieną Lietuvos našlaitį, 
atsiųsdamos $150 — metinį naš
laičio paramos mokestį. Donna 
M. Campbell ir Richard M. 
Mensch iš Marlton, N J, nors ir 
nelietuvių kilmės, sužinoję apie 
Lietuvos našlaičių sunkų gyve
nimą, apsiėmė globoti vieną 
našlaitį atsiųsdami $150. Gerie
siems globėjams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)
x „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki- 

, tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)
x TRANSPAK praneša: 

„Iki šiol Lietuvoje aptikta 319 
paukščių rūšių. Iš jų 213 peri ar
ba perėjo anksčiau”. Siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lie
tuvą. Maisto siuntiniai 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku- 

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis: A. Lauraitis, A & 
L Insurance Agency. Dėme 
šio! Naujas adresas: 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen 
Park, IL 60805-2325. Tel. 708- 
422-3455.

(sk)

x A.a. Onos Kavaliūnienės 
atminimui, jos vyras Jonas 
Kavaliūnas atsiuntė „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos bū
reliui, $330, kuriuos suaukojo; 
S. Mikrutienė, K. G. Ambrozai- 
tis, K. ir V. Balukai, V. I. 
Jonynai, P. J. Bielskai, R. V. 
Kučai, A. D. Prapuoleniai, Ap. 
Bagdonas, J. Jurkūnas, D. Bre- 
chen ir du anonimai. „Saulutė” 
dėkoja už aukas ir nuoširdžiai 
užjaučia a.a. Onos Kavaliūnie
nės šeimą ir artimuosius.

(sk)

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

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus namų, apdraudų, „in- 
come tax” reikalais ir gaunant 
vairavimo teises. Casa Blanca 
R.E., 6529 S. Kedzie, Chicago, 
IL, tel. 312-434-7085.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA-‘ 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
C ašimi r Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilįja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.
• (sk)

BAIGĖ MOKYKLĄ

Karina Laura Pauliutė, Ed 
mundo ir Virginijos Paulių 
duktė, baigė Benet akademiją. 
Visus ketverius metus Karina 
buvo geriausių mokinių są 
rašuose. Priklausė „National 
Honor Society” ir ispanų „Ho- 
nor Society”. Žaidė mokyklos 
europietiško futbolo komandoje, 
apdovanota Illinois valstijos 
„Scolar with Honors” žyme
niu, prezidento žymeniu už 
uolumą moksle, aprašyta 
„Who’s Who Among American 
Studentą” knygoje. Besimo
kydama akademijoje, Karina 
taip pat lankė Illinois Bene
diktinų kolegiją, kurioje buvo 
gerųjų studentų sąraše.

Karina baigusi Dariaus ir 
Girėno pradžios bei Čikagos 
aukštesniąją Lituanistinę 
mokyklą, mokėsi Pedagogi
niame lituanistikos institute, 
priklausė „Spindulio” tautinių 
šokių grupei. Ji užaugo jūros 
skautų gretose, kur išmoko 
siekti užsibrėžtų tikslų, 
linksmai ir nuotaikingai pra
leisti laiką.

Laisvalaikiu Karina skam
bina gitara, dainuoja, mėgsta 
buriuoti ir užsiimti „karate” 
sportu. Praėjusių metų „Mėly
nosios žolės” Amerikos „kara
te” čempionate laimėjusi 
antrąją vietą.

Šį rudenį Karina pradės studi
jas Stanfordo universitete Kali
fornijoje, kur žada studijuoti 
biologiją.

Karina Pauliutė.

x Liepos 8 d. „Drauge”
užuojautoje a.a. Algirdo Petru
lio šeimai įsivėlė dvi klaidos. 
Turėjo būti: A. B. Čiuriai ir V. 
A. Urbos. Atsiprašome.

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x A.a. Filomenai Jurjonie- 
nei mirus, jos atminimą pagerb
dami, šeima, artimieji ir drau- 

, gai paaukojo $200 Lithuanian 
Mercy Lift Lietuvos vaikų medi
cininei pagalbai. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką: D. Domar
kienei, G. ir V. Gečiams, I. ir S. 
Juijonams, O. ir J. Kirvaičiams, 
J. Matusevičiui, B. Pankienei su 
šeima ir K. ir R. Skiriama. 
Reiškiame užuojautą velionės
vaikams ir artimiesiems.

(sk)
' x „TULPĖS” restoranas,

2447 W. 69 St., sėkmingai 
veikęs 25 metus Marųuette 
Parko apylinkėje, užsidarė š.m. 
rugpjūčio 1 d. Savininkė Juzė 
Augaitienė nuoširdžiai dėkoja 
gausiems klientams ir drau
gams.

(sk)
x Bernard M. Kremitske iš 

Duryea, PA atsiuntė naš
laičiams $100, Alvin Shedler iš 
Dureya PA — $20 ir asmuo 
nenorintis skelbti savo vardo 
$50. Visiems aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame! „Lie
tuvos našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

Pernai metų mokytojų studijų savaitės vadovai (iš kairės): Rūta Udrienė, Vytautas Jonaitis ir 
žurn. Aurelija Balašaitienė. šiemet mokytojų studijų savaitė vyks Dainavoje rugpjūčio 6-13 d.

Nuotr. Viktoro Kučo

AUGA DRAUGO FONDAS
„Draugo” gegužinės metu ati

dengta Draugo fondo garbės 
narių lenta jau puošia administ
racijos vestibiulį. Garbės narių 
77 vardai ir pavardės kalba atsi
lankantiems ir visam dienraščio 
„Draugo” personalui, kad gre
ta jų, kasdien skleidžiančių lie
tuvišką spausdintą žodį pasau
lio tautų ir kalbų tarpe, stovi 
didieji dienraščio rėmėjai — 
Draugo fondo garbės nariai.

Ne visiems „Draugo” skaity
tojams bei Draugo fondo na
riams ir rėmėjams finansinė 
būklė leidžia iš karto parašyti 
tūkstantinį čekį. Visi dešim
tiniai ir šimtiniai čekiai yra 
svarbūs, laukiami Draugo 
fonde, nes iš jų susidaro tie tūks
tančiai. O tie tūkstančiai pri
artina prie užbrėžto Draugo fon
do tikslo — milijoninio kapitalo. 
Jį turime pasiekti galimai grei
čiau, kad padidinus paramą 
dienraščio „Draugo” išlai
kymui.

Didelė padėka priklauso vi
siems ir visoms, skiriantiems 
Draugo fondui didesnį ar 
mažesnį įnašą, čekius atsiun- 
čiantiems vajų metu, ar be jų. 
Draugo fondo augimui, kaip tai 
gėlytei, reikalingas nuolatinis 
„palaistymas”.

„Draugo” gegužinėje, įvy
kusioje liepos 30 d., sekmadienį, 
ne visi laimėtojai suskubo at
siimti savo laimikius, todėl 
skelbiame bilietėlių, laimė
jusių vertingas dovanas, sąrašą. 
Jeigu tai Jūsų bilietėlis, pra
šome atvykti į „Draugo” 
administraciją ir savo laimikį 
atsiimti. Oranžiniai-raudoni 
bilietėliai: 0483174, 0483146, 
0482929, 0483027, 0482862, 
0482884, 0482887, 0483093 
mėlyni bilietėliai: 95409, 95457, 
95561, 95481, 95480, 95436, 
95454.

Domanakytė, Aušra Norušytė, Karolina Lieponytė, Inga Janušaitė, Audra Adomėnaitė ir An- 
drea Dutton, iškyloje į Lietuvių Tautodailės institutą, atidžiai klausosi Violetos 
Fabianovich pasakojimo apie audimo meną.

Nuotr. L Ringienės

Draugo fondo augintojai

Su 1,000 dolerių:
Ona Puzinauskienė, garbės 

narė, a.a. Zenono Puzinausko 
atminimui, River Forest, IL. 
Su 500 dolerių:

Stefa ir dr. Petras Kisieliai, 
garbės nariai, Cicero, IL.

Kun. dr. Mykolas Kirkilas, 
garbės narys, St. Petersburg, 
FL.
Su 300 dolerių:

Jonas ir Josefina Žebrauskai, 
garbės nariai, Chicago, IL.
Su 200 dolerių:

Aldona ir dr. Petras Rasutis, 
Chicago, IL.

Juozas Vasiukevičius, Chica
go, IL.

Enata Skrupskelis, Chicago, 
IL.

Jurgis Lukaitis, Peoria, IL.
Domas Misiulis, Lockport, IL.
Ilona Brazdžionienė-Kerr, Los 

Angeles, CA, minint a.a. Da
liaus A. Brazdžionio 10 m. mir
ties sukaktį.

Vincas Klova (viso $3,200.-) 
garbės narys, Bell Gardens, 
CA.
Su 100 dolerių:

Ona ir Antanas Juodvalkiai, 
Chicago, IL.

Leokadija ir Stasys Pačkaus- 
kai, Union Pier, MI.

Vincas Šalčiūnas, Port St. 
Lucie, FL.

Eugenija Baišketis ($110) 
Hinsdale, IL.
Su 50 dolerių:

Jonas Butvilą, La Grange, IL.
Dr. Vytautas Tauras, Chica

go, IL.
Julija Smilga, Chicago, IL.
Karolis Milkovaitis, Yorba 

Linda, CA.
Su 25 doleriais:

Jonas Treška, Grand Rapids, 
MI.

Visiems nuoširdus ačiū.
Fondo iždininkas

ŠAULIAI TĘSIA 
TRADICIJAS

Kaip dar nesena praeitis liu
dija, Antanas Smetona, pirma
sis ir paskutinysis nepriklau
somos Lietuvos prezidentas, 
lankydamas Čikagos lietuvius, 
rodos, 1947 m., pasodino eglę 
Tautų draugystės parke (Friend- 
ship Gardens, Michigan City, 
IN). Čikagos ramovenai, vado
vaujami kpt. A. Juškevičiaus, 
pasodino dar dvi egles, skirtas 
kitų dviejų Lietuvos prezidentų 
garbei, t.y. Aleksandrui Stul
ginskiui ir Kaziui Griniui. 
Greta eglių pastatė ir pamink
lus su įrašais. Taip vaizdžiai 
Lietuvos prezidentai įsirikiavo 
į pasaulio tautų šeimą.

Ramovėnai, birutininkės, šau
liai kasmet atvyksta prie šių eg
lių atitinkamai pagerbti šiuos 
Lietuvos prezidentus. Pre
zidentų pagerbimas — tautinis 
susikaupimas šiemet vyko 
liepos 23 dieną. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavą pakėlė šaulių 
vėliavų tarnyba: Vytauto Di
džiojo rinktinės 1 šauliai ir 
šaulės — M. Gudaitienė, V. 
Motelė, E. Juodienė, šauliui J. 
Gurevičiui vadovaujant.

Dalyviai, kurių buvo apie 50 
žmonių, buvo atvykę iš Čikagos, 
jos apylinkių, taip pat buvo ir 
vietinių lietuvių. Visi jautriai 
giedojo Lietuvos himną. Patrio
tiškas kalbas pasakė LKVS 
„Ramovė” pirmininkas Edmun
das Vengianskas ir LDK Biru
tės draugijos pirmininkė 
Zuzana Juškevičienė. Gėles prie 
paminklų padėjo Čikagos „Klai
pėdos” jūros šaulės: J. Ska- 
mienė ir I. Skopienė, o „Biru
tės” draugijos vardu — Z. 
Juškevičienė. Įvadinį žodį tarė 
ir visoms apeigoms vadovavo J. 
Mikulis, „Klaipėdos” jūros 
šaulių pirmininkas. 7 .

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.
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