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Aukštosios mokyklos 
skundžiasi, kad vyriausybė 

jas žlugdo

Adamkus: Brazauskas turėtų 
paveikti LDDP

Vilnius, rugsėjo 14 d. (LR) — 
Kauno Medicinos Akademijoje 
rugsėjo 12 d. beveik penkias 
valandas posėdžiavo visų ketu
riolikos Lietuvos aukštųjų mo
kyklų vadovai. Kaip rašo Vida 
Savičiūnaitė „Lietuvos ryte”, 
ieškota išeičių, kaip apsiginti 
nuo įstatymų ir įstatymais prisi
imtų įsipareigojimų nevykdan
čios šalies vyriausybės bei 
aktyvėjančio finansinio ir mora- 
linio spaudimo aukštajam 
mokslui.

„Lietuvos rytas” kalbėjosi su 
Lietuvos rektorių konferencijos 
prezidentu, Kauno Medicinos 
Akademijos rektoriumi, habili
tuotu daktaru prof. V. Grabaus
ku. Jis pripažino, jog dar niekas 
taip nežlugdė Lietuvos aukš
tojo mokslo kaip dabartinė 
vyriausybė.

Rektorių konferencijos posė
dyje buvo aptartos šiuo metu 
opiausios strateginės temos: 
aukštųjų mokyklų finansinė 
būklė ir jų ateitis. Rektoriams 
kelia nerimų vyriausybės reika 
lavimas peržiūrėti mokslo ir 
studijų įstatymą bei aukštųjų 
mokyklų statutus. Taip pat ke
lia susirūpinimą iš dalies ap
mokamų studijų problema ir vy
riausybės nurodymas Švietimo 
ir mokslo ministerijai parengti 
reglamentą šiuo klausimu. Pa
galiau yra ir aukštųjų mokyklų 
statutais numatytos savivaldos 
varžymas bei centralizuoto val
dymo tendencijų ryškėjimas.

Pagrindinis spaudimas Lietu
vos mokslui ir studijoms daro
mas, nepakankamai finansuo
jant ir varžant savivaldą. Anot 
V. Grabausko, „iš biudžeto 
skiriamos lėšos preliminariai 
patenkintų tik 10% minimalių 
kadienių aukštųjų mokyklų 
poreikių, jeigu vyriausybė 
tesėtų nors menkus savo 
pažadus”. Laiku gaunama tik 
apie 75% valstybės numatytų 
lėšų, valstybės skola aukš
tosioms mokykloms yra pastovi, 
taigi valstybė iš tikrųjų pa
tenkina tik apie 7.5% bū
tiniausių jų poreikių.

„Maža to, vyriausybė, neįvyk- 
džiusi savo įsipareigojimų, 
pasiunčia pas mus valstybės 
kontrolierius, kurie baudžia 
mus už biudžeto pereikvojimą.

Apvogtas Hermio
bankas Šiauliuose
Šiauliai, rugsėjo 21 d. (AGEP) 

— Iš banko „Hermis” Šiaulių 
skyriaus pavogta apie pusę mili
jono litų, ketvirtadienį patvir
tino Vidaus reikalų ministerijos 
inforrųacijos skyrius.

Rugsėjo 20 d. rytą Hermio 
banko Šiaulių skyriaus dar
buotojai rado atidarytas kai 
kurias pinigų saugyklas ir 
seifus. Dingo apsaugos dar
buotojas Linas Žukas, turėjęs 
per naktį užtikrinti tvarką ir su 
savimi turėjęs pistoletą bei 
lygiavamzdį šautuvų. Taip pat 
pasigesta garaže stovėjusio 
banko automobilio „Audi-80”.

įvykį tiria Šiaulių vyriau
siasis policijos komisariatas. 
Tikrinama, ar sargas yra 
nusikaltimo bendrininkas ar 
nusikaltėlių auka Banko vado
vai įvykį vertina kaip apiplė
šimą, teigia radę grumtynių ir 
laužimo žymių.

Tai būta pirmas kartas Lietu
voje, kai apiplėštas bankas.

„Hermis” Šiauliuose klientus 
normaliai aptarnavojau apiplė
šimo dienos popietę.

Štai pavyzdys: valstybė 
mokyklai skolinga 1 milijoną 
litų, o mokykla baudžiama už 
tai, kad viršijo biudžetą 52,000 
litų. Ar čia yra logikos?” klausė 
rektorius.

Kadangi skelbiama, kad 
Lietuvoje mokslas išlaikomas 
valstybės, vyriausybė mano 
turinti teisę varžyti ir minimalų 
mūsų savarankiškumą, kurį 
aukštosios mokyklos vykdo 
remdamosios Mokslo ir studijų 
įstatymu bei Seimo patvirtin
tais mokyklų statutais”, sakė V. 
Grabauskas. Statutas leidžia 
mokyklai užsidirbti pinigų iš 
papildomų, valstybės nedotuo
jamų vietų, už kurias iš dalies 
moka patys studentai. Kitą 
papildomų pajamų dalį sudaro 
studijuojančių užsieniečių mo
kesčiai.

„Tuo tarpu vyriausybė jau 
įpareigojo Švietimo ir mokslo 
ministeriją parengti šių 
nevalstybinių finansavimo 
šaltinių reguliavimo mechaniz
mą”, teigė rektorius. „Tai ban
dymas visiškai surišti rankas ir 
taipjau bado dieta marinamoms 
Lietuvos aukštosioms mokyk
loms”.

„Vyriausybė, teigdama, kad 
mūsų statutai pažeidžia Konsti
tucijos straipsnį dėl nemokamo 
mokslo, negarantuoja šio 
straipsnio vykdymo ir neleidžia 
to daryti aukštosioms mokyk
loms”, kalbėjo Vi Grabauskas.

Simbolišku, bet gyvybiškai 
svarbiu savarankiškumu pagal 
statutą veikiančioms aukštojo 
mokslo įstaigoms, pasak V. Gra
bausko, dažnėja kaltinimų per 
dideliu savavaliavimu, nusižen
gimu Konstitucijai, vis dažniau 
pasigirsta kalbų, kad vėl reikia 
skirti rektorius (taip bus at
sikratoma nepaklusniaisiais), 
kad aukštųjų mokyklų sena
tuose turėtų dalyvauti politinių 
partijų atstovai.

„Atvirai ryškėja bandymas 
sugrįžti į centralizuotą Lietuvos 
mokslo valdymą, vykdomą vėl 
vienos partijos rankomis. Štai 
kodėl ketinama daryti pataisas 
Mokslo ir studijų įstatyme bei 
aukštųjų mokyklų statutuose, 
kurie iki šiol bent jau formaliai 
gynė mūsų teises”, Rektorių 
konferencijos vardu kalbėjo jos 
prezidentas. „Vyriausybė, kuri 
ne investuoja į mokslą, o jį 
žlugdo, galvoja tikrai ne apie 
savo valstybės ateitį, o rūpina
si kažkuo kitu”.

V. Grabauskas, paklaustas, 
kokią poziciją, sprendžiant 
Lietuvos aukštojo mokslo prob
lemas, užima ministras Vladis- 
lavas Domarkas, atsakė: „Kada 
kalba su mumis — palaiko mus, 
kai reikia veikti, elgiasi kaip 
LDDP politiką vykdančios vy
riausybės narys. Susidaro užda
ras ratas”.

Praėjusį rudenį, norėdami at
kreipti vyriausybės dėmesį į 
kritišką padėtį, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų rektoriai, 
profesūra ir studentai išėjo į 
gatves. Tada, pasak V. Gra
bausko, toks elgesys valdžios 
vyrų buvo pavadintas labai 
nesolidžiu. „Šiais metais 
elgsimės solidžiau”, sakė 
Rektorių konferencijos pirmi
ninkas, „Lietuvos vyriausybę, 
kuri taip pat privalo laikytis 
įstatymų ir vykdyti savo įsi
pareigojimus, aukštosios mo
kyklos yra pasiryžusios pa
traukti baudžiamojon atsa
komybėn”.

I klausimą, kas šioje byloje
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Rugsėjo 16 d. prie Lietuvos Vyriausybės rūmų Lenkijos premjeras Josef Oleksy (kairėje) su Lietuvos 
premjeru Adolfu Šleževičiumi apžiūrėjo garbės sargybą. Vizito metu premjerai pasirašė sutartį 
dėl pasienio tarnybų bendradarbiavimo, kuri taip pat yra pirmasis žingsnis Lietuvos įstojimui 
į Vidurio Europos prekybos sąjungą CEFTA. Šis žingsnis, Lietuvos premjero manymu, pagerins 
Lietuvos perspektyvas ir narystei Europos Sąjungoje.

Norvegijos parlamentarai 
remia Lietuvos stojimą į 

NATO
Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) Seimo Užsienio reikalų komi- 

— Norvegijos parlamento — teto pirmininko pavaduotojas 
Storting — Užsienio reikalų ko- Algirdas Gricius sakė, kad Nor- 
miteto delegacija užtikrino vegijos parlamentarai domėjosi, 
Lietuvos parlamentarus, kad jų ar Lietuvos valstybinis biu- 
šalis remia Lietuvos siekius tap- džetas pajėgtų padengti išlaidas, 
ti NATO nare. kurios tektų Lietuvai stojant į

NATO plėtimas buvo svar- NATO. Lietuvos Seimo nariai 
biausia tema rugsėjo 21 d. Vii- pabrėžė, kad šiuo atveju svar- 
niuje įvykusiame Seimo užsie- biausia yra šalies saugumas, o 
nio reikalų komiteto susitikime alternatyvų stojimui į NATO 
su Norvegijos parlamentarais. Lietuva neturi.
Trylikos Norvegijos parlamen
tarų delegacija, antradienį at
vykusi iš Latvijos į Lietuvą, taip 
pat susitiko su Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos sekre
toriumi Albinu Januška ir ki
tais šios ministerijos parei
gūnais. Po susitikimų Seime 
norvegai išvyko į Taliną.

Lietuvos karo vadai 
vyksta į NATO

v
mokymus Čekijoje

Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 
— Septyni Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo 
karininkai išvyksta dalyvauti 
NATO ir „Partnerystės vardan 
taikos” programos dalyvių 
štabų mokymuose Čekijos 
Vyskovo karo akademijoje. 
Operatyvinės valdybos
pulkininko leitenanto Vytauto 
Lukavičiaus vadovaujami 
karininkai mokysis valdyti JT 
taikos palaikymo misiją 
atliekantį batalioną arba briga
dą.

Rugsėjo 25 d. prasidėsian
čiuose dešimties dienų moky
muose „Cooperative Challenge" 
(Bendradarbiavimo uždavinys) 
dalyvaus NATO šalių Austrijos, 
Belgijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Olandijos ir Didžiosios 
Britanijos bei devynių „Part
nerystės” šalių kariai.

Penkias dienas pratybų daly 
viai derins veiksmus, ryšio 
priemones, sudarinės žemėla
pius. Spalio 1 d. prasidės 
pratybos, kurias taip pat stebės 
neatsiuntusių į Čekiją karių 
NATO ir „Partnerystės” vals
tybių atstovai. I pratybų ati
darymą ketina atvykti Čekijos 
prezidentas Vaclav Havel.

vykdys teisingumą, kai visa 
šalies valdžia vienos partijos 
rankose, V. Grabauskas atsakė: 
„Įsivaizduočiau, kad tai turėtų 
daryti teismas, bet tam tikrą 
pavojų jaučiu. Pastaruoju metu 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
teismuose pralaimi visas svar 
biąsias bylas”.

Danas taps ryšininku su 
Baltijos policija

Vilnius, rugsėjo 21d. (AGEP) 
— Skandinavijos policijos atsto
vas Baltijos šalyse taps „dau
giapusiu ryšininku” tarp šių 
valstybių teisėsaugininkų, sako 
Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) pareigūnas.

Danijos policijos Narkotikų 
skyriaus vadovas Mogens 
Bruns, kuris yra paskirtas 
Skandinavijos šalių policijos 
atstovu Baltijos valstybėse, ki
tą savaitę laukiamas susipažin
ti su savo darbo vieta Danijos 
ambasadoje Vilniuje. Jis pradės 
eiti savo pareigas kitų metų 
pradžioje.

Pagrindinis 53 metų komisaro 
uždavinys bus nustatyti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos orga
nizuoto nusikalstamumo ryšius 
su Skandinavija bei kontraban
dinio tranzito kelius.

Lietuvos VRM Tarptautinio 
bendradarbiavimo skyriaus vir
šininkas Olegas Skinderskis 
tikisi, kad Skandinavijos poli
cijos atstovas Baltijos šalyse 
taps „karštos linijos” ryšininku 
tarp šalių teisėsaugos insti
tucijų. Lietuvos VRM pasiren
gusi teikti skandinavų atstovui 
visokeriopą informaciją apie 
narkotikų kontrabandą, nele
galią migraciją, pinigų „plo
vimą”, reketą, kitą nusikals
tamą verslą ir laukia panašios 
informacijos iš skandinavų.

Lietuva neturi teisinės pa
galbos sutarties su Danija ir ki
tomis Skandinavijos šalimis, 
tačiau, kaip sako O. Skinders
kis, „nusikaltėliai bendradar
biauja be jokių popierių, ir kovo
jantys su jais negali atsilikti”. 
Pernai į Lietuvą buvo atvykusi 
Danijos policijos delegacija tar
tis dėl tokio atstovo paskyrimo, 
ir Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterijos pasiūlymą su pasi
tenkinimu priėmė.

Lietuva savo ruožtu irgi no
rėtų turėti panašius atstovus 
užsienyje, tačiau teisinė bazė 
tam dar tik ruošiama. Savo 
atstovus Lietuvos VRM planuo

Norvegai taip pat pastebėjo, 
kad Rusija nėra visiškai tiksli, 
tvirtindama niekada neleisian
ti NATO priartėti prie jos sienų. 
Pasak Stortingo narių, Norve
gija yra NATO narė ir turi sieną 
su Rusija, tačiau tai netrukdo 
abiem valstybėm normaliai 
bendradarbiauti. „Tokie tei
giniai yra daugiau propagan
diniai Rusijos reikalavimai”, 
apibendrino A. Gricius.

Susitikime taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie Lietuvos ir 
Norvegijos santykius, gali
mybes plėsti prekybą ir par
lamentarų ryšius.

ja pirmiausia skirti Varšuvoje, 
Maskvoje ir Wiesbadene, kur 
įsikūręs Vokietijos kriminalinės 
policijos centras.

Policijos atstovą Baltijos 
šalims, kuris dirba Rygoje, dar 
yra paskyrusi Prancūzija. Ki
jeve dirbantis Izraelio policijos 
atašė taip pat yra įgaliotas už
megzti ryšius su Baltijos valsty
bėmis.

Ignalinos atominė 
elektrinė bus

stabdoma už 10 metų
Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 

— Ignalinos atominės elektrinės 
pirmasis reaktorius bus išjung
tas 2005 metais, o dar po pen- 
kerių metų — ir antrojo, pranešė 
premjeras Adolfas Šleževičius 
rugsėjo 21d., drauge pastebėjęs, 
kad „atominės elektrinės užda
rymas yra komplikuotas proce
sas”.

Manoma, kad abiejų reaktorių 
sustabdymas ir išmontavimas 
Lietuvai kainuos mažiausiai 2.4 
bilijonus litų. Į tą kainą įeis iš
laidos, susijusios su radiacija už
krėstų įrengimų bei statinių 
išmontavimu, radioaktyvių me
džiagų konservavimu ir pačios 
elektrinės stabdymo darbais.

Todėl, atsižvelgdami į ateity
je laukiančias jėgainės uždary
mo išlaidas, vyriausybė numato 
kurti elektrinės naudojimo 
nutraukimo fondą, į kurį bus 
pervedama dalis pajamų, gautų 
už parduotą elektrinės paga
mintos elektros, sakoma ketvir
tadienį paskelbtame premjero 
pranešime.

Ignalinos jėgainėje veikiantys 
du galingiausi pasaulyje RBMK 
tipo reaktoriai pagamina 
maždaug 80% Lietuvos elektros 
energijos. Sovietinės gamybos 
Černobylio tipo reaktorių 
saugumas kelia nuolatinį Lie
tuvos ir kaimyninių, ypač — 
Skandinavijos valstybių susi
rūpinimą.

Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 
— Žinomas visuomenės veikėjas 
Valdas Adamkus sako, kad pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
„nepaima į rankas LDDP, savo 
partijos, ir nepakreipia jos dirbti 
valstybės gerovei”.

Pokalbyje, duotame „Lietuvos 
aidui”, Valdas Adamkus rugsė
jo 21 d. pasakė, kad prezidento 
„formalus atsisakymas narystės 
partijoje yra fikcija”, ir kad ap
skritai tikslinga padaryti Kons
titucijos pataisą, leidžiančią pre
zidentui likti partijos nariu.

„Kokia ta partija bebūtų, 
prezidentu tapęs jos narys gali 
ir turi daryti jai tokią įtaką, kad 
ji veiktų valstybės labui. Gaila, 
Lietuvoje tokios įtakos nematy
ti”, sako Valdas Adamkus. Jis 
pats kategoriškai laikosi deši
niųjų pažiūrų, tačiau nesitapa- 
tina nė su viena partija.

Lietuvoje tvirtėjant įsitiki

nimui, kad Valdas Adamkus 
galėtų kandidatuoti per 1997 m. 
prezidento rinkimus, jis pabrė
žia, jog dar nėra apsisprendęs. 
V. Adamkus taip pat sako ne
kandidatuosiąs per kitų metų 
Seimo rinkimus, tačiau ketina 
aktyviai dalyvauti rinkimų 
kampanijoje, agituodamas už 
kelis jo pasirinktus kandidatus.

Valdo Adamkaus vertinimu, 
LDDP ir konservatorių partijai 
nuolat simpatizuoja po 25% 
rinkėjų, ir jis tikisi, kad per 
rinkimus sustiprės trečioji — 
vidurio - jėga, kuri dar nėra iš
sikristalizavusi.

Žinomas išeivijos veikėjas 
Valdas Adamkus jau daug metų 
yra aukštas JAV Aplinkos Ap
saugos Agentūros tarnautojas 
Čikagoje. Atrodo, kad jo 
ketinimai baigti federalinę 
tarnybą JAV ir visam laikui 
grįžti į Lietuvą vis tvirtėja.

Vyriausybė susirūpino dėl 
blogo kompensacijų ir 

pašalpų mokėjimo
Vilnius, rugsėjo 21 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė įparei
gojo savo Priimamąją raštinę, 
kai kurias ministerijas ir 
savivaldybes organizuoti gyven
tojų priėmimą vietose ir ten pat 
spręsti gyventojų problemas.

Vyriausybės atstovo spaudai 
trečiadienį išplatintame prane
šime sakoma, jog padažnėjo gy
ventojų skundų, kad savival
dybės jiems neapskaičiuoja 
kompensacijų už karštą vandenį 
ir šildymą, taip pat vilkina skir
ti ir mokėti socialines ir kitas 
pašalpas.

Gyventojus vietose, be savi
valdybių pareigūnų, nuo šiol

Konservatoriai neigia 
valstybės perversmo planus

Vilnius, rugsėjo 21d. (AGEP) 
— Lietuvos konservatoriai 
kategoriškai atmetė kaltinimus 
valstybės perversmo rengimu ir 
pavadino juos „provokacija”.

„Tėvynės Sąjunga laikosi 
Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos ir yra įsitikinusi, jog re
miantis mūsų valstybės demo
kratine santvarka ir įstatymais 
galima įveikti valstybę apėmu
sią korupciją ir pasiekti, kad po 
rinkimų į Seimą LDDP nebe
kenktų mūsų kraštui”, sakoma 
trečiadienį paskelbtame Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) politinės tarybos ir 
valdybos pareiškime.

Dokumentas paskelbtas, at
sakant į Seimo LDDP frakcijos

B. Brazdžionis —
Kauno garbės pilietis

Vilnius, rugsėjo 21 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį Kauno miesto ta
rybos neeiliniame posėdyje už 
ypatingus nuopelnus Lietuvai ir 
miestui Kauno garbės piliečio 
vardas suteiktas poetui Bernar
dui Brazdžioniui.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, po emigracijos dešimtmečių 
pirmą kartą aplankęs Lietuvą 
1989-aisiais, tapo tų metų „Po
ezijos pavasario” laureatu. 1994 
metais garbės daktaro regalijas 
Bernardui Brazdžioniui įteikė 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitetas.

Kaunas dabar jau turi devynis 
garbės piliečius.

Nr. 185

taip pat priiminės socialinės ap
saugos ir darbo, energetikos, 
finansų ministerijų, Valstybinio 
socialinio draudimo valdybos, 
komunalinių paslaugų ir ūkio 
departamento žmonės.

Finansų ministerijai pavesta 
betarpiškai teikti trumpalaikes 
paskolas toms savivaldybėms, 
kurioms numatoma papildomai 
skirti lėšų kompensacijoms bei 
pašalpoms.

Miestų ir rajonų merams nu
rodyta asmeniškai prižiūrėti, 
kad gyventojams būtų laiku 
apskaičiuotos kompensacijos, iš
mokamos socialinės ir kitos pa
šalpos.

nario Vytauto Juškaus perspė
jimą dėl, jo žiniomis, spalio 19 
d. konservatorių rengiamo „per
versmo”. Dienraščiui „Res
publika” jis teigė, kad kon
servatoriai rengiasi „tikrai 
nekonstituciniams” veiks
mams, bet jų nekonkretizavo.

V. Juškus taip pat atsisakė 
įvardinti konkrečius „pervers
mo” organizatorius, tačiau tvir
tino, kad Seimo nario Romualdo 
Ozolo kaltinimai vyriausybei 
korupcija ir konservatorių 
raginimas jai atsistatydinti 
„ruošia tautą, kad jei įvykdys 
perversmą, organizatoriai 
nebūtų pasmerkti”.

— Lietuvoje praėjusios savai
tės pradžioje buvo labai gražios, 
saulėtos dienos. Ketvirtadienį 
jau lijo. Pranašaujama, kad arti
miausiomis dienomis bus lietin
ga, 11-16 laipsnių Celsijaus 
(52-62 F), naktimis — 2-7 C 
(35-45 F), vietomis šalnos.

KALENDORIUS

Rugsėjo 23 d.: Linas, Lina, 
Teklė, Galinas, Taga.

Rugsėjo 24 d.: 25-tas eilinis 
sekmadienis; Gerardas, Ruper- 
tas, Ema, Gedvinas.

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, 
Vladislovas, Aurelija, Vaigirtas, 
Želvė.

Rugsėjo 26 d.: Šv. Kosmas ir 
Damijonas, kankiniai, gydytojai 
(mirė 303 m.); Kipras, Vydenis, 
Gražina.

»
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STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE

Jau tradicija tapo ateitininkų 
studijų dienos Darbo dienos me
tu Dainavos stovyklavietėje. 
Šįmet jos sutraukė labai didelį 
būrį dalyvių. Iš tikrųjų, jei 
daugiau būtų atvažiavę, nakvy
nėms vietos būtų reikėję ieško
ti apylinkės moteliuose, o šeimi
ninkės valgius būtų turėjusios 
tiekti keliomis pamainomis. O 
studijų dienų dalyviai amžiumi 
labai įvairūs: nuo kūdikių iki 
garbingo amžiaus sulaukusių. 
Visi džiaugėsi vėsiu savaitgalio 
oru, kuris buvo toks malonus 
kontrastas šios vasaros įky
riems karščiams.

Studijų savaitgalis prasidėjo 
penktadienio vakare su Arvydo 
Žygo pokalbiu ir vaizdajuostėmis 
tema „Ateitininkai pasaulyje”. 
Šeštadienio rytą paskaitas skai
tė svečias iš Lietuvos Petras 
Plumpa: „Pilietinės ir morali
nės problemos Lietuvoje” ir Jo
nas Pabedinskas: „Ateitininkų 
politinis nusiteikimas išeivijo
je”. Po pietų studijų dienų daly
viai išgirdo Vaivą Vėbraitę: 
„Bendravimas su Lietuva pa
galbos atžvilgiu” ir Vincą Koly- 
čių: „Krikščionybės 2000 metų 
jubiliejus ir mes”. Literatūros 
vakarą, kurio centre buvo rašy
tojo Vytauto Volerto kūryba, 
nuotaikingai pravedė aktorė 
Audrė Budrytė. Buvo smagu iš
girsti ir patį rašytoją, skaitantį 
ištraukas iš rašomo romano.

Sekmadienio rytą dr. Milda 
Palubinskaitė skaitė paskaitą 
„Etnografijos pavilionai Romos 
1911 metų ekspozicijoje”, o se
selė Igne Marijošiūtė skaitė 
paskaitą „Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II enciklika ‘Gyvybės 
evangelija’ ir gyvenimo reikala
vimai”. Sekmadienio popietėje 
svečias iš Lietuvos Vidas Abrai- 
tis kalbėjo tema „Lietuvos jau
nimo idealizmas ir realybė”. 
Prieš vakarienę intensyviai dis
kutuoti veiklos klausimai. Stu
dentai turėjo savo atskirą posė
dį, šiame’ skyriuje praėjusį 
šeštadienį aprašytą Hario Suba
čiaus. Sekmadienis baigtas pa
sakų ir šokių vakaru. Progra
mai vadovavo Magdelė iš Rasei
nių (Virginija Našlėnienė). Da
lyviai šiltai sutiko aktorės 
Audrės Budrytės deklamuoja
mus nuotaikingus Juozo Erlicko 
„Laiškus”. Virginija Našlėnie
nė įtraukė dalyvius į dainas ir 
šokius. Pasirodė ir jaunimo gru
pė, kuri, kunigo Rimo Gudaičio 
vedama, audringai atliko „Upė 
Nilas”. Šios dainos ritmas ko 
gero ir šiandien persekioja ne 
vieną studijų savaitgalio daly
vį. Dar ilgai rate buvo dainuo
jama — mintys skrito į kitas 
vasaras Dainavoje, kur irgi su 
daug rate stovinčių buvo dai
nuojama.

Pirmadienis — pati Darbo die
nos šventė. Laukia kelionė 
namo. Vieni skuba į namus prie 
Atlanto, kiti skris į karštąjį 
Texas. Studijų dienos uždaro
mos po ryto Mišių, sugiedant 
Ateitininkų himną. Po pusryčių 
vėl išsibarstome į visus keturius 
pasaulio kampus. Kelionei išsi- 
vežame giedrią studijų dienų 
nuotaiką. Kiekvienas galvoja
me: didelė dovana buvo išgirsti 
paskaitininkus, mus supažindi
nusius su tuo, apie ką anksčiau 
mažai žinojome. Ilgai neužmir
šime Vaivos Vėbraitės pasakoji
mo, kaip reikalinga pagalba 
Lietuvos mokytojams ir kaip 
stengiamasi dirbti kartais tie

siog „užminuotame” lauke. Čia 
APPLE programa pasiekia ir 
lenkų mokytojus Rytų Lietuvo
je, o tai gali būti daug žadanti 
pagalba. Klausytojas galėjo pa
justi, kaip Lietuvos sugrįžimui 
į normalių valstybių tarpą yra 
reikalinga ugdyti atsakomybę, 
kad ir mažuose dalykuose. Kaip 
būtų Lietuvai naudinga, jei 
pareigūnai daugiau domėtųsi 
savo darbu, negu kelionėmis po 
pasaulį. Tačiau kaip tik tokių 
anekdotų teko girdėti pasikal
bėjimuose po paskaitos.

Mintyse dar ilgai vaikščio
sime Mildos Palubinskaitės 
vedami po Romos ekspoziciją, 
stebėdami kaip buvo švenčia
mas Italijos suvienijimo pen
kiasdešimtmetis. Parodos sie
kiai labai aktualūs šiandieninei 
Lietuvai: norėta dabartį sujung
ti su istorija, suvienyti miestą 
su kaimu, parodyti vienybę įvai
rių Italijos regionų skirtybėje. 
Paroda norėjo parodyti kultūri
nį tęstinumą. Norėta parodyti 
vientisumą, neištrinant skirtu
mų. Akcentuota, kad visi italai 
skirtingi, bet visi duoda įnašą į 
bendrą Italijos kultūrą.

Savo paskaitoje Vidas Abrai- 
tis papasakojo epizodą iš Eucha
ristijos bičiulių veiklos, kuris il
gai liks pokalbio dalyvių atmin
tyje. Tai buvo viena Vasario 
Šešioliktoji. Jaunimas rinkosi į 
Rudaminą, kur tuo metu buvo 
kunigas Zdebskis, bažnyčioje 
paminėti šventę. Visus dalyvius 
saugumas autobusais nuvežė į 
Lazdijų milicijos stoti ir 
kamantinėjo. Tardantieji puolė 
dvylikametę mokinukę, kodėl 
jos užrašų knygutėje esąs įra
šytas vietos KGB mašinos 
plokščių numeris. Mokinukė 
atsakė — draugė moka atminti
nai. — Tai kodėl jums to nu
merio reikia? Ar žadate mašiną 
susprogdinti? — Sprogmenų ne
turime... atsiduso tardomoji 
dvylikametė. Tardžiusieji kagė
bistai pradėjo juoktis.

I studijų dienas vertėjo 
važiuoti vien dėl Vido Abraičio 
paskaitos, nes jos metu klau
sytojas galėjo pajusti, ką reiškė 
augti Lietuvoje tais baisiais 
dešimtmečiais. Jo kartai idė
jinius pagrindus davė šeima. 
Buvo du pagrindiniai įsitikini
mai, palaikę jaunimą: yra Die
vas; Lietuva okupuota, bet turi 
būti laisva. Tas laikotarpis 
parodė, kad jaunimą moko ne 
pamokymai, bet mūsų gyveni
mas. Tėvai liudijo tiesą. Reikia 
suprasti, kokiuose griuvėsiuose 
vaikai augo. Tačiau įvyko ir 
nuostabių dalykų — štai KGB 
šeimoje sūnus daktaras išaugo 
tikintis. Paskaitininkas sakė — 
mums nebuvo blogai — turė
jome progą sueiti į bendruo
menę.

Bendraamžių šeimos trūkumą 
kompensavo. Prisimena Eucha
ristijos bičiulių veiklą. Žemaičių 
Kalvarijoje atlaidų išvakarėse 
susirinkdavo dešimtimis tūks
tančių. Nepriklausomos Lietu
vos viziją savo viltyje nešiojom. 
Savotiškai tai buvo kvaila. Ant 
kryžiaus mirti už kaltus irgi 
atrodo kvaila. Atrodė ne svajo
nės, bet mūsų iliuzijos. Tačiau 
per svajones Dievas siūlo mums 
projektus. Kas vyksta ateitinin
kų tarpe? Pagrinde — visuome
nės evangelizavimas. Žmonės 
pradeda suprasti, kad kiekvieno 
asmeninis indėlis ir sprendimas 
yra labai svarbus.

Atsisveikinant su svečiais iš Lietuvos. Iš k.; I eil. — Petras Plumpa, dr. Adolfas Damušis ir Vidas 
Abraitis. II eil. — Juozas Baužys, Jadvyga Damušienė, Juozas Polikaitis, Irena Polikaitienė ir 
Ona Baužienė.

Nuotr. Audriaus Polikaičio

Veiklos reikalams skirtame 
popiečio pokalbyje Vidas Abrai
tis papasakojo apie Lietuvos 
ateitininkų veiklą. Su veiklos 
statistika pranešimui talkino 
Vilhelmina Raubaitė. Mokslei
vių sąjungoje dabar veikia dau
giau negu 125 kuopos. Studen
tų veikla pagyvėjo. Pradžioje 
studentai veikė tik Vytauto 
Didžiojo universitete, bet dabar 
yra vienetai ir Vilniaus univer
sitete, Kauno Technologiniame 
universitete, Žemės ūkio aka
demijoje ir kitose aukštojo 
mokslo institucijose. Didžiau
sias darbas laukia su jaunai
siais sendraugiais. Ruošiamos 
labai sėkmingos žiemos ir 
pavasario akademijos. Kai 
didelis skaičius sueina į vieną 
būrį, pasijunta esą ne vieni. 
Dabar ruošta akademija Eišiš
kėse duoda akstiną lietuvišku
mui. Jaunučiai stovyklavo tri
mis pamainomis Berčiūnų sto
vyklavietėje. Daugiausia sto
vyklavo Žemaičių vyskupijoje. 
Kad dar stipriau išsivystytų jau
nučių ir moksleivių veikla, bu
vo organizuoti kuopų globėjų 
kursai. Yra leidžiamas Ateiti
ninkų federacijos aplinkraštis, 
kurio egzempliorių pokalbio da
lyviai galėjo pavartyti. Beveik 
kiekviena kuopa leidžia savo 

laikraštėlį.
Sendraugių sąjungos pirmi

ninkė Nijolė Balčiūnienė 
pranešė apie sąjungoš veiklą. Ji 
taip pat gabiai pravedė ir veik
los diskusijų sesiją. Sąjungos 
skyriai yra Philadelphijoje, Bos
tone, Putname, Detroite, New 
Yorke, Baltimorėje, Califomijo- 
je, Clevelande, Čikagoje, Toron
te, Hamiltone, Vokietijoje, Ade
laidėje. Vincas Kolyčius trum
pai apibūdino Toronto veiklą.

Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis supažindino 
dalyvius su Ateitininkų federa
cijos tarybos rūpesčiais. Prieš 
savaitę vyko Tarybos posėdis. 
Taryba yra viena: Lietuvos ir 
užsienio ateitininkams. Iš veik
los rūpesčių: kelinti metai nėra 
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos centro valdybos. Vasaros 
stovykla suruošta didelių pa
stangų dėka. Diskusijose apie 
veiklą pastebėta, kad Vytauto 
Šoliūno daug metų globojama 
sendraugių šeimų savaitė Dai
navoje turi didelį pasisekimą: 
kas metai yra pilna, net yra lau
kiančiųjų sąrašas. Buvo kelia
mas rūpestis, kaip sudaryti 
progas stovyklauti naujosios 
ateivių bangos jaunimui. Disku
sijos parodė, kad nauju minčių 
apie veiklą tikrai netrūksta. 
Ypač įdomios mintys buvo Vy
tauto Vyganto, pabrėžusio 
spaudos svarbą ryšių palaiky
mui ir kėlusio mintį apie kata
likų vienybę. Juozas Polikaitis 
paminėjo, realią galimybę pra
plėsti studįjinį savaitgalį į visą 
savaitę. Dainavoje tai tikrai ža
vi mintis, nes teiktų progą nors

kelioms dienoms užsukti su se
nais pažįstamais pasikalbėti, 
pabendrauti ir tiems, kuriems 
neįmanoma atvykti šventės sa
vaitgaliui.

Studijinį savaitgalį uždarė Al
gis Norvilas tuoj pat po Mišių 
Darbo dienos rytą. Jam studijų 
savaitgalio dalyviai išreiškė 
savo dėkingumą gausiais ploji
mais. Algis Norvilas atlieka 
sunkų ir tikrai didelį darbą rū
pindamasis savaitgalio progra
ma. Lidįja Ringienė gabiai ir rū
pestingai vedė savaitgalio re
gistraciją. Suvažiavusius į Dai
navą skaniai maitino mūsų ta
lentinga šeimininkė Ona Norvi
lienė su visa energinga „koman
da”. Savaitgalio organizacija 
buvo sklandi iki detalių: štai pa
skaitų pertraukomis visuomet 
buvo karštos kavos ar karštų ob
uolių sulčių salės gale įsikūru
sioje „Baltojo avino” kavinėje.

L. Šakėnas

DAUMANTO— 
DIELININKAIČ1O 

KUOPOS SUSIRINKIMAS

Čikagos ateitininkų jaunučių 
Partizano Daumanto-Dielinin- 
kaičio kuopos susirinkimas sek
madienį, spalio 1 d., vyks Le- 
monte. Po 9 vai. ryto jaunimui 
šv. Mišių Palaiminto Jurgio- 
Matulaičio misijoje, rinksimės! 
Ateitininkų namuose. Susirin
kimo pradžia 10:45 vai. r. Visi 
prašomi dėvėti uniformas. Taip 
pat prašoma neužmiršti atnešti 
mokslo priemonių, dovanų siun
tiniui „Žiburio” mokyklai Lie
tuvoje.

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 700 638-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
*Mlch«Ur, IL 80153 

Tai. 700-531-1113
Valandos pagal susitarimą

UNAS A. SIDRYS, M.D.
Ophlalmotogas/Akių Chirurgas

MM 0. RMgaland **• 
Chicego RMga. il M41> 

roe-43a-M22 
4144 W. 43rd «.

312 734-7704

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCMI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida ■■

4007 W 59 St. Chicago, IL
Tat. >11-730-0000

4707 S Gitbert. LaGrenge. IL
Tai. 700-302-4407

Kab. tel. 312-000-3104 
Namą 700-301-3773 

DR. PETRAS ŽUOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•749 wMi 4JM Otraat

Vai: pirmad ir ketvrtd 3 v p p—«»PP Kitomis dienomis — susitarus

RĖMĖJAI DALINASI SAVO 
LAIMĖJIMAIS

„Kitam suteiktas džiaugsmas, 
grįžta tau pačiam” priežodžiu 
vadovaudamiesi, Ateitininkų 
namų gegužinėje pravestame 
laimingųjų bilietėlių traukime 
dovanas laimėjusieji mūsų rė
mėjai nutarė savo laime pasi
dalinti su Ateitininkų namais. 
Vanda Prunskienė savo 200 dol. 
laimikį dar gegužinės metu pa
skyrė Ateitininkų namams. Ne
atsiliko ir Jurgis Matusevičius 
paskirdamas šimtinę Namų pa
ramai, o grąžindamas laimėji
mų bilietėlių šakneles buvo 
pridėjęs ir 25 dol. auką. Ačiū 
dosniems rėmėjams, padedan
tiems išlaikyti šiuos taip rei
kalingus Ateitininkų namus.

Ateitininkų namų valdyba

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
i+ + + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st SI.
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

Kab. 312-735-4477 
Raz. 709-244-0047 arba 709-246 9591 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
9449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgotl Ir Dr. AdomaVIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 Waat Ava., Orland Park 

700-340-0100 
10 W. Martin, Naparvllla 

700-355-0770
Valandos pagal susitarimą 

Nakties metu tel 700-057-0303

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lamont. IL 00430

. Tai. 015-723-1054 
7000 W. College Dr.

Paloa Hetghta, IL 00453 
Tai. 700-301-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
0354 S. Robertą Road 

Hlckory Hllla 
Tai. (700) 500-2131

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS OAKTARAS IR CHIRURGAS

1SSOS — 127 ai., Lemeni. IL *041* 
Pnfclaueo Reto* Community Hoep'tal 

Stlver C'OM Motom' 
Vilandot pagal lukterimą 

Tel. (7SS) 2S7-220S
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DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7916 W. 171 si 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 8. Maln St. 

Mattaaaon, IL 00443 
Tai. 704-740-0033 Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 R. Pulaskl Rd.
Tai. 312-505-2002Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd, Irečd. ir penktd 9 v.r. - 3 v. p.p., ketvd 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kl. dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asslgnment".
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Norlhwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-0200

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

P r -nd 3 v p P 7 v v antrd 1? 30 3 v p p 
večd uždaryta ketvd 1-3 y p p 

penki 'i šešld 9 v r 12 v p p

4132 S Kedzie Avė . Chicago 
(312) 779 4949 arba <312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh St . Chicago ltTai. (312) 476-2112
9525 S 79lh Avė Hickory Hills IL

Tai. (700) 590-8101
Vai pagal susitarimą

| Tai. kabineto Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
gydymas bei chirurgija

172 OcMNer 0t„ Elmhuret. H. 00126 
700-041-2000

Valandos pagal susitarimų 
Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadsla, Chicago, IL 60452 
Tai. 312-434-2123 

Holy Cross Phyalclan Cantar 
6004 S. Archer, Chicago, IL 00030 

Tai. 312-004-4156 Valandos pagal susitarimą
Kab. lai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
(KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
CMcaęo, IN. 00002

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; ieitadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Praiome 
siunčiant pasilikti kopijų.

DR. JANINA JAK&EVIČIUS 
JOK&A

VAIKŲ LIGOS
0441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Raz. 700-422-7007 
Kab. (1-312) 002-0221Valandos susitarus

Dr. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA

3000 HlgMand Ava., Ote. 201(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės)
rovė, IL 00510 

Tai. 700-000-3113 Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTČ

Chiropraktinis gydymas, sveikos mitybosjM-itaikymas ir akupunktūra
7271 8. Nariam, tai. 700-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-724-4200

Elgin 704-422-1212 
McHenry 415-344-5000. 0*1 4504

Cardlec Dlagnoels, Lld.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60629 
Tol. 312-438-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

Dr. V. J. VASAITIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4017 W. 63 SL, Burbank, IL 

Tol. 700-423-0114
Valandos susitarus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla. IL
t mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (709) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
9132 t. Kadsla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto lai. (312) 779-2000 

Namų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross u 

Palos Community ligoninėms
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cJ

Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 
Kalbame hetuviikai

6195 S. Archer Ava. (prie Ausim) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) S0S-77SS

ARAS ŽLIObA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Oaad Samaritan Medlcal Cantar

1020 1. Ogden Ava., BuMa 310, 
NapervtMe IL 00003 
Tai. 700-027-0400

Valandos pagal susitarimą
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KAM TARNAUJAME
Šio sekmadienio skaitiniai 

kviečia mus pamąstyti, kaip 
mes panaudojame savo turtą. 
Kalbėdamas savo tautiečiams 
8-me šimtmety prieš Kristų, 
pranašas Amosas tiems, kurie 
spaudžia silpnuosius ir engia 
varguolius, tiesiai į akis pasako 
tiesą (Amoso 8:4-7). Jis smerkia 
juos, kad, nors jie ir laikosi 
religinių taisyklių, pvz., susilai
ko nuo darbų ir prekiavimo per 
jaunąjį mėnulį ir šventadie
niais, jie tik laukia, kad tos 
dienos greičiau pasibaigtų ir vėl 
galėtų prekiauti — o čia jie nesi
laiko jokio teisingumo: vartoja 
netikslias svarstykles, sumaži
na saikus, kuriais matuoja par
duodamus grūdus, ir varguo
liams už darbą moka mažą at
lyginimą, kad jie tampa kaip 
vergai, nupirkti už porą sanda
lų.

Jų svarbiausias rūpestis — ne 
Dievui patikti, o tik be atodairos 
pinigus telkti. Todėl Amosas 
jiems primena, kad Dievas visus 
tuos veiksmus mato ir neuž
mirš. Įdomu tai, kad Dievas 
prisiekia „Jokūbo garbe”. Kai 
žmogus bando įrodyti, kad savo 
tiesą ar tvirtai ką nors pažada, 
jis prisiekia aukščiausiu ir 
švenčiausiu, ką žino: Dievu. O 
čia, pranašo Amoso regėjime, 
Dievas-savo pareiškimo tvirtu
mą paremia tuo, ką ir jis pats 
pripažįsta švenčiausiu — Jokū
bo, “t.y., savo išsirinktosios 
tautos — Izraelio — garbe. Tau
tos garbė yra toks dalykas, už 
kurį žmonės savo gyvybę ati
duoda, nes per ją žmogus jaučia
si 'dalyvaująs ir paties Dievo 
garbėje. Iš čia pats Dievas pri
siekia šios tautos garbe, kad jis 
niekada neužmirš nei vieno nu
sikaltimo prieš varguolius, net 
ir kai vykdo tos pačios Jokū
bo tautos nariai, nes jie tokiais 
veiksmais teršia tautos garbę. 

Paviršutiniškai skaitant šio
sekmadienio Evangeliją (Luko 
16:1-13), gali atrodyti, kad Jėzus 
kalba priešingai nuo pranašo 
Amoso — palaiko neteisingumą 
piniginiuose reikaluose. Jo 
pasakojamame palyginime apie 
neteisingą prievaizdą, šis, 
sužinojęs, kad dėl savo sukčia
vimo bus atleistas iš tarnybos, 
pasikviečia kiekvieną savo 
šeimininko skolininką ir kiek
vienam sumažina skolą. Šei
mininkas, apie tai sužinojęs, ne 
tik jo už tai nepasmerkia, o 
pagiria. Toks Jėzaus pasakoji
mas nustebina ne vien mus, nu
stebino ir jo laikų klausytojus. 
Bet tai yra būdingas Jėzaus 
palyginimų bruožas: paimda
mas iš kasdieninio gyvenimo 
labai gerai pažįstamą pavyzdį, 
jis prideda neįprastą atomazgą, 
kuri verstų pamąstyti apie svar
bi/ dalyką. Šiuo atveju, apie

asmeniško turto vaidmenį mūsų 
gyvenime. Ar turtas mums tar
nauja, ar mes jam? Kaip jį nau
dojame? Kas yra svarbiausias 
rūpestis mūsų gyvenime, apie 
ką jis sukasi: ar kaip Dievui 
patikti, ar kaip sau patogesnį 
gyvenimą susikurti?

Pasakęs, jog šeimininkas pa
gyrė suktąjį prievaizdą, kad 
gudriai pasielgęs, Jėzus pasako: 
„Šio pasaulio vaikai apsukresni 
tarp panašių į save, negu švie
sos vaikai”. Kaip buvo Jėzaus 
laikais, taip ir šiandien šiuo 
atveju, atrodo, mažai kas pasi
keitė. Aplamai žmonės, kurie 
rūpinasi vadinamojo „gero gy
venimo” užsitikrinimu, parodo 
daug daugiau iniciatyvos ir kū
rybingumo, siekdami savo tiks
lo, nei tie, kurie pasišvenčia 
Dievo valią vykdyti. (Žinoma, 
yra išimčių — juos Bažnyčia 
skelbia šventaisiais.) Jėzus mus 
kviečia, siekiant kurti Dievo 
Karalystę žemėje — t.y., savo 
šeimoje, darbovietėje, visuo
menėje — bent tiek pat iniciaty
vos ir gudrumo parodyti, kiek 
parodė Jėzaus palyginimo prie
vaizdas, stengdamasis užsitik
rinti geresne ateitį.

Paskui Jėzus nurodo, kaip 
reikia pinigą naudoti. Svarbu 
pastebėti, kad Jėzus pinigo ir 
turto, kaip tokio, nesmerkia,- 
nors pripažįsta, kad jis .ne
švarus” (gali vesti ir į visokius 
nusikaltimus), bet moko, kaip 
teisingai jį naudoti. Jėzus sako: 
„Darykitės bičiulių iš nešvaraus 
pinigo, kad, galui atėjus, jie pri
imtų jus į amžinąsias padang
tes”. Ir šį posakį reikia atidžiai 
skaityti. Naudojantis pinigu, 
reikia susibičiuliauti su tais, ku
rie galės mus „priimti į amžiną
sias padangtes”. Kas jie būtų? 
Ar ne tie varguoliai, kurių nuo
skaudų Dievas Jokūbo garbe 
prisiekė niekuomet neužmiršti? 
Ar ne tie „mažutėliai” ir vi
suomenės atstumtieji, kuriuos 
Jėzus gydė, su kuriais susidrau
gavo ir pas kuriuos pietavo?

Ir Jėzus primena, kad savo 
darbais neišvengiame pasirinki
mo, kam tarnaujame — ar Die
vui ar pinigui. Neįmanoma sek
madieniais tarnauti vienam, o 
šiokiadieniais kitam.

Pagaliau ir šv. Paulius, rašy
damas Timotiejui, kviečia mels
tis ne tik už saviškius, bet ir už 
„visus valdovus, kad galėtume 
tyliai ramiai gyventi”, nes tai 
„gera ir priimtina akyse mūsų 
Dievo ir Gelbėtojo, kuris trokš
ta, kad visi žmonės būtų išgany
ti ir pasiektų tiesos pažinimą”. 
Dievas nori žmogui duoti ne tik 
dvasinės ramybės, bet ir žemiš
kos. Tad Krikštu esame įparei
goti malda ir darbais siekti, kad 
ši Dievo valia įvyktų.

Aldona Zailskaitė

ČEČĖNIJOS KARO 
REIKŠMĖ ATEITIES 

KARYBAI
algiruĮas kanauka

Karas Čečėnijoje yra unika
lus. Maža valstybė uždėjo apy
nasrį didelei valstybei, pasinau
dodama tos didžiosios valstybės 
pagrindiniu metodu — teroru. 
Teroras buvo aršiausias tos 
didžiosios valstybės ginklas per 
jos visą istoriją. Tai yra puikiai 
aprašyta I. Buničo knygoje „Be- 
spredel” bei pripažinta Lenino, 
kaip valstybės ir partijos in
strumentas, kuris rafinuotai 
praktikuojamas komunizmo pa
likuonių ir šiandien. Viena iš 
daugelio reikšmių Lietuvai — 
tai akibrokštas ir tiems mūsų 
gretose, kurie aimanavo ir nuo
dijo mūsų karių dvasią, sakyda
mi, kad lietuvių tauta yra per 
maža kovai su potencialiais 
priešais. ' Čečėnijoje glūdi at
sakymas. Prieš einant prie išva
dų, ką tai gali reikšti karvedy- 
bai, reikėtų pažvelgti į šį įvykį 
iš kelių aspektų, būtent, psicho
loginių, politinių ir moralinių.

Žiūrint psichologiniu atžvil
gių, įvykiai Čečėnijoje yra ana
logiški Biblijoje aprašytai kovai 
tarp Dovydo ir Galijoto, kur pa
rodoma, kad didelė fizinė per
svara dar neužtikrina pergalės. 
Čečėnų ryžtas nepasiduoti ir ap
sisprendimas, kad geriau mirti, 
negu vergauti, virsta jėga, atpa
laiduojančia psichologinius 
rezervus, per kuriuos randami 
būdai įsiveržti į priešo vidinę 
erdvę ir, vikriai kertant lengvai 
pažeidžiamas vietas, paralyžuo- 
ti jo palinkimą toliau kovoti. 
Čečėnų tautinė sąmonė netiko 
jokiai nesmurtinei, intelektua
linei ar dainų resistencijai. 
Vaikai nuo pat lopšelio auklė
jami būti individualiais kovoto
jais ir tas karingumas įgalino 
juos atlikti žygį į Bodionovską. 
Tauta buvo priešmirtinėje stadi
joje, be užuojautos, be sąjungi
ninkų, todėl miesto užpuolimas 
buvo jų priešmirtinė spazma, 
kuri privertė pasaulio galiūną

Gedulo ir Vilties diena prie buvusių KGB rūmų, š.m. birželio 14 d. Kalba 
Lietuvos kariuomenės kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Nuotr. Prano Abelkio

sudejuoti ir pradėti derėtis.
Moraliniu atžvilgiu S. Basa 

jevo veiksmai neužsipelnė tero
ristinio akto vardo, kaip ir Rusi
jos kariuomenės veiksmai, puo
lant Čečėniją. Čečėnų elgsena 
su Budionovsko ligoninėje 
esančiais įkaitais buvo daug 
švelnesnė, negu būtų galima 
tikėtis iš rusų kariuomenės, tu
rint omenyje jų elgesio prece
dentus kitur. Čečėnų motyvaci
ja buvo pagrįsta kariškais ir 
politiniais pagrindais. Basajevo 
reikalavimai rusams buvo — 
nutraukti karo veiksmus ir 
genocidą Čečėnijoje bei pa
sitraukti iš jos. Nebuvo jokio 
panašumo su Oklahoma City ar 
New Yorko teroristų motyvais 
bei tikslais. Yra stebėtina, kad 
vakarietiška ir rytų spauda bei 
radijas ir televizija čečėnų veiks
mus vadino terorizmu, o rusų 
agresiją ir civilių gyventojų 
žudymą bei miestų griovimą — 
vadino karinėmis operacijomis. 
Vakaruose apskundžiama poli
cijai, jei kas mato kaimyną, 
mušantį savo vaiką, o kai visa 
tauta žudoma, tie patys žmonės 
tyli.

Politiniu aspektu pastebėtina, 
kad Vakarai nerodė užtektinai 
jautrumo rusų kariuomenės in
vazijai į Čečėniją, laikydami tai 
vidiniu Rusijos reikalu. Tiesa, 
Vakarų valstybės buvo anks
čiau pripažinusios Rusijos suve
renitetą tame krašte, nors 
čečėnų istorija Vakarams buvo 
žinoma. Čečėnai prieš carų oku
paciją kovojo jau 19-ame šimt
metyje, o prieš sovietų okupaciją 
— šiame šimtmetyje, tuo iš
reikšdami savo ryžtą siekti ne
priklausomybės. Lietuva taip 
pat pripažino 'Rūšijos sienų tei
sėtumą, iškaitydami Čečėniją 
Rusijos federacijos dalimi. Žiū
rint iš to taško, negalima reika
lauti, kad Vakarai paneigtų tai, 
ką pripažino, bet, antra vertus,

kaip galima nepripažinti tautos 
teisės spręsti savo likimą, ir 
laikyti kažkokį federalizmo 
principą aukščiau už tautos 
apsisprendimą laisvei. Va
karai įsipareigoja į tiek 
daug viens kitam prieštaraujan
čių principų, kad nebegalima 
jau pagal juos logiškai elg
tis. Ar kartais ta vakariečių 
principų painiava neprives prie 
sprendimus paralyžuojančios 
krizės, kuri gali būti dar dides
nė nei Sovietų Sąjungos griu
vimas?

Mane labiausiai domina šio 
čečėnų žygio precedentinė reikš
mė karvedybai. Ar tai ne pir
mieji reiškiniai mažos valstybės 
naujo operatyvinio ginklo prieš 
galingos valstybės „vis major” 
jautriąsias vietas? Ar tokia 
„ekskursija”, kurią padarė 
Basajevas, pajutęs tautai mir
ties pavojų ir prievartautojo 
brutalumą, nėra tik pranašiš
kas pavyzdys „vis minor” kovos 
prieš „vis major”? Visi karvedy - 
bos eskpertai, nuo Sun Tsu iki
B.H. Liddell Hart, teigia, kad 
reikia surasti priešo silpnąsias 
vietas ir ten sukoncentruoti 
savo antpuolį. Basajevas meis
triškai pasikovė — jo veiksmai 
atitiko Sun Tsu klastingumui, 
Clausewitz staigmenos, ob
jektyvumo ir susikoncentravi
mo* silpnąją vietą principams.

Didelės valstybės nebijo eiti į 
mažą kraštą, kai žino, kad jų 
pačių namai, kaimai, miestai ir 
jų šeimos liks saugios. Tada 
patogu, „teisėtų” karinių opera
cijų vardu, net nepaskelbus 
karo, naikinti mažesnius kraš
tus, žinant, kad jie negali tuo 
pačiu atsilyginti. Bet karas yra 
didesnio masto, terorizmas nors 
tokiu vardu nevadinamas. Ta
čiau, kai ta „silpna” tauta at
randa būdą parodyti „stipria
jai”, ką reiškia karas, atnešda
ma tą karą į užpuoliko gyven
vietes, tada didžiuosius apima 
karo siaubas.

Čečėnai, man regisi atrado 
Achilo kulnį Budionovske. Ne
būčiau nustebintas, jei ateityje 
daugiau tokių įvykių matysime 
kituose karuose, kituose kraš
tuose. Mažos apimties karas 
taip, kaip buvo įvykdytas S. 
Basajevo, gali pasidaryti opera
tyvinis įrankis prieš ginklų 
technologijos ir karinės galybės 
piktnaudžiautojus. Gal tas 
privers šio pasaulio galiūnus 
susimąstyti, prieš primetant 
savo valią tiems mažiesiems 
laisvės ieškotojams.

Manau, ateityje gali atsitikti, 
kad didieji pasaulio kraštai bus 
priversti mažiau piktnaudžiauti 
silpnesnes tautas. Technologija 
atveria naujų būdų vesti karo 
veiksmus, kur ginkluotų pajėgų 
dydis pradeda nustoti reikšmės. 
Gal reiktų artėti prie lygiateisių 
balsų visoms tautoms, kai reika
las sukasi apie vieno ar kito 
pasaulio galiūno „Rex Mundi” 
valios bei vadinamųjų interesų 
vykdymą. Pasaulio didžiosios

Danutė Bindokienė

Tarp karo ir taikos
Nuo š.m. liepos 30 d., kai 

Čečėnija ir Rusija pasiekė kažką 
panašaus į susitarimą baigti 
ginkluotą konfrontaciją, praėjo 
beveik du mėnesiai. Situacija 
nedaug tepasikeitė, nes nei vie
na pusė nesilaiko, ir nesiruošia 
laikytis, susitarimo sąlygų, to
dėl šiuo metu Čečėnija gyvena 
„pilkame lauke” tarp karo ir 
taikos.

Rusija, nors, pagal sutarties 
sąlygas, turėjusi tai padaryti, 
neatitraukė savo kariuomenės, 
kurią pernai gruodžio mėnesio 
pradžioje pasiuntė „sutvarkyti” 
neklaužadas čečėnus, siekian
čius nepriklausomybės. Tiesa, 
rusų kariuomenė šiuo metu už
sidariusi daugiausia barakuose, 
bet vis tiek tebėra Čečėnijoje, 
pasiruošusi kiekvienu metu 
tęsti ginkluotą agresiją prieš 
vietinius gyventojus.

Čečėnai, nors sutartimi pasi
žadėjo, bet neatidavė ginklų, 
ypač sunkiųjų, rusams, kurie 
tikėjosi iš civilių ir buvusių 
karių surinkti bent 45,000 įvai
rios ginkluotės, o iki šiol gavo 
vos apie pusantro tūkstančio. 
Rusija įsitikinusi, kad čečėnai 
ruošiasi naujam karui, nes pas
taruoju metu, užuot suvežę sun
kiuosius pabūklus į surinkimo 
punktus, pradėjo juos išdėstyti 
kautynių pozicijose.

Taip ir stovi šios dvi priešin
gos pajėgos viena prieš kitą, 
laukdamos, kuri žengs pirmąjį 
žingsnį į pastovesnę taiką ar dar 
kruvinesnį karą. Kaip rusų ka
riuomenės Čečėnijoje vadas gen. 
Anatoly Romanov išsireiškė: 
„Galima tiesiog užuosti ore 
parako kvapą; pakaktų tik vie
no degtuko, kad visa situacija 
vėl sprogtų”.

Maskva tebetvirtina, kad Če
čėnija yra Rusijos Federacijos 
dalis, o čečėnai sako nenusi- 
leisią, kol jų šaliai nebus 
suteikta visiška nepriklausomy
bė. Kone du šimtmečius kovoję 
su rusais dėl savo suvereniteto 
ir laisvės — pirmiau su carų, 
dabar su „demokratiškos” Ru
sijos imperialistais, narsieji 
čečėnai tikisi anksčiau ar vėliau 
laimėti. Tiesa, po didelių pas
tangų ir kovų, pareikalavusių 
tūkstančių gyvybių, ypač civilių 
gyventojų Čečėnijos sostinėje 
Grozne, Rusija gali pasigirti, 
kad mažąją šalį turi savo saujo
je, kontroliuoja beveik kiek
vieną miestą, kiekvieną svarbų 
susisiekimo punktą, o Kremliui

jėgos savo interesus stato virš 
mažesnių tautų interesų. Tos 
mažesnės tautos turi paklusti 
didžiųjų valiai, kuri tariamai 
yra gera valia, ir dėlto turėtų 
būti priimtina. O kas bus, jei ta 
gera valia pasikeis? Amerikoje, 
kai verslo bendrovės pasidaro

lojalus Salambek Khadjijevas 
vadinamas Čečėnijos vyriausy
bės galva. Tačiau tautos dvasia 
išliko nepavergta. Prez. Duda
jevas, nors gyvena už savo vals
tybės sienų, bet tebevaldo jam 
ištikimų karių bei civilių širdis. 
Buvusieji kariai slapčia sugrįžę 
į savo namus, tebevykdo pasa
lūniškus rusų užpuldinėjimus. 
Vien nuo rugsėjo 1 d. Grozne bu
vo per 400 ginkluotų susirėmi
mų su rusų kariais. Niekas ne
sirūpina griuvėsių išvalymu ir 
miestų, ypač sostinės, atstaty
mu, nes tam nėra pinigų. Boris 
Jelcino pasiuntinys Čečėnijoje 
Oleg Lobov išsireiškė, kad, to
kiu tempu dirbant, Grozno 
miestas galbūt bus atstatytas 
tik per 20 metų. Ir pats Lobovas 
rugsėjo 20 d. vos išvengė mir
ties, kai šalia automobilio, ku
riuo jis važiavo per Grozną, 
sprogo bomba. Tai labai aki
vaizdžiai parodė, kad karas Če
čėnijoje dar nepasibaigė, o 
paliaubos yra tik laikinos.

Čečėnai vis tikisi rusų kariuo
menės atitraukimo, kaip liepos 
30 d. sutartyje pažymėta. Ta
čiau Rusija niekuomet neskubė
jo atsiimti savo ginkluotų pa
jėgų iš okupuotų kraštų. Mask
vos kariuomenė yra kaip liga — 
ateina greitai, bet ilgai trunka, 
iki išeina. Kol paliaubų sutar
ties sąlygų nepildo nei viena, 
nei antroji pusė, apie pastoves
nę taiką negali būti nė kalbos. 
Lapkričio 5 d. Čečėnijoje buvo 
numatyti rinkimai, o po to — pa
sitarimai su Maskva, bet dabar 
ir tie planai pakibę ore. Čečėnai 
nebežino, ką atneš rytojus, ne
gali pradėti normalaus gyveni
mo, neturi galimybių pakilti iš 
griuvėsių ir skurdo, kurį atnešė 
pragaištingas karas su Rusija. 
Jie yra tikri tik visuotine ne
apykanta rusams ir laivės troš
kimu, kurio jokia jėga negali 
sunaikinti. Vienas čečėnas vers
lininkas, šiomis dienomis patik
rinimo punkte sulaikytas rusų 
karių ir žiauriai kankintas jų 
stovykloje, galbūt išsakė 
daugelio savo tautiečių mintis: 
„Aš niekad nebuvau kovotojas, 
bet dabar nieko, net savo gyvy
bės, nepagailėčiau, kad rusai 
būtų išvyti iš mano gimtinės. 
Jie netiki nei į Kristų, nei į 
Alachą. Nieko jiems nėra šven
ta...” Tai žodžiai, kuriuos, be 
abejo, lūpomis ir mintimis daž
nai kartojo ir lietuviai parti
zanai.

per didelės ir, norėdamos ar 
nenorėdamos, elgiasi savanau
diškai, jos yra suskaldomos. Gal 
reikia ir didžiąsias valstybes 
suskaldyti, kai jos pasidaro per 
daug savanaudiškos. Bet kas tą 
gali padaryti? Gal pasauliui 
reikia daugiau Basajevų?

- - PRISIMINIMAI
AGOTA VIŠČIŪTĖ-ŠUOPIENĖ
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Prie valstybės teatro „Valgyje” — pietūs. Valgyti 
leidžia apskritimis todėl, kol ateina eilė mums, aš, susi
radus nuošalesnę vietą, stebiu valstybės teatrą ir prieš 
jį esančius dr. Vinco Kudirkos ir Miko Petrausko bius
tus. Mintyse himno žodžiai. „Tegul saulė Lietuvos tam
sumus prašalina”. Kas gi įstengs dabar prašalint tuos 
tamsumus? Kur tie didvyriai? Kodėl niekas neišdrįsta 
pakelti parblokštos, sumindžiotos Lietuvos? Prisiminiau 
čia ir Latviją bei Estiją, kurios, taip pat bendro likimo 
prislėgtos. Pasižymėjau savo užrašų knygutėje keletą 
pastabų ir ėjome pietauti, nes jau mūsų eilė. Orkestras 
groja įvairias, sovietines melodijas. Stalai, staleliai 
apstatyti alaus ir limonado buteliais. Po stalais privers
ta mūsų pirmtakų išgertų butelių ir valgių liekanų. Čia 
matyti visokių tipų. Jaunos ir senesnės moterys, karš
tai tarp savęs kalbėdamos, džiaugėsi dabartimi ir guo
dėsi, kad jei ne taip, tai nebūtų tekę čia su „ponais balia- 
vpt’L Kita ją perspėja: „Nesakyk ponai, gali pakliūt. 
Sakyk, vyrai”.

» * * • ' ■ . 9
Ar. tai vyrai? Gal vienas kitas, o daugiau driskių ban

da. Argi jie taipjau nebeturi drabužių? Apsivilkę nudė
vėtais, sulopytais ir net skylėtais švarkais bei kelnėmis.

Juk Lietuvoje kiekvienas paprasčiausias darbininkas, 
jei tik jis negirtuokliavo, galėjo visai padoriai apsirengt 
ir pavalgyti. Čia susirinkusieji yra arba girtuokliai ir 
valkatos, arba tyčia nori Lietuvą pažemint ir apšmeižt 
prieš savo „išgelbėtojus”. Štai vienas jų nusitvėręs į abi 
rankas butelį, šaukia savo draugijai: „Tai išgersim bent 
kartą už dyką”. Ir, užsivertęs sukliukino kelis butelius 
į savo „barštinę”. Paskui, prisikimšęs pypkę geltono ta
bako, paptelėjo kelis kamuolius mėlynų dūmų. Padavė
jai padarius pastabą, kad rūkyti neleidžiama, iškratė 
pypkę į nykščio nagą, atsikrenkštęs nusispjovė, batu 
patrynė ir vėl kreipėsi į savo kaimyną: „Žinai, drauge, 
tai čia mūsų kraujas, mūsų prakaitas, mūsų ašaros. 
Gerkim ir valgykim”. Ką jis tuo norėjo pasakyti, bet tai 
skambėjo dviprasmiškai ir kažkas paslėpta. Iš sodiečio 
veido nelabai išskaitysi jo mintis. Tai sakydamas, buvo 
teisus, nes tai mūsų darbu uždirbta kelionė, pietūs, vaka
rienė, nakvynė. Išskaitys iš visų, kaip jie sako, biudže
to subalansavimui.

Nustojau stebėjusi minią ir, susiradusi sau vietą, sė
dau pietauti. Čia aš, kaip ir paprastai, prieš valgį persi
žegnojau. Mano kaimynė taip buvo nustebinta mano 
veiksmo, kad net pertraukusi valgymą peštelėjo kitą 
šalia sėdėjusią žmogystą ir jai ką tai pašnibždėjo. Mačiau 
kaip kitų aplink sėdinčiųjų akys įsmigo į mane. Aš gi 
ramiai, nekreipdama į juos dėmesio, pietavau. Papie
tavus vėl tas pat. Pašaipomis ir šnibždesniais palydėjo 
mane išeinančią.

Pakeliui į suvažiavimo aikštę keletas mūsų norėjome

apžiūrėti Karo muziejų. Mūsų noras neišsipildė, nes mu
ziejaus sargas neleido, primindamas, kad laikas į aikštę. 
Nieko nebeliko, kaip tik eiti ten, kur visi eina.

Aikštėje žmonių jūra, o jos viduryje vadinama tri
būna nuo kurios iki žemės nuleistos raudonos paklodės, 
o priekyje kelių barzdočių paveikslai kabo. Kalba Žemės 
ūkio ministras Mickus. Jo apgaulingus žodžius garsia
kalbiai perduoda klausytojams. Į aikštę vis žygiuoja nau
ji būriai, matomai fabrikų darbininkai su vėliavomis ir 
vis traukia daugiausia dainą apie „katiušą”.

Stengiuos patekti prie tribūnos bet, matyt tvark
darys, mane sulaiko, klausdamas kur einu? Pasakau, 
jog esu atstovė ir turiu kalbėt. Paveda kitam mane 
palydėti, kad niekas nesutrukdytų, mat prie tribūnos 
buvo kelios eilės įmonių su raudonais raiščiais ant 
rankovių. Jie tada pagal tas raides esančias ant tų 
raiščių, DVM, žmonių buvo praminti: „Durnius vidu
ry miesto”. Taigi tais „durniais” tribūna ir buvo apsta
tyta. Prisistūmus iki tribūnos, pasitinka draugas 
Šurnauskas, buvęs politkalinys, o dabar einąs kažkokias 
pareigas, klausia mane, kieno vardu kalbėsiu. Pasakiau 
Spirakių apylinkės vardu. Tuomet buvau įleista 
į tribūną. Tik užkopus laiptais, matau, atsisvei
kina su ministrais tautos išgama Justas Paleckis. 
Orkestras plėšia internacionalą ir Paleckis, apleidęs tri
būną, įsėda į gražų limuziną, išvažiuoja iš aikštelės. Tuo
met prasidėjo atstovų kalbos. Žemaitijos ūkininkų vardu 
kalbėjo sustyręs, apšepęs senis Strazdas. Pastarasis visą 
laiką kalbėdamas mikčiojo ir drebėjo lyg drugio

krečiamas. Po jo kalbėp kitas žemaitis ūsorius — Sidaris. 
Jų abiejų kalbos buvo panašios. Ypač Sidaris baisiai plū
do buvusią santvarką, bjauriausiai koliodamas lietuvius 
ir aukštindamas sovietus, reikalavo Stalino konstitu
cijos įvedimo ir Lietuvos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Jiems kalbant, apžvelgiau aikštę, kur liūlia
vo įvairių žmonių minia ir prisiminiau Kristų kaip Jis, 
žiūrėdamas nuo kalno į Jeruzalę, verkė, matydamas jos 
ateitį. Taip, aš pagalvojau. O, žmonės, žmonės, kur eina
te? Kur puolate lyg uodai į ugnį?

Mečiau žvilgsnį į tribūnos personalą bei apstatymą. 
Pakraščiais ilgi suolai, kuriuos apsėdę žurnalistai, 
ministrai ir atstovai. Kampe susispietę visi tie, kuriems 
nebeliko vietos. Priešais mikrofonas, o šalia jo — 
pranešėjas visiems radijo klausytojams, taigi ir man, 
pažįstamas dėl savo malonaus balso, P. Stonys. Kitoje 
mikrofono pusėje — kibiras su vandeniu, puodelis, 
keletas butelių limonado.

Prie mikrofono eina kalbėtojas, lieknas lietuvis 
karys. Tikėjaus išgirsti drąsų lietuvišką žodį, pagrįstą 
teisingu reikalavimu. Tačiau kaip nusivyliau ir su kokia 
neapykanta į jį žiūrėjau, kai jis visos Lietuvos 
kariuomenės vardu pareikalavo, kad mūsų kariuomenė 
būtų prijungta prie Raudonosios armijos. O bjaurus 
tuomet jis buvo man. .

Pagaliau mano eilė prabilti. Šumauskas įspėja, kad 
kalbėčiau drąsiai, nesivaržydama, o svarbiausia, trum
pai, nes pirma manęs kalbėjusieji užėmę per daug laiko.

(Bus daugiau)

l b
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Asta (Kazlauskaitė) ir Vytas Čuplinskai. Nuotr. Lino Daukšos

TRIS DIENAS,
TRIS NAKTIS...

Gegužės vidury visuose pasau
lio kampuose pradėjo žmonės 
krutėti, krutėjo bendram tiks
lui, įvairiais būdais. Australijoje 
buvo verdamas krupnikas; per 
Lietuvos muitinę keliavo raguo
lis; iš Klaipėdos uostamiesčio 
giminės ruošėsi kelionei per 
Atlantą; broliai, seserys pradėjo 
skristi iš Budapešto, Bonn’os, 
Kretingos; draugo aludario 
gamintas alus škotiškose bačko
se buvo vežamas per Kanados 
sieną.

Šio bruzdesio priežastys ran
damos Dainavos stovyklavietėje 
prieš trejus metus, kai Asta 
Kazlauskaitė ir Vytas Čuplins- 
kas įsimylėjo. O dabar 1995 m. 
gegužės 27 d. savaitgalį, toje 
pačioje vietoje jau ir vestuvės.

Penktadienį pradėjo rinktis 
svečiai. Vakare buvo verdami 
spaghetti pavalgydinti iš anksto 
atvykusius svečius, mielai pri
sidėjusius prie įvairios ruošos. 
Salė ir stovyklavietė puošiamos 
gėlių puokštėmis, pinami vaini
kai, meldžiamasi, kad tik šešta
dienį nelytų. Šeštadienį iš ryto 
svečiai „stovykliškai” nusitei
kę pasitiko naujai atvykusius 
svetelius. O kai stet įklinga va
landa priartėjo, pasirodė jau 
nebe trumpos kelnės ir spor
tiniai batai, o gražios kepurės, 
vasariškos suknelės „bitutės” ir 
kaklaraiščiai.

Kvieslio, Audriaus Polikaičio 
kviečiami, svečiai susirinko bū
rin. Pamergės kartu su jaunąja 
grakščiai sušoko atsisveikinimo 
šokį, ir Asta simboliškai at
sisveikino ir su savo mama. 
Atsisveikinus greitai prisi
statė pabroliai. Jau laikas

Astos Kazlauskaitės ir Vyto Čuplinsko jungtuvės Dainavos stovyklavietėje
Nuotr. IJno DaukAos

keliauti jauniesiems prie 
altoriaus. Akordeono muzikos 
lydimi, svečiai kartu kopė į 
Dainavos kryžių kalną. Kalno 
viršūnėje buvo paruošta graži 
lauko koplyčia: fone — auštuoni 
gėlėmis papuošti stulpai, už jų 
— kryžiai, Spyglio ežeras ir 
Rambyno kalnas.

Jauniausi pulko nariai, Danu
tė Sula ir Raimundas Kazlaus
kas, nešdami gėles ir žiedus, 
vedė procesiją prie altoriaus. 
Palydėjo jaunuosius pamergės: 
Vida, Daina, Audra ir Giedrė 
Kazlauskaitės, Indrė Čuplins- 
kaitė, Maya Goštautaitė ir Ali
na Coleman bei pabroliai: Linas 
Daukša, Rimas ir Darius Čup
linskai, Ričardas Kalendra, 
Maurice I Ieisig ir Dominic Kaz
lauskas. Už jų — jaunieji su 
tėveliais: Asta su savo tėvais, 
Terese ir Algiu Kazlauskais ir 
Vytas su savo — Judita ir Euge
nijum Čuplinskais. Prie alto
riaus visus sutiko kun. Antanas 
Saulaitis, ir, tuo metu dar 
diakonas, Julius Sasnauskas.

Sutuoktinių Mišios, kelių 
lietaus lašelių pašventintos, 
buvo nuoširdžiai atnašautos, 
pritariant Kazio Motekaičio 
smuikui, Evelinos Taunytės 
fleitai, Rimos Polikaitytės 
pravestoms giesmėms, Hario 
Subačiaus ir Audrės Budrytės 
skaitomais skaitiniais. Ir atėjo 
momentas, kai Asta ir Vytas 
prieš visus ir Dievą pažadėjo 
savo meilę vienas kitam. Po 
komunijos jaunųjų tėveliai 
įteikė ypatingas dovanas: Kaz
lauskai pristatė palaiminimą iš 
popiežiaus, o Čuplinskai — rū

pintojėlį. Mišių pabaigoje visi 
kartu su kunigu iškėlė rankas 
ir palaimino jaunuosius.

Kvieslys pakvietė kartu su 
nauja šeima į vestuvinę puotą. 
Tėvai sutiko jaunuosius su 
duona, druska ir vynu. Įėjus į 
salę, jaunieji rado stalą, užimtą 
susimaišiusių sendraugių, kurie 
galvojo, kad jų balius vyksta. Su 
išpirka buvo lengva juos iš
prašyti. O tada jau buvo galima 
vaišintis. Puotą paruošė Šoliū- 
nienė. Jauniesiems nebuvo 
lengva valgyti, net tik iš susi
jaudinimo, svečiai dainuodami 
vis norėjo, kad jie pasibučiuotų. 
Pasigardžiavus pulką linksmai 
pristatė dainuojantys pravedė
jai — Darius Polikaitis ir Rita 
Račkauskaitė, sukūrę dainelę 
apie kiekvieną pulko narį. Jų 
kūrybingą pristatymą svečiai 
įvertino plojimu ir net atsisto
jimu. Svočia Rūta Bražiūnienė 
iškepė specialų pyragą, kurį 
prapjovus, buvo galima išprana
šauti jaunųjų gyvenimą. Atrodo, 
kad jie bus turtingi. O Astos 
dėdė iš Australijos pulką pavai
šino savo gamintu krupniku. 
Jaunuosius pasveikino jų tėve
liai, Astos močiutė, kiti giminės 
ir draugai. Kitoms jaunoms po
relėms galbūt svarbu žinoti, kad 
krizės momentais yra siūloma 
kartu pažiūrėti „Beauty 0nd 
the Beast”.

Jau vakaras, bet šventė tiktai 
įpusėjus. Spyglio ežero kitoje 
pusėje, svetainėje, toliau tęsėsi 
vakaras su šokiais, dainomis, 
pasilinksminimais, į kuriuos 
pirmasis pabrolys Linas, kartu 
su Kazio smuiku, atplukdė 
jaunuosius Guplinskus valtyje. 
Jaunųjų rankas draugai supynė 
juostomis rezginėlės šokyje. 
Tada buvo sušoktas pirmasis 
šokis, tai Vyto sukurta ir 
Dariaus Polikaičio įrašyta 
daina. Svečiai įsijungė į šokius, 
atsigaivindami laiks nuo laiko 
Viktoro Lukošiaus pagamintu 
alum. Vestuvės — tai linksma 
šventė, bet kai kuriems būna 
problemų.

Audriui Polikaičiui, piršliui, 
nesisekė. Buvo tų, kurie norėjo 
jį karti. Vestuvės ne vestuvės be 
vainiko ir kepurės metimo, juk 
reikia numatyti, kieno sekan
čias reikės švęsti. Apgailestau
ju, kad negaliu tiksliai pranešti, 
kas pagavo šiuos daiktus. O po 
viso to, jaunuosius apsupo vedu
sių draugų ratas, Astai užrišo 
prijuostę, o Vytui uždėjo kepurę 
ant galvos. Ko daugiau reikia 
vedusių gyvenimui.

Kaip dera kaimiškose vestu
vėse, svečiai neišsiskirstė, bet 
pernakvoję stovyklavietėje, tęsė 
pokylį dar ir kitą dieną. Tikrai 
pasijuto, kad šis savaitgalis — 
šeimos šventė, kai kitą rytą 
per Mišias buvo pakrikštyta 
Astos pusseserė Kristina Gra
žina.

Tris dienas, tris naktis... 
Tokios ir buvo Vyto ir Astos 
sutuoktuvės. Jų meilė subūrė 
gimines ir draugus iš visų 
pasaulio kraštų. Džiaugiamės 
kartu su Vytu ir Asta, linkėda
mi linksmo, nuotaikingo ir mei
lės kupino, Dievo palaiminto 
šeimyninio gyvenimo.

Dana Grajauskaitė

PRISIMENAMA
LAIMINGIAUSIA 

GYVENIME DIENA
Vestuvių nuotraukos, filmai, 

vaizdajuostės — nepakar
tojamos ir kiekvienos šeimos 
labai branginamos vertybės. 
Ypač vertinamas aprašymas 
skaitomas spaudos puslapiuose, 
nes tai naujos šeimos debiutas, 
jos pristatymas visuomenei, ku
rioje gyvenama ir veikiama. Tai 
atlikti pasižadėjus draugams, 
nekantriai vartomi laikraščiai, 
tikimasi, laukiama, laukiama... 
o dienoms slenkant ir nesulau
kiant, šeimos artimiesiems ne 
kartą tenka išgirsti nedrąsų, 
bet viltingą jaunamartės prašy
mą: „Močiute, seneli, padėkit... 
Mano draugė netesėjo pažado ir 
neparašė”...

Negali savo pirmąjai anūkėlei 
pasakyti „ne”. Ji, ilgai nelauk
dama, atvežė savo vestuvių 
vaizdajuostę. Žiūrim ir prisi
menam tą, galėjusią būti labai 
šaltą ir ledinę, bet buvusią visai 
malonią 1994 m. lapkričio 19 
rudens dieną, kai Taiyda Rudai- 
tytė susituokė su Ričardu Chia- 
petta. Tai Dainos ir Jono 
Rudaičių, Rūtos Daukienės ir 
Richard Chiapetta vaikai.

Šie du jauni žmonės turi tiek 
daug bendro: abu vienmečiai, 
abu gyvenę kaimynystėje, lankę 
tą pačią Marųuette Parko 
parapijinę pradžios mokyklą, 
Donelaičio lituanistinę ir 
Pedagoginį lituanistikos ins
titutą. Tik gimnazija ir uni
versitetas juos išskyrė: Ričardas 
baigė Quigley South High 
School ir University of Illinois 
Champaign/Urbana, o Taiyda — 
Maria High School ir Concordia 
University. Studijos labai neat
skyrė, nes, dalyvaudami lietu
viškose organizacijose ir 
tautinių šokių šokėjų viene
tuose, dažnai matydavosi. Jau 
nuo ankstyvos vaikystės, Tai
yda skautavo jūrų skaučių „Ne
rijos” tunte iki pasiekimo jūrų

LIETUVYBĖS ŽIDINYS 
RYTŲ LIETUVOJE

Dieveniškių „Ryto” vidurinės mokyklos 

ketvirtasis rugsėjis 

MARIJA LUŽYTĖ

1992 m. Šalčininkų rajone, 
Dieveniškėse įsikūrė lietuviška 
mokykla. Tuomet mokytis atėjo 
54 mokiniai. „Šį rudenį laukia
me jau 120 mokinių”, sako mo
kyklos direktorė Danutė An- 
driuškevičiūtė.

Nors Šalčininkai yra ta pati 
Lietuva, tačiau lietuviškos mo
kyklos nebuvo. Ir lietuviškai 
kalbančių nedaug. Mokyklos di
rektorė pasakoja, kad įkūrus 
mokyklą buvo jaučiama įtam
pos laukimo: kas gi bus su ta 
mokykla. „Sunku buvo”, šypso
damasi pasako kaunietė D. 
Andriuškevičiūtė. Praėjo keleri 
metai ir padėtis pakito. Mokinių 
ženkliai didėja. Ypač gausiai 
ateina į pirmąsias klases: šį 
rugsėjį norą mokytis lietuviškos 
mokyklos pirmoje klasėje pa
reiškė 25 vaikai. Į 5-10 klases 
mokiniai pereina iš lenkiškų, 
rusiškų klasių.

Mokytis ateina vaikai, ne
mokantys kalbėti lietuviškai. 
Dieveniškėse yra mažai lietu
viškų šeimų, dažniausiai miš
rios. Todėl didžiausias krūvis 
tenka pradinių klasių mokyto
joms. Jos pirmiausiai išmoko 
vaikus lietuviškai kalbėti ir tik 
tuomet gali vykdyti mokymo 
programą.

Dabar vaikus, kurie nori lan
kyti lietuvių mokyklą, gegužės- 
birželio mėnesiais, darželyje 
įsteigtoje grupėje, rengia mo
kyklai. Pratina lietuviškai tar
ti žodžius. Tad jau Kalėdoms 
vaikai jau dainuoja, skaito eiles 
lietuviškai. Direktorė reikalau
ja, kad mokykloje mokiniai kal
bėtų tik lietuviškai. Tačiau 
sugrįžę į namus vaikai kalba

paskautininkės laipsnio, o 
pareigose — iki tunto komen- 
dantės. Priklauso Akademi
niam Skautų sąjūdžiui, kuria
me irgi turėjo įvairias pareigas. 
Ričardas taip pat skautukas 
nuo vaikystės, stovyklavęs dau
gelyje stovyklų su „Lituanicos” 
tuntu. Jis užsitarnavo paskauti- 
ninko laipsnį ir yra „Lituani
cos” tunto komendantas, pri
klauso Korp! Vytis, kur reiškėsi 
įvairiose pareigose,

Nešokę tautinių šokių, atrodo, 
vaikai negali užaugti tikrais lie
tuviukais. Taiyda ir Ričardas 
daugelį metų lankė savaitines 
repeticijas ir su „Grandies”, 
„Spindulio”, „Vėjo” ir „Vilties” 
šokėjų grupėmis šoko įvairiuose 
pasirodymuose, apvainikuo
dami istorine pirmąja Pasaulio 
Lietuvių šokių švente Lietuvoje 
1994 metų vasarą.

Dabar Taiyda mokytojauja 
Chicago Carter pradžios mo
kykloje, o šeštadieniais Mairo
nio lituanistinėje mokykloje, 
Lemonte (jau 9-tus metus). 
Ričardas, kaip finansų specia
listas, dirba Andersen Con
sulting Co., Čikagoje.

O vestuvės buvo spindinčios! 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčia Marųuette Parke 
apšviesta visomis šviesomis ir 
papuošta gražiausiomis gėlė
mis, džiugino susirinkusiųjų 
akis. (grojant DuPage College 
styginiam ansambliui, prasidėjo 
eisena. Įžengiančias penkias pa
merges, pasitiko penki pabro
liai. Pirmoji pamergė — jauno
sios sesutė Milda Rudaitytė su 
Jonu Variakoju asistavo jaunie
siems. Žiedus nešė trys papuošti 
vaikiukai. Tada, savo tėvelio 
lydima, balta mezginių suknele 
pasirodė pati Taiyda. Ją pasi
tiko spinduliuojantis Ričardas. 
Mišias aukojo du kunigai: pa
rapijos klebonas kun. Jonas

„po prostomu”. Tai nėra nei 
rusų, nei lenkų kalba, bet jų 
mišinys. Todėl pradinių klasių 
mokytojai priversti pamoką ves
ti dviem kalbom. Ir tai trunka 
tris-keturis mėnesius.

5-12-ose klasėse kalbos pro
blema ne tokia didelė, tačiau vis 
dar neišgujamos tarties, kalbos 
kultūros klaidos. Pasak D. An- 
driuškevičiūtės, daugelis tė
vų dar nesupranta lietuvių kal
bos svarbos tolimesniam mo
kymuisi.

Mokyklos direktorė D. An
driuškevičiūtė sako, kad vis dar 
dažnai keičiasi mokytojai. Kiti 
atvyko iš įvairiausių Lietuvos 
kampelių: Alytaus, Kauno, Jur
barko ir kt. Pasak mokyklos 
vadovės, kolektyvas geras, su
pranta esamas sąlygas. Mokyto
jai Dieveniškėse ne tik moko 
vaikus, bet ir skleidžia lietuvy
bę. Tačiau jie priversti gyventi 
kartu su žemės ūkio mokyklos 
moksleiviais bendrabutyje. 
„Valdžia žadėjo 1994 m. spalio 
mėnesį pradėti statyti aštuonio
likos butų namą”, — sako 
Andriuškevičiūtė. „Tačiau tam 
davė, tam davė, o mums ir 
neliko”.

1992 m. buvo priimtas nuta
rimas, kad Rytų Lietuvoje dir
bantiems mokytojams priklauso 
60 MGL (pragyvenimo minimu
mų) pašalpa. Pasak mokyklos 
vadovės, tai leistų mokytojams 
bent minimaliai aprūpinti savo 
buitį. Tačiau tos pašalpos moky
tojai negauna. Direktorė norėtų, 
mokytojus Dieveniškėse išlaiky
ti bent penkerius metus. Dabar 
mokytojai keičiasi kas metai, o 
kartais ir dažniau.

Taiyda (Rudaitytė) ir Ričardas Chiapettos.

Kuzinskas ir skautų kapelionas 
tėvas Juozas Vaišnys, S.J. Per 
pamokslą pirmasis pabrėžė 
svarbą šių trijų žodžių vedy
biniame gyvenime: RCA = Res- 
pect, Communication, Adora- 
tion. Antrasis patarė, jei reiktų 
kada ginčytis, nevartoti šių 
dviejų žodžių: „visuomet” ir 
„niekuomet”. Sumainius 
žiedus, po visų vedybinių 
apeigų, kun. klebonas apsuko 
jaunavedžius į publiką ir 
pristatė kaip vyrą ir žmoną. 
Pasigirdo džiaugsmingi plojimai; 
tuo bažnytinės apeigos baigėsi.

Visi suvažiavo į „Old Barn” 
restoraną linksmajai vestuvinei 
puotai, kurią pravedė Kristina 
Bielskutė Kikot ir Vytenis Kir- 
velaitis. Pabrolių vardu jau
nuosius sveikino Jonas Varia- 
kojis, užbaigdamas šūkiais „Ad 
Meliorem!”, „Gero vėjo!”, „Į 
sveikatą!”. Jūrų skautininke 
Vija Paulienė ir dvi sesės „Ne
rijos” tunto vardu palinkėjo jau
niesiems laimės, tolimesnio 
skautavimo, įteikdamos jauna
vedžiams inkarą — jūrinio skau
tavimo ir gyvenimo pastovumo 
simbolį. Visų giminių vardu 
linkėjimus išreiškė Taiydos

Šiemet baigiantis mokslo me
tams į pelningesnį darbą išėjo 
kūno kultūros ir geografijos, 
lietuvių, vokiečių kalbų moky
tojai. Būta tokių metų, kai per 
vienus mokslo metus pasikei
tė keturi lietuvių kalbos mo
kytojai.

D. Andriuškevičiūtė sako, 
kad, mokyklai atvėrus duris, 
vyriausybė neskyrė reikalingų 
lėšų jos išlaikymui. Trūksta net 
būtiniausios metodinės medžia
gos. Tačiau mokykla yra ir ne
sirengia žlugti. „Mokyklos 
sienos buvo kaip kalėjime 
žalios”, pasakoja direktorė. O 
greta esanti lenkų mokykla — 
gerai aprūpinta, turi kompiute
rių klasę. Tai ar norės vaikai 
lankyti apšepusią lietuvių mo
kyklą?

„Šiemet taip ir būtume pradė
ję mokslo metus neremontuoto
je mokykloje, jeigu ne Akcinė 
bendrovė „Kausta”, sako mo
kyklos vadovė. Šios įstaigos 
generalinis direktorius A. But
kus skyrė lėšų. Tad šį rugsėjį 
mokiniai sugrįš į atnaujintą 
mokyklą.

Dalį darbų atliko mokyklos 
ūkio dalies darbuotojai ir sam
dyti darbininkai. D. Andriuške
vičiūtė sako, kad daugiausiai 
padeda kauniečiai — Vilnijos 
draugijos Kauno skyriaus pir
mininkas A. Petrukevičius, na
rė N. Dlugauskaitė. Jiems tar
pininkaujant, apie mokyklą su
žino platesnis žmonių ratas, 
todėl susilaukiama paramos ir 
iš užsienio lietuvių. M. Jankaus

senelis Pranas Naris. Susior
ganizavusi grupė jaunimo, tau
tiniais drabužiais pasipuošę, 
kartu su jaunaisiais pašoko 
rezginėlę, o orkestras „Žiburys” 
puikiai jiems grojo. Buvusio et
nografinio ansamblio nariai, 
atsinešę medinį lietuvišką 
grėblį, nuotaikingai padainavo 
humoristinius kupletus.

Pasigirdo pirmasis valsas. 
Jaunieji, grakščiai sukdamiesi, 
pradėjo šokį. Šokin įsijungė 
gausūs giminės ir visa salė įsi
siūbavo, nes pokylyje dalyvavo 
daug jaunimo. Atėjo laikas 
uždainuoti „Pasisėjau žalią 
rūtą... jau, jau bernužėli, tai jau 
tavo valioj”...

Taip baigėsi vaizdajuostė.., 
Išleidom jaunuosius į salas pąsi- 
šildyti, o patys nenoriai skirs- 
tėmės namo, nes buvo tikrai 
linksma.

Sugrįžę į namus ir darbus, jau
nieji vėl veikliai tęsia savo 
įsipareigojimus lietuviškame 
gyvenime. Linkime Taiydai ir 
Ričardui likti geriausiais savo 
bendro gyvenimo palydovais, 
randančiais šiltų jausmų savo 
tėvų ir senelių gimtinei.

Močiutė

kienės iš Winston Redford 
(JAV), taip pat ten gyvenančio 
B. Krokio iš Philadelphijos.

Jie atsiunčia vaikams meni
nio ugdymo priemonių: pieštu
kų, liniuočių, flomasterių ir kt. 
Šiam rugsėjui „Spindulio” 
spaustuvė dovanoja vadovėlių 
1-4 klasėms.

Dieveniškių „Ryto” vidurinės 
mokyklos mokytojų darbas nesi
baigia pamokomis. Jie labai 
daug laiko praleidžia mokyklo
je, dirbdami įvairiuose būre
liuose. Užklasinę veiklą organi
zuoja pagal vaikų sugebėjimus, 
galimybes. Veikia dailės, spor
to, muzikos, dramos, lėlių tea
tro, darbščiųjų rankų būreliai. 
Vaikai ypač mėgsta dainuoti, 
groti. Tad yra skudučių an
samblis.

Mokytojos I. Radišauskienės 
vadovaujamas lėlių teatras da
lyvauja įvairiuose festivaliuose, 
taip pat rengia teatro šventes 
Dieveniškėse. Maironiečių būre
lis renka tautosaką, dalyvauja 
respublikiniuose maironiečių 
sambūriuose. Direktorė norėtų 
turėti didesnių galimybių vai
kams parodyti Lietuvą. Pasak 
jos, vaikai nėra buvę Kaune, 
Trakuose, nepažįsta savo gimti
nės. Kai tik gauna autobusą, 
stengiasi mokiniams parodyti ir 
papasakoti kuo daugiau apie 
tėvynę. Direktorė mano, kad 
tokios kelionės ypač patraukia 
vaikus, skatina didžiuotis Lie
tuva, žadina savigarbą jaustis 
lietuviais.

(„Kauno laikas”, 08.29)
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Vilniaus krašte lietuviai gy
veno kaimuose. Vienkiemių be
veik kaip ir nebuvo, jeigu dvarų 
nevadinsime vienkiemiais. Dva
rai, išlikę nuo caro laikų, pri
klausė lenkams, kurie gal buvo 
tik sulenkėję lietuviai bajorai. 
Daugėliškio, Tverečiaus, Šven
čionių apylinkės kaimai ir baž
nytkaimiai buvo lietuvybės cen
trai. Mano gimtajame Murmų 
kaime niekas lenkiškai nekal
bėjo, nes tos kalbos ir nemokėjo. 
VąjJtus įpnkų kalbos pradėjo 
mokyti mūsų kaime nuo pradi
nės mokyklos antro skyriaus.

Kai arkiv. R. Jalbzykovvski, 
lankydamas Kaltanėnų parapi
ją, bažnyčioje pradėjo lenkiškai 
kalbėti „Sveika Marija”, tai pil
nutėlė bažnyčia žmonių visai 
nieko neatsakė, nes niekas len
kiškai nemokėjo. Po vizitacijos 
arkivyskupo buvo klebonui įsa
kyta sekmadienį sakyti vieną 
pamokslą lenkiškai. Iš to nieko 
gero neišėjo. Per lenkišką pa
mokslą visi iš bažnyčios išei
davo. Tai nebuvo koks organi
zuotas protestas, tik kad žmonės 
nesuprato lenkiško pamokslo. 
Tačiau arkivyskupo akyse kle
bonas buvo kaltas.

Mūsų kaimo visi ūkininkai 
vis laukė, kada pradės kaimą 
dalinti į vienkiemius. Bet tai 
buvo tik lenkų valdininkų tušti 
pažadai. Kažin ar tai būtų buvę 
lietuvybės išlaikymui geriau. 
Ekonomiškai tvarkytis ūkinin
kams vienkiemiuose patogiau. 
Šiaip kaime gyventi linksmiau, 
nors privatumo kaip ir nėra. 
Visi viens apie kitą viską žino. 
Kitam name girdi kaip vyras su 
žmona garsiai barasi. Štai 
anksti rytą koks senis, pamatęs 
šviesą troboje, taip ir ateina pro 
duris į vidų aplankyti savo drau
gą. Sako: „Atėjau pas tave parū
kyti. Tabako neturiu”. Kiek pa
menu, niekas vaikų nepaisyda
vo, kad jie labai atidžiai klauso, 
ką suaugę kalba. Iš senių viso
kių nuotykių, pasakų apie vai
duoklius prisiklausydavom. 
Paskui bijodavau kojytes po 
stalu vėlų vakarą nuleisti, nes 
tenai tamsu ir paslaptinga.

Mūsų kaime niekas nesistebė
davo, kad senas ar jaunas, 
vaikas ar suaugęs ateina, nei 
lauktas, nei prašytas. O tų 
reikalų vis atsiranda gan 
dažnai. Tai prireikia duonai 
kepti rūgšties, ar degtukų 
nerandi, reikia ugnies. Tada 
eini čia pat pas kaimyną.

Vestuvės kaime būdavo viso 
kaimo šventė. Neprašyti sve
čiai, kuriuos vadindavom 
guogiais, ateidavo net iš kitų 
kaimų ir šokdavo per visą naktį.

Vestuvės trukdavo mažiausiai 
tris dienas. Visi — seni, jauni ir 
vaikai — eidavom į vestuvių iš
kilmes. Vestuvėse visokių nuo
tykių būdavo.

Pačiame kaimo gale gyveno 
Vicas Paukštė. Jo seseriai 
Marytei buvo suruoštos labai 
šaunios vestuvės. Buvo sukvies
ta daug svečių. Suėjo daug visai 
nekviestų, ypač daug vaikų, 
kurie susimetė į kampą, kur 
buvo didelė krosnis duonai kep
ti. Keletas vaikų sulipo ant 
krosnies. Iš krosnies gilumos 
ištrauktas stovėjo didelis kati
las kažkokios sriubos, kurią 
šeimininkė pradėjo pilstyti į gi
lias lėkštes. Ji nepastebėjo, kad 
Jakšto Pranukas kojas buvo 
nuleidęs tiesiai ant to katilo. 
Pranuką kažkas stumtelėjo ir 
šis su vyžiukais įkrito į katilą. 
Jis buvo atėjęs su naujais vyžiu
kais, nupintais iš karnų. Vaikas 
neapdegė, bet su savo vyžiukais 
iš katilo visą sriubą išvertė. 
Jaunimas linksminosi, dainavo 
ir šoko triukšmingai, o šeimi
ninkė, šaukdama ant vaikų, tą 
patį katilą valė ir ruošė vėl 
sriubai virti. Po tų vestuvių 
kaime liko visam laikui posakis: 
„Nelipk į katilą kaip Pranukas 
su vyžomis!”

Dabar mūsų kaimai Lietuvo
je labai apleisti. Jau nebėra tos 
idilijos ir kaimo žmonių džiaugs
mo. Nebeliks kaime ir žmonių. 
Ilgainiui išnyks ir trobesiai. 
Pirmą kartą lankantis Mur
inuose nebuvo jau mūsų senojo 
namo, kuriame anuomet gyve- 

• nome. Išliko ta pati tvora, 
besitęsianti nuo rūsio iki 
kaimyno trobos. O, antrą kartą 
lankantis, jau nebuvo nė tos 
tvoros. Turbūt kolchozo pirmi
ninkas nutarė, kad tvora ne
reikalinga. Anuomet ji buvo 
mums reikalinga. Ji saugojo 
nuo kelio didelį daržo plotą. 
Žiemą, kai dideli šalčiai užei
davo, ji garsiai naktį šaudyda
vo. Tai buvo sprogimai iš tvoros 
karčių, kai jos nuo šalčio sus
kildavo. Prie tos tvoros pavasa
rį ir vasarą beveik kas šešta
dienį vakarais susirinkdavo 
daug jaunimo ir gražias dainas 
dainuodavo. Katinams ir vai
kams ta tvora buvo taip pat 
reikalinga. Jie lakstė ant tos 
tvoros nuo vieno galo iki kito. 
Nuo jos šokinėdavo į smėlio 
kupstą. Dabar kaime vaikų 
kaip ir nėra. Nėra nė to alaso, 
vaikų džiaugsmo, nėra nė šuns 
kaime. Viskas pakeista pagal 
kolchozų tvarką.

Prie mūsų namų, kurie buvo 
pačiam kaimo viduryje, buvo 
lyg toks pakilimas. Vasarą

matydavai kaip saulė leidžiasi. 
Sako, kad gražūs yra saulėly
džiai prie jūros. Turėtų būti 
gražu matyti, kaip saulė nu
brenda į jūrą. Bet greitai ten ir 
paskęsta. Palieka dangaus pa
kraštyje pašvaistę, kuri jūrps 
paviršiuje atsispindi, tarytum 
ieškodama pradingusios saulės. 
Taip ir užsimerkia dienos švie
sa. Pasilieka tik tamsi naktis. 
Mūsų Lietuvos saulė yra daug 
didesnė. Vakarais ji nudažo visą 
kaimą raudonai, o dangaus pa
švaistė pasilieka per visą naktį. 
Tada griežlė pradeda šaukti, lyg 
dantimis grieždama, o lakštin
gala čia pat per visą naktį suo
kia. Tai vasaros kaimo idilija, 
kurią su nostalgija prisime
name.

Visą laiką kaime yra daug 
darbų. Sunkiausi darbai būdavo 
pas mus rugpjūčio mėnesį, kai 
reikėdavo nuimti visus javus 
nuo laukų. Rugsėjo mėnesį, kai 
išskrenda gandrai, prasideda 
bulvių kasimo laikas. Rugsėjo 
pabaigoje bulvės turi būti 
nukastos. Šis bulvių kasimo 
sezonas vaikams labai patinka. 
Tada laukuose visi kasa bulves 
ir jas kepa. Dūmais pakvimpa 
visi laukai.

Vieną priešpietę mama mums 
pranešė, kad visi eisime bulvių 
kasti. Žinoma, eis drauge ir 
mūsų juodis šuo. Skubiai ji 
padavė mums su broliu vieną 
dubenėlį ir liepė valgyti. Man 
pasirodė, kad Ninikas vis iš 
mano pusės semia ir semia su 
dideliu šaukštu. „Mama, — 
sakau, — Ninikas visą sriubą 
išvalgys”. Vyresnį brolį va
dindavau Niniku, nes jis 
verkdavo be ašarų. Jis tik inkš
davo. Todėl aš jį ir pravadinau 
Niniku. Mama, priėjusi prie 
mudviejų, sudraudė, kad mes 
nesibartume, paėmusi šaukštą, 
perskyrė sriubą per dubenėlio 
vidurį ir liepė valgyti kiek
vienam iš savo pusės, nes ir šuo 
su katinu laka iš vieno dubenė
lio ir nesibara. Atrodė, kad 
dabar jau bus tvarka. Abudu 
žiūrėsime savo pusės. Bet man 
parūpo, ką daro šuo su katinu.

Šuo negeras. Katino visai 
neprileidžia prie dubenėlio. Jis 
tik „lap lap” vienas sau ir dar 
piktai amtelia, subara katiną, 
kam jis gretinasi vis arčiau ir 
arčiau. Šuo iš abiejų pusių ėda, 
o katinas labai mandagiai 
elgiasi, eina tykiai ir atsargiai, 
tik su liežuviuku pasilaižyda- 
mas. Kai šuo paliko dubenėlį, 
katinas mandagiai priėjo ir 
pradėjo su liežuviuku dubenėlį 
laižyti. Mamai apskundžiau 
šunį, bet pamačiau, kad ir man 
sriubos nebeliko. O Ninikas pa
aiškino: „Aš valgiau tik iš savo 
pusės”.

Visi skundai baigėsi, kai iš
ėjom bulvių kasti. Išėjo drauge 
su mumis ir šuo, o katinas pasi
liko namų prižiūrėti. Mama 
sakė, kad katinas jai geresnis,

LIETUVIŲ TAUTOS 
GENOCIDO 

DOKUMENTACIJA
BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ

Represijų Lietuvoje tyrimo 
centras, 1993 metais išleidęs 
serijos „Lietuvos gyventojų 
genocidas” pirmąjį tomą — 
1939-1941, nuo sovietinių 
okupantų nukentėjusiųjų asme
nų vardyną, rengia antrąjį tomą 
— pirmaisiais pokario metais 
(1944-1947) nužudytų, ištremtų 
ir įkalintų asmenų vardyną su 
plačia istorine šio laikotarpio 
apžvalga.

Pirmieji pokario mėnesiai ir 
metai Lietuvoje buvo pažymėti 
masiniais taikių gyventojų 
areštais, žudynėmis, atėjūnų 
siautėjimu. Šio laikotarpio 
tyrimas reikalauja itin išsamių 
žinių apie įvykius ir juos nulė
musias jėgas, didelio kruopštu
mo ir objektyvumo, naudojant 
įvairius informacijos šaltinius, 
o ypač NKVD-KGB archyvų 
medžiagą, kad būtų išvengta 
vienpusiškumo bei sovietinių 
istorikų falsifikacijų pakar
tojimo.

1995 m. pradžioje Lietuvių 
tautinio kultūros fondo dėka, 
centras įsigijo naują 540MB 
HDD talpos kompiuterį, kom
piuterinę įrangą tinklui su
jungti bei kopijavimo aparatą 
XEROX 5310. Tai jau antroji 
didelė dovana centrui (1991 fon
das padovanojo 300MB HDD 
kompiuterį).

Dabar, turint sujungtus į 
tinklą 4 kompiuterius, ir su 
negausiu darbuotojų būreliu (iš 
viso centre dirba 10 asmenų) 
galima žymiai sparčiau ir ko
kybiškiau dirbti, pasiskirsčius 
pagal darbo pobūdį, netrukdyti 
vieni kitiems, tikslinant pavar
des ar kitus duomenis bendra
me duomenų bž(Ake. Archyvi- 
ninkų grupelė (4 žmonės) renka 
duomenis iš KGB baudžiamųjų 
bylų kartotekos; kompiuteri
ninkų grupelė (3 žmonės su 3 
kompiuteriais) suveda šiuos 
duomenis į duomenų banką ir 
tikslina pavardes, vietovar
džius, įkalinimo vietas; du 
žmonės (1 kompiuteris) užsiima 
iš įvairių asmenų ir organiza-

nes jis peles naikina, o šuo labai 
negeras, nes jis ančiukus ir 
mažus žąsiukus gaudo.

Mes mamai šunį užtarėm. Sa
kėm, kad jis mus labai myli ir 
paskui mus ir į bažnyčią 
atlekia. Tik vieną kartą, 
negerai buvo, kai dėdė Antanas 
ant vargonų užlipo ir norėjo 
pasislėpti, tai šuo vis tiek 
atrado. O kai vargonai pradėjo 
garsiai groti, ir šuo pradėjo gar
siai staugti. Nuo tada sužino
jom, kad šuns negalima įsileisti 
į bažnyčią...

cijų gautais pirmojo tomo pa
pildymais bei pataisymais 
ruošia naują šio tomo leidinį. 
Vienas darbuotojas tikslina 
anketose pateiktos informa
cijos duomenis, susirašinėja su 
informacijos pateikėjais. Esant 
lėšų, pagal trumpalaikes sutar
tis samdomi, žmonės renka in
formaciją iš spaudos, knygų, 
prisiminimų rankraščių bei 
audio įrašų, važinėja po kaimus, 
pildo anketas apie partizanų 
veiklą, okupantų nužudytus 
asmenis. Didžiausią darbo laiko 
dalį atima pavardžių ir kitų 
duomenų apie asmenį iš įvairių 
informacijos šaltinių paieška ir 
tikslinimas. Tremtyje kūrėsi 
šeimos, keitėsi pavardės, gimę 
vaikai buvo rusinami, be to, ru
sai rašeivos dažnai neatpažįs
tamai iškraipydavo lietuviškas 
pavardes, vardus, vietovardžius. 
Yra labai svarbu, kad iš dviejų 
panašiomis pavardėmis žmonių 
neliktų vardyne tik vienas, ir 
atvirkščiai, iš vieno skirtingai 
užrašyto asmens nepasidarytų 
du.

Per 1994 metus centro dar
buotojai suvedė į kompiuterius 
žmonių pateiktų anketų bei 
tremties bylų duomenis, iš viso 
apie 20,000 nukentėjusių asme
nų, tarp kurių politiniai kaliniai 
ir nužudytieji Lietuvos gyvento
jai bei žuvę partizanai sudaro 
apytikriai tik penktadalį šio 
skaičiaus.

1995 metų pradžioje, pagaliau 
gavus leidimą dirbti su KGB bau
džiamųjų bylų kartoteka, paaiš
kėjo, kad joje yra duomenys apie 
40,000 1944-1947 metais suimtų 
ir įkalintų Lietuvos gyventojų. 
Kiti KGB dokumentai liudija 
apie 70,000 šiuo laikotarpiu 
areštuotų asmenų, t.y. žymiai 
daugiau, negu iki šiol istorikų 
bei kitų tyrinėtojų buvo tei
giama. Mūsų surinktais pir
miniais duomenimis, šiuo laiko
tarpiu buvo nužudyta apie 10,000 
civilių gyventojų ir ne mažiau 
kaip kita tiek žuvo partizanų.

GLOBOS NAMAI ALYTUJE

Alytuje įsteigti šeimyniniai 
globos namai. Juose tėvų-auklė- 
tojų Zitos Kaluževičienės ir Juo- 
zo-Algirdo Kaluževičiaus prižiū
rimi augs keturi našlaičiai, 
kurie Kaluževičių šeimoje gyve
na jau daugiau kaip metai, ir 
vienas be tėvų globos likęs ber
niukas. Manoma, jog ateityje šią 
šeimą papildys dar keli našlai
čiai, kuriems reikalinga globa. 
Pirmieji mieste šeimyniniai 
globos namai įsikurs dviejuose 
daugiaaukščio namo butuose.

AMERICAjv
f amtaJ

tRavf> nBROAD, INC.

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

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

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

North Side
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

ŽIEMOS
KAINOS
Ten ir atgal
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$540
$540
$540
$540

Į vieną pusę
Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380
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Represijų Lietuvoje Tyrimo centre, Vilniuje: centro vadovė Birute 
Burauskaitė ir Lietuvių tautinio kultūros fondo pirm. Stasys Briedis tariasi 
„Lietuvos gyventojų genocido” knygų leidimo reikalais.

Taigi nuo sovietinio okupacinio 
režimo 1944-1947 metais nu
kentėjusių asmenų vardyne tu
rėtų būti apytikriai nuo 60 iki 
70 tūkstančių. Turint omenyje, 
kad „Lietuvos gyventojų 
genocido” pirmas tomas turi 
106 spaudos lankus, kuriuose 
pateikta informacija apie 28,000 
asmenų su nedidelės apimties 
įžanga ir priedais, aišku, kad 
antrasis tomas, t.y. 1944-1947 
metų genocido aukų vardynas, 
sudarys dvi knygas. Pirmoje 
knygoje vardyną (pagardės nuo 
A iki H raidės) lydės gana plati 
ir išsami 1944-1947 metų įvykių 
istorinė apžvalga su dokumentų 
faksimilėmis, statistinėmis 
lentelėmis. Šią, apie 70 spaudos 
lankų turinčią knygą numatyta 
parengti spaudai 1995 metų pa
baigoje arba 1996 metų pra
džioje, jeigu centras turės 
galimybę KGB bylų kartotekos 
ir kitų šaltinių prieštaraujan
čius duomenis patikslinti, per
žiūrint baudžiamąsias bylas 
buv. KGB archyve. Antroji var
dyno dalis (pavardės nuo I iki Z) 
tokiomis pačiomis sąlygomis 
būtų parengta spaudai 1997 
metais.

1995 metų pabaigoje numaty
ta paruošti spaudai pakartotiną

„Lietuvos gyventojų genocido” 
pirmojo tomo (1939-1941) leidi
mą, kuris bus papildytas duo; 
menimis apie kelis tūkstančius 
įkalintų ir besitraukiančios 
Raudonosios armijos bei vietos 
kolaborantų nužudytų asmenų, 
ištaisytos pasitaikiusios klaidos.

Būtina pabrėžti, kad Repre
sijų Lietuvoje tyrimo cen
tro pateikiami represuotų 
asmenų skaičiai yra žymiai 
mažesni už tikruosius komunis-, 
tinio genocido aukų skaičius, 
nes tai yra tik įvardintos aukos, 
kurių žinomos pavardės, am
žius, gyvenamoji bei represijų 
vieta ar kiti duomenys. Ateities 
tyrimai, be abejo, šiuos skaičius 
pakoreguos, bet, tikriausiai, 
dalis nukentėjusių nuo okupan
tų ir vietos kolaborantų — nu
kankintų tardymo metu, dingu
sių be žinios asmenų — liks 
neįvardinta.

Represijų Lietuvoje tyrimo 
centro pagrindinis uždavinys — 
paskelbti sąrašą bent tų geno 
cido aukų, apie kurias šiandien 
jau turime duomenis, ir surinkti 
tai, kas dar yra saugoma žmo
nių atmintyje. Tikimės, kad to 
paties siekia ir Lietuvių tau
tinės kultūros fondas bei jo 
rėmėjai.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

Siunčiama suma $

Paslaugos 4 ar 3% $

Pristatymas į rankas $ 12.00

VISO $

Siuntėjas Gavėjas

Tel._________________

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont.,

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334.
•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
•Mes galime palydėti Jus važuojant į Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS l LIETUVOS 
EKONOMIJA

KYLA NAMŲ KAINOS PRIE 
BALTIJOS

Dienraštis „Respublika” pra- 
nešė, kad vieno kambario butas 
Palangoje dabar kainuoja 7,500- 
9,000 dol. Dviejų kambarių buto 
kaina pakilo iki 12,000-14,000 
dolerių. Didelių namų kainos 
svyruoja nuo 110,000 iki 
140,000 dolerių. Pasak Palan
gos nekilnojamo turto agentūrų 
darbuotojų, kainas kelia pasitu
rintieji rusai, daugumoje mask
viečiai, paprastai norėdami 
įsigyti vieno kambario butus 
poilsiavietėj prie jūros. Kadangi 
dabar rusams patekti į Juodo
sios jūros kurortus yra sunku, 
dauguma jų stengiasi grįžti prie 
Baltijos. Tačiau rinkoje yra 
mažai jiems parduodamų butų.

Turtingesni lietuviai taip pat 
deda pinigus į nekilnojamų 
turtų pajūryje. Neringoje nekil
nojamo turto kainas diktuoja 
vokiečiai. Už trijų kambarių 
butą vienas vokietis neseniai 
sumokėjo 70,000 dolerių, rašo 
„Respublika”.

Kai kurie užsieniečiai delsia 
pirkti namus kol nebus leidžia
ma jiems pirkti kartu ir žemę. 
Pagal dabartinį įstatymų užsie
niečiams neleidžiama pirkti 
žemes, nors žemės sklypus ga
lima išsinuomoti iki 1999 metų.

NESIBAIGIA BĖDOS 
KOMERCINIAMS 

BANKAMS

Tam, kad sustiprinti komerci
nių bankų finansinį stovį, Lie
tuvos bankas prieš kiek laiko 
pareikalavo, kad visi bankai iki 
liepos 1 d. suformuotų ne 
mažesnį kaip 10 mln litų (2.5 
mln dolerių) kapitalą. Šeši 
komefciniai'bankai to reikala
vimo neįvykdė. Tai — „An- 
corobank", ,.Senamiesčio ban
kas", „Balticbank", „Snoras", 
„Lietuvos verslas” bei „Komer
cijos ir kredito bankas”. Tiems 
bankams gresia Lietuvos banko 
numatytos bausmės, nuo įspėji
mo iki laikinos bankinės veiklos 
leidinio panaikinimo, 
j Finansinius sunkumus pergy
vena ir dideli bankai, Klaipėdo
je įsikūręs „Vakarų bankas".

turintis antrą didžiausią akcinio 
kapitalo sumą Lietuvos privačių 
bankų tarpe (35 mln litų), vėluo
ja atsiskaityti su savo klientais. 
Banko prezidentas Petras Krav- 
tas nurodė „Lietuvos rytui”, 
kad pagrindinė priežastis, tai 
stoka pinigų, dėl šalies energe
tikų pavėlavimo laiku sugrąžin
ti skolas bankui.

Vienu metu energetikai buvo 
skolingi 36 mln litų. Nors ši 
skola jau sumažėjo iki 8 milijo
nų, tarp banko indėlininkų spė
jo kilti neramumai dėl jų indė
lių saugumo. Per dvi savaites 
indėlininkai iš banko atsiėmė 7 
mln litų. Atsiskaitymai dabar 
vėluoja apie vieną savaitę.

Kai kurie apžvalgininkai ra
šo, kad kiti sunkumai bankui 
yra susiję su jo tremiamu 
Pramonės biznio centru, kuris 
yra patyręs nuostolių. Vienas iš 
šio centro šalininkų yra buvęs 
Lietuvos premjeras ir dabartinis 
Pramonininkų konfederacijos 
prezidentas, Bronius Lubys. 
„Vakarų bankas” tariasi su 
kitais komerciniais bankais, 
kad jie padėtų finansinę krizę 
palengvinti. Bankas net galvo
ja parduoti Vilniuje nupirktą 
pastatą savo filialui įrengti. 
Tikisi už pastatą gauti bent 25 
mln litų. kurių gal užtektų 
pagerinti banko finansinę 
būklę. Tačiau ateitis dar 
neaiški.

Rugpjūčio 24 d. premjeras 
Adolfas Šleževičius spaudos 
konferencijoje užtikrino, jog bus 
kompensuoti gyventojų prarasti 
indėliai bankrutavusiuose ban
kuose. Bendrą sumą dabar 
sudaro 52 mln litų. Turės būti 
sudarytas specialus fondas, iš 
kurio bus išmokamos kompen
sacijos. Dar nėra žinių apie šio 
fondo sudėtį, nors sakoma, kad 
pinigai nebus skiriami iš 
biudžeto.

DIDIEJI PROJEKTAI

Susisiekimo ministras Jonas
Biržiškis pranešė, kad keturių
Europos uostų bendrovės buvo 
atrinktos iš dvylikos, kurios 
pateikė konkrečius pasiūlymus 
statyti konteinerių terminalą 
Klaipėdoje. Tai buvo dviejų

Anglijos uostų, Felixstowe ir 
Liverpool bendrovės, Olandijos 
Rotterdam ir Vokietijos Bre- 
men. Netrukus turėtų būti at
rinktas geriausias pasiūlymas. 
Su laimėtoju uostu vyktų to
limesnės derybos dėl projekto. 
Konteinerių terminalo pro
jektas yra vertinamas maždaug 
25-35 mln dolerių. Pusę sumos 
jau skyrė Europos investicijų 
bankas. Terminalą planuojama 
pastatyti per 1-2 metus.

„Philip Morris” įmonė Klaipė
doje statys naują fabriką 
„Marlboro” cigaretėms gamin
ti. Firma investuos 25 milijonus 
dolerių ir tikisi atidaryti naują 
fabriką 1997 m. Bus sukurta 
400 darbo vietų. „Philip Morris” 
pradėjo veikti Klaipėdoje 1993 
m., kai už 10.5 mln dolerių 
įsigijo kontrolinį Klaipėdos 
tabako fabriko akcijų paketą. 
Dabar ši JAV bendrovė yra 
viena didžiausių užsienio inves
tuotojų Lietuvoje.

ORGTECHNIKOS FIRMA 
IMASI GAMYBOS

Lietuvoje dabar vienas popu
liariausių verslų yra medienos 
apdirbimas. Asociacija „Inta”, 
prekiaujanti įvairia orgtechni- 
ka, įsteigė firmą „Intamė” ir 
Alytaus rajone, Dauguose* įkū
rusi įmonę, pradėjo gaminti kli
juotas medžio plokštes. Šios 
plokštės gaminamos itališkais 
ir portugališkais įrengimais. 
300,000 dolerių kreditą techno
loginei linijai įsigyti suteikė 
„Vakarų bankas”.

Firmos vadovai tikisi, kad 
projektas atsipirks po 3 metų, o 
„Inta” tikisi apie 150,000 
dolerių metinių pajamų. Kol 
kas naujosios produkcijos užsa
kovai yra Lietuvos baldininkai, 
tačiau, išplėtus gamybą, tiki
masi ją parduoti ir Vakaruose. 
Kol kas „Intamė” naudoja ga
mybai lietuvišką eglę, tačiau 
netrukus žada plokštes gamin
ti iš geresnės kokybės Sibiro 
pušies.

Kitos įmonės, „Klimeda”, irgi 
gaminančios klijuotas medžio 
plokštes, direktorius Vytautas 
Česnys „Verslo žinioms” sakė,

kad kol kas užsienio rinka ne
pasotinama. Kad susidarytų 
konkurencija, Lietuvoje reikia 
dar apie 50 tokių įmonių. Pasak 
jo, Vakarų baldininkai „slenka” 
kuo arčiau žaliavos, keliaujan
čios iš Rusijos, todėl Lietuvos 
medienos perdirbėjams dabar — 
aukso amžius.

IMPORTUOJAMOS
PASLAUGOS VALDŽIAI

Lietuvos Finansų ministerija 
pasirašė sutartį su viena Dani
jos spaustuve dėl banderolių 
spausdinimo alkoholio ir tabako 
gaminiams. „Spindulio” spaus
tuvė Kaune tuo praras valsty
binį užsakymą, kuris įmonei 
garantuodavo 1.5 mln litų 
metinę apyvartą. Apie 30 
spaustuvės darbuotojų liks be 
darbo.

„Spindulio” vadovai skundėsi, 
kad nebuvo paskelbta jokio kon
kurso dėl šios sutarties ir su jais 
niekas nesiaiškino. Vytautas 
Landsbergis, opozicijos Seime 
vadovas, griežtai kritikavo tokį 
vyriausybės nutarimą spaudos 
konferencijoje.

VERSLO ŽURNALAS 
ANGLŲ KALBA

Lietuvos investicijų agentūra 
kartu su prekybos ir pramonės 
asociacija išleido pirmą 
specializuotą verslo žurnalą 
anglų kalba Lietuvoje, „Lithua- 
nian Business Review”. Tai bus 
mėnesinis leidinys, skirtas 
užsieniečiams. Žurnale bus 
pateikta informacija apie 
Lietuvos ekonomikos padėtį, 
investicijų galimybes, pokyčius 
ir teisės srityse.

LIETUVOS AUKSAS 
ANGLIJOJE IR 

PRANCŪZIJOJE

Lietuvos aukso atsargos yra 
vertinamos 62 mln dolerių. Jos 
yra laikomos; Anglijos ir Pran
cūzijos centriniuose bankuose. 
Už auksą gaunamos 1 proc. me
tinės palūkanos. Daumantas 
Bernatonis, Lietuvos banko at
sakingas darbuotojas, tvirtino 
„Dienos” korespondentei, kad

už tokią palūkanų normą, už in
vestuotas 3.6 tonos aukso per 
metus būtų gauta apie 430,000 
dolerių palūkanų.

UTENIŠKIAI MOKOSI 
PYNIMO

i

Uteniškis Vytautas Šemelis 
pasakojo „Lietuvos rytui”, kaip 
jis išmainė inžinieriaus darbą į 
vytelių pynėjo. Nuo rugsėjo 
mėnesio šemelis atidarė priva
čią pynėjų iš vytelių mokyklą. 
Bus mokoma ne vien pinti, bet 
ir piešti, komponuoti, bus 
supažindinama su tautodaile. 
Sako, kad geras pynėjas per 
mėnesį uždirba apie 1,000 litų. 
Iš žilvičio vytelių pinti dirbiniai 
populiarūs užsienyje. Didelę pa
klausą turi pinti baldai.

Nouce is hereby grven pursuant to “An 
Act in relation to the ūse of an Asiumed 
Name In the conduct or transaction of 
Business In the Šate”, as amended. that 
certlfication was filed by the underiigned 
with the County Clerk of Cook County. 
File No. D030SSO on the 15th of 
September. 1995 under the Assumed Name 
of Vladai’ Home Improvement with the 
place of buslness located at 3441 W. 
Hnd Place, Chicago, IL 60629 The 
true name and residence address of 
owner is: Vladas Zakarauskas. 3441 W. 
62nd PI..Chicago,IL 60629.

EDGEBROOK COMMUNITY CHURCH
Kviečia į

SENŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMĄ 
Penktd. rugsėjo 29 d. 9 v.r.-8 v.v. 
Šeštd. rugsėjo 30 d. 9 v.r.-12 vai. 
6736 N. Lolita Avė., Chicago, IL 
60646 (1 mylia į šiaurės vakarus nuo 
Caldvvell ir Devon Avė.)

Tol. 312-763-1522.

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
žftliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinti Sigitui: 312-767-1929

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

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

OAK LAWN HlB REALTY L“. aaj
6253 W. 95 St.Oak Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

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

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

RE/MAX 

REALTORS 

(312) 586-5959 

(708) 425-7161

Bake fo

ACCENT REALTY, INC-
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, lllrnpis 60453

Bu*. 708-636-9400 
R**. 708-423-0443

RIMAS L. STANKUS

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

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

OLMUtOJNC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 

'Nekilnojamo turto 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir

MARIJA STONIKAS ĖS 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

i^rfežž]. Res. 708.969.3732

OPEN HOUSE
Sept. 24 Sun. 1-4
1140 McCarthy Rd.Lemont— $ 199,990 Reduced — $20,000 MUŠT SELL! 5 BR. 2 BTH.
HELP-U-SELL

OF LA GRANGE

708-579-5454

Gantui KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-3900

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

FOR SALE
By ovvner Homer Twp. 21/ž wooded acres, 
3 bdrm. brick ranch with full basement and 
pole barn $259,500. Tel. 815-838-1560.

BY OVVNER — BURBANK
3 Bdrm, Br Ranch, 11Z2B, C/Air, RecRm, 
Utl.Rm, 2c/gar, Ige ten yd, čov porėti, ther- 
mo win„ oak cab., hdwd fls. maint free ext., 
clean. mušt see (708) 636-7304.

FOR RENT
n t

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

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

Do A-F credits ienoer

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

tat IEŠKO BUTO

Prof Alfrcd Senn su University of VVashington Rytų Europos bibliotekos 
vedeju Michael Biggins po posėdžio, kurio tema buvo lituanistikos rinkinio 
universiteto bibliotekoje praplėtimas. Prof. Senn buvo atvykęs i Seatlle, WA, 
dalyvauti universiteto Baltų studijų vasaros institute, kur skaitė paskaitas.

Nuotr. Inos Bertulytės-Bray

5”

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, 11 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre
Savaitgalį uždaryta r

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.

Jauna šeima, turinti tris vaikus, 
nori išsinuomoti 

dviejų miegamųjų butą. 
Siūlyti telefonu:
312-476-8651

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Išnuomojamas naujai išdekoruo- 
tas 5 kamb. butas. $610 į mėn., 
158th St. & Ridgeland Avė., Oak Fo- 
rest, IL Tel. 708-532-6275.

FOR RENT
OAK LAWN 3 Bdrm. Apt., CABLE & 
Ali Utilities incl., OAK flrs & kit.
$775.00 tel. 708-424-4467.

Išnuomojamas apšildomas 4 

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. S355 į mėn. + „uecurity”.
Tel 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR RENT

„TROŠKIMAI”
Privati įmonė Vilniuje

Trokštantiems grįžti į Gimtinę, naujai įsikurti joje ir savo 
likusį gyvenmą skirti Lietuvai, gali padėti tautiečiams:

• Sutvarko grįžimo į 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, 
Llthuanla. Telefonu — 370-2-772-050 — Saulius Razma

EAST EUROPE IMEX
1. Pigiai parduodami automobi
liai pirkti iš varžytinių.
2. Surandame automobilius pa
gal jūsų pageidavimą.
3. Padedame persiųsti automo
bilius, traktorius, bei kitą dides
nę siuntą sau arba savo gimi
naičiui Lietuvoje.
4. Reikalingi auto skardininkai.

Tel. 708-201-0586

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 32081/2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

4 rooms for rant.
Security deposit.

Tai. 312-247-3998

HELP VVANTED

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

VALOME

KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 

737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tel. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1488

Ieškoma moteris tarp 30-50 m. padėti 
senesnio amžiaus moteriai maisto gamini; 
me ir namų ruošoje ir gyventi kartu 6 die
nos | sav , antradieniais laisva $550 į mėn . 
VVestchester priemiestyje Skambinti tarp 
3-5 vai p p 708-562-5583.

Europaan rastaurant in Lemont is 
looking for kitchen help.

Call 708-257-7570.

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care
Employmant Agancy 

Tai. 312-736-7900



s

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
' SOCIAUNIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909

ADVOKATŲ PASISAKYMAI APIE 
NAMUS PARDUODANČIŲ IR 

PERKANČIŲJŲ KLAIDAS
Vienam Čikagos advokatui 

neseniai paskambino klientas, 
kuris ką tik nupirko namą Hyde 
Parke. Pirkėjas buvo susiner
vinęs, nes namo pardavėjas nu
ėmė nuo durų belstuką, palik
damas didelį nenudažytą lopą 
su daugeliu varžtų padarytų 
skylučių duryse.

Namo pirkimo sutartis neį- 
vardino to belstuko, kaip 
pardavėjo asmeniško turto da
lies, todėl advokatas ir jo klien
tas mano, kad tai priklauso prie 
namo kaip namo dalis (fixture), 
kas teisinėje kalboje reiškia, 
kad turi pasilikti su namu, sa
vininkams besikeičiant. Jie 
negalvojo, kad tai priklauso prie 
kartais pasiliekančio, kartais 
išmontuojamo asmeninio turto, 
į kurį įeina viryklė, šaldytuvas, 
gimnastikos įranga, lauke esan
ti kiemo krosnelė, vaikų žaidimo 
įrangos ir paukščiams lesyklos. 
Gerai, kad advokatas surado 
namo pardavėją Ohio valstijoje, 
kuris prisipažino, kad belstukas 
buvo „fixture” — namo dalimi 
ir ji grąžino į Hyde Parką.

Neišvardinus pirkimo — par
davimo sutartyje, kas yra 
asmeninis turtas, o kas pri
klauso prie namo, sukelia, kaip 
jau minėtas pavyzdys parodo, 
daug rūpesčių bei išlaidų. Kad 
išvengtume panašių nesusipra
timų, buvo paklausta advokatų, 
kokios yra dažniausiai pasi
taikančios klaidos, daromos 
namų pirkėjų ir pardavėjų. Čia 
pateikiame jų atsakymus.

Parduodant ir perkant 
patiems — be tarpininkų, be 
advokatų.

Dažnai namų pirkėjai ir 
pardavėjai tvarkosi patys, nesi
kreipdami į advokatus. Ad
vokatai sako, jog „namo pir
kimo procesas yra taip kompli
kuotas, kad yra neprotinga 
pirkti galbūt didžiausią savo 
gyvenimo pirkinį be teisinio 
patarėjo”.

Pasitarkite su advokatu, 
prieš pasirašant sutartį, bet 
nesistenkite įsprausti derybas 
— pasitarimą su advokatu į 5-10 
dienų laikotarpį, leidžiamą 
namo pirkimo sutartyje, nau
dojant „attorney approval” 
pastraipą. Ši nuoroda daro 
sutartį tik „galima” ir teikia 
klaidingą saugumo jausmą, nes 
galvojate, kad turite susitarimą, 
o iš tikrųjų jo neturite. Yra daug 
lengviau išlyginti nesutarimus, 
prieš pasirašant sutartį, negu 
darant daugybę pakeitimų, nau
dojant „attorney-approval pro- 
vision”.

Reikšmingi mažmožiai
Daugelis namų pirkėjų kon

centruoja savo dėmesį į namo 
kainą, neatsižvelgdami į kitas 
labai svarbias detales. Pagal
vokite ir apie kitus svarbius 
dalykus, pvz., kaip gauti finan
savimą naujam namui, ar kaip 
parduoti turimą namą. Taip pat 
atkreipkite dėmesį į nuosavybės 
įsigijimo datas, į paskutinį 
namo apžiūrėjimą prieš sutartį 
pasirašant ir patį sutarties pasi
rašymą. Pirkėjas turi būti tik
ras, kad sutartyje yra aiškiai 
įrašyta nuosavybės užėmimo 
data. Taip pat, jei namo savi
ninkas nenori ar negali sutartą 
dieną iš namo išsikraustyti, 
nuoma, kurią toks buvęs savi
ninkas mokės, turi būti pažy
mėta, kartu su paskutine data, 
kai buvęs savininkas turi ap
leisti nuosavybę.

Įrašykite didelę sumą užstato, 
sakysime, 5,000 dol., kurį buvęs 
savininkas turėtų užmokėti, jei 
laiku neišsikrausto. Tai skam
ba negailestingai, bet jūs nu
stebsite, kaip dažnai namo par
davėjas laiku neišsikrausto, nes

jis negali dar išsikraustyti į 
naują namą, ir jam yra pigiau 
mokėti nuomą už savo buvusį 
namą, negu nuomoti viešbutį, 
mokėti už patalpas savo gyvu
liukams ir padėti baldus į san
dėlį.

Bandykite labai griežtai nu
statyti tokią datą, kuri leistų 
jums įsikraustyti į jūsų pirktą 
nuosavybę sutarties pasirašymo 
dieną. Advokatai sako, kad par
davėjai, kurie gyvena name po 
sutarties pasirašymo, ir pir
kėjai, kurie įsikelia į namą prieš 
sutarties pasirašymą yra lyg 
bombos, laukiančios sprogti — 
vadinasi, ieškoma įvairių 
nesutarimų — nesutikimų ir 
pan. Venkite pasirašyti sutartį 
mėnesio gale, sako advokatai. 
Nėra jokių įstatymų, kurie 
tvirtintų, kad namo pardavimo 
sutartis turi būti pasirašyta 
paskutinę mėnesio dieną, kai 
namų pardavimo specialistai - 
advokatai yra labiausiai už
siėmę, o taip pat ir daugiau dar
bo turi „title companies”, namų 
inspektoriai, nekilnojamo turto 
pardavėjai ir kraustytojai. Tai 
problemos gali padidėti ir klai
dos padaugėti.

Jei perkate namą, kiekviena 
paskolų davimo bendrovė jums 
pasakys, kokio procento bus 
paskola. Visai nesvarbu, kokią 
mėnesio dieną yra daromas 
sutarties pasirašymas. Kitas 
labai svarbus dalykas: reikia 
sužinoti perkamos nuosavybės 
vietos namų savininkų draugi
jos ar kitus reikalavimus, kurie, 
pavyzdžiui, jums gali neleisti 
turėti krepšinio lankų, nei virš 
žemės baseinų. Tuos visus vie
tovių suvaržymus turi pasakyti 
pardavėjas pirkėjui. O pirkėjas 
turi apie tai klausti. Pvz., šeima, 
turinti šunis, neturėtų pirkti (jei 
pardavėjas — parduoti) namo — 
nuosavybės, kur neleidžiama 
statyti tvorų.

Namo pardavėjai turi pasa
kyti pirkėjui reikalingas ži
noti detales.

Kai kurie namų pardavėjai 
nepasako visko apie namo stovį, 
nesilaiko valstijų įstatymų, 
kurie reikalauja pasakyti viską 
apie namą, visus namo trūku
mus, pradedant kiauru stogu ir 
baigiant termitais. Ir tai turi 
būti pasakyta, prieš užbaigiant 
namo pardavimo procedūrą.

Advokatai pataria nieko ne
praleisti ir viską pažymėti 
„disclosure” formose, nes kitaip 
jūs už tai galite būti atsakingas. 
Išvardinkite visus matomus ir 
nematomus nuosavybės trūku
mus. Daug namų pardavėjų ne
pamini namo problemų, apie 

■ kurias žino, bet jas laiko mažo
mis, pvz., mažas nuolatinis van
dens sunkimasis į rūsį. „Dis
closure form” turi keliolika 
žodžių, kurie yra nemalonūs 
namus parduodantiems. Tai 
„radon”, švinas, asbestas ir „in- 
festation”. F'orma reikalauja, 
kad pardavėjas apie tai pasa
kytų, bet nereikalauja iš jo 
patikrinimų ir įrodymų. Patik
rinimus gali pasidaryti, jei nori, 
pirkėjas.

Patikrinimas.
Kita, dažnai pasitaikanti, 

kliūtis yra namo inspektavimas 
- patikrinimas. Protingas pirkė
jas derina viską, kas surašyta 
„disclosure” formoje, su namo 
inspektorium. Protingas parda 
vėjas sukanda dantis ir sutaiso 
pagrindinius trūkumus, atrastus 
inspekcijos metu, kitaip jam rei
kėtų numušti namo kainą. Pir
kėjas gali įrašyti sutartyje, kad 
pardavimas yra susijęs su pa
tenkinama inspekcija ir kad jo 
įmokėjimas bus grąžintas, jei 
pagrindinis, nepriimamas trū

kumas bus rastas name. Jei par
davėjas negali suremontuoti 
taisytinų dalykų preiš sutarties 
pasirašymą (closing), jis turėtų 
įdėti pinigus į specialią sąskaitą 
(escrow acc.), kurie būtų panau
doti „post-closing” remontui ap
mokėti.

Neaiškūs namo nuosavy
bės dokumentai.

Pirkėjai ir pardavėjai gali iš
vengti rūpesčių prieš pasirašy
dami sutartį, patikrindami, ar 
nuosavybės dokumentai yra aiš
kūs, sutvarkyti, kad niekas ne
turi jokių pretenzijų į tą nuosa
vybę.

Dažniausiai pasitaikančios, 
varžomos namų dokumentus, 
skolos yra iš valdžios pusės — 
tai nesumokėti mokesčiai už 
nuosavybę, arba privatiems 
kontraktoriams nesumokėtos 
skolos. Taip pat reikia žiūrėti, 
kad nebūtų paslėptų „liens”, 
apie kuriuos pats pardavėjas 
nieko nežino, arba kurie buvo 
užregistruoti po dokumentų * 
pasirašymo (kontraktoriai turi 
kelius mėnesius laiko tokius 
„liens” uždėti).

Kitas paslėptas „lien” yra 
vaiko išlaikymo mokesčiai. Nuo 
1987 m. vaiko išlaikymo pini
gai, jei tėvas tų mokėjimų ne
daro, yra užrašomi jo namui, 
kaip skola arba „lien”. Kaip 
pirkėjas, jūs tai galite pasi
tikrinti „Clerk of Circuit Court”1 
įstaigoje, ar pardavėjas mokėjo 
vaiko išlaikymo mokesčius. Jei 
jūs esate pardavėjas, kuris turi 
išlaikyti vaiką, padarykite ke
letą vaiko išlaikymo mokėjimų 
į priekį, kad išvengtumėte pro
blemos, pasirašant namo parda
vimo dokumentus.

Kita „title” problema yra „en- 
croachment”. Patikrinus nuo
savybę, gali būti atrasta, kad 
kaimyno prieangis, sodo daržinė
lė, tvora ar įvažiavimas į garažą 
yra iš dalies ant namo pardavėjo 
žemės. Kitaip kalbant, jūsų kai
mynas užėmė dalį jūsų nuosavy
bės. Pareikalaukite naujo išma
tavimo gerokai prieš dokumen
tų pasirašymą, kad advokatai 
turėtų laiko tai peržiūrėti ir 
pasiūlyti problemos sprendimą.

Nereikia skubėti.
Neplanuojant iš anksto, 

susiduriama su paskutinės 
minutės problemomis. Ar būtu
mėte pirkėjas, ar pardavėjas, 
pašalinkite visas problemas 
prieš dokumentų pasirašymo 
datą. Duokite advokatams pa
kankamai laiko peržiūrėti 
sutartį, „title”, nuosavybės —Į 
patikrinimą — išmatavimą 
(survey), namų inspektavimą ir 
„disclosure” formas. Padarykite 
paskutinį namo apžiūrėjimą 
vėliausiai dieną ar dvi prieš do-: 
kumentų pasirašymą, kad už
tektų laiko išspręsti problemas, 
kurios buvo rastos paskutinio 
apžiūrėjimo metu. Pirkimo-par
davimo dokumentų pasirašy
mas nėra skirtas deryboms. 
Tiek pirkėjai, tiek pardavėjai 
yra gerokai pasidavę įtampai, 
negali galvoti šaltai, abejingai 
ir ramiai. Advokatai pataria 
išspręsti visas problemas, prieš 
pasirašant paskutinius doku
mentus taip, kad juos galėtu
mėte ramiai pasirašyti, pa
spausti vieni kitiems rankas ii* 
ramūs grįžti namo.

Namo pirkimas ar par
davimas yra vienas didžiausių, 
jūsų daromų, pirkimų gyveni
me, todėl pasiruoškite tam rim
tai ir protingai, kad nereikėtų 
po to gailėtis. Kartais, iš anksto 
sutvarkius mažus dalykus, gali 
jums sutaupyti tūkstančius do
lerių.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.8.18 
„Homes” skyrius).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

• Gerald Ford, perėmęs 
JAV prezidento pareigas iš pri
versto atsistatydinti prez. 
Richard Nixon, 1973 m. gruo
džio 7 d. paskelbė jam amnesti
ją, dovanodamas visus nusižen
gimus dėl Watergate įvykio.

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. rugsėjo mėn. 23 d

A. t A.
ADOMAS MACIEJAUSKAS

Gyveno Orland Park, anksčiau Čikagoje, Marųuette Parko 
apylinkėje.

Mirė 1996 m. rugsėjo 20 d., 5:60 vai. ryto, sulaukęs 77 
metų.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje iigyveno 46 m.
Nuliūdę liko: žmona Dana Vintartaitė, dukros — Audronė

Poškienė, žentas Linas, Ramunė Watera, žentas Michael; 
anūkai - Paulius ir Markus Paikiai, Jessica, Christopher, 
Nicholas Waters; brolis Henrikas Macijauskas su žmona Mar
ta, sesuo Valė Valiukėnienė su šeima Australijoje; sūnėnas 
Rytis Maciejauskas su šeima Lietuvoje; svainė Aldona Valienė 
su vyru Vaclovu ir kiti giminės.

Priklausė Amerikos Lietuvių Inžinierių įj- Architektų 
jungai, jūrų skautams hudžieme

Laidotuvės privačios. Velionio atminimui prašome paau
koti Lietuvos Našlaičių globos komitetui.

Nuliūdę žmona, dukros, anūkai, brolis, sesuo ir kiti 

giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkua/Donald M. Petkus 
Tel. 312-4762346 arba 806994-7600

DEŠIMTIES
METŲ

MIRTIES
SUKAKTIS

A.tA.
JOSEPH ZASČIURINSKAS

Minint mūsų mylimo Vyro ir levo, kurio netekome 1985 
m. rugsėjo mėn. 23 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį 
bus aukojamos š.m. rugsėjo 23 d. St. Madalene bažnyčioje, 
Hight Springs, Florida.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną pri
siminti velionį Joseph savo maldoje.

Brangus Joseph, Tavo atminimas gyvas mūsų širdyse!
Nuliūdę: žmona Sophie, sūnūs Vytas ir Antanas.

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

1995 m. rugsėjo 21 d. sueina dešimt metų, kai mūsų 
Mielas Vyras, Tėvas ir Senelis

A.tA.
VITALIS A. GAIDELIS

iškeliavo į Amžiną Gyvenimą. Nors metai bėga, bet jo lietu
viško meno medžio kūriniai šiandien kalba už jį.

Šv. Mišios už a.a. Vitalį bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
bažnyčioje Kaune, Lietuvoje; Melbourne, Australus; Eagle 
River, Alaska; Wasfer, Mass.; Omaha, Nebr.

Prašome gimines draugus ir pažįstamus tą dieną prisi
minti a.a. Vitalį savo maldose.

Nuliūdę: žmona Genė, sūnus Vitalis, dukra Teresė su 
šeimomis.

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, žmonai ZUZANAI, dukrai MILDAI ir jos vy
rui STASIUI TAMULIONIAMS ir kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

•1 . . I * • •
Aldona, Viktoras ir Ingrida Naudžiai 
Renata ir Andrius Stankai

PADĖKA
Viešpatie, Tu esi poilsis po darbo, 
Tu — gyvenimas po mirties.

A.tA.
ZUZANA ŽILEVIČIENĖ

Mirė š.m. rugpjūčio 28 d. Palaidota rugsėjo 1 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kan. Vaclo
vui Zakarauskui ir kun. J. Vaišniui, SJ, už šv. Mišias, mal
das koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse bei visiems gausiai at
silankiusiems. Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai už su
kalbėtą rožinį, Irenai Kairytei ir kun. J. Vaišniui, SJ, pra- 
vedusiems susitelkimo valandą. B. Jasaitienei, M. Noreikienei 
ir V. Monkui už atsisveikinimo žodžius didelis ačiū. Už 
gausias aukas šv. Mišioms, Lietuvos našlaičiams, Lithuanian 
Merey Lift ir šeimos nuožiūrai, prisiuntusiems gėlių ir 
pareižkusiems mums užuojautą žodžiu ar raštu, nuoširdžiai 
dėkojame.

Dėkojame Natalijai Aukštuolienei ir Vaclovui Momkui už 
gražų giedojimą bažnyčioje, karsto nešėjams ir visiems a.a. 
Zuzaną į Amžiną Poilsį palydėjusiems.

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

Teatlygina visiems Dievas.
Liūdesy lieka, vyras, motina, broliai su šeimomis ir kiti 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje.

A.tA.
BLADUI DAUKANTUI

mirus, žmoną ZUZANĄ, dukterį MILDĄ su vyru, 
sūnų VAIDOTĄ su žmona nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Jonė ir Jonas Valaičiai 
Lilė ir Ignas Juzėnai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

PADĖKA
A.A. ZUZANOS ŽILEVIČIENĖS ATMINIMUI
PAGERBTI, laidotuvių metu giminės, draugai ir 

pažįstami aukojo Lietuvos našlaičiams: •
Po $80.00 — Stasys Žilevičius
Po $50.00 — A. S. R. Jelioniai, S. Plenienė, O. Rušė- 

nienė.
Po $30.00 — A. V. Valavičiai, V. N. Aukštuoliai, ,. 

Smilgienė, O. Rimienė, I. Kairytė, A. šmulkštienė.
Po $25.00 — V. D. Bilaišiai, M. Sugintienė, M. Roč- 

kuvienė, S. Prialgauskienė, A. Čepėnas, A. K. Lietuvninkai, 
R. D. Korzonai.

Po $20.00 — V. M. Monikai, S. Petrauskas, V. S. Prial- 
gauskai, J. P. Masilioniai, R. A. Vaitkevičiai, M. Kapačins- 
kienė, E. A. Pociai, B. Razminienė, J.Karsas, S. Adomėnie- 
nė, O. Siliūnienė.

Po $10.00 — P. O. Norvilai, A. Gudauskas, E. Gaškie
nė, A. B. Barakauskai, A. S. Astrauskai, A. Andrijonienė, 
A. Sakalienė, K. O. Bagdonai, G. Žukauskienė.

Po $ 5.00 — B. Prapuolenienė.

Iš viso Lietuvos našlaičiams suaukota $900. Velionės 
vyro pageidavimu, šie pinigai bus paskirti trijų našlaičių iš 
Žemaitijos, Telšių, išlaikymui dviems metams.

Reiškiame užuojautą velionės vyrui, giminėms ir ar
timiesiems, o aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVOS NAŠLAIČIU GLOBOS KOMITETAS 
2711 West 71 St., Chicago, IL 60629

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. C ALIEORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK A SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHWAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

• Joks JAV prezidentas

nėra savo pareigose išbuvęs il
giau kaip dvi kadencijas, bet 
prez. Franklin D. Roosevelt 
1945 m. sausio 20 d. buvo pri
saikdintas ketvirtąjam prezi
dentavimo terminui.

/

L

• Prof. Pranas Dovydaitis, 

ateitininkų ideologas, religijų 
istorikas, katalikiškos spaudos 
leidėjas (ilgametis „Ateities” 
žurnalo redaktorius), gimė 1886 
m. gruodžio 2 d. Mirė Sibiro 
tremtyje 1942 m. spalio 4 d.

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
AM PHONI S

CHICAGO 1-312-4762345
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-9967600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre,

„Seklyčioje”, rugsėjo 27 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, bus dai
nų popietė su muziku Faustu 
Strolia. Dainuosime, gaudysime 
savo laimę „laimės šulinyje”, 
pabendrausime ir papietausime 
kartu. Visi kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!

Mhz. Faustas Strolia, Vyčių choro 
vadovas ir nuolatinis „Seklyčios" 
danių popiečių centras.

Teresė (Drūtytė) ir Linas 
Šoliūnai š.m. rugsėjo 8 d. 
susilaukė antrojo sūnelio Dai
niaus Vytauto. Naujagimiu 
džiaugiasi: tėvai, vyresnis 
broliukas Marius, seneliai 
Antanas Drūtys (močiutė Ona 
Drūtienė jau yra mirusi), Al
dona ir Vytautas Šoliūnai, pro
seneliai Hortenzija ir Pranas 
Šapalai.

Istorikas Jonas Dainaus-
kas supažindins su buvusio Vil
niaus apygardos teismo proku
roro Jono Taldo knyga „Lie
tuvos pavergimo dokumentai”, 
šį sekmadienį, rugsėjo 24 d., 1 
vai. p.p., Pasaulio lietuvių cent
ro Bočių menėje. Knygos sutik
tuves ruošia ir visuomenę kvie
čia Amerikos Lietuvių socialde
mokratų sąjunga.

Ateitininkų namai Lemonte 
rengia vakaronę penktadienį,- 
rugsėjo 29 d., 7 v. v. kurioje kal
bės, šią vasarą APPLE moky
tojų kursuose Lietuvoje dėsčiu
si, „Draugo” pirmojo puslapio 
redaktorė Aldona Zailskaitė.

„Margučio II” laidoje pirma
dienio vakare, 9:05 vai., bus pra
nešti visi, kurie savo pinigine 
auka prisidėjo, kad būtų galima 
vėl pradėti šią radijo valandėlę 
su mūsų veiklos žiniomis. 
Naująjį „Margutį” girdėsime 
1450 AM bangomis.

Golfo žaidynės — „Best Bali’ 
paremti Pasaulio lietuvių cent
rą bus spalio 8 d., sekmadienį, 
12 vai. Registruotis tel. 708- 
279-1717 arba 708-986-5214.

Čikagos ir apylinkių lietu
viai myli savo „Draugą" i šį 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
Martiniųue salėje ruošiamą 
„Spaudos balių” vietas užsisakė 
netoli 500 žmonių! Primename, 
kad vakarienė pradedama 5 vai. 
p.p., o prieš tai — nuo 4 vai. — 
pasižmonėjūnas, pagurkšnoji 
mas, pabendravimas. Po v aka 
rienės — meninė programa ir šo
kiai (išduosime paslaptį, bet ne 
visą: JAV LB Kultūros taryba 
ruošiasi per pokylį pasakyti ma
lonią staigmeną). Nekantriai 
laukiame sekmadienio popietes 
ir progos susitikti su visais 
„Draugo” draugais.

Klausykite Virgilijaus No
reikos koncerto per radijo stot i 
WNIB-WN1Z97 FM. Tai klasi
kinės muzikos stotis, iš kurios 
rugsėjo 24 d., sekmadienį. 11 

vai. vak. Lietuvos pasižymėju
siam solistui V Noreikai skiria 
ma 60 minučių programa: solis

tas atliks dailiu, ariju ir pasikal 
bėjimo pyne. Programa ruošia 
ma jo 60 metų amžiaus sukak 
ties proga. Reikia pastebėti, kad 
rugsėjo 13 d., taip pat 1 1 vai. 
vak., stotis leido pora V. Norei

kos arijų, pažymėdama, kad jis 
lietuvis, pasižymėjęs solistas.

Beverly Shores, IN, Šv. Onos 
bažnyčioje spalio 1 d., 11:30 vai. 
ryte, šv. Mišias aukos kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Kur gyvena 
bent vienas joniškietis, ten 
švenčiami Angelų Sargų atlai
dai, kurie šiemet atkelti iš spa
lio 2 į 1 mėnesio dieną, tad ir šv. 
Mišios lietuviškai — ta proga.

Dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL, Draugo fondo antrojo laips
nio garbės narys, savo anksty 
vesnius $3,000. įnašus papilde 
500 dol. rudens vajaus proga. Už 
didelę paramą Draugo fondui 
jam nuoširdžiai dėkojame ir 
kviečiame visus Draugo fondo 
garbės narius pasekti šiuo gra
žiu pavyzdžiu.

Draugo fondo rudens vajaus 
neseniai išsiųsti laiškai jau 
grįžta į fondo iždą su garbės 
narių, narių ir rėmėjų čekiais. 
Tie čekiai su didesnėmis ar 
mažesnėmis sumomis, su meile 
vieninteliam lietuviškam dien
raščiui išeivijoje ir noru 
įamžinti savo pavardę, savo ar
timuosius Draugo fondo garbės 
narių lentoje, suteikia daug 
vilčių dienraščio „Draugo” 
redaktorėms, bendradarbiams, 
leidėjams ir Draugo fondo direk
torių tarybai. Visiems 1)F ru
dens vajaus dalyviams reiš
kiame didelę padėką.

Neseniai prasidėjęs rudens va
jus Draugo fonde nuoširdžiai 
kviečia atsiliepti visus „Drau
go” skaitytojus su DF garbės

VIRGINIJUS GASILIŪNAS 
ČIKAGOJE

Lietuvių literatūros specialis
tas, buvęs „Vagos” leidyklos re
daktorius, o dabar einantis 
„Baltu lankų” leidyklos vyr. re
daktoriaus pareigas, lankėsi Či
kagoje ir čia rinko medžiagą 
naujai knygai apie poetą Algi
mantą Mackų Kaip žinome, jis 
yra suredagavęs platų A. Mac
kaus raštų rinkinį „Ir mirtis 
nebus nugalėta”, kuris pasirodė 
Vilniuje praėjusių metų pabai
goje

Savo viešnagės metu jis skai
tė dvi paskaitas apie poetą A. 
Mackų ir jo kūrybą. Vieną iš jų 
— „Santaros-Šviesos” suvažia
vime, Michigano valstijoje, o 
kitą — Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje.

V. Gasiliūnas buvo atvykęs ir 
į Cicero, kur susitiko su A. Mac
kaus motina Marcele, sulauku
sia 92 metų. Ji svečiui iš Vil
niaus pateikė daug duomenų • 
apie savo sūnų. Taip pat jis kal
bėjosi su daugeliu asmenų, ku
riems daugiau ar mažiau yra te
kę su poetu bendrauti. Lituanis

tikos tyrimų ir studijų centro ar
chyve jis taip pat rado nemaža 
medžiagos ir pasidaręs kopijas, 
išsivežė į Vilnių.

Į namus V. Gasiliūnas paju
dėjo rugsėjo 19 d., nes leidyklo
je jo laukė svarbūs darbai.

Virginijus Gasiliūnas iš Vilniaus, suredagavęs Algimanto Mackaus raštų 
rinkini „Ir mirtis nebus nugalėta”, dabar kaupia medžiagą naujai knygai 
apie poetą Mackų Čia jis kalbasi su Algimanto Mackaus motina Marcele 
Mackuviene. Nuotr. Edvardo Bulaičio

x Buitie Monuments, Ine..
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 

Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 

paminklai, žemiausios kainos, 

geriausiomis sąly gotnis.

(skl
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusioms 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)
x Prieš užsisakyd-*mi pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip huvo jūsų pageidauta Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

nario, nario ar rėmėjo įnašais, 
sekant jau atsiliepusiųjų pavyz
džiu. „Daug rankų didžią naštą 
pakelia” — sako lietuviška 
patarlė. Draugo fondas sako, 
kad daug narių ir rėmėjų 
nesunkiai sutelks „Draugo” 
ateičiai užtikrinti reikalingą 
milijono dolerių kapitalą.

Rudens vajaus dalyviai

Su 800 dolerių:
Stasys Žilevičius (viso 

$1,000.00) garbės narys, a.a. 
žmonos Zuzanos atminimui, Pa
los Hills, IL.

Juozas V. Vizgirda (viso 
$1,000.-), garbės narys, Auro
ra, IL.
Su 600 dolerių:

Julija Dantienė (viso 
$l,000.00)garbės narė, a.a. vy
ro Algio atminimui, Lederach, 
PA.

Leonas ir Petronėlė Krajaus- 
kai (viso $1,000.-) garbės 
nariai, St. Petersburg, FL.

Marytė ir Juozas Vizgirdos 
(viso $1,000.-) garbės nariai, 
Aurora, IL.
Su 500 dolerių:

Dr. V. Dubinskas (viso 
$3,500.-) garbės narys, Chica
go, IL.
Su 400 dolerių:

Marija ir Augustinas Laucis 
(viso $1.000.-) garbės nariai, 
Mount Olive, IL
Su 355 doleriais:

Ona ir Viktoras Samatauskai 
(viso $1,000.-) garbės nariai, 
North Port, FL.
Su 200 dolerių:

Ona Mažionytė (viso $1,025.-), 
garbės narė, Chicago, IL.

Dr. Antanas Belickas (viso 
$600.-), Evergreen Park, IL.

Vytautas Valys, Detroit, MI.
Antanas ir Emilija Paužuo- 

liai, Chicago, IL.
Edmundas ir Marytė Vasi

liauskai, Glen Ellyn, IL.
Su 100 dolerių:

Jadvyga ir Petras Gruodis 
(viso $1,100.-) garbės nariai, 
Chicago, IL.

Bronė Čižikaitė (iš viso 
$1,100.-), garbės narė, Chica
go, IL.

Antanas Zailskas (viso $540.-), 
Cicero, IL.

Jonas ir Janina Mikulioniai 
(viso $500.-) Sterling Hts., MI.

Mr. ir Mrs. Matt J. Vilutis 
(viso $500.-) Frankfort, IL.

Bronius ir Regina Latožos 
(viso $300.-), Westmont, IL.

Juozas Andrukaitis (viso 
$350.—), Hamilton, Canada.

Dana Domarkas (viso $200.-), 
Chicago, IL.

Genevieve U. Anoff, Barring- 
ton,IL.

Juozas ir Diana Noreikos, Be
verly Shores, IN.
Su 70 dolerių:

Dr. Pranas Zunde (iš viso 
$200.-), Chamblee, GA.
Su 50 dolerių:

Dalia ir Kęstutis Ječius (iš 
viso $250.-) Vilią Park, IL.

S. Strasevičius (iš viso $60.-), 
Chicago, IL.

x Amerikos lietuvių televi
zijos steigėjai kviečia visus į 

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

(sk)

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

(sk,

x Kokybiškai ir greitai per
rašome vaizdajuostes iš
europietiškos į amerikietišką 
sistemą arba atvirkščiai. 
Kreipkitės tel. 708-969-6554.

(sk)

x Lietuvos Dukterys malo
niai kviečia į jų rengiamą ru
dens balių, kuris įvyks spalio 
14 d. šeštd., 7 v.v. Jaunimo 
centre. Bus įdomi programa, du 
gilūs „laismės šulinėliai”, p. O. 
Norvilienės puiki vakarienė, A. 
Stelmoko muzika šokiams. Bi
lietai draugijos nameliuose, 
2735 W. 71 St., 10 v.r. iki 2 
v.p.p. arba tel. 312-925-3211. 
Prašome atnešti fantų loterijai.

(sk.)

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

(sk)

Lietuvos ambasadoriui JAV lankantis Čikagoje, buvo progų susitikti su lietuvių organizacijomis, 
aplankyti institucijas. Čia ambasadorius su JAV LB Kultūros tarybos valdyba. Priekyje iš kaires 
Laima Žliobienė ir pirm. Alė Kėželienė; II eil.: Juozas Žygas, Dalia Šlenienė. Nijole 
Martinaityte Nelson, amb. dr Alfonsas Eidintas, Stanley Balzekas, Dalia Anysienė, Stase 
Petersonienė ir Laima Vanderstoep.

Aldona Masiulionis (iš viso 
$200.-), Batavia, NY.

Stasė Stanelienė (iš viso 
$100.-), St. Pete Beach, FL.

Dr. Laimutė Griniūtė (iš viso 
$250.-), Melrose Park, IL.

Praurima Murinienė (iš viso 
$150.-), Melrose Park, IL.

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL. 
Gražina Mikėnas (iš viso

$80-), Woodridge, IL.
Su 40-30 dolerių:

Sofia Vebrienė (iš viso 
$420.-), Oak Lawn, IL.

Juozas Vadopalas (iš viso 
$130.-), Dovvners Grove, IL.
Su 25 doleriais:

Jonas Treška (iš viso $125.-), 
Grand Rapids, MI.

Bronė Baluta (iš viso $225.-), 
St. Petersburg, FL.

Teresė Ūsas (iš viso $225.—), 
Barrington, IL.

Ina Kurauskienė, Oak Lawn, 
IL.

Norman Burstein, Skokie, IL. 
Su 20-10 dolerių: ,

O. Čečkauskas, Montreal, Ca
nada.

Stasys Petrulis (iš viso $65.-), 
Chicago, IL.

Alex Lapkus, Bridgeview, IL.
Elena Galėnas (iš viso $110.-), 

Chicago, IL.
Regina Isenegger (iš viso 

$30.-), Alsip, IL.
Bronius Paliulis, Darien, IL.

Fondo iždininkas

RADIJAS TARNAUJA 
KLAUSYTOJAMS

Dauguma Čikagos lietuvių 
žino, kokius sunkumus išgyve
na čia veikiančios radijo laidos. 
Nelaimė ištiko ir „ŽEMĖS L 
Productions" leidėjus liepos 
mėn., kai buvo pranešta apie 
WNI)Z stoties profilio pakeiti
mą. Stotis tapo vienakalbe. Per 
ta laikotarpį būdos leistos net 
dviejose radijo stočių, bet iki šiol 
laidos nenutrūko ir toliau tęsia
mos. „Rytmečio ekspreso” pa
kaitalas „XXI amžius” skamba 
penkiskart per savaitę, nuo 
pirm. iki penk.. 7-8 v.v., WEDC 
1240 AM bangomis. Stotis ne
patenkina visų mūsų poreikių: 
WEDC nėra tokia stipri kaip 
WNDZ. Radijo laidų leidėjai 
supranta atsakomybę visiems, 
ypač gyvenantiems priemies
čiuose, taip pat Indianoje ir 
Michigane, kasdien pastoviai 
skelbti naujausia informacija iš 
Lietuvos. Per tuos mėnesius 
atrasta kelios labai pajėgios 
stotys, deja, iki šiol jos siūlo 
laika tik savaitgaliais. Tos 
paieškos vyksta ir toliau.

Ne paslaptis, jog 1240 AM 
WEDZ stotyje aparatūra yra 
pasenusi ir jokiais būdais negali 
tobulai tarnauti mūsų tikslams. 
Gaunami ir daromi įrašai tiek 
čia, tiek iš Lietuvos, praeityje 
visad buvo ir tebėra tokios 
pačios kokybės, iš tų pačių 
šaltinių, bet dabar jie skamba 
silpniau. Negana to, stotyje gali 
dirbti tik profsąjungai priklau
santis inžinierius. Tiesa, jis pro
fesionalas, tačiau nesuprantan
čiam lietuvių kalbos, dažnai ne

noromis iškyla visokiausių tech
ninių ir kitokių kliūčių. Todėl 
mes drįstame šiandien kreiptis 
į visus mūsų esamus ir buvusius 
klausytojus. Mums reikalinga 
visuomenės parama naujos nuo
savos studijos įrengimui. Rei
kalingi nauji magnetofonai, pul
tas, mikrofonai, reklamų gro
jikai, kompaktinių diskų apa
ratai, tobuli telefonai. Visa tai 
kainuoja arti 8,000 dolerių. Mes 
norime tą sumą surinkti ne sa
vo, o klausytojų naudai, kad vi
sos mūsų laidos švariau, geriau 
skambėtų, kad būtų lengvai, su 
malonumu klausomos, o ne su 
įvairiais trukdymais. Ta naujoji 
studija būtų ne stoties, o mūsų 
visų lietuvių studija. Paaukoję 
bent 50 dolerių, tapsite radijo 
rėmėju, 100 dolerių — radijo 
gerbėju. 250 dolerių — radijo 
sargybiniu, o 500 dolerių ar 
daugiau, — radijo garantu-me- 
cenatu. Aišku, su dėkingumu 
lauksim ir mažesnių aukų, nes 
kiekvienas doleris, paaukotas 
šiam tikslui, atneš didžiausią 
dividendą — žinių iš Lietuvos 
tęstinumą. Čekius rašyti ŽEMĖ 
L PRODUCTIONS vardu ir 
siųsti adresu: P.O. Box 1161, 
Oak Park, IL 60304-0161.

Ramunė Zdanevičiūtė ir
Raimundas Marius Lapas

„RUDENS SIMFONIJA” 
LEMONTE

Kodėl Pasaulio lietuvių cent
ras Lemonte kasmet rengia ma
dų parodas? Tikslų labai daug, 
bet galbūt vienas jų labai svar
bus; kad žmonės pažintų PLC, 
pamėgtų jį ir, lankydami centro 
renginius, prisidėtų prie jo 
išlaikymo.

Moterys mėgsta draugauti, 
svečiuotis ir vaišinti. Jos dažnai 
suruošia įdomias kavutes savo 
draugėms ir pažįstamoms. Mo
terims įdomu sueiti, pasikalbėti, 
pasidalinti savo rūpesčiais ir 
džiaugsmais, pabendrauti. Per 
tokius suėjimus arčiau susi
pažįstame, susidraugaujame. 
Taigi madų paroda kaip tik 
suteikia tą malonią progą, tik 
platesniu mastu. Madų parodo
je ne tik pabendraujame, pasi
vaišiname, pasikalbame, bet ir 
pamatome naujausias rudens 
bei žiemos madas iš įvairių par
duotuvių. Vienos mums patin
ka, kitos ne. Čia pasireiškia 
mūsų labai individualus skonis. 
Malonu žiūrėti į mums gerai 
pažįstamus modelius. Stebime, 
ar tie jų modeliuojami drabužiai 
joms tinka, ar ne, ir svarbiausia, 
kurie iš jų mums tiktų. 
Pasikalbame, pakritikuojame ir 
gyvenimas pasidaro įdomesnis. 
Karts nuo karto atitrūkti nuo 
kasdienybės, nuo šeimos rūpes
čių ir net nuo visuomeninio vei
kimo yra ne tik sveika, bet ir 
labai reikalinga. Tas kelias va
landas, pamiršę kasdienybę, gy
vename grožio pasaulyje. Pama
tome, kad ne viskas, kas prak
tiška, patogu ir pigu, yra gražu, 
elegantiška. Pasirenkant ir 
perkant drabužį, pirmiausia

žiūrime, kad jis man pačiai 
patiktų ir kaip aš, užsivilkusi tą 
drabužį, jaučiuosi. Dukrai tinka 
vienoks, o mamai jau visai 
kitoks.

Šių dienų moters gyvenimas 
labai įvairus. Jis susideda iš 
labai daug užsiėmimų, todėl ir 
drabužių pasirinkimas labai 
įvairus. Šeimoje namų mošai 
perkame plaunamus, patogius 
drabužius. Profesiniam darbui 
jau visai kitokius. Mankštai, 
sportui — vėl kitokios. Kelio
nėms renkantis drabužius, pir
miausia žiūrime j patogumą, bet 
negalime pamiršti ir eleganci
jos. Šventėms, o ypač pokyliams, 
labai puošnūs, vakariniai. Jie 
pakelia nuotaiką ir suteikia 
moteriai žavumo. Gražiai ap
sirengus, moteris suteikia daug 
džiaugsmo ne tik sau, bet ir ki
tiems. Labai svarbu, kad, apsi- 
vilkusios pasirinktą drabužį, 
mes pačios jaustumės gerai.

Pasikeitus požiūriui į gyveni 
mą ir įrodžius mankštos reika
lingumą, moterys daug sportuo
ja ir bando valgyti maistingą, 
mažai kalorijų turintį, maistą. 
Nebūtumėm moterys, jei neno
rėtumėm būti sveikos, grakš
čios, norime įtilpti į mažesnį 
suknelės dydį. Turbūt būtų sun
ku surasti moterį, kuri neturėtų 
kokių nors trūkumų savo išvaiz
doje, bet taip pat žinome, kad 
tuos trūkumus galime sumažin
ti ir pridengti, pasirenkant ti n- 
kamą aprangą. Pirmiausia rei
kia pačiai gerai žinoti, kaip nori 
atrodyti. Prie to vigko labai 
daug prisideda gerai sukirpti rr 
pasiūti drabužiai.

Jeigu tikrai norime gražiai, 
elegantiškai atrodyti, tai reikia, 
kad viskas tiktų ir derintųsi. 
Plaukų šukuosena labafsvarbu, 
nes ji paryškina charakterį, 
nnlinkius. Kain žinome, batai 
irgi labai svarbu, daug prisideda 
prie dėvimo drabužio elegan
cijos, todėl reikia pasirinkti 
gražius, patogius ir tinkamos 
spalvos. Mokytis pasirinkti 
drabužius niekada nėra, per 
vėlu. Gražiai, elegantiškai ap
sirengti nebūtina pirkti labai 
brangius ir išleisti dideles 
pinigų sumas.

Pasaulio lietuvių centras spa
lio 15 d., 12:30 v.p.p., rengia 
gražią ir įdomią madų parodą. 
Madų parodos rengimo komite
tui vadovauja Irena Kriaučeliū 
nienė. Į šią grožio ir elegancijos 
popietę, pasivaišinti ir paben 
drauti malonioje moterų drau
gystėje, kviečiame ir vyrus. Tą 
rudens sekmadienio popietę pa- 
skirkime grožiui, pabendra
vimui.»

Bronė Nainienė

Antanas Vilutis, Scherer 
ville, IN, siųsdamas „Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
100 dol. Brangiausia dovana 
mūsų laikraščiui yra jo draugai, 
kurie jo neapleidžia, palengvin
dami finansines bedas. Nuoširdi 
padėka dienraščio rėmėjui už 
auką.

* i


