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Jelcinas pyksta, 
Vakarų ignoruojamas

Maskva, rugsėjo 7 d. (NYT) — 
Rusijos išsiskyrimas nuo Va
karų valstybių dar labiau 
paaštrėjo ketvirtadienį, kai 
prezidentas Boris Jelcinas, ma
tyt, atsižvelgdamas į Rusijos 
vidaus politikos padėtį, įspėjo 
Vakarų šalių vadovus, kad 
Maskvai gali tekti pergalvoti 
partnerystės sutartį su NATO, 
jei šios gynybos sąjungos lėk
tuvai ir toliau bombarduos Bos
nijos serbus, rašo Steven Er- 
langer „The New York Times” 
laikraštyje.

Praėjusią savaitę eilėje 
susitikimų su Europos šalių 
vadovais B. Jelcinas skundėsi, 
kad NATO ignoruoja Rusijos po
ziciją dėl padėties Bosnijoje ir jos 
pasipriešinimą ten vykdomam 
bombardavimui. Bet iš vieno 
susitikimo į kitą jo pasisakymai 
tapo vis aštresni ir kietesni, o 
Vakarai tik numoja Rusijos ne
pasitenkinimą.

Ketvirtadienį jis Europos Są
jungos dabartiniam prezidentui, 
Ispanijos ministrui pirmininkui 
Felipe Gonzalez ir vykdomojoj 
organo Europos Komisijos 
vadovui Jacųues Santer pasakė, 
kad NATO „skelbiasi, kad vyk
do taikos palaikymo misiją, bet 
iš tiesų pasiėmė teisėjo ir ant
stolio roles” Bosnijoje ir kad 
NATO viršija Jungtinių Tautų 
įgaliojimus.

Anot jo, Vakarai naudojasi 
dvigubu standartu Bosnijoje, 
bombarduodama serbus, bet gi
ria musulmonų ir kroatų kari
nius laimėjimus. „Kodėl jokios 
sankcijos nėra taikomos musul
monams, kai jie ką užpuola?” — 
klausė Jelcinas. „Panašiai ir 
kroatams puolant”.

Bet, rašo Steven Erlanger, 
Jelcinas mažiau susirūpinęs ser
bais, negu NATO plėtimu. Rusi
ja ignoruojama ne tik Bosnijos 
atžvilgiu, sako Jelcinas. Taip pat 
ignoruojamos jos pastangos 
sukurti naują Europos saugumo 
sąvoką. „Tai neįmanoma padė
ti”, jis barėsi. „Tai reiškia 
grįžimą į dvi, viena prieš kitą 
kariaujančias stovyklas”.

Jei ir toliau bus tęsiamas 
serbų bombardavimas ir Rusijos 
nuomonių ignoravimas „mums
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Baltijos šalių prezidentai 
Taline

Vilnius, rugsėjo 7 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį Taline susitiko 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
prezidentai Lennart Meri, Gun
tis Ulmanis ir Algirdas Bra
zauskas. Susitikime jie aptarė 
tolimesnį šalių bendradarbia
vimą politinėje, ekonominėje, 
socialinėje bei kitose visuo
menės gyvenimo srityse. Be 
kita ko, susitarta liberalizuoti

Pasitraukė viena 
Moterų Partijos 

vadovių
Vilnius, rugsėjo 7 d. (AGEP) 

— Rugsėjo 1 d. vykusiame Lie
tuvos Moterų Partijos tarybos 
posėdyje iš partijos tarybos 
pirmininkės pareigų atleista 
pagrindinė partijos kūrėja Dalia 
Teišerskytė. Ji pasitraukė dėl 
nesutarimų su partijos pirmi
ninke Kazimiera Prunskiene, 
kuri į partiją iš pradžių sakė 
nestosianti, tačiau vėliau į ją 
įsijungė, prieš partijos stei
giamojo suvažiavimo pradžią.

Ginčas tarp dviejų didžiausią 
autoritetą partijoje turėjusių 
moterų taip pat rodo, kad yra 
nesutarimai tarp partijos Vil
niaus ir Kauno skyrių.

teks iš pagrindų permąstyti 
savo strategiją, imtinai ir savo 
santykius su Siaurės Atlanto 
sąjunga (NATO)’’, jis sakė. 
Išeidamas iš to susitikimo jis 
reporteriams pasakė: „Yra aiški 
santykių diskriminacija prieš 
Rusiją”.

Dauguma Vakarų diplomatų 
Maskvoje ir Europoje nurašo 
Jelcino pareiškimus, kaip Rusi
jos vidaus politikos ir Rusijos 
frustracijos savo silpnumu pa
saulinėje arenoje padarinį. 
Dalis Rusijos susirūpinimo dėl 
Bosnijos yra dėl NATO veiklos 
šalyje, kuri anksčiau buvo Rusi
jos įtakos sferoje.

Rusijos parlamento rinkimai 
vyks už trijų mėnesių, o B. 
Jelcino ir jo vyriausybės 
populiarumas labai žemas, o 
sėkminga jo priešininkų kam
panija turi ryškiai naciona
listinį toną. Rusijos Durna 
pravedė nutarimą šį šeštadienį 
turėti specialią sesiją Bosnijos 
klausimu, ir tikimasi, kad par
lamentarai polemizuos prieš 
NATO ir Amerikos antiserbišką 
politiką.

Rusijos parlamentas jau pra
vedė nutarimus, kuriuose Rusi
ja jau nedalyvauja ekonominėje 
blokadoje prieš Jugoslaviją, o 
įvedė blokadą prieš kroatus. Ti
kimasi, kad Jelcinas, nepaisant 
jo skundų Vakarų vadovams, 
panaudos savo veto ir jų nepa
sirašys.

Bandymas išlaikyti komu
nikacijos ryšius su Rusija 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl praėjusį savaitgalį lankėsi 
Maskvoje, o po — Britanijos 
užsienio ministras Malcolm 
Rifkind ir po jo — Europos 
Sąjungos prezidentas Gonzalez.

Ir JAV Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Mike McCurry pa
skubėjo ketvirtadienį pareiškė, 
kad Rusijos įnašas į taikos 
ieškojimą Bosnijoje yra „labai 
svarbus”, kad prez. pažiūros 
nėra ignoruojamos ir kad „mes 
ir toliau tarsimės su Rusijos 
Federacija”. Bet Baltieji rūmai 
taip pat prašo, kad Rusija 
paaiškintų apie savo intencijas 
parduoti branduolinius reakto
rius Iranui.

prekybą tarp Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, didinti tarpusavio 
sienų pralaidumą, kartu koor
dinuoti veiksmus dėl rytinių 
sienų apsaugos.

Susitikime taip pat aptarti 
kai kurie Baltijos valstybėms 
aktualūs užsienio politikos 
klausimai. Prezidentai, kaip 
rašoma ta proga paskelbtame 
komunikate, dar kartą patvir
tino savo valstybių pasiryžimą 
kuo anksčiau prisijungti prie 
NATO, išreiškė įsitikinimą, kad 
NATO išlieka svarbiausiu sau
gumo ir stabilumo Europoje ga
rantu. Demokratinėms Vidurio 
Europos šalims, kurios siekia 
NATO narystės ir yra tam pasi
rengusios, turėtų būti suteikta 
galimybė prisijungti prie šios 
organizacįjos. Baltijos valstybių 
integracijos į Europos Sąjungą, 
NATO ir Vakarų Europos Są
jungą procesas stiprina jas 
visas, rašoma komunikate.

Pagal pernai kovo mėnesį Pa
langoje pasirašytą reglamentą 
dėl Baltijos šalių vadovų su
sitikimų, jie rengiami du kartus 
per metus. Šių metų pavasarį 
prezidentai susitiko Jūrmaloje, 
1996 m. pradžioje susitikimas 
numatytas Vilniuje.
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Bosnijos serbų sostinėje Pale trečiadienį serbas kareivis per pramuštą langą iškiša tripirštį serbų 
pergalės ženklą. Serbai jaučiasi nekaltai puolami, bet ryžtasi puolimus atlaikyti. Jie kalba: „Gar
bingiau būti bombaduojamiems tokios didelės galybės kaip Amerika, nei būti turkų išžudytiems” 
(„turkais” jie pravardžiuoja Bosnijos musulmonus). Ant pastato užrašas: „draugas Tito”, primenan
tis buvusį komunistinės Jugoslavijos vadovą; pastatas rastais stiprinamas prieš NATO 
bombardavimus.

Kinija papeikė
Beidžingas, rugsėjo 7 d. 

(NYT) — Kinija ketvirtadienį 
paskelbė labai diplomatiškai su
formuluotą papeikimą JAV pre
zidentienei Hillary Rodham 
Clinton ir JAV ambasadorei 
Jungtinėms Tautoms Madelei- 
ne Albright dėl jų pasisakymų 
Beidžinge vykstančioje IV 
Pasaulio Moterų konferencijoje 
kai jos kalbėjo apie Kinijos bei 
kitų šalių vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus.

Šis papeikimas, pirmas oficia
lus Kinijos atsakymas į konfe
rencijos dalyvių pasisakymus, 
pasižymi savo santūrumu, ra
šoma „The New York Times” 
laikraštyje. Tai leidžia manyti, 
kad Kinijos Komunistų partijos 
vadams yra svarbiau rasti 
bendrą kalbą su Vašingtonu dėl 
Taivano ateities, negu bartis dėl 
nemalonių pasisakymų.

Hillary Clinton antradienį 
pasakė labai griežtą kalbą IV 
Pasaulio Moterų konferencijoje 
ir panašiai pasisakė sekančią 
dieną, kalbėdama šios konferen
cijos nevaldiškų organizacijų 
sesijoje Huairou mieste, 35 
mylios nuo Beidžingo. Made- 
leine Albright savo kalboje

v
Lietuvoje lankėsi Švedijos 

bankininkai
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (Elta) 

— Švedijos centrinio banko val
dytojo pavaduotojas Stefan In- 
gves ir banko ekonomistas Mar
tin Carlens rugpjūčio 29 d. lan
kėsi Lietuvos Banke. Pokalbyje 
su Lietuvos Banko valdybos pir
mininku Kaziu Ratkevičiumi ir 
Tarptautinio departamento di
rektoriumi Stasiu Kropu svečiai 
aptarė bankų krizės problemas.

Stefan Ingves sakė, kad Švedi
jos bankų krizė, kuri įveikta ne 
taip seniai, buvo viena di
džiausių Europoje. Tačiau jos 
metu neuždarytas nė vienas 
bankas, krizę bankai įveikė 
jungdamiesi.

Beje, Švedijoje veikia kitokia 
nei Lietuvoje bankų priežiūros 
sistema — ten prie vyriausybės 
yra įkurta Bankų finansų in
spekcija, kuri sprendžia nemo
kių ir bankrutuojančių bankų 
problemas. Pasak Stefano In- 
gveso, kuris vadovavo Bankų 
finansų inspekcijai, šalies cen
trinis bankas negali dirbti su 
nemokiais bankais. I šį procesą 
praprastai įsijungia policija, 
prokuratūra, ekonominė mokes

JAV atstoves
pasisakė prieš moterų fizinį 
skriaudimą.

Kinijos Užsienio ministerijos 
atstovas Chen Jian pareiškė: 
„Kai kurie asmenys iš kai kurių 
šalių padarė kai kurių nepagrįs
tų pasisakymų ar išreiškė kri
tiką kitoms šalims.... Mes norė
tume įspėti šiuos asmenis dau
giau dėmesio kreipti į savų šalių 
problemas”, jis pareiškė, pridur
damas kinietišką patarlę, kad 
kiekvienas privalo savo kiemą 
šluoti.

Mirė pokario 
knygnešys

Kaunas, rugsėjo 5 d. (AGEP) 
— Šią vasarą liepos 19 d., 
eidamas 77-uosius metus, mirė 
Juozas Bacevičius, paskutinius 
kelioliką metų gyvenęs ir veikęs 
Kaune. Kaip rašo „Kauno die
na”, tai vienas žymiausių poka
rio Lietuvos okupacijos laikotar
pio veikėjas — knygnešys — po
grindinės religinės ir tautinės 
literatūros platintojas. 1990 m. 
jis buvo Kauno „Lituanikos” 
fabriko literatūros premijos 
laureatas, buvo ir Lietuvos 
Knygnešio Draugijos garbės na
rys.

čių inspekcija, banko akcijų 
savininkai, o centrinis bankas 
šiuo atveju turėtų likti nuo
šalyje.

Nemokių bankų reikalus ir jų 
likimą turi nagrinėti kita in
stitucija dar ir dėl to, kad tam 
reikalingos specialios, dažnai 
centrinio banko personalui 
nebūdingos žinios ar patirtis, 
pavyzdžiui, įmonių veiklos niu
ansų analizė, turtinių santy
kių, teismo procedūrų išmany
mas ir pan. Svečių nuomone, 
visuomenės pasitikėjimą bankai 
gali pelnyti tik kuo išsamesne 
informacija apie strateginius bei 
kasdienės veiklos sprendimus.

Švedijos ir Lietuvos banki
ninkai taip pat aptarė atsis 
kaitymų sistemos bei kitų tarp 
bankinių operacijų reikalus, su 
sidėvėjusių pinigų kupiūrų 
keitimo naujomis procedūrą ir 
panašiai.

Švedijos centrinis bankas 
pasiūlė pagalbą Lietuvos banko, 
komercinių bankų, Finansų mi
nisterijos personalui — jis 
sutinka jų grupę mokyti Švedi
joje.

Pilietybės komisija
lankėsi Pasų skyriuje

Vilnius, rugsėjo 7 d. — Antra
sis Lietuvos Respublikos Pilie
tybės įstatymo pataisų projektui 
parengti komisijos (trumpai — 
Pilietybės komisijos) darbo 
posėdis rugsėjo 6 d. buvo už
baigtas keletą valandų anks
čiau, nes buvo numatytas komi
sijos narių apsilankymas Lie
tuvos Pasų skyriuje ir taip pat 
kitose pilietybės reikalų įstai
gose.

Kaip praneša Rimas Česonis, 
įdomūs buvo pokalbiai su šių 
įstaigų darbuotojais. Komisijos 
nariai buvo supažindinti su jų 
darbo metodais, jie išgirdo dar 
buotojų skundus dėl patalpų ir 
kompiuterinės įrangos trūkumo 
ir apie kitus reikalus, susijusius 
su Pilietybės įstatymo įgyven
dinimo tvarka.
Dienai baigiantis visa komisi-- 

ja apsilankė Vidaus reikalų mi
nisterijoje, kur ją priėmė vidaus 
reikalų ministras Romasis 
Vaitekūnas. Į komisijos vice
pirmininko Rimo Česonio 
klausimą, kodėl prašant 
Lietuvos paso yra reikalingos 
trys nuotraukos, kai tik dvi yra 
panaudojamos, ministras ir ki
ti pareigūnai paaiškino, kad 
trečia nuotrauka yra panaudo
jama, kai sugadinama viena iš 
panaudojamų dviejų, pvz., ker
pant ar klijuojant nuotraukas. 

Kauniečiai reikš
protestą laiškais

Kaunas, rugsėjo 8 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį Socialdemo
kratų partijos Kauno skyrius 
pradėjo protesto akciją prieš per
nelyg didelius energijos tarifus, 
pavadintą „Vyriausybe! Ne
skriausk Lietuvos žmonių!”, 
rašo „Kauno diena”.

Prie skyriaus būstinės, esan
čios Laisvės Alėjoje, buvo da
linami masiniais tiražais at
spausdinti dviejų skirtingų 
tekstų laiškai, adresuoti mi
nistrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui. Jeigu ši akcija 
neduos pageidaujamų rezultatų, 
anot partijos veikėjų, tai galbūt 
spalio mėnesį žmonės bus kvie
čiami į mitingus, o vėliau — gal 
ir į demonstracijas.

— Lietuvoje šią savaitę buvo 
gana vėsu ir lietinga. Dienomis 
buvo 17-20 laipsnių Celsijaus 
(63-68 F), naktimis — 8-13 C 
(45-55 F) laipsnių. Savaitgalį 
šiek tiek šilčiau — dieną 17-22 
C (63-68 F-Kngktį - 10-15 C 
(50-59 F), vietomis numatoma 
šiek tiek lietaus.

Kaune posėdžiavo mokytojai
Vilnius, rugpjūčio 30 d. (LR) 

— „Saulės” gimnazijoje Kaune 
rugpjūčio 29 d. vyko miesto vi
durinių mokyklų ir gimnazijų 
vadovų konferencija, skirta 
naujųjų mokslo metų pradžiai 
Dalyvavo Kauno švietimo sky
riaus vadovai, miesto savival
dybės ir apskrities švietimo 
pareigūnai, rašo Vida Savi
čiūnaitė „Lietuvos ryte”.

Švietimo ir mokslo ministras 
Vladislavas Domarkas savo kal
boje pastebėjo, kad Kaune yra 
vienas dešimtadalis Lietuvos 
mokyklų ir mokytojų. Tačiau 
šio miesto švietimo sistemos 
įtaka formuojant visos šalies 
jaunąją kartą yra daug didesnė.

Kauno vicemerė Vincė Marge- 
vičienė ragino mokyklas puo
selėti miesto grožį, kuriuo ji 
įsitikino prieš savaitę „pirmą 
kartą lėktuvėliu apskridusi 
Kauną”, siūlė pedagogams daž
niau vesti savo auklėtinius 
(miesto vaikus) į Laisvės alėją ir 
„parodyti vienintelę tokią gatvę 
Lietuvoje”. Be kita ko, vicemerė 
siūlė pedagogams aktyviau aiš
kinti moksleiviams AIDS prob
lemą, o mokymo procese dau
giau „kreipti vaikus į tai, ką jie 
gali padaryti, o ne į tai, ko jie 
nesugeba”.

Vyskupas Sigitas Tamkevi-

Krašto apsaugos 
ministerija paduota 

į teismą
Vilnius, rugsėjo 5 d. (AGEP)

— Vilniaus miesto antrosios 
apylinkės teisme rugsėjo 4 d. 
pradėtas nagrinėti Valstybės 
kontrolės pareiškimas išieškoti 
1,169,187 litų, kurie turėjo pa
tekti į valstybės biudžetą. Atsa
kovas šioje byloje yra Krašto 
apsaugos ministerija.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
Valstybės kontrolė nustatė, kad 
Krašto apsaugos ministerija 
neteisingai taikė teisinius 
aktus, reguliuojančius butpi- 
nigių mokėjimą kariškiams. 
Valstybėms kontrolierius Vidas 
Kundrotas įpareigojo krašto ap
saugos ministrą Liną Linkevi
čių pervesti į valstybės biudžetą 
neteisėtai panaudotas biudžete 
numatytas lėšas, o ministrui 
pirmininkui pasiūlė krašto ap
saugos ministrą patraukti 
drausminėn atsakomybėn.

Jaunimas išvyko 
susitikti su 
popiežiumi

Vilnius, rugsėjo 5 d. (AGEP)
— Didžiulis Lietuvos katalikų 
jaunimo būrys rugsėjo 4 d. au
tobusais iš Vilniaus išvažiavo į 
Italiją dalyvauti susitikime su 
popiežiumi Jonu Pauliumi II 
Loreto mieste. Išvažiavimo die
nos rytą jaunimo atstovai atėjo 
pasimelsti į Vilniaus arkika
tedrą baziliką. Jaunimo išlydė
jimui skirtas mišias konceleb- 
ravo arkivyskupas Audrys Bač- 
kis.

Popiežius Jonas Paulius II su 
Europos jaunimu susitiks rug
sėjo 9 d. pajūrio slėnyje prie 
Loreto. Tarp 400,000 jaunimo iš 
viso pasaulio bus ir 105 jaunų 
žmonių grupė iš Lietuvos.

— Kanados Kvebeko provin
cijos separatistai pateikė nau
ją, sutrumpintą referendumo 
klausimo formuluotę, kurioje 
š.m. spalio 30 d. šios provin
cijos gyventojai vėl pasisakys, 
ar nori atsiskirti nuo Kanados. 
1980 m. referendume jie to atsi
sakė. Dabar bus tiksliau nuro
domi ir ryšiai su Kanada.
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čius ragino mokyklas saugotis 
nuo sektantų siūlomų klastingų 
„dovanų”.

Miesto švietimo skyriaus ve
dėjo pavaduotojas E. Malskis 
perskaitė ilgą praėjusiais 
mokslo metais nuveiktų darbų 
ataskaitą, paminėjo kai kurias 
problemas. Pasak jo, labiausiai 
džiugina tai, kad savivaldybė 
įsteigė (viena iš pirmųjų Lie
tuvoje) miesto vaikų globos 
namus, kurie šiais metais dar 
bus plečiami, o Šilainiuose duris 
atveria viena nauja pradinė 
mokykla, kurioje mokysis apie 
470 vaikų.

Kaune daugėja gimnazijų. 
Miesto mokyklos turi gerų ryšių 
su Norvegijos ir Švedijos mo
kymo įstaigomis.

Kai kurių mokyklų direkto
riai siūlė konferencijos orga
nizatoriams nusileisti ant žemės 
ir pakalbėti apie konkrečias 
mokyklų finansavimo, mokyto
jų atlyginimų, atestacijos tiks
lingumo, „pranašų” iš užsienio 
efektyvumo problemas, tačiau 
siūlymu nebuvo pasinaudota.

Dažniau pagalvoti apie minė
tas problemas siūlyta ir vyriau
sybei, kuri, pasak vieno kalbė
tojo, „mus tik stabilizuoja, bet 
nepagerina pragyvenimo lygio”. 
Švietimo ir mokslo ministras 
Domarkas sakė, kad nėra realių 
vilčių dėl mokytojų atlyginimų 
padidinimo artimiausioje atei
tyje, nors ir suprantama, jog 
normalus pedagogo darbo įverti
nimas yra viena rimčiausių 
investicijų į valstybės ateitį.

Kaune paminėta
Rugsėjo 8-oji

Kaunas, rugsėjo 8 d. (AGEP) 
— Kaune rugsėjo 8 d. Vytauto 
Didžiojo karūnavimo paminė

jimo renginiai prasidėjo 10 vai. 
ryto Karo muziejaus sodelyje 
Vytauto Didžiojo ir Vyčio kry
žiaus vėliavų pakėlimu. Šv. 
Mišios už lietuvių tautą buvo 
aukojamos 12 vai. Šv. Arkan- 
gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, 
rašo „Kauno diena”.

Penktą valandą vakaro prie 
Vytauto Didžiojo paminklo įvy
ko Pučiamųjų orkestro „Ąžuo
lynas” koncertas ir tuoj po jo — 
minėjimas ir gėlių padėjimas 
prie Vytauto Didžiojo paminklo. 
Karo muziejaus sodelyje 6:45 
vai. vak. Kauno karo istorijos 
klubo saliutas iš senovinio 
lietuvių artilerijos pabūklo ir po 
jo — iškilmingas Vytauto Di
džiojo ir Vyčio kryžiaus vėliavų 
nuleidimas Karo muziejaus so
delyje.

Iškilmės pasibaigė 7:30 vai. 
vak. tautine vakarone Vieny
bės aikštėje. Joje dalyvavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
folkloro ansamblis ir Keisto 
folkloro grupės muzikantai.

KALENDORIUS

Rugsėjo 9 d.: Šv. Petras Kla- 
veras, kunigas, misionierius 
(1581-1654); Sergijus, Serapiną, 
Ramunė, Vaidas, Vylius.

Rugsėjo 10 d.: 23 eilinis sek 
madienis. Nikalojus, Salvijus, 
Konstancija, Gražidė, Dargvilė. 
Senelių diena — JAV Grandpa- 
rents Day.

Rugsėjo 11 d.: Protas, Hia
cintas, Sungailė, Gražuolis. 
1960 m. Čikagoje mirė geogra
fas, visuomenininkas Kazys 
Pakštas.

Rugsėjo 12 d.: Gvidas, Sir
vydas, Ovidijus, Diemedis, 
Mantminė. 1934 m. Genevoje 
pasirašyta Baltijos valstybių 
Santarvė.

* i t
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IŠ A TEITI N INKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBA

Ateitininkų Federacijos Val
dybos vardu dėkoju visiems 
užsienyje gyvenantiems ateiti
ninkams, dalyvavusiems naujos 
Ateitininkų federacijos tarybos 
rinkimuose. Sveikiname tuos, 
kurie buvo išrinkti į pirmąją 
bendrą Ateitininkų federacijos 
tarybą, sudarytą iš Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančių atei
tininkų. Šios Tarybos darbas 
nebus lengvas dėl didelių at
stumų ir skirtingų gyvenimo 
aplinkybių, idėjinio nusiteikimo 
bei pasiruošimo.

Dvyliktasis Ateitininkų fe
deracijos Kongresas, prieš 
metus vykęs Vilniuje, neišrinko 
naujo Ateitininkų federacijos 
Vado iš Lietuvos ateitininkų 
tarpo. Tad noras perkelti Atei
tininkų federacijos vadovavimą 
į Lietuvą turėjo būti atidėtas 
ateičiai. Pavyko, tačiau, 
kongreso metu žengti pirmieji 
žingsniai ta kryptimi. Buvo 
sudaryta bendra Ateitininkų 
federacijos taryba. Kongreso 
metu Lietuvos ateitininkai iš
rinko aštuonis narius iš savo 
tarpo, o šį pavasarį užsienyje 
gyvenantys ateitininkai išrinko 
septynis narius iš užsienyje gy
venančių ateitininkų. Tad da
bartinę Ateitininkų federacijos 
tarybą sudaro penkiolika rinktų 
narių: Vidas Abraitis (Kaunas), 
Nijolė Balčiūnienė (Willoughby 
Hills, Ohio), Indrė Čuplinskaitė 
(Kretinga), dr. Kęstutis Girnius 
(Praha, Čekija), kun. Robertas 
Grigas (Kaunas), kun. Gintaras 
Grušas (Vilnius), kun. Rimas 
Gudelis (Naujamiestis), Petras 
P. Kisielius, M.D. (Downers 
Grove, Illinois), Almis Kuolas 
(Rancho Palos Verdes, Cali- 
fornia), sės. Daiva Kuzmickaitė 
(Kaunas), dr. Vėjas Liulevičius 
(Knoxville„ Tennessee), Vygan
tas Malinauskas (Kaunas), kun.
Vytautas Petrauskas (Palanga), 
dr. Audrius Polikaitis (Lemont, 
Illinois) ir dr. Vytautas Vygan
tas (Dalias, Texas). Šalia 
rinktųjų narių, Ateitininkų 
federacijos taryboje nuola
tiniais, pilnateisiais, nariais yra 
dabartinis Ateitininkų federa
cijos Dvasios vadas kun. dr. 
Valdemaras Cukuras (Putnam, 
Connecticut) ir visi Ateitininkų 
federacijos buvę vadai: dr. 
Adolfas Damušis (Lockport, Illi
nois), Petras Kisielius, M.D. 
(Cicero, Illinois), Kazys Pemkus,
M.D. (Sleepy Hollow, Illinois),

Ateitininkų namuose, vakaronėje su svečiais iš Lietuvos. 1 eil. — inž. An
tanas Rudis, BALFo CV pirm. Marija Rudienė ir Ateitininkų federacyos vadas 
Juozas Polikaitis. II eil. — dr. Kazys Ambrozaitis, dr Petras Kisielius Lietuvos 
Ateitininkų fed pirm. Vidas Abraitis, Ateitininkų tarybos Lietuvoje narys 
Petras Plumpa ir dr Adolfas Damušis.

Nuotr. V. Žadeikienės

dr. Justinas Pikūnas (Northvil- 
le, Michigan) ir Juozas Polikai
tis (Lemont, Illinois).

Rinkimų procesas užsienyje 
(ne Lietuvoje) užtruko gan ilgai. 
Kaip žinote, rinkimai vyko ko- 
respondenciniu būdu ir tai 
pareikalavo daug laiko. Be to, 
pateikti narių sąrašai pasirodė 
nelabai tikslūs, adresai netik
rinti turbūt daugiau nei penke
tą metų. Rinkimų procesas iš
ryškino keletą trūkumų, į ku
riuos ir atskirų sąjungų centro 
valdybos ir Ateitininkų federa
cijos valdyba turės atkreipti 
ypatingą dėmesį.

Esame dėkingi Rinkiminės 
komisijos nariams: Birutei 
Kasperavičienei, pirmininkui 
Pranui Razgaičiui ir Živilei 
Vaitkienei. Norime išreikšti 
ypatingą padėką komisijos 
pirmininkui Pranui Razgaičiui, 
kuris kruopščiai ir pareigingai 
paruošė visų rinkimuose daly
vavusių asmenų sąrašus ir tvar
kingai pravedė rinkimus. 
Sąjungų centro valdybų pateikti 
narių sąrašai (gauti iš skyrių, 
draugovių ir kuopų) buvo 
pasenę ir netikslūs. Pranas Raz- 
gaitis asmeniškai susisiekė su 
vietovėmis raštu ar telefonu ir, 
kiek buvo įmanoma, patikslino 
juos. Suprantama, kad dar ir da
bar yra netikslumų, kuriuos 
turime sutvarkyti sugrįžę po va
saros atostogų. Šioje or
ganizacinės drausmės srityje 
turėsime daugiau pasidarbuoti 
ir kreipti daugiau dėmesio. -

Rinkimuose buvo ir nemaža 
teigiamų ženklų. Kaip rin
kiminė komisija gegužės mė
nesio viduryje paskelbė spaudo
je, rinkimuose dalyvavo 
nemažas skaičius ateitininkų. Iš 
1147 sendraugių balsavo 596 ar
ba 52%, iš 87 studentų balsavo 
41 arba 47% ir iš 83 moksleivių 
balsavo 33 arba 40%. Galime 
džiaugtis, kad po ilgesnės per
traukos, rinkimuose dalyvavo 
ateitininkai ne tiktai iš Jung
tinių Amerikos Valstijų ir Ka
nados, bet ir iš Vokietijos bei 
Australijos. Australijos daly
vavimas buvo džiugus, nors jų 
pačių žodžiais tariant, narių 
skaičiai nedideli, o veikla — 
silpnoka. Taip pat (turbūt pirmą 
kartą nuo pokario laikų) į Atei
tininkų Federacijos tarybą buvo 
išrinktas ateitininkas iš Vokie
tijos (dabar jau persikėlęs į

JAS stovyklos Dainavoje „Kelionėje aplink pasaulį” smagiai dalyvavo „Portugalijos vynuogių” 
būrelis. Iš k.: I eil. Rima Kuprytė, Gaja Sidrytė, Vakarė Petroliūnaitė. II eil. — Vilija Pakalniš
kytė, Daina Valaitytė, Nida Degėsytė ir Audra Valiulytė. Už jų — vadovė Amanda Ragauskaitė.

Nuotr. O. Daugirdienės

Birutei Bublienei, už darbą, 
rūpestį ir pasiaukojimą atei
tininkijos labui. Linkime, kad 
jūs ir toliau liktumėte aktyvūs 
ateitininkų gretose.

Negaliu praleisti šios progos 
nepasidalinęs su užsienyje gyve
nančiais ateitininkais veiklos 
rūpesčiais ir sunkumais. Atei
tininkų gretose yra juntamas di
delis nusilpimas narių mąstyse
noje. Daugelis užsienyje gyve
nančių ateitininkų nebejaučia 
pareigos įsijungti į bendrą 
darbą. Trūksta pareigingumo ir 
mažai rūpinasi savų sąjungų, 
savų vietovių ir bendrai atei
tininkų veikla. Jaučiamas 
trūkumas pasiruošusių globėjų, 
kai kuriose vietovėse jų net 
nėra, arba jie egzistuoja tik var
diniai. Veikla silpnėja. Tėvų 
rūpestis diegti savo jaunimui 
kilnesnes vertybes sparčiai 
mažėja. Atrodo, kad pinigai ir 
uždarbis pasidarė svarbūs ne tik 
studentų tarpe, bet ir mokslei
vių. Nenuostabu, kad trūkstą 
vadovų stovyklose, o svarbiau
siai, kad moksleiviai negali 
stovyklauti, nes turi dirbti. Ar 
neliūdna, kad centro valdybos, 
turėdamos tiek daug visokių 
darbų ir rūpesčių, dar turi asme
niškai skambinti moksleiviams 
ir kalbinti, kad vyktų į stovyklą 
(nors jau kiekvienam buvo pa
siųstas asmeniškas paragini
mas paštu). Nemažai tėvų jau 
neberagina savo vaikų vykti į 
stovyklas. Anaiptol, tėvai 
skatina savo jaunimą (mokslei
vius) ieškoti darbo. Šie ir kiti 
klausimai bendroje apimtyje 
turės būti nagrinėjami šios 
Tarybos posėdžiuose. Linkime 
sėkmės ir darbingų metų,
siekiant įgyvendinti Kristaus

Čekiją).

Šios Tarybos veiklos sąlygos 
bus daug sunkesnės negu bet 
kada praeityje, o veiklos apim
tis daug platesnė, reikalaujan
ti įžvalgumo, balanso bei gilaus 
apmąstymo. Ateitininkų fede
racijos taryba, būdama kū
rybinės "iniciatyvos ir ideolo
ginės interpretacijos organas, 
šalia organizacinių funkcijų, tu
rės, kaip yra nusakyta Ateiti
ninkų federacijos Konstitucijoje, 
„ateitininkų principų šviesoje 
aptarti laiko keliamas proble
mas bei aktualius gyvenimo 
reiškinius ir studijuoti atei
tininkų veiklos būdus ir prie
mones”. Taryba, kartu su 
federacijos valdyba, turės svars
tyti iškylančius klausimus bei 
rūpesčius pasaulinės apimties 
plotmėje. Šiai Tarybai rūpės visi
ateitininkijos klausimai, 
nesvarbu kur jie iškyla — Lie
tuvoje ar užsienyje.

Be to, XII Ateitininkų Kon
gresas Vilniuje, įpareigojo 
naująją Ateitininkų federacijos 
tarybą sudaryti komisiją, kuri 
peržiūrėtų statutus, juos su
derintų, peržiūrėtų esamą orga
nizacinę struktūrą ir duotų 
siūlymus tolimesnei veiklai. 
Kongresas nutarė, kad visi šie 
klausimai būtų apsvarstyti iki 
ateinančių metų vėlyvo pava
sario, kuomet vėl bus sprendžia
mas vyriausiųjų vadovybių 
klausimas.

Šiais metais į Studijų savait
galį Dainavoje atvyko Vidas 
Abraitis, Lietuvos Ateitininkų 
federacijos tarybos pirmi
ninkas, einąs LAF valdybos 
pirmininko pareigas (dr. Ar
vydui Žygui esant Amerikoje). 
Taip pat yra atvykęs Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos sekre
torius kun. Gintaras Grušas ir 
Kanadoje vasarai yra sugrįžusi 
Indrė Čuplinskaitė (kuri dėsto 
Šv. Antano kolegijoje, Kretin
goje). Tai auksinė proga naujai 
Ateitininkų federacijos tarybai 
susirinkti posėdžiui. Savaime 
suprantama, kad visi negalės 
dalyvauti, tačiau vargu ar kada 
nors artimu laiku bus vėl tokia 
proga. Manau, kad daugumas 
Tarybos posėdžių turės būti 
atlikta korespondenciniu būdu.

Pirmasis, naujos Ateitininkų 
federacyos tarybos posėdis vyko 
savaitę prieš studijų savaitgalį, 
šių metų rugpjūčio 27 dieną, 
Ateitininkų namuose Čikagoje. I 
Šio posėdžio paskirtis yra 
sudaryti Tarybos prezidiumą, 
nustatyti tolimesnės veiklos 
vidaus reguliaminą, peržiūrėti 
Kongreso nutarimus Tarybos 
atžvilgiu, pažvelgti į esamą atei
tininkijos padėtį Lietuvoje ir 
užsienyje ir paliesti kitus Tary
bos kompetencijoje esamus ir 
rūpimus klausimus. •

Šia proga, Ateitininkų fede
racijos valdyba reiškia padėką 
buvusiai Ateitininkų federacijos 
tarybai, ypač jos pirmininkei

karalystę savose šeimose, savoje 
bendruomenėje, savoje tautoje!

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacijos Vadas

DAR VIENAS GERADARIS

Jurgis Matusevičius, vienos 
gegužinės dovanų paskirstyme 
laimėjęs piniginę dovaną, dalį 
laimikio — 50 dol. paskyrė Atei
tininkų federacijos fondui. Savo 
laime besidalinančiam gera
dariui Ateitininkų fed. fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

• Kas užsako „Draugą” 
draugui, yra draugas pačiam 
„Draugui”.

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

HOLY CROSS 
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East Suites 
Lithuanian Plaza Ct. 

at California Avė.
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142
Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +
HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St. 

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

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burtoank, IL 
Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9930 S. Rhlgelind Ava 
Chicago Rldgo, IL #0415

708 638-6822 
4145 W. 83rd 51.

312-735-7705

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKRANCMI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida -»

4007 W 59 St.. Chicago. IL
Tai. 312-735-5556

4707 8. Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 708-352-4487

Kab. lai. 312-586-3166 
Namų 708-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3v PP~®*PP 

Kitomis dienomis — susitarus

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-248-0087 arba 708 24##581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
8449 So. Pulaaki Road

Valandos pagal susitarimą <

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam#
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Weat Ava., OrtPnd Park 
706-340-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-6776

Valandos pagal susitarimą 
I Nakties metu tel 708-657-6383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lemont. IL 60439

«. Tel. 815-723-1854 
7600 W. Collaga Dr.

Peloe Helghta, IL 60453 
Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
8356 8. Roberte Road 

Hlckory Hills 
Tel. (706) 508-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family MaSteal Cllnlc 
1*808 — 127 81.. Lamom. IL 8041*

Priklauso Palos Community Hoapital 
Stlver Cross Hosptlal 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (708) 287-2288

DRAUGAS
(U8P8461000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidaya, tke 
Tueadaya following Monday obaervance of legal Holidaya as well aa Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rį 
Street, Chicago, IL 60629-5589.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV................................. $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur..... .(U.S.) $110.00 $60 00 $40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. ............ $5500 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . .. . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)..................... $100.00 $55 00
Tik šeštadienio laida . ............ $55 00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki.4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

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

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 R. Pulaaki Rd.
Tel. 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 „Medlcare Asslgnment''.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Nor1hwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

3500 W. 95 81. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, kelvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v p p

8132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-8589 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

33d5 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė., Hickory Hills. IL
Tai. (708) 588-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)552-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šešt 12 iki 4 vai p p- _ ____________ _____

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScbMer M., Elmburet. IL 80126 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p -7 v.y., anlr 9 v.r - 12, 
kelvd 12-4 v p p, penktd 12-6vv

Kab. t«|. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 8. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 80852

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:3O-4;OO; šeštadieniais nedirba.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Raz. 708 422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Good Samaritan ligoninės)
Downers Grove, IL 60515 

Tai. 708-950-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

‘ ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MO 

TERRI OALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200 

Elgm 708-622-1212
• McHenry 815 344 5000, exl 6506

Cerdlac Dlagnosls, Ltd.
6132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-436-7700

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 v.p.p ir kelv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Hemų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Napervllle Ctmpui
1020 C. Ogdan Avė., Sulta 310, 

Napervtlla IL 60583 
Tel. 705-827-0080

Valandos pagal susitarimą
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Tik Dievo duotos išminties — 
jo šventosios Dvasios apšviesti, 
galime žinoti, ko Dievas iš mūsų 
reikalauja, girdime pirmame šio 
sekmadienio skaitinyje (Išmin
ties 9:13-19). Išminties knygą 
surašė pamaldus, Šiaurinės 
Afrikos Aleksandrijos mieste 
gyvenantis žydas graikų, ne 
hebrajų, kalba. Todėl ši knyga, 
nors buvo dalis Jėzaus ir 
pirmųjų jo mokinių naudojamo 
Šventraščio (jie naudojo jo 
vertimą į aramajų kalbą), jau 
nebuvo 2-me šimtmety po Kris
taus žydų bendruomenės pri
imto hebraiškojo Šventraščio 
dalimi. Nors Išminties knygos 
autorius gyveno graikų kultū
ros ir mokslo dominuojamoje 
aplinkoje, jis tikrąją išmintį 
randa ne filosofuose ar jų raš
tuose, o dieviškame apreiškime
— Šventajame Rašte — Dievo 
Įstatyme. Tačiau, jis išsireiškia 
graikų kultūros sąvokomis, 
kurios yra svetimos visai kitai 
Senojo Testamento tradicijai.

Pavyzdžiui, hebraiškuose 
Senojo Testamento raštuose 
žmogus yra suprantamas kaip 
neišskiriamas dvasios ir kūno 
junginys. Todėl ilgainiui būtent 
iš žydų kilo kūno prisikėlimo iš 
mirties sąvoka — nes sielos 
gyvenimas be kūno — hebraiška 
galvosena — nesuprantamas. 
Bet Išminties knygos autorius 
naudojasi graikų filosofų sam
prata, kad tikrasis žmogus yra 
siela, o mirtingas kūnas tėra tik 
laikinieji jo sielos namai, net 
našta sielai. Bet nors jis priima 
iš savo aplinkos žmogaus sudė
ties supratimą, vis vien jis ran
da, kad ne filosofai, bet Dievo 
išmintis, apreikšta jo prana
šuose bei Įstatyme ištiesina 
žmogui gyvenimo kelią ir 
padeda suprasti, kas Dievui pa
tinka.

Šio sekmadienio Evangelijoje 
(Luko 14:25-33) tikroji išmintis 
išryškinama kaip visiškas pasi
šventimas sekti Kristumi, o 
Kristus, kaip žinome, buvo 
visiškai pasišventęs savo Tėvo
— Dievo valiai. Kai Kristus 
žmonėms kalba: „Jei kas ateina 
pas mane, bet nebrangina 
manęs labiau už savo tėvą, mo
tiną, žmoną, vaikus, brolius, 
seseris ir netgi savo gyvybę — 
negali būti mano mokinys”, jis 
nesako, kad jo mokinys neturi 
jokių įsipareigojimų savo šei
mai, bet nurodo, kas krikščio
niui turi būti svarbiausia. Kris
taus mokiniai (taigi, krikščio
nys) savo gyvenime pirmenybę 
suteikia ne brangiausiems, 
Dievo kiekvienam duotiems
asmenims, bet pačiam Dievui. 

Tai yra Dievo apreikštos iš

minties pagrindas: pirmenybė — 
ne Dievo kūriniui, bet pačiam 
Dievui. Tuomet mokėsime iš
mintingai ir teisingai mylėti ir 
savo brangiausius asmenis. Mo
kėsime už juos aukotis ir ken
tėti, nors kartais mums būtų 
lengviau jiems pataikauti neiš
mintinguose jų reikalavimuose. 
Kristaus žodžiais: „Kas neneša 
savo kryžiaus ir neseka manimi, 
negali būti mano mokinys”.

Nors Kristaus sekimas duoda 
vidinę ramybę, neretai jis įveda 
į konfliktus bei nemalonumus, 
kai tenka užimti kitiems žmo
nėms nepatinkamas moralines 
pozicijas. Todėl Jėzus įspėja 
tuos, kurie ketina būti jo mo
kiniais, apgalvoti, ar jie pajėgs 
ištesėti, apsiėmę juo sekti. Jei 
jie rezervuosis kokį asmenišką 
privalumą ar nuosavybę — iš 
anksto nusistatydarni, ko jie 
galės atsisakyti Kristumi 
sekdami ir ko ne — tuomet jie 
neištesės. Sekimas Kristumi — 
pasišventimas vykdyti Dievo 
valią — turi būti visiškas, ir tai 
pakeis mūsų laikyseną su tais 
žmonėmis, su kuriais kasdien 
gyvename.

Kaip girdime šv. Pauliaus 
laiške Filemonui (Fm 9-10, 
12-17), sekimas Kristumi pakei
tė Filemono santykį su savo 
vergu Onesimu. Jėzaus ir šv. 
Pauliaus visuomenėje vergystė 
buvo laikoma normalia visuo
menine institucija, žmonių 
gyvenimo ir pragyvenimo san
tvarka. Ir Paulius su ta in
stitucija kaip tokia nekovoja. 
Bet iš kalėjimo krikščioniui 
Filemonui grąžindamas jo vergą 
Onesimą, jis jo prašo laisva 
valia Onesimą traktuoti „ne 
kaip vergą, o kaip mylimą 
brolį”. Sekimas Kristumi verčia 
keisti visą savo gyvenimo būdą.

Kadangi tais laikais vergystė 
buvo išlaikymą užtikrinanti 
gyvenimo forma, mylėdamas 
Onesimą „kaip savo širdį”, 
Paulius nepaleidžia jo į gatvę, 
kur be pinigų ir be rėmėjų jam 
būtų sunkus gyvenimas. Jis jį 
siunčia atgal jo savininkui, bet 
su prašymu, kurį krikščionis 
savininkas supras. Nors iš File
mono nebuvo reikalaujama, kad 
kaip krikščionis jis atsižadėtų 
savo turto, šiuo atveju — vergo 
Onesimo, jį paleisdamas iš 
tarnybos, bet, kaip krikščionis, 
jis buvo prašomas atsisakyti 
savo teisės traktuoti šį žmogų 
kaip asmenišką nuosavybę. 
Tokia yra Kristaus sekimo 
kaina.

Panašiai ir mes, nors nesame 
prašomi parduoti savo namus 
bei visą nuosavybę, tačiau, kaip 
krikščionys, esame pašaukti

LŪŽIS BUVUSIOS 
JUGOSLAVIJOS 

SUIRUTĖJE
E. RINGUS

Iš visų komunistinių kraštų 
po perestroikos labiausiai nu
kentėjo Jugoslavija. Jugoslavi
ja iš visų satelitų pirmoji 
atsikratė stalinizmo ir gyveno 
tarp komunistinės sistemos ir 
kapitalizmo. Dar 1970 m. Bel
gradas beveik nesiskyrė nuo 
vakarietiškų miestų, kioskai 
buvo perpildyti angliškų, vokiš
kų ir prancūziškų laikraščių. 
Tito mirus, priespauda ir dis
ciplina, o drauge ir etninis 
susivaldymas, dar buvo kon
trolėje.

Pradėjęs perestroiką, Gorba
čiovas suprato, kad komunistų 
prispaustos tautos visoje imperi
joje reikalaus laisvės. Todėl 
turbūt nedaug kas atsimena, 
kad 1991 m. pabaigoje Gorbačio
vas, pasikvietęs Serbijos ir 
Kroatijos vadus, bandė taikiu 
būdu išspręsti komplikuotą pa
dėtį buvusioje Jugoslavijoje. 
Nieko konkretaus iš tos konfe
rencijos neišėjo, tačiau tais 
pačiais metais 30,000 serbų jau 
buvo perkelta iš vakarinės 
Slavonijos į rytinę ir apgyven
dinta išvarytų kroatų butuose. 
Serbijos vadui atrodė, kad tik 
dvi tautos yra reikšmingos: ser
bai ir kroatai. Panaši mintis, 
matyt, buvo ir Kroatijos prezi
dento, nes dar šiais metais Lon
done Tudjiman palaikė žemėla
pį, kuriame Bosnija buvo per
kirsta per pusę, vakarinė dalis 
— Kroatijai, rytinė — Serbijai. 
Laimei į šį Tudjimano projektą 
Vakarai dėmesio nekreipė, todėl 
tolimesni santykiai tarp Kroati
jos ir Bosnijos bus neaiškūs, 
nors šiuo metu bandoma varyti 
serbus toliau į rytus bendromis 
jėgomis.

Etninio konflikto pradžioje 
dar buvo galimybių šį klausimą 
išspręsti be tragedijų, įvykusių 
vėliau. Netgi patyrusieji politi
kai pradžioje neįkainavo vieti
nių gyventojų neapykantos vie
ni kitiems ir žiaurumo tik todėl, 
kad skyrėsi tikybos ir praeitis.

Vakarų politikai stebėjo iš 
nuotolio beprasidedantį tautų 
susinaikinimą, turbūt galvoda
mi, kad nereikšmingi kivirčai 
ras kažkokią išeitį. Todėl nu
siuntė mažus karinius dalinius 
į Kroatiją ir Bosniją pagelbėti 
moterims ir vaikams, vėliau 
saugoti bosniečius, suvarytus į 
keletą miestų. Istorija parodė, 
kad susidarius netvarkai, visa-

savo turtu laisvai dalintis, nes 
suprantame jį ne kaip asme
nišką nuosavybę, o kaip Dievo 
duotą dovaną visų gerovei.

Aldona Zailskaitė

dos atsirasdavo „didvyris”, 
gudresnis už visus, su fantastiš
komis idėjomis ir ambicijomis. 
Toks atsirado Bosnijos teritori
joje ir, su Belgrado pritarimu, 
pasišovė padidinti Serbiją, iš
kraustant ir išžudant neser- 
bus. Ir taip konfliktas jau tęsia
si keletą metų, privertęs vieti
nius gyventojus kraustytis iš 
vienų į kitas vietoves ir į kaimy
nines valstybes. Televizijos 
ekranuose visas pasaulis stebėjo 
nežmoniškumą lygų ar net pra
lenkiantį Antrojo pasaulinio 
karo žiaurumus. O visos tos tra
gedijos centre, matyti pamiršęs 
II pas. karo „didvyrių” likimą 
bandė pralenkti net juos. Jis 
nebijo būsimo teismo dėl žmo
gaus teisių pažeidimo. Jis jo 
neišvengs, nes jo Belgradas tik
rai neparems, norėdamas visą 
bėdą suversti ant dabar jau ne 
tik prezidento, bet ir vyriausio 
serbų kariuomenės Bosnijoje 
karo vado dr. Karadzic.

Kai serbai beveik nesuvaldo
mai tramdė Bosnijos musulmo
nus ir tyčiojosi iš tarptautinių 
taikos įgulų, kroatai tyliai 
ruošėsi. Su Vakarų pagalba, 
(net ir Maskvos) apsiginklavo 
iki dantų ir bandė sutramdyti 
Karadzic. Dabar atėjo eilė ser
bams skubiai kraustytis. Bet 
kur? Bosnija beveik sunaikinta, 
ir čia juos sutinka jau geriau 
apginkluoti islamiečiai. Į „di
džiąją Serbiją” įsileisti jų 
nenori, nes dėl blokados Serbi
jos galimybės yra ribotos. Be to, 
išvaryti serbai negali atleisti 
Belgradui už jų „apleidimą”, kai 
iš „serbiškos Krajinos” reikėjo 
galvotrūkščiais bėgti.

Manoma, kad Karadzic 
„Didžiosios Serbijos” kūrimo 
planas sugriuvo, išskyrus patį 
planuotoją. Mat „didysis pla
nuotojas” jau atleido iš vado 
pareigų generolą Mladzic (dar 
vienas nusikaltėlis, kuris bus 
patrauktas į tarptautinį teis
mą). Generolas tačiau iš pareigų 
nepasitraukia, nes turi paramą 
iš savo dalinių ir net Belgrado. 
Šioje dvikovoje turbūt laimės 
generolas, nes turim pavyzdį 
Rusijoje, kur generolai diktuo
ja prezidento elgesį ir politiką.

Skilimas Bosnijos serbų vado
vybėje turbūt palengvins terito
rijų pasidalinimą ir pagaliau 
nustatys sienas tarp Kroatijos, 
Bosnijos ir Serbijos. Ar tada 
konfliktas Balkanuose baigsis? 
Yra dar dvi buvusios Jugoslavi
jos sritys, kol kas nepaliestos 
kovų: Kosovo ir Makedonija. 
Spėjama, kad išvietintus serbus 
Belgradas nori patalpinti Koso-

STALINO LAIŠKAI 

MOLOTOVUI

Sovietų Sąjungos istorikas 
Lars T. Lib su bendradarbiais 
šiais metais išleido Yale Univer- 
sity Press 276 puslapių knygą 
„Stalino laiškai Molotovui, 
1925-1936”. 1969 metais Molo
tovas atvėrė 86 laiškus, 
daugiausia rašytus ranka. 71 
laiškai yra paskelbti šioje 
knygoje, rašyti tarp 1925-1930 
metų.

Kairysis istorikas Eugene D. 
Genovese įvertino tuos laiškus 
kairės pakraipos savaitiniame 
leidinyje „The New Republic”, 
rugsėjo 1 d. Jis surado, jog nuo 
partijos neklaidingumo buvo 
nueita į politbiuro neklai
dingumą, o iš ten į Stalino 
neklaidingumą. Stalinas vartojo 
terorą prieš savo priešus ir prieš 
savo pasekėjus. Jis stengėsi 
sukurti komunistinį rojų per 
komunistinį pragarą. Iš laiškų 
matoma, jog Stalinas nebuvo 
atsisakęs nuo komunistinės 
revoliucijos pasaulyje. Spren
dimas įvyko po Stalino mirties 
— kiti Sovietų Sąjungos vadai 
surado, kad komunizmas yra 
neveiksmingas. Eugene D. 
Genovese sako, jog reikia 
melstis, kad panašių Stalinų 
daugiau neatsirastų.

Yra keista, jog „Journal of 
Baltic Studies” 1995 metų 
vasaros numeryje išspausdino 
profesoriaus William Urban 
Stalino laiškų knygos recenziją, 
kurioje jis tvirtina, kad tais 
laikais nei Stalinas, nei Molo
tovas nesidomėjo Baltijos 
valstybėmis. Tai yra visiškas 
nesusipratimas. Politbiuras 
buvo kontroliuojamas Stalino. 
Vincas Kapsukas (1880-1935) 
per Amerikos lietuvių dar
bininkų draugiją Čikagoje 1934 
metais išleido savo knygą 
„Pirmoji Lietuvos proletarinė 
revoliucija ir sovietų valdžia”. 
Šaknys Molotovo-Ribbentropo 
1939 metų paktui buvo anks
čiau įleistos, negu tik pakto 
metais. „Journal of Baltic 
Studies” tikrai turėtų žinoti 
apie Baltijos valstybes.

Saulius Šimoliūnas

ve. Tik čia vėl etninė problema, 
nes 90% Kosovo gyventojų yra 
albaniečiai, kurie naujus atei
vius sutiks tikrai nedraugiškai. 
Makedonija jau dabar yra nepri
einama serbams, ne tik dėl tai
kos padalinių, bet ir dėl kaimy
ninių valstybių nepageidaujamo 
serbų plėtimosi.

Atrodo, kad Balkanų konflik
tas artėja prie pabaigos. Reikia 
tikėtis, kad bus pakartotas 
Niurnbergo teismas visiems 
Serbijos nusikaltėliams, ko iki 
šiol dar išvengė Maskvos 
žudikai.

Danutė Bindokienė

Ar jau „atgyvenusi”?
Atgavusi nepriklausomybę, 

Lietuvos Respublika atkūrė 
nemažai valstybinių tradicijų, 
paveldėtų iš pirmojo nepriklau
somybės laikotarpio, prasi
dėjusio 1918 m. vasario 16 d., 
bet, kaip ir galima tikėtis 
laikams bei žmonėms keičian
tis, nuolat kuriamos naujos tra
dicijos, naujos valstybinės-tau- 
tinės šventės. Savaime aišku, 
kad brangiausia jų — Kovo 
11-toji, Nepriklausomybės atkū
rimo šventė, bet taip pat svar
bios kitos dvi: Valstybės diena, 
prisimenant Mindaugo vainika- 
vimosi iškilmes, kurios turėjo 
parodyti neseniai į Europos tau
tų tarpą įsirikiavusios Lietuvos 
valstybingumo sampratą ir ly
giateisiškumą; taip pat Juodojo 
kaspino diena, pažyminti gėdin
gą dviejų galingų kaimynų susi
tarimą pasidalinti Baltijos vals
tybes, nustumiant jas į eilinio 
karo grobio krūvį, kuriuo dalin
tis turi teisę nugalėtojai. 
Šios dvi dienos — viena 
džiaugsminga, kita skaudi — 
vertos plataus dėmesio, kaip ir 
Kovo 11-toji. Tačiau naujosios 
šventės nesuteikia leidimo 
užmiršti buvusiąsias, ypač 
mums, gyvenantiems sveti
muose kraštuose, nes jos penkis 
dešimtmečius žadino patrio
tizmą ir pasiryžimą darbuotis, 
kad pavergtoji tėvynė atgautų 
laisvę.

Kaip Vasario 16-toji neprara
do savo reikšmės tik dėl to, kad 
atsirado Kovo 11-toji, Tautos 
šventė — rugsėjo 8 d. — tebėra, 
ir turi būti, visiems lietuviams 
brangi, nors ją savotiškai 
pakeitė Valstybės diena liepos 
6-tąja. Galbūt tėvynėje kai kam 
tebėra sunku priimti „bur
žuazinės Lietuvos” šventes, 
didžiuotis savo tautos istorija, 
pirmosios nepriklausomybės 
metu pasiektais laimėjimais, 
nes komunizmo įskiepyta sam
prata ir „pataisytos istorijos” 
mokslas taip greitai iš sąmonės 
neišdyla, bet mums tos pro
blemos neturėtų kilti.

Deja, atrodo kitaip. Šiemet — 
bent Čikagoje — ties Tautos 
švente beveik nestabtelėta, 
viešų minėjimų neruošta (išsky
rus porą atvejų). Galima sutikti, 
kad rugsėjo aštuntoji primena 
skaudų įvykį Lietuvos istorijoje 
— Vytauto nesėkmę vainikuotis 
Lietuvos karaliumi ir tuo galu
tinai atskirti lietuvių tautos 
kelią nuo Lenkijos. Tačiau 
Vytauto pastangos akivaizdžiai 
parodė atskiro, nepriklausomo 
nuo lenkų ar kitų, valstybin
gumo supratimą, kad Lietuva 
yra savita valstybė, galinti sa

varankiškai tvarkytis be sve
timųjų „globos” ar įtakos. Net 
ir šimtmečiams slenkant po Vy
tauto mirties, jos pavyzdys 
suteikė jėgų lietuviams bajo
rams, o vėliau ir Tautos 
atgimimo žadintojams, nepalūž
ti, kovojant už savo teisę likti 
lietuviais, o ne kokia nereikš
minga lenkų ar rusų provinci
ja. Kažin, ar be Vytauto Didžio
jo pasiryžimo — ir užsispyrimo
— vainikuotis Lietuvos kara
liumi 1430 m. rugsėjo 8 d., 
Didžioji Lietuvos Kunigaikštija 
būtų išlaikiusi savo vals
tybingumą bent 500 metų, ilgai
niui jį įprasminusi nemažiau 
svarbiu įvykiu — nepriklau
somybės paskelbimu?

Rugsėjo 8-toji buvo antroji 
valstybinė šventė (po Vasario 
16), įkurta nepriklausomybės 
metais, Vytauto vainikavimosi 
500 metų (1930 m.) sukakčiai 
paminėti. Šventė simboliška ir 
tuo, kad rugsėjo 8 d. bažnyti
niame kalendoriuje yra Merge
lės Marijos Gimimo paminėji
mas.

Pastarųjų penkių dešimt
mečių įvykių, ištikusių mūsų 
šalį ir jos žmones, akivaizdoje, 
mes daromės pernelyg egocent
riški, nukreipdami dėmesį tik į 
savo bei savo artimųjų pergyve
nimus, kančias, netektis. Pla
tesnis žvilgsnis, ypač į mūsų 
tautos istoriją ir jos didvyrius, 
jau „nemada”. Nors vis tebegie- 
dame himno žodžius apie stip
rybės pasisėmimą iš praeities, 
bet didvyrių sąvoka pasikeitusi
— didvyriai nebe istorijos 
puslapiuose sutinkami mūsų 
valdovai — Gediminas, Kęs
tutis, Vytautas; nebe naujesnių 
laikų knygnešiai, savanoriai, 
didieji Tautinio atgimimo žadin
tojai, valstybininkai, bet parti
zanai, politiniai kaliniai, trem
tiniai... Nemenkinant pastarųjų 
nuopelnų ir kančių tautai tam
siausiais okupacijos metais, 
neturėtume sudėti į apdulkėju
sias lentynas ir ankstesniųjų. 
Tautai niekad nėra per daug 
didvyrių, šviečiančių savo tė
vynės meilės ir narsumo pavyz
džiu, kurio neprigesina nei 
šimtmečių tolumos. Tautai taip 
pat niekad nėra per daug pras
mingų švenčių, kurios padeda 
sustiprinti savo tautinės tapa
tybės sąvoką, suteikia progą 
permąstyti, kas mes esame, 
nauja tėvynės meilės versme 
palaistyti giliausias patriotiš
kumo šaknis. Tautos šventė — 
rugsėjo 8 d. — šiandien nėra 
„pasenusi ir atgyvenusi”, tik 
mes per daug lengvabūdiškai 
pradedame jos atsisakyti.
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Žinoma, ne vien vagystėmis mūsų žmonės stengėsi 

sau pasigelbėti. Daugelis užsiimdavo įvairiais 
pagalbiniais verslais. Vijo virves, mezgė mezginius ir 
vėlė veltinius, drožė šaukštus ir klumpes. Moterys kep
davo pyragus ir tortus, kuriuos noriai pirkdavo partijos 
pareigūnai. Eidavo jiems šeimininkauti į vestuves ir 
laidotuves. Vyrai dažnai padarydavo alaus ir naminės. 
Nors svaigalų gaminimas buvo įstatymais uždraustas, 
bet pareigūnai ir į tuos nusikaltimus nekreipdavo 
dėmesio, nes ir patys mėgdavo pasivaišinti. Vyrai užsi
imdavo batsiuvyste arba mechaniniais patarnavimais 
pačiam kolūkiui arba jo viršininkams.

Mūsų kaime buvo visų amatų meistras Čebedinskas. 
Jis remontuodavo ir atnaujindavo kolūkio mašinas. 
Žmonės kalbėjo, Čebedinskas naktimis ir vietos parti
zanams sutvarko pagedusius kulkosvaidžius.

Mano senelis, dar kariavęs Pirmajame pasauliniame 
kare, Stulgių apylinkėse buvo žinomas virvių vijimo 
meistras. Šiam amatui jis turėjo įsigijęs įvairių įrankių 
ir prietaisų. Tad kolūkiui ir kolūkiečiams jis nuvydavo 
įvairiausio storumo ir tvirtumo virvių. Tos virvės buvo 
labai reikalingos ūkio padargams ir pakinktams. Vir
ves jis vijo iš kanapių. Dalį jų jis pats užsiaugindavo, 
o dalį jam sunešdavo kaimynai.

Žiemos metu eidamas į šulinį pasisemti vandens, jis 
paslydo ir įkrito į šulinį. Ryte kaimynai rado jį pasken
dusį. Aš savo senelį labai mylėjau. Jis buvo geraširdis 
ir geras žmogus.

Metai iš metų kolūkiai vis dėlto darė pažangą. 
Gamyba susitvarkė, kai buvo įkurtos moderniškos fer
mos ir aprūpintos tobulais įrengimais. Tačiau pačių 
kolūkiečių kasdieninis gyvenimas nedaug tepagerėjo. 
Visa kolūkių gamyba ir kolūkiečių duoklės būdavo iš
vežamos į plačiąją tėvynę ir į miestus. Didesnę dalį 
pajamų vienu ar kitu būdu pasiimdavo administracijos 
pareigūnai ir partija. Kolūkio darbininkai turėjo pasi
tenkinti tik likučiais. Tad ir toliau vyko vagystės, gir
tavimas ir kitos negerovės.

Vietiniai kolūkiečiai daugiausia gyveno savo na
muose ir turėjo „arus”. Kiti darbininkai svetimtaučiai 
gyveno kolūkių bendrabučiuose (barakuose). Tačiau, 
laikui bėgant, buvo pradėta naikinti kolūkiečių namus. 
Jų arai irgi buvo įjungti į kolūkio ūkį. Tuo būdu, visai 
ištuštėjo kaimai ir vienkiemiai. Kas tik kiek turėjo susi
taupęs pinigų, statėsi savo namelius. Juos vertė tuos 
namelius statyti prie kelių. Susikūrė, taip vadinamos, 
grupinės sodybos. Žmonės sakydavo: „suvarė į 
grupines”. Vėliau buvo pradėtas kolūkių žemių sausi
nimas ir kultūrinimas (melioracija). Tuo pačiu buvo 
sunaikinta daug gražių sodų, daržų. O taip pat krūmų 
ir pelkių. Išnyko laukiniai žvėrys ir paukščiai.

Bet kokios kultūrinės veiklos kolūkiuose veik visai 
nebuvo. Tik keliuose kolūkiuose buvo įrengtos salės 
parengimams ar kino teatrai. Įvairias pramogas ir 
pasilinksminimus organizuodavo patys gyventojai. 
Ūkininkų vaikai savo namuose susirinkdavo pabendrau
ti ir pasilinksminti. Tačiau gyvenimo sąlygos sunkėjo. 
Tad žmonės nebesidomėjo bet kokiomis pramogomis.

Kaimuose prasidėjo besaikis girtavimas. Net ir kolūkie
čių susirinkimai neapsieidavo be alaus, vyno ir degtinės. 
Bujojo naminės degtinės gamyba ir jos prekyba. Susi
darė nauja tradicija, kad būti linksmam ir dainuoti gali
ma tik gerai išgėrus.

Kolūkio narių susirinkimuose visada dalyvaudavo 
aukšti rajono ir partijos pareigūnai. Partizanai dažnai 
apsupdavo tokius susibūrimus ir aukštiesiems svečiams 
padarydavo nemalonių šposų. Dažnai būdavo gaisrų ir 
kitokių nemalonumų sovietinės tvarkos kūrėjams ir jų 
draugams.

Nuo pat pavergimo pradžios sovietiška valdžia 
visomis priemonėmis puoselėjo ateistinę propagandą ir 
naikino bet kokius religinius papročius ir apeigas. Šiam 
reikalui buvo suorganizuotas ištisas agitatorių briga
dų tinklas. Kolūkiuose vyravo ateistinis judėjimas. Kolū
kiai buvo komunistinės valdžios įstaigos, o visi jų 
tarnautojai skaitėsi valdžios pareigūnai. Tad jiems ir 
visi valdžios įsakymai ir programos buvo privalomos 
vykdyti. Buvo griežtai draudžiama laidotuvių eisenose 
nešti kryžių ar bažnytinę vėliavą, tuoktis bažnyčioje ir 
švęsti bažnytines šventes.

Lietuvos pakelėse ir prie sodybų jau nuo seno buvo 
pastatyta daug kryžių ir koplytėlių su rūpintojėliais. 
Daug jų buvo mūsų Kruopių apylinkėse. Valdžia išleido 
griežtą įstatymą iki 1965 m. sunaikinti visus kryžius 
ir koplytstulpius. Vietinės valdžios pareigūnai turėjo šį 
įsakymą laiku įvykdyti. Tad jie pasiųsdavo nakčia 
visokius valkatas, kad jie nupjautų kryžius ir sudegintų 
koplytstulpius. Jeigu tokių savanorių kryžių degintojų 
neatsirasdavo, tai tekdavo jiems patiems šį darbą atlikti. 
Dažniausiai šį naktinį darbą turėdavo atlikti vietos par
tinių organizacijų sekretoriai. Žmonės juos vadindavo 
„kryžiapjoviaia”.

Ūkininkai, ypač senieji, vis dėlto švęsdavo tradicines 
religines šventes ir, kiek įmanydami, atlikdavo visas 
religines apeigas. Kiekvienoje apylinkėje atsirasdavo 
bent vienas pasišventęs idealistas kunigas, kuris slap
tai atnašaudavo šv. Mišias, klausydavo išpažinčių ir 
atlikdavo krikšto bei šliūbo apeigas.

Kasmet būdavo prisimenamos mūsų tradicinės reli
ginės šventės: Kalėdos, Velykos, šventųjų: Antano, Onos 
ir Jono atlaidai. Pavergėjas šių religinių tradicijų net 
ir žiauriausiomis priemonėmis nepajėgė visai išnaikinti.

Senieji žmonės dar ir dabar vaizdžiai prisimena anos 
nepriklausomybės metų gražias tradicijas ir ramų kaimo 
ūkininkų gyvenimą. Tada buvo linksma, ramu ir tvar
kinga. Kaimuose veikė įvairios jaunimo organizacijos, 
kaimo žmonių gyvenimo kasdienybę paįvairindavo 
šaulių s-gos būriai. Šios organizacijos puoselėjo kaimuo
se kultūrinę veiklą ir skleidė mokslo žinias.

Ir visa ši kaimiško gyvenimo idilija staiga nutrūko, 
buvo visai sunaikinta. Kolektyvizacija visą šį senojo 
kaimo gyvenimą staiga sugriovė. Staiga pavergėjas pasi
ryžo mūsų kaime įgyvendinti bolševikų revoliuciją pagal 
svetimos šalies niekam netikusius pavyzdžius. Dabar 
jau matome, kad ši revoliucija mūsų kaimuose visai 
neprigijo. Mūsų žmonės atkakliai priešinosi šioms naujo
vėms ir, žinoma, skaudžiai nukentėjo. O, tuo tarpu, ki
tose mūsų kaimyninėse šalyse žemės ūkis klesti, ir jų 
ūkininkai išgyvena gerovės dienas. Ir jeigu ne 50 metų 
bolševikinės vergijos, jeigu nebūtų buvę tos pragaiš
tingos kolektyvizacijos, ir mes šiandien gyventumėm, 
kaip dabar gyvena Švedijos, Danijos, Olandijos ir kitų 
šalių ūkininkai.

Rytiniame Akmenės rajono pakraštyje, Šiaurės 
(Nukelta į 5 pal.)
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džiagą savo archeologijos 
magistro darbui pačioje Lietuvo
je. Vilniuje gyvenu nuo praeito 
rudens. Susipažinau truputėlį 
su lietuvišku gyvenimu nebe iš 
kitų pasakojimų, bet iš savo 
pačios patyrimo. Ir pamačiau ne 
penkiasdešimties metų senumo 
vaizdą, bet dabartinį. Vaizdas, 
žinoma, ne visai toks, koks buvo 
man jaunesnei nupieštas.

Iš viso, manyčiau, yra sunku 
įsivaizduoti, kaip kiti žmonės 
gyvena kitoje šalyje, jei nesi ten 
pats nors kiek pagyvenęs. Pap
rasčiausios kasdieninės buities 
gyvenimo „smulkmenos” ski
riasi nuo įprastų Amerikoje: 
lovos dienos metu pasiverčia 
sofomis, o tik naktį vėl tampa 
lovomis; šiukšlės išnešamos 
kiekvieną dieną mažais kibirė
liais, o ne didelėmis statinėmis 
vieną kartą į savaitę; parduotu
vėse, bibliotekose sėdi budintys. 
Amerikoje nėra tų budinčių 
tiek, kiek čia. Kasdieninis 
važiavimas troleibusu gali būti 
labai intymus pergyvenimas... 
Na, nieko blogo grūstis, jei stovi 
šalia kokio nors patrauklaus 
vyruko, bet baisiai nemalonu 
šalio tokio, kuris aiškiai porą 
savaičių nesimaudęs arba smar
kiai išgėręs. Ir dar tą išgėrusįjį 
reikia prilaikyt troleibusui 
stabtelėjus, kad nepargriūtų. 
Vakarais dažnai matau bent po
rą žmonių, kurie tiek girti, kad 
vos gali paeiti. Ir ne tiktai 
nuolat girdžiu pasakojimus apie 
vagystes gatvėse, bet du mano 
draugai dienos metu buvo už
pulti ir apiplėšti. Ir man 
troleibuse besišypsanti moteris 
beveik spėjo ištraukti iš ranki
nės piniginę. Apskritai mano 
nemaloniausi lietuviški prisimi
nimai susieti su pinigais. Vy
rauja nuomonė, kad amerikie
čiai visi turtingi, visi mili
jonieriai. Vyksta labai aiški 
diskriminacija. Amerikos kil
mės žmogus, pavyzdžiui, negali 
išsinuomoti buto arba kambario 
už normalią lietuvišką kainą: 
kai sužino, kad esi amerikietis, 
tuojau pat viskas pabrangsta. 
Mano draugams iš Amerikos 
taip yra net porą kartų atsitikę. 
Kai pardavėja sužinojo, kad jie 
nemoka lietuviškai, ėmė tvirtin
ti, kad kaina (žodyno, megztinio) 
yra aukštesnė, negu parašyta.

Senamiestyje keletą kartų 
jauni bernai, eidami pro šalį, 
yra pasakę negražių žodžių be 
jokios priežasties — gal norėda
mi pasirodyti savo draugams? 
Atrodo, kad yra jaunimo, ma
nančio, jog demokratija kažkaip 
duoda laisvę būti neman
dagiems, nesiskaityti su kitais, 
Aiškiai matyti, kad kai kurių 
moralė visai sugriauta. Praeitą 
savaitę man pusseserė pasako
jo, kad kažkas nuo močiutės 
kapo pavogė pasodintas 
(brangias) gėles... Tai grėsmingi 
ženklai. Sovietizacija sugebėjo 
įvairia priespauda, visokiais 
sunkumais ir draudimais 
ištrinti daug dorovės normų, gal 
todėl daugelis tikrai nebemoka 
elgtis. Deja, problemų su 
morale, tegul ir kitokių, yra ir 
Amerikoje...

Vilniaus senamiestis man ne
paprastai įdomus ir įspūdingas. 
Kai einu gatvėmis, dažnai jau
čiu kelių šimtmečių laiką. Tokio 
vaizdo ir jausmo nepatirsi nau
joviškame Čikagos arba Las 
Vegas mieste. Bet, jei nebūtų tų 
pastatų, tų siaurų gatvyčių, kar
tais galėčiau net pamanyti, kad 
vaikštau Amerikoje. Tai jauni
mo kaltė — drabužiai, mados, 
muzika! Tiek daug iš Amerikos! 
(Nors daug muzikos ir ne iš 
Amerikos — nežinau iš kur atė
jus — tik žodžiai anglų kalba, o 
ritmas įkyriai vienodas, greitas 
ir nuobodus, lyg iš kažkokio 
„war chant”...) Atsimenu, prieš 
Kalėdas tiek daug žaislų paste

Aš gimiau ir užaugau Čikago
je, aktyviausioje lietuvių ben
druomenėje Šiaurės Amerikoje. 
Mano tėveliai abu gimė Lietu
voje, tėvas išvyko su pažymėji
mu dirbti Austrijos statybos fir
moje, būdamas maždaug 17 me
tų, o mama traukėsi kartu su 
savo tėvais, būdama tiktai 
5-erių metų, nes jie būtų buvę 
ištremti į Sibirą. Taigi, kartu su 
keturiomis seserimis — Guoda, 
Daina, Gaile ir Jūra — esame 
pirmoji karta, užaugusi ir 
gyvenanti Amerikoje.

Augdamos Čikagoje, mes su 
seserimis dalyvaudavome įvai
riausioje lietuvių bendruomenės 
veikloje. Lankėme privačią ka
talikišką Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo pradinę mokyklą Mar- 
quette Parke. Visokiausios 
lietuviškos įstaigos kaip tik 
koncentravosi 69-toje gatvėje, ir 
net gatvės vardas miesto merės 
Jane Byrne buvo pakeistas į 
Lithuanian Plaza Court.

Pradinėje mokykloje, nuo 6-ių 
iki 13-os metų, kiekvieną dieną 
beveik valandą sėdėdavau lietu
vių kalbos klasėje, kur mokyda
vo skaityti ir rašyti lietuviškai, 
šiek tiek supažindindavo su Lie
tuvos istorija, literatūra. Dažnai 
pavydėdavau nelietuviams 
draugams, kurie tuo metu sėdė
davo kitame kambaryje — jiems 
būdavo laisvas „study period”, 
kurio metu galėjo atlikti užduo
tus namų darbus. Mes, lietuviai, 
grįždavome namo dvigubai ap
krauti namų darbais, kai kiti 
jau buvo praktiškai visus atlikę.

Šeštadieniais, nuo 9 vai. iki 13 
vai. p.p., lankydavome „šešta
dieninę mokyklą”, kurioje 
buvo dėstoma lietuvių gramati
ka, skaitymas, literatūra, istori
ja, geografija, tautiniai šokiai ir 
dainavimas. Kai baigiau gimna
ziją, įstojau į šeštadieninį 
„Pedagoginį institutą”, kurį 
lankiau dar trejus metus ir ga
vau diplomą, leidžiantį dės
tyti pradinėse lituanistinėse 
mokyklose.

Sekmadienį lankydavau lietu
vių kalba aukojamas Mišias, 
kelis metus buvau ateitininkė, 
kurį laiką lankiau šokių ir 
dainavimo grupę „Audra”, su 
seserimis laikas nuo laiko 
dalyvaudavome tėvo rengiamo
je literatūros valandėlėje 
„Sophie Barčus Radio Hour”.

Sėdint susirinkimuose, šešta
dieninėje mokykloje, klausant 
pamokslų lietuviškose Mišiose, 
girdint savo giminių pasako
jimus, dažniausiai kartojosi dvi 
temos. Pirmoji, — Lietuva nepa
prastai graži, tokie žali miškai 
ir girios, taip tykiai teka Nemu
nėlis, Neris, miškai pilni viso
kiausių nuostabių paukštelių, 
grybų, uogų. Vaizdas labai pa
trauklus, labai romantiškas... 
Antroji tema: vieną dieną, Lie
tuva vėl bus laisva. Tai buvo 
nuolat ir aistringai kartojama. 
Prisipažįstu, kad tais laikais aš 
nelabai tuo tikėdavau. Labiau 
tikėdavau romantišku pasako
jimu apie ypatingą Lietuvos 
gamtą, kuri buvo taip puikiai 
iliustruota mūsų geografijos va
dovėliuose.

Taigi, kai vieną ankstyvą rytą 
pas mane, gyvenančią tuo metu 
Kalifornijos miške ir atitolus 
nuo lietuvių bendruomenės, įlė
kė mano archeologijos darbo 
vadovė su laikraščiu, teigdama, 
kad Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma, ramiai jai pasakiau, 
kad ji apsirikusi, kad to negali 
būti. Reikėjo perskaityti 
laikraščio straipsnį porą kartų, 
dar pasikalbėti telefonu kelis 
kartus su šeima Čikagoje, kol 
pradėjau po truputį įtikėti, jog 
tikrai įvyko kažkas nepaprastai 
svarbaus. Po to atsirado tikra 
viltis, pradėjau visai kitaip 
reaguoti į Lietuvos likimą. 

Gavau stipendiją rinkti me

bėjau iš Amerikos — visokių 
Barbių ir „Sesame Street” „bal- 
vonų”... O televizijoje kas dedas... 
tiek daug „muilinių operų”, 
pieštų filmų, blogiausio skonio 
amerikietiškų filmų — mušty
nės, žudymai, seksas... Būdama 
archeologe, dažnai pagalvoju, 
kad, jei stebėčiau šitą laikotarpį 
iš tolimesnės ateities, tai pagal 
materialinę kultūrą, pagal ra- 
diokarbonines datas, dabartinis 
laikotarpis jau atrodytų lyg kaž
kokių naujų ateivių kultūros 
banga, pradėjusi išstumti se
nąją.

Žinoma, vaizdas nėra visai 
blogas. Dabar, jau ruošdamasi 
išvykti iš Lietuvos, galiu nuošir
džiai pasakyti, kad prisiminsiu 
Lietuvą su nostalgija. Pasidarė 
labai mielos lietingosios dienos, 
vaikščiojimas po Vilnių ir jo 
Universiteto biblioteką, susiti
kimas su giminėmis, profeso
riais. Ruošiuos grįžti į Las 
Vegas, miestą, kuriame niekas 
nemoka lietuviškai kalbėti, 
niekas nežino Kūčių, Joninių. 
Lietuvių ten nėra.

Užaugau Amerikoje, tėvų, gi
minių, mokytojų auklėta kaip 
lietuvė, net manau, kad tiktai 
pabuvusi ilgesnį laiką čia, pa
jutau savo dvasines šaknis 
Lietuvoje. Ir sapnus čia kartais 
sapnuoju tokius ryškius, gilia- 
prasmiškus. Esu įsitikinus, kad 
mano genai ir dvasia pasijuto 
labai patogiai, sugrįžusi į savo 
senosios kilmės vietą.

Išmokau čia kasdieninės iš
tvermės ir lankstumo, juk Lie
tuvoje dažnai neišeina pada
ryti taip kada nori. Ir aiš
kiau suprantu to lietuviško 
bruožo — užsispyrimo vertę. 
Atrodo, kad, tiktai būdamas 
užsispyręs, žmogus čia gali ką 
nors padaryti. Be ištvermės, 
iankstumo ir užsispyrimo, ma
nau, kad gyvenimas Vilniuje 
būtų labai kartus ir nemalonus. 
Išvyksiu iš Lietuvos šiuo 
požiūriu sustiprėjusi.

Matyt, ir Amerikoje pradėsiu 
matyti „naujomis akimis”. Tai, 
kas vyksta Čečėnijoje, daug ką 
pasako apie Rusijos valdžią,... o 
tai, ką Amerikos prezidentas 
oficialiai pareiškia šiuo klausi
mu, deja, daug ką pasako apie 
Amerikos valdžią. Būdama Lie
tuvoje, labiau susidomėjau

lvė už žuvusius partizanus.
Nuotr. Henriko Kudreikio

Raseiniai - Partizanų šventė Lietuvos karių sa

Raseiniškės žemaitės Partizanų šventėje.
Nuotr. H. Kudreikio

PARTIZANŲ ŠVENTĖJE 
RASEINIUOSE
HENRIKAS KUDREIKIS

1945 m. liepos 22 d. Virtukų 
miške, prie Raseinių, 68 „Lau
mės” rinktinės kovotojai, vado
vaujami kapitonų J. Čeponio ir 
J. Žemaičio, susidūrė su skait- 
lingesne stribų ir enkavedistų 
gauja. Žuvo 12 vyrų ir 2 mergi
nos. Kitiems pasisekė prasiverž
ti ir pasiekti apylinkės dides
nius miškus. Žuvusius išmetė 
Raseinių aikštėje, vėliau užkasė 
Vedecko ąžuolyne. Pagal kai
mynų parodymus, į po karo li
kusias duobes ąžuolyne sumesti 
123 sušaudytų ir nukankintų 
partizanų lavonai.

Lygiai po 50 metų, šių metų 
liepos 22 d. į Vedeckų ąžuolyną 
plaukė šimtai mašinų, eilės au
tobusų, partizanai, tremtiniai ir 
Raseinių apylinkių šauliai su 
vėliavomis, „Geležinio vilko” 
Tauragės bataliono dalinys, 
vadovaujamas buvusio par
tizano pik. L. Laurinsko. At
vyko svečių iš Vilniaus, Kauno, 
Tauragės ir kitų miestų.

Iškilmių metu Kauno apskri
ties komendantūros kapelionas 
A. Bulota pašventino už aukas 
pastatytą paminklą. Paminklo 
autorius — R. Ramanauskas. 
Paminklo atidarymo metu kal
bėjo renginio organizatorius 
partizanas Steponas Bubu- 
las, rajono meras J. Žukaus
kas, Raseinių dekanas G. 
Jankauskas.

Pirmą kartą dalyvavau tokio
je prasmingoje šventėje. Girdė
damas Kauno ir Tauragės, kri
kščionių demokratų ir Raseinių 
„Šatrijos” chorų giesmes, Lietu
vos karių salvę už kritusius par-

politika, žiniomis, atgijo noras 
tradiciškai švęsti šventes, ir, 
manau, geriau suprantu, kokią 
vertę turi intymesnis prisiglau
dimas prie savo protėvių tautos 
ir žemės.

Bet artėjame prie 2000 metų, 
pasaulis labai greitai ir ryškiai 
keičiasi, mažėja. Esu asmeniš
kai įsitikinusi, kad mes vienas 
kitam esame reikalingi: Lietuva 
— Amerikai ir Amerika —- 
Lietuvai.

tizanus, matydamas partizanų, 
uniformuotų šaulių ir karių 
gretas, buvau giliai sukrėstas.

Šiek tiek žvyruotu taku priėjo
me prie partizanų kapų, kur 
tautiniais rūbais vilkinčios 
moterys uždegė žvakes ir padėjo 
puokštes gėlių. Arti stovinčių 
ąžuolų kamienuose matėsi par
tizanų išpjauti kryžiai.

Tolimesnės iškilmės vyko Ra
seinių centrinėje aikštėje, kur 
kalbėjo Lietuvos Seimo atstovai 
ir kiti žymūs svečiai. Šią aikštę 
numatoma pavadinti vieno Ra
seinių partizanų vadų vardu.
Karinis dalinys, choristai ir 

visi šventės dalyviai atžygiavo 
į Raseinių bažnyčią, kur buvo 
atnašautos gedulingos šv. Mi
šios už žuvusius partizanus. Pa
mokslą pasakė buvęs Viduklės 
partizanų kapelionas kun. Al
girdas Močius.

Krašto istorijos muziejuje ko
votojų už Lietuvos laisvę, Virtu
kų mūšio 50-ties metų minėjimo 
dalyvių laukė „Šatrijos” siuvi
mo fabriko choristai. Jie gražiai 
ir įspūdingai dainavo partizanų 
ir tremtinių dainas. Kalbą pa
sakė raseiniškis rezistentas ra
šytojas E. Ignatavičius.

Parodoje buvo pagerbti parti
zanų vadai ir raseiniškiai 
rezistentai. Buvau vėl stipriai 
sujaudintas, išvydęs paveiksluo
se savo gimines: LLA vadą ltn. 
Kazį Veverskį ir vienų iš 
„Kęstučio” apygardos vadų — 
Petrą Bartkų-Žadgailą. Pro akis 
praslinko pažįstami Raseinių 
gimnazijos bendramoksliai, žu
vę ar kankinti Sibire. Su gilia 
pagarba žvelgiu į savo klasės 
draugus, partizanų vadus: An
taną Bakšį ir Vladą Ivanauską. 
Garbė Jums, didvyriai!

Šventėje turėjau progos susi
pažinti su keletu žymių svečių, 
jų tarpe Lietuvos Seimo nariu V. 
Petrausku, pik. L. Laurinsku, 
kuris, kaip „Kęstučio” rinktinės 
partizanas, lankydavosi ir slėp
davosi mano tėviškėje Girkalnio 
valsčiuje.

Malonu buvo susipažinti su*
žymiu pasaulio ir žymiausiu

Švietimo ir mokslo ministe
rijos duomenimis, šįmet dau
giausia norinčių mokytis aukš
tojoje mokykloje susilaukė Vy
tauto Didžiojo universitetas. 
Priimti 479 pirmakursiai, atlai
kę patį didžiausią konkursą 
Lietuvoje.

Po ilgų pastangų nuo šių 
mokslo metų Vytauto Didžiojo 
universitete atkuriamos teisės 
mokslų studijos, su tarptautinės 
ir komercinės teisės programo
mis. Priimti studijuoti asmenys, 
turintieji bakalauro laipsnį. Tai 
magistro lygio studijos, kurios 
truks trejus metus. Be šių stu
dijų įvestos dar trys naujos 
magistro programos: dogmatinė 
teologija, architektūros teorija 
ir istorija, o taip pat filosofija.

Kaip ir kasmet, susilaukiame 
didelės pagalbos iš užsienio dės
tytojų. Šįmet universitete dės
tys apie 30 profesorių ir dėsty-

Prof. Algirdas Avižienis.

NAUJAS AMBASADOS 
TARNAUTOJAS

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone praneša, kad 
nuo š.m. rugsėjo 1 d. Edvardas 
Tuskenis pradėjo dirbti ambasa
doriaus patarėju ryšiams su 
visuomene.

Amerikos lietuvis Edvardas 
Tuskenis gimė 1964 m. Port 
Chester miestelyje New Yorko 
valstijoje, užaugo Čikagoje. 
1986 m. jis baigė Ilinojaus uni
versitetą bakalauro laipsniu is
torijoje, o 1992 m. — Čikagos 
universitetą magistro laipsniu 
tarptautinių santykių srityje.

Edvardas pasižymėjęs įvai
riose lietuviško gyvenimo 
srityse, tiek Amerikoje, tiek

Lietuvos alpinistu, vidukliškiu 
Vladu Vitkausku. Susipažinti 
su šiuo aukštu žemaičiu man 
didelė garbė, nes savo laiku 
buvau žemesnio rango alpinistu, 
esu įkopęs į 4 viršūnes.

Iškilmingos dienos įspūdžius 
šiek tiek aptemdė įvykis viena
me Raseinių restorane. Išgirdęs 
mūsų kalbas apie partizanus, 
tūlas barzdočius su draugu de
monstratyviai pakilo ir eidamas 
pro vieną moterį kažką sušnabž
dėjo. Ši tarė: „Nešk muilą”.

Sužinojome, jog jis jai sakė: 
„Banditų gauja”. Kartu buvę 
vyrai norėjo vytis, tardami, kad 
pakedens jam tą barzdą. Žino
ma, sulaikėme. Barzdočius buvo 
atpažintas kaip vienas miesto 
dailininkų, jo žmona buvusi ra
jono partijos sekretorė.

• John F. Kennedy buvo
pirmasis katalikas, išrinktas 
JAV prezidentu 1960 m. lapkri
čio 8 d.

• Prez. Kichard Nixon
pasirašė įstatymą (1970 m. 
birželio 22 d .), kad Amerikoje 
gali bulsuoti asmenys, sulaukę 
18 metų amžiaus. Iki to laiko 
balsuoti galėjo tik sulaukę 21 m.

tojų iš užsienio, tarp jų — 
Amerikos lietuviams žinomi 
žmonės: T. Antanaitis, N. Bor- 
ges, M. Danytė, V. Kavolis, J. 
Pikūnas, A. Skrupskelienė, K. 
Skrupskelis, J. Šmulkštys, K. 
Trimakas, I. Žemaitaitienė ir 
kiti, o taip pat kitataučiai, 
daugiausia iš JAV — Universi- 
ty of Florida, University of 
Southern Illinois, South Caroli- 
na University, Loyola Universi
ty, University of California, 
University of Denver, Alabama 
State University ir kt., ir iš 
Europos — Edinburgh Univer
sity (Škotija), Kari Universitat, 
Honhaim Universitat (Vokieti
ja), University of Bergen (Nor
vegija) ir kt.

Kita taip pat labai reikalinga 
yra piniginė pagalba, kurios 
esame susilaukę tiek iš Lietuvių 
fondo, Kanados Lietuvių Ben
druomenės, tiek iš privačių 
asmenų. Paskutiniu metu gauta 
piniginė auka, už kurią norėtu
me padėkoti, yra iš Floridos — 
Daytona Beach lietuvių būrelio, 
mus pasiekianti B. Kožicienės 
rūpesčiu, šįmet atvežta dr. B. 
Preikštienės. Tai 200 dolerių 
auka studentų maitinimui. Au
kojo: B. Preikštienė — 55 dol., 
Vaidas ir Kęstutis Augustaus- 
kai — po 25 dol., B. Kožicienė — 
25 dol., R. Snarskienė — 25 dol., 
V. Snarskis — 25 dol., D. Ku- 
rauskienė — 20 dol. Šia proga 
norėčiau paminėti gražų faktą, 
apie kurį papasakojo „Caritas” 
darbuotoja. I „Caritą” atėjo 
viena Vytauto Didžiojo univer
siteto studentė ir pasakė, kad ji 
nori paaukoti „Caritui”, kaip 
padėką už veltui gaunamą sriu
bą studentų valgykloje. Tai ne 
tik graudžiai pravirkdė „Cari
to” darbuotoją, bet ir mums 
visiems kelia viltį: štai kokie 
žmonės ugdosi Lietuvos ateičiai.

B.V.

4

Lietuvoje. Jis dalyvavo išeivijos 
skautų, JAV lietuvių jaunimo 
sąjungos veikloje, kelerius 
metus vaidino Čikagos satyros 
teatro grupėje „Antras 
kaimas”. Jis taip pat yra 
Lituanistikos studijų ir tyrimo 
centro Čikagoje tyrimų asis
tentas. 1989-1991 metais Edvar
das dirbo Lietuvoje, pirmiausia 
Sąjūdžio informacijos agen
tūroje Vilniuje, o po Kovo 
11-osios — Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos in
formacijos biure ir AT pre
zidiumo sekretoriate. Edvardui 
nesvetimas ir žurnalisto darbas 
— 1992-1994 m. jis dirbo Lais
vosios Europos radijo lietuvių 
redakcijoje Miunchene, šešerius 
metus bendradarbiavo žurnale 
„Pasaulio lietuvis”, taip pat 
savaitraščiuose „The Lithua
nian Review” ir „The Baltic 
Indepentend”.

♦

Edvardas Tuskenis.

Edvardo darbo barai amba
sadoje bus platūs; svarbiausias 
jo uždavinys — padėti Lietuvos 
atstovybei palaikyti ryšius su 
įvairiomis Amerikos visuo
menės organizacijomis (ypač 
etninių grupių) ir fondais, 
bendradarbiauti su spauda, 
radiju bei televizija, parūpinti 
informacijos atskirais klausi
mais.

Spaudos skyrius
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Amerikoje yra priprasta viską 
apdrausti — visokiems daly
kams — gyvenamam namui, 
mašinai, baldams, brangeny
bėms, sveikatai ir t.t. yra drau
dimai. Tačiau vienas — tai 
gyvybės draudimas, yra ma
žiausiai suprantamas ir dažnai 
ignoruojamas. Jeigu jūs esate, 
kaip dauguma žmonių, užsiėmę 
dienos rūpesčiais, tai neturite 
laiko pagalvoti apie tai, kad 
kada nors mirsite ir jums, arba 
geriau išsireikšti, jūsų ar
timiesiems, jūsų gyvybės ap- 
drauda bus reikalinga. Tai yra 
pagrindinė klaida, kurią padaro 
daugybė žmonių, sako apdraudų 
specialistai. O gal jums gyvybės 
apdrauda yra visai nereika
linga? Jei jūs neturite šeimos, 
neturite žmonių, kuriuos išlai
kote, jums galbūt ir nereikia 
gyvybės apdraudos. Gyvybės ap
drauda yra reikalinga asme
niui, kad apsaugotų šeimą mir
ties atveju nuo finansinių sun
kumų. Kai kurie, gerai uždir
bantys žmonės naudoja gyvybės 
apdraudą, kaip „tax shelter” ar
ba kaip būdą išvengti palikimo 
mokesčių („estate taxes”).

Kokio didumo gyvybės 
apdraudą patartina pirkti?

Apdraudų specialistai ir var
totojų (consumers) patarėjai 
sako, kad yra protinga turėti 
apdraudą, kuri būtų 6 kartus di
desnė, negu jūsų metinės pa
jamos po visų atskaičiavimų. 
Pvz., jei jūsų metinės pajamos, 
atskaičius mokesčius ir įvairius 
nurašymus, yra 30,000 dol., tai 
jūsų gyvybės apdrauda, turėtų 
būti nuo $150,000 iki $180,000. 
Tačiau yra įvairių specialistų, 
kurie sako, kad šešiskart dides
nė gyvybės apdrauda, nei jūsų 
grynos metinės pajamos, yra 
gera formulė, bet jums gali 
reikėti didesnės gyvybės ap
draudos ypatingais atvejais. 
Didesnė gyvybės apdrauda yra 
labai svarbu, jei šeimoje yra 
ligonių ir invalidų, kuriems 
reikia specialios priežiūros. Taip 
pat šeimoms, kuriose yra didelis 
amžiaus skirtumas tarp tėvų. Ir 
toms šeimoms, kurios turi daug 
vaikų ir posūnių ar podukrų.

Norint apskaičiuoti, kokio 
didumo gyvybės apdraudą pirk
ti, reikia pagalvoti, kiek 
nuolatinių pajamų šeima netek
tų jam/jai mirus, kiek santaupų 
turima, ką gautų šeima iš pen
sijos fondo (retirement benefits), 
kiek turima skolų ir kiek kai
nuotų palaidojimas.

Apdraudų žinovai teigia, kad 
daugumas žmonių, kuriems rei
kia gyvybės apdraudos, yra 
nepakankamai apsidraudę. The 
Consumer Federation of Ameri- 
ca’s Insurance Group” patarėjai 
sako, kad daugelis vidurinės 
klasės ir mažiau uždirbančių 
žmonių, kurie rūpinasi tik kad 
užtektų šeimą išmaitinti ir 
mėnesines sąskaitas užmokėti, 
galvoja, kad gyvybės apdrauda 
yra papildomos išlaidos, kurių 
jie negali sau leisti. Yra įvairių
rūšių apdraudų, ir žmonės turi 
būti įspėti, kad apdraudos agen
tai gali juos spausti įsigyti „cash 
value” apdraudą, nes iš tokios 
apdraudos agentai gauna dau
giau pelno.

Dvi pagrindinės gyvybės 
apdraudos rūšys

Apdraudų bendrovėms augant, 
nenuostabu, kad žmonėms sun
ku susigaudyti ir pasirinkti 
jiems reikalingą bei tinkamą 
apdraudą. Gyvybės apdraudos 
yra dviejų rūšių: „term” ir 
„cash value". Jei nereikia jokių 
priedų, o tik paprastos gyvybes 
apdraudos, specialistai pataria 
imti „term" apdraudą. Jūs mo
kate tam tikrą mokestį, tam

tikrą laiką, paprastai nuo vienų 
iki penkerių metų, kartais il
giau, po to vėl atnaujinate tam 
laikui. O kai jūs numirštate, 
apdraudėjas išmoka sutartą su
mą jūsų artimiesiems, kuriuos 
buvote sutartyje įrašęs. Jums 
žengiant metų laiptais aukštyn, 
kyla ir mokestis už „term” 
apdraudą.

„Cash-value” apdraudos vertė 
didėja, laikui bėgant. Tai yra 
kombinacija „death benefit”, 
santaupų, procentų ir in
vestavimo plano, ir šio plano 
vertė kyla visą laiką. „Cash- 
value” apdraudos yra gyvybės 
apdraudos, bet jūs jas galite bet 
kada sustabdyti — tai yra pasi
imti pinigus. Dauguma „cash- 
value” apdraudų turi nustatytą 
nuolatinį mokestį (jų mokesčiai 
nekyla su jūsų amžiumi, kaip 
„term” apdraudų). „Cash- 
value” apdraudos yra branges
nės, negu „term” apdraudos. 
Vienas geras dalykas su „cash- 
value” apdrauda yra tas, kad 
mokesčiai už procentus, kuriuos 
gaunate nuo sutaupytos dalies 
pinigų, gali būti atidedami 
vėlesniam laikui (tax-deferred).

Nors yra daug apdraudos pla
nų, bet žinovai pataria, kad 
daugumai gyvybės apdraudos 
pirkėjų būtų tinkamiausias 
planas „term” apdraudos. Jie 
sako, kad jūs neprarandate tuo 
planu pinigų ir yra nebrangu, 
ypač jaunesniems žmonėms. Be 
to, daugeliui žmonių, kurie in
vestuoja į 401 (K) pensijos pla
ną, kurį pasiūlo jų darbdaviai, 
jiems geriau apsimoka turėti 
tuos 401 (K) investavimus ir 
„term” apdraudą, negu „cash- 
value” gyvybės apdraudą. 
„Term” gyvybės apdrauda yra 
geriausia šeimoms, kurios turi 
daug išlaikomų asmenų. Tiems 
žmonėms, kurie patys nepajėgia 
sutaupyti nei cento, „cash- 
value” gyvybės apdrauda yra 
labai geras dalykas. Jei norite, 
kad „cash-value” apdrauda 
jums gerai apsimokėtų ją turė
tumėte išlaikyti mažiausiai 20
metų. Jei atsiimsite pinigus dėl 
kai kurių, priežasčių prieš tai, 
jūs daug nelaimėsite.

Apdraudų pirkėjų patarėjai 
pataria būti atsargiems su siū
lomomis įvairių planų ap- 
draudoms, kurios šiandieną da
rosi labai populiarios. Kadangi 
apdraudos savininkas pasiren
ka, kur investuoti „cash-value” 
dalį savo apdraudos, čia yra 
svarbu atidėti pakankamai į 
vertybės popierius (stocks) ir 
kitus, aukštą dividentą nešan
čius, investavimus, kad padeng
tų ir pralenktų apdraudos ad
ministravimo mokesčius.

Yra 5 firmos, kurios daro 
apdraudų bendrovių įvertini
mus. Yra trys apdraudų firmos,
kurios parduoda savo apdraudas 
tiesiog klientams tai: USAA 
LIFE, AMERITAS ir WHOLE- 
SALE INSURANCE NET- 
WORK. Jie visai neima pinigų, 
arba ima mažai už patarnavimą 
ir parduoda, jiems paskambinus 
telefonu. Jie neturi apdraudos 
agentų ir jūs pats turite žinoti, 
ko jūs norite.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995-8-25 Some 
straight talk on life insurance 
by Annette Rondo).

Aldona, Šmulkštienė

ir
Birutė Jasaitienė

• 1864 m. spalio 3 d. prez.
Abraham Lincoln paskelbė, kad 
kiekvienų metų ketvirtąjį lap 
kričio ketvirtadienį Amerikoje 
bus švenčiama Padėkos diena.

• 1876 m. kovo 7 d. Alex- 
ander Graham Bell užpatentavo 
savo populiariausią išradimą — 
telefoną.

TURTAI IR TESTAMENTAI

Paskutiniu laiku vis dažniau 
pasitaiko, kad mūsų žmonės yra 
išnaudojami. Jiems mirus, ar 
kokiai nelaimei atsitikus,, jų 
sunkiai uždirbtas ir sutaupytas 
turtas atitenka miestui, valsti
jai ir juo naudojasi tie, kurie nie
kada nedirbo ir nedirbs. O kodėl 
tai atsitinka? Čia esame mes 
patys kalti, kad nesusitvarkome 
laiku, neįgaliojame, kai patys 
savimi negalėsime pasirūpinti, 
kad mumis rūpintųsi mūsų vai
kai, giminės, artimieji ar drau
gai.

Senatvė ir liga yra žiauri. Kai 
žmogus suserga, pasensta ir ne
begali aiškiai galvoti, pradeda 
įtarinėti, kaltina visus ir visada, 
kad jį išnaudoja, juo nesirūpina. 
Skaudu ir sunku yra matyti,kai 
seni tėvai nepasitiki savo vai
kais, juos įtarinėja, kad vaikai 
nori jų turtą atimti, dėl to 
susipyksta. Vaikai, nenorėdami 
aštrinti susidariusios padėties, 
savo tėvų nelanko ir nustoja jais 
rūpintis, tėvai juos tiesiog nuo 
savęs atstumia. Ir dėl to lieka 
nesutvarkyti dokumentai, o 
žmonės praranda viską; teismai, 
advokatai arba valdžia pasiima • 
turtą. Yra nemažai viengungių, 
našlių moterų ar vyrų, kurie 
gyvena vieni, neturi vaikų ir 
giminių. Tie turėtų pasitikėti 
savo draugais, pažįstamais ar 
lietuviškomis organizacijomis. 
Paskutinių poros savaičių laiko
tarpyje į Socialinių reikalų 
raštinę kreipėsi du pagyvenę 
vyrai. Jie gyvena pas svetim
taučius. Ir iš jų sąskaitos banko 
knygutės dingsta pinigai. Taip 
pat ir bankas kreipėsi, prašė, ar 
negalime su tais žmonėmis pa
kalbėti, nes pastebėjo, kad kaž
kas išima didesnes sumas pini
gų iš tų žmonių sąskaitos. Atro
do, kad „gerieji” šeimininkai 
pasinaudojo šių žmonių susi
maišymu gyvenimo kelyje, su
gebėjo pasinaudoti ir paimti 
tuos sutaupytus pinigus. Kol 
bankas pradėjo įtarinėti, kol tie 
žmonės atėjo į Socialinių rei
kalų raštinę prašyti pagalbos, 
išsiaiškinti įtarinėjimus, jau 
buvo per vėlu. Sunku įrodyti 
naminį vagį, o juo labiau, kad 
nuskriaustieji jau patys nelabai 
atsimena, ką jie daro ar darė.

Nesvarbu, ar vieni gyvename, 
ar su kitais, turime susirūpinti 
ir susitvarkyti savo žemiškus 
reikalus — savo turtus. Nelau
kime, kol pradėsime sirgti ar 
visai pasensime. Miršta visi, ne 
tik seni, bet ir jauni. Liga ir 
nelaimės neklausia metų. Jei 
neturite vaikų, giminių ar ar
timų draugų, ateitikte į lietuviš
kas globos organizacijas, Čika
goje — Socialinių reikalų rašti
nę, pas Lietuvos Dukteris — 
mes patarsime, ką daryti, kaip 
savo reikalus tvarkyti. Atmin
kite, kad turite turėti testa
mentą, įgaliojimus, „Living 
will” ir t.t. Yra žmonių, kurie 
dideles sumas pinigų, išėmę iš 
banko, laiko namie — sako 
„bankai gali bankrutuoti”. 
Amerikos bankai tikrai dar 
greitai nebankrutuos! Pinigai, 
laikomi namuose, gali labai 
greitai dingti. Žmonės, kartais 
net užmiršta, kur juos paslėpė, 
ir visokių kitokių atsitikimų 
įvyksta.

Mūsų žmonės, dirbę ir taupę 
visą gyvenimą, atiduoda savo 
pinigus svetimiesiems, už tai, 
kad laiku ir tinkamai nesusit
varko. O galėtų, jei neturi vaikų 
ar giminių, įamžinti savo vardą 
į lietuviškas organizacijas, 
lietuvišką spaudą, radijo pro
gramas, Lietuvių fondą. Tai 
bent lietuviai tais pinigais pasi
naudotų, mūsų tautinį išlikimą 
išeivijoje prailgintumėme, o 
jūsų vardą su pagarba ir padėka 
minėtų ilgai, ilgai.

Kai miestas ar valstija jūsų 
turtą paima,'tai niekam niekas 
ir ačiū nepasako. Jau yra pasi
taikę, kad keli gan pasiturintys 
asmenys buvo nesusitvarkę sa
vo turto dokumentų, neturėjo 
giminių, miestas paėmė viską.
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„Spindulio”, Los Angeles LB jaunimo 
su Povilu Pakcku, laimėjusiu š.m. —

PENSIJOS LIETUVOJE

Jau kelis kartus esame rašę 
apie Amerikos „Soc. Sec.” pen
sijų gavimą Lietuvoje. Tačiau 
labai daug žmonių dar vis klau
sia ir turi įvairių neaiškumų.

Kas gauna „Soc. Sec.” pensi
jas? Jas gauna’ legalūs Ameri
kos gyventojai (piliečiai ir žmo
nės, kurie turi „žalią kortelę”), 
kurie yra išdirbę 40 ketvirčių — 
tai yra 10 metų ir įmokėję į 
„Soc. Sec.” pensijų fondą. Įmo- 
kėjimai yra daromi taip: darb
davys atskaičiuoja tam tikrų 
procentą iš algos ir tada dar tam 
tikrą procentą pridėjęs, pats nu
siunčia į „Sočiai Security” 
įstaigą, kuri visus, jūsų „Soc. 
Sec.” numeriu padarytus įmo- 
kėjimus registruoja. Kai išei
nate į pensiją, pagal {mokėjimo 
dydį yra apskaičiuojama jūsų 
pensija. Tie žmonės, kurie daug 
uždirba, daugiau įmoka j „Soc. 
Sec.” pensijų fondą ir tuo būdu 
jų pensija yra didesnė, negu tų, 
kurie mažai uždirbo ir mažiau 
įmokėjo į pensijų fondą.

Mažiausia „Soc. Sec.” pensija, 
kurią gauna 65 metų amžiaus 
pensininkas, yra $520, o aukš
čiausia — $1,199. Žmonės gali 
išeiti į pensiją, būdami 62 me
tų, bet jų pensija bus mažesnė 
— jie gaus tik 80% tos sumos, 
kurią gautų, jei jie išeitų, 
turėdami 65 metus. Tuo pačiū, 
jei žmonės neišeina į pensiją, 
sulaukę 65 metų, kiekvieni iš
dirbti priedo metai pensiją pro- 
centaliai padidins.

Nesvarbu, kada jūs išeinate į 
pensiją, bet Medicare draudi
mas pradeda veikti tik sulaukus 
65 metų. Taigi, jeigu jūs išei
nate į pensiją 62 metų, patys tu
rite pasirūpinti privatų ligos 
draudimą, iki sulauksite 65 
metų.

Kaip gauti „Soc. Sec.” pensi
jas Lietuvoje?

Pirmiausia įsidėmėkite, jei 
esate Amerikos pilietis, jūs 
galite gauti „Soc. Sec.” pensiją 
kur norite ir kaip ilgai norite — 
Lietuvoje, ar kitoje svetimoje 
salyje.

Jeigu esate tik legalus gyven

tojas — turite „žalią kortelę” — 
„Soc.Sec.” pensiją už Amerikos 
ribų, (pvz. Lietuvoje), galite 
gauti tik šešis mėnesius. Jeigu 
užsibušite ilgiau nei šešis mene
sius, jūsų pensija bus nutraukta 
ir, grįžus į Ameriką, turėsite iš 
naujo ją išsirūpinti.

Šiuos žmones turėjo palaidoti 
draugai, kaip vargšus, nes 
miestas laidotuvėms duoda tik 
apie 300 dol. Susirūpinkime ir 
susitvarkykime savo žemiškų 
turtų reikalus, nes mes nei 
vienas negyvensime su saule.

ansamblio vadovė Danguolė Varnienė 
1995 — Onos Razutienės premiją.

Klausimas: Kaip reikia susi
tvarkyti ir kur gali siųsti „Soc. 
Sec.” įstaiga pensiją?

Prieš išvykstant iš Amerikos, 
reikia nuvykti į „Soc. Sec.” 
įstaigą (bent tris savaites prieš 
išvykimą), susitarti ir duoti ad
resą, kur norite, kad jūsų pensi
jos čekis būtų siunčiamas.

Yra kelios galimybės:
1. „Soc. Sec.” įstaiga jūsų pen

sijos čekį gali siųsti jūsų 
gyvenamu adresu Lietuvoje;

2. gali siųsti į Amerikos am
basadą ir jūs iš ten jį turėsite 
kas mėnesį atsiimti;

3. galite atsidaryti sąskaitą 
kuriame Lietuvos banke ir į tą 
sąskaitą jūsų pensijos čekis kas 
menesį bus siunčiamas;

4. galite susitarti čia Ameri
koje su banku, „Soc. Sec.” 
įstaiga jūsų čekį į tą banką į 
jūsų sąskaitą siųs, o jūs Lietuvo
je galėsite išsikeisti savo asme
ninius čekius Lietuvos banke.

Kaip matote, yra kelios gali
mybės ir kiekvienas žmogus ga
li pagal savo reikalavimus susi
tvarkyti pensijų gavimo reikalą, 
ar tai būtų čia, ar Lietuvoje. 
Verta, kas gali, įsigyti 
Amerikos pilietybę. Amerikos 
pilietis turi privilegijų, kurių 
neturi legalus gyventojas — 
„Žalios kortelės” savininkas. 
Taip pat reikia įsidėmėti, kad 
Medicare ligos draudimas galio
ja tik Amerikoje. Jei išvyksta
te į Lietuvą, ar kur kitur, turite 
pasirūpinti privačiu draudimu, 
kuris veikia užsienyje.

Birutė Jasaitienė

SKAUSMO IR VARGO DERLIUS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuvos lygumose yra įsikūręs Kruopių miestelis. Kruo
piai — senas miestelis, pirmą kartą yra paminėtas 16 
šimtmečio raštuose. Ir šis miestelis ir jo apylinkės daug 
matė per ilgus savo istorijos metus. Kruopių apylinkėse, 
kaip ir visame Akmenės rajone, karo metu virė nepa
prastai atkaklūs mūšiai. Pats miestelis buvo labai su
niokotas, beveik visas sudegintas. Šiose apylinkėse 
didelių aukų pareikalavo ir kovos prieš raudonuosius 
pavergėjus ir jų pakalikus lietuvius komunistus. Kaip 
ir visoje Lietuvoje, ir šiose apylinkėse, vyko toks pat 
skaudus pokario kaimų persitvarkymas.

Ariama žemė šiose apylinkėse yra derlinga. Anų 
metų ūkininkai turėjo nevienodo dydžio ūkius. Buvo keli 
ir gerokai prasigyvenę ūkininkai. Pagervių kaimo 
ūkininkai Z. Lengvenis ir V. Kundrotas turėjo įsigiję 
ir nuosavas kuliamas mašinas. Jomis iškuldavo ir 
kaimynų javus. Buvo ruošiamos kūlimo talkos. Už kelių 
kilometrų buvo Navalicko dvaras (apie 300 ha). Jis buvo 
išdalintas ir daug mažažemių ir bežemių sukūrė savo 
nuosavus ūkius.

Prie šio miestelio ir aš sukūriau savo nuosavą ūkį 
ir jį sėkmingai tvarkau. Apylinkėse yra ir daugiau 
naujakurių. Pirmoji (Vytauto Landsbergio) vyriausybė 
sudarė patogias sąlygas šiems ūkiams sukurti ir juose 
įsitvirtinti. Trobesiams pastatyti galima buvo panau
doti investicinius čekius ir gauti geromis sąlygomis pa
skolas.

Ir vėl iš to savo vienkiemėlio sodybos žvelgiu į Mar
gės upeliūkščio pakrantes. Sklaidosi migla ir praeities 
šešėliuose iškyla puikus šios apylinkės senovės kaimų 
vaizdas. Lyg ir matau tas tvarkingas sodybas ir jose nuo 
ryto ligi vakaro triūsiančius kaimynus.

Jie vagoja savo nuosavo armenie plotus. Beria vešlią ‘ 
sėklą ir tikisi brandaus derliaus. Jie gerai žino, kad jų 
laukų derlius užtikrina visą valstybinio gyvenimo 
gerovę ir pažangą.

Kur jie visi šiandien? Vienų kaulai išblaškyti Sibiro 
taigose, kiti ilsisi partizanų kapinėse. Ir tik keli yra dar 
likę drauge su mumis. Jie — lyg tie legendariniai vai
dilos seka mums pasaką apie ilgų metų kančias ir sve
timųjų panieką.

Bet tėvų žemėje vėl dygsta nauji vienkiemėliai. 
Galbūt greitai ir vėl tais vienkiemėliais bus nusėta visa 
Lietuvos žemė. Savas dirvas purens nauji artojai. Ir jie 
gyvens gražaus gyvenimo viltimis.

Sunku patikėti, kad kada nors bus atstatyti senieji 
kaimai su tomis tvarkingomis sodybomis, sodais ir gėly
nais. Gal nors atgims to senojo mūsų kaimo'papročiai 
ir tradicijos. Atgims vienas kitam padėti ir talkos būdu 
atlikti sunkius darbus. Atgims kooperatinis judėjimas. 
Ir gal pagaliau ir mūsų valdžia supras, kad tik „tvirtas
ūkininkas — Lietuvos ateitis”. /r> . .

(Pabaiga)
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Vilnius $380
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Minsk $380
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA

LIETUVOS EKONOMIKA 
KOLKAS NEAUGA

Vilniaus universiteto profeso
rius, ekonomikos daktaras Kęs
tutis Glaveckas pokalbyje su 
„Lietuvos ryto” korespondentu 
sako, kad Lietuva 20 proc. dau
giau visko sunaudoja negu pati 
sukuria. Ekonomikos augimo 
nėra, nors iš tiesų teigiama, kad 
jis yra 0.6-1 proc. per metus.

Valstybė ima užsienio pasko
las, dalįjų sunaudoja energijos 
ištekliams įsigyti, bet už elek
tros energiją neužmoka dalis 
žmonių bei bankrutuojančios 
įmonės. Jos gauna subsidijas, 
kurios ir sudaro tą 20 proc. skir
tumą. Lietuva yra siaurėjan
čios ekonominės reprodukcijos 
stadijoje, mano prof. Glaveckas.

Tarp teigiamų dalykų K. Gla
veckas pastebi atsigaunančias 
maisto pramonės šakas, į Lietu
vos telekomunikacijas investuo
ta užsienio kapitalo. Tradiciškai 
pelningos prekės — alkoholis, 
tabakas pritraukia investicijas. 
Bet jos, palyginti su naujų dar
bo vietų sukūrimu, yra labai 
menkos. Pasak K. Glavecko, ta 
ekonomikos dalis, kuri sveiksta, 
palyginti su kita puse, kuri yra 
nei mirties, nei gyvenimo būse
noje, yra tarsi menkas lašelis 
jūroje.

LIETUVOS JŪRININKAI 
DIRBS UŽSIENIO 

LAIVUOSE

Socialinės apsaugos minis
terija suteikė licensiją Klaipė
doje įkurtai firmai „Škiperis” 
įdarbinti užsienio šalyse 
bankrutuojančios valstybinės 
žvejybos laivyno įmonės „Jūra” 
darbuotojus. Pasak „Škiperio” 
pareigūnų, užsienio laivų savi
ninkams galima drąsiai reko
menduoti apie 1,500 kapitonų, 
šturmanų, mechanikų, žūklės 
meistrų. Kvalifikuotų jūrininkų 
reikia Norvegijos, Graikijos, 
Olandijos, Vokietijos, Lenkijos 
laivų bendrovėms. Daugiau 
kaip šimtas „Škiperio” paslau
gomis pasinaudojusių „Jūros” 
darbuotojų jau žūklauja Afrikos 
valstybių vandenyse. Firma 
galėtų sukomplektuoti įgulas 
parduotiems arba įkeistiems 
„Jūros” laivams. Užsienio 
laivybos bendrovės pirmiausia 
įdarbina diplomuotus, anglų 
kalbą mokančius iki 45 metų 
amžiaus jūrininkus.

UŽ IR PRIEŠ LAISVĄSIAS 
EKONOMINES ZONAS

Lietuvos Seimas po ilgų svars
tymų pagaliau priėmė Laisvųjų 
ekonominių zonų (LEZ) pagrin
dų įstatymą. Laisvąsias ekono
mines zonas labai prieštaringai 
vertina politikai ir ekspertai 
nuo pat šios idėjos gimimo pra
džios. Įvairias nuomones apie 
būsimas laisvąsias ekonomines 
zonas pateikė savaitraštis 
„Verslo žinios”. Lietuvos 
Akcinio inovacinio banko pa
reigūnas Vitas Mačiulis sako, 
kad laisvosios ekonominės zonos 
sudarys tik vieną šimtąją pro
cento Lietuvos teritorijos, bet 
jeigu zonose bus tvarka, lie
tuviški pinigai, dabar laikomi 
Gibraltare, Kipre, Meno saloje, 
ims grįžti. „Tiesioginės naudos 
jie valstybei neduos, bet ant
rinis efektas, kai lietuvaitis lais
vojoje ekonominėje zonoje užsi
dirbęs pinigų, statys namą ir 
taip duos vietos statybininkams 
darbo, bus daug didesnis”, tei
gia V. Mačiulis.

Ekonominių tyrimų centro di
rektoriaus pavaduotojas Ramū

nas Darulis tvirtina, kad lais
vosios ekonominės zonos Lietu
vai, einančiai į Europą, o ne į 
Nepriklausomų valstybių sand
raugą, netinka. Jo teigimu, šios 
zonos dar labiau suskaldytų 
valstybinio verslo bendriją ir 
taip draskomą tarpusavio nesu
tarimų, sukeltų dar didesnę 
socialinę įtampą. Laisvųjų 
ekonominių zonų steigimas 
susijęs su didžiulėmis 
pradinėmis investicijomis. 
Pasak R. Darulio, investicijų į 
konkrečias ūkio šakas vidutinis 
pelningumas siekia 30 proc., 
tuo tarpu investicijų į LEZ pel
ningumas tik 5-6 proc.

Mokslininko teigimu, Lietu
voje, kur valstybinė ekonomika 
tik formuojasi, reikia sudaryti 
sąlygas daugeliui, o ne tam 
tikrai grupei verslininkų.

R. Darulis daro išvadą, kad, 
sukūrus LEZ, laimės tik tie 
regionai, kur tokios zonos bus 
įkurtos. LEZ būtų efektyvios ne
bent tuomet, jei ateityje Lietuva 
planuotų išlaikyti uždarą, orien
tuotą į vidaus rinką, ekonomi
ką. Tačiau tai nesiderina su 
deklaruojama integracija į Eu
ropos Sąjungą, kur kapitalas, 
prekės ir darbo jėga juda laisvai.

BUS TIESIAMAS 
EUROPINIS 

GELEŽINKELIS

Dar šiemet Lietuva prądės 
projektuoti, o kitąmet — tiesti 
europinio standarto geležinkelį 
nuo Šeštokų (Lenkijos pasieny
je) iki Kauno. Statybą, kuri ver
tinama apie 100 mln. dolerių, 
planuojama baigti iki 2000 me
tų. Geležinkelį planuojama ties
ti iki Kauno Karmėlavos aero
dromo, kur galbūt bus įkurta 
laisvoji ekonominė zona 1)61 pa
statytas geležinkelio krovinių 
terminalas.

Finansuoti geležinkelio tiesi
mą siūlosi Vokietijos bendrovių 
susivienijimas, kurį sudaro 
viena didžiausių pasaulyje plie
no gamybos firmų „Krupp 
GIT” akmens anglies gamybos 
bendrovė „Ruhrkohle AG”, 
krovinių terminalus eksploatuo
janti bendrovė „Klos GMBH” ir 
kitos. Susivienijimas taip pat 
siūlo pastatyti ir didelį 
geležinkelio krovinių terminalą 
Kaune, kuris vertinamas iki 
200 mln. dol. Ketinimų pro
tokolas su Vokietijos part
neriais buvo pasirašytas kovo 
pabaigoje, o liepos pradžioje 
Lietuvos premjerui Adolfui Šle
ževičiui vokiečiai atsiuntė 
konkrečią darbų ir jų finan
savimo programą. Ji bus aptar
ta Lietuvos vyriausybės ir Vo
kietijos susivienijimo atstovų 
derybose liepos 17-21 d. Vil
niuje.

NUSTATYTOS ŽEMĖS 
ŪKIO PRODUKTŲ 

SUPIRKIMO KAINOS

Lietuvos Žemės ūkio minis
terija nustatė jau kitų metų 
žemės ūkio produkcijos supir
kimo kvotas ir kainas. Kitais

metais bus daugiau supirkta 
salyklinių miežių ir maistinių 
kviečių. Praėjusių metų klaidos 
šiuo metu akivaizdžiai atsiliepia 
— parduotuvėse nebėra kvieti
nių miltų, malūnai neturi ką 
malti. Dėl mažų kviečių supir
kimo kainų ir vėluojančio atsis
kaitymo, pernai žemdirbiai 
kviečius pardavė užsieniui. Ki
tais metais numatoma supirkti 
286,000 tonų maistinių kviečių 
ir mokėti už toną mažiausiai po 
450-500 litų. Šios kainos pana
šios į šių metų derliaus kainas, 
nes specialistai jas vertina kaip 
pakankamai dideles.

Kiaulės ir galvijai nuo kitų 
metų bus perkami ir vertinami 
jau pagal Europos Sąjungos 
standartus. Pirmą kartą nusta
tytos pieno supirkimo kainos at
skirai vasaros ir žiemos metui. 
Už kilogramą pieno kitais me
tais bus mokama nuo 53 iki 62 
centų. Žemės ūkio ministerijos 
pareigūnai sako, kad norint 
kitais metais įvykdyti žemės 
ūkio produkcijos supirkimo 
programą, vyriausybė turės 
skirti daugiau subsidijų iš 
biudžeto. Šiemet subsidijoms 
skirta 137.5 mln litų.

„LIETUVOS RYTAS” 
BUS AKCINĖ BENDROVĖ

Dabar dienraštis „Lietuvos 
rytas” yra uždaroji akcinė 
bendrovė, kuri ruošiasi virsti 
akcine bendrove. „Lietuvos 
rytas” — pirmasis Lietuvos 
laikraštis, kurio akcijas keti
nama įregistruoti vertybinių 
popierių biržoje.

„Lietuvos rytas” turi daugiau 
kaip 90 akcininkų, kurių dau
guma — dienraščio darbuotojai. 
Kontrolinį paketą valdo trys 
laikraščio vadovai — vyr. re
daktorius Gedvydas Vainaus
kas, jo pirmasis pavaduotojas 
Algimantas Budrys ir UAB 
„Lietuvos rytas” direktorius 
Vidmantas Strimaitis.

„Lietuvos ryto” įstatinis 
kapitalas — per 4 mln litų. 
Nominali akcijos kaina — 13 
litų, tačiau, jas parduodant, 
bendrovės viduje kaina svyruo
ja nuo 20 iki 30 litų.

Pasak V. Strimaičio, akcijų 
kainos vertybinių popierių 
biržoje neturėtų labai pakilti — 
dėl popieriaus brangimo visi 
laikraščiai nelengvai verčiasi. 
Už praėjusius metus „Lietuvos 
rytas” nemokėjo dividendų — 
visas pelnas buvo investuotas į 
naująją spaustuvę. Be „Lietuvos 
ryto” dienraščio, joje spausdi
nama dar 15 laikraščių, tačiau 
visi kartu jie tesudaro tik 15 
proc. spaustuvės apyvartos. Li
kusioji dalis — „Lietuvos ryto” 
spausdinimo darbai.

Vidmantas Strimaitis „Verslo 
žinioms” sakė, kad, jeigu užsa
kymų spaustuvei nepagausės, ji 
gali atsipirkti per 10 metiį.

APMOKESTINTOS
PALŪKANOS

20 proc. mokesčius teks 
mokėti nuo visų gaunamų palū
kanų, jei pinigai buvo skolinti 
ne bankams ir oficialioms kre
dito įstaigoms. Bankų mokamas 
palūkanas apmokestinti numa
toma kitais metais. Bankinin
kai prognozuoja, kad bankų 
palūkanų apmokestinimas gali 
sumažinti indėlius, nes bankai 
nebegali didinti palūkanų nor
mų.

Taip pat apmokestintos ir palū
kanos už korporacijų obligacįjas. 
Kol kas per vertybinių popierių

biržą savo obligacijas parduoda 
tik dvi firmos — Kauno holdingo 
bendrovės grupė ir SAF susivie
nijimas. Kai buvo rengiamasi 
emisijai, šio nutarimo dar nebu
vo ir SAF savo obligacijų pirkė
jams žadėjo 26.5 proc. metinių 
palūkanų. Dabar jos sumažėjo 
iki 20.8 proc. Žmonės vėl liko 
apgauti. Ekspertai mano, kad 
apmokestinus obligacijų palū
kanas, rimtos firmos jų nebeleis.

PREKYBA SRAIGĖMIS

Firma „Helicidė” yra vienin
telė Lietuvoje prekiaujanti 
sraigėmis. Ji užsienyje pardavė 
2 tonas vynubginių sraigių, po 
pustrečio dolerio už kilogramą.

Kovo 7 d. Aplinkos apsaugos 
ministras Bronius Bradauskas 
uždraudė firmoms rinkti, su
pirkti ir išvežti vynuogines 
sraiges. Šis draudimas netaiko
mas firmoms, auginančioms 
sraiges. Tuo ir užsiima firma 
„Helicidė”. Biologai didžiuojasi 
išvedę naują greitaaugių vynuo
ginių sraigių veislę. Gamtoje 
komercinį dydį sraigės pasiekia 
4-tais gyvenimo metais, o nau

josios veislės sraigės subręsta 
per 16 mėnesių.

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-7S7-1S2S

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 561-4111

Rima Jakutytė

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 
Fax. 708-499-7006

Ras. 312-778-3971 
Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA I

SCCENT REALTY, INC-
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-836-0400 
Res. 708-423-0443

RIMAS L. STANKUS

Perkant ar parduodant ‘ ,
■ Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1MLS kompiuteriųir FAX pagalba
■ Nuosavybių įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą ‘
> Pensininkams nuolaida

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

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

AMERITONE PAINT—Dažai, teptukai 
ADVANCE WINDOWS-įvairaus dydžio langai 
LA F1REPROOF DOOR—Metalinės durys

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

KREIPKITĖS JAV IR LIETUVOJ - SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VILNIUS 
Antakalnio 86 

74-1791

PANEVĖŽYS 
Beržų 44 
54-33733

ŠIAULIAI 
Radviliikio 122 

14 29425

LOS ANGELES 
(818) 349-6114

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Straat 
Tai.: 312-776-1466

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa 
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
[priemiesčiuose.

KMIECIK REALTO&S
7922 S. Pulaski Rd. 

’ ' 4365 S. Archet Avė.

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 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

„TROŠKIMAI
Privati įmonė Vllnuje
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Trokštantiems grįžti (Gimtinę, naujai įsikurti joje ir savo 
likusį gyvenmą skirti Lietuvai, gali padėti tautiečiams:

• Sutvarko grįžimo (Tėvynę dokumentus.
• Jūsų įpareigojimu vykdo įvairų susirašinėjimą.
• Sutvarko pilietybės dokumentus.
• Pasirūpina Jūsų pensijos gavimo ar pervedimo į Lietuvą 

klausimais ir sutvarko dokumentaciją.
• Rūpinasi Jūsų sveikata, slaugo negalios ar ligos atvejais.
• Rekomenduoja patikimus Lietuvos bankus, kuriuose nau

dingai ir užtikrintai galėsite laikyti savo pinigus.
• Jūsų pavedimu tvarko Jūsų indėlius bankuose.
• Nuperka namus, butus, nekilnojamą ir kitą turtą pagal 

Jūsų pavedimus ir pageidavimus.
• Organizuoja Jūsų keliones į Lietuvą.
• Sutinka atvykusius į Lietuvą, pasirūpina apgyvendinimu 

ir globoja atvykus.
• Organizuoja keliones po Lietuvą ir poilsį.
• Rūpinasi globa ir namų ruoša.
• Juridiškai įteisina jūsų paskutinę valią ir testamentus.
• Pagal Jūsų pageidavimą suranda vietą amžinam poilsiui 

Lietuvos žemėje.
• Pasirūpina paskutinės kelionės organizavimu.

Apmokėjimas susitarus, priklauso nuo paslaugos rūšies 

ir apimties.
Kreiptis: laišku — P.O. Box 228, 2040 Vilnius, 

Uthuanla. Telefonu — 370-2-772-050 — Saulius Razma

JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL 
COMMITTEE, INC

DIRECTOR OF PUBUC RELATIONS 
POSITION AVAILABLE

National Baltic American organization seeks ųualified candidates 
for public relations work in Washington, D.C. Position involves 
strengthening ties with Congress and the Administration, tracking 
leglslation, distributing information on Baltic issues and maintain- 
ing ties with Baltic American communities. Candidate should have 
a background in International relations or government, strong writing 
skills and the ability to work independently. Knowledge of a Baltic 
language is a plua. Salary mid to low $20k.
Please send a cover letter and resume to:

JBANC
400 Hurtey Avė.

Roekvllle, MD 20850 
tel. (301) 340-1854 
fax (301) 300-1408 

•mali: Jbenc @cels.com

OLSICK&CO..INC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439

•Nekilnojamo turto 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylžikėse ir

MARIJA STONIKAS Skambinkite: 
Realtor® Bus, 708.257.7100 

&[Bžžžį Res, 708.969.3732

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

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

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ
A full Service lender for

• Home loans
• Refinancing
• Paying off dėbt 

Do A-F credits
t=)
kuim. iiouiimg 
LENDER

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

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
dieni vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
... Tel. 7764998

DANUTĖMAYEK ' 
284-3900 «•J.

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęniškai 
patarnaus. ĮkaiAavimas veltui.

Sav. parduoda mūrinį ,,bungalow”, 3215 
S Green St.; 2 mieg. kamb , uždengti gonkai 
gale namo. ištisas rūsys pastogė, namų apy
vokos reikmenys; naujai išremontuotas. 
Galima tuoi pat užimti $84,99#. Aptiū- 
rėjimui susitarkite tai. 312-225-2194.

PARDUODAMA
2 bt. mūrinis namas, atskiras bt. 
giminėms; prie 47 St. ir Pulaski.

Sklypas viri 1 akro su dideliais me
džiais, Lemont, Equestrian Estates.

Mūrinis namas, 3 mieg., įrengtas 
rūsys; 51 St. ir Meade, Chicago.

First Rata Rasi Estate 
Aušra Padalino 

Tai. 312-767-2400

FOR RENT

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

Klaipėdoje išnuomojamas pri
vataus namo antras aukštas. 
Adresas: Liepojos 26, Klaipėda, 
tel. 011-370-6-21-13-50.

IEŠKO DARBO

Mergina ieško
bet kokio darbo. Skambinti

1-219-696-2228

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUSI

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

Ali Care.
Employmant Agancy 

Tai. 312-736-7900

Reikalingi virtuvės darbininkai.
Darbas dienomis ir naktimis. Ap
mokysime. 'Kreiptis Nijolė, Un- 
dy’a Cblll, 5401 S. Pulaskl Rd.

i

cels.com


„Gintaras” — Vaikų sveikatos centras Palangoje ir dalis to centro įnamių.
Nuotr. Jurgio Lendraičio

„DRAUGO” RĖMĖJAI DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 9 d.

KO TOKS LIŪDNAS, KAIMO 
VAIKE? (III)

ČIOBIŠKYJE - KALINAMI 

VAIKAI

„Jie niekada neverkia. Įžūlūs, 
žiaurūs, be sielos ir dvasios. 
Vogti pradėjo nuo penkerių-še- 
rių metų. Turime prievartauto
jų, žudikų... Jie — lyg zombiai, 
prisikėlę numirėliai... O gal nė 
negimę!” Tų dienų išgirstas toks 
Čiobiškio specialiųjų globos na
mų auklėtinių apibūdinimas sa
votiškai nuteikė, privertė 
atidžiau žvelgti į tvarkų ir 
žmones. Čia įkalinta 100 pa
auglių iš visos Lietuvos. Tai 
padarę nusikaltimus nepilna
mečiai, kurie dėl jauno amžiaus 
(neturi .14 metų) negali būti 
traukiami baudžiamojon at
sakomybėn.

„Valstiečių laikraščio” labda
ros fondas „Kaimo vaikai” at
vyko su labdara — atvežė batų. 
Fondo koordinatorė Regina Švo- 
bienė nustebo, kad valstybės 
išlaikoma ugdymo įstaiga taip 
vargingai gyvena. Direktorius 
Feliksas Imbrasas buvo nuošir
dus: jų ugdymo įstaiga išgyvena 
nuopuolį. Anksčiau vadintų 
spec. mokyklų pertvarkė, arba 
teisingiau — tik pakeitė pava
dinimų. Globos namai? Negi ir 
kalėjimus pavadins sanatori
jomis? Metodininko Antano Lu- 
kaševičiaus nuomone, nereikia 
valkioti žodžio prasmės. Šių 
įstaigų galima buvo pavadinti 
tik kolonija ar paauglių kalėji
mu su tam tikra, tinkančia to
kioms įstaigoms tvarka...

Kų darysi, niekas su čia dir
bančiais žmonėmis ir nesitarė. 
Nesitarė ir prieš dvejus su puse 
metų pakeitę ilgametį ir paty
rusį direktorių A. Lukaševičių 
atvežtiniu — buvusiu LTSR že
mės ūkio ministro pavaduotoju 
Romualdu Žalnora. Per trumpų 
laikų nualino statytinis šių 
įstaigų, todėl jį iškėlė į kitų 
vietų, arčiau Vilniaus.

— Bandysime atsitiesti. Kar
tu su Antanu Lukaševičiumi 
grumiamės su skurdu... — kal
bėjo direktorius.

Skurdo priežastis — Švietimo ir 
mokslo ministerijos lengvabū
diškas požiūris į šiuos globos 
namus. Praėjusiais metais ne
atiduota jiems skirtų 70,000 
litų. 20,000 litų pristigo ir šių 
metų pirmajame ketvirtyje. 
„Nurėžė” vaikams skirtus pini
gus... Kaip užlopyti tas skyles, 
kuo aprengti paauglius? „Dė
kingi esame tėvams, kad jie 
palieka savo vaikų aprangų, 
apavą. Stinga patalynės, nekal
bant apie mokymo priemones” 
— guodėsi auklėtojai, mokytojai.

Sunki materialinė bazė at
siliepia paauglių ugdymui. Gru
pėje 15 nepilnamečių, kuriuos 
atidžiai reikia stebėti visų parų. 
Nėra lengvosios mašinos, būti
nos nors gaudant pabėgėlius, 
kurie išnaudoja kiekvienų pro
gų. Nėra čia spygliuotos vielos, 
net padorios tvoros, tad bėg
liams sąlygos ištrūkti į laisvę — 
nesunkios.

Tačiau susipažinkime su pa
augliais. Iš pažiūros mieli

vaikai. Dauguma mažiukai, su
sirietę į kamuolėlį, apdraskytais 
veidais. „Jų tokios liūdnos 
akys...” pastebėjo R. Švobienė. 
Viešnia šnekino, glostė, klausi
nėjo. Mačiau, kaip pasikeisdavo 
jų veidai, ypač akys. „Ar verkėt 
kada nors?” — visi purto galvas, 
bet vieno akyse suspindi lyg ra
sa, lėtai slenka skruostu. „Iš 
kur?” „Iš Kėdainių... Pinigus iš 
močiutės pavogiau...” — virpa 
Laimono balsas. „O aš mašinas 
nuvarinėjau. Gal 4-5 nuvariau. 
Dviese su draugu...” — aiškina 
Deivydas iš Telšių, žinovo 
žvilgsniu nužvelgdamas „Vals
tiečių laikraščio” automobilį. 
Paklaustas, ar sugebėtų jį 
pavogti, numojo ranka: „Vieni 
niekai”.

Dauguma vogė pinigus iš kla
sės draugų, mokytojų, tėvų. 
Plėšė butus, sandėliukus, daly
vavo muštynėse. Daugiausia vy
resniųjų įkalbėti. Ne vienas čia 
jų „pasisavinę” suaugusiųjų nu
sikaltimus, kad nenuteistų 
tikrojo nusikaltėlio. Atseit, 
geriau paauglys tegu pasėdi 
globos namuose, negu suaugęs 
kalėjime...

Dauguma jaunųjų nusikaltė
lių neturi tėvų arba augę nedar
niose, girtuoklių tėvų šeimose. 
Tragiška Kęstučio iš Klaipėdos 
rajono, Sendvario kaimo, istori
ja. Jau dešimties metų jis gir
tavo kartu su įtėviu, buvo sun
kiai apsinuodijęs. Įtėvis jį 
žiauriai mušdavo, kankindavo. 
Prieš dvejus metus jis savo 
klasės draugą smaugė, badė pei- 
liu, o vėliau paskandino 
tvenkinyje.

Kalbėjomės su šiuo berniuku, 
žmogžudžiu. Ar jis supranta, 
įvertina savo poelgį? Vargu. 
Kas jo laukia gyvenime? „Ti
kriausiai, kalėjimas...” — 
atsidūsta. Kaip ir daugumos jų. 
„Kad ir kaip mes juos perauklė- 
tume, sugrįš namo, vėl pradės 
tokį pat gyvenimų, — sakė A. 
Lukaševičius. Turime ir gerų 
vaikų, bet neturime kur 
išleisti”.

F. Imbrasas supažindino mus 
su penktoku Sauliumi Lukošiū
nu. Rašau jo pavardę, nes šis 
dvylikos metų berniukas iš 
Šiaulių seniai atlikęs savo 
bausmę. Jam buvo ketveri me
tai, kai mirė motina, o jos 
netekus — namai tapo lindyne. 
„Paimsime, apgyvendinsime 
mūsų laikraščio globos name
liuose”, — kalbėjo R. Švobienė. 
Direktoriaus veidas prašvito: 
„Tai būtų vaiko laimė”...

Mus domino, kiek šiuose glo
bos namuose vaikų pakeičia 
savo gyvenimo būdų? „Palyginti 
nedaug. Kur kas daugiau jų 
atsitiestų, jeigu, išėję iš šios 
įstaigos, patektų’ į kitų ap
linkų”, — sakė A. Lukaševičius. 
Jo nuomone, daugiau kaip pusė 
šių vaikų iš viso nebūtų patekę
į Čiobiškį, jeigu juos po pirmųjų atvykęs tik vienų kartų - lygiai 
nusižengimų būtų apgyvendinę prieš trejus metus — 1992 m. 
tikruose globos namuose. Namų rugpjūčio mėnesį. Jis čia atvyko 
židinio šiluma, žmonių gerumas su JAV užsienio pasu, kurį gavo 
vaikystėje būtų ištrynęs iš jų JAV ambasadoje Vilniuje. Ta- 
širdžių blogį, grubumų. Juos čiau jis čia ilgiau neužsibuvo: po

nuo lopšio lydėjo materialinis ir 
dvasinis skurdas, pyktis, 
žiaurumai.

Žvelgdamas į juos, žengian
čius vorele, nejučia susimąstai: 
kur šių vaikų mamos, tėvai, mo
čiutės? O kad jie — artimiausieji 
vaiko žmonės — išgirstų širdį 
veriančių aimanų: „Pasiilgau... 
Mamos pasiilgau...” Beveik visi 
mūsų kalbinti vaikai sakė: 
„Niekada nebuvau bažnyčio
je...” Niekada nebuvę ir teatre 
ar padorių žmonių draugijoje. 
Augę landynėse, kur žmonės 
baisesni už žvėris. Jų įpročius jie 
ir paveldėjo. „Vogiau su tėvu”... 
„Vogti mokė mama...” „Vogiau 
su kaimynu...” O vogti, jų nuo
mone, tai ne gėda, net garbė. 
Kas gi dabar nevagia?

Atsisveikinome su šių globos 
namų vaikais, darbuotojais pe
dagogais. Širdį užgulė sunku
mas. Kas išvaduos šiuos nepil
namečius? Kas apsaugos juos 
nuo kalėjimo? Gal šimtai vaikus 
ginančių organizacijų? Paimtų 
kiekviena po vienų mažąjį nusi
žengėlį ir padėtų jiems atsistoti 
ant žemės grunto. Ar nebūtų 
mažiau nelaimėlių? O jeigu 
ateitų į talką Bažnyčia? Gal tai 
nerealios svajonės. Bet turime 
kažką daryti, kad tokių globos 
namų Lietuvoje neliktų.

Bernardas Šaknys

VILNIUJE MIRĖ 
DAIL. F. DAUKANTAS

Neseniai iš Vilniaus atėjo 
trumpa telegrama, kurioje 
sakoma, kad 1995 m. rugpjūčio 
12 d. mirė Feliksas Daukantas. 
Tai tas pat žmogus, apie kurį 
visai neseniai buvau spaudai 
rašęs, kad jis sunkiai serga.

Su dail. F. Daukantu teko 
kalbėti telefonu rugpjūčio 
pradžioje ir sužinoti apie sunkią 
ligų, tačiau dar niekas nemanė, 
kad jo gyvybė užges taip greitai. 
Jau anksčiau buvau rašęs, kad 
dail. Daukantas šių metų 
vasario 6 d. šventė savo 80-jį 
gimtadienį, surengė jubiliejinę 
parodų, kuri puikiai pasisekė. 
Jis buvo pilnas visokių planų, 
sumanymų, kų išdėstydavo savo 
dažnuose laiškuose.

Jis gimęs Cicero, IL, prie 
Čikagos, tačiau, jam sulaukus 
12 m. amžiaus, kartu su tėvais 
ir broliu pa’rvažiavo Lietuvon, 
kur praleido likusių amžiaus 
dalį. Čia jis baigė Mažeikių 
gimnazijų, Karo mokyklų ir tik 
vėliau įstojo Dailės institutan, 
kurį baigęs ilgų laikų buvo in
stituto pramonės gaminių mo
deliavimo katedros vedėju (jis 
pats tų katedrų sukūrė), o po to 
— instituto docentas. Savo 80-jo 
gimtadienio prčga, gavo garbės 
profesoriaus vardų (tokių da
bartinėje Dailės akademijoje 
yra tik keli).

Pasižvalgyti į savo gimtinę 
Amerikoje F. Daukantas buvo

Aukos grąžinant laimėjimo 

bilietėlius.

80.00 dol. Vito V. Vai, Oak 
Brook, IL;

50.00 dol. Stasys Naumus, 
Dearborn, Hts, MI; Juozas Par- 
gauskas, Toronto, Ont., Kana
da; Violeta Cha ves, Marstows 
Mills, MA; Juozas Petrauskas, 
Waubaushene, Ont., Kanada; 
Mečys Žeimys, Chicago, IL; 
Marija Vilutis, St. Peters- 
burg, FL;

40.00 dol. Jonas Stoškus, 
Chicago, IL; Petrie Pekarskas, 
Delhi, Ont., Kanada;

35.00 dol. G. Rimkus, Oak 
Brook, IL; Jadvyga ir Petras 
Putnus, Livonia, MI; Kazimiera 
Sadauskas, Hot Springs, AR;

30.00 dol. Ona Jankauskas, 
Algonac, MI; J. Ardys, Fair- 
view, PA; Verutė Šklerienė, 
Lockport, IL; Juozas ir Birutė 
Briedis, Chicago, IL; Vladas 
Stropus, Lemont, IL; Eleonora 
Skardis, Sault St. Marie, Ont., 
Kanada;

26.00 dol. F. M. Radis, Hot 
Springs, AR;

25.00 dol. Agnės Bigelis, 
Three Oaks, MI; Elena Skladai- 
tis, Waterbury, CT; Nemira 
Šumskienė, Chicago, IL; Jurina 
Rugienius, Livonia, MI; A. Ka- 
napka, Wasaga Beach, Ont., 
Kanada; Stasys Jokubauskas, 
Palos Hills, IL; Liudas Kulnys, 
Sudbury, Ont., Kanada; Bronė 
Šimkus, Santa Monica, CA; Ve- 
deckas, Mųąsapeąue, N Y;

21.00 dol. Aldona Simonaitis, 
Rockford, IL;

20.00 dol. Antanas Zaparac- 
kas, West Bloomfield, MI; Vin
cas Bakšys, Springfield, IL; 
Joana Vaičiulaitienė, Bethesda, 
MD; T. Naviekas, Coeur D Ale
ne, ID; Živilė Kacilauskaitė, Le
mont, IL; Jonas Rejeris, Oak 
Lawn, IL; Stasys Stravinskis, 
Brookfield, IL; Rom Kilikaus- 
kas, Fairfax,-VA; Teresė Vede- 
gys, Cleveland Hts, OH; V. 
Juodgudis, Mt. Prospect, IL; 
Juozas Brazys, Ormond Beach, 
FL; Bronė Buika, Three Oaks, 
MI; Apolonija Pacys, East Chi
cago, IN; Vladas Kartanas, 
Seminole, FL; Valerija Šimkus,

dviejų viešnagės mėnesių grįžo 
atgal į Vilnių. Jis kartais kalbė
davo, kad būtų gera dar kartų 
savo gimtinę aplankyti, bet vis 
atidėdavo, nes norėdavo įgyven
dinti visus savo sumanymus 
Lietuvoje. Tačiau gaila, jo dau
giau Amerikoje nematysime: 
rugpjūčio 14 d. jo palaikus 
priglaudė Lietuvos žemė, kuri 
yra sugėrusi daug jo prakaito, 
besidarbuojant Lietuvos ir jos 
žmonių gerovei.

Užjaučiame jo gyvenimo drau
gę, žmonų Genovaitę, dukras, 
sūnų ir 7 anūkus.

* E. Šulaitis

• Lapkričio 23 d. yra šven
čiama Kariuomenės šventė, Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
diena.

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% 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 BaMe Exp«<tttlng 
817 FruMand Rd.

Stoney Craak, Ont.
Canada 188 8A6

Tai. 905-843-3334 / Fax. 905-843-8980

Naperville, IL; Oreginas Ro- 
vinskas, La Grange Park, IL; 
Prel. kun. A. Goldikovskis, 
Cleveland, OH; Dana Bendikas, 
Deerfield, IL; Vacys Mitkus, 
Tinley Park, IL; Kazys Jan
kauskas, Darien, IL; dr. Gedas 
Grinis, St. Petersburg Beach, 
FL; Eleonora Tutinas, Bro- 
oklyn, NY; G. Kazėnas, Darien, 
IL; Anna Antanaitis, Hot 
Springs National Park, AR;

20.00 dol. Linda A. Taylor, 
Hollywood, FL; Vytenis ir Vida 
Šilas, Chicago, IL; Kostas Žal- 
nieraitis, Clarendon Hills, IL; 
Anna Sablovskis, Frankfort, IL; 
Bronius Snarskis, Ormond 
Beach, FL; Maria Vaitkus, Hy- 
attsville, MD; Emilia Susmaras, 
Chicago, IL; Eugenija Kolupai- 
laitė, Chicago, IL; Antanas 
Janonis, Sunny Hills, FL; Igoris 
Itomlenskis, Cleveland, OH; 
V.M. Matuzas, La Grange, IL; 
Kazys Gudauskas, Baltimore, 
MD; A. ir V. Čepėnas, Darien, 
IL; Elena Černienė, Worces- 
ter, MA;

17.00 dol. Al Kvečas, Sunny 
Hills, FL;

15.00 dol. Kunigunda Vaito
nis, Waterbury, CT; J. Karaliū
nas, St. Catharines, Ont., Kana
da; Eug. Abromaitis, Convenant 
House, Toronto, Ont., Kanada; 
Vincas Žebertavičius, Nevvport, 
MI; Vladas Staškus, Redford, 
MI; R. A. Raulinaitis, Burbank, 
CA; Alfonsas Alkas, Tampa, FL; 
Vytautas Zdanys, West Hart
ford, CT; I. Ulpa, Dorchester, 
MA; Genovaitė Diržys, Woodha- 
ven, NY; Kazys Jasaitis, Tim- 
mins, Ont., Kanada; J. Povilai- 
tienė, Omaha, NE; Maria Mace
vičius, Monee, IL; Albinas Kar- 
sokas, Cleveland, OH;

11.00 dol. Izabelė Malakaus
kienė, Watertown, CT; J. Kvie
tys, Dayton, OH; Vytautas Stuo- 
gis, Cleveland, OH;

10.00 dol. Ludmila Stulpin, 
Eastport, ME; Elena Balčiūnas, 
Pompano Beach, FL; Nijolė R. 
Poskus, Bourbonnais, IL; L. 
Balaišis, Toronto, Ont. Kanada; 
A. Saulis, Clarendon Hills, IL; 
Rožė Didžgalvis, Chicago, IL; E. 
Andriušis, Chicago, IL; Bernard 
ir Regina Narušis, Cary, IL; 
kun. J. Kluonius, Holiday, FL; 
Marcela Aras, St. Pete Beach, 
FL; Alfonsas Velavičius, Sunny 
Hills, FL; Jeronimas Gaižutis, 
Clarendon Hills, IL; L. F. Dūda, 
Toronto, Ont., Kanada; Danutė 
Balys, Lisle, IL; Kostas Vaičai
tis, St. Pete Beach, FL; Jonas 
Paliulis; Waterbury, CT; Fran- 
ciska Televičius, Detroit, MI; 
T. Kučienė, Lemont, IL; Aldona 
Dabrila, Dorchester, MA; Pet
ronėlė Cicėnienė, Sioux City, 
IA; Ona Rutkauskienė, Livonia, 
MI;

10.00 dol. J.P. Oreska, Deer
field, Beach, IL; Anna Bigelis, 
Cicero, IL; Jonas Krutulis, Chi
cago, IL; Ona Mažionytė, Chica
go, IL; V. Miliūnas, Dovvners 
Grove, IL; Saulius Kuprys, Ri- 
verside, IL; Antanė Lauraitis, 
La Grange Park, IL; Bronė Jo- 
zaitis, Oak Lawn, IL; Elena 
Jasaitienė, St. Petersburg, FL; 
A. Povilonis, Toronto, Ont., 
Kanada; Leonardas ir Romana

Paulius, Montague, MI; Jurgis 
Janušaitis, Port Orange, FL; 
Juozas Plečkaitis, Racine, WI; 
Vacys Saliklis, Hickory Hill, IL; 
Jonas Balskus, Oak Lawn, IL; 
A. Vadopalas, Newport Beach, 
CA; Stasė Damijonaitienė, Elm- 
hurst, IL; kun. Vladas Alekso
ms, Fargo, ND; I. Skirgaudas, 
San Diego, CA; Julija Smilga, 
Chicago, IL; W. Pliskaitis, 
Chicago, IL; Alfonse Andrės, 
Baltimore, MD; Aleksas Kiki- 
las, Evergreen Park, IL; S. 
Palionis, Phoenix, AZ; R. Bal
čiūnas, Palos Hills, IL; Romas 
Butkūnas, Crystal Lake, EL; An
tanas Drutys, Chicago, IL; St. 
Anthony’s (Lith.) Church, De
troit, MI; Albina Lingienė, Red
ford, MI; Midland Federal Sa- 
vings, Bridgeview, IL; Jonas 
Markvaldas, Chicago, IL; R. ir

Su liūdesiu minime

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTĮ,

kai 1985 m. rugsėjo 14 d. Viešpatyje užmigo mūsų brangus 
Tėvelis ir Senelis

A.tA.
VLADAS RIMAVIČIUS

1994 m. sausio 24 d. su juo Amžinybėje susijungė ir mūsų 
mylima Mama ir Močiutė

A.tA.
BRONISLAVA RIMAVIČIENĖ

Šv. Mišios už jų sielas bus aukojamos rugsėjo 17 d., 9 vai. 
ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, o rugsėjo 14 
d. — Ukmergės, Siesikų ir Šiluvos bažnyčiose.

Prašome drauge su mumis pasimelsti už a.a. Vladų ir 
Bronislavą.

Sūnus Antanas ir duktė Sofija su šeimomis.

A.tA.
VLADUIBARTUŠKAI

mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai SALOMĖJAI, 
dukteriai DANUTEI, sūnui ROMUI, jų šeimoms ir 
visiems giminėms bei artimiesiems.

Birutė Jasaitienė

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. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST 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 W 71 ST.
CICERO 5940 W 35 ST.

LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST.

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NAT1ONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

R. Česonis, Fishers, IN; Juozas 
Žygas, Oak Lawn, IL; dr. Aldo
na Juozevičienė, Oak Lawn, IL; 
Antanas Bajerčius, Dearborn 
Heights, MI; A. Palunas, Akron, 
OH; A. Grajauskas, Hamilton, 
Ont., Kanada; V. Kleiza, Lock
port, IL;

10.00 dol. P. Petrušaitis, 
Racine, WI; Jonas Narusas, 
Euclid, OH; Marija Titienė, 
Cleveland, OH; Anthony Mar- 
chertas, Dovvners Grove, IL.
„Draugo” Rėmėjų dosnu

mas ir palankumas savo 

dienraščiui visuomet kelia 

nuostabą ir skatina dar uo

liau dirbti, kad laisvas lietu

viškas žodis sėkmingai lan

kytų visus mūsų tautiečius ir 

svetimuose kraštuose, ir Tė

vynėje. Esame nuoširdžiai 

dėkingi už aukas.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas visus lietuvius kvie
čia dalyvauti iškilmingoje Šilu
vos atlaidų procesijoje sekma
dienį, rugsėjo 10 d. Moterys ir 
mergaitės prašomos pasipuošti 
tautiniais rūbais. Visi renkasi 
Maria aukštesniosios mokyklos 
aikštėje 1 vai. popiet. Procesija 
prasidės 1:30 vai. p.p. Klebonas 
taip pat primena, kad sekmadie
nį, 10:30 vai. ryte iškilmingose 
šv. Mišiose, kurias aukos ir pa
mokslą pasakys prel. K. Vasi
liauskas, giedos Lietuvos 
Valstybinės filharmonijos solis
tas Danielius Sadauskas.

„Margučio” radijo laidos 
numatomos pradėti rugsėjo 25 
d. iš tos pačios stoties ir tuo 
pačiu laiku. Tačiau, kad būtų 
galima pradėti jas transliuoti, 
labai reikalinga mūsų visuo
menės finansinė parama, nes 
viską tenka pradėti iš nieko. 
Radijo programose didžiausias 
dėmesys bus kreipiamas mūsų 
gyvenimo įvykiams bei žinioms, 
žinoma, neužmirštant ir Lietu
vos. Tad naujajam „Margu
čiui” nuoširdžiai prašome aukų 
ir jas dabar jau galima įteikti 
„Seklyčioje”, Socialinių reikalų 
raštinėje, 2711 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629. Čekius 
galima išrašyti šiuo pavadini
mu: Lithuanian Radio Mar
gutis II. Kiekvienam aukotojui 
bus išrašomas pakvitavimas 
vietoje, arba pasiunčiamas paš
tu. Organizacinio komiteto 
nariai — Stasys Baras, Algirdas 
Brazis, Birutė Bulotaitė, Birutė 
Jasaitienė, Leonas Narbutis, 
Vytautas Radžius ir Bronius 
Siliūnas, iš anksto dėkoja už 
aukas naujajam „Margučiui”.

Dr. Vėjas Liulevičius nuo 
šių metų rudens yra paskirtas 
istorijos fakulteto profesorium 
University of Tennessee, Knox- 
ville, TN, kur dėsto šiuolaikinės 
Europos istorijos ir Vakarų 
civilizacijos kursus. Baigęs 
University of Chicago ir dakta
ratą įsigijęs University of Penn- 
sylvania, Philadelphijoje, su 
podaktarine stipendija praėju
sius metus Vėjas dirbo Hoover 
Institution prie Stanford uni
versiteto Kalifornijoje. Jo 
straipsnis apie Baltijos valsty
bių reikšmę visos Europos atei
čiai šią vasarą buvo išspausdin
tas Orbis žurnale (A Journal of 
World Affairs, Volume 39, 
Number 3, Summer 1995), kurį 
leidžia Foreign Policy Research 
Institute Philadelphijoje. Šiais 
metais išrinktas į Ateitininkų 
Federacijos tarybą, dr. Vėjas 
Liulevičius dalyvavo jos pirma
jame posėdyje Čikagoje rug
pjūčio 27 dieną, į kurį buvo 
atvykę Lietuvos ateitininkų 
vadovai Petras Plumpa ir Vidas 
Abraitis.

. Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinė rengia Tautos šventės 
minėjimą š.m. rugsėjo 10 d., 

sekmadienį. Pradžia — šv. Mi
šios 10 vai. ryto Brighton Par
ko bažnyčioje. Po Mišių Šaulių 
namuose 12 vai. akademinė ir 
meninė dalis. Visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis. Be to, prašome 
pasiimti vėliavų stovus. Baigus 
programą, bus vaišės. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti.
Įėjimas veltui.

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

(sk)

PRASIDĖJO RUDENS VAJUS 
DRAUGO FONDE

D. Sadauskas.

Jau baigėsi karšta vasara. 
Nauji rudens derliaus vaisiai 
jau noksta soduose, daržuose ir 
laukuose. Naujo rudens derliaus 
labai laukia ir Draugo fondas, 
kad iki šių metų galo sutelktų 
pusės milijono kapitalą. Po ato
stogų, po kelionių ruduo yra 
geriausias laikas prisiminti ato
stogų neturintį „Draugo” dien
raštį, jo finansinę jėgainę — 
Draugo fondą, kuris, sukaupus 
milijoną jau bus pajėgus pa
dengti susidarančius fi
nansinius trūkumus dienraščio 
tolimesniame leidime.

Artimu metu „Draugo” skai
tytojus pasieks Draugo fondo 
1995 m. rudens vajaus laiškai. 
Juose įdėti lankstinukai 
ryškiau nušvies dabartinę 
„Draugo” ir Draugo fondo 
būklę. Laiškas kvies visus 
skaitytojus stoti nariais į Drau
go fondą. Esančius nariais 
Draugo fonde kviečiame padi
dinti įnašus, kaip kad kiekvie
nas ruduo papildo derliaus aruo
dus. Didžiausias kvietimas 
visiems lieka tapti Draugo fon
do garbės nariais, tuo savo 
paramą „Draugui” įamžinant 
bronzos lentoje „Draugo” 
patalpose.

Kai kurie mieli Draugo fondo 
rėmėjai, nariai ir garbės nariai 
jau atskubėjo į rudens vajų, net 
nesulaukę fondo laiškų. Jiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Rudens vajaus dalyviai
Su 1,000 dolerių:
Jonas Juodis (viso $1,200.-) 

garbės narys, Beverly Hills, 
FL a.a. Birutės Sirutytės-Ruth 
Wohl atminimui.

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos pir
masis rudens sezono susirinki
mas šaukiamas penktadienį, 
rugsėjo 15 d., 7 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
(6820 S. Washtenaw Avė). Nu
matomi pranešimai apie Mar
ąuette Parke patruliuojančią 
American Security — apsaugą, 
kalbės Chicago Lawn, 8-tojo dis- 
trikto policijos viršininkas 
Harley Shinker, bus aptariamas 
Lithuanian Plaza — 69-tosios 
gatvės remontas ir kiti reikalai. 
Ne tik draugijos nariai, bet ir 
apylinkės lietuviai prašomi da
lyvauti.

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvos avialinijos reguliariai 
skraidina keleivius į 14 pasau
lio miestų”. Siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Ieškau Juozo Striupaičio 

sūnaus. Juozas kilęs iš Parevių 
kaimo, Veliuonos rajono. Tarna
vo Lietuvos kariuomenėj kaip 
kariškis Marijampolėje. Kas 
žino apie Juozo sūnų, atsiliep
kit: A. Viskontas, 1700 Bloor, 
St. W. I 209, Toronto, Ont. 
M6P 4C3, Canada.

(sk)

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjunga rengia suvažiavimą 
lapkričio 24-25 d. Čikagoje. 
Dėl registracijos ir informacijos 
skambinkite; 708-852-0460.

(sk)

Su 600 dolerių:
Kun. Vincentas Radvina (viso 

$1,200.-) garbės narys, Santa 
Rosa, CA.
Su 300 dolerių:

Kun. Antanas Bertašius (viso 
$1,000.-) garbės narys, Pa- 
terson, NJ.
Su 250 dolerių:

Dr. Vacys Šaulys (viso $750.-), 
Chicago, IL.
Su 200 dolerių:

Aldona ir Kazys Stašaitis, 
Redford, MI. Tėvai marijonai 
Anglijoje.
Su 100 dolerių:

Juzefą Paulauskienė (viso 
$305.-), Chicago, IL.

Barbara Morkūnas (viso 
$200.-), Oak Lawn, IL.

„Spindulio” ansamblis (viso 
$200.-), Los Angeles, CA.

Sofija Jelionienė (viso
$400.—), tėvų a.a. Vlado ir Bro- 
nislavos Rimavičių 10 metų 
mirties sukakčiai paminėti, 
Darien, IL.
Su 80 dolerių:

Dr. Pranas Zunde, Chamblee, 
GA.
Su 50 dolerių:

Elena Jasaitienė (viso $250.-), 
St. Petersburg, FL.
Su 20-10 dolerių:

Vytautas Kasniūnas (viso 
$45.-), Beverly Shores, IN.

S. Strasevičius, Chicago, IL.
Fondo iždininkas

Danielius Sadauskas Lietu
vos valstybinis filharmonijos so
listas, koncertuos Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, rugsėjo 
14 d. (ketvirtadienį) 7:30 v.v., 
Lietuvių dailės muziejaus patal
pose. Fortepijono palyda — Ieva 
Sadauskaitė. Jo atliekamas An
tano Baranausko „Anykščių 
šilelis” suteikia unikalų įspūdį, 
įsismelkia į mūsų laikus ir 
gauname turiningą, emocinį 
kūrinį. Sužinome, kokie lobiai 
slypi mūsų poezijoje. Programa 
iš dviejų dalių, labai įdomi. 
Kviečia PLC renginių komi
tetas.

x Dr. Leonas Seibutis grįžo
iš Lietuvos, kur Vilniaus 
klinikinėje ligoninėje operavo 
urologinius pacientus, ir vėl 
pradeda priiminėti pacientus 
Čikagoje. Vilniuje operavo 21 
pacientą ir turėjo daug malonių 
įspūdžių ir dėkingų pacientų.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

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

(sk)

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

(sk)

x Palikimo reikalu ieškome 
giminių arba žinančių apie 
Lauryno Zozo (a.k.a. Lauran- 
ce Zozas) gimines. Jis gimęs 
1908 m. Šiaulių apskrityje, gy
veno Australijoje, o prieš tai 
Kemptene, Vokietijoje (1939 m. 
gyveno Kaune). Prašome sku
biai pranešti: Lavv Offices of Ro- 
bert J. Ralis, 561 W. Diversey 
Pkwy., Suite 206, Chicago, IL 
60614, tel. (312) 327-2302.

(sk)

x Gyd. Korp! „Gąja” visuo
tinis suvažiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 10 d., 1 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Valdyba.

(sk)
x „PENSININKO” žurna

lų, 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: 
„Birželio mėnesį vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje sudarė 
514 Lt, valstybinių įstaigų dar
buotojų — 512 Lt, privačių — 
519 Lt”. Siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Kokybiškai ir greitai per

rašome vaizdajuostes iš 
europietiškos į amerikietišką 
sistemą arba atvirkščiai. 
Kreipkitės tel. 708-969-6554.

(sk)

x Amerikos lietuvių televi
zijos steigėjai kviečia visus į 
pokylį š.m. rugsėjo 30 d., šeš
tadienį, 5:30 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Pokyly
je bus rodomos ruošiamų TV lai
dų ištraukos, vyks meninė pro
grama. Po karštų pietų, šo
kiams gros Ričardo Šoko orkest
ras. Bilietų teirautis tel. 708- 
969-6554 arba 708-749-0888.

(sk)
x Petras ir Danguolė Gri- 

ganavičiai, Darien IL globoja 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
globą ateinantiems metams, at
siuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x A.a. Onos Bakaitienės at
minimą pagerbdamos, Lietuvos 
dukterys paskyrė $150, metinę 
globą vienam Lietuvos našlai
čiui. Našlaičio vardu Lietuvos 
dukterims dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

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

(sk)

Lemonto LB apylinkės val
dyba nuoširdžiai visus kviečia į 
linksmą gegužinę, kuri bus prie 
Pasaulio lietuvių centro — gra
žioje gamtoje — sekmadienį, 
rugsėjo 10 d.

Jaunimo tautinio ansamb
lio „Grandis” šokėjams 
pranešama, kad po vasaros atos
togų visi renkasi naujiems, 
ateinantiems darbo metams. 
Jaunių ir studentų šokėjų regis
tracija bei pirmoji repeticija bus 
rugsėjo 10 d., 6 vai. vak., Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Vaikų ratelio registracija ir pir
moji repeticija bus rugsėjo 15 d., 
penktadienį, 6 vai. vak., Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
Registracijos metu į ansamblį 
bus priimami ir nauji šokėjai.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, rugsėjo 13 d., 
trečiadienį, 2 valandą popiet, 
kalbės Vakarų apygardos LB 
valdybos pirmininkė Birutė 
Vindašienė. Jos paskaitos tema 
— „Švietimas ir spauda”. Bus 
taip pat rodoma vaizdajuostė 
„Panevėžys”, po to bendri 
pietūs ir pasižmonėjimas. Visi 
kviečiami ir laukiami. At
vykite!

Tautos šventės — Rugsėjo 
8-sios — minėjimą ruošia Cicero 
LB apylinkės valdyba kartu su 
Amerikos Lietuvių tarybos Ci
cero skyriaus valdyba rugsėjo 
10 d. Pradžia — 11 vai. ryte šv. 
Mišiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, o po Mišių parapijos 
salėje kalbės Jonas Dainauskas, 
meninę programą atliks aktorė 
Audrė Budrytė. Visuomenė ra
ginama šioje šventėje dalyvauti.

x Poetas Algimantas Mac
kus bus prisimintas pristatant 
jo naują raštų knygą „Ir mirtis 
nebus nugalėta”. Redaktorius 
Virginijus Gasiliūnas peržvelgs 
A. Mackaus kūrybos vertinimo 
istoriją, akt. Audrė Budrytė 
skaitys poeto eilių. Renginys 
įvyks rugsėjo 17 d., sekmd. 4 v. 
p.p. Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Rengia 
Santara-Šviesa.

(sk)
x A.a. Onos Petrulienės 

mirties pranešime, rugpjūčio 
30 d. „Draugo” laidoje buvo 
nepaminėta marti Gražina 
Petrulienė ir jos šeima. Gimi
nės atsiprašo.

(sk)

x Aleksiukas Siliūnas 4 m.,
dr. Donatas Siliūnas, Algis 
Jonynas, Petras Kalvaitis, 
Eugenijus Danilevičius, Kęs
tutis Ječius, Birutė Motuzaitė, 
Algis Saulis, Marytė Čemiūtė ir 
Indrė Tijūnėlienė neišsigando 
rugsėjo 19 dienos 100°F karščių 
ir Čikagos drėgmės ir į sunk
vežimį sukrovė arti 300 siun
tinių padėti varganiems vai
kams Švenčionėliuose, Trakuo
se, Vilniuje bei Šilalėje. „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis nuoširdžiai dėkoja už talką. 
Ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner, 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Laima Šalčiu
vienė $720 antrų metų parama 
trims našlaičiams; Veronika 
Dailidka $20 a.a Ednos Vaš- 
kelienės atminimui. Labai ačiū, 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
I.D.^36-3003339.

(sk)
x AMERICAN TRAVEL 

SERVICE praneša, kad pra
dedant rudens sezoną, raštinės 
darbo valandos bus šios: pirma
dienį, antradienį, ketvirtadienį 
ir penktadienį 9 v.r. - 5 v. p.p., 
trečiadienį 9 v.r. - 7 v.v., šešta
dienį ir sekmadienį uždaryta. 
ATS, 9439 S. Kedzie, Ever
green Pk., IL 60805-2325, tel. 
708-422-3000. (sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklų, aplankykite St. 

Casimir 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. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

SUSITIKIMAS SU AMBASADORIUM 
EIDINTU LIETUVIŲ FONDE

Lankydamas Čikagos lietu
vius ir svarbesnius lietuviškus 
junginius, ambasadorius Alfon
sas Eidintas rugsėjo 6 d. atsilan
kė ir į Lietuvių fondą Lemonte, 
kur susitiko su dalyvavusiais 
LF tarybos bei valdybos nariais.

Su ambasadoriumi dr. Alfon
su Eidintu kartu dalyvavo ir 
Čikagos generalinis Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za bei du ambasados Washing- 
tone pareigūnai, dr. Vytautas 
Žalys ir Ramūnas Astrauskas.

Atvykusius svečius pasvei
kino Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas Stasys Baras ir 
tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. Ji taip pat svečius 
supažindino ir su Lietuvių fon
do dalyviais.

Pokalbį pradėjęs, ambasado
rius Eidintas pastebėjo, kad 
susitikimas su lietuviškais sam
būriais jam jau anksčiau rūpė
jo, tačiau dėl įvairių priežasčių 
to iki šiol nebuvo galima 
padaryti. Jis pasidžiaugė plačia 
Lietuvių fondo veikla, kuri pa
siekia ir Lietuvą. Lietuvių fon
do daugiau kaip milijono dole
rių sumos finansuojami projek
tai, su kuriais ambasadorius 
sakė gerai susipažinęs, yra rim
ti ir verti dėmesio.

Su Lietuvių fondo finansuoja
mais Lietuvoje projektais ir ei
ga svečius plačiau supažindino 
Lietuvių fondo Patikėtinių tary
bos pirmininkas dr. Antanas 
Razma, o teisinius federalinės 
valdžios, Illinois valstijos įsta
tymų apribojimus ir IRS nuo
status, kokias sritis Lietuvių

Alfonsas Eidintas

fondas gali Lietuvoje remti, pa
ryškino pokalbyje dalyvavę tei
sininkai, adv. Daina Kojelytė ir 
adv. Algirdas Ostis.

Pokalbio metu buvo paliesti 
klausimai, kuriose srityse atei
tyje Lietuvių fondas galėtų 
reikšmingiau pasireikšti savo 
parama. Plačiai buvo disku
tuota lietuvių mažumų padė
tis Rytprūsiuose, Vilnijoje, 
Suvalkuose ir Gudijos pasie
nyje. Šiose srityse esančioms 
mokykloms, ten dirbančių 
mokytojų stipendijoms ir ki
tiems kultūriniams poreikiams 
Lietuvių fondo parama būtų la
bai vertinga. Lietuvių mažumų 
klausimu plačiau kalbėjo dr. 
Vytautas Žalys, nušviesdamas, 
kas šiuo metu yra daroma šiose 
srityse. Iš vyriausybės biudžeto 
parama mažumų poreikiams Juozas Končius

Gėlytė programos atlikėjui... Vyresniųjų lietuvių centro, „Seklyčios” renginių 
vadovė Elena Sirutienė gėle papuošia vienos trečiadienio popietės programoje 
dalyvavusi muz. Ričardą Šoką.

nėra pakankama, o privačia ini
ciatyva teikiama parama irgi 
nėra labai gausi. Savo mintis 
šiuo klausimu pareiškė abu 
Lietuvių fondo vadovai Marija 
Remienė, Stasys Baras ir dau
gumas pokalbio dalyvių — dr. 
Jonas Valaitis, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Antanas 
Razma, adv. Algirdas Ostis, o 
iškilusius klausimus atsakinėjo 
bei paryškino dr. A. Eidintas ir 
dr. Vytautas Žalys. Šių klau
simų svarba, atrodo, nepasi
baigs su vykusiomis diskusi
jomis, bet persikels ateityje ir į 
platesnę bei konkretesnę Lietu
vių fondo veiklos sritį už šio 
kontinento ribų.

Ambasadorius Eidintas pra
sitarė, kad norima Čikagoje 
atidaryti pilną profesinį Lietu
vos konsulatą, tačiau tam yra 
dar kliūčių, didžiausios, žinoma, 
finansinės. Čia buvo užsimintas 
patalpų klausimas, koks ir kur 
Lietuvos konsulatas Čikagoje 
turėtų veikti. Šiuo klausimu 
pasisakė Stasys Baras, Marija 
Remienė, dr. Ferdinandas 
Kaunas ir dr. Jonas Valaitis. 
Vaclovas Momkus pastebėjo, 
kad, minint Lietuvos konsulatą, 
neretai iškyla ir tėvų jėzuitų 
nuosavybėje esantis Jaunimo 
centro klausimas ir lietuvių iš 
Čikagos „tuštėjimo” metas. 
Reikia manyti, kad, kai Lietu
vos konsulato Čikagoje klau
simas pereis į konkretesnę 
stadiją, dėl patalpų bus dar 
daugiau pasisakymų bei nuo
monių mūsų spaudoje.

Ambasadorius Eidintas daly
vius supažindino taip pat ir su 
Lietuvos ambasados Washing- 
tone pastato stoviu. Pastatas, 
kuriame yra 31 kambarys, jau 
baigiamas remontuoti ir tvarko
ma aplinka prie pastato. Re
monto darbai kainavę apie 
300,000 dolerių. Užsimindamas 
apie Lietuvių fondo globoje 
esančius lietuvių menininkų 
dailės kūrinius, jis pageidavo, 
kad, jei būtų galima, ambasada 
norėtų pasiskolinti ar gauti 
bent porą didesnių, Lietuvos 
reprezentacijai tinkančių, meno 
kūrinių. Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkė Marija Remienė ir 
valdybos pirmininkas Stasys 
Baras šiai minčiai pritarė, o 
tarybos pirmininkė šį klausimą 
referuos tarybos posėdyje. Buvo 
taip pat pastebėta, kad 181 
paveikslas iš dailininko Prano 
Domšaičio rinkinio jau yra per
vežtas į Lietuvą; daug jų yra 
Klaipėdos meno muziejuje ir yra 
vilčių, kad Klaipėdoje bus įkur
tas dailininko Domšaičio vardo 
muziejus.

Pokalbiui pasibaigus, buvo 
nusileista į apatinį PL centro 
aukštą, kur yra meno galerija ir 
Lietuvių fondo priežiūroje esan
ti dailininko Domšaičio paveiks
lų saugykla. Svečiai iš Washing- 
tono su įdomumu apžiūrėjo 
meno galeriją, paveikslų 
rinkinius ir reiškė viltį, kad 
bent kiek šių meno vertybių 
teks ir Lietuvos ambasadai, kur 
jos reprezentuos lietuvių dailės 
meną atsilankiusiems į amba
sadą svečiams.
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