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Kandidatų pliusai ir 
minusai 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 5 d. (Elta) — 

Vasario 5 d. Lietuvos ryto 
laikraščio skiltyje ,.Laiko 
ženklai" aptariami pretendentų 
į prezidentus Algirdo Brazausko 
ir Stasio Lozoraičio debatai 
tiesioginėje televizijos laidoje. 
Autorius apgailestauja, kad dar 
Lietuvoje nėra pilietinės visuo
menės, kuri apie būsimą prezi
dentą spręstų ne iš ideologinių 
spalvų ir stereotipų, o dau
giausia iš jo programinių 
nuostatų, sugebėjimo laikytis 
studijoje ir mąstymą atspin
dinčių atsakymų į klausimus. 
„Mūsų žmonės", rašoma ko
mentare, „saviškiui tebėra 
linkę atleisti klaidas ir pakly
dimus, o jo oponentui nenori pri
pažinti net aiškių pranašumų'". 

Komentare rašoma: „Ponas 
Stasys Lozoraitis parodė, kad 
neblogai išmano Lietuvos 
reikalus, tarp jų ir ekonomiką. 
Matėsi, kad jam rinkos ekono
mika nėra toks kietas riešutas, 
kaip ponui A. Brazauskui, nu
stebinusiam pasaulį teiginiu, 
kad valstybės nuosavybė taip 
pat esanti privati nuosavybė. 
Ponas S. Lozoraitis didžiąją 
gyvenimo dalį praleidęs atsto
vaudamas Lietuvai užsieniuose, 
kalbėjo gražia lietuvių kalba — 

. čia jis pranoko ne tik savo opo
nentą, visą laiką gyvenusį Lie
tuvoje, bet ir kai kuriuos debatų 
laidoje dalyvavusius redakto
rius". 

Pastebimiausias S. Lozoraičio, 
kaip pretendento, trūkumas, 
komentarų autoriaus nuomone, 
slypi jo teiginiuose apie vienybę. 
„Laikausi nepartinės politikos", 
sakė jis, nors kaip rašoma Lie
tuvos ryte, pasaulio politologai 
sutaria, kad abstrakčios vieny
bės nebūna, o žmonių interesai 
geriausiai išreiškiami per par
tijas. 

Šis laikraštis neigiamai ver
tina ir tai, jog S. Lozoraitis, 
paklaustas apie būsimą savo ko
mandą, atsakė diplomatiškai, 
neminėdamas pavardžių. (Eltos 
pastaba: jis pasakė, kad privalės 
t a r t i s su Seime daugumą 
turinčios LDDP, kitų partijų bei 
judėjimų vadovais). A. Brazaus
kas kritikuojamas už tai, kad 
atsakydamas į paprastą klausi
mą, kodėl LDDP, žadėjusi vers
lininkams rojų, ne tik nesuma
žino verslo suvaržymų, bet dar 
juos padidino, ėmė kalbėti apie 
kažkokius „daugelio versli
ninkų interesus", kuriuos jis 
ginsiąs. Atsakymas buvo ilgas, 
nekonkretūs ir priminė anks
tesnių metų postringavimus. 

Komentaro autorius daro iš
vadą, kad A. Brazauskas, gerai 
pažindamas jį remiančius socia-
linius sluoksnius — darbinin
kiją, valstietiją ir praeities 
nostalgija gyvenančią inteli
gentiją — nė nesistengė įtikti 
naujoms visuomenės jėgoms — 
verslininkams, visiems žmonėms, 
uždirbantiems be valdžios 
pagalbos. Jo kalba buvo skirta 
tiems, kurie laukia manos iš 
valstybės, ir dabartinėje poli
tinėje situacijoje tai yra di
džiausias A. Brazausko priva
lumas, — rašoma Lietuvos ryte. 

Dekretas kovai su korupcija 
ir mafija 

A. Brazauskas paskelbė 
Dekretą dėl Koordinacinės dar
bo grupės kovai su organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija 
sudarymo 

„Lietuvoje plintantis organi
zuotas nusikalstamumas sudaro 
kritišką kriminogeninę būklę 
šalyje, kelia grėsmę valstybės ir 
žmonių saugumui bei refor
moms", rašoma dekrete. „Bū
tina šią būklę visapusiškai bei 
objektviai analizuoti ir progno
zuoti, nedelsiant įgyvendinti 
teisines, organizacines, ekono
mines, tardymines, bei opera
tyvines priemones, formuoti 
efektyvią valstybės politiką 
šioje srityje". 

Sudarytos darbo grupės sąra
še — Prokuratūros, Saugumo 
tarnybos, Policijos, Valstybės 
kontrolės, Vyriausybės aparato, 
Teisingumo ir Vidaus reikalų 
ministerijų, kitų institucijų 
vadovaujantys darbuotojai. 

Koordinacinė darbo grupė turi 
teisę gauti jai reikalingą in
formaciją, jeigu tai nepriešta
rauja įstatymams; koordinuoti 
teisėsaugos bei kitų institucijų 
veiksmus, nepažeidžiant jų 
kompetencijos ir prerogatyvų; 
teikti konsultacijas ir pasiūly
mus valdžios ir valdymo orga
nams; pasitelkti specialistus. 
Dekretą pasirašė laikinai ei
nantis prezidento pareigas Al
girdas Brazauskas. 

Reikalauja atšaukti algų 
įšaldymą 

Priimtas įstatymas, 
duodantis darbo 
atleidimą šeimos 

reikalams 

Demokratai senatoriai (iš k.) Christopher Bond, Christopher Dodd ir Edward Kennedy tarėsi, 
kokia strategija geriausiai pasitarnaus, kad būtų pravestas darbo atleidimo dėl šeimos reikalų 
įstatymas, kuris kelis kartus buvo prezidento Bush atmestas, bet kurį pasirašys prez. Clinton. 

Popiežius pradėjo kelionę 
Afrikoje 

Lietuvos Darbininkų Sąjunga 
vasario 10 d. rengiasi organizuo
ti piketą prie vyriausybės rūmų, 
jei iki to laiko negaus iš vyriau
sybės atsako į LDS koordinaci
nės tarybos pateiktus reikalavi
mus. Darbininkų sąjunga krei
pėsi į vyriausybę, reikalaudama 
atšaukti dirbančiųjų atlyginimų 
įšaldymą, paskelbti realų mini
malų gyvenimo lygį, sutvarkyti 
įmonių atsiskaitymus per ban
kus, valstybinių įmonių direk
torių atlyginimus padaryti pri
klausomus nuo įmonių pelno, 
gamybos apimties ir jos efekty
vumo. LDS nuomone taip pat rei
kia nustatyti, kad valstybinės 
akcinės įmonės, įstaigos ir orga
nizacijos gali mažinti darbuo
tojų skaičių tik gavusios steigėjo 
ir teri torinės darbo biržos 
sutikimą. Teritorinės darbo bir
žos gali duoti sutikimą atleisti 
darbuotoją, jeigu yra galimybė 
jį įdarbinti kitur arba perkva
lifikuoti. Darbuotojų atleidimą 
Darbininkų sąjunga reikalauja 
tiesiogiai susieti su naujų dar
bo vietų kūrimu. 

Tatarstanas domisi 
lietuviškais televizoriais 

Vasario 4 d., Tatarstano Res
publikos vyriausybinė delega
cija, vadovaujama viceprezi
dento Vasilij Lichačev, lankėsi 
Šiaulių valstybinėje televizorių 
gamykloje „Tauras". Svečiai 
susipažino su gamyklos produk
cija. Susitikime su gamyklos 
vadovybe, technikos personalu 
Vasilij Lichčev pasakė, kad jo 
šalyje trūksta lengvosios pramo
nės gaminių, didelę paklausą 
turi lietuviški televizoriai „Tau
ras", „Šilelis". Aptarta, kokios 
yra galimybės juos pirkti iš 
Šiaulių gamyklos. Svečiai 
domėjosi, ar įmanoma būtų 
įkurti bendrą įmonę. Tatarstano 
viceprezidentas, be kita ko, 
pažymėjo, kad prekybai tarp 
abiejų šalių galėtų pasitarnauti 
Šiaulių aerouostas. Numatyta 
netolimoje ateityje pasikeisti 
darbo vizitais. 

(V.P.) 

Cotonou, Benin, vasario 3 d. 
(NYT) — Pradėdamas savo de
šimtą kelionę Afrikoje, popie
žius Jonas Paulius II nurodė, 
kad Vatikanas ir jį palaikantieji 
spirsis prieš reikalavimus, kad 
islamiško įstatymo laikytųsi 
pietiniame Sudane gyvenantys 
krikščionys, bet jis paprašė 
kitur Afrikoje esančius katali
kus kunigus sumažinti savo po
litinius pasireiškimus. 

Šios dvi temos iškilo popie
žiaus komentaruose reporte
riams, kartu su popiežium 
skrendančiams iš Romos, o taip 
pat ir jo kalboje Benin (vakarų 
Afrikoj) katalikų vyskupams. 
Tame krašte vyskupai turėjo 
lemiamą vaidmenį demokrati
zavimo procese, atvedusiame 
Benin į demokratiškus rinki
mus 1991 m., kuriais buvo pa
šalinta du dešimtmečius tesė
jusi marksistinė valdžia. 

Popiežiaus užsiminimas apie 

ir ją išlaikyti", jis pasakė re
porteriams. 

Benin'e, vakarinės Afrikos 
mažame krašte, ti rinčiame pa
krantę į Atlanto vandenyną ir 
apie penkis milijonus gyvento
jų, kurių vienas milijonas — ka
talikai, arkivyskupas Isadore de 
Souza vadovavo komisijai, sura
šiusiai naująją Konstituciją, iš 
kurios išaugo 1991 m. vykusie-
ji rinkimai, kuriuose buvo iš-
inktas prezidentas Nicephoro 
Soglo. 

Popiežius reporteriams pasa
kė, jog nors tikintieji kartais 
prašo Bažnyčios vadų ar kuni
gų atlikti politinius uždavinius, 
jis tačiau nenori, kad jų pagrin
dinis vaidmuo pasidarytų po
litinis. 

„Aplamai aš laikausi pažiū
ros, jog jei kas nors jaučiasi 
įpareigotas prisiimti politinio 
pobūdžio žemišką uždavinį — 
išimtiniu atveju ir evangelinė-
jo dvasioje — jis turėtų nedels
damas sugrįžti į savo tikrąją 
misiją, kuriai jis buvo įšven
tintas: sielų priežiūrai". Bet, jis 
pasakė. Bažnyčia turi daryti po
litinę įtaką per savo pasaulie
čius narius. 

NVashington, DC, vasario 4 d. 
(NYT) - JAV Senatas ketvir
tadienį priėmė įstatymą, įsa
kantį įmonėms leisti savo tar
nautojams paimti iki 12 savai
čių neapmokamas „atostogas" 
šeimos narių priežiūrai,ištikus 
sveikatos krizei, garantuojant 
jiems darbą sugrįžus, vadinamą 
„family leave" — pasitrau
kimą iš darbo šeimos reikalams. 
Šio įstatymo pravedimas yra 
pirmasis prezidento Bill Clinton 
laimėjimas. Senatas įstatymą 
priėmė 71-27 balsų santykiu. 

Prezidentas numato įstatymą 
pasirašyti penktadienio rytą, 
demonstruodamas, kad įstaty
mai vidaus problemų spren
dimui, kurie Bush administra
cijos metu visi buvo užstrigę 
Kongrese, dabar jau gausiai 
pasipils, nes demokratai dabar 
valdo ir Baltuosius rūmus ir 
Kongresą. 

Atstovų rūmai, trečiadienį 
priėmę panašų įstatymą, dabar 
balsuos už Senate priimtą šio 
įstatymo versiją. Jiems tenka 
antrą kartą balsuoti dėl šio įsta
tymo, nes Senato priimtoje ver
sijoje buvo pridėtas priedas apie 
homoseksualus JAV kariuome 
nėję. 

Priimtas priedas apie 
homoseksualus 

Opozicija Zaire prašo 
užsienio karinės pagalbos 

Kinšasa, Zaire, vasario 4 d — 
Centrinės Afrikos šalies Zaire 
ministras pirmininkas Ėtienne 
Tšisekedi, kuris taip pat vado
vauja pagrindinei opozicinei 
part i jai , šiandien šaukėsi 
užsienio karines intervencijos 
padėti atstatyt; tvarką, nes jau 

spyrimasi prieš islamišką 
įstatymą atrodė buvo taikomas v i s a , » ^ * S ! a s l g v a l d o m i 
Sudano sostinėje Khartoum 
esantiems politiniams bei reli
giniams vadams. Popiežiaus 
aštuonių dienų kelionės pasku
tinis sustojimas (10 valandų) ir 
bus Khartoum. Manoma, jog 
tuo pareiškimu šv. Tėvas nori 
parodyti, jog jo lankymosi Khar
toum tikslas yra parodyti jo 
solidarumą Sudano krikščio
nims, kurie priešinasi visuoti
nam islamiško įstatymo įvedi
mui. 

„Tokio įstatymo absoliutiškai 
negalima uždėti kitų tikybų 
žmonėms, kurie yra krikščio
nys", pasakė šv. Tėvas su juo 
skrendantiems reporteriams, 
šioje kelionėje popiežiui lankan
tis Benin, Ugandoje ir Sudane. 
„Bažnyčios, Šventojo Sosto ir 
vyskupų vaidmuo yra priminti 
musulmonų šalių vadams, kad 
islamišką įstatymą galima tai
kyti tik islamo tikintiesiems". 

Popiežiaus vizitas Sudane yra 
opiausias šioje kelionėje, nes iš 
Afrikos šalių Sudanas stipriau
siai siekia įvesti islamą, o Af
rika Bažnyčiai — kontinentas 
su derlinga dirva katalikybei. 

Šv. Tėvas džiaugiasi, kad dau
gelyje Afrikos šalių sužlugo 
marksizmas, skatinęs Bažnyčios 
priespaudą. „Afrikoje Marksiz
mas buvo priemonė įgyti galią 

civiliniai neramumai. Spaudos 
konferencijoje kuri buvo pir
masis jo viešai pasirodymas po 
to, kai jau visą savaitę algų 
negavę šio krašto kariuo
menės kariai pradėjo mieste 
plėšikauti ir šaudyti. Jis sakė. 
kad krašto kariuomenė „neger
bia valdymo įstatymais". 

Premjeras Tšisekedi sušaukė 
spaudos konferenciją po to kai 
Prancūzijos. Br.gijos ir JAV dip
lomatai susitiko Briuselyje ap
tarti kaip piTOMti Zairo prezi
dentą Mobutu Sese Seko per
duoti beveik visą savo galią 
ministrui pirmininkui. 

Bet prezidentas Mobutu pik
tai reagavo į r-ečiadienį pada
rytą minėtųj; šalių prašymą, 
kad jis atsistatydintų, reporte
riams pasakė-, jog dabartinė 
politinė painiava didžiausia 
dalimi yra premjero Tšisekedi 
nemokšiškumo padarinys. 

Dabartinė K izė, rimčiausioji 
per visus pre? Mobutu valdymo 

i metus iškilo po to, kai praėjusį 
i ketvirtadieny kareiviai sukilo. 

kai jų algos buvo išmokėtos pre-
! zidento išleist ūs, bet premjero 
: bei prekybin nkų atmestais. 

naujais pinigais. Kareiviai 
tuomet uždar aerodromą Kin 
šasoje bei pagrindinį uostą Con-

go upėje ir pradėjo apiplėšinėti 
krautuves bei privačius namus. 
Plečiantis plėšikavimui bei ne
ramumams, Prancūzija ir Belgi
ja atskraidino šimtus savo ka
reivių evakuoti savo piliečius iš 
Zaire, kuris prieš nepriklauso
mybę vadinosi Belgu Kongo. 

Ketvirtadienį Kinšasos gatvė
se buvo ramu, bet didelės ekono
mijos dalys neveikia. Pavyz
džiui, centrinėje sostinės dalyje 
neveikia nė viena gazolino 
stotis, nei vaistinė. Bankai jau 
virš mėnesio uždaryti. Keliuose 
likusiuose centrinio turgaus 
kioskuose pagrindinio valgio 
manioko kaina per savaitę pa
dvigubėjo, ligoninėse trūksta 
reikmenų ir daktarai įrašo į 
ligoninę tik kritiškai sergan
čiuosius. 

Premjeras Tšisekedi sako, kad 
prez. Mobutu elgiasi, lyg nebūtų 
laikinojo parlamento. „Jis spi
riasi žmonių norams ir prode-
mokratinės konferencijos nuta
rimams, būtent, kad krašte bū
tų pasikeitimai". 

Prezidentas Mobutu kraštą 
jau valdo diktatūriškai 32 
metus ir tvirtai laikėsi, kol jį 
rėmė Prancūzija, Belgija ir 
JAV. Dabar jau krašte kylant 
opozicijai, norinčiai demokra
tijos,^ minėtosios šalys jau nori, 
kad Mobutu pasitrauktų. Afri
kos ir Vakarų diplomatai sako, 
jog trintis tarp prez. Mobutu ir 
premjero Tšisekedi yra pasie
kusi aklavietę.„Nė viena pusė 
neparodo noro eiti } kompro
misus'*, pasakė vienas afrikietis 
diplomatas. 

Senato pravesto įstatymo prie
das buvo deklaracija, remianti 
abi pagrindines dalis preziden
to Clinton ir senatoriaus Sam 
Nunn (D-Ga.) prieito kompro
miso dėl prezidento išleisto 
įsakymo atšaukti draudimą įsi
leisti homoseksualus į JAV 
karines pajėgas. 

Priedas paremia prezidento 
įsakymą Gynybos departamen
tui tą reikalą išstudijuoti ir 
paveda Senato paskirtai grupei 
pravesti apklausą tuo reikalu. 
Sen. Sam Nunn, Senato Gink
luotų Tarnybų komiteto pir
mininkas, jau buvo sakęs, kad 
tai padarys. Bet priede palie
kamas prezidento įsakymas 
liautis klausti naujų rekrutų, ar 
jie yra homoseksualai. 

Respublikonų siūlytas priedas 
būtų kariuomenei įsakęs ir 
toliau klausti rekrutų apie savo 
lytinę orientaciją. Bet jis Senate 
nepraėjo. Senatas nutarė jį 
atmesti 62-37 santykiu. 

Dukart atmestas įstatymas 

Įstatymo projektas dėl pasi
traukimo iš darbo šeimos reika
lams du kartus prieš tai praėjo 
Kongrese, bet prez. Bush abu 
kartus prieš jį panaudojo savo 
veto, sakydamas, kad toks įsta
tymas per daug apsunkins įmo
nes. Pagal šį įstatymą įmonės 
privalo leisti savo tarnautojams 
pasitraukti iš darbo iki 12 
savaičių, negaunant algos, bet 
su teifce grįžti į tą patį darbą, 
gimus kūdikiui, po įsūnijimo, ar 
dėl savo tiesioginės šeimos nario 
rimtos ligos. Darbdaviai šiam 
laikui turėtų apmokėti svei
katos draudimą už laikinai pasi
traukusį tarnautoją. 

Floridos Dade apskrityje, kur 
panašus įstatymas viename 
mieste jau veikia, daugelis iš 
2,500 įmonių, kurios yra to 
įstatymo įpareigotos, sako, jog 
jis ne taip brangiai joms kai

nuoja, kaip manė ir kad tar
nautojai dėl jo labiau patenkinti 
savo darbu. 

Dabar pravestasis federalinis 
įstatymas paveiks visas įmones, 
turinčias bent 50 tarnautojų bei 
visas federalinės, valstijų bei 
miestų savivaldybių įstaigas — 
būtent apie pusę visų JAV 
darbininkų. Jis įsigaliotų še
šiems mėnesiams praėjus po 
prezidento pasirašymo. 

Vienas stipriausių to plano 
kritikų, respublikonas sena
torius Bob Dole iš Kansas valsti
jos, pareiškė: „Mes visiškai ne
žinome, kiek šitas įstatymas at
sieis įmonėms. Mes manome, 
kad dešimtys tūkstančių darbų 
gali žūti arba nebūti sukurti dėl 
šio įstatymo". Jis pavyzdžiu da
vė savo valstiją Kansas, kur 71 
įmonė turi lygiai 50 tarnautojų. 
Jis numato, kad daugelis jų 
atleis vieną darbininką, kad 
joms negaliotų šis įstatymas. 

Daugiausia diskusijų apie 
priedą 

Bet daugiausia diskusijų 
Senate buvo ne apie patį įsta
tymą, bet apie įį priedą, UĖP , 
čiantį homoseksualus. Sen. Dole 
pasakė, kad prezidentas jau yra 
nusistatęs tuo klausimu, ir ap
klausa tebus tik bereikšmė pra-
tyba. Tad svarbu priede sulai
kyti jo ranką. Indianos sen. Dan 
Coats, vadovavęs respublikonų 
argumentams, pasakė, jog lyti
niai santykiai „kelia įtampas ir 
konfliktus, kurie naikina ka
rinę drausmę". Šios problemos 
galima išvengti, atskirai apgy
vendinant vyrus ir moteris, bet 
neįmanoma taip atskirti homo
seksualų, jis sakė. 

Respublikonų siūlomo priedo 
atmetimui vadovavo sen. Sam 
Nunn, ir George Mitchell (D-

, Me.). Jie sakė, jog prezidento 
sutikimas sulaikyti visų punktų 
įsigaliojimo iki liepos mėnesio 
duos laiko Gynybos departa
mentui ir Senatui t inkamai 
išstudijuoti tą klausimą. Ginan
tieji prez. Clinton poziciją sako. 
jog priešinimasis homosek
sualams yra grynai emocinis 
klausimas, panašiai, kaip 1942 
m. buvo priešinamasi kartu ap
gyvendinti skirtingų rasių ka
reivius, o dabar jau visai pri
imtina. 

KALENDORIUS 

Vasario 6 d.: Šv. Paulius Mi 
ki ir draugai, kankiniai. Teofi
lis, Darata, Alkis. Živilė. 

Vasario 7 d.: 5 eilinis sekma
dienis. Ričardas. Romualdas, 
Mozė, Ramutis. 

Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas 
Emiliani, Saliamonas (Salys), 
Daugvilė. Nirma. 

Vasario 9 d.: Apolonija, 
Marijus. Erikas, Algė, Girvy-
das. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:59. 
leisis 5:12. Temperatūra dieną 
20 D. (- 6 C), apsiniaukę, gali pa
snigti, naktį 12 F (- 12 C). 

Sekmadienį saulė teka 6:58, 
temperatūra pakils iki 35 F (2 
C\ apsiniaukę ir j pavakarę gali 
snigti. Pirmadienį šalčiau, vė
juota. 

-
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PASIŽIŪRĖKIME Į 
VEIDRODĮ 

Panašia tema ateitininkai jau 
yra begales kartų kalbėję. Ta 
tema iškildavo per kiekvieną 
kongresą, stovyklas ir susi
rinkimus. Ir tai nieko blogo. 
Pasižiūrėti į save yra labai gir
tinas dalykas. Kažkur girdėjau 
tokį pasakojimą, kad \ vieną 
antikinių, senų daiktų parduo
tuvę, atėjo viena ponia. Ji ilgai 
vaikštinėjo, žiūrėdama įvairius 
senus baldus, stovylas ir 
pagaliau pardavėjui, rodydama 
į vieną kampą, sako: „Na, šitos 
baisybės tai tikrai niekas 
nepirks, be reikalo tą statulą ir 
laikote savo krautuvėje". Par
davėjas jai gana maloniai atsa
kė: ,,Ponia, čia tik veidrodis!" 

Ūžta* 'er ta dažniau į save 
pažiūrėti, kad neužmirštume, 
kaip atrodome. Net Šv. Rašte 
yra parašyta: „Jei kas tėra žo
džio klausytojas, o ne vykdy
tojas, tai jis panašus j žmogų, 
kuris stebi savo gimtąjį veidą 
veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, 
ir bematant pamiršo, koks 
buvo". (Jok. 1:23-24). Man vis 
dažnai kyla klausimas: ar mes. 
ateitininkai, nesame praradę 
savo identitetą? Kiek mes dar 
esame panašūs į ateitininkus? 
Pasižiūrim į veidrodį ir greitai 
pamirštam, kaip atrodėme. 

Skaitau ,,Draugo" Atei
tininkų skyriuje (1993 sausio 16 
d.) dr. Arvydo Žygo pranešimą 
Čikagoje. Jis pasakė tokį gražų 
komplimentą: „Per tuos ket
verius metus išeivija pa
gražėjusi ir pajaunėjusi. Būkite 
tas bankas, kuriame sukrautas 
kraitis Lietuvos ateičiai". Duok, 
Dieve, kad taip būtų. Galbūt, 
Čikagos ateitininkai yra pa
gražėję ir pajaunėję. Ne visur 
taip yra. Toronte, pavyzdžiui, 
sendraugiai jau 2 metai, kaip 
nebuvo susirinkę; moksleiviai 
visiškai pranyko, nes nebuvo 
kas juos globotų, su jais dirbtų. 
Juda dar studentai ir pora 
mamyčių dar nenori paleisti 
jaunučių. Aišku, kad ne visur* 
taip yra. Geresnė padėtis yra 
Čikagoje. Clevelande, Detroite, 
tačiau, pažiūrėjus bendrai į 
sąjungas, nebesimato to entu
ziazmo. Kyla klausimas: kodėl? 
Kodėl vyksta nubyrėjimas? Ar 
yra tik nubyrėjimas, ar sąmo
ningas pasitraukimas iš atei
tininkų? Panašia tema yra 
kalbėjęs dr. V. Vygantas 1970 
m. Dainavoje, prieškongresinėje 
Federacijos stovykloje. J i s 
pateikė daug pavyzdžių — va
riantų: yra aktyvus, arba pasy
vus išėjimo būdas. Aktyviajam 
žmogus padaro sprendimą, 
pasyviajam — nubyrėjimas 
.yksta dažniausiai dėl tinginia
vimo. Yra dar vienas tipas: 
žmogus, kuris išstoja, bet su 
organizacija vis vien būna. Jis 
galvoja, kad pasitraukimu jis 
baudžia ateitininkiją. Kiti 
išeina, ieškodami ko geresnio, 
kiti pavargsta, jiems nusibosta. 
Tai vadinamas ideologinis pa
vargimas. 

Toje pačioje stovykloje (1970 
m.) taip pat buvo svarstoma 
tema: ,,Ateitininkiją 2010 
metais". Ar ateitininkai išliks 
per ateinančius 40 metų? Tą 
temą gvildeno kun. St. Yla. Jau 
praėjo 22 metai nuo tų svars
tymų ir, pasižiūrėję į veidrodį, 
galime pamatyti, kad esame 
šiek tiek pasikeitę. Gal ir 
gerokai. Tos stovyklos metu 
buvo išleistas leidinys „Audrai 
ištikus", kuriame atpasakoti 

visi svarstymai ir paskaitų san
traukos. Jeigu kas tą leidinį 
dar turi, vertėtų jį peržiūrėti. 

Aš esu pilnai įsitikinęs, kad 
ateitininkiją yra Dievo dovana 
Lie tuva i . Bet mes Dievo 
dovanas ne visada įvertiname. 
Vartydamas senus „Ateities" 
numerius, radau prof. A. Ma
ceinos straipsnį „Šalkauskis 
kaip ateitininkas" (1949 m. Nr. 
3). Jis rašo: „Ateitininkiją, 
Šalkauskio supratimu, buvo 
pilnutinės pasaulėžiūros ir 
pilnutinio gyvenimo sąjūdis, 
siekiąs keisti lietuvių tautą 
pagal Kristaus Dvasią, vengiąs 
bet kokių vienašališkumų ir 
perdėjimų, todėl geriausiai iš-
reiškiąs krikščioniškąją mintį'". 
Toliau, tame pačiame straips
nyje, prof. Maceina rašo: 
„Prancūzai savo katalikiškajam 
jaunimui turi sukūrę puikių 
metodų ir priemonių. Tačiau jie 
nė iš tolo negali lygintis savo 
principų ir pareigų apimtimi, 
pilnatve, aiškumu ir sistema-
tingumu. Ateitininkiją šiuo 
atžv i lg iu yra v i en in t e l ė 
visame katalikiškame pašau-
lyje". 

Yra gražių prošvaisčių. 
Studentų sąjungos leidžiamame 
„Gaudeamus" gruodžio mėn. 
numeryje studentams, kurie 
nori duoti įžodį, siūloma paskai
tyti prof. Maceinos straipsnį 
„Kas yra ateitininkas?" Tas 
straipsnis buvo spausdintas 
„Ateityje" 1949 m. Nr. 1 ir per
spausdintas 1992 m. gegužės-
birželio mėn. „Ateityje". Tą 
straipsnį patartina perskaityti 
visiems ateitininkams, pasi
daryti jo kopiją ir susi
r inkimuose padiskutuot i . 
Malonu, kad studentai į jį 
atkreipė dėmesį, ir reikia tikė
tis, kad jie bus „ne tik žodžio 
klausytojai, bet ir vykdytojai". 

Pasižiūrėkime dažniau į save 
ir paklauskim savęs, „kiek aš 
dar esu ateitininkas?" Noriu 
užbaigti buvusio Federacijos 
Vado prof. S. Sužiedėlio min
timis Federacijos Tarybos 
posėdyje 1971 m. sausio 23-24 d. 
Clevelande: „Svarbiau už sta
tutų paragrafus yra ideologija. 
Man rodos, kad įvairūs ieško
jimai modernaus masalo, kuris 
į ateitininkus patrauktų arba 
jų eilėse išlaikytų, yra lengvai 
užpučiamą žvakė ar, dar geriau, 
pelkių žaltvykslė. Mane visada 
nemaloniai nuteikia šnekos 
apie ateitininkų atsilikimą nuo 
modernaus laiko, priemonių ir 
dvasios. Kas yra tikrai krikš
čioniška, visada buvo ir lieka 
modernu. Mano mintys krypsta 
į modernaus laiko atšipintą 
ateitininkų ideologinį krikš
čionišką pagrindą ir poveikį 
vadinamosios situacinės etikos. 
Gal apie tai ir reikėtų daugiau 
svarstyti; apie tekėjimą prieš 
srovę, ne pasroviui. Man rodos, 
kaip tiktai tas kasdienybės 
srautas, prie kurio vienaip ar 
kitaip norima prisiderinti, ir nu-
plauja žymią ateitininkų dalį. 
Žinau, kad mano mintys senos, 
kaip sena ir ateitininkiją, bet 
norint rasti ką nors naujo, 
trauklaus ir galingo, reikia 
pastatyti save Evangelijos 
šviesoje ir pasitikrinti, kiek 
mūsų paveikslas dar neša į 
sekamą Kristaus idealą. 
(Mano pabr. V.K.). Jei tai ne
traukia — kokia atominė jėga 
gali paveikti' ' . 

Vincas Kolyčius. 

Moksleivių a te i t in inkų Žiemos kursų da lyv ia i Dainavoje 1992 m. gruodžio 26 d. 
Nuo t r . P a u l i a u s J u r g u č i o 

STUDENTŲ ŽIEMOS 
AKADEMIJA 

Dainavoje sausio 1-4 dienomis 
vyko pirma atei t ininkų 
studentų suorganizuota Žiemos 
akademija. Sausio 1 d. sutikom 
Naujus Metus, truputį numigę, 
susidėjom daiktus kelionei į 
Dainavą. Moksleiviams išvažia 
vus iš Dainavos po Žiemos 
kursų, mes atvažiavom per imt 
stovyklą. Visada atrodo (bent 
man), kad ilgiausiai trunka nu
važiuoti į Dainavą, o grįžtant 
kažkodėl la ikas kelionėje 
per greit prabėga. Po ilgos 
kelionės mes, studentai, pirmą 
vakarą praleidom susipa
žindami ir pabendraudami. 

Šeštadienį pradėjome Aka
demijos programą. Gytis Liule-
viius, dabartinis SAS CV pirmi
ninkas, atidarė Akademiją 
trumpa kalba apie studentų įžo
dį, kuris bus duodamas per stu
dentų Super savaitgalį sausio 
29-31 dienomis Dainavoje. Po to 
sekė Gyčio paskaita. Visa 
Akademijos struktūra buvo pa
brėžimas inteligentiškumo prin
cipo, ypač mūsų pačių žinių ir 
informacijų įsigijimą. Daugumą 
paskaitų skaitė patys studentai. 
Si nauja struktūra suteikė 
gyvumo paskaitų eigai. Gyčio 
paskai ta buvo apie Azijos 
Lietuvą — Tibetą. Jis mums 
papasakojo apie politinį 
panašumą tarp buvusios sovietu 
— okupuotos Lietuvos ir daba' 
Kinijos — okupuoto Tibeto 
Kadangi mes patyrėme, kaip 
galime įtaigauti Amerikos 
vyriausybę Lietuvos labui, Gy
tis ragino tą patį darbą pri
taikyti Tibeto labui. Jis pats 
asmeniškai New Yorke buvo 
susitikęs su studentais iš Tibeto 
ir su jais apie tuos reikalu? 
kalbėjęs. 

Laisvalaikiu daugelis mūsų 
pasidžiaugėm Dainavo? gamta 
ir pasijutom dalimi stovyklos, 
kuri mums tiek daug reiškia. 
Vieni vaikščiojo gamtos takeliu. 
kiti, užsidėję pažiūžas, smagiai 
žaidė ant ledo. Gaila, kad visai 
nebuvo sniego. Po pertraukos iš 
Čikagos pakviestas Artūras Te 
reškinas kalbėjo apie Lietuvos 
poetus. Artūras yra poetas iš 
Lietuvos. Jis apibūdino kelis 
poetus ir padeklamavo jų eilė
raščius. 

Šeštadienio vakarą nuvažia
vome į Manchestei io miestą iš
klausyti Šv. Mišių. Buvo įdomu 
aplankyti naują bažnyčią ir 
malonu praleisti ramią valandą 
su draugais studentais. Visi nu 
stebom, kai baigiantis Mišioms, 
kunigas pasveikino mus, kaip 
lietuvius studentus, atvažia
vusius iš Dainavos. 

Šeštadienį, po skanios vaka
rienės (makaronų, salotų ir 
itališkos duonos), paruoštos 
mūsų šeimininko Vyto Pabe
dinsko, išklausėme Audros 
Baleišytės paskaitos apie astro
nomiją. J i studijuoja astro
nomiją ir labai įdomiai papa
sakojo apie planetas, žvaigždes, 
parodė jų nuotraukas. Buvo 
planuota lauke stebėti žvaigž
des per Audros atsivežtą tele
skopą, bet buvo debesuota ir 
nieko nesimatė. Vakare žiū
rėjom dokumentinius filmus 
apie lietuvius sportininkus va
saros Olimpiadoje ir apie poetą 
Bradūną. 

Sekmadienį, po vėlyvų pus
ryčių, Darius Udrys tęsė mūsų 
paskaitų eigą, kalbėdamas apie 
politiką Lietuvoje. Darius yra 
politikos ir vokiečių kalbos stu
dentas. Jis praėjusią vasarą dir
bo Lietuvos parlamente ir pasi
dalino su mumis savo įdomiais 
patyrimais. Paįvairinimui Da 
rius iškvietė į priekį tris studen 
tus. Kiekvienas jų turėjo atsto 
vauti skirtingam politiniam 
galvojimui — lenkus Lietuvoje, 
LDDP narius, ir tuos, kurie nori 
atsiimti Karaliaučių. Diskusijos 
buvo gyvos, vertingos, ir kartais 
net juokingos. Po trumpos per
traukos sekė Vidos Riškutės ir 
Kristinos Liaugaudaitės paskai
tos apie meną. Kristina kalbėjo 
apie bendrą meno istoriją, o 
Vida papasakojo apie Lietuvos 
meną. Kristina atsivežė daug 
meno nuotraukų, tai kiekvienas 
turėjo progos pastebėti ir pa
mąstyti apie paveikslus. Vida 
įdomiai pabrėžė, kad Lietuvos 
menas beveik visada turi tris 
bendras temas: religiją, tautą 
ar gamtą. 

Paskutinei bendrai vaka
rienei užsisakėme picos. Po-
vakarienės Julija Krumplytė ir 
Rima Ješmantai tė pravedė 

diskusijas apie tai, kaip ateiti
ninkai veikdavo seniau ir kaip 
mūsų veikla dabar yra pasikei
tusi. Diskutavome, kaip galime 
pagerinti mūsų veiklą — ką pri
dėti ir ką atmesti. Šios diskusi
jos tęsėsi kelias valandas. Tiek 
daug minčių buvo iškelta, kad 
daugelis diskutavome jas su 
draugais iki ankstyvo ryto. 

Pirmadienio rytą reikėjo susi
pakuoti ir išvykti. Išvažiuo
dami pro Dainavos vartus, 
nul iūdom, nes paliekame 
draugus ir tokią vertingą aka
demiją. Pralinksmėjom prisi
minę, kad netrukus vėl grįšime 
studentų Super savaitgaliui. 

Krist ina Liaugaudaitė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily ezcept Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as wel! as Dec. 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589 

Seoond claas postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subecription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiuniiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mpktma I i anksto 

metams '-a metų 3 mėn 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. doli $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien " Redakc.ja straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nedirba. n>*4 nesaugo Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto- susitarus Redakcija už 
8:30-400; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy . (Hwy. 30) 
Otympla Flelds. IH. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Roz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 
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DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hariem, tel. 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G. L A B A N A U S K A S , M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Holy Cross, 2701 W 68 St. Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Rioge. IL 

Tai. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA. 

4149 W 63rd St 
Tai. 312 735-7709 

217 E I27st St 
Lemont lL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tel . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIVOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlcal Cllnic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Pnklajso Palos Community Hosp t̂ai ir 

S'iver C'oss Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Aneetez*|os Ir skausmo 

ay^fymo epocleMstei 
Srmrman ligonine. Elgm, IL 

Tai . 708 888 8976 

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

Jauni mano, kad senieji yra 
kvaili, bet senieji žino, kad 
jauniai yra dar paiki. 

G. Chapman 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai . (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
T a i . (708) 352-4487 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We»t Ava. , Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
WMtCtMMt«r, 'L 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valarrlos pagal susitarimą 

6321 Avondala, Ste. 102 
Chicago, IL 60631 
Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandlar, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozona Wrtak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
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Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9; antr 12-6: penkt 10-12: 1-6. 

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzia Ava., 

Chicago, III. 60652 

Cardlac Olagnosis. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Ta i . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 51. Tel. (70S) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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treid. uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p. 

penkt. ir Sestd 9 v r -12 v.p.p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Tel . (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 8. Kedzle Ava., CMcego 
(312) 778-6969 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberto Rd., Hlckory Hllls. ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt. 12-3 v.p p., ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v. 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel . kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai p.p. 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specalybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5838 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-588-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 83rd St., Chicago. IL 80838 
Vai.: pirm. antr. ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Jau negalime laikytis 

VIDURIO KELIO 
Ką pasiūlysime pasaulinei rinkai Rimties valandėlė 

Kai per pasaulį nuskambėjo 
1991 m. Kovo 11-sios deklara
cija, džiaugsmo aidu atsiliepu
si ir visų, „po kraštus plačiau
sius" išsiblaškiusių, lietuvių šir
dyse, tik nepagydomi optimistai 
tikėjo, kad tas paskelbimas jau 
automatiškai apsaugos Lietuvos 
valstybę nuo besikėsinančių 
priešų. Tačiau ir tie, kurie kiek 
baimingai laukė tolimesnių 
politinių įvykių raidos, vargiai 
galėjo įsivaizduoti, kad didžiau
sia tautai grėsmė yra ne iš 
priešų už tėvynės sienų, bet 
krašto viduje. 

Džiaugsmo blizgesį labai grei
tai apnešė tarpusavio vaidų dul
kės, o tautos vienybė, taip ža- ! 
vėjusi savuosius ir svetimtau
čius demonstracijų už laisvę 
metu, subiro į smulkias skeveld
rėles. Tuomet nustebę ir nusi
gandę klausėme savęs ir vieni 
kitų: nejaugi lietuvių tautai 
būtinai reikia svetimųjų prie
spaudos ir „griežtos rankos", 
kad lietuvis lietuviui „negrieb
tų už gerklės"? 

Partijos, grupuotės, partijėlės 
ir dar tų partijėlių frakcijos dygo 
taip greitai, kad darėsi beveik 
neįmanoma susigaudyti, kas 
kam priklauso, kas ką remia, 
kas už ką pasisako. Deja, ir tas 
partijų margumynas pasirodė 
labai nepatikimas. Tai akivaiz
džiai pamatėme tik po Seimo 
rinkimų, kai tauta balsų dau
gumą atidavė už LDDP. Mus 
turbūt daugiausia nustebino ne 
šios partijos persvara, bet pro
centai, kuriais ji pralenkė visas 
kitas. 

Apie Seimo rinkimus kalbėti 
neverta, nes ta tema pakan
kamai prikalbėta. Nespėjus dar 
visoms kalboms užsibaigti, įsi
liepsnojo prezidento rinkimų 
įkarštis. Vasario 14 d. rinkimai 
galutinai parodys, ar tikrai tau
ta remia LDDP partiją, nes tos 
partijos kandidatas, laimėjęs 
rinkimus, suteiks galimybę 
savo partijai kontroliuoti visą 
krašto politiką per ateinančius 
ketverius ar penkerius metus. 
Reikia pastebėti, kad išeivijai 
pareiškus savo rūpestį ar 
nepasitenkinimą Seimo 
rinkimų rezultatais, tautiečiai 
Lietuvoje kone vienbalsiai iš
sigynė balsavę už LDDP. Kaž
kas kažkur balsavo ir išrinko, 
tik ne jie... Tačiau faktas lieka 
faktu ir procentų persvara visus 
pasiteisinimus paverčia niekais. 

Iš nemažo būrio pradinių kan
didatų į prezidento postą 
pasiliko du: Algirdas Brazaus
kas ir Stasys Lozoraitis. Pirma
sis — sovietinės sistemos auklė
tinis, Seimo rinkimus laimėju
sios LDD partijos pirmininkas. 
Nors jis yra pasisakęs, kad, 
tapęs prezidentu, bus laisvas 
nuo partinės įtakos, bet kita 
proga pareiškęs, kad jis esąs 
LDDP valdžios piramidės 
viršūnė, o, neišrinkus jo pre
zidentu, ta piramidė liks be 
viršūnės... Antrasis kandidatas 
turi ilgą diplomatinio darbo pa
tirtį, supranta glaudesnio bend-
radarbiavimo su Vakarais 
svarbą ir pasisako, kad jo tiks
las suvienyti tautą, padėti jai 
žengti tikros demokratijos 
keliu. 

Kai artėja rinkimų diena ir 
varžybos vyksta tik tarp dviejų 
kandidatų, kampanija suašt-
rėja, suintensyvėja. Tą įtampą 
neseniai išgyvenome Ameri
koje, kai du pagrindiniai kandi
datai — George Bush ir Bill 
Clinton — kovojo dėl kiekvieno 
piliečio balso. Kartais ta kova 
nuklysdavo į visiškus kraštuti
numus: nebuvo kalbama apie 
pagrindinius, visam kraštui 
svarbius reikalus, o nuklimps-
tama į asmeniškumus ar pa

prastą koliojimąsi. Visa ši 
„nešvari" rinkiminė veikla ne 
tik neatbaidė balsuotojų nuo 
puolamo kandidato, bet nukrei
pė juos nuo puolančiojo. Nors 
Amerikos po l i t i ka i p r ieš 
rinkimus prikalba kalnus tuš
čių ar užgaulių žodžių, kažkaip 
esame su tuo apsipratę, ir ne
sunku atskirti pelus nuo grūdų. 

Galima tvirtinti, kad mus vis 
dėlto nustebino rinkimų propa
ganda Lietuvoje. LDDP kandi
dato (ar jo štabo) vedama 
rinkiminė kampanija ir prie
monės, kurių griebiamasi, me
džiojant balsus, nesudaro garbės 
nei A. Brazauskui, nei LDDP, 
nei lietuvių tautai . Dar gerokai 
prieš šį propagandos ir oponen
to niekinimo antplūdį buvome 
„Drauge" pasisakę, kad laiky
simės vidurio kelio: nepasi
sakysime nei už Algirdą Bra
zauską, nei už Stasį Lozoraitį, 
nors spaudimas buvo gana stip
rus pareikšti nuomonę. Pasta
rųjų savaičių ar net dienų eigoje 
jau to vidurio laikytis neįmano
ma. „Draugas" atvirai ir be jo
kių rezervų remia Stasio Lozo
raičio kandidatūrą į Lietuvos 
prezidento postą. 

Mes tikime, kad vienos (ypač 
kitu, „nekaltesnių" vardu pasi
vadinusios) partijos valdymas 
šiuo metu Lietuvai yra nuo
stolingas, nes su tos partijos 
ankstyvesne veikla ne tik lietu
vių, bet ir daugelio užsieniečių, 
pasąmonė sieja okupaciją, sve
timųjų įtaką ir 50 metų kentėtą 
vergiją. Be to, kiekvienai vy
riausybei, pasiryžusiai siekti 
tikrai demokratinės valdymo 
sistemos, būtinai reikia skir
tingų nuomonių, idėjų, kad ne
būtų sukurtas „visagalinčio 
sindromas", kur is visuomet 
veda į diktatūros pinkles. 

Lietuvoje dar vis nematyti 
ekonominės stagnacijos galo. 
Neapsisprendžiama eiti pirmyn, 
ypač ryšių užmezgime su 
laisvais Vakarų ir Rytų kraš
tais. Konkurencija su kitais tik 
ką iš la isvinta is kraš ta i s 
Europoje aštrėja ir toliau aštrės. 
Todėl tik pirmesnieji sulauks 
geresnių rezultatų. Visiems 
žinoma, kad dėl naujų rinkų 
smarkiai konkuruoja trys eko
nominės galybės: Amerika, 
Japonija ir Vokietija. Politinės 
sąlygos Lietuvoje šiuo metu yra 
geresnės negu pas mūsų kaimy
nus, ir gerės, kai rusų kariuome
nė bus išgabenta. Svarbiausias 
uždavinys yra įtikinti turtingas 
valstybes, kad Lietuva visiškai 
išsižadėjo komunistinio raugo ir 
yra pasiruošusi siekti laisvos 
rinkos pagal galimas vietines 
sąlygas. 

Svetimos okupacijos baimė 
per tokį ilgą laikotarpį tiek įsi
brovė į mūsų pasąmonę, kad 
žemės pardavimas ar net 
nuomojimas darosi baisus, lyg 
ta i prarandame savo kraštą. 
Aišku, kad toks galvojimas yra 
nelogiškas ir nuostolingas, at-
bauginantis investorius Lietu
voje. Juk Amerikoje japonai sta
to didžiulius automobilių 
fabrikus ir tiesiogiai konku
ruoja su svarbiausia Amerikos 
industrija. Japonai perka masy
vius amerikiet iškus verslo 
p a s t a t u s , geriausius golfo 
l a u k u s , ir tas nebaugina 
amerikiečių. Anglai irgi yra įsi
tvirtinę Amerikos pramonėje, 
prekyboje bei finansuose. 

Ateinanti Europos sąjunga 
irgi eis visų kraštų ekonominio 

Stasys Lozoraitis gali apsau
goti Lietuvą nuo lemtingų 
užsienio politikos klaidų, gali 
įnešti vienijantį taikos pradą ir 
atstatyti pasaulio valstybių 
pasitikėjimą, kurį Lietuva iš 
dalies prarado per Seimo rinki
mus. Lietuvai to pasitikėjimo 
reikia, o t a ip pat Vakarų 
paramos, investitorių, kad būtų 
pašalinti ekonominiai sunku
mai. Per didelis A. Brazausko 
pasitikėjimas Rytų pagalba 
teikia mažai vilčių — kaip 
galima tikėtis išmaldos iš elge
tos? 

Likus vos kelioms dienoms iki 
rinkimų, išeivijos lietuviai jau 
yra susipažinę su abiem kandi
datais. Mes raginame savo skai
tytojus pasirinkti Stasį Lozorai
tį, kurį buvo pasirinkusi ir 
Aukščiausioji Taryba bolševiki
nio pučo metu: Stasiui Lozo
raičiui buvo perduoti visi vals
tybės įgaliojimai, kai AT grėsė 
mirtinas pavojus, o prie Parla
mento rūmų Vilniuje budėjo ko
ne visa tauta . Tuomet Lietuva 
dėkojo Apvaizdai, kad tolimame 
užjūrio krašte buvo žmogus, 
kuriam buvo galima patikėti 
tautos vyriausybės gyvavimo 
tęstinumą. Niekam neatėjo į 
galvą, kad šią garbingą bei svar
bią pareigą kas kitas geriau 
atliktų. Abejonių neturėtų kilti 
ir vasario 14 d. 

Reikėtų pridurti tik vieną pa
stabą, kad mūsų skaitytojai 
suprastų ir nenustebtų. Nepai
sant, jog „Draugas" remia Sta
sio Lozoraičio kandidatūrą, atei
nantį ketvirtadienį, vasario 11 
d., dienraštyje bus išspausdinta 
didelė A. Brazausko reklama. 
Tai apmokamas politinis skel
bimas, kurį dienraštis, pagal 
įstatymą, turi spausdinti. Rek
lama nepakeičia mūsų nusista
tymo remti Stasį Lozoraitį, tiki
mės, kad ji nepakeis ir mūsų 
skaitytojų nuomonės. 

D.B. 

E. RINGUS 

integravimo keliu \ją norint 
įsilieti, reikės turėti savo indėlį 
į t a rp tau t ine prekybą ir 
pramonę. Bet ką mes turime? 
Laiko daug neliko ir jį reikia 
skubiai išnaudoti. Politinėms 
aistroms kiek aišalus, visų 
lietuvių, gimtame krašte ir už 
jo ribų, visas dėmesys turi būti 
atkreiptas į ekonominius reika
lus. Ateitis priklausys eko
nomiškai tvirtiems. Tik eko
nomiškai tvirta valstybė galės 
išlaikyti ir kitas gyvenimo sri
tis: meną, sportą, literatūrą. 

Tolimos Japonijos atstovai 
lankosi Lietuvoje ne turistiniais 
t iks la i s , bet norėdami 
susipažinti su sąlygomis bū
simai pramonei ir prekybai. Kol 
Japonija nėra apsisprendus, kur 
bazuoti savo ekonominį centrą 
ar bent jo dalį Rytų Europai, kol 
susitarimai su Rusija dar nepa
sirašyti, Lietuvos atstovai ne
gali praleisti nei vienos dienos, 
nebelsdami į Japonijos konsula
to duris. Vokiečiai irgi nenori 
prarasti progą įleisti savo šak
nis į vieną iš Pabaltijo valstybių 
Jie jau žino apie mūsų darbš
tumą ir sąžiningumą, nors jau 
šiek tiek ir apsilpusi, bet dar ati-
taisytiną. Iš trijų Pabaltijo kraš
tų Lietuva turi geriausią gali
mybę. Rusų kariuomenės iš
vedimas iš Lietuvos jau nebe
tolimas. Liks tuščių pastatų, 
kuriuos bus galima panaudoti 
pramonės tikslams. Svarbiau
sia, kad tie pastatai nebūtų dar 
kartą plėšiami po kariuomenės 
pasitraukimo. 

Kai tarpkariniu laikotarpiu 
Lietuva gerai išsilaikė dėl or
ganizuoto žemės ūkio, tai dabar 
vien tik žemės ūkiu pasikliauti 
jau negalima. Vietoj kadaise 
pridarytų pranašysčių apie 
artimą badą pasaulyje, dabar 
nenorima, kad Amerika ga
bentų savo perteklių, nes 
Europa turi užtektinai. Lietuvai 
reikia išvystyti lengvą pramonę 
ir paruošti išmokslintą darbo jė
gą užsieniniams investoriams, 
tuo būdu konkuruojant su savo 
kaimynais. Dėmesys turi būti 
nukreiptas į jaunosios kartos 
mokslinimą, ypač koncent
ruojantis į anglų kalbą ir ma
tematiką, kad lengvai būtų 
galima aptarnauti modernią 
pramonę. Turėtų būti sudarytos 
sąlygos atrinktiems studentams 
vykti į užsienį, kad išmoktų 
naujų gamybos metodų, susita
rus su tam tikra įmone, kuri 
vėliau galėtų atidaryti Lietu
voje savo skyrių. 

Lietuvoje galėtų būti išvysty
tas turizmas. Padėčiai susi
tvarkius, vakariečiai turistai, 
keliaudami į Rytus, turės su
stoti Vilniuje ar Klaipėdoje. 
Juos prarasti būtų nuostolinga. 
Tačiau reikia ir tam pasiruošti. 
Didieji viešbučių koncernai 
turėtų būti supažindinti su 
mūsų kraštu. 

Jungtinės Europos sąvoka, 
kad ir pamažu, bet bus įgy
vendinta su atdarom sienom, 
bendros valiutos sistema, laisva 
tarptautine prekyba. Su kuo ir | 
kokiu įnašu Lietuva galės 
prisidėti prie to judėjimo? Štai 
šitas klausimas turėtų būti da
bartinės ir ateinančių vyriau
sybių pagrindinė ir net šventa 
pareiga. Patogių sąlygų 
sudarymas užsienio organizaci
joms turi būti iš naujo peržiūrė
tas ir, kur reikia, pataisytas. Be 
užsieninių investicijų Lietuva 
ilgai ir be reikalo ekonomiškai 
merdės. Sąvoka, kad lietuviai 
taps užsieniečių samdiniais, yra 
nelogiška. Laisvos rinkos vi
suomenėje visi esame korpo
racijų samdiniai ne tik vietinių, 
bet ir užsieninių, netgi 
Amerikoje. Ir tuo visai 
nesiskundžiame. 

JŪS ESATE ŠVIESA 
Šio sekmadienio evangelijoje graikams (nei Jėzus, juo labiau 

(Mato 5:13-16) Jėzus nurodo, į ir ne Paulius, nemokėjo sofis-
ką panašūs tie, kurie tampa jo tikuotos graikų filosofijos a r 
mokiniais. Jis nežada, kad atei
ty jie taps žemės druska, o sako, 
kad jie jau yra žemės druska. 
Vadinasi: priėmę Dievo kvie
timą, jūs tampate tokiais, kurie 
viskam žemėje suteikia skonį, 
ir jei jūs bandytumėte pasauly
je būti nepastebimi (slėpti savo 
sūrumą), jūs būtumėte kaip sko
nio netekusi druska, tetinkan
ti sumindžioti. 

Kai žmogus tampa Kristaus 
mokiniu — krikščioniu, Jėzus 
sako, jog jis tuo pačiu ir tampa 
pasaulio šviesa. Į save priėmęs 
Kristų — šviesą, atėjusią į pa 

retorikos, o patraukė žmones 
savo darbais ir liudijimais apie 
patį Kristų, kuris mokytiems 
graikams įspūdžio nedarė). Tad 
reikia teisingai suprasti, ką 
reiškia būti „pasaulio šviesa" ir 
.žemės druska" pagal Kristaus 
mokymo mintį. 

Šio sekmadienio pirmasis 
skaitinys iš Senojo Testamento 
pranašo Izaijo knygos (Iz 
58:7-10) išryškina Kristaus są
voką apie gerų darbų skleidžia
mą šviesą. 

Jei nori, kad tavoji šviesa už
tekėtų, tartum ryto žara, teigia-

saulį, žmogus pats pradeda ja mai atsiliepk, kai Dievo duoda-

Ambasadorius Stasys Lozoraitis, kuriam 1992 m. vasario 9 d. Vytauto Didžio
jo universitetas Kaune suteikė Garbės daktaro laipsnį. 

Nuotr. V. Kapočiaus 

— 1993 metams skirtame lei
dinyje „Heart and Stroke Facts" 
rašoma, kad įvairios širdies 
ligos yra didžiausia Amerikos 
gyventojų mirties priežastis. 
1990 metais šiomis ligomis mirė 
930,000 žmonių, o vėžiu — 
506,000 ligoniai. Širdies ligų 
gydymui pernai išleista daugiau 
kaip 117 bilijonų dolerių. 

šviesti. Bet ir vėl Kristus moko 
savo mokinius: kadangi esate 
šviesa, nesileiskite pavožiami, o 
svieskite, kaip ant kalno pasta
tytas miestas, kaip žibintas na
muose. 

Ir tuomet Jėzus paaiškina, 
kaip toji dieviškoji šviesa per j 
Jėzaus mokinius reiškiasi že
mėje: žmonės mato jų gerus dar
bus ir, juos matydami, ne moki
nius giria, o šlovina jų „Tėvą 
danguje", Kai atsiliepiame į 
Dievo kvietimą, kai t ikrai 
priimame tas malones, kurias 
Dievas mums duoda ir sudaro
me joms sąlygas reikštis, vykdy
dami tuos gerus darbus, kurių 
norą mums įdiegė Kristus, žmo
nės garbins Dievą, ne mus, nes 
supras, kad tokio laipsnio ge
rumas tegali būti tik Dievo 
veiksmas. 

Tą mintį ryškiau išreiškia šv. 
Paulius šį sekmadienį girdimo
je ištraukoje iš pirmojo laiško 
Korintiečiams (1 Kor 2:1-5). Jis 
primena jiems, kaip jis pats 
pirmą kartą pas juos skelbė 
Evangeliją, kai jie įtikėjo: „Aš 
buvau pas jus silpnas, virpantis 
iš baimės. Mano kalba ... pasi
žymėjo ne įtikinančiais išmin
ties žodžiais, o Dvasios ir Dievo 
galybės parodymu, kad jūsų ti
kėjimas remtųsi ne žmonių (t.y. 
„mano") išmintimi, bet Dievo 
galybe". Jis primena, jog juos 
įtikino ne retorikos gudrybėmis, 
o tik paprastu asmenišku liu
dijimu apie Jėzų, kuris buvo 
nužudytas kryžiaus kančia, ir 
kaip tik tame pasirodė esąs tas 
žadėtasis Mesiją — Kristus, ku
ris gali visus išgelbėti. 

Šv. Paulius kitur tame laiške 
pripažino, jog kaip tik tai ir 
buvo papiktinimas žydams (neį
manoma, kad Dievo numylėti
nis, siųstasis išgelbėtojas, mirtų 
tokia gėdinga mirtimi) ir kliūtis 

mos malonės tave skatina dary
ti gera: „Dalykis su alkstančiu 
duona, globok pastogės netu
rintį vargšą, pamatęs ką nuogą, 
ir nenusigręžk nuo savo tau
tiečio". Kai tokiu būdu leisi 
Dievui per tave veikti, „Tavoji 
teisybė žengs tau iš priekio, o 
Viešpaties garbė palydės iš 
paskos". Ir tuomet, sako pats 
Dievas pranašo Izaijo knygoje, 
„Viešpats tau atsilieps, kai 
šauksies". 

Žmogus, žemėje gyvendamas, 
dažnai jaučiasi esąs tamsoje, at
skirtas nuo Dievo ir dėl to 
nuolat ilgisi Dievo. Bet čia 
Dievas nurodo, ką žmogus gali 
padaryti, kad jo žemiškoji 
naktis būtų šviesi kaip diena, 
kad jo paties šviesa užtekėtų 
žemiško vargo ir skurdo tamso
je: „Kai tu savo tarpe (tarp tų, 
su kuriais gyveni) pašalinsi 
priespaudą, skriaudos nedarysi, 
ko blogo nekalbėsi, paduosi 
alkstančiam duonos, pasotinsi 
vergetą, tai tavo šviesa užtekės 
tamsoje, tavoji naktis bus šviesi 
kaip diena". 

Mes kartais manome, kad ko
va su socialinėmis neteisybėmis 
yra tik naujųjų laikų popiežių 
atradimas socialinėse encikli
kose. Šį sekmadienį girdimoji 
ištrauka iš Izaijo, parašyta 
6-ame šimtmetyje prieš Kristų, 
kalba apie priespaudos pašali
nimą, nenusigręžimą nuo savo 
tautiečio. Nors to laiko žmonės 
nesuprato socialinių santvarkų 
taip, kaip mes, jie suprato, kad 
jokie pasninkai Dievui nepa
tiks, jei pasninkaujantys ne
sirūpina pašalinti neteisingumo 
iš savo tarpo, iš savo elgesio. 
Mes leidžiame Dievo šviesai 
prasiveržti ne sakydami „Vieš
patie, Viešpatie", o darydami 
gera. 

a.j.z. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS / 

80 
Kai rusams mus kaip nors perduoti kažin kas sutrukdė, 
paliko mus nežinojime paspirgti. Juk iš karto galėjo 
pasakyti, kur veš, kodėl ir kaip, bet pasakė tik, kad veš. 
Kai pasakiau, jog žinau, kad jis išeina ir kad gali mus 
palikti rusams, nė per pusę žodžio nepaneigė, kad 
nepaliks, kad viskas suponuota išvežti. Net pasisaukė 
kariuomenę, kad mus dar labiau įgąsdintų. Ar ne rupū
žė?" „A, tetraukia jį velniai, bet mes jau toj pusėj, kur 
visada norėjom būti. Aš irgi norėjau bėgti, bet karei
viai pagavo ir, automatą į nugarą įrėmę, į sunkvežimį 
atvarė". O kapitonas kur nors netoliese stovėjo ir ne
tvėrė džiaugsmu, kad kažin kokiems piktadariams gali 
įvaryti baimės", pasakiau, bet su tais žodžiais jau bu
vom šiapus Elbės, o netrukus ir šiame barakyno, kurį 
kai kurie jau pradedam vadinti prakeiktu. 

— Aš dar ne, — pasakiau ir tuoj paklausiau: — 0 
kiek anglų saugo šią Elbės pusę. 

— Niekas. Mūsų barakuose yra Senis su puska
rininkiu. Nemačiau, kad jie turėtų nors pistoletus, o 
ką bekalbėti apie ką sunkesnį. 

— Rusai galėtų ateiti visus susisemti ir išeiti. Net 
nė lapė nelotų. 

— Matyti, kad lotų. Matai, bičiuli, nebo karas, 
nebegali daryti, kaip kam užeina. 

Tylėjom. Nuvirtau aukštielninkas ir įsižiūrėjau į 
rausvas pušų šakas, žaliom spyglių kekėm dangaus 
mėlynume vėjo rankomis piešiančias niekio no dar 
nepieštus paveikslus. 

O vis dėlto gerai, kad nepasilikau kartu — po 
valandėlės pasakiau. 

— Būtum gal daug gero padaręs, — į laukus įsižiū
rėjęs, lyg sau pramurmėjo Benas. 

— Mano pažasties šašas tavo kapitonui būtų daug 
džiaugsmo suteikęs, — pasakiau, akių nuo dangaus 
mėlynėje pušų šakų žaismo neatitraukdamas. 

— O aš net nepagalvojau, — pasuko galvą į mano 
pusę. — Ar dar tebepūliuoja? Parodyk mūsų 
gailestingajai. 

nėra riebalų. 
— Rūkykit, — tuoj pasakė Mikas. 
— Lengva pasakyti, bet kur rasi rūkyklą, — atrėmė 

vyrai Miko mintį, bet Mikas buvo ne iš tų, kurie savo 
mintį paleidžia vėjais. 

— Duokit plytų, rytoj pat pastatysiu. 
Vyrai net nusikvatojo. 
— Jeigu gali pastatyti iš medinių, pritašysim. Pušų 

— Nebereikia. Baigia nubyrėti. Šeštadienį pirty galim kirsti, kiek tik norim, — kažin kuris pašiepė 
paskutinius paliksiu. 

— O randai? 
— Randai liks. Bet ne jie vieni. Kiek tas prakeiktas 

laikas visokių randų prirašė, kada jie nuaugs? — ir aš 
vėl pagalvojau apie Živilę, iš lengvo virstančia dar 
vienu randu. Ir skaudžiu. 0 kaip jauku būtų čia pečiais 
surėmus gulėti, žiūrėti į dangaus mėlynėje pušų piešia

mus paveikslus, paskui rusų kareiviams draugiškai 
pamoti. Juk ir jie velniažin iš kokio krašto atvaryti. 
Tik ne lietuviai. Lietuviais rusas vargu ar pasitikėtų. 
Bet ką gali žinoti. 

23. 
Grįžę iš paelbio, pamatėm už pirties, tolimiausiam 

kiemo kampe, prie pat spygliuotų vielų užtvaros susi
telkusį būrį žmonių. Kai priėjom arčiau, pamačiau, 
kam jiem buvo reikalingos dvi statinės. Mikas iš jų 
padarė tikrą rūkyklą. Lietuvoje savo lentpjūvės kampe 
buvo pasistatęs mūrinę šalt( dūmo rūkyklą. Išsi-
rūkydavo sau ir kaimynams mėsą. o kai vienais metais 
Hitleris uždraudė Lietuvai žąsis vežti j Vokietiją, pa
bandė net žąsis rūkyti. Tokio skanėsto apylinkė 
niekada dar nebuvo ragavusi. Ir šį kartą, kai vakare 
įsišneko, vyrai pasiskundė, kari nežino, ką daryti su 
žuvimis. Elbėje žvejoti niekas nedraudžia, galim esą 
ir šį tą pagauti, bet kas iš to: virtos neskanios, kepti 

— Nesijuok, gali prireikti ir pušų. Rytoj 
pasidairysim. 

Pasidairę už latvių stovyklos užtiko krūvą išmes
tų statinių. Mikas pasirinko porą, o dabar iš jų jau sto
vėjo rūkykla. Viena žemai, kūrenti, kita daug 
aukščiau, ant medinio rentinio pakelta, žuvims. Abi, 
pirmosios viršų, antrosios apačią, jungė skardinis vamz
dis, kurių net patvoriais mėtėsi, nes visi barakai buvo 
šildomi geležinėm krosnelėm. Dabar žemutinėje sta
tinėje kūrenosi ugnis, o per viršutinės aukštutinį, 
skylėmis išbadytą, dangtj. rūko dūmai. Rūkykla buvo 
pabaigta. Vyrai, net kai kurios moterys, rūpinosi 
meškerėmis, kiti jau žinojo, kur pas vokiečius galima 
gauti kabliukų ir valų Pora vyrų jau žinojo, kokiam 
miesteliuke galima net alaus gauti. Jų alus, sakė, 
labiau tiktų veršiukams, ne žmonėms, bet kai geresnio 
nėra... 

— Raskite, vyrai, miežių, pasidarysim savo, — 
visiškai rimtai dėstė į žilaūsį ūkininką panašus vyras. 

O gal ir buvo ūkininkas, ką kas gali žinoti. 
— Va, ką tik parnešiau. Žiūrėk, gal ką gera rasi, 

— ^žiūrinčiam į rūkstančią statinę ir besiklausančiam 
aplink stoviniuočių pastabų, pakišo ryšulį angliškų 
laikraščių tas pats vyras, kuris vakar šaškėmis žaidė 
ir nenorėjo mūsų įsileisti. 

(Bus daugiau) 

N 
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HORIZONTAI 
VIZIJA IR BAIMĖ 

GRŪMĖSI T A R P U S A V Y J E 

Parėjusieji 1992 m. žymėjo 
Lietuvių Fondo 30-ties metų su
kaktį. Šiai sukakčiai pasibaigus, 
lyg ir pasigedau išsamensio ap
žvalginio straipsnio spaudoje 
apie jo gyvą ir našią veiklą. O 
geriausiai apie tai , manau, gali 
pasakyti Lietuvių Fondo idėjos 
iškėlėjas ir įgyvendintojas dr. 
Antanas Razma, visą laiką per 
tą 30 metų laikotarpį esąs jo 
svarbiuose postuose. Tad, LF 
vadovybės visai neprašytas, ry
žausi pasikviesti dr. A. Razmą 
platesniam pokalbiui, kurį čia 
ir skelbiu. 

- 1961-62 m., kai J ū s ų skel
biama idėja steigti nejuda
mąjį fondą, iš kurio sutelkto 
kapitalo procentų būtų re
miamas išeivijos šviet imas 
bei kultūrinė veikla, tapo 
realybe, ar t ikėjotės , kad tas 
fondas g y v u o s 30 ir daugiau 
metų? Aplamai , kokia vizija 
steigimo dienomis buvo Jūsų 
mintyse? 

- Kai „Drauge" 1960 m. 
gruodžio 8 d. išspausdinau 
straipsnį „Milijono dolerių fon
das lietuviškiems reikalams ir 
to fondo p a r l a m e n t a s ' , mano 
pirmasis didžiausias rūpestis 
buvo. kaip surasti geriausius or
ganizatorius šios idėjos realiza
vimui. Buvau įsitikinęs, kad 
lietuviai jau y ra finansiškai pa
jėgūs ir toks fondas būtinas, 
norint išlaikyti aktyvią lietu
višką ve ik lą . Fondo idėja 
spontaniškai tapo populiari, ir 
1961 m. sausio 8 d. Alicijos 
Rūgytės bute buvo sušauktas 
pirmas posėdis. Dėl didelės 
sniego pūgos posėdyje dalyva
vom tik ketur i : Jonas Pabedin
skas, Alicija Rūgytė , dr. Rimas 
Sidrys ir aš . Bet už dviejų 
mėnesių, 1961 kovo 19 d., jau 
didelis būrys fondo iniciatorių 
su LB centro valdybos atstovais 
turėjome sėkmingą posėdi Čika
goje ir nu ta rėme steigti bendrą 
Lietuvių fondą su Bendruome
ne. Stasys Barzdukas , LB CV 
p i r m i n i n k a s , parodė didelį 
išmintingumą. įžvelgdamas fon
do iniciatorių idealizmą, pajė
gumą, bendruomeniškumą dirb
t i ka r tu lietuvybės ir Lietuvos 
naudai. Mano tikėjimas į Lietu
vių Fondo realizavimą ir jo dau
gelio metų išsilaikymą buvo są
lyginis: galvojau — fondas taps 
realybe, jeigu mes. organiza
toriai, sugebėsime būti toleran
tiški, darbo nuota ika bus vieni 
kitus ska t inan t i , fondo pajamų 
skirstymas kiek galint objekty
vus, visuomenės pasitikėjimas 
kuo didžiausias. Turiu pasi
džiaugti visais buvusiais ir 
dabartiniais Lietuvių Fondo or
ganizatoriais, kad visos minėtos 
sąlygos buvo šimtu procentų iš
pildytos ir Lietuvių Fondas 
pasiekė nuostabius rezultatus. 
Šiuo metu y r a per šešis milijo
nus dolerių pagrindinio kapitalo, 
ir lietuvybės bei Lietuvos rei
kalams iš pajamų padalinta dau-

Dr. Antanas Razma. 

giau kaip trys milijonai dolerių. 
Tada ir didžiausias optimistas 
to nesitikėjo. Pradžioje manyje 
vizija ir baimė grūmėsi tarpu
savyje. Tikėjau, kad lietuvių iš
eivija yra pajėgi finansiškai ir 
Lietuvių fondas būt inai reika-
ingas mūsų veiklai, bet baimė 

nedavė ramybės — ar mes suge-
bėsim bendrai suorganizuoti 
Lietuvių fondą. Žinome, kaip 
greit mes, lietuviai, susiskal-
dome bet kokioje veikloje. 
Dabar galime visi didžiuotis, 
kad šią didelę ydą nugalėjome 
ir Lietuvių Fondas tapo mūsų 
visų stebuklingu kūriniu . 

— Kokius sunkiausius peri-
j o d u s Lietuvių Fondui teko 
p e r g y v e n t i y p a č t e lk iant 
pirmąjį milijoną, kuris buvo 
užbaigtas 1974 m. lapkričio 
mėn. , taigi, po 12-kos metų 
nuo įsteigimo? 

*- Pirmieji treji metai buvo 
p a t y s k r i t i š k i a u s i . Reikėjo 
įtikinti lietuvių visuomenę, kad 
Lietuvių Fondo organizatoriai 
r imta i fondo misijai pasišventę 
gaut i nuo federalinių ir valsti
jos mokesčių a t l e i d imą , 
t inkamai sutvarkyti LF raštine 
ir vajų organizavimą. Pirmieji 
LF organizatoriai savo uždavi
nius atliko labai pavyzdingai. 
Atsimenu, ka i pirmaisiais LF 
organizavimo meta is dažnai 
naktį pabudęs galvodavau apie 
LF reikalus ir. atsiradus naujai 
idėjai fondo naudai, atsikelda
vau užsirašyti, kad dienai iš
aušus neužmirščiau idėją pa
naudoti LF realizavimui. Mano 
amžina t i l s į žmona E lenu tė 
juokdavosi, kad LF mane gali 
išvaryti iš proto. 

— Kur toji laimė buvo pa
kasta , kad per kitą 18-kos 
metų laikotarpį į Lietuvių 
F o n d o nejudamąjį kapitalą 
jau subyrėjo ar ne penki su 
pus e milijono dolerių? 

— Ta laimė atėjo tada, kada 
pirmojo milijono organizatoriai 
pralaužėm ledus į sėkmingą LF 
organizavimo ateitį: atėjo nau
ji organizatoriai su naujais orga
nizavimo metodais, nuoširdžiai 
darbavosi spaudos ir radijo va
landėlių darbuotojai, pradėjo 
r e a l i z u o t i s didel i ir maži 
palikimai, kurių bendra suma 
dabar siekia arti dviejų ir pusės 
milijonų dolerių. 

Lietuviu Fondo kūrėjai daktarai (iš kairės): Antanas Razma, Gediminas 
Ratukas ir Jonas Valaitis susitiko LF koncerte sausio 10 d. Jaunimo centre. 

N'uotr. J. Tamulaičio 

— J ū s ų nuomone, ar ne per 
anksti atskyrėt Lietuvai mili
joną dolerių, ir kokią sumą iš 
to milijono dolerių jau yra 
a p r o b a v u s i i š m o k ė t i šio 
krašto Internal Revenue Ser
vice? 

— Lietuvai atgavus ntpriklau-
somybę. tiek LF narių suvažia
vimai, tiek daugybės LF narių 
raginimai įpareigojo LF vado
vybę, kad dalis LF pagrindinio 
kapitalo būtų kuo greičiau per
vesta Lietuvai. LF vadovybė 
įvykdė šį nutarimą, ir vienas 
milijons dolerių iš LF pagrin
dinio kapitalo buvo paskirtas 
Lietuvai. Kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys su 
specialia programų taryba tą 
sumą išdalino įvairiems Lie
tuvos švie t imo, ku l tū ros , 
mokslo projektams. „Drauge" 
1992 m. lapkričio 14 d. straips
nyje „Lietuvių Fondas ir mili
jonas Lietuvai'" pranešiau tų 
projektų sąrašą su paskirstyto
mis dolerių sumomis. Tada buvo 
paskirta iš viso 633,561 dol. LF 
vadovybė tą sumą patvirtino. 
Tuo tarpu yra išmokėta tik 
59.132 dol. LF vadovybė griežtai 
kontroliuoja pinigų išmokėjimą 
ir tų projektų vykdymą, nes to 
griežtai reikalauja „Internal 
Revenue" įstatymai. Prieš Nau
jus metus buvo gautas faksu iš 
Lietuvos Respublikos Kultūros 
ir švietimo ministro Dariaus 
Kuolio, kuris pranešė, kad iš 
likusių milijono dolerių sumos 
paskirstyta įvairiems kitiems 
projektams. LF vadovybė greit 
posėdžiaus ir minimus projektus 
svarstys patvirtinimui. Šiais 
metais, kaip ir anksčiau, LF 
skirstymo komisija paskirstys 
gautą LF pelną išeivijos lietuvių 
veiklos darbams ir Lietuvos rei
kalams. Skirstymo suma šiemet 
bus per 250,000 dolerių. 

— Ar nenumatot artimoje 
ateityje atpalaiduoti Lietuvai 
daugiau milijonų? 

— LF vadovybė greitai pasiųs 
LF nar iams specialią anketą, 
kur kiekvienas LF narys galės 
pareikšti savo valią dėl savo 
Lietuvių Fondui paaukotos su
mos. 

— Pasakykit atvirai: Lietu
vių Fondas išeivijos istori
kams yra paskyręs stambes
nę sumą parašyti išsamią 
L i e t u v o s istoriją, tač iau 
laikas bėga, Lietuva vėl tapo 
laisva, o apie istorijos ra
šymą ar baigimą vis nieko 
nesigirdi. Kaip čia yra? 

— LF vadovybė j au daugiau 
kaip prieš 25 metus buvo pasi
rašiusi sutartį su a.a. prof. 
Zenonu Ivinskiu išleisti Lietu
vos istoriją. Profesoriaus greita 
mir t i s nu t raukė šį svarbų 
mokslinį darbą. Po to Lietuvos 
istorijos rašymas buvo pavestas 
išeivijos istorikams, ir LF tam 
reikalui paskyrė pakankamai 
pinigų. Dėl mums visiems nesu-
prantmų priežasčių neaišku, 
kodėl Lietuvos istorijos rašymas 
taip ilgai užtruko. Šiuo metu, 
kaip LF vadovybei pranešta, 
Lietuvos istorijos medžiaga yra 
rankraštyje, tikimės, kad išei
vijos ir Lie tuvos i s tor ika i 
pagaliau greitai išleis Lietuvos 
istoriją, kuri yra būtinai reika
linga ir Lietuvai, ir išeivijai, ir 
Lietuvos Respublikos konsula
tams įvairiuose kraštuose. LF, 
kaip ir praeityje, tam reikalui 
skirs pakankamai lėšų. 

— J ū s , kaip Lietuvių Fon
do kūrėjas , ilgai b u v ę s ir da
bar t e b e s ą s svarbiose parei
gose jo vadovybėje, malonė
kite papasakoti , kurios aki
mirkos per 30 veiklos metų 
b u v o smagiausios ir kurios 
l iūdniausios? 

— Gal mano toks optimis
t iškas charakteris, kad beveik 
liūdno momento iš LF organiza
vimo istorijos neprisimenu. Tik 
gražūs, pasididžiavimo kupini 
momentai mane ir kitus LF 
vadovybės narius džiugina. LF 
vadovybės, organizatorių tarpe 
viešpatauja speciali, kaip mes 
vadiname, Lietuvių Fondo nuo
taika. J i yra kooperavimas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

M E D A U S AUTORIUI 

„SVETUR" — knyga apie Lie
tuvą anglų kalba š.m. sausio 9 
d. buvo pristatyta San Diego 
Public Library, San Diego, CA. 
Knygos autorius Linus R. Fike 
buvo apdovanotas vietinio auto
riaus medaliu. Linkime autoriui 
ir knygai sėkmės. 

„SVETUR" - gaunama ir 
„Drauge". 

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

G R A N A D A HILLS, C A 

Jeigu pažvelgsite į naujausią 
Thomas Guide, gatvių žemėla
pyje ras i te Granada H i l l s 
vietovėje dvi gatves, pavadintas 
Lietuvos vardu. Džiugu, k a d šio 
miesto v a d o v y b ė . L i e t u v a i 
atgavus nepriklausomybę, jos 
vardu pavadino savo gatves . 

Dėka lietuvių iniciatorių gru
pės, kurie praeityje kė lė šį 
klausimą, dabar įvyko teigia
mas sprendimas Lietuvos vardo 
garsinimui. Ver t a pažymėti , 
kad Amerikoje y ra labai maža i 
vietovių, kuriose yra Lithua-
nian Dr. ir Li thuanian PI. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 

K A U N O ŠOKĖJAI 
LOS A N G E L Ė J E 

Amerikos Šokėjų draugijos 
pakviesti, į JAV-es atvyksta 
keturiolika asmenų Kauno Šo
kių grupė „Sūkurys". Jų tarpe 
yra 4 pareigūnai, 8 šokėjai ir 
balinio šokio meistrai, „Sū
kurio" direktoriai Česlovas ir 
Jūratė Norvaišai. 

Šokių pirmenybės vasario 27 
d. vyks Glendale Civic auditori
joje. Kovo 27 dieną jie dalyvaus 
Pasaulio šokių pirmenybėse, 
Provo mieste, Utah valstijoje. 

Kauno „Sūkurys" yra viena iš 
gerųjų grupių pasaulyje, kuri, 
Amerikos direktoriaus Trevor 
Jonės nuomone, gali laimėti 
daugiausia medalių ne v ien tik 
Glendale, bet ir Provo. 

Lietuviai, norintieji dalyvauti 
Glendale Civic Šokių šventėje, 
prašomi skambinti vietų rezer
vacijai telefonu: 818-766-7698. 
Bilietų kainos: pirmos eilės 

respektas vienas k i tam, demo
kratiškumas, entuziazmas, ven
gimas asmeninių int r igų ir 
tikėjimas, kad LF atlieka dide
lę misiją lietuvių darbų vykdy
me išeivijoje be i Lietuvoje. 
Turiu pasidžiaugti , kad nauji 
LF vadovybės nar ia i tuoj užsi
krečia ta LF nuo ta ika , ka i 
ateina į jo vadovybę. Todėl galiu 
drąsiai tvir t int i , kad LF atei t is 
šviesi ir LF pagrindinis kapi ta
las didės iki dešimties milijonų 
ir daugiau. 

— Ką galit p a s a k y t i apie 
Lietuvių Fondo pagrindinius 
žmones, kurie jau d a u g e l į 
metų rūpinasi fondo kapi ta lo 
augimu bei administraciniais 
darbais, kurie Tamsta i patys 
patikimiausi ir art imiausi? 

— I šį klausimą a tsakyt i bū tų 
labai rizikinga ir pa re ika lau tų 
daug vietos, nes praeityje ir 
dabar buvo ir y r a d a u g pasi
šventusių darbuotojų, organi
zatorių, aukotojų, kur ių dėka 
LF pasiekė tuos s tebukl ingus 
rezultatus. A t sakydamas į šį 
klausimą, galiu ką nors pamirš
ti, nepakankamai ką nors įver
tinti ir sugadinti tą L F darbo 
nuotaiką. Jeigu t ikrai y ra bū
tina atsakyti šį k lausimą, m a n 
reikėtų labai nuodugniai peržiū
rėti LF organizavimo istoriją. 
Be to, yra LF leidinys, k u r 
išvardinti visi LF darbuotojai , 
aukotojai. Taip pat g re i t bus 
išleistas antras LF leidinys, k u r 
bus išvardinti vėliau prisidėję 
darbais, aukomis ir k i ta i s orga
nizaciniais darbais pr ie Lietu 
vių Fondo augimo. 

VLB. 

staliukai — 20 dolerių asmeniui, 
antros eilės — 13 dol., bendras 
įėjimas 10 dol. 

Lietuviams rezervuotas visas 

blokas bilietų. Skatinama juos 
nedelsiant įsigyti, nes vėliau 
gali pritrūkti sėdimų vietų. 

Ieškoma asmenų, galinčių ap
gyvendinti „Sūkurio" grupės 
narius savo namuose. Smul
kesnes informacijas suteiks 
Rimas Mulokas, telef. 818-
368-2032. 

Vytautas Šeštokas 

Daug kas gyvena kaip dalini 
savižudžiai — žudydami savo 
talentus, energiją, kūrybin
gumą. Išmokti kaip būti sau 
geram yra kur kas sunkiau 
negu išmokti būti geram ki
tiems. 

Joshua Loth Liebman 

Los Angeles Lietuvių dienų programoje — žavusis „Spindulio" ansamblio jaunimas. 

Kelionės į Lietuvos 
Tarpatautinį 

Teatro Festivalį 
Gegužės 10-24 

1993 metų gegužes mėnesio 10-24 dienomis Lietuvoje rengiamas pirmas Tarptautinis teatro 
festivalis LIFE. Kviečiami geriausi teatrai išviso pasaulio. Festivalyje dalyvaus Švedijos Karališkojo 
Dramos teatro trupė, vadovaujama Ingmaro Bergmano, trupės iš Japonijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Lietuvos ir daugelis kitų. 

Jūsų kelione pasirūpins LIFE kelionių agentūra American Travel Service. Siūlomos įvairiau
sios kelionės, suteikiančios svečio statuso privilegijas, bilietus [spektaklius, ekskursijas į įdomiau
sias Lietuvos vietas, r " 

Skambinkite arba atsiųskite kuponą, 
jei norite įsigyti leidinį apie keliones įfes-
tivalį. Užsisakykite vietas iš anksto, jų 
skaičius ribotas. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Pk., IL 60642 
Tel. 708 422-3000 FAX 708 422-3163 

* * * 
Gedimino 46-1, Vilnius 

Tel. 22-39-39 

j Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į festivalį. 
• Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į Lietuvą. 

Vardas, pavardė 

Adresu* 

Miestas 

Valstija Pašto kodas 

Tel. namų 

Tel. darbo 

Siųskite: American Travel Service 9439 S. Kedzie. F.vergreen Pk. IL 60642 

INTERNATIONAL f 

TRAVEL CONSULTANTS Zftib^S* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avenue 
Hlckory HIII, llllnoto 60457 
ML 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uatuva 
T»l«fontl: 77-78-97 Ir 77-83-02 

63 ITIidkind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

įsnc 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

KALBANT APIE REKORDUS 
Žmonės mėgsta rekordus. Šia

me krašte vienas ant aukšto 
stulpo išsėdėjo nenulipęs dvi 
savaites. Būtų gal tupėjęs kaip 
paukštis ir ilgiau, bet užėjus 
audrai, perkūnas jį nuleido. 
Skaitėm spaudoj, kaip viena 
porelė Mineapoly šokių salėj 
šoko beveik keturias paras, iki 
juos išvežė į ligoninę ir po 
savaitės sugražino į gyvenimą. 
Dar kažkoks Mike suvalgė ar ne 
puspenkto tuzino kiaušinių bet 
kai reikėjo viską išpumpuoti, 
rekordininkas neatlaikė. 

Lietuviai taip pat turi drąsuo
lius, kurie gali konkuruoti su 
pasauliniais redordininkais. Tik 
prisiminkime, kai po Antrojo 
pasaulinio karo dalyvavome pir
maisiais, antraisiais metais 
Vasario 16 minėjimuose Ash
land auditorijoj. Minėjimai 
trukdavo mažiausiai penkias 
valandas. Žmonės atsinešdavo 
viščiukų porcijas ir salėje iš 
kišenių išsitraukdavo ko nors 
stipresnio. 

Į Guinesso rekordų knygą 
reikėtų įrašyti ir Benediktą B., 
kai jis, pradėdamas iškilmingą 
akademiją, įteikiant premiją 
Pulgiui Andriušiui už Sudieu, 
kvietkeli, „trumpą" (taip įrašyta 
programoj) atidarymo žodį sakė 
vieną valandą ir keturiasdešimt 
minučių. Būtų gal sakęs ir dvi, 
tris valandas, jei ne jį pasiekę 
raščiukai, kurių vienam buvo 
parašyta: „Benediktai, geriau 
tu nusišautum!" 

Į kronikų knygas reikėtų įra
šyti ir porą atsitikimų mūsų 
mieloj Chicagoj, kai sykį vietinį 
kalbėtoją, kitą sykį atvykusį iš 
rytinio pakraščio,iš salės pakilę 
klausytojai užlipę ant scenos 
mandagiai paprašė leisti jį pa
lydėti atgal į pirmąją klausytojų 
eilę. Iš salės ne visi dar buvo 
išsiskirstę. 

I kalbininkų (gal geriau — 
kalbėtojų) eiles ne taip senais 
laikais visuomenė buvo prisky-
rusi ir žymų, garbingą generolą. 
Vienos mokyklos vaikams buvo 
rodomas filmas iš Nepriklauso
mos Lietuvos laikų. Kaunas, 
Klaipėda, Palanga, prezidentas 
Smetona, kariuomenės prati
mai poligone, paradas — labai 
viliojanti pramoga, sukelianti 
nostalgiją. Filmo pažiūrėti at
vyko ir svečių. Kai mokyklos 
vedėjas ruošėsi užgesinti šviesą, 
iš salės paprašė balso generolas. 
Jis nori paaiškinti, trumpai, 
apie tai, kas čia bus rodoma. 
„Labai prašau, malonu", — negi 
galima su generolu kitaip elgtis. 

Ir tada mūsų svečias ėmė pa
sakoti apie senosios Lietuvos 
kariuomenę, kad tokia buvojau 
ir Mindaugo laikais, o Gedimi
nas kare ir žuvo nuo patrankos 
ar armotos šūvio. Emė dėstyti, 
kas yra armota, kad tai pabū
klas, padarytas ne iš šiaudų ar
ba eglinių lentų, bet išlietas iš 
kieto metalo. Kad į ją pilamas 
parakas, kad seniau būdavo 
užkemšama pakulom, įdėdavo 
svietinį „tokio didumo" (čia jis 
parodė kokio), paskui pritaisy
davo knatą, šiaudų kuokšte 
knatą padegdavo, artileristai 
šokdavo į šalį, duobėse sugulda
vo ir laukdavo baisaus sprogi
mo. Sviedinys kartais pataiky
davo ten, kur reikia, kartais ne, 
bet priešui baimės būdavo už
tektinai daug, ir jie išlakstyda
vo kaip žiurkės. Kai artėjo 
laikas salę apleisti, kai ir vaikų 
mažai beliko, o generolas vis dar 
dėstė karo mokslą, ir nebuvo 
žinoma, kaip jį sustabdyti, vedė
jas užgesino šviesą ir įjungė 
prožektorių. „Aš dar ne viską 
pasakiau", pasigirdo nelaim
ingas balsas iš salės. 

Mūsų broliai tenai tėvynėje 
taip pat pavyzdingi klausytojai, 
turbūt pripratinti iš nesenų 
laikų kai po sunkaus darbo tek
davo Kultūros rūmuose dar 
kelias valandas snausti ir 
klausyti politrukų įtikinėjimus, 
kad gyveno aukso amžių. 

Mums rašė iš Plungės, kad 
tenai į poeto Mačernio minėjimą 
buvo pakviesta 14 kalbėtojų, 
akademikų^ profesorių, ir akade
mija tęsėsi penkias valandas, o 
po pertraukos meninė dalis dar 
dvi. Klausytojų netruko, nes kai 
vieni išeidavo, ateidavo nauji, 
rajonas didelis. 

Prie ne taip linksmo rekordo 
reikia paminėti Liudo Dam
brausko knygoje Gyvenimo 
akimirkose užrašyto fakto, kad 
Vytautas Skuodis sovietų teis
me paskutinį žodį sakė aštuo
nias valandas. Prokuroras siūlė 
jį nuteisti šešeriems metams, 
bet teismas, matydamas, kad j j 
Skuodis tyčia vargina, pridėjo 
dar porą metų. 

Istorija žino ir daugiau lietu
viškų rekordų. New Yorke mi
nint Dariaus ir Girėno sukaktį 
prie paminklo, esant 90 laips
nių, paprastai kalbėtojų būna 
26. Tik Chicaga kartais at
silieka: Jurgio Janušaičio iš 
Chicagos išleistuvėse buvo tik 
23 kalbėtojai, ir lažybas 
pralaimėjo, kurie dėjo pinigą, 
kad bus tikrai du tuzinai ar 

KAIP IR KRĖVĖS 
„BOBULĖS VARGAI" 

Darbdavys klausinėja jauno 
aplikanto: 

— Kelintą valandą keli ryt
mečiais? 

— Visuomet penktą valandą. 
— Ar tik tu vienas atsikeli 

tuo laiku? 
— Motina irgi atsikelia ir 

padaro pusryčius. 
— Kelintą valandą tėvas 

kelia? 
— Šeštą valandą, tuomet 

motina duoda ir jam pusryčius. 
— Kas pietus pagamina? 
— Motina. 
— Tai po pietų motina laisva? 
— Ne, ji tuomet namus ap

valo, vaikams siuva drabužius 
ir gamina vakarienę. 

— Po vakarienės ką darote? 
— Mudu su tėvu, parūkę ir 

paskaitę laikraščius, einame 
gulti. 

— Na, o motina? 
— Motina lėkštes, indus ir 

puodus sumazgoja ir vaikus 
suguldo. "V"". 

— Kiek jūs. gaunate algos? 
— Tėvas gauna šimtą per 

savaitę, aš penkiasdešimt. 
— Motina kiek gauna? 
— Ką tamsta sakai? 
— Kiek motina algos gauna? 
— Motina? Motina negauna 

algos. Ji nedirba! 

TEGYVUOJA 
BIUROKRATIJA! 

Amerikos administracijoj, 
kaip ir daugely kraštų, biuro
kratija kartais iškrečia pokštų. 
Biznierius Thomas Knox pasi
siūlė Philadelphijos merui Ed-
wardui Rendell būti nemokamu 
patarėju piniginiais reikalais. 
Taisyklės neleidžia įstaigoje 
laikyti bet kokį pareigūną be 
atlyginimo, tai patarėjui bus 
mokama simbolinė metinė vie
no dolerio alga. Bet čia prasidėjo 
bėdos. Pirmiausia Knox turėjo 
užpildyti kelis lapus, reika
lingus visiems mokesčių mokė
tojams; paskui kie' vieną dieną 
turėjo vesti dienyną, nežiūrint, 
jis buvo ar nebuvo pas merą, 
buvo ar nebuvo reikalingi jo 
patarimai. 

Mero įstaigoje algos mokamos 
kas dvi savaitės, tai ir Knox 
dabar paštu gauna 4 centus. 
„Vokas daugiau kainuoja negu 
keturi centai, o dar pašto 
ženklas, čekis" — nusijuokė 
Knox. 

IR JAM REIKIA POILSIO 

Susan Roman buvo savo kie
me, kai atsirado mandagus, 
senas ir pavargęs šunelis ir ją 
sekiojo, įėjo į namus, greit 
kampe susirietė ir užmigo. Po 
valandos neprašytas svetelis 
paprašė išleisti ir dingo. Tas pat 
atsitiko ir kitą, ir trečių dieną; 
praėjo net kelios savaitės. Atbė
ga, valandėlę pamiega ir dings
ta. Neatrodė, kad jis būtų alka
nas arba neturėtų namų. Tada 
Susana prie kaklo dirželio 
prisegė raštelį: „Kiekvieną 
dieną tas šunelis atbėga j mano 
namus ir valandą pamiega. Kas 
yra su juo?" 

Kitą dieną šunelis vėl pasiro
dė su kitu rašteliu prie dirželio: 
„Mūsų namuose viso yra dešimt 
vaikų, visi jį myli, visą dieną 
negauna pailsėti". 

Reader's Digest 
* / 
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Vilniaus „Alumnato" kavinė
je norintieji rūkyti turi susi
mokėti 25 talonus. 

DRAUGAS, seštadie. i*, 1993 m. vasario mėn. 6 d. 

Iš vokiečių spaudos 

RIMTAS KLAUSIMAS 

Kai mokyklos ekskursija lan
kėsi Vašingtone, apžiūrėjo ir 
FBI rūmus. Skelbimų lentoje 
buvo iškabinta 10 labiausiai 
ieškomų nusikaltėlių fotografi
jos, ir viena? mokinys paklausė 
gido: 
— Kodėl jūs nesuėmėt tų tipų 
tada, kai juos fotografavote? 

— Aš negalėjau išeiti, esu sekantis kalbėtojas. 

daugiau. Koks nemalonumas! 
Seni žmonės pasakojo, kad dar 

prieš Pirmąjį pasaulininį karą 
kažkurioj nedidelėj Žemaitijos 
parapijoj senukas klebonas 
mėgdavo gėrėtis savo ilgais ir 
nuobodžiais pamokslais. Vieną 
lietingą rudenį, ar tik ne per 
šventą Mykolą, veik visa bažny
tėlė pradėjo snausti, užsikrėtė ir 
pats pamokslininkas ir užmigo. 
Negi teisingieji žemaičiai me
luos, tai tvirtindami. 

Mūsų išeivijos jaunimas, geru 
tėvų vaikai mėgsta ilgus 
minėjimus, paskaitas, kurios 
tęsiasi dvi, t r i s valandas. 
Suvarius j tokius maratoniškus 
renginius, geriausia užrakinti 
duris. 

Cinamonas 

VIENA KVAILYSTĖ 
KOVOTŲ SU KITA 

KVAILYSTE 

Estijos parlamento Rojalistų 
trakcijos narys Kir.ias Teiteras 
pasiūlė Estijoje sukurti Torgu 
karalystę. Tokio nutarimo pro
jektą jis įteikė parlamento 
valdybai. Projekte siūloma ka
ralystę įkurti bu\.šiose Sarės 
valsčiaus Torgu srities žemėse 
kiip administracini vienetą. 

Lapkričio 28 diena įvykusioje 
Sarės valsčiaus šventėje Teite
ras buvo paskeir>tas Torgu 
karaliumi Kiruky I. 

Ekscentriškumu oasižyminti 
Rojalistų frakcija savo pro
graminiu tikslu yra paskelbusi 
kovą su šalies polonio gyveni
mo kvailystėmis. 

REKORDVS 

Iš Kybartų geUv.nkelių sto 
ties buvo pavogta *356 tonos 
akmens anglių, 12 milijonų 
rublių ar talonų \< *tės. Tokiu 
būdu buvo pasiektas vagystės 
rekordas, rašo Respublika. 
Siūlome tą rekordą įrašyti i 
Guiness Rekordu snyga. 

Iš Singapūro spaudos 

Televizijos aktorius Diek 
Covett Hollywoode mėgstamas 
todėl, kad net 40 procentų 
skolintų knygų gražina sutartu 
laiku. 

Iš amerikiečių spaudos 

Balvs Pavabalys 
ŠUNIOP TOS REZOLIUCIJOS, 
JEI NEBĖRA MAN LIUCIJOS! 
Pradėjau geisti revoliucijos: 
Pabodo vienodumas. 
Naujųjų metų rezoliucijos 
Pradingo tartum dūmas. 

Buvau nusprendęs grįžt į Kupiški 
Tiesiog į savo namą. 
Bet, paviešėjęs ten užupečky, 
Likau pas dėdę Šamą. 

Ir štai regiu save ten svetimą, 
Ne kupiškėnų būdo. 
Kažkas net pojūčius man atima 
Ir žaisti meile kliudo. 

Nebėr tam Kupišky nė Liucijos, 
Važiavusios per tiltą. 
Šuniop nuėjo rezoliucijos 
Ir visa, kas pamilta. 

Tikras spaudos badas Spaudos apžiūrėjimas 
Tarp daugybės laikraščių, lei

džiamų Lietuvoje, kurie pasiekė 
ir Čikagą, keli jų turi įdomes
nius pavadinimus: 

Vilniuje — Abirūnė, Kom
promisas, Bifas, Alio, Rankas 
aukštyn!, Tango, Parabolė, 
S.O.S., Dantis už dantį, Spiritiz
mas, Velniovara. 

Kaune — Stirolas, F. D. Fan
tastika, Koodra, Saldainiu
kas, Dviese, Maišt ininkas, 
Bezmėnas. 

Šiauliai — Liūtas, Po pietų. 
P a n e v ė ž y s — Jupi ter is , 

Pasimatymas, Sveiks, valio!, 
Baltoji Varnelė. 

Kituose miestuose — A mon 
sakaav Olimpija, Ieva, Tik vy-
rairuflfPrūsas, Okto piligrimas, 
Briedis, Gandras, Liktarna, 
IDA, Detektyvas, Nekabink ma
karonų (Alytuj), Maištininkas, 
ir kt. 

1991 metais Knygų rūmai 
laikraščių priskaičiavo tik 1006, 
1992 — dar nebaigė skaičiuoti, 
nežinom skaičiaus. Gal jų reikė
tų ir daugiau, bet bėda, laikraš
čių leidėjai pavadinimų nesu
galvoja, nepadeda jiems ir 
didysis lietuvių kalbos žodynas. 

PAINUS 
SUSIGIMINIAVTMAS 

Jonas vedė našlę, kuri turėjo 
jau paaugusią dukterį. Jono 
tėvas, vardu Jokūbas, įsimylėjęs 
sūnaus podukrą, su ja susituo
kė. Po tų vedybų Jokūbas, Jono 
tėvas, buvo savo sūnaus Jono 
žentu ir Jono podukra buvo jo 
motina dėlto, kad ji buvojo tėvo 
žmona. Po kurio laiko Jono 
žmona sulaukė kūdikio, kuris 
buvo savo tėvo, Jono, dėdė, o 
Jono tėvas, Jokūbas, savo vaiko 
vaikui švogeriu. Jokūbo žmona 
irgi pagimdė vaiką. Tas vaikas 
tada buvo Jono, Jokūbo sūnaus, 
broliu ir taip pat anūku todėl, 
kad tas vaikas buvo Jono poduk
ros sūnus. Jono žmona buvo jam 
močiutė todėl, kad ji buvo jo 
motinos motina. Jonas buvo 
savo žmonai kartu ir vyras ir 
anūkas, ir kadangi močiutės 
vyru yra diedukas, tai Jonas 
taip pat buvo dieduku. 

• 

Ekskursantų grupė lankosi 
Denverio pinigų kalykloj. Di
džiuliai presai kala ir automa
tiškai skaičiuoja pagamintas 
monetas. Jiems bežiūrint, susi
darė krūvelė monetų, vadovo žo
džiais, 45,000 dolerių vertės. 
Tada viena lankytoja savo vy
reliui pusgarsiai ir sako: 

— Žiūrėk tu man! Jie pinigus 
gamina greičiau negu aš spėju 
leisti. 

Reader's Digest 
* 

Ten, kur išmintį dalina. 
Aš matau vien lauką gryna 
Ten, kur seikėja kvailybę 
Žmonės vienas kitą trypia 

Aloyzas Tandzegolskis 

UNIVERSITETŲ 
KARŠTLIGĖ 

Prof. J. Pikūnas stebisi Lietu
vos mokslo ir švietimo vadovų 
pasinešimu steigti ir steigti 
naujus universitetus, kai nėra 
tam lėšų. Šalia esamų senų, 
tvirtų Vilniaus ir Vytauto 
Diižiojo universitetų jau turime 
Klaipėdos, Technologijos, Tech
nikos, Pedagoginį universitetus. 
,Tęko nugirsti, jog apie univer
sitetus svajoja Šiauliai, Panevė
žys, į universitetų lygį veržiasi 
muzikos, medicinos, gal dar 
kitos mokyklos. Ir taip be galo. 

Spygliai drįsta eilę papildyti 
ir steigti atskirą universitetą — 
mafijos vaikams, kad jų neįveik
tų jokie policijos legionai; ne pro 
šalį įvykdyti seną svajonę Juozo 
Gabrio — universitetą įkurti jo 
miestely, Garliavoj. Ten tiktų 
auklėti politinių nuotykių ieš
kotojų kadrus. Jei kas turi 
daugiau pasiūlymų, praneškite 
Spygliams. 

Beje, dar nespėjome šio teksto 
nunešti į spaustuvę , kai Čika
gos lenkų laikraščiai mums pra
nešė, kad Vilniuje yra dar 
vienas universitetas — lenkų, ir 
jie čia renka jam pinigus, ieško 
studentų. Profesorių ir patalpų 
dar nesurado. 

SUKAKTYS 

1993 m. sukanka 5 metai, kai 
prasidėjo emigracija iš vienos 
partijos į kitas. 

Lietuvos aidas 

BŪTŲ RUSIJOS CARU 

Tarp šimto ar daugiau kandi
datų, norėjusių būti Lietuvos 
prezidentu, buvo ir Romualdas 
Neverdauskas, bet jis, kaip rašo 
Tiesa ^negalėjo savo pilietybės 
įrodyti, tada jis Lietuvos žurna
listų susitikime pareiškė, kad 
skųsis net Aukščiausiam Teis
me ir pridėjo: 

„Politika ir meilė" — taip 
prelegentas apibūdino susitiki
mo su žurnalistais temą. Jis 
sakėsi esąs turt ingiausias 
žmogus pasaulyje, nes visus 
myli. Visa, kas šiandien vyksta, 
ir yra meilės judėjimas. Jis buvo 
nuvykęs į Maskvą ir Baltuo
siuose rūmuose raginęs prisi
jungti prie šio judėjimo, antraip 
visą Rusiją jis paversiąs... 
haremu. Rusija>girdi, jau dabar 
pasiruošusi jį priimti į carus, tik 
būtų kur kas geriau, jei tai būtų 
ne žmogus iš gatvės, o Lietuvos 
valdovas. Todėl jis ir kėlęs savo 
kandidatūrą į Lietuvos Respu
blikos prezidento postą. 

Iš žurnalistams pateiktos bio
grafijos matyt i , kad jis 
inžinierius, baigė teisės mokslus 
ir dirba kaip ginekologas. 1984 

jis buvo „priverstinai gydomas" 
psichiatrinėj ligoninėj. Nedaug 
vilčių, kad jis būtų Lietuvos 
prezidentu, bet Rusijos caru — 
beveik tikras reikalas. Pagyven
sim, pamatysim. 

Korėjoje yra daugiau kaip 42 
milijonai gyventojų. Katalikų 
yra pustrečio milijono (apie 
60%). 

Laiškai lietuviams 

K.K. MIKLAS 
PASTEBĖJO K. MIKLA 

Tarp svečių (Kultūros židiny) 
pastebėti Lietuvos ambasado
rius Anicetas Simutis, LB New 
Yorko apygardos pirm. Kęstutis 
Miklas... 

K.K. Miklas, Darbininkas 

— V»je, viriininkaii A* įt jo praliausi 

ŠTAI KODĖL GERIAU 

Ekonominiai, reikėtų manyti, 
nauji vairininkai gal sugebės 
geriau tvarkytis. Pirmiausia, 
manyčiau, dėl to, kad jie buvo 
naujų reformų sabotuotojai, tad 
dabar, pasikeitus rolėms, nebe
bus kam sabotuoti. 

J . Ž. Draugas 
* 

Dantis už dantį, protezas u i 
protezą. 

Mūsų laiką grasinimas 

tetoj laidotuves . . 
Vytautą* VEBIAUSKAS 

Šluota 

GIMUSIEMS VASARIO 
MĖNESI 

Vasaris: Viriszkis Vasariye 
gimęs turi dide galybe prie val
gymo ir gėrimo, grajuje, jodinėja 
ir važinėja mielai. Jis yra didei 
skubrus ir lengva-mislis. vienok 
jis tik ir savo palaima padarys. 

Moteriszka Vasaryje gimusi 
myli knygas, vienok jose mažai 
skaito, tik turi dideli norą ka 
greicziausia apsivesti. 

Naujas didelis sapnorius 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 

ĮMONINĖ TEISĖ 
LIETUVOJE 

Ekonominių Reikalų Taryba 
yra susitarusi su autoriais JAV 
ir Lietuvoje dėl straipsnių kai 
kuriomis ekonominėmis temo
mis. Tai darydama ERT atlieka 
informacijos telkimo vaidmenį, 
bet nerekomenduoja kurį nors 
projektą ir nesiima atsakomy
bės už informacijos tikslumą ar 
projektų pelningumą. Šio 
rašinio autorius yra Vytautas 
Pakalniškis, Ekonomikos ir pri
vatizavimo instituto Vilniuje 
direktorius. 

Edmundas Kulikauskas 

* * * 

Bendrosios pastabos 
Lietuvoje tik pradėta kurti 

politinio ir ekonominio 
gyvenimo teisiniai pagrindai. 
Tai būdinga ir įstatymams, 
reglamentuojantiems įmonių 
steigimą, valdymą, jų tarpu
savio santykius. Taip pat dar tik 
pradedama svarstyti, kokiu 
keliu eiti, pertvarkant Civilinį 
kodeksą, sprendžiamas klau
simas, ar reikalingas Komerci
nis kodeksas, kaip turi būti 
sprendžiami ginčai tarp versli
ninkų, vykdant jų tarpusavio 
įsipareigojimus ir pan. 

Tie įmonių įstatymai, kurie 
Lietuvoje jau galioja, gali būti 
laikomi besiformuojančios 
Lietuvos komercinės teisės pa
grindu. 

Lietuvos Respublikos konsti
tucijoje ir Nuosavybės pagrindų 
įstatyme yra suformuotos įmo-
ninės teisės pagrindinės nuosta
tos — privati nuosavybė, sam
domas darbas ir teisė kiekvie
nam žmogui verstis komer-
cine-ūkine veikla (verslu). 
Toliau šios nuostatos detali
zuojamos Įmonių įstatyme ir 
atskirų įmonių rūšių įsta
tymuose. 

įmonių įstatymas buvo priim
tas 1990 m. gegužės 8 d. Tai ne
didelės apimties dokumentas, 
kuriame nustatoma, kokios 
įmonių rūšys Lietuvoje gali 
veikti, kaip jos steigiamos ir 
likviduojamos, kiek į jų veiklą 
gali kištis vyriausybė ir teismai. 
Kiekvienos įmonių rūš ies 
veiklai per 1990 metus buvo pri
imti atskiri įstatymai: Ūkinių 
bendrijų įstatymas, Akcinių 
bendrijų įstatymas, Valstybinių 
įmonių įstatymas ir Žemės ūkio 
bendrovių įstatymas. Įmonių 
veiklai labai reikšmingi taip pat 
Užsienio investicijų, Mažųjų 
įmonių, Bankroto, Konku
rencijos įstatymai. 

Visi šie įstatymai sudaryti 
pagal šiuolaikinius Vakarų 
Europos valstybių komercinės 
teisės standartus. Kuriant 
Lietuvos įmonių įstatymų pro
jektus, buvo studijuojami ne tik 
Europos valstybių, bet ir JAV 
įstatymai. Tačiau daugiausia 
Lietuvos įmonių įstatymuose 
yra perimta iš Vokietijos komer
cinės teisės. Taigi, priėmus 
Lietuvos įmonių įstatymus, 
buvo sulaužyta senoji sovietinė 
tvarka ekonomikoje ir įmonių 
teisėje. Šiais įstatymais sudary
tos galimybės tiek Lietuvos, 
tiek užsienio komersantams 
Lietuvoje steigti įmones ir or
ganizuoti jų veiklą pagal 
civilizuoto pasaulio taisykles. 

To nepaisant, Lietuvoje, ku 
riant komercinei veiklai teisinį 
mechanizmą, dar reikia daug 
padaryti. Pirmiausia reikia 
sukurti komersantams pri
imtiną ginčų, kylančių dėl 
komercinių sutarčių vykdymo, 
sprendimo procedūrą ir or
ganus, nagrinėjančius tokius 
ginčus, struktūras. Teismai jau 
yra reformuojami. Tačiau jie 
bylas nagrinėja pagal sovie
tiniais laikais priimtą civilinio 

proceso kodeksą. Komersan
tams ginčų nagrinėjimas teisme 
ne visada priimtinas dėl teismi
nio proceso gremėzdiškumo. Jie 
pirmenybę teiktų arbitražui. 
Tačiau ši institucija Lietuvoje 
dar nesuformuota. Reikalai 
šioje srityje šiemet turėtų pa
gerėti, nes yra sudarytos darbo 
grupės, kurios art imiausiu 
laiku turi pateikti Seimui 
svarstyti civilinio proceso ko
dekso projektą. Be to, praktiškai 
jau pasirengta prisijungti prie 
tarptautinių konvencijų, tvar
kančių tarptautinę prekybą ir 
arbitražinę ginčų sprendimo 
tvarką. Atlikus šiuos darbus, be 
abejonės, žymiai pagerėtų sąly
gos komercinei veiklai, komer
santai Lietuvoje įgytų tokias 
pačias galimybes savo inte
resams užtikrinti ir apginti, 
kaip ir kitose demokratinėse, 
teisinėse valstybėse. 

Lietuvos įmonių įstatymai yra 
išversti į anglų kalbą ir išleisti 
kartu su kitais svarbiausiais 
įstatymais 1991 m. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos lei
dinyje „Selected Anthology of 
Institutional, Economic and 
Financial Legislation. 

Įmonės sąvokos apibrėžimas 

Lietuvos Respublikos įstaty
muose terminas „įmonė" reiš
kia ir nuosavybės teisės objektą, 
ir nuosavybės bei kitokių teisių 
subjektą. Lietuvos įmoninėje 
teisėje nėra įprasto Vakarų 
Europos komercinei teisei „ko
mersanto" termino. Tiesa, 
Įmonių įstatymo 3 str. yra 
kalbama apie įmonininką, kaip 
teisės subjektą, ir įmonę, kaip 
teisės objektą. Tačiau įmoni-
ninko, kaip teisės subjekto, sta
tusas kituose įmonių įsta
tymuose nėra išvystytas. Tai ap
sunkina įstatymų aiškinimą, 
nes kiekvienu atveju reikia 
spręsti, kas turima galvoje, var
tojant įstatymo teksto žodį 
„įmonė", ar tai teisės objektas, 
ar teisės subjektas. Manau, kad 
tobulinant įstatymus šio ter
mino dualizmo bus išvengta. 

Įmonių rūšys 

Įmonių įstatymo 6 str. numa
tyta, kad Lietuvoje gali veikti 
šios įmonės; 

— personalinės (individua
linės įmonės (PĮ); 

— tikrosios ūkinės bendrijos 
(TŪB); 

— komandi t inės (pasiti
kėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB); 

— uždarosios akcinės bendro
vės (UAB); 

— akcinės bendrovės (AB); 
— žemės ūkio bendrovės 

(ŽŪB); 
— valstybinės įmonės (VĮ); 
— valstybinės akcinės įmonės 

(VAĮ). 
Yra trys pagrindiniai požy

miai, pagal kurį nors vieną iš jų 
ar atitinkamą šių požymių 
derinį nurodytos įmonės skiria
si viena nuo kitos: 1) nuosavy
bės teisės į įmonės turtą tipas; 
2) atsakomybės už įmonės prie
voles būdas; 3) juridinio asmens 
statuso turėjimas arba jo netu
rėjimas. 

PĮ — tai privačios nuosavybės 
įmonė, kuri turi vieną savinin
ką. PĮ neturi juridinio asmens 
teisių. Jos turtas neatskirtas 
nuo jos savininko turto, todėl PĮ 
savininkas už PĮ įmonės skolas 
atsako visu savo turtu. 

TŪB — tai įmonė kuri pri
klauso keliems savininkams 
bendrosios dalinės nuosavybės 
teise. Kiekvieno iš jų dalies 
dydis nustatomas jų susitarimu. 
TŪB kaip ir PĮ neturi juridinio 
asmens teisių. TŪB turtas neat
skirtas nuo jos savininkų turto. 

CLASSIFIED GUIDE 

Bostono Lietuvos Vaikų Globos, Inc., narės krauna vaistus, kurie sausio 8 
d. jau pasiekė Lietuvą. Iš k. — Ina Nenortienė, Lilė Kulbienė ir Rėdą Veitienė. 

Taigi TUB kaip ir PĮ yra 
visiškos atsakomybės įmonė. 
TŪB savininkai už savo įmonės 
prievoles atsako visu savo tur
tu. Jų atsakomybė yra solidari. 
Pagal Lietuvos Civilinį ko
deksą, tai reiškia, kad kredi
torius gali pareikalauti iš bet 
kurio vieno TŪB bendrasa
vininkio įvykdyti visas TUB 
prievoles. 

KŪB skiriasi nuo TŪB tik 
tuo, kad pagal susitarimą, kai 
kurie iš bendrasavininkų nėra 
atsakingi už KŪB prievoles 
savo turtu, kuris neperduotas 
KŪB veiklai. Tačiau bent 
vienas iš KŪB bendrasavininkų 
turi būti tikruoju nariu, tai yra 
atsakingu už KŪB prievoles 
visu savo turtu. 

Taigi, PĮ, TŪB, KŪB yra per
sonalinio pobūdžio įmonės. Tai 
įmonės, kurios neatskirtos nuo 
jų savininko, o jeigu savininkai 
yra keli, tai jie veikia kaip 
partneriai. Šios įmonės veikia 
be įstatų, pagal įmonės steigimo 
aktą. Kai yra keli savininkai 
(TŪB arba KŪB), steigimo aktu 
yra bendrosios jungtinės veiklos 
sutartis, kurią sudaro įmonės 
bendrasavininkai. 

Kitos įmonės - UAB, AB, VĮ, 
VAĮ. ŽŪB yra ribotos atsakomy
bės įmonės. Tai reiškia, kad jų 
steigėjai už įmonės prievoles 
savo turtu, išskyrus tą, kuris 
kaip įnašas yra perduotas į 
įmonės įstatinį kapitalą, neat
sako. Todėl visos šios įmonės 
turi juridinio asmens teises. Jos 
komerciniuose santykiuose 
veikia visiškai savarankiškai. 

UAB, AB įstatinio kapitalas 
yra padalytas į lygias dalis — 
akcijas, kurių savininkais tam
pa jas įsigiję fiziniai ar juridiniai 
asmenys. AB akcininkų negali 
būti mažiau kaip 5. o UAB — 
kaip 2. Taigi UAB ir AB stei
giamos suvienijant ne asmenis, 
o jų kapitalą. Jos veikia pagal 
akcininkų patvirtintus įstatus, 
vadovaujant akcininkų sufor
muotiems valdymo organams. 
UAB skiriasi nuo AB tuo. kad 
UAB akcijos negali būti viešai 
plat inamos, jų akcininkų 
skaičius 'neskaitant akcininkų 
dirbančių bendrovėje) negali 

Šnypščia kaip žaltys, pieno ne
gėręs. Lietuvių priežodis 

VILNIUS VASARĄ 
Speciali nuolaida galioja skrydžiams 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. 

iš Los Angeles 
Seattle 
Chicago 
Tampa 
San Diego 
Detroit 
Cleveland 

į Vilnių ir atgal 

ir daug kitų miestų 

Kaina: $1,098 + $21 
Bilietus reikia nupirkti Iki vasario 19 d. 

VYTIS TRAVEL 
2129KnappSt. 

Brooklyn N Y 11229 
Tel. 718-769-3300; 1-800 952-0119 

FAX 718-769-3302 

būti didesnis kaip 50. AB nega i 
būti steigiama, jeigu jos įstat -
nis kapitalas yra mažesnis n« i 
250,000 talonų, o UAB įstatini > 
kapitalo dydis nereglamen
tuojamas. 

VĮ nuosavybės teisė priklau
so valstybei. Jos steigėja gali 
būti ministerija, savivaldybė ar 
kita valstybės valdymo in
stitucija. 

Komerciniu požiūriu VĮ yra 
savarankiškos ir veikia laisvos 
rinkos sąlygomis taip pat, kaip 
privačios įmonės, VI turi teisę 
didinti įstatinį kapitalą, pri
traukdama privatų kapitalą iš 
užsienio ar vidaus, taip pat ir 
savo darbuotojų. Kartu su ki- ' 
tomis įmonėmis (taip pat ir iš 
užsienio) gali steigti ki tas 
įmones (bendras įmones). 

Privatus kapitalas V{ įmonės 
kapitalo formuojamas kaip 
akcinis kapitalas. Jeigu akcinio 
kapitalo VĮ sukaupiama dau
giau kaip 209c, tai tokia įmonė 
reorganizuojama į VAĮ. VAI 
valdymas perduodamas akci
ninkams. Tačiau tiek VĮ, tiek 
VAI generalinį direktorių (pre
zidentą) skiria a t i t inkamas 
valstybės organas — įmonės 
steigėjas. Kai VAĮ įstatiniame 
kapitale akcinis kapitalas, su
kauptas iš privačių akcininkų, 
persveria 50%, tai VAI reor
ganizuojama į AB ir UAB ir 
pradeda veikti pagal Akcinių 
bendrovių įstatymą. Tuo atveju 
visas turtas pereina AB (UAB) 
nuosavybėn. Jeigu tokioje įmo
nėje dar lieka valstybinio kapi
talo, tai valstybei tenka tam ati
tinkama dalis įmonės akcijų. 

Kai kurios komunalinio ūkio. 
ryšių, energetikos, transporto 
valstybinės įmonės neturi tokio 
savarankiškumo. Jos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nu
tarimu yra priskirtos prie spe
cifinės paskirties valstybinių 
įmonių ir veikia pagal steigėjo 
patvirtintus įs tatus. Tokių 
įmonių Lietuvoje nėra labai 
daug. 

(Bus daugiau) 

Prieš užsisakydami paminklą 
aplankykite 

ST. CASIMIR MEMORIALS 
3914 W. 111 St., 

Chicago, IL 60655, 
Tel . 312-233-6335. 

Sav. Ul la ir Vilimas Nelsonai 
Turime didelį pasirinkimą: matysi
te granito spalvą, dydį. Gaminame 
paminkus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą — brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėt i ir įs i t ik int i , kad jis 
padarytas, kaip jūsų buvo pagei
dauta. 

8 & D 
Uquors & Lounge 

6600 S. Kedzie 
Chicago. Illinois 60629 

(312) 925-6264 

Muzika: ketvd., penktd., šeštd., sekmd 
nuo 9 v v Atsinešus iškirptą skelbi
mą — vienas gėrimas vaitui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

P A R D A V I M A S IR TA ISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Te l . 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaski Rd . 

Phone (312) 581 -4111 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtrečiad susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

• ^ 

Suteikiame visą Inf ormacŲą, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas .,dea-
ler"), persiuntimu į Europą. Kreip
kitės į: 

Mar t fn A u t o m o t i v e , 
t o l . 3 1 2 - 6 4 6 - 6 6 7 7 

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams. 

Jei norit* atidaryti banko są
skaitą užjūryje konfidencialiai, 
kreipkitės šiuo tel.: 

312-776-5720 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

ORcIT 
PARDUODA\ 'r 

. * E / M A X 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'1 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." .. • 

^[jr^orihm/ KMIECIK REALTORS: 

i V J * 1 * ^ n f | "TO2 S. Pulaski Rd. 
. 65 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas > 
veltui. 

•M i 

t 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzie Ave., 
Chicago, IL 00629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX—INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviški! 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208Va West 9 5 t h St re t 
Tel. — (706) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

APPLES! Take 1-94 to 34A, South 
to 200 North (1 mile); turn left, go 
2 miles to stop sign (VVozniak Rd); 
turn rt.; go 3/10 of a mile; on the rt. 
iš a sign — PAVOLKA FRUIT 
FARM. Tel. 219-874-6056. 

INCOME TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončius 

11617 Brookwood Drive 
Orland Park, IL 60462 

te l . 708-479-2938 

Algis A. Liskunas 
Mortgage Loan 
Consultants Mm 
9601 VVest 144th Place, 
SuHe 205 
Orland Park, Illinois 60462 
(708) 403-9200 • 
Pager #: (708)999-1501 

G R E A T VVESTERN * 
Great VVestern Mortgage 
A Great VVestern Financial Company 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

M ASTER P L U M B I N G 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonics kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Mm Q+9* a 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas Marquette Pk. apyl. Suau
gusiems. 

Tel. 312-776-3668 

IEŠKO DARBO 

Vidutinio amžiaus 
lietuvė ieško bet kokio darbo. 

Skambinti 708-257-2781 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac, GMC 
Truck. Volksvvagen. Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius 
Taip pat parduodame vartotus, 
maža! mylių turinčius, automobi
lius 
Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

I N C O M E TAX 
S E R V I C E 

Dabartiniai pajamų mokesčių jsta 
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formi, 
užpildymą Profesionaliam, sąžinin 
gam ir konfidencialiam patarna 
vimui kreipkitės: 

P R A N A S G. M E I L Ė , CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 606*9 
Sekmadieniais — -octulio 

Liet. Centre. Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 706-636-5347 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į H*rml» Deckyt 

M L S8S-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v 
Kalbėti itetuviskcti 



pereitų metų darbus ir finansus, 
p a r u o š i a naujų me tų darbo 
p l a n ą , n e s J A V va ldž io s 
b i u d ž e t i n i a i m e t a i ba ig ia s i 
rugsėjo 30 d. K a s p lanavo 
L ie tuva i 1993 metų pagalbą? 
P e n k t a s p a s k i r t a s , l a ik ina i 
e inan t i s pareigas , asmuo, kur is 
t ų p l anų nevykdys ir j a u seniai 
i šs iųs tas i visai k i t as pareigas 
Valstybes departamente. Kitose 
J A V valdžios įstaigose kartojosi 
ši t v a r k a , ar, ger iau pasakius , 

P A G A U A U PRIĖMĖ 
A M E R I K I E T I 

Chad Rowan, 23 metų am
žiaus amerikiet is , kilęs iš Ho-
nolulu miesto Havajuose, po 
penker ių metų sunkios ir daug 
pa re ika l avus io s treniruotės 
pagal iau buvo išrinktas „yoko-
z u n a " — garsiausiu Japonijos 
sumo ristynių čempionu. Japo
nijoje Chad Rowan yra žinomas 
Akebono (Saulėtekio/ vardu. 

S u m o čempiona i y r a iš-

JAV LB VRT ištaigos direktorė Asta Banionytė ir JAV LB narys Kęstutis 
Makaitis Little Rock, AR, susitikime su Clintono patarėjais pernai gruo
džio 17 d. 

KOKIĄ PABALTIJO 
POLITIKĄ VES PREZ. 

CLINTON? 
ASTA BANIONYTĖ 

Tas havajietiškas Saulėtekis 
y r a 6 pėdų 8 colių aukščio, sve
ria 445 svarus ir yra beveik neį-

J a u prieš kel ias savaites 
„Draugas" informavo apie 1992 
m. gruodžio 17 d. Little Rock, Ar-
kansas, įvykusį pasitarimą tarp 
išrinkto JAV prezidento Bill 
Cl inton užsienio reikalams 
laikinojo štabo ir amerikiečių, 
kurie rūpinasi Rytų Europos 
kraštų ateit im. Suvažiavo 66 
svečiai, jų tarpe du JAV LB 
atstovai: Kęstutis Makaitis. 
versl ininkas-invest i torius, ir 
Asta Banionytė, JAV LB VRT 
įstaigos direktorė. JAV LB 
atstovai įteikė JAV LB VRT 
memorandumą JAV užsienio 
politikos ir JAV valdžios skirs
tomos pašalpos Rytų Europos 
k raš tams reikalais. Diskusijas 
vedė vienas Clintono rinkimi
nės kampan i jo s direktorių 
Christopher Hyland ir užsienio 
reikalų patarėja Nancy Soder-
berg. Ji dabr paskirta eiti Bal
tųjų rūmų ,,National Security 
Council" štabo direktorės pa
reigas. 

Per t r i s valandas, nors daug 
temų gvildenta dėl JAV užsie
nio politikos Rytų Europoje ir 
buvusioje Tarybų Sąjungoje, bet 
mažai buvo galima išnagrinėti. 
Apibūdinsiu tuos klausimus, 
kur ie tiesiogiai lietė Lietuvą. 
Diskusijų pradžioje kilo klau
simas dėl dabartinės Lietuvos 
valdžios ekonominių bei politi
nių požiūrių. Amerikietis ban
kininkas , investuojąs Rytų Eu
ropoje, pabrėžė, kad „naujo 
Seimo rinkimai Lietuvoje, kurie 
grąžino komunistų dauguma į 
valdžią, yra pamoka Clintono 
administracijai, jog negalime 
delsti su pagalba Rusijai ir Rytų 
Europai. Rinkimai įrodo, kad šis 
pereinamasis laikotarpis gali 
labai greitai ir blogai užsibaigti. 
Mes galime šiuos kraštus vėl 
prarast i diktatūrai ir komuniz
mui" . Dėl pačios Lietuvos ir 
privačios ekonomikos įtvirti
nimo šis bankininkas ir keli kiti 
pramonininkai posėdyje turėjo 
nemažų abejonių. 

Iš savo pusės pasisakymuose 
kėlėme prez. Bush administra
cijos labai neefektyvią pagalbą 
Lietuvai per šį pereinamąjį 
laikotarpį. Pavyzdžiui, buvusi 
adminis t rac i ja , susirūpinusi 
parduoti Amerikoje augintus 
grūdus ir pašarus, siūlė kelis 
šimtus tūkstančių tonų grūdų ir 
gyvulinį pašarą. Lietuva gavo 
t am tikrą ribotą kiekį veltui. 
bet turėjo užmokėti kelis mili
jonus dolerių už pervežimą. 
Daugiau grūdų gavo, imdama 
paskolas iš JAV ir Europos 
bankų. Taip pat pastebėta, kad 
per 14 mėnesių Lietuvai paskir 
ta t iktai 7 milijonų dol. vertės 
techninės pagalbos, kuri iki šios 
dienos dar nesuvartota. O pa
teikta techninė pagalba labai 
s iaura. Keli pavyzdžiai: plačiai 
ž inoma JAV buhal terys tės 
bendrovė yra gavusi per 1 mil 
dol. padėti Lietuvos valdžiai 
. .privatizuoti" pramonę. Užuot 
s iuntusi nuolatinius eksper
tus pagyventi Lietuvoje, mokyti 

ir prižiūrėti valdžios vienetus, 
kurie praveda (kol nebuvo sus
tabdytai privatizaciją Lietuvoje, 
ši bendrovė pasirinko tiktai pen
kis fabrikus vienoje gamybos 
srityje „išanalizuoti, perorgani
zuoti ir privesti prie privatiza
cijos". 

Antras pavyzdys yra iš žemės 
ūkio. Vietoje suteikti kapi ta lo 
(valiutos) Lietuvos va ldž ia i 
steigti Lietuvos ū k i n i n k a m s 
žemės ūkio banką, kuris ga lė tų 
duoti naujiems ū k i n i n k a m s 
paskolas nusipirkti į rankius , 
aparatūrą, sėklas, t rąšas ir t . t . , 
buvo atsiųsti JAV ūkininkai -
ekspertai patar t i Lietuvos ūki
ninkams. Lietuvos la ikraš t i s 
„Respublika" spalio mėnesį ap
rašė tokius pasikalbėjimus, per 
kuriuos lietuviai ūk in inka i , 
besijuokdami aiškina, kad ši t ie 
amerikiečiai patarė steigti ko
lūkius, kai valdžia juos iš
drasko. Ar dėl nesusipratimo, a r 
blogo vertėjavimo, JAV ūki
ninkai, kurie bendradarbiauja 
kooperatyvuose, ir buvę Lietu
vos kolūkiečiai nesusikalbėjo. 
Dar kitas pavyzdys. Nuo 1991 
m. spalio mėnesio JAV valdžia 
yra taip pat užsakiusi iš J A V 
konsul tantų kelias i š samias 
studijas apie Lietuvos ekonomi
ką. Kiekviena kainuojanti po 
kelis šimtus tūkstančių dolerių. 
Pati svarbiausia turbūt y r a 
energetikos studija, kuri d a r 
tęsiasi. Gaila, kad ministras Aš
mantas nėra pasinaudojęs šios 
grupės ekspertize, nes gal t a d a 
būtų atėjusi mintis ne l auk t i 
vien tik iš Rusijos kuro, bet 
ieškoti k i tur , pvz.: anglies iš 
Lenkijos. 

Kodėl JAV valdžios p a r a m a 
Lietuvai pereitais metais tok ia 
neefektyvi? Gali būti daug prie
žasčių, bet viena pagr indinių 
yra tai, kad ji labai neapgalvota 
ir neprižiūrima. JAV Valstybės 
departamento sekretorius (mi
nistro) š tabas ir Baltieji r ū m a i 
skyrė labai mažai dėmesio Pa
baltijo kraštams, ir ta nuo ta ika 
greit persimetė į JAV vykdan
čios biurokratijos žemut in ius 
sluoksnius. Keletas konkrečių 
pavyzdžių. Valstybės depar 
tamente y ra skyrius, kur i s pri
žiūri visą pagalbą, kurią J A V 
teikia Rytų Europai. Ten pa
skirtas žmogus, j is nuolat (kas
dien) prižiūri, įvertina ir pla
nuoja pagalbą Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai. Per p i rmuosius 
dvylika pagalbos teikimo mėne
sių tas asmuo keitėsi k e t u r i s 
sykius. Tuojau kyla k laus imas : 
kiek pats sąžiningiausias parei
gūnas šitose pareigose ga lė tų 
nuveikti per du a r tr is mėne
sius. Jei skamba neį t ikė t ina i , 
tai toliau įsidėmėkite, kad n u o 
1992 m. rugsėjo iki lapkričio mė
nesio pradžios naujai pask i r t a s 
asmuo toms pareigoms buvo iš
siųstas Valstybės depar tamen
to į Jugos lav i ją d i r b t i su 
J u n g t i n u Tautų delegaci ja . 
Paprastai rugsėjo-spalio mėn . 
JAV valdžios skyriai suveda 

J. 
B. 

P. Pakalkai 
Butkienė 

n e t v a r k a . J A V Informacijos 
agentūroje Pabal t i jo skyr iaus r e n k a m i kasmet , ir šis" titulas 
vedėjo vieta buvo neužpildyta s u t e i k i a išrinktajam beveik 
devynis mėnesius po Paul Goble v i s o s tautos herojaus garbę, 
a t s i s t a t y d i n i m o . Kaital iojosi Tačiau tai pirmas kartas, kai ti-
t a i p pa t „Agency for Interna- t u i a s s u t e i k t a s svetimšaliui, 
t ional Development" pareigu- Sumo laikomas senu, garbingu 
n a i - Japonijos sportu, susietu su is-

Cl intono pa tarė ja i , išklausę tor inėmis apeigomis, nusidrie-
šių pavyzdžių, irgi labai susi- kiančiomis į gilią praeitį, todėl 
rūp ino padėt imi . J i e prižadėjo d a u g japonų y r a priešingi 
dirbti su mumis , atitaisyt tokias amerikiečio parinkimui, 
k la idas , prižiūrėti kad jos neįsi-
gyvendin tų ir prez. Clinton ad
ministracijoje. Dabar t in iu me
tu , kai j au formuojasi naujos ad
ministracijos rėmai , žmonės ski
r i ami į pare igas , J A V LB ruo
šiasi r i m t i e m s pokalbiams su 
naujai a tėjusiais Valstybės de
p a r t a m e n t o vadovais . 

K i t a s k laus imas , kur i s rūpi 
v is iems JAV L B na r i ams , y ra 
Rusijos kar iuomenės išvedimas 
iš Baltijos kraš tų . Mūsų pritari
mu , J A V es ta i , irgi a tvykę į 
posėdį, aš t r ia i kėlė šį klausimą. 
J i e susi laukė daug simpatijos iš 
Cl in tono patarėjų ir susir inku
sių dalyvių, n e s vienas jų, Olaf 
T a m m a r k , p a t s buvęs politinis 
k a l i n y s ir išsėdėjęs Sovietų 
Sąjungos lageriuose per 10 me
tų. 

Ats i l iepdami į Clintono pata
rėjų p ra šymą dėl konkrečių 
pas iū lymų š iuo k laus imu, JAV 
LB ats tovai siūlė, kad prez. 
C l in ton sušauk tų tuos penkis 
k r a š t u s (Suomija, Daniją, Pran
cūziją, Norvegiją ir Švediją), 
k u r i e per - pasku t in iuos ius 7 
m ė n e s i u s - p a s i s i ū l ė Rus i j a i 
padėti apgyvendinti a t i t rauktus 
da l in ius iš Lie tuvos , Latvijos ir 
Estijos. Iki šiol Rusija yra at
m e t u s šių k raš tų s iūlymus. Mū
sų į s i t ik in imu, jei prez. Clinton 
suorganizuotų t a rp tau t in į pa
galbos planą pagrei t int i Rusijos 
ka r iuomenės išvedimą, priski
r i a n t JAV lėšas pr ie jau pasiū
lytos pagalbos, b ū t ų sunku ru
s a m s a ts i sakyt i , gal net neįma
noma a tmes t i tokį pasiūlymą. 
Pr iminėm Clintono patarėjams, 
kad j a u keli mėnesiai , J A V 
K o n g r e s o į s t a t y m u , y r a 
varžoma pagalba Rusijai, kol ji 
n e a t i t r a u k s savo ka r iuomenės 
iš Pabaltijo. Kęs tu t i s Makai t i s , 
ka lbėdamas iš savo profesinės 
patirt ies, pabrėžė, kad, kol Rusi
jos ka r iuomenė sėdi Baltijos 
kraštuose, ji y ra kl iūt is užsienio 
inves t i to r iams , k u r i e domisi 
L ie tuva , Latvija, i r Estija. Ta 
s v e t i m a k a r i u o m e n ė t r u k d o 
la isvai r inka i įs i tvir t int i Lie
tuvoje. 

Kokia bus prez. Clinton užsie
nio politika Lietuvos atžvilgiu? 
Konkrečių pažadų dar negauta , 
t a č i au buvo parodyta , kad nau
j a adminis t raci ja nori išgirsti 
mūsų nuomonę, išvadas ir pata
r i m u s . P rez iden to pa ta rė j a i 
supran ta , k a d J A V specialistai 
dar daug ko nemoka ir nesu
p r a n t a apie tok ias šalis ka ip 
Lie tuva , kur ios buvo t rag iška i 
nua l in tos . J i e nor i į t r a u k t i 
mūsų visuomenę ir jos pat i r t į 
sustiprinti Lietuvą. Prezidentas 
Cl inton r ink iminės kampanijos 
m e t u buvo susidomėjęs įkur t i 
naują pagalbos vienetą Rytų 
Europai , „Demokrat i jos kor
pusą" , k u r i s į t r a u k t ų Rytų 
Europos ki lmės J A V piliečius 
padė t i a t s ta ty t i demokra t in ius 
p r i n c i p u s , i n s t i t u c i j a s i r 
galvoseną Rytų Europos šalyse. 
J i s i r dabar pasiryžęs tą Demo
krat i jos korpusą įsteigti , bet 
j am reikės mūsų pagalbos. JAV 
LB nar iams lieka apsispręsti, ar 
jie nori būti par tner ia i -bendra-
da rb ia i su prez. Clinton. J i s ir 
jo adminis t raci ja pasi ruošus su 

veikiamas. Po to, kai jis sausio 
24 d. išstūmė iš nustatytos ris
tynių aikštelės ribų vietinį 
Tokijo favoritą Takahanada, Di
džiojo čempiono par ink imo 
komitetas neturėjo kitos išeities 
ir paskelbė amerikietį geriausiu 
šios srities sportininku. Kai apie 
tai pasklido žinios, net ir libe
raliausias valstybės laikraštis 
,Asahi" vedamajame apgailėjo, 
kad k i t a t a u č i a i kės inas i į 
„giliausias Japonijos tradicijų 
šaknis". 

(D.B.) 

M O T E R Ų LYGYBĖ - UŽ 
1000 METŲ 

Tarptaut inė darbo organiza
cija paske lbė , kad moterų 
pažanga į lygybę su vyrais yra 
per daug lėta. Esą gali užtrukti 
tūkstantis metų, kol moterys 
pasieks lygybę su vyrais eko
nominėje ir politinėje srityje. 
Toks pranešimas buvo paskelb
tas Genevoje. 
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A.tA. 
DR. ANTANUI BLAŽIUI 

s t a iga m i r u s , gilaus skausmo valandoje liūdinčius 
mot iną SOFIJĄ, brolius RAIMONDĄ ir JULIŲ nuo
širdžiai užjaučiam. 

S. L. Pačkauskai 
D. S. Šukeliai 

A.tA. 
Dr. ALBERTUI AVIŽAI 

mirus , mie la i LITAI, jos šeimai i r visai BUŽĖNŲ 
giminei , re iškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u 
l iūdime. 

J. Ulpienė, Irena ir A. G. Danasai 

Mielam giminaičiui 

A.tA. 
Kpt. KAZIUI RIMUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame žmoną AGOTĄ, sūnų 
ŠARŪNĄ ir v i s u s artimuosius. 

Indrė ir Donatas Tijūnėliai 
Laima ir Petras Žliobai 

Avijacijos kapitonui 

A.tA. 
KAZIUI RIMUI 

mirus , liūdintį sūnų ŠARŪNĄ ir žmoną VIDĄ giliai 

užjaučia 

Lietuvių Dailės muziejus 
Čiurliono galerija 
Lietuvių Dailiojo Meno institutas 

A.tA. 
KAZIUI RIMUI 

mirus , jo žmonai AGUTEI , sūnu i ŠARŪNUI ir 
visiems a r t imies iems gi l iausią užuojautą re iškia : 

Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Mara ir Tadas Jurciai 
Irena Jakštienė ir Jūratė 
Leokadija ir Antanas Kašubos 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Ona ir Kostas Žolynai 

LABANAUSKAS 
Laidotuvių direktorius 

Bridgeporte 

3307 S. Lituanica A ve. 
i 

Chicago, IL 60608 

Tel. 312-927-3401 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Kiti 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

Visų 
2424 W. 69 St. * Chicago 

telefonas: 708-974-4410 

W« Ship UPS 

Užslimam maisto tiekimu (catartng) 

talman 

312-434-9766 

Mcatessen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We»t 69th Street. Chicago. IL 60629 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

V įsos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

» 
Adresas: 511 So. Nolton Ave. 

VVilkro Springs, IL. 60480. 

m u m i s dirbt i Lietuvos labui. L Tel. COSt 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 
• 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hieago, Illinois 6062° 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C kero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o i e ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

' » 

file:///1arquette


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. vasario mėn. 6 d. 

x Šiais metais „Draugo" 
vajaus komitetas organizuoja 
seriją koncertų, kuriuos atliks 
solistė — sopranas Giedrė 
Kaukaitė ir pianistė Gražina 
Ručyte-Landsbergienė. Pirmas 
jų koncertas įvyks Čikagoje 
Jaunimo centre vasario 28 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Bilietai 
gaunami J. Vaznelio prekyboje 
2502 W. 71st St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. Toks 
koncertas bus St. Petersburge, 
FL kovo 3 d., Miami kovo 7 d., 
Clevelande kovo 14 d. ir Detroi
te kovo 21 d. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
atkūrimo minėjimas ruošiamas 
antradienį, vasario 16 d., 7:30 
vai. vakaro Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas bus Lietu
vos Respublikos generalinis gar
bės konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Visi kuopos nariai ir 
svečiai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo — ka
vutė. 

x Tradic in is -še imyniškas 
Vasario 16 minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje bus vasario 16 
d., 7 vai. vak. Rengia Jaunimo 
centras. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti minėjime. 

x ALTO Čikagos skyrius, 
dr. Vytauto Dargio vado
vaujamas, Lietuvos Nepriklau
somybės 75 metų atkūrimo 
minėjimą rengia š.m. vasario 14 
d., sekmadienį, 10 vai. vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios aikš
tėje; 10:30 vai. iškilmingos 
pamaldos toje pačioje bažny
čioje. Giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muziko A. Lino. 
Taip pat solo giedos Arvydas 
Markauskas. Prie vargonų 
Ričardas Šokas. Akademinė 
minėjimo dalis 2 vai. p.p. Ma
rijos Aukšt. mokyklos audi
torijoje. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Ateit ininkų A. Lipniūno 
kuopos „Pončkų balius" įvyks 
vasario 13 d. 6:30 v.v. Atei
tininkų namuose, Lemont, IL. 
A. Stulginskio kuopa tą patį 
vakarą rengia šokius. Kvie
čiame visus. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ame
rikos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz., aspirinas 250 Ct., butelis 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pristatymu į namus 
$100.000. „Žaibas" 9525 So. 79 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel.: 708-430-8090. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x Optical Studio, 2620 W. 
7ist St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis j Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Jaunimo cen t r a s prašo 
savo narių neužmiršti, kad šį 
sekmadienį 11 vai. mažojoje 
salėje yra kviečiamas susi
rinkimas. Visi, kuriems rūpi 
Jaunimo centro reikalai, pra
šomi jame dalyvauti. Prieš susi
rinkimą bus galima susimokėti 
nario mokestį. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos metinis pobūvis-pietūs 
bus vasario 21 d., 3 vai. p.p. 
parapijos salėje. Parapiečiams 
išsiuntinėtos loterijos bilietų 
knygelės, kurias prašoma išpla
t inti ir šakneles grąžinti į 
parapijos raštinę dar prieš pobū
vį. Programą atliks Giedraičių 
šeimos nariai. Būtų gražu, jeigu 
l ietuviai ir iš platesnių 
apylinkių gausiai susirinktų į 
pobūvį, tuo paremdami lietu
višką parapiją, kur ia i vis 
sunkiau yra išsilaikyti, kai apy
linkėje sparčiai keičiasi gyven
tojai. 

x S.m. vasario mėn. (nr. 46) 
„Tulpė Times" - JAV LB Wa-
shingtono valstijos skyriaus 
leidžiamas biuletenis, atsiųstas 
mūsų redakcijai. Biuletenį reda
guoja Zita Petkienė, jis yra 
lietuvių ir anglų kalba, labai 
kruopščiai paruoštas, kupinas 
informacinės ir kitos vertingos 
medžiagos, išeina kas trys 
mėnesiai. Veiklią Washingtono 
valstijos LB valdybą sudaro: 
pirm. Irena Blekytė, vicepir
mininkė Jū ra t ė Mažeikai-
tė-Harrison, sekr. Irena Kin-
derienė, ižd. Rimas Palčiauskas, 
taip pat valdybos nariai: Neris 
Palūnienė, Suzanne Price, Ina 
Bertulytė-Bray. 

x S u k a k u s k e t v e r i e m s 
metams nuo Vinco Broko 
m i r t i e s , Tėvų Marijonų 
koplyčioje, Chicagoj, už jo sielą 
vasario 15 d. 7 vai. ryto bus at
laikytos šv. Mišios, užprašytos 
jo žmonos Konstancijos Brokie-
nės. 

(sk) 
x Vasario 14 d. po Nepri

klausomybės minėjimo į ren
giamą vakarienę Lietuvių Tau
tiniuose namuose vietos užsako
mos šiais tel.: 312-434-4645 ar
b a 312-776-3547. 

(sk) 

x VELYKINĖ KELIONĖ I 
LIETUVĄ- Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
te rna t iona l Travel, 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
mės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747. 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai . ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
va i t i nė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

Algirdas Titus Antanaitis, aptaręs naujausią poezijos rinkinį „Duona ir 
druska", su autoriumi poetu Kaziu Bradūnu, kuris šiuo metu išskrido j 
Lietuvą. Vilniuje vasario 16 d. jam bus įteikta Valstybine literatūros premija. 

x Skautininke Nįjolė Užu-
balienė ruošia „Skautų aido" 
70 metų sukaktuvinį lanksti
nuką — trumpą šio jaunimo 
žurnalo ilgų metų istoriją. Buvę 
redaktoriai ir bendradarbiai, 
turintys įdomių istorinių 
duomenų, prašomi atsiliepti, 
siunčiant žinias skautininkei 
Nijolei , ,Draugo" skautų 
skyriaus adresu. 

x Į „ D r a u g o " rengiamą 
koncertą, kuris įvyks š.m. va
sario 28 d. Čikagoje Jaunimo 
centre, bilietai gaunami J. 
Vaznelio prekyboje (Gifts Int'L) 
2502 W. 71st St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

x „Antra jaunystė" — Vik
toro Petravičiaus darbų ekspo
zicija yra antroji Vasario Še
šioliktosios jubiliejaus parodų 
ciklo paroda. Atidarymas: va
sario 12 d. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. Paroda 
tęsis iki vasario 21d. Valandos: 
penktd. 7-9 v.v., sekmd. 11-2 v. 
p.p. Dail. Petravičiaus paveiks
lus paskolino Midwest Museum 
of American Art, Elkhart, IN. 
Spalvotų monotipijų rinkinys 
buvo šiam muziejui padovano
tas 1983 m. 

x „ Ž A I B A S " ketv irti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS'. 9526 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, ū 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
neišpasakytai žemos. Teirauki
tės mūsų įstaigose dėl pinigų 
persiuntimo į Lietuvą ir dėl 
mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio 
($99) pristatymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
Import-Export pagalba 1993 
metais! Tel. 312-434-2121. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5866959 ar 
ba (708) 425-7161. 

( s^ 
i 

x DĖMESIO VIDEO APA 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. Su 

•moderniausia „digital" apara 
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Konsuliarinio pokyl io , 
kuris bus vasario 20 dieną, in
formaciją teikia bei rezervacijas 
priima konsulato raštinė, tel. 
312-582-5478 arba rengimo ko
miteto pirmininkė Alė Kėželie-
nė tel. 312-751-0040. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Sol. Dalia Eidukaitė-Fa-
nelli ne pirmą kartą pasirodo 
lietuviškoj scenoje, visus žavė
dama savo gražiu balsu. Dalia 
Fanelli atliks programą per 
konsulato išlaikymo koncertą 
vasario 21 d. Ji dainuos solo ir 
taip pat su Dainavos ansambliu. 
Visi kviečiami paremti konsula
tą ir gausiai dalyvauti koncerte. 

x HONG KONGAS, pramo
nės ir prekybos sostinė, čia 
gyvenimas verda 24 valandas 
paroje. Neribotas pasirinkimas 
įvairiausių prekių pigiausiomis 
kainomis: auksas, brangak
meniai, rūbai, elektronika, žais
lai, laikrodžiai ir kt. — tikras ro
ju s pirkėjams. 1993 m. 
balandžio 7 d. AMERICAN 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. 
Kedz ie Ave. , E v e r g r e e n 
Pa rk , IL 60642. Tel. (708) 
422-3000, rengia 15 dienų 
ekskursiją aplankyti Hong 
Kongą. 

(sk) 
x „Draugas", popiežiaus Jo

no Pauliaus II istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lione i Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
se vietovėse popiežius lankysis, 

I bus pranešta vėliau. Amerikos 
lietuvių ekskursijos Lietuvoje 
galės tęstis dvi savaites, o jei 
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai 
svarbu jau dabar užsisakyti sau 
vietas. 

(sk) 
x Nauji metai, nau jos ma

dos . „Žiburėlio" ir „Vaikų 
i namelių" Montessori mokyklų 

madų paroda „Skambėk, pava
sarėli" bus vasario 21 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p.p. Lexington 
House salėje, 7715 W. 95th St. 
Rezervacijoms skambinki te 
Aldonai Weir 708-964-9120 ar
ba Lidijai Pa luka i t i ene i 
312-471-2643. 

(sk) 

x American Travel Service 
skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos j Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir S835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x „SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių l ietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran 
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Natąjo-
kienė. „Sagils", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

VAKARONĖ SU POETU 
K. BRADŪNU 

Sausio 15 d. vakare Jaunimo 
centro Moterų klubas surengė 
Kaziui Bradūnui pagerbti vaka
ronę, kurią pradėjo S. Endrijo-
nienė, Jaunimo centro Moterų 
klubo pirmininkė. Savo trum
pam žody pasidžiaugė, kad 
mums yra garbė savo tarpe 
turėti laureatą, kuris po ilgų 
metų pertraukos (nuo 1939 m.) 
laimėjo vėl atgaivintą Lietuvos 
Valstybinę premiją už savo eilė
raščių r inkinį , .Duona ir 
druska' . 1939 m. laureatas 
buvo poetas Bernardas Braz
džionis. Po S. Endrijonienės įva
dinio žodžio, Aid. Grincevičienė 
ir St. Petersonienė prisegė po 
gėlę poetui ir Kazyte i 
Bradūnams. 

Poetą, jo eilėraščių rinkinius 
ir literatūrinę veiklą apibūdino 
Algirdas Titus Antanaitis, kuris 
pabrėžė, kad vien tik suminėti 
Kazio Bradūno eilėraščių rinki
nius ir gautas premijas užimtų 
daug laiko. 

Pertraukos metu K. ir K. Bra-
dūnai pjaustė ir dalino susi
rinkusiems tortą, specialiai JA. 
Lietuvninkienės iškeptą tai pro
gai. Sveikinom ir džiaugėmės 
kartu su laureatu. Po per
traukos, pasivaišinę Moterų 
klubo paruoštais užkandžiais, 
klausėmės paties poeto skai
tomų eilėraščių iš jo naujausio 
rinkinio. Prieš kiekvieną eilė
raštį pasakydavo t rumputę 
įžangėlę, kaip ir kodėl taip buvo 
parašyta. Skaitė ramiai, nekel
damas balso, su lengva šypsena 
lūpose, tuo pačiu kartais pri
versdamas ir auditoriją šyptelti. 
Vakaronės pabaigoj autorius 
kiekvienam, kas norėjo, pasi
rašė į nupirktą „Duona ir drus
ka" eilėraščių rinkinį. Šio 
rinkinio nebuvo daug, tai labai 
greit išparduotas. Vakaronė 
užtruko ilgiau negu paprastai, 
nes susirinkę bičiuliai ir ger
bėjai, apstoję K. ir K. Bradūnus, 
šnekučiavosi įvairiais klau
simais. 

Al. Likander ienė 

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS CICEROJE 

Jūrų Šaulių „Klaipėdos" 
kuopos valdyba, vadovaujama 
Juozo Mikulio, surengė Klaipė
dos atvadavimo 70 metų sukak
ties proga minėjimą sausio 17 d. 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
ir salėje, Cicero, IL. 

Uniformuotiems šauliams ir 
ramovėnams su vėliavomis 
atžygiavus į bažnyčią, prasidėjo 
pamaldos, kurias aukojo kun. 

JlM COCAM 

STATE OF ILLINOIS 

O F F I C E O F T H E G O V E R N O R 
' S P R I N C F I E L O «270e 

January 27, 1993 

Ms. Danutė Bindokas 
Editor 
DRAUGAS Newspaper 
4545 West 63rd Street 
Chicago. LUinois 60629 

Dear Ms. Bindokas: 

Brenda and I would likę to estend our deepest sympathy to the Lithuanian) 
American community on the loss of Reverend Francis Garšva. 

Reverend Garšva wiH be remembered as a leader in the Lithuanianl 
community. Through his seifless service and unlimited dedicaūon, he touched tbtj 
Ii ves of many individuali. 

Please accept our condolences on this sad occasion. 

Sincerely, 

JimEdgar 
GOVERNOR 

JE:pm J 
dr. Kęstutis Trimakas. Pamok
sle jis pastebėjo, kad šiandieną 
minimos dvi labai svarbios 
sukaktys: 70 metų nuo Klaipė
dos atvadavimo ir 1991 m. sau
sio 13-tosios žuvusiuosius, gi
nant Parlamentą ir televizijos 
bokštą Vilniuje. Pamaldų metu 
giedojo parapijos choras. 

Pamaldoms pasibaigus, visi 
rinkosi į parapijos salę mi
nėjimui. Minėjimą atidarė 
kuopos pirm. Juozas Mikulis, 
pasveikindamas taip gausiai su
sirinkusius ir pakvietė įnešti 
vėliavas. Vėliavų įnešimą 
tvarkė Augustinas Ašoklis. 
Buvo giedotas Lietuvos himnas. 
Išsamią invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Žuvę 1923 m. Klaipėdos atva
davime ir 1991 m. sausio 13-to
sios Parlamento gynime pa
gerbti minutės atsistojimu ir 
susikaupimu. 

Žodžiu sveikino: L.D.K. Biru
tės draugijos pirm. Z. Juške
vičienė. J i t rumpai aptarė 
Klaipėdos uostamiesčio juridinę 
priklausomybę Lietuvai ir jo 
ekonominę naudą valstybei, nes 
jūros uostas, tai valstybės lan
gas į pasaulį, o pati jūra — 
didelių ekonominių galimybių 
erdvė. Miškininkų vardu sveiki
nimo žodį tarė Jonas Žeb
rauskas. Alto Čikagos skyriaus 
vardu — Antanina Repšienė. 

Minėjimo tema paskaitą 
skaitė buvęs Sibiro tremtinys 
inž. Povilas Vaičekauskas. 
Prelegentas pasakė, kad Mažo
sios Lietuvos drama tai yra ta 
pati drama, kuri rišasi su Di
džiosios Lietuvos partizanų, 
tremtinių, kalinių ir visų lietu
vių, kurie savo kaulais nuklojo 
Sibirą ir savo krauju aplaistė 
Lietuvos žemę. Mažosios Lietu

vos žemė irgi yra aplaistyta 
krauju. Po paskaitos, išnešus vė
liavas, vyko meninė programa, 
kurią atliko Algimantas Barnis-
kis. Minėjimas baigtas Mažosios 
Lietuvos himnu. Pabaigoje Jūrų 
Šaulių „Klaipėdos" kuopos 
pirmininkas Juozas Mikulis 
š i l ta is žodžiais padėkojo 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie šio minėjimo pasisekimo. 

Be gausiai atsilankiusios 
publikos iš toliau buvo atvykęs 
Ed. Vengianskas su savo kuopos 
šauliais, V.D. Šaulių rinktinės 
vadas A. Paukštė ir Garbės 
pirmininkas VI. Išganaitis. Visi 
dalyviai buvo pakviesti pasi
vaišinti. 

Ant. Repšienė. 

IŠ ARTI IR TOLI 

J A V 

— Dail. Nijolė Palubinskie-
n ė dalyvauja Lake Erie kole
gijos, Hainsville, Ohio suruoš
toje parodoje, pavadintoje 
„Earthviews". Paroda suruošta 
B. K. Smith meno galerijoje ir 
tęsis iki vasario 12 d. 

x Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM yra Lietuvių Religinės 
Šalpos pirmininkas. Valdyboje 
dar yra: vicepirmininkai prel. 
V. Balčiūnas, kun. A. Kontau-
tas ir dr. E. Vaišnienė; sekreto
riai Gintė Damušytė, kun. dr. 
V. Cukuras bei A. Sabalis, kuris 
kartu eina ir iždininko pareigas. 

x Apreiškimo parap i jos 
Brooklyne choras perrinko 
valdybą, kurią dabar sudaro: 
pirm. Constantine Kazlauskis, 
Izabelė Amaitis, Petras Baltru-
lionis, Petras Lenk, Vito Sen-
ken, Veronika Kazlauskis ir Ni
jolė Baltrulionis. Choras šiuo 
metu ruošiasi dalyvauti Vasairo 
16-sios minėjime. 
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