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Norvegija skyrė lėšas moterų 
pagalbos centrui Vilniuje 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (LR) -
Norveguos Užsienio reikalų mi
nisterija ir moterų organizacija 
,.Fokus" paskyrė 280,000 Nor
veguos kronų (447,785 litus) 
moterų krizių centrui Vilniuje 
steigti. Namai, kuriuose galės 
gauti profesionalią pagalbą ir 
konsultaciją smurtą šeimoje 
patiriančios moterys, bus pir
mieji Baltuos Šalyse. 

Kaip rašo Dalia Gudavičiūtė 
„Lietuvos ryte", Oslo univer
siteto Kriminologijos instituto 
mokslininkės kriminologės E vy 
Franzsen ir Rachel Paul, at
vykusios į Lietuvą, nupirko tri
jų kambarių butą Vilniaus cen
tre ir surengė seminarą apie 
darbą su moterimis tokio tipo 
namuose, pasaulyje dar vadina
muose moterų prieglaudomis. 

Pinigų moterų krizių centrui 
Lietuvoje įkurti Norvegijos 
mokslininkės pradėjo ieškoti 
pernai, kai Jungtinių Tautų 
Pasaulio moterų konferencijoje 
Pekine Vilniaus moterų namų 
prezidentė psichologė Lilija 
Vasiliauskienė papasakojo apie 
smurtą šeimoje patiriančių 
moterų padėti Lietuvoje. 

Vidaus reikalų ministerijos 
štabo informacijos pareigūnas 
Gintaras Bagužis „Lietuvos 
rytą" informavo, kad šiemet per 
puse metų Lietuvoje 36 moterys 
buvo nužudytos, kilus ginčui 
pavydui ar dėl kitų buitinių 
priežasčių. Tai yra 34.5% visų 
nužudymu. Per šešis šių metų 
mėnesius 43 moterys patyrė 
sunkių kūno sužalojimų. 

Norvegija taip pat yra padė
jusi įsteigti krizių centrus Indi
joje ir Rusijoje (Murmanske). 

Lėšas šiam centrui Norvegijos 
užsienio reikalų ministerija 
paskyrė iš specialių programų, 
remiančių demokratijos vysty
mąsi Rytų Europos šalyse. Anot 
Norvegijos kriminologijos spe
cialisčių, Norvegija yra suin
teresuota lygiomis moterų teisė
mis Baltijos šalyse ir nori da
lyvauti šiame procese, o muša
mos ir skriaudžiamos moterys 
niekada nesijaus lygiateisės ir 
negalės kurti demokratijos. 

Šiuo metu Norvegijoje veikia 
55 krizių centrai, kuriuos pri
žiūri Krizių centrų sekreto
riatas. Osle, kur gyvena pusė 
milijono žmonių, yra vienas kri
zių centras. Pernai į ji kreipėsi 
3,000 norvegių ir 250 jame kurį 
laiką gyveno. 

Puse krizių centrui reika

lingos sumos Norvegijoje skiria 
savivaldybės, kitą pusę — vy
riausybė. 

Smurtą šeimoje patyrusios 
moterys gali juose gyventi 
nemokamai tol, kol joms atrodo 
reikalinga ir kol tampa pajėgios 
padaryti koki nors sprendimą 
dėl savo ateities. 

Trijų kambarių buto, kuris 
perkamas Vilniuje, adresas yra 
laikomas paslaptyje siekiant 
būsimų gyventojų saugumo. Jis 
bus bendra Vilniaus moterų 
namų ir Norvegijos krizių cent
ru sekretoriato nuosavybė. Vil
niaus krizių centras veiklą 
pradės rugsėjo mėnesį ir pir
miausia konsultuos smurtą 
patiriančias moteris telefonu. 

Biudžete numatyta aštuonis 
mėnesius, mokėti atlyginimą 
dviem specialistėms, taip pat 
skirta pinigų ir juristų bei 
medikų konsultacijoms, kurių 
reikia pagalbos ieškančioms mo
terims. 

Taip pat numatyta kelionė į 
Norvegijos krizių centrus susi
pažinti su tokio pobūdžio veikla. 

Po aštuonių mėnesių, kai 
baigsis numatytas finansavi
mas, Norvegijos kriminologės 
tikisi, jog Lietuvos vyriausybė 
bent iš dalies parems Vilniuje 
esantį krizių centrą. Jos ieškos 
finansavimo ir kitose Šiaurės 
šalyse, tačiau be Lietuvos vy
riausybės susidomėjimo pinigų 
rasti bus sunkiau. 

Beje, Vilniuje krizių centrą 
steigiančių norvegių vizitas 
Lietuvoje užtruko, nes Vilniaus 
Bankas tris savaites keičia Nor
vegijos banko „Nordlandsban-
ken" čekį, o be pinigų negali 
būti juridiškai įformintas buto 
pirkimas. „Mes manėme, kad 
bankai dirba rinkos ekonomikos 
sąlygomis", stebėjosi Oslo uni
versiteto mokslininkes krimino
logės. 

Vilniaus moterų namų prezi
dentė Lilija Vasiliauskienė, 
kuri dirbs krizių centre, „Lie
tuvos rytui" papasakojo, kad 
šiam projektui pinigų ieškojo 
nuo 1993 metų. „Šiuo metu 
Lietuvoje sustiprėjo patriar
chalinės tendencijos, ir socia
linės permainos labai kompli
kavo moterų padėtį. Išstumtos 
iš viešojo gyvenimo, moterys 
šeimoje tampa visiškai priklau
somos nuo vyrų", sakė psicholo
gė. Darbui krizių centre bus 
ieškoma ir moterų savanorių. 

Gegui*» mėneaį pašventinus naują Lietuvoa Krikščionių Demokratų Partijos vėliavą, eisenai 
Vilniaus gatve Kaune vadovauja valstybinę vėliavų nesantis Kauno miesto valdybos narys Zigmas 
Tamakauakaa ir Krikščionių Demokratų PartQ06 vėliavą nesantis, Kauno miesto valdybos pir
mininkas Romas Kalesinskas. 

Latvijos ministras nepritaria 
Būtingės terminalo statybai 

Kada skilo krikščionys 
demokratai 

Vi ln ius , rugpjūčio 14 d. 
(AGEP-LR) - Kazys Bobelis tei
gia, jog Krikščionių Demokratų 
Sąjungos statute tvirtinama, 
kad ši partija pradėjo veikti 
1989 m. vasario 16 d. ir iki šių 
metų liepos 27 buvo įregistruo
ta kaip visuomeninis politinis 
judėjimas. 

Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partijos (LKDP) pirmi
ninkas Algirdas Saudargas tei
gia, kad prieš septynerius metus 
buvo atkurta LKDP, kurią pri
pažino ir užsienyje veikusi 
Lietuviu Krikščionių Demokra
tu Sąjunga (LKDS). Jos narys 
iki 1992 m. buvo ir Kazys 
Bobelis. K. Bobelis teigė, kad 
įgaliojimus atkurti Krikščionių 
Demokratų Partiją gavo Vikto
ras Petkus Čikagoje vykusiame 
LKDS suvažiavime. Ir tai buvo 
padaryta 1989 m. vasario 16 
dieną. 

Vilnius, rugpjūčio 13 d. 
(AGEP-LR) — Latvijos aplinkos 
apsaugos ministras pareiškė, 
kad Būtingės terminalo statyba 
nėra pagrįsta nei ekonomiškai, 
nei ekologiškai. Ministras ma
no, kad terminalo projektavi
mas ir statyba remiasi vien 
politiniais sprendimais. Latvijos 
ministras pareiškė, kad avarijos 
atveju gali būti užteršti Latvi
jos pakrančių vandenys, nes pa
gal terminai© prcjektą n»ft»« b»» 
perpumpuojama atviroje jūroje. 
Kaip žinoma, jūros srovės Balti
jos jūros rytine pakrante teka 
šiaurės link. 

Apie tai ministras kalbėjo pra
ėjusį savaitgalį pajūryje prie 
Lietuvos ir Latvijos sienos vy
kusioje protesto demonstraci
joje. Akciją „Tik švari jūra 
jungia" surengė Aplinkos ap-

Seimas nepareiškė 
nepasitikėjimo 

kancleriu 
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Elta) 

— Antradieni Seimui neužteko 
balsų pareikšti nepasitikėjimą 
Seimo kancleriu Neriu Germa
nu. Slaptame balsavime daly
vavo 43 parlamentarai. Už ne
pasitikėjimą kancleriu buvo 37 
Seimo nariai, prieš — 4, du 
balsavimo lapeliai sugadinti. 
Kad N. Germanas būtų atšauk
tas iš užimamų pareigų už tai 
turėjo balsuoti daugiau kaip 
pusė Konstitucijoje numatyto 
parlamentarų skaičiaus, t.y. 71 
Seimo narys. 

Opozicinės frakcijos kaltino 
kanclerį viršijus savo įgalioji-' 
mus, kai jis pasirašė garantijas 
padidinto pelningumo indėlių 
programai, kurioje buvo numa
tytas 10 milijardų dolerių kre
ditas Tauro bankui. Opozicija 
įsitikinusi, kad ši garantija 
pakenkė Lietuvai moraliai, o 
galbūt ir materialiai. 

Valdančioji LDDP frakcija, 
kuriai priklauso ir N. Germa
nas, nusprendė nedalyvauti bal
savime dėl nepasitikėjimo Sei
mo kancleriu. Didžiausia Seimo 
frakcija mano, kad kancleris 
nenusižengė jokiems Lietuvos 
įstatymams, kadangi jo pasira
šytas dokumentas nebuvo ga
rantinis raštas. Be to, N. Ger
manas nežinojo kokia suma bu
vo numatyta Tauro banko pa
skolos programoje. 

saugos klubas ir Latvijos bu
riuotojų draugija, tačiau dalyvių 
buvo nedaug. 

Po akcijos Latvijos ministras 
buvo atvykęs į Lietuvą su neofi
cialiu vizitu. Grįžęs į Latviją, 
aplinkos apsaugos ministras pa
reiškė, kad Lietuva be Latvijos 
sutikimo negalės tęsti darbų 
jūroje. Darbai sausumoje jau 

artėja prie pabaigos. Pasak mi
nistro, Lietuva, pradėjusi ter
minalo statybą be Latvijos su
tikimo, nusižengė Helsinkio 
konvencijai. 

Latvija reikalauja, kad Būtin
gės terminalo statybos pro
blema būtų sprendžiama Balti
jos Asamblėjoje ir pagal trijų 
valstybių sutartį, taip pat rei
kalaujama, kad būtų surengta 
tarptautinė ekologinė eksper
tizė, kurioje dalyvautų abiejų 
šalių specialistai. 

Lenkįjoje bus vyriausybės 
reforma 

LKDP atkūrimo pareiškimą, 
kuriuo dabar remiasi ir Kazys 
Bobelis, ir Algirdas Saudargas, 
tada pasirašė grupė žmonių, 
kurių keliai išsiskyrė. Seimo 
nariai Vytautas Bogušis ir Kazi
mieras Kryževičius yra LKDP 
nariai, o vyriausybės konsul
tantas Viktorai Petkus priklau
so Krikščionių Demokratų Są
jungai. 

Partijos atkūrimo iniciatoriai 
buvo kunigai Vincentas Velavi-
čius, Alionidas Budrius, Kazi
mieras Gražulis, o jos garbės 
nariai — kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Dr. Kazys Bo
belis atkreipia dėmesį, kad tarp 
partįjos atkūrimo pareiškimo 
autorių nėra nė vieno dabarti-
nės LKDP vadovų. Pasak ,jįg įkūrė Tautos Pažangos 
daktaro, atkurtoji LKDP veikė party,. Suskilius LKDP, Vikto-
gerai, kol jos pirmininku buvo „ , P e t k u g ^ Krikščionių De-
Egidįjus Klumbys, tačiau vėliau mokratų Sąjungos pirmininku. 

Varšuva, rugpjūčio 13 d. 
(Reuter) — Lenkijos valdančioji 
koalicija per kitas keletą 
savaičių peržiūrės vyriausybės 
sudėtį, ir niekas, net finansų 
ministras Grzegorz Kolodko, 
negali būti tikras dėl savo 

Krikščionių 
Demokratų Partija 

protestuoja 
Vi ln ius , rugpjūčio 14 d. 

(AGEP-LR) - Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Partijos 
(LKDP) pirmininkas, Seimo na
rys Algirdas Saudargas pareiš
kė, kad LKDP kreipsis į teismą, 
jei Teisingumo ministerija įre
gistruos Krikščionių Demo
kratų Sąjungą (KDS). Pastara
jai vadovauja Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Teisingumo 
ministras teigia, kad abiejų 
krikščioniškąsias idėjas sklei
džiančių partijų ginčas yra jų 
vidaus reikalas 

LKDP pirmininkas Algirdas 
Saudargas teigia, kad Krikš
čionių Demokratų partijoje 
dabar yra per 10,000 narių — tai 
stipri politinė organizacija, kuri 
neketina jungtis su keliolikos ar 
keliasdešimties žmonių grupe. 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos pirmininką? dr. Kazys Bo
belis teigia, kad kelių krikš
čionių demokrat 4 partijų susi
kūrimas nėra kažkas nauja. 

Briusel i s . JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
rugpjūčio 13 d. pareiškė, kad 
NATO ir Rusija turėtų pagrei
tinti savo santykių vystymąsi. 
„Rinkimai Rusijoje jau praėjo — 
laikas spartinti diskusijų tarp 
NATO ir Rusijos tempą", kal
bėjo W. Christopher po susiti
kimo su NATO generaliniu sek
retoriumi Javier Solana. Pasak 
JAV valstybės sekretoriaus, 
svarbu, kad tokios diskusijos 
vyktų lygiagrečiai diskusijoms 
apie NATO plėtimąsi. (Reuter) 

Tautininkai — prieš mirties 
bausmės panaikinimą 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
(LTS) yra prieš prezidento Algir
do Brazausko siūlymą sustab
dyti mirties bausmės vykdymą 
Lietuvoje, o vėliau jos visai at
sisakyti. LTS pirmininkas Ri
mantas Smetona sako, kad tau
tininkai savo rinkimų progra
moje siūlo net praplėsti mirties 
bausmės taikymą. 

Ketvirtadienį įvykusioje spau
dos konferencijoje R. Smetona 
tvirtino, kad asmuo, tyčia 
nužudęs žmogų sunkinančiomis 
aplinkybėmis, turi būti sunai
kintas; tai yra, nubaustas mir
ties bausme.Jis taip pat sakė, 
kad tautininkų rinkimų progra

moje numatyta mirties bausmę 
taikyti ir narkotikų platinto
jams Lietuvoje. „Narkotikai — 
taip pat sąmoningas žmonių žu
dymas, tik lėtesnis, todėl jų 
platintojams turi būti taikoma 
griežčiausia bausmė". 

Prezidentas A. Brazauskas, 
pasiūlęs Seimui priimti įsta
tymą dėl mirties bausmės tai
kymo sustabdymo, tai grindžia 
humanistiniais principais ir 
Europos Tarybos reikalavimais. 
Rengiamame naujajame Lietu
vos Baudžiamajame kodekse 
mirties bausmė visai nenu
matyta. Šiuo metu aukščiausia 
bausmė yra paskirta devyniems 
Lietuvos piliečiams. 

Seimo rinkimuose galės 
dalyvauti 33 partįjos 

kėdės. Praėjusią savaitę Seimas 
nusprendė, kad spalio mėnesį 
prasidės vyriausybės reforma, 
kuria siekiama sumažinti cent
rinės vyriausybės vaidmenį eko
nomikoje ir supaprastinti spren
dimų mechanizmą. 

Septynios ministerijos bus 
naikinamos ir keturios ku
riamos. Daug spėlionių kyla dėl 
G. Kolodko likimo. G. Kolodko 
yra nepartinis technokratas, 
prisijungęs prie Demokratinio 
Kairiųjų Aljanso. Jis laikomas 
vyriausybės ekonominio plano 
architektų. Pastaruoju metu jis 
buvo kritikuojamas dėl kai ku
rių pasiūlymų. 

Nors ministras pirmininkas 
Wlodzimierz Cimoszevvicz atsi
sakė komentuoti G. Kolodko 
ateitį, jis patvirtino, kad pa
grindinė ekonominė politika 
nesikeis. „Zycie Warszawy" 
rašo, kad dabartiniam finansų 
ministrui bus pasiūlytas Lenki
jos Nacionalinio Banko vadovo 
postas. 

Seimas nesumažino 
rinkimų barjero 

Vilnius , rugpjūčio 13 d. 
(AGEP-LR) - Dalies LDDP, Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) ir krikščionių de
mokratų frakcijų narių balsais 
Seime nepritarta prezidento 
Algirdo Brazausko pasiūlymui 
pakeisti rinkimų įstatymą ir su
mažinti minimumą balsų vietai 
Seime gauti — koalicijoms nuo 
7% iki 5%, partijoms nuo 5% iki 
4%. 

Demokratų partijos frakcijos 
seniūnas Saulius Pečeliūnas šį 
konservatorių ir krikščionių de
mokratų balsavimą pavadino iš
davyste. Krikščionis demokra
tas Povilas Katilius mano, kad 
Seime būtų atstovaujamos tik 
dvi partijos. 

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas rinkimų įstatymo 
pataisų grąžinimą prezidentui 
pavadino LDDP klaida. Pasak 
jo, dauguma LDDP frakcijos 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Lietuvoje yra 33 partijos ir 
politinės organizacijos, turinčios 
teisę kelti savo kandidatus bū
simuosiuose Seimo rinkimuose. 
Paskutinės trys iš šio sąrašo 
Teisingumo ministerijoje įregis
truotos trečiadienį. Tai — Lietu
vos Tautinių Mažumų Aljansas, 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga ir Lietuvos Gyvenimo Logi
kos Partija. 

Lietuvos Tautmių Mažumų Al
janso (LTMAj steigiamoji kon
ferencija įvyko rugpjūčio 
pradžioje. Jos steigėjais tapo per 
400 įvairių tautynių žmonių. 

Iki įregistravimo visiškai ne
girdėtos Lietuvos Gyvenimo Lo

gikos Partijos (LGLP) pirminin
kas profesorius Vytautas Berna
tonis Eltos korespondentui sa
kė, kad ši partija dar galutinai 
nėra apsisprendusi, ar dalyvaus 
Seimo rinkimuose. Tai turėtų 
paaiškėti kitą savaitę partijos 
tarybos posėdyje. 

Steigiamoji LGLP konferenci
ja vyko birželio 26 d., jos stei
gėjais tapo daugiau kaip 500 
Lietuvos piliečių. Buvęs pirma
sis Vilniaus miesto meras po 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo V. Bernatonis dar nega
lėjo pasakyti, kokioje politinio 
spektro vietoje jis mato savo 
vadovaujamą partiją. 

Prezidento kanceliarijos 
vedėjas nori didesnių 
prezidento įgaliojimų 

Vi ln ius , rugpjūčio 9 d. 
(AGEP) — Lietuvos preziden
tūros kanceliarijos vedėjas An
drius Meškauskas pasisako už 
kai kurių prezidento įgaliojimų 
didinimą. „Diktatūros mums 
tikrai nereikia, bet kartais būtų 
naudinga, kad prezidentas ga
lėtų šiek tiek ramiau, tvirčiau. 
nuosekliau pakoordinuoti". pa
sakė A. Meškauskas dienraščiui 
„Respublika". 

Konkrečiau jis nekomentavo 
rugpjūčio pradžioje LDDP pa
siūlytų Konstitucijos pataisų, 
kurios numato prezidentui di
desnes teises paskelbti pirmalai
kius Seimo rinkimus, suteikti 
šalies vadovui teisę sava
rankiškai skirti ir atleisti 
užsienio reikalų, vidaus reikalų 
bei krašto apsaugos ministrus ir 
sustiprinti prezidento galią teis
mams. 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas oficialios pozicijos 

Camp Lejeune, NC. JAV 
jūrų pėstininkų (marinų) bazėje 
Camp Lejeune, NC, prasidėjo 
NATO lėšomis remiamos kari
nės pratybos „Cooperative Os-
prey 96", kuriose dalyvauja 
NATO šalys - JAV, Kanada ir 
Olandija bei 23 buvusio Varšu
vos pakto šalys, tarp kurių yra 
Lietuva, Lenkija, Rumunija. 
Bulgarija ir Albanija. Pratybos 
tęsis iki rugpjūčio 30 d. Gene
rolo John Sheen teigimu, tai, jog 
šalys drauge dalyvauja pratybo
se, sustiprins jų bendradarbia
vimą. (Reuter) 

narių atostogavo, todėl nebuvo 
su kuo tartis. Dešiniųjų poziciją 
jis pavadino susiskaldymu, ku
ris matyti jau seniai. Šiame 
Seime yra atstovaujamos 11 po
litinių partijų. 

. • 

dėl LDDP iniciatyvos nėra pa
reiškęs. Manoma, kad ji bus 
suformuluota kitą savaitę, kai 
šalies vadovas grįš iš atostogų. 

Dauguma opozicinių partijų 
neigiamai vertina LDDP siūly
mą, ir laiko tai valdančiosios 
partijos baimės išraiška prieš 
parlamento rinkimus ir ban
dymu išlaikyti įtaką bent iki 
prezidento A. Brazausko kaden
cijos pabaigos. 

A. Brazauskas, buvęs LDDP 
vadas, pasitraukė iš šios parti
jos, kai 1992 m. buvo išrinktas 
prezidentu. 

Oras Lietuvoje 
Vilnius , rugpjūčio 15 d. 

(AGEP) — Pastarąsias porą 
savaičių Lietuvoje buvo labai 
šilta ir nelijo. Tačiau trečiadienį 
staiga atšalo ir pradėjo lyti, 
tiesa, ne visą laiką. Ketvirta
dienį vėl buvo šilta. Artimiau
siomis dienomis numatomas ne
pastovus oras. Temperatūra die
nomis bus 20-22 laipsnių Cel
sijaus (68-73 F), naktimis 11-16 
C (52-61 F). Vandens tempera
tūra Baltijos jūroje ties Nida — 
15 C (59 F). 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 17 d.: Hiacintas 

(Jacintas, Jackus), Laisvydas. 
Rugpjūčio 18 d.: Dvidešim

tas eilinis sekmadienis. Joana, 
Agapitas, Elena, Ale, Man-
tautas. 

Rugpjūčio 19 d.: Šv Jonas 
Eudes, kunigas, vienuolijų stei
gėjas (1601-1680); Emilija, Bo
leslovas (Balys), Felicija, Jo-
vilas. 

Rugpjūčio 30 d.: Šv. Bernar
das, Bažnyčios mokytojas (1091-
1153); Neringa, Svajūnas. Ber
žas. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

SMAGI ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLA 

DAINAVOJE 
Š.m. liepos 21-28 d. vykusią 

stovyklą derėtų vadinti „Atei
tininkų šeimų stovykla", nes iš 
daugiau negu 200 stovyklautojų 
buvo 102 kūdikėliai, vaikučiai, 
jaunučiai ir paaugliai, 74 su
augusieji ir 26 pagalbininkai — 
moksleiviai ir studentai, įskai
tant ir kelias virtuvėje šeimi
ninkes. Stovyklautojų amžius — 
nuo 2 mėn. iki 88 m... 

Jau pirmąjį sekmadienį susi
tikimą prie vėliavų pajutome, 
kad šios stovyklos veikla rem
sis šeimomis — „-ynais" Marius 
Laniauskas, ASS CV narys įbe
dė žemelėn šeimų-genčių rodyk
les: Giedraitynas, Mockynas, 
Polikaitynas, Narutynas, Sid-
rynas, Šoliūnynas ir t.t. netgi 
Zarankynas. Negausieji rikia
vosi už „nepriklausomųjų" 
ženklo. Stovyklą pasveikinimu 
atidarė ASS CF pirmininkė Ni
jolė Balčiūnienė. 

Žavingi ir dvasingi Dainavos 
rytmečiai 

Nuostabūs Dainavos rytai. 
Maždaug 5:30 vai. pažadina 
paukščių balsai. Atpažįsti kar
dinolų ir strazdų melodijas; 
žvirblių čirškimą įvairina kitų 
čirpenimai. Būrelis tikrųjų sen
draugių keliasi anksčiau, pa
sveikinti tekančią saulę ir rū
kuose paskendusį Spyglio ežerą, 
cholesteroliu užkištas blauzdas 
pamiklinti, širdį susti print... 
Komendanto Vytauto Soliūno 
„ragas" sugaudžia 7:30 vai. 
Nelengvai visi keliasi. Reikėjo 

juk vakare, vaikus suguldžius, 
su seniai sutiktais pažįstamais 
pasišnekėt, o kelis vakarus pra
sėdėti ir prie televizoriaus, juk 
100-toji olimpiada vyksta. Gal ir 
Vilniuje taip nešaukė, kaip mes 
rėkėm, kai lietuviai ameri
kiečiams „krovė"... O koks buvo 
nusivylimas, kai antro kėlinio 
nebematėm, tik išgirdom 
rezultatus... 

8 vai. šv. Mišios 
Kunigas Julius Sasnauskas, 

OFM, jau antrus metus sen
draugių stovykloje. Rases po
grindžio spaudoje, kovojęs už 
tiesą ir tikėjimo laisvę, kalintas 
sovietų kalėjimuose. Vargo ir 
kančių nuskaidrintas, supran
tąs žmogų. Giliai pažįstąs šv. 
Raštą. Nuostabios atminties. 
Nuoširdus jo rytmetinis pasi
sveikinimas, tai įprasmina tik 
ką nuskambėjusią Mišių pra
džios giesmę: „Bešvintant auš
rai skaisčiajai, Tave, o Dieve, 
garbinam ir tariam ačiū amžiną 
už tavo globą tėvišką". Kunigas 
gražiai primena už ką turime 
dėkoti, kaip Dievą garbinti, kuo 
džiaugtis. Kiekvienos dienos 
pamokslai buvo gyvas psalmių 
ir evangelijos prasmės aiški
nimas. Dievo gailestingumas, 
Dievo ir artimo meilė, atlai
dumas, dangaus karalystės ieš
kojimas, gerojo Ganytojo balsas 
darėsi vis giliau suprantami. 
Zakristijono pareigas vykdė 
Benediktas Neverauskas. Gie
dojimui vadovavo Pranas Za-

Šv. Mišios Dainavos stovykloje. 

ATEITININKŲ STUDIJŲ DIENOS 
DAINAVOJE 

• • • • • • 

sos pokalbis apie modernios po
ezijos interpretaciją ir Juliaus 
Kelero poezijos rečitalis. Vaišės 
„Baltojo avino" svetainėje. 

Ateitininkų studijų dienos 
artėja. Jos vyks š.m. rugpjūčio 
30 - rugsėjo 2 d. Dainavoje, Man-
chester, MI. Visus maloniai 
kviečiame šiose studijų dienose 
dalyvauti. Registraciją vykdo 
Lidija Ringienė, 50 Carriage 
Trail, Palos Heights, IL 60453, 
tel. (708) 361-2557. 

DIENOTVARKĖ IR 
PROGRAMOS 

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 

5:30 Registracija 
7:00 Vakarienė 
8:30 Vakaras su keturiomis 

menininkėmis 
Vaišės „Baltojo avino" svetai

nėje. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 

8:30 Šv. Mišios 
Pusryčiai 
10:00 Paskaitos: 
Vaclovas Kleiza, „Kazys Bi

zauskas ir jo laikai Prano Zun-
dės biografijoje: kiek mes esame 
skirtingi?" 

Daiva Markelytė, „Anglų kal
bos pasisavinimas Čikagos seno
sios kartos lietuvių imigrantų 
tarpe" 

12:30 Pietūs 
2:00 Paskaitos: 
Vėjas LiuleviČius, „Vokiečių 

karinė utopija Lietuvoje Pirma
jam pasauliniam kare" 

Albertas Šimėnas, „Lietuvos 
politinė padėtis ir ateities per
spektyvos" 

6:00 Vakarienė 
8:00 Literatūros vakaras: lite

ratūros kritikas susiduria su 
poetu. Programoje Vainio Alek-

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 

8:30 Pusryčiai 
10:00 Ateitininkų federacijos 

Dvasios vado kun. Valdemaro 
Cukuro prisiminimas: 

Įvadas — Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis 

Žodis — s. Ona Mikai laite, 
„Paskutinis skrydis į namus: 
kun. Valdemaro Cukuro gyveni
mo kelias" 

12:00 Šv. Mišios 
Pietūs 
2:00 Simpoziumas: Sugrįži

mas prie klasiko po 35 metų: 
Juozo Girniaus „Tauta ir tau
tinė ištikimybė" 

Vadovauja — Haris Subačius 
Dalyviai: 
Augustinas Idzelis 
Audrius Polikaitis 
Julija Šukytė 
Pokalbis organizaciniais klau

simais: 
Ateitininkų nepaprastos kon

ferencijos išvakarėse — kaip 
mums toliau veikti, persikėlus 
Ateitininkų federacijos institu
cijai į Lietuvą? 

6:00 Vakarienė 
8:00 Muzikos vakaras 
Vaišės „Baltojo avino" svetai

nėje 

Pirmadienis, rugsėjo 2 d. 

8:30 Šv. Mišios 
Studijų dienų užbaigimas 
Pusryčiai 

ranka, pianinu palydėjo Darius 
Pol ikait is ir Rasa Šoliū-
naitė-Poskočimienė. Dievo žodį 
— skaitinius skaitė Mišias 
užprašiusieji. Kun. Julius 
visada nuoširdžiai visiems 
padėkodavo už dalyvavimą šv. 
Mišių aukoj, kvietė ir namuose 
tuo stiprintis. 

Keliam vėliavas, pusryčiau
tam 

Tuoj po Mišių keliamos vėlia
vos. Rasa timpteli akordeoną, ir 
skamba Lietuvos himnas. Pra
nešimai, malda priėl valgį. Pus
ryčiai. Nuostabu kaip 200 gan 
greit spėja sueiti valgy k lon pasi
imti lėkščių nuo- stalo ir be jo
kios spūsties sustoti į dvi eiles 
prie maisto. Žiuri į prieš tave 
slenkantį pirmyrtkokį penkia
metį, savarankiškai pasiren
kantį sau dietą ir Stebiesi, kad 
jam mamos jau nebereikia... 
Reikėtų džiaugtis, kad toks 
didelis būrys mažamečių vaikų 
bėgiodami, po šermukšnius besi
karstydami, riedėmis besi
vėlinėdami nesipyko, nesimu
šė... Gražu pažiūrėt, kai koks 
trimetis glosto savo vienmetį 
broliuką. 

10 vai. Paskafto*. Vaikų už
siėmimai 

Vaikai, sugrupuoti pagal 
amžių į tris grupes, su vadovais 
iškeliauja anapus ežero. Ten 
juos Rasa moko dainų, žaidžia, 
sportuoja. 

Suaugusieji renkasi į salę pa
skaitai, spektakliui, pokalbiui. 

L iepos 22 d. „Meilė Šv. 
Rašte" 

Visą valandą be jokio popie
rėlio kalba kun. Julius Sasnaus
kas, OFM. Nors Senojo įstatymo 
Šv. Raštas pilnas karų, žiauru
mų ir nedorybių, tačiau Dievo 
gailestingumą psalmistai visa
da primena. Dievo meilę, ypač 
Kristaus mirtį ant kryžiaus, 
nelengva suprasti. Tačiau pa
saulio gyvenimas bus tik tada 
gražesnis, kai klestės Dievo ir 
artimo meilė. „Iš to visi pažins, 
kad esate mano mokiniai, jei 
mylėsite vieni kitus". Jn 13,35 
— taip kalbėjo Kristus Pasku
tinės vakarienės metu. O apaš
talas Paulius meilės dorybę iš
kelia net aukščiau už tikėjimą 
ir viltį. Po kunigo Juliaus kal
bos buvo ir klausimų, ir pasi
sakymų. 

L i e p o s 23 d. „Labdara i 
išteklių varžybos" 

Kalba neseniai magistro 
laipsnį įsigijęs Tadas Kulbis 
Aiškina lėšų telkimo vajus, jų 
būdus, jų sėkmingumą. Suži
nojom, kad visuose vajuose di
džiuma lėšų gaunama iš turtin
gųjų... Tadas rodė ir skaidres iš 
jėzuitų dabartinės veiklos Lie
tuvoje. 

Liepos 24 d. „Šeima šiandien: 
idilija ar dilema" 

Gerai paruostą paskaitą, pa
remtą statistika ir gyvenimo 
patirtimi skaitė Ona Daugir 
dienė, MD. Diskusijose iškilo 
vertybių pirmumo svarba. At 

mintina, kad diliausias šeimos 
ryšys yra valgymas prie vieno 
stalo ir minčių pasidalijimas. 
Paskaita bus spausdinama 
„Drauge". 

Liepos 25 d. Lėlių teatras. 
„Undinėlė" 

Profesionalaus lėlių teatro 
aktorė Ona Pučkoriūtė, 17 metų 
dirbanti Vilniaus lėlių teatre, 
išlaikomame valstybės, nušvie
čia lėlių teatro istoriją ir rodo jos 
pačios savarankišką darbą — 
spektaklį „Undinėlė". Tai H. K. 
Andersono pasaka, įdomiai api
pavidalinta dailininkų Vegos 
Vaičiūnaitės ir Vytauto Pakal
nio. Labai gražus muzikinis 
fonas, sukurtas Fausto Latėno. 
Aktorė Ona .pučkoriūtė keis
dama balso spalvas ir intona
cijas atstovavo visiems veikė
jams, jų siluetus atskraidin
dama „botagėliais" į atverstos 
knygos scenovaizdį, kuriame 
matėme ir jūra, ir laivą, ir pilį. 
Žavėjomės akfiSės žodžio galia. 

Liepos 26 d. „Havajiečių tau
tinis atgimimas; žvilgsnis i i 
lietuviškos perspektyvos". 

Kalba Elenutė Bradūnaitė-
Aglinskienė. gyvenanti Hava
juose, o po kefis mėnesius vie
šinti Lietuvoje.-Sužinom Havajų 
istoriją, suprantam kaip veikia 
tautą svetimųjų valdymas, kita-
rasių jūrininkų, darbininkų ant
plūdis, mišrios vedybos, krin
tanti morale,'ligos. Kaip ha-
vajietis karalius ima pataikauti 
ir pamėgdžioti Anglijos madas 
— krakmolytas apikakles, kaip 
misionieriai protestantai ir 
žlugdo, ir išsaugo havajiečių 
kalbą, išmokydami juos skaity
ti, bent raštuose išsaugo benyks-
tančią havajiečių kalbą. Pasku
tinį dvidešimtmetį vyksta hava
jiečių tautinis atgimimas, ieš
koma tautos šaknų, skaitomi 
akmenyse iškalti ženklai, atsta
toma, maisto dieta, dvasingu* 
mas, dainos, sportas, giesrjaOs. 
Sveikatos skyriuje „Drauge" 
vertėtų paminėti havajiečių gy
dymo pagrindą: pirmiausia gy
dytojas klausia, ar nesi su kuo 
nors susipykęs... Kadangi dabar 
Lietuvoje plinta kosmopolitiz
mas, Aglinskjsnė siūlė; 1. Su
prasti kas savita, 2. įvertinti, 3. 
Pasirengti ir 4. Pasauliui pa
rodyti. Jai atrodė, kad ir vakar 
matyta „Undinėlė" galėjo būti 
pakeista kokia nors lietuviška 
pasaka, nes tarptautiniais kū
riniais pasaulio nenustebinsim. 
Elenutės mintį pratęsia Zita 
Kelmickaite, „Ratilio" vadovė, 
pasiguosdama kaip kultūros 
ministerijos žmogus bandė ją 
įtikinti, kad „Ratilio" progra
mos jau atgyvena, kad žmonės 
nebesidomi O tuo tarpu turis
tė anglė stebėjosi, kad tiek daug 
žiūrovų. Tačiau Vakarų niekalai 
Lietuvon veržiasi, net televizijos 
reklamos darko lietuvių kalbą, 
gimsta kažkokia puskalbė. Tą 
patį vakarą Zita rodė okupacijos 
metais paruoštus filmų kadrus 
apie kaimą, apie kaimo žmogų. 
Rodė ir kaip kolūkiečiai buvo 
vežami Vilniun su milžiniš
komis karvėmis ant platformų. 

Nuotr V. Pt iodž inako 

su milžiniškais kukurūzais... O 
ir toje atmosferoje buvo ren
kama tautosaka. Rodė jau ir da
bartinėje Lietuvoje įrašytą po
kalbį su tautosakininku Jurgiu 
Dovydaičiu, Prano Dovydaičio, 
ateitininkijos pirmūno broliu. 
Jam jau 88-neri, nieko daugiau 
nenori tik baigti tvarkyti tūks
tančius surinktų tautosakos 
vienetų. Lentynos pilnos įrašų, 
kai kurių filmų juostos jau byra. 
Nėra kam jas dublikuoti. nėra 
apsaugos nuo gaisro. 

(Bus daugiau) 

MALDA PRISIMINSIME 
A . A ĮtČN. V. CUKURA 

Pranešama Čikagos ir apy
linkių ateitininkams, kad a.a. 
kun. dr. Valdemaro Cukuro, 
Ateitininkų federacijos Dvasios 
vado, mirusio prieš 4 savaites, 
intencija šv. Mišios bus auko
jamos rugpjūčio 17 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje, Čikagoje. 
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DRAUGO 

JAV 996.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik teetadtenio laida: 
JAV $66.00 
Kanadoj* ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuva 
(Air cargo) $100.00 
Tik Šeštadienio laida $66.00 
Uisakant i ukateal 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

H metų 3 mėn 
$66.00 $36.00 
$60.00 $40.00 

$40 00 $30.00 
$46.00 $36.00 

$66.00 

$260.000 
$86.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokiene 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, ssetadienisi* 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; jajtarlianiaia nedirba. 

• Redakcija u i skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainas pri
siunčiamas, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

EVEROREEN PARK X-ftAY 
DM. E. KINGUS RADIOLOGAS 

6760 6. Kadzle 
Te*. 70S-636-6S00 

VataiKJos 9-5 kasdien 

DM. DANA M. SALHClJŠ~~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

1644* W. CansisA M . 
Wsstclisslsr, I L S0193 

Tai. 706-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS Ą. S i M.D. 
Opritatrrrotogas/Akiu Chirurgas 

SS3S S. HMsjelend Ava. 
CMcago RMfft), IL S041S 

TSS OP* SS22 
414SW. 63r*6t . 

312-736-7709 

DM. KEriNCTN J. YERKES~ 
Dr. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago. IL 
Ta*. 312-735-5554 

4707 S. GHbert. LaGrange IL 
Tat. 706-362-44*7 

DR. JANINA JAKSEVtČIUS 
JOKSA 

W " S * S l «a# *^a*RaattB6»l r W > j 

ftaz. 706-422-7607 
Kam. (1-312) SS2-0221 

Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4»17 W. 83 St , Burbank, IL 
Tai. 708-423-8114 

Valančios pagal susitarimą 
DR. EUGIJUS LEUS 

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
16605-127 6*. 

Tat 616-723-1664 
7600 W. C H I Į I Dr. 

" • O t H$jt0ntf), IL #0493 
Tai. 70S-3S1-S010 

DM. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S3SS S. notorte Ros* 
Mtastocy NNRU 

Tai. (70$) SSS-2131 
Valandos pagal susitarimą 

D R . V I U U S MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.VI 
m a s 117 st, i 
Priklauso Pato* Community Hosprtal 

Sirver Cros* Hosprtal 
Valandos pagal susaahmą 

Tst (TSS) M7-M— 

DM. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

§640 S. Pulaafcl M . 
Tai. 312-565-2602 

Pirmd. 9 v r. - 7 v.v ; antrd., tracd. ir 
panktd. 9 v.r. - 3 v. p.p. 

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

Sumokama po vizito 

Kat>. tai. 311 
Na*1W(S47-: 

DM. PETRAS ŽUOMA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S74S Waat SSrd Streat 
Vai pirmd. ir ketvd 3 v p.p. - 6 v p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus 

SUNG L. CHOU, M.D. 
VMaua Kojos, akupunktūra 

MOLY CROS* 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 II. South, East Suttaa 

Uthuanian Plaza Ct. 
• t CsHfornla Ava. 
CMcofO, IL S0S2S 

(312>-471-S142 
Kalbama Hatuvrikai 

• • • • • • • • • f * * 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

74S W. 31 st St. 
CHICAGO, IL S0S1S, 

(312)-22S-OtSS 

Kak. 312-736-4477 
Ras. 70S-2M 0SS7 arba 76S-24S-SSS1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
6446 Sa. PinaaM RaaaJ 

Valandos pagal susitarimą 

DR. D O M A S L A P K U S 
Vidaus ir plaučių ligos 

16JOO vVaat Ava., Ortana) Park 
700-340-0100 

Valandos kasdien, išskyrus savaitoakut 

C. DECKER, DOS. P.C. 
4647 W. 1*3 OL, Oak Launt. IL 

Pirmas apyl su Nortrnvestam un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą. Pacientai oriimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėti angliškai) < 

DM. A. B. OLEVECKAS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3»ee W. M SL Tet. (TSS) 4224161 
Vsiandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30 -3 * p p 
treed uMan/ta; ketvd 1 - 3 v. p p 
panktd. ir M M 9 v r - 12 v. p.p. 

6132 8. Kasate Ava., i 
(312) 776 6661 arba (312) 161 1111 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 

IL 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas Det chirurgija 
172 SchOJai OL, MaSmiaL S. —126 

706-641-2060 
Valandos pagal susitarimą 

vakartis ,r savaitgaliais tat 766-634-11 l t 

Kab CMcago)a 
9525 S 79th Ava. 

TaL(7SS) §1 

SURBNDBR LAL, M.D. 
Spaciaryoa - Vidaus Hgoa 

T722 6. Kaaaaa Ava., 
CMsaįa, M, 66661 
Tai. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Kak. ta i . (312) 471-3400 
VIDAS J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KaaJsJa Ava., 
CtUcsao, H. 8 0 M 2 

VIDAS T . N O R E I K A , D.D.S. 

6UUR. VAK. INCMAIsOja 
sa Chartaa t . *tana% OJ>.O. 

206 S. Cssmuet as. 

Kak). (216) S26-1632 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEPCLE, D.D.s" 
DANTŲ GYDYTOJA 

7616 W. 171at 
Tlnsvy PsVlta IL 90VTT 

(706) 614-6671 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JOOWAUS ~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

3666 NIsjManal Ava., 6%a. 301 
(skersai galvas nuo 

Good Samaritan ligonines) 
l * * w " W S l s f w V * J j I L ^RPv 6 9 

Tai. 766 600 3113 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELYTE~ 
Clnropraktinis gydymas, sveiko? 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
72716.1 

Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
• V. I 

312-7 
647-661-1212 

616-303-6666 
647-716-1212 

6132 0. Ava. 

Tat. 312-
*^fls«v^BaMV«Bwasškssl l v m » 4 6 1 v V r \ » ' # a » | H*j**Vr* 

3. rlIASAD TUMMALA, M J). 
Sir*a« ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 6. aSakl 64. 

Tai. 766-716 6033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. RBIREJKtS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Rimties valandėlė 

BAŽNYČIA VISOMS 
TAUTOMS 

Tai, kas mums atrodo sa
vaime aišku apie krikščionybę 
—jos misija visam pasauliui, ir 
tai, kad išganymas yra visoms 
tautoms — Senajame Testa
mente tebuvo kartas nuo karto 
švystelėjimai. Pirmykštėje 
Bažnyčioje šis jos misijos supra
timas tapo esminė kontrover
sija, šv. Pauliui kaip apaštalui 
nežydams, vienoje pusėje ir prie 
žydų pasilikusiems apaštalams 
kitoje. Net ir Jėzus ne iš karto 
suvokė šią misiją, kaip girdime 
Evangelijoje, kai jis pabrėžė, jog 
jo misija yra „pražuvusioms Iz
raelio avims". 

Kaip pastebi skaitinius ko
mentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller, klausimas, kam 
taikoma Bažnyčios misija, ne
buvo išspręstas Senajame Tes
tamente. Šio sekmadienio pir
masis skaitinys (Izaijo 56:1,6-7) 
yra vienas pagrindinių blyks
telėjimų, kai visuotinės misijos 
pašaukimas išryškėjo. Tačiau 
šios knygos tonas aplamai yra 
prieš nežydų tautas, jos mi
nimos kaip Dievo išsirinktosios 
tautos priešai, puolantys šven
tąjį miestą Jeruzalę, engiantys 
jos žmones. 

Izaijo 56-ame skyriuje ran
dama įžvalga nebuvo lengvai 
prieita. Šios pranašystės eilu
tėse, išleistose iš liturginio skai
tinio, rašoma, kad visi, kurie 
laikosi Dievo teisingumo — ir 
tie žydai, kurie išvežti į vergo
vę Babilonijoje buvo kastruoti — 
tapo eunuchais (tad, pagal žydų 
papročius, kaip suluošinti nebe
tinkantys tarnauti Dievo na
muose) ir nežydai, sužinoję apie 
tikrąjį Dievą ir atėję jam tar
nauti, laikydamiesi teisingumo 
ir sandoros — visi bus išganyti, 
visus Dievas atves į savo šven
tąjį kalną. Tačiau tuo pačiu 
metu, kai pranašas Babilonijoje 
įgijo šį supratimą, Pakartoto 
įstatymo knygoje buvo įrašomas 
aiškus įstatymas, draudžiantis 
tokius žmones priimti „į Vieš
paties bendriją" (Ist 23:2-9). 

Tačiau tuo nesakoma, kad Pa
kartoto įstatymo knyga klydo. 
Ateina laikas, kai svarbu susi
tvarkyti savuosius namus, kai 
dėl rimtų priežasčių negalima 
priimti svečių. Dažniausiai 
džiaugiamės, kai mūsų vaikai 
atsiveda į namus savo draugus. 
Bet kitais atvejais tai tampa per 
didelė našta. Tiesa, kartais pri
imti svetimą iš tikrųjų gali būti 
per didelė našta, bet kartais 
nenoras priimti yra tik egoizmo, 
savanaudiškumo išraiška. Šio 
sekmadienio skaitinyje Izaijas 
pranašauja, kad laikas priimti 
svetimšalį, praplėsti savo siaurą 
akiratį ir tiesti ranką visoms 

tautoms. 
Izaijo pranašystė meta iššūkį 

ir šių dienų Bažnyčiai, ir mums 
mūsų parapijose. Bažnyčia ne
gali tapti „maldos namais 
visoms tautoms", jei atšiau
rumu atstumsime kitų tautų 
žmones. 

Bet, kaip girdime Evangelijoje 
(Mato 15:21 28), ir Jėzui tai ne
buvo savaiminga. Nors jis pasa
kė „Aš esu siųstas tik pas pra
žuvusius Izraelio namų avis", jis 
tačiau leidosi į pokalbį su kana 
niete, sudarydamas jai galimy
bę nugriauti tarp jų esančią 
sieną, kuomet Jėzus pakeitė 
savo požiūrį ir išgydė jos dukrą, 
pareikšdamas: „O moterie, didis 
tavo tikėjimas! Tebūnie tau, 
kaip prašai". 

įdomu pastebėti Jėzaus ir jos 
pokalbio eigą. Pirmiausia, ji iš
tvermingai maldavo. Antra, ji 
prašė ne sau, bet savo dukrai, 
kalbėdama iš skausmo, kilusio 
iš meilės, ją užjaučianti „Pasi
gailėk manęs Viešpatie, Dovy
do Sūnau! Mano dukterį baisiai 
kankina demonas!" Ji prašo 
pasigailėti jos, nes jos dukra 
kankinama. Motina pati kenčia 
iš meilės ir užuojautos. 

Ir tuomet ateina Jėzaus moki
niai, ragindami Jėzų jos išklau
syti, nes ji sekioja rėkaudama, 
atseit, ji jiems įkyrėjo. Toks 
argumentas Jėzaus neįtikina ir 
jis atsako, kad yra siųstas tik 
pražuvusiems Izraelio žmo
nėms, tuo duodamas ir moteriai 
suprasti, kad jis jos tautiečių 
tarpe tėra svetimšalis. 

Bet, išgirdusi tokį atsakymą 
ir galbūt pamačiusi Jėzaus gerą 
žvilgsnį, ji įsidrąsina: „Viešpa
tie, padėk man!" Jėzaus atsaky
mas skamba itin žiauriai: „Ne
dera imti vaikų duoną ir mesti 
šunyčiams". Jėzus tuo at
sakymu pabrėžia, kad jis nėra 
šiaip sau stebukladaris. Jo užda
vinys, kviesti į religinį atsi
vertimą. „Šunys" buvo išsi
reiškimas anų laikų visuome
nėje, kalbant apie svetimus 
žmones, kurie braunasi į kurios 
nors grupės šventąją vietą. Bet 
moteris nesiduoda atstumiama 
ir Jėzus kapituliuoja, net pagil
damas jos tikėjimą bei ištver
mingumą. 

Jėzus yra pavyzdys ir mums, 
kurie irgi esame nerangūs pri
imti svetimuosius, nors mums 
rūpi kiti žmonės. Svarbu leistis 
į pokalbius su jais. Negalime pa
prastai juos pavaryti. Ir ryž
tamės suprasti juos, pamatyti 
klausimą iš jų perspektyvos. 
Tuomet ir mes, kaip Jėzus, 
pamatysime didelį jų tikėjimą, 
gal net didesnį už mūsų pačių. 

Ir šv. Paulius laiške Romos ti-

NAUJA KNYGA APIE SSRS 
ŽLUGIMĄ IR LIETUVOS 

VAIDMENĮ 
A. LANDSBERGIS 

Lietuvos dabartinės nelaimės Kodėl Lietuva laimėjo kovą už 
pritemdė dar neseno jos atgi- nepriklausomybę? Ji atsikratė 
mimo ir „dainuojančios revoliu- baimės, atsako autorius, o 
cijos" spindesį. Tačiau tas baimei pradingus, santvarka 
didvyriškas laikmetis nuolatos nebegalėjo išsilaikyti, 
sužvilga užsienyje dažnai pasi- Be to, rašo Coleman, Lietuva 
rodančiose knygose apie sovie- buvo įsitikinusi, kad jos byla tei-
tinės imperijos subyrėjimą. 

Viena tokių knygų yra „So
vietinės imperijos nuosmukis ir. 
žlugimas — 40 metų, kurie su
drebino pasaulį, nuo Stalino iki 
Jelcino" (The Decline and Fall 
of the Soviet Empire — Forty 
Years that Shook the World, 
from Stalin to Yeltsin. New 
York, St. Martin's Press, 1996. 
460 pp.). Jos autorius, Fred Col
eman, savaitraščio US News & 
World Report įstaigos Pary
žiuje vedėjas, nuo 1964 iki 1995 
m. buvo korespondentas Mask
voje, įsitikinęs tautinės pro
blemos Sovietįjoje svarbumu, jis 
keletą sykių lankėsi Lietuvoje 
ir Ukrainoje, buvo kelių svarbių 
istorinių posūkių liudininku. 
Jis yra apklausinėjęs svar
biąsias politines figūras ir 
pasinaudojęs slaptaisiais ar
chyvais. 

Autorius iškelia Lietuvos ypa
tingą vaidmenį tuose posūkiuo
se. Kai Sovietų Sąjungoje pra
sidėjo kova už nepriklausomybę, 
rašo jis, „katalikiškoji Lietuva 
drąsiais žingsniais žygiavo prie
šakyje, suteikdama galimybę 
atsargesnėms respublikoms ja 
pasekti. Lietuva buvo kibirkš
tis, įžiebusi visą nepriklausomy
bės judėjimą Sovietų Sąjungoje. 
Tai nebuvo atsitiktinumas, bet 
istorinė neišvengiamybė". 
(Coleman priduria, kad nors 
Lietuva buvo tokia „kibirkštis", 
pagrindinį vaidmenį SSRS su
byrėjime suvaidinusi Ukraina.) 

Lietuvos komunistus, anot 
autoriaus, politiškai jau buvo 
beveik sunaikinusios Gorbačio
vo reformos ir tik desperatiškos 
priemonės tegalėjo išlaikyti par 
tįjos gyvybę. LKP politbiuro na
rys Vladimiras Beriozovas auto
riui pasakęs, jog LKP išstojimas 
iš sovietinės KP buvęs vienin
telis būdas „išvengti sunaiki
nimo". Lietuvos komunistams 
tada ne tiek rūpėję laimėti 
Seimo rinkimus, kiek „užtik
rinti, kad galėsime iš viso egzis
tuoti". 

'kintiesiems (Rom 11:13-15, 
29-32) primena, kad kaip tik dėl 
žydų nerangumo priimti Jėzų 
mums atėjo galimybė jį pažinti. 
Bet, jis primena, kad ir jie 
pagaliau įtikės, pamatę mūsų 
tikėjimą, nes Dievas nori visų 
pasigailėti ir neatšaukė jiems 
pažado. 

Aldona Zailakaitė 

singa; lietuviai niekad nenusto
jo siekę nepriklausomybės. Juos 
labai padrąsino Rytų Europos 
sėkmingas at-i plėšimas nuo ko
munizmo. Iš savo ilgos patirties 
lietuviai žinojo kaip išnaudoti 
savo kaimyno, soviet inio 
milžino, silpnybes ir apginti 
atsikovotą nepriklausomybę. 

Kai Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę Gorbačiovas pagra
sino ją sutriuškinti, rašo auto
rius, buvęs vilnietis muzikos 
dėstytojas Vytautas Landsber
gis neišsigando bauginimų ir 
patsai perėmė ofenzyvą. Tai 
buvo „meistriškas koncertas". 
Muzikas palietė visas jautrią
sias stygas karštakošiškai švais
tydamasis savo drąsybe, bet 
tiksliai apskaičiavęs, kad sovie
tų tankai dar nepajudės. Naujie
ji Lietuvos vadovai tiksliai in
terpretavo Sovietų galvoseną". 

Gorbačiovo ..pasiaiškinimus" 

po Vilniaus „kruvinojo sekma
dienio" 1991 m. sausio mėnesį, 
autorius vadina „katastrofiškai 
nevykusiais". Gorbačiovas atsi
sakė prisiimti atsakomybę ir 
pats sau prieštaravo, apgailes
taudamas kraujo praliejimą, bet 
nieko nenubausdamas už tą nu
sikaltimą ir teisindamas pikta
darius. 

Coleman'o nuomone, komu
nizmas buvo pasmerktas pražū
čiai jau po Stalino mirties. Jis 
kritikuoja JAV vyriausybę už 
jos ilgalaikę strategiją ir sovie
tų karinės galybės perver
tinimą. Anot jo, JAV jau seniai 
galėjo užbaigti atominį slogutį 
ir sovietinę priespaudą. 

Lietuviai galėjo daug ko pa
mokyti Vakarų valstybes, kaip 
ir kada pasipriešinti globalinei 
Sovietijos grėsmei — rašo au
torius. Vienas jo patarimų 
Amerikai: Mokykimės iš Rusi
jos kaimynų, kurie daug geriau 
už amerikiečius ar daugumą 
Vakarų europiečių supranta 
Rusijos mentalitetą. Jie per 
šimtmečius išmoko kaip išlikti 
nepriklausomais, nepaisant 
rusų okupacijų ar padalinimų. 
Šaltojo karo metu JAV ignoravo 
tokį kaimynišką patyrimą. Tą 
klaidą, anot autoriaus, lengva 
atitaisyti. 

• 1922 m. gruodžio 20 d. buvo 
suformuotas Sovietų Sąjungos 
branduolys iš 14 respublikų. 

Danutė Bindokienė 

Skaičiai nemeluoja 

Kazytė ir poetas Kazimieras Bradūnai vasaros metu gyvena Lietuvoje. Čia 
juos matome aplankant seną bičiuli, geriau sakant — jo kapą, rašytoją, is
toriką, ilgametį dienraščio „Draugo" redaktorių, Česlovą Grincevičių An
takalnio kapinėse Vilniuje. N u o t r V i d o - įįUmėm 

Kai Amerikoje paskelbiama 
bet kurių rinkimų data, su
intensyvėja pastangos užregist
ruoti kuo daugiau piliečių, kad 
jie galėtų rinkimuose balsuoti. 
Nauji balsuotojai ypač verti
nami mažiau žinomų kandi
datų, nes jie kartais sudaro skir
tumą tarp laimėjimo ir pralai
mėjimo. Gyventojai ne tik ra
ginami registruotis, bet sudaro
mos patogios sąlygos, kad tai 
galėtų lengvai atlikti. Galima 
sakyti, kad šiuo atveju „kalnas 
ateina pas Mohametą", nes pi
liečiai registruojami ten, kur jie 
savo kasdienybėje nuolat mai
šosi: bankuose, parduotuvėse, 
parapijose, didesniuose apsi
pirkimo centruose, o kai kada 
rinkiminių kampanijų darbuo
tojai ateina net į namus. 

Balsavimas laisvame krašte 
yra ne tik kiekvieno piliečio 
pareiga, bet ir privilegija, nes 
tuo būdu kiekvienas gali asme
niškai ir konkrečiai prisidėti 
prie savo valstybės valdymo. 
Kai valdžia nesielgia, kaip turė
tų, piliečiai, ją išrinkę, atranda 
būdų bei priemonių sudraus
minti, pareikšti savo nepasiten
kinimą arba net pašalinti ir iš
rinkti tinkamesnius asmenis. Ši 
teisė netaikoma tiems, kurie 
rinkimuose atsisakė dalyvauti 
ir savo balso neatidavė nei už 
vieną kandidatą. Valstybė, 
kurios piliečiai rodo visišką abe
jingumą demokratiškų rinkimų 
procesui, pasmerkta žūti. 

Kadangi rinkiminiai metai 
yra ne vien mūsų gyvenamame 
krašte, bet ir Lietuvoje, jiems 
skiriame dvigubą dėmesį. Jau 
kuris laikas Lietuvos Seimo 
rinkimai nuolat linksniuojami 
užsienio lietuvių spaudoje, susi
rinkimų salėse ir privačiuose 
pokalbiuose. I mūsų tarpą at
vyksta vienos ar kitos partijos 
vadai, atstovai, aiškina savo 
programas, peikia opoziciją, 
siūlo reformas ir įvairiausius 
„receptus", pagal kuriuos jie (ar 
jų partijos) valdytų kraštą, jeigu 
balsuotojai jiems tokią galimybę 
suteiktų. Tai labai įprastas ir 
pažįstamas metodas, kurio re
torika daug kartų girdėta ir 
anglų, ir lietuvių kalba. Kiek
vienas suprantame, kad galbūt 
tik maža pažadų dalelytė taps 
tikrove, bet vis dėlto leidžiamės 
tų kalbų suviliojami, nes trokš
tame teigiamų pasikeitimų, 
ypač Lietuvoje. 

Ir mažam vaikui šiandien tur
būt aišku, kad neverta laukti 
pagerėjimų, kol nebus išrinkta 
kita valdžia — pirmiausia 
Seimas, vėliau prezidentas. Kas 
tie žmonės, kurie gaus balsų dau
gumą rinkimuose? Vieni tikisi, kad 
tai bus krikščionys demokratai, 
kiti — Tėvynės sąjunga/konser

vatoriai, dar kiti — tautininkai, 
centristai ir pan. Tik jau ne 
LDDP Niekas viešai šiandien 
neprisipažintų (ypač už Lietuvos 
ribų), kad vėl šia partiją norėtų 
matyti valdžioje. 

Užsienio lietuviai tikisi, kad 
ir jie, dalyvaudami balsavi
muose, gali prisidėti prie tikro
sios demokratijos Įsigalėjimo 
Lietuvoje. Juk per pastaruosius 
šešerius nepriklausomybės 
metus buvome nuolat įtaigo
jami įsigyti Lietuvos pasą, užsi
registruoti ir balsuoti. LDD par
tijos iš valdžios vien kritika 
neiškrapštysi, ypač gyvenant 
daug tūkstančių myliu nuo Vil
niaus. Balsavimu — taip. 

Praėjusį kartą, kai vyko Sei
mo rinkimai Lietuvoje, pas mus 
buvo daug priekaištų, kad Lie 
tuva laiku nepasirūpino pa
skelbti savo piliečių užsienyje 
registracijos, tad jie nespėjo 
užsiregistruoti ir dalyvauti rin 
kimuose. Vadinasi, tyčia buvo 
delsiama, norint eliminuoti 
balsuotojus, priešingus LDD 
partijai... Šį kartą Lietuvos am
basada Vašingtone registraciją 
paskelbė pakankamai anksti. 
Kelis kartus ir „Drauge" buvo 
spausdinti registracijos vietų 
adresai. Visi taip pat žinome 
Seimo rinkimų datą — spalio 20 
d. Tad kur problema? Nagi ten, 
kad dviem savaitėm iki regist
racijos galo (rugpjūčio 30 d.) beli
kus, visoje Amerikoje neužsi
registravo nei 600 Lietuvos 
piliečių! Tai Lietuvos amba
sados duomenys, gauti per gene
ralinį garbės konsulatą Čika
goje, ne iš piršto išlaužtas skai
čius. Čikagoje užsiregistravę 
apie 185. Ar tik tiek čia Lie
tuvos piliečių? O kur neseniai 
atvykusieji (legaliai ir nele
galiai) , kurie kartais aro
gantiškai savuosius skaičiuoja 
tūkstančiais? Kur tie, kuriems 
pats Lietuvos prezidentas as
menišku dekretu suteikė pilie
tybę? Registracijos sąrašuose jie 
beveik neegzistuoja... 

Ir mes dar drįstame kritikuo
ti Lietuvos gyventojų apatiją 
Seimo rinkimams?! Galbūt ver
tėtų iš savo akių išvartyti rąs
tus, o tik po to pas tautiečius 
tėvynėje dairytis krislų. Čia ku
riasi įvairių partijų rėmėjų sky
riai, bet jie veiksmingiausiai 
savo pasirinktas partijas parem
tų ne doleriais, o konkrečiu dar
bu: raginant piliečius, gyvenan
čius užsienyje, registruotis ir 
balsuoti. Doleriai nupirks tik 
daugiau propagandos, kurios 
žmonės, kaip matėme, nelabai 
linkę klausyti, o dar mažiau 
tikėti. Rinkėjų balsai už sąžinin
gus, patikimus kandidatus „nu
pirks" Lietuvai šviesesnę ateitį. 

UŽUOMINOS APIE 
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ 

31 VYTAUTAS VOLERTAS fai 
vargdieniai greipfrutai, taip neteisingai neišmanėlių 
imigrantų paniekinti, kelnerių vėliau surinkti ir lau
kan išmesti... 

Keliauja neišmanėliai, greipfrutų neliečia, bet grie
bia lašinėlius su kiaušiniais. Keliauja neišmanėliai, pro
fesionalių kelnerių aptarnaujami. Valgo mėsą, sviesta, 
o laivas nerimsta. Sekančią dieną sumažėjo klientai pus
ryčių metu. Pietums jų dar mažiau. Vakarienėje skaičius 
vėl krites. O vasario ketvirtąją, lipant iš vieno laivo 
aukšto į kitą, reikėdavo įsikabinti ištiestos virvės. 

Geriausiame deny stovėjo arti dešimties minkšta
suolių. Juos visus kelionės pradžioje buvo nusėdusios 
žydės. Dieną ir naktį nusėdusios. Aplink vaikščiojo ir 
vienokie, ir kitokie žmonės, bet prie fotelių niekas 
negalėjo prisiliesti. Matyt, ta tautybė iš anksto juos 
išnuomojo. Jei atsistoja Miriam, atsisėda Sorė, o jų vyrai, 
lyg SS sargybiniai prie geto, saugo, kad niekas į šias 
vietas nepasikėsintų. Lietuviai ir kiti stebisi žydų galia. 
Tiksliau tariant, jų visišku nesiskaitymu su aplinka. 

Štai laivo vadovybė paskelbė bandomąjį aliarmą; 
ateikite, pasiimkite apsaugos liemenes, susirinkite 
nurodytose vietose, o kai bus paskelbta aliarmo pabai
ga, grąžinkite, ką gavote. Tada mane sugundė pikta dva
sia ir lietuviams vyrams pakuždėjau: 

— Pasibaigus aliarmui, su liemenėmis neskubėkite 

į atidavimo stotį, bet kriskime tiesiai į šiuos fotelius. 
Kai ateis mūsų moterys, vietas joms užleisime. Ir tik 
tada apsaugos liemenes atiduosime. 

Pritarimas buvo didelis. Po aliarmo atšaukimo visus 
fotelius užgrūdo pirmosios pagalbos liemenės, per kūnas 
vos galėjai matyti žmonių galvas ir kojas. Nedelsė 
atskubėjo ir žydai, pilnai pasiruošė maloniai atgaivai, 
kai žvalgysis į foteliuose patogiai įvirtusias žmonas, žie
dus ant piritų demonstruojančias. Gyvenimas staiga pa
kito — po neįsivaizduojamai barbariško žydų naikinimo, 
po mirties kacetuose vėl vyrauja nesiskaitymas su ap
linka, auksu ir briliantais. 

Štai prasidėjo pokalbis, persunktas nusistebėjimu ir 
prismaigstytas grasinančių gaidų: 

— Čia mūsų vietos! 
— Kas iias vietas jums davė? 
— Buvome užsiėmė! 
— Dabar mes esame užsiėmę. 
— Mes užsiėmėme pirmiau! 
— Kaip pirmiau? Tai kodėl ne jūs sėdite, bet mes? 

Reiškia, mes pirmiau užsiėmėme. Štai koks pirmumas. 
Jau rinkosi mūsų moterys. Rinkosi ir jų moteriškoji 

pusė. Foteliuose įtvirtinome lietuves, o nuskriaustieji 
garsiais balsais pradėjo atėjusioms aiškinti, kas įvyko. 
Nuodingi žvilgsniai mūsų vos nenužudė. Bet jau 
sekančią dieną laimėta kova nustojo prasmės. Visi denio 
foteliai skraidė tušti i i vieno krašto į kitą- Laiv«s 
visiškai prarado racionalumą, savo judesiais daužėsi tarp 
Atlanto ir pragaro, niekas negalėjo pastovėti ant kojų 
net virvės ar turėklų įsikabinės. Laivas buvo pilnas 
mirusiųjų ari a jau nuritančiųjų. Pusryčiams valgykloj* 

pasi rodėme tik du vyrai, bet aš, nužvelgęs maistą, taip 
juo pasipiktinau, kad turėjau skubiai pasišalinti. Pie
tūs ir vakarienė — tikras siaubas, valgykla tuštutėlė. 

Šiaip taip nurėpliojau aplankyti vienos pažįstamos, 
rimtos, patriotiškos mergaitės, Augsburgo stovykloje 
gyvenusios ir šiuo laivu keliaujančios. Gulėjo ji baltutė, 
nepajudanti. Užkalbinta vos vos ištarė: 

— Jei gyva liksiu-į Lietuvą jau negrįšiu. Tokia 
kančia... 

Tada Lietuva mums buvo visų gyvenimo tikslas. Bet 
nežinojome, kad už dešimtmečio per Atlantą tokiais 
menkais laivais niekas neplauks. Bus lėktuvai, vos kelių 
valandų skrydžiai, nereikės jūros ligos ir „tokių kančių". 
O vėliau mums kažkoks žinovas paaiškino — sausio ir 
vasario mėnesiais Atlantas kasmet yra piktas ir ne
draugiškas. 

Pasaulio pabaiga su pragaru prie mūsų artėjo ištisas 
dvi paras. Trečią dieną vandenynas šiek tiek aprimo, 
laivas atgavo sąmone, mirusieji vėl panoro gyventi. Nors 
dangus liko apsiniaukęs, bet jau galėjome nuo atviro 
denio po vandens platybes žvalgytis, nieko nematyti — 
tik mėlyna, mėlyna ir tuščia. 

Kažkas iš lietuvių įsigeidė laivo kapitonui įsiteikti. 
Kadangi jau šiaip taip angliškai susikalbėjau, nusiuntė 
mane to didelio žmogaus ieikoti. Radau. Mielas, papras
tutis, gal 45 metų amžiaus laivo kapitonas nuo savo 
tiltelio nusileido ant denio. Apsupome jį, sakėme kal
bas (ar jis suprato?), įteikėme kažkokias dovanas ir nusi
fotografavome. Stovi 32 lietuviai su Flasher kapitonu, 
dar keli nepakyla i i lovų — ta kukli nuotraukėlė pas 
mane liko iki dabar, tai i i jos spėju, kiek tada lietuvių 

vyko mūsų laivu. 
Aplinka atkuto. Ir kodėl neatkusti? Jūros liga jau 

persirgta, kelionė artėja prie galo, iškovoti foteliai 
niekam nerūpi. Vėl prisikertame valgykloje iki soties, 
nes maistas yra puikus. Tik greipfrutų žmonės ir dabar 
bijo. 

Štai dar viena naujiena: NCWC globoje važiuojan
tiems iiduoda po dideli ženklą su numeriu, kurį reikės 
viešai dėvėti. Mano numeris yra 511, o žmonos — 512. 
Šiuos ženklus, lipant iš laivo, turėsime prisirišti prie ap
siaustų sagų ir skambinti jais vėjuje, kaip savo varpeliais 
skambindavo geros švabų karvytės. Gavome ir po du 
dolerius, kurių prie apsiausto sagos rišti nereikėjo 

Surandu NCWC atstovę ir skundžiuosi, kad toks 
vargdienėlis turiu važiuoti į anglies kasyklas. O juk 
turiu ir antrą garantiją, į Filadelfiją kviečiančių. Ar ji 
kartais negalėtų mano maršruto pakeisti? 

— Kodėl ne? — atsako beveik juokaudama. — Va
žiuok į Filadelfiją. Krantan išsiųsiu telegramą, kad pa 
ruoštų naujus kelionės bilietus sausuma. 

Čia tai žinia! Iš džiaugsmo galėčiau į vandenį šokti, 
jei tasai jūrų vandenėlis neatrodytų toks šaltas. Ar 
pasikeitė mano sėkmė? Ar prasidėjęs dypukų padermės 
nykimas jau rodo laimės žiburėlius? 

Taip, rodo žiburėlius. 
Vasario vienuoliktosios rytą, ketvirtą valandą, tolu 

moję įžiūrime Bostono šviesas. Iš vakaro pranešė, kad 
artėjame prie mums svetimo žemyno krantų. Nemie
game, lūkuriuojame, žvalgomės. Toli, toli, vos matomai 
spingsi šviesos. Daug jų, gal visas šimtas, gal net pusan-

(Nukelta į 6 psl.) 
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DAIL. PAULIUS AUGIUS 
LIETUVOS VAIKAMS 

ANTANAS DUNDZILA 

Grafiką Pauliu Augių, anks
čiau Augustinavičių, jau prieš 
karą gerai pažinojo Lietuva. 
Dar jaunystėje savo medžio 
taižiniuose jis užsirekomendavo 
gimtosios Žemaitijos vaizdais. 
Medyje dai l ininko įraižytą 
gimtine iškart įvertino tuome
tinė lietuvių visuomenė, o jo 
„Žemaičių vestuvių" ciklą 1936 
m. Paryžmje garbes diplomu 
premijavo prancūzai. Emig
racijoje P. Augius su mumis 
atsiskyrė tragiškai ir labai 
anksti: mirė 1960 Čikagoje, ei-
• lamas tik 51 -sius metus, sme
genų vėžio pakirstas. 

Kaip ir kitus emigracijos 
dailininkus bei rašytojus, oku
puotoje Lietuvoje P. Augių ilgai 
gaubė tyla. Režimui laisvėjant. 
1989 m. daug P. Augiaus kū
rinių žmona Danutė Lipčiū-
te-Augienė padovanojo Vilniaus 
Dailės muziejui. Nepriklauso
mybę atstačius. 1992 m. „Lie
taus" leidykla Lietuvoje išleido 
D. Augienės eilėraščių knygą 
vaikams, vyro darbais iliustruo
tą. O 1995 m. išėjo to pat „Lie
taus" puošniai išleista, spalvota 
liaudies motyvų ..Pupos pasa
ka", kurią dailininkas buvo 
sukūręs dar 1947 metais. Emig
racijai i užjūrius įsiterpus, 
išeivijos vaikai pirmą kartą ją 
išvydo 1970 m.. Romoje išleistą. 
Ir vaikai, ir jų tėvai, tuo leidiniu 
džiaugėsi. 

Kaip tik į šias dvi knygas čia 
žvelgsime. Jas vartant, pasąmo-
nėn prašyte prašosi Jono Aisčio 
išsakyti žodžiai, „knygos — mie
losios draugės". Kadangi abi 
knygos skirtos vaikams, yra 
miela į jas žvelgti ir vaiko, ir su
augusio, ir meno mėgėjo akimis. 
Gražiai, gerai išleista knyga jau 
savaime džiugina Šiuo kartu su 
„Pupos pasaka" teks neišleisti 
iš akių prie vaiko mentaliteto 
prisitaikiusio didžio mūsų tau 
tos grafiko. Džiugu, kad. D. Au
gienės pastangomis, dail. Au
gius su savo kūryba grįžo pas 
Lietuvos vaikus: juk vaikai — 
Lietuvos ateitis. 

Knyga, puoselėjant 
tau tosaką 

„Pupos pasaka" yra didoko 
formato, kietais viršeliais, 
gerame popieriuje išspausdin
tas, vienintelis spalvotas P. 
Augiaus kūrinys. Iškart aišku, 
kad knyga skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Knygos pradžio
je žodžių mažai, jie didelėmis 
raidėmis išrašyti. Verčiant 
iapus, žodžiu skaičius pus
lapiuose daugėja, lyg būtu ug
domas vaiko pajėgumas skaity
ti Apskritai, visas dėmesys lei
dinyje yra sukauptas lengvai 
suprantamam, vaizdiniam ispū 
džiui Piešiniai aiškūs, spal 
vingi, atverstoje knygoje dažnai 
užima visa viena puslapi. Juose 
matai siek tiek pačios liaudies 
įkvėpto humoro. Gal jdomu. kad 
dailininkas šiai pasakai štili 
zavr. tik medžius Visa kita -

senelis, senelė, gaidelis, trobelė, 
suolas, lova ir 1.1. — labai 
aiškiai, paprastai, bet skoningai 
pavaizduoti. Ši knyga yra gra
žiai suderintas, vaizdinio meno 
kūrinys vaikams, tačiau malo
ni paimti į rankas ir suaugu
siam. 

Labai įdomu, kaip dabar Lie
tuvos vaikas į šią knygą žiūrės. 
Nekalbant apie miesčioniukus, 
dabar net kaimuose yra elekt
ra, televizoriai, stypso antenos, 
burzgia automobiliai, traktoriai 
ir 11. O čia pasakojama apie 
senelį, senelę ir jų pupą... Ma-

taiatė Lipčiitė-Aigieai 
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nyčiau. kad. jei pati pasaka 
vaikui atrodys ir nekasdieniška, 
tai šis leidinys prisidės prie 
mūsų tautosakos puoselėjimo 
jaunųjų skaitytojų tarpe. Tai 
bus reikšmingas įnašas: vaikas 
bendraus ne tik su iš svetimų 
kraštų importuotais mikimau-
zais, bet ir su savo prosenelių 
aplinka. 

„Pupos pasaka" apima 32 pus
lapius. Jos gale yra du pus
lapiai, skir t i suaugus iems . 
Juose surašyti esminiai dai
lininko biografijos duomenys. 
Daug žymių knygų iliustravusį 
P. Augių „grąžinant" į Lietuvą, 
tokios apybraižos labai reikėjo. 

Menininko ir poetės 
pastangų leidinys 

Antroji knyga yra D. Augie
nės eilėraščių knygelė jaunesnio 
mokyklinio amžiaus vaikams, 
„Eilėraščiais" pavadinta ir pa
puošta dail K. Paškevičiaus pa
rinktais P. Augiaus kūriniais. 
Ši 80 psl. leidinį autorė dedi
kavo 60-ioms Maironio mirties 
metinėms. Tai kūrybingos šei
mos — vyro ir žmonos, meni
ninko ir poetės — bendrųjų pa
stangų leidinys. 

Reikia pastebėti, kad dail. Au
gius daugelio knygoje paskelb
tu eilėraščių nematė. Taigi 
iliustracijų su eilėraščiais vien
tisumo šiame leidinyje nėra ir, 
tai žinant, jo nereikia ieškoti: 
pakanka atskirai gėrėtis — tai 
eilėraščiai, tai iliustracija. (Ši 
knyga primena kitą įdomų lei
dinį, meniškų nuotraukų ir poe
zijos rinkini. Tai 1994 m. Čika
goje ..Galerijos" išleistas „Dvi
gubas solo", kuriame supintos 
Algimanto Kezio nuotraukos 
bei Loretos Vaškus [Vaškaitės 
ar Vaškienės] eilės.) Taigi 
knygoje regime įprastą, iš kitur 
paimta. P. Augiaus grafiką ir 
skaitome žaismingus, vaikams 
^kirtus, D Augienės eilėraščius. 
Puoselėjant P Augiaus kūrybos 
Lietuvon grąžinimo mintį, tai 
•rgi gan originalus sprendimas. 

Čia būtinai reikia žodelio apie 
D. Augienės poeziją. Jos eilėda
ros paminėjimo nerasime mūsų 
didžiosiose antalogijose, nors ei
lėraščius ji pradėjo spausdinti 
19'̂ 2 m . o periodikoje jos kūry
bos vaikams paskelbta gan 
daug. Šie „Eilėraščiai" bus jos 
antroji knyga. 

D. Augienės eilėraščiai žavūs. 
Kai kurie išspausdinti su da
tom;*. Štai, 1955 m. parašyto iš
trauka, kai dar dail Augius bu
vo gyvas: 

Nors mažutis, bet jau vyras, 
Dažnas sako — kaip pipiras, 
Ankstų rytą aš keliuos, 
Švelniai šaukiamas mamos. 
Arba iš „Šeimynėlės": 
Mamytė supa brolį. 
Aš vystau savo lėlę. 
Mamytė jam dainuoja. 
Seku aš pasakėlę. 
„Rudens turtai" — tai vaikui 

lyg surimuota žemės gėrybių 
enciklopedija: 

Byra žirniai lyg karoliai, 
Dega, rausta pomidorai, 
Agurkėliai žali pūpso, 
Kietos galvos bus kopūstų. 
Ir salotos minkštos, traškios; 
Buvo saldžios šiemet 

braškės... 
Knygoje tokių gėrybių visas 

glėbys, apie 80... Malonu ir su
augusiam trumpam grįžti vai
kystėn, juos skaityti. 

Kad P. Augius nebūtų 
užmirštas 

Šiuo metu D. Augienė gyvena 
Putname. Jos dėka vienuolyne 
vieno koridoriaus sieną puošia 
P. Augiaus kūriniai. Yra išlei
dusi ir P. Augiaus kūrybos at
virukų rinkinį. Tačiau, kalbant 
apie šias dvi knygas, negalima 
nepaminėti kapitalinio D. 
Augienės leidinio apie P. Au
giaus kūrybą. Tai 1966 m. pasi
rodžiusi didžiulio formato (11 x 
13 colių) albumine, net 360 psl., 

monografija, „Pau us Augius". 
Ji yra vienas pači i impozantiš
kiausių spaudos lf dinių lietu
vių kalba, kuriami suregistruo
tas dailininko nu- itas kelias. 
Šiais laikais bet .-.irioj biblio
tekoj ta knyga yr;. :>rangus tur
tas. 

P. Augius gimė 909 m. rug
sėjo 2 d. Žemaičiu Kalvarijoje. 
Iš mažens mėgo p., št i, drožinė
ti. Baigė meno mokyklas Kaune 
ir Paryžiuje. Dalyvavo parodose 
Lietuvoje bei užs . nyje. iliust
ravo daug knygų, dėstė meną, 
rašė spaudoje. Paskutinė P. Au
giaus iliustruotą ^nyga, Vyt. 
Mačernio „Poezija", pasirodė 
Amerikoje 1961 ir dailininkui 
jau mirus. Šimtmečio pradžioje 
gimusių Lietuvos grafikų gre
tose P. Augiaus angininkais yra 
V. Petravičius, V K. Jonynas. 
T. Valius, V. Ratas ir keletas 
kitų. Kazys Bradūnas yra išsi
reiškęs, kad „P. Augiaus gra 
fika — tai ryškus ir nepakarto
jamas lietuviškos kul tūros 
lobynas". ,̂  

Dabar išleistoje „Pupų 
pasakoje" yra pasakyta, kad ją 
„lietuvių visuomenei dovanoja 
menininko šeima, norėdama, 
kad kūrybinis ryšys tarp iške
liavusio ir likusių;4 vis tęstųsi". 
P. Augiaus šeima padarė nepa
prastai daug, kad tai būtų 
įgyvendinama. „ 

galų gale Vilnius taps civilizuo
tu miestu, kurį pamėgs užsie-
niečiai", sako privataus gintaro 
muziejaus savininkas. 

PRIVATUS GINTARO 
MUZIEJUS 

Vilniuje, netoli Aušros vartų, Lietuvos. Neseniai vienas italas 
atidarytas pirmasis privatus nupirko gintaro karolius už 
gintaro muziejus. Jo įkūrėjas - 4,500 litų. S. Davainis neslepia, 
bendrovės „Amber" preziden- ka<* „Amber" taikosi prie 
tas, Vilniaus Prekybos, pramo užsieniečių skonio. „Gaila, kad 
nes ir amatų rūmų prezidentas jų tiek mažai į Vilnių atvyksta, 
Šarūnas Davainis. bet aš esu optimistas ir nesiimu 

Muziejuje eksponuojama gau prekiauti degtine, nes tikiu, kad 
sybė įvairiausių gintaro dirbi
nių. Vertingiausios yra apie 20 
cm dydžio gintaro skulptūros, 
išskaptuotos iš vientiso gintaro 
gabalo. Š. Davainis tvirtina,kad 
tokių skulptūrų Europoje nėra. 
Jis kasmet 2-3 mėnesius pralei
džia Europoje, gintaro dirbinių 
parodose, ir nieko panašaus iki 
šiol nematė. Eksponuojamos 
statulėlės — tai ir Neptūnas, 
ir japonų mergaitė, ir lietuvių 
bernas su velniu, ir t.t. Dau
giausia muziejuje demonstruo 
jami menininko iš Druskininkų 
Dariaus Šliažo ir muziejaus 
savininko Artūro Davainio dar
bai. Pasak Šarūno, Lietuvoje 
yra nedaug žmonių, darančių 
gintaro dirbinius. Lietuvoje 
labiausiai klesti prekyba gin
taro žaliava. 

Pats brangiausias muziejaus 
eksponatas — iš gintaro padary 
tas švč. Marijos paveikslas. Jis 
turėjo būti padovanotas Vilniuje 
viešėjusiam popiežiui Jonui 
Pauliui II. Paveikslą Š. Da
vainis įvertino 60,000 litų. 

Už muziejaus patalpų nuomą 
„Amber" bendrovė Vilniaus 
savivaldybei kas mėnesį moka 
po 1,350 litų. Nuomos kaina vis 
didėja. Gintarinių papuošalų 
parduodama labai nedaug, pel 
nas menkas. Muziejų išlaiko 
turtingi užsieniečiai, sumanę 
namo parsivežti dovanų iš 

Birželio mėnesio gale žodžiai 
„šokių šventė" kėlė malonų 
jaudulį, nekantrumą ir kartu 
tam tikrą baimę. Laukiau šokių 
šventės, pabendravimo su se
nais ir dar nesutiktais draugais, 
bet tuo pačiu slaptas noras 
gundė kaip nors išsisukti iš viso 
to susibūrimo. Sunku išlaikyti 
pakilią nuotaiką, kai daugumos 
nepažįsti. Dar sunkiau užmirš
ti, kad tėvų paskatintas jau
nimas ieškos sau lietuviškos po
ros — būsimos žmonos ar vyro. 
Nepaisant to jausmo, kad būsiu 
kaip arklys išvestas į parodą 
įvertinimui, susitramdžiau ir iš
važiavau į šventę. 

Šokių šventė Rosemont Hori-
zon stadione turėjo vykti tik 
šeštadienį, liepos 6 d., o aš jau 
nuo savaitės pradžios basčiausi 
Čikagoje. Buvo proga tas kelias 
dienas susitikus su draugėmis 
pasvajoti, pajuokauti ir šventės 
nuotaika pasidalinti. Ketvirta
dienio rytą aš ir draugė išvažia
vom į Hyatt Regency viešbutį, 
kuriame žadėjo apsistoti dau
guma šventės dalyvių. 

Jau patogiai įsikėlusi ir susi
tikusi su kitais Detroito „Audi
nio" grupės šokėjais, kartu su 
jais autobusu išvažiavau į pir
mąją repeticiją. Pro atvirus au
tobuso langus šūkavome, juokus 
krėtėme, nes pajutome, kad ta 
pirmoji lauktos šventės diena 
jau mūsų glėbyje... 

Išsiritę iš autobuso ir atėję į 
stadioną tuoj pat nepradėjome 
šokti — reikėjo su kitomis 
šokėjų grupėmis susitikti, pasi
sveikinti, pas i te i raut i kaip 
sekasi. Patenkinti ir sotūs kitų 
žodžiais, susiradome mums pa
skirtą šokių kvadratą. Atsisėdę 
apžvelgėme didžiulę aikštę, ku
rioje šeštadieni šoks visų kraš
tų šokėjai, o taip pat daugybę 
kėdžių, kuriose sėdės ir gėrė
damiesi šokiais mums plos pa
tenkinti žiūrovai. Įsivaizdavome 
kaip nuo lubų kabės vėliavos, 
juostos, papuošalai... Mintims 
įsibėgėjus, pradėjome repeticija 
lyg tai jau būtų šeštadienis — 
šokių šventė. Aukštai kėlėme 
kojas, plačiai šypsojomės. 

Pasibaigus ketvirtadienio re
peticijai — išsiskirstėme; vieni 
vyko į miesto centrą, kiti į res
toranus, dar kiti — namo. Mano 
grupė važiavo vakarieniauti. 
Bet ilgai negalėjome sėdėti prie 
valgio, nes galvojome, kad kiek 
viena vakarienės minutė reiš-

• Didžiausią kriauše, sve 
riančią daugiau kaip 1 kg, nu 
raškė 1982 m Bronius Insoda .Jono Kuprio nuotrauka 

kia praleistą šventės akimirką, 
Nebuvo ko jaudintis, O H viešbu
tyje nieko ypatingo nevyko. Ten 
žmonės klajojo nuo vieno kam
bario iki kito, ieškodami dides
nio bendravimo. Klajojančių 
grupelės didėjo, nes didesniame 
būryje jautėsi saugumas. Kaip 
čia vienas praleisi vakarą! 
Spėju, kad nemažai buvo ir 
vienišų, nes jei kuris pats nesi
ryžo vienas išeiti į koridorių, ar
ba jei iš tavo kambario neskli-
do muzika ir stiklinių butelių 
skambėjimas — likai vienišas. 

Penktadienio rytą prasidėjo 
rimtas darbas. Susirinkę sta
dione mokėmės bendrų šokių fi
gūras ir kaip prisitaikyti prie 
kitų šokėjų. Taip pat stengėmės 
nuovargio apimti nenusnūsti... 
Pertraukos metu nubėgau pas 
draugę priklausančią Los Ange
les šokėjų grupei ir net juokas 
ėmė pamačius, kiek jos grupės 
vaikinų snaudžia išsitiesę ant 
suolų ar kėdžių. Tačiau tiems, 
kurių sąmonė nebuvo apleidusi, 
pradėjo rūpėti salės papuo
šimas. Juk liko tik viena diena 
iki šventės. Kur visi plakatai, 
margos juostos? Akis laikinai 
tenkino tik du nuo lubų paka
binti gaideliai. 

Pertraukos metu visiems šo
kėjams buvo padalinti pietūs 
rudo popieriaus maišeliuose. 
Svarbiau už pietus buvo gėri
mai, kurie pagaliau apmalšino 
mūsų troškulį. Neilgam jis buvo 
numalšintas, nes teko ruoštis 
paradiniam įėjimui. Šventės 
rengėjai „išprašė" mus visus iš 
atvėsinto stadiono į karstą 
saulę, reikalaudami, kad šokėjų 
grupės stovėtų eilėje pagal 
numatytą tvarką, ir ten visus 
paliko. Laukėm pusę valandos, 
valandą, beveik dvi, o vis niekas 
pirmyn nejuda... Saulė kepina, 
juodas grindinys negailestingas. 
Pagaliau pasirodė kažkoks žmo
gelis patikrinti ar stovime nu
statyta tvarka. Nubėgusi pažiū
rėti kas vyksta salėje — nuste
bau, kad ten per mikrofonus il
giausius sveikinimus skaito. 
Reiškia — pamažu repetuoja, šo
kių šventės esmę išsiuntę į lau
ką spirgėti saulėje. 

Kai pagaliau eilė pradėjo ju
dėti, kai visi pradėjo ploti, kai 
viena po kitos grupės išdidžiai 
ir smagiai įžygiavo į salę, vi
siems pasidarė gera, gera... Šo
kėjai vieni kitus prarėkti norė
dami sveikino salėn įžygiuojan
čius vienetus. Pagaliau visiems 
savo vietose sustojus, pradėjome 
banga šokinėti aplink salę. 
Koks nuostabus jausmas! Nors 
tai dar tik repeticija, štai kur 
šokių Šventės esmė — šokėjų 
susivienijimas. Repetirija tęsėsi, 
bet euforija ir tada nesumažėjo. 
Šokdami šokėjai vis plojo ir 
šūkčiojo. Reikėjo mus sudraus
ti ir perspėti, kad to nedarytume 
rytoj — tikroje šventėje. Gal tai 
ir buvo viena priežasčių, kodėl 
šventėje nebuvo tiek ūpo ir 
mažiau gyvumo. Bet apie tai 
vėliau. Pirma reikia pakalbėti 
apie Susipažinimo vakarą, tą 
naktį vykusį Navy Pier salėje 
ant ežero. 

I šį vakarą merginos atėjo 
pasipuošusios, gera nuotaika, 
šypsenomis šviečiančiais veide
liais. Visi autobusais nuvažia
vome iki Navy Pier, kur mus su
tiko judančiomis žvaigždėmis 
papuošta salė, linksma muzika, 
draugai. Vakaras buvo taip pa
ruoštas, kad buvo progos ir ra
miai pasikalbėti, ir pašokti, ir 
su vyno taurele pasėdėti. Ge
riausia buvo tai, kad šioje salėje 
būrėsi ir jauni, ir vyresni. Jau
tėsi, kad visi šventės repeticijos 
dalyviai iš Horizon salės buvo 
persikėlę į Navy Pier salę. įšilu
si ir įraudusi, nes salėje išbuvau 
iki vakaro paskutines minutes, 
su draugėmis įsėdau į paskutinį 

autobusą Grįžus į viešbutį dar 
buvo laiko pasivaikščioti, pa
bendrauti, kol dauguma skirs
tėsi trumpam poilsiui jėgas at
gauti. 

Šeštadienio rytą kėlėmės su 
mintimi — šiandien šokių šven
tė! Išsikrapštė iš minkštų patalų 
pradėjome ruoštis. Vaikinai 
kone ilgiau negu merginos 
prausėsi, kad gražiau atrodytų. 
Motery s šukavosi plaukus, pynė 
kasas, rengėsi margais lietu
viškais sijonais, baltais marš
kinėliais. Teko joms ir su savo 
poromis „padirbėti", kad šie 
teisingai susirištų juostas, 
juosteles. Važiuodami stadiono 
link pajutome, kad renkasi žmo
nių minia — keliai uždaryti, 
mašinos kamšatyje, policininkai 
mosuoja rankomis, švilpia švil
pukais. 

Nors vėl teko saulėje prie pa
radinio įėjimo pastovėti, žino
jome, kad šį kartą laukiame ne 
repetirijos, bet tikros šventės. 
Fotografavomės, dainavome, 
pagaliau — atsisėdę laukėme. 
Štai, jau eilė pradeda judėti. Su 
savo grupe įžengdama salėn iš
kėliau galvą, išdidžiai šyp-
sojaus... Pagaliau mūsų viene
tas čia — šokių šventėje. Girdė
jau kaip pranešė mūsų vieneto 
pavadinimą, kaip jį sutiko plo
jimai. Bet kažkodėl viskas vyko 
ramiau negu per repeticiją. 
Apsidairiusi pamačiau, kad salė 
apytuštė. Pamačiau kitų šokėjų 
pavargusius veidus. Išvydau 
tuščias lubas, nuo kurių kabėjo 
tik tie du gaideliai. Kur ta šven
tiška nuotaika? Kur energija? 
Vakar šokėjai vieni kitus rėme, 
vienas už kitą plojo tiek, jog 
manytum, kad tai vakaronė! O 
Šiandien stebimi ir patekę dė
mesio centran lyg varžėsi, gal 
gėdinos. Dėl salės papuošimo 
tik vėliau sužinojau, kad papuo
šalų buvo padaryta daug, bet 
darbininkų unija pareikalavo 
tokio užmokesčio už jų paka
binimą, kad šventės rengėjai 
nutarė lubas palikti tuščias. 

Šokiai buvo gerai atlikti, tik 
stigo tos pakilios nuotaikos. Ne
jautėme jos nei žiūrovuose, nes 
jie patys budėjo, kad nešoka. Be 
to, tų žiūrovų buvo nedaug. Kas 
įstengė, tas priklausė savo mies
to šokėjų vienetui. Vis tiek sma
giau dalyvauti, negu sėdėti. 

Šventę sudarė kelios įdomes
nės dalelytės. Iš Lietuvos buvo 
atvykęs šokėjų vienetas, -kuris 
tikrai nuostabiai šoko ir trypė. 
Taip, pat iš Lietuvos buvo pa
kviestas muzikantas smuiku 
pagroti savo parašytą muzikėlę. 
Jo nuoširdžios linksmos akutės 
pritarė jo grojimui; sužavėjęs 
šokėjus iš jų susilaukė gausaus 
plojimo. Pabaigai visi šokėjai 
grįžo į aikštę ir kartu sustoję 
taip sudainavo, kad kai kam net 
ašaros riedėjo. Nors ir nebuvo 
papuošimo, žiūrovų gausumo ar 
orkestro, kurio vyresnieji tikrai 
pasigedo, šventė praėjo sėkmin
gai 

Kai kam kyla mintys, kad dėl 
čia anksčiau paminėtų prie
žasčių ateinančių šokių šventę 
reikėtų perkelti į Lietuvą, bet 
manau tai sunaikintų visą išei
vijos šokių šventės prasmę ir 
tikslą. Mes išeivijoje šokame ne 
dėl didelių minių, ne dėl uždar
bio, bet kad turėtume progą pa
bendrauti, pabūti kartu ir lietu
viškai susivienyti vieni su 
kitais. Kiek besistengtume, 
turime pripažinti, kad išeivijos 
lietuviai ir lietuviai iš Lietuvos 
tikrai skiriasi. Bendraukime 
vieni su kitais, bet išlaikykime 
ir savo unikalų bendravimą. 
Tegul šokių šventės tęsiasi 
Lietuvoje ir išeivijoje. 

Vakare Hyatt viešbutyje įvy
ko iškilmingas pokylis. Val
gėme, gėrėme, šokome, kal
bėjomės. Tokiame dideliame po
kylyje nėra galimybes daug vie
niems apie kitus sužinoti, bet 
tikiuosi, kad dabar susipažinusi 
su kitais išeivijos lietuviais, 
turėsiu progos tęsti ir ugdyti 
draugystes. Gal tėvai ir teisybę 
sako, kad po tokių švenčių ku
riasi lietuviškos šeimos. 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

ATSISAKYTI VISŲ 
MOKESČIŲ LENGVATŲ IR 

MAŽINTI M O K E S Č I U S 

Tokios pozicijos laikosi fi
nansų minis t ras Algimantas 
Križinauskas. Apie t a i pokalbį 
su ministru spausdina „Lietu
vos rytas". 

Algimantas Križinauskas tei
gia, kad įmanoma sumažinti 
mokesčių tar i fus i r gaut i tiek 
pat pajamų, tač iau i i pradžių 
ministras s iū ly tų atsisakyti 
mokesčių lengvatų. 

„Sumažinus tarifus, įplaukos 
nepadidės i r bendrovėms nebus 
lengviau. Svarb iau atsisakyti 
mokesčių lengvatų. Numatytas 
pelno mokesčio dydis — 29 pro
centai. Dėl lengvatų j is vidu
tiniškai sumažėja iki 20 proc. 
Tai reiškia, kad dalis įmonių 
moka mažiau arba nieko. Panai
kinus lengvatas, gal ima suma
žinti bendrąjį tarifą ir gauti tiek 
pat įplaukų. Arba daugiau. 

Visiška n e s ą m o n ė t e i k t i 
mokesčių lengvatas užsienio in
vestuotojams. Tai prieštarauja 
Europos Sąjungos reikalavi
mams visiems sudaryt i vieno
das versk) sąlygas. Lengvatomis 
užsienio kapi ta lu i dotuojame 
kitų valstybių biudžetus. Užsie
niečiai dėl lengvatų susidariusį 
mokesčių sk i r tumą dažniausiai 
sumoka savo šalyje. 

Tačiau ne t a i blogiausia. Blo
giau, kad mokesčių lengvatos 
užsienio investuotojams diskri
minuoja Lietuvos verslininkus. 
Lietuvos vers l in inkams ir in
vestuotojams re ik ia ne leng
vatų, o a i škumo ir stabilumo", 
sako finansų minis t ras A. Kri
žinauskas. 

Pasak m i n i s t r o , b iudžeto 
pajamų p lanas įvykdytas 41.6 
procento. Biudžetas negavo 300 
mln. litų p lanuotų pajamų, ta
čiau biudžeto išlaidos nefinan
suojamos daug didesne suma, 
nes padengta t i k pusė biudžeto 
deficito, k a s sudaro apie 350 
mln. litų. Ministro manymu, 
„ t a i ne t r a g e d i j a , t a č i a u 
požymis, jog bėdos kaupiasi, 
buvo per daug atsipalaiduota. 
Jeigu ūkio subjektai vis dažniau 
negali grąžinti skolų vykdyti 
įsipareigojimų iždui, tai rodo 
nepakankamai gerą ekonomi
kos būkle" . 

Ministras nori, kad kitų metų 
biudžetas bū tų be deficito, ka
dangi artėja la ikas grąžinti 
skolas. Pasak A. Križinausko, 

biudžeto deficitas pateisinamas 
ekonomikos nuosmukio metu. 
Parduodama vertybinius popie
r ius valstybė gauna pinigų biu
džeto deficitui padengti ir gali 
padidinti savo išlaidas. Tačiau, 
„kai skolinimosi kaina (palūka
nos) artėja prie deficito dydžio, 
kyla klausimas, kokia prasmė 
yra skolintis. Tai mūsų gali 
laukti artimiausiais metais. Jei
gu mes pasiskolinsime pakan
kamai visam biudžeto deficitui 
padengti , metų pabaigoje biu
džeto skola sudarys apie 1,5 
mlrd. litų. Vien palūkanoms su
mokėti reikės 300 mln. litų. 
Nenumaldomai artėja laikas 
mokėti skolas. Finansų minis
terija pasiūlė rengti subalan
suotą biudžeto projektą. Vyriau
sybė pritarė. Lemiamas bus Sei
mo žodis. Teks atsisakyti apie 
700 mln. litų išlaidų". 

Užsienio skola artėja prie 4 
milijardų litų. Tai sudaro apie 
18 proc. bendrojo vidinio pro
dukto. Pasak ministro', nekiltų 
abejonių dėl užsienio paskolų, 
jei jos būtų naudojamos tik 
kuriančiose šakose. Dabar apie 
50 proc. pinigų tenka „praval
gymui" — kurui ir kitiems ener
gijos ištekliams. „Suvalgytus" 
pinigus kada nors turės grąžinti 
mokesčių mokėtojai. Kar tu mi
nistras klausia: „Ar nors vienas 
iš jų nori šiandien gyventi ne
šildomame bute?" 

Š IAULIAI TEBELAUKIA 
K A P I T A L O 

J a u rašyta, kad kovo mėnesį 
Š i au l iuose į s t e ig ta bendra 
Lietuvos ir JAV firma LAMCO, 
kurioje numatyta pagrindinė 
veikla — remontuoti ir aptar
naut i vakarietiškus lėktuvus, 
pirmiausia „Boeing". Tačiau 
šios veiklos LAMCO nepradėjo, 
nors įstat inis kapitalas jau 
suformuotas. Užuot derybose 
žadėtų 50 proc. įstatinio kapita
lo akcijų, JAV bendrovė „Baltic 
International USA" pasirašė ir 
išpirko tik 2,6 proc. LAMCO 
steigėjai susitarė metus nuo 
įmonės įkūrimo dienos nedidinti 
įstatinio kapitalo Lietuvos įna
šais, nes amerikiečiai vis dar 
žada įnešti 1,5 mln. dolerių. 

Kaip rašo „Šiaulių kraštas", 
projektui įgyvendinti reikia 10 
mln. dolerių, kuriuos per pusę 
būtų įnešę Lietuvos ir JAV 
steigėjai. Iš pradžių ameri-
k i e t i š k a j a i s teigėjų pusei 

atstovaujančios „Baltic Interna
tional USA" ir „Northwest 
A i r l i nes" skub ino Šiaulių 
savivaldybe bei Susisiekino 
ministeriją kuo greičiau pradėti 
projektavimo darbus. Tačiau 
1995 m. amerikiečių bendrovė 
„Northwest Airlines" atsisakė 
dalyvauti lėktuvų remonto įmo
nės steigime, motyvuodama 
straipsnių apie šį projektą seri
ja Lietuvos bei JAV spaudoje, 
nors buvo sutar ta neskelbti 
jokios informacijos apie dar 
neįsteigtą įmonę. Amerikos 
laikraštis „The New York Ti
mes" užsipuolė bendrovę, kad 
kuria darbo vietas Lietuvoje, 
nesirūpindama amerikiečių spe
cialistais. Po to LAMCO steigi
mas sustojo dėl „Baltic Interna
tional USA" pasyvumo. Paga
liau įsteigus įmonę, amerikie
čiai iš šiek tiek didesnio nei 6 
mln. litų įs tat inio kapitalo 
teįsigijo vos 2,6 proc. akcijų. 

LAMCO valdybos pirminin
kas ir „Š iau l ių aviacijos" 
direktorius Antanas Žemaitis 
tikisi, kad amerikiečiai tesės 
pažadus p a d i d i n t i įs tat inį 
kapitalą. Jeigu ne, pasak LAM
CO vadovo, „šiauliečiams bus 
blogai, bet ne tragedija". A. 
Žemaičio manymu, amerikiečių 
bendrovės vadovai laukia, kol 
bus priimtas Šiaulių laisvosios 
ekonominės zonos įstatymas, 
akylai stebi „Philips" projekto 
Zoknių orouoste vykdymo tem
pus, kryptis ir darbo tvarka
raščio laikymąsi. Be to, „Baltic 
International USA" yra puikiai 
informuota apie politinę situa
ciją Rusijoje, Lietuvoje ir net 
Šiauliuose. Trečia delsimo prie
žastimi A. Žemaitis nurodo 
rinkimų Rusijoje ir Lietuvoje 
rezultatų laukimą, nepastovią 
padėtį Šiaulių miesto savivaldy
bėje. Amerikiečius dar gąsdina 
18 proc. p r idė t inės vertės 
mokestis įvežamai įrangai. Kol 
kas LAMCO verčiasi komerci-. 
ja, atliks kai kuriuos medienos 
ir metalo apdirbimo darbus. 

P R O P A G U O S 
LIETUVIŠKAS PREKES 

Lietuvos pramonininkų kon
federacija įkūrė Parodų ir 
reklamos centrą „Pramekspo". 
Jo tikslas — propaguoti Lietu
vos pramonės įmonių produkci
ją viduje ir užsienyje. „Pra
mekspo" direktorius Sigitas 
Auškalnis „Verslo žinioms" 
sakė, kad pramonininkų konfe
deracija jau tur i tokių renginių 
organizavimo patirtį — nuo 
1993 m. buvo rengiamos Lietu
vos eksporto prekių bei pašiau 
gų parodos Suomijoje, Latvijoje, 
Estijoje, Vengrijoje, Rusijoje. 
Pirmasis „Pramekspo" rengi
nys — lietuviškų prekių paroda-
mugė „Rinkis prekę lietuvišką" 
— vyks Vilniuje gegužės pabai
goje. Lietuvos gamintojai ketina 

rodyti maisto produktus, buiti
nes prekes, drabužius, avalynę, 
baldus. 

Pramonininkų konfederacijos 
parodų centras įrengė nuolat 

žirgynai, kurie verčiasi gryna
veislių žirgų auginimu ir par
davimu. Marijampolės žirgynas 
šiuo metu augina 150 gryna
veislių žirgų, iš kurių pusė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn 17 d. 

veikiančią ekspoziciją Čekijos jojamųjų. Šiame žirgyne pasijo-
sostinėje Prahoje. Dabar savo 
produkciją ten eksponuoja Vil
niaus konditerijos fabrikas 
„Vilniaus pergalė" ir Alytaus 
šampano gamykla „Ali ta" . 
Balandžio pabaigoje jas turi 
pake is t i Kauno dailiosios 
keramikos įmonė „Jiesia" . 
Spalio mėnesį Paryžiuje vyks 
pirmoji Rytų ir Centr inės 
Europos šalių paroda, kurios 
tikslas — parodyti posocialisti-
nių šalių pramonės raidą rinkos 
sąlygomis Lietuviškų įmonių 
ekspoziciją Paryžiuje organizuo
ja „Pramekspo". 

TURISTUS l LIETUVA 
PRITRAUKTŲ KAZINO 

Per metus Lietuvą aplanko 
per du milijonus turistų. Dau
giausia atvyksta vokiečių. Vals
tybinio turizmo departamento 
direktorius Antanas Petrauskas 
„Lietuvos ryto" priedui „Kelio
nės" sakė, kad Lietuva pasaulio 
turizmo versle nedaug ką reiš
kia. I Lietuvą atvažiavę Vaka
rų turistai dažniausiai savo 
maršrutą tęsia per Latviją ir 
Estiją, po kelias dienas skir
dami visoms Baltijos šalims. 
Kartais vakariečiai maršrutą po 
Lietuvą prijungia prie kelionės 
į Lenkiją. 

Pasak A. Petrausko, jo vado
vaujamo departamento tikslas 
yra atstovauti Lietuvai tarptau 
tinėse turizmo organizacijose, 
kaupti ir visiems norintiems su
teikti informaciją, ką galima 
pamatyti Lietuvoje ir kiek ke
lionei į Lietuvą reikėtų pasiim
ti pinigų. 

„Mes renkame informaciją 
apie kiekvieną Lietuvos žemės 
pėdą", sakė A. Petrauskas. Vals
tybė nustato prioritetus," kas tu
rėtų būti vystoma pirmiausia. 
Be 5 valstybinių ir 30 regioni
nių parkų bei pajūrio zonos, 
dabar daug dėmesio skiriama 
„VIA BALTICA" keliui. Jis 
turės atlikti ne tik tranzito, bet 
ir turizmo funkciją. Jo pakelėse 
išsidėstys viešbučiai, kempin
gai, degalinės, bus nutiesti ke
liai į lankytinas vietas. 

A. Petrausko nuomone, daug 
tu r i s tų į Lietuvą galėtų 
pritraukti kazino, ir tai šaliai 
duotų didžiuli pelną. Su kazino 
veikla Turizmo departamento 
vadovas susipažino JAV ir 
Vakarų Europoje. „Nors pats 
esu katalikas, neįžiūriu kazino 
pavojaus žmonių moralei. Tik 
turi būti priimti griežti įstaty
mai už pažeidimu* šiame ver
sle", tvirtina A. ftetrauskas. 

ŽIRGININKYSTĖ -
VERSLAS IR PRAMOGA 

TA~ 
A M E R I C A Ar ̂ ^ ^ v N BROAt> INC. 

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

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bclmont/Laraml* 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

> • .•• 
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Bdmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSIde 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
FarNorth 

4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tallinn $810 
Minsk $810 

| viena puse 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 

Riešėje įsikūręs „Vilniaus žir
gynas" dabar augina 255 gryna
veislius žirgus r siūlo jais 
pajodinėti visiems pageidaujan
tiems. Žirgyno direktorius Sta
sys Svetlauskas „Verslo ži 
nioms" sakė; kad tarp jų klientu 
yra ir mažamečiu vaikų, ir už
sienio ambasadorių. Žirgyno in
struktoriai mok(. jodinėti, va
žiuoti, be to, bendrovė nuomoja 
ristūnus įvairioms pramogoms, 
miesto šventėms, vestuvėms. 
Mokantiems joti viena valanda 
balne kainuoja ".24 litus. Nuo 
Vilniaus centro 16 km. nutolęs 
žirgynas dirba visą savaite. 
Savaitgaliais žir*rvne apsilanko 
vidutiniškai po 10 klientų. 

Žirgynas per nv-tus parduoda 
40-50 grynaveislių žirgų tarp
tautinėse parodoje ir tiesiogiai 
pirkliams. „Nor- žirgų kainos 
net nuo 1974 m kai žirgynas 
pradėjo dalyvauti tarptautinėse 
parodose, išliko tos pačios — 
vidutiniškai 1.500 dolerių už 
ristūną, o jų auginimas pabran
go, tačiau mes laikomės gerai", 
sako S. Svetlauskas. 

Lietuvoje yra dar 4 žirgynai — 

dinejimas nekainuoja nieko. 
Tereikia iš anksto pranešti 
telefonu. 

LIETUVIŠKI GAMINIAI IŠ 
VAKARIETIŠKŲ ATLIEKŲ 

Vilniaus bendrovė „Plasta" 
liepos mėnesi ketina pradėti 
įvairių dydžių plastmasinių 
indų, tinkamų dažams, glais
tams ir maisto produktams fa
suoti, gamybą. Jau kuris laikas 
įmonė gamyboje naudoja vaka
rietiškas antr ines žaliavas. 
Kaip rašo „Verslo žinios", nuo 
metų pradžios „Plasta" rinkai 
jau pasiūlė 7,5 mln. įvairaus 
dydžio polietileninių maišelių 
šiukšlėms, pagamintų iš antri
nių žaliavų. Didžioji jų dalis 
iškeliauja į Suomiją ir Švediją. 
Didelę paklausą turi stogo čer
pės, kurių garantija — 50 metų. 
Dar viena įdomybė — labai at
sparios plastmasinės šaligatvio 
ir grindinio plytelės. Tai vis 
gaminiai iš antrinių žaliavų, 
kurie yra ekologiškai švarūs ir 
juos galima vėl perdirbti. Apie 
40 proc. „Plastos" apyvartos su
daro gaminiai iš antrinių žalia
vų. Per metus Lietuvoje būtų 
galima surinkti apie 2-3 tūkst. 
tonų naudotos plastmasės, ta
čiau kol kas nėra antrinių žalia
vų surinkimo sistemos. Privatūs 
tiekėjai šiemet pristatė apie 500 
t naudotos plastmasės. 

BUVCS FOTOGRAFAS 
SUKŪRĖ KLESTINTĮ 

VERSLĄ 

Asmeninę įmonę „Menuva" 
prieš 6 metus Vilniuje įkūręs 
fotografas Kęs tu t i s Klizas 
maisto produktais ir gėrimais 
aprūpina daugiau kaip 700 
parduotuvių Trakuose, Šalči
n inkuose , Vilniuje ir jų 
apylinkėse, rašo „Sostinė". 
„Menuva" prekiauja ir buities 
reikmenimis bei prietaisais. 
Metų apyvarta pernai sudarė 27 
mln. litų. įmonėje dirba 47 dar
buotojai, per mėnesį uždirban
tys apie 800 litų. 

„Verslo ėmiausi siekdamas 
laisvės ir nenusivyliau", sako 
44 m. verslininkas. Jo žmona — 
taip pat vers l in inkė , tur i 
personalinę įmonę ir dirba 
savarankiškai. 

K. Klizo nuomone, Lietuvoje 
verslininkams daugiausia truk
do ne didėjantys mokesčiai, o 
nežinia. įstatymai, verslininko 
akimis, keičiami labai dažnai 
K. Klizas įsitikinęs, kad verslo 
sėkmę Lietuvoje lemia gera bu
halterija. Prekiaujantiems alko
holiniais gėrimais viena klaida 
gali būti lemiama — nebegausi 
licencijos arba sužlugdys Val
stybinės mokesčių inspekcijos 
uždėtos baudos. 

K. Klizas visada norėjo ka 
nors gamint i , daugiau in
vestuoti, tačiau nedarys to, kol 
neįmanoma apskaičiuoti rizi 
kos. Pasak jo, valdžia daug 
laimėtų nustačiusi tam tikrą 
mokesčių ribą bent metams 
kitiems. 

Verslininko teigimu. Lietuvo
je didžiausias ir, atrodo, kol kas 
nenugalimas konkurentas yra 
kontrabanda. Ypač daug Lietu 
voje nelegaliai atvežtų pi^iu 
importinių maisto produktu 
Dėl šios priežasties „Menuva" 
šiuo metu prekiauja tik Lietuvo 
je pagamintu maistu. 

dr. Alfonso Eidinto iniciatyva, 
Lietuva galės pristatyti savo 
produkciją amerikiečiams. 

„Kalnapilis" išsiųs 20 dėžių 
„Dvaro". 5 „Karčiamos" ir 5 
dėžes „Milžinų" alaus į Vašing
toną, kur jis bus išmėginamas 
ir pateks į vieną žymiausių Va
šingtono restoranų. Prezenta
cijos metu bus rodomos „Kalna
pilio" reklamos. 

Kaip korespondentai sakė 
„Kalnapilio" prekybos skyriaus 
asistentas Audrius Varslavinas, 
po šios prezentacijos tikimasi 
pradėti eksportuoti alų į JAV. 
Kol kas „Kalnapilis" savo pro
dukciją eksportuoja tik į Rusiją 

AUTOMOBILIŲ 
PAKLAUSA 

Prasidėjus turizmo sezonui, 
Lietuvoje daug daugiau nuomo
jama automobilių. Pasak Hertz 
firmos vadybininkės, dauguma 
užsakovų yra verslininkai, ta
čiau daugėja ir automobilius 
nuomojančių turistų 

Hertz atstovybė Lietuvoje 
neseniai įsijungė į pasaulinį 

tinklą. Dabar čia galima užsisa
kyti automobilį kartu su lektu 
vo bilietu ir vieta viešbutyje 
Vasarą Hertz pajamos išaugo 
20';?. Daugiausia automobilius 
nuomojasi turistai, kurie nori 
aplankyti visas tris Baltijos 
valstybes. Tuomet automobilis 
išsinuomojamas savaitei ar net 
mėnesiui. 

Hertz atstovybe Lietuvoje 
įsikūrė 1993 m., kai bendra 
Lietuvos ir JAV jnione Balticar 
įsigijo teisę atstovauti šiai ben
drovei. Svarbiausi Hertz konku
ren ta i Lietuvoje y ra Avis 
automobilių nuomos bendrove 
ir Europcar. Hertz firmoje 
galima išsinuomoti daugiau 
kaip 40 įvairių klasių automo
bilių: nuo mažalitražės Mazda 
iki limuzino Lincoln Tovvn Car. 
Pastarojo nuomos kaina vienai 
parai yra apie 260 dolerių. 
Vidutinio automobilio nuoma 
kainuoja nuo 37.50 iki 150 dol. 
į dieną 

Lietuvoje galima išsinuomoti 
ir namelius ant ratų. Ju nuoma 
parai kainuoja 12.50 dolerių. 

Rima J a k u t y t ė 

43-sls SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 
1 M 6 m . rugsėjo 5-8 d . 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, LEMONT. ILLINOIS 
P R O G R A M A 

Rugsėjo S, ketvirtadienis 
2 valanda popiet 

• Rasa Kalinauskaitė, „Dvi pažinimo galimybes Nykos-Niliūno 
poezijoje" 

• Jūra Avižienytė, ..Kūdikis, motina ir tautinis jouessance Braduno 
ankstyvoje poezijoje" 

8 valanda vakaro 
• Liūtas Mockūnas, „Apie patriotiškų knygų kupiūras' 

RIIQSSJO 6, p#nktMn#nls 
9:30 valanda 

• Violeta Kelertienė, „Mirtis Kosto Ostrausko kūryboje" 
• Rimvydas Šilbajoris. „Lietuva Josifo Brodskio eilėraščiuose" 

2 valanda popiet 
• Ilona Gražyte-Maziliauskienė, „Žmogus >tž durų" 
• Pokalbis: „Lietuva ir išeivija: akademinių santykių patirtis' — 

Liūtas Mockūnas, Algis Mickūnas, Julius Šmulkštys, Rimvydas 
Šilbajoris 

• Santaros-Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondo. 
Metmenų, AM&M fundacijos ir Multidisciplinannių Studijų instituto 
posėdžiai 

8 valanda vakaro 
• Eglė Ivinskienė — „Ilgesys lietuvių liaudies dainose" 

Rugsėjo 7, ssittdUnts 
9:30 valanda 

• Delija Valiukėnaitė, „Fantazija ir filosofija Jurgos Ivanauskaitės 
prozoje" 

• Aleksandras Štromas, „Kas yra taika ir ar įmanoma ją pasiekti 
2 valanda popiet 

• Halina Filipowicz, „Constructing Emilia Plater" 
Pokalbis: „Lietuva ir išeivija: tarpusavio įvaizdžiai" — Zenonas 
Rekašius. Giedra Subačienė, Edvardas Tuskenis 

8 valanda vakaro 
• Vakaras apie ir su Vytautu Kavolių. Dalyvauja Algis Mickūnas. 

Julius Šmulkštys. Aleksandras Štromas. Horstas Žibąs ir kiti 

Rugsėjo S, sskinsolsi i ls 
10 valanda 

• Julius Šmulkštys, „Partijos ir ateinantys seimo rinkimai'' 

Norintieji suvažiavime dalyvauti, registruojasi iki š.m. rugsėjo 1 d oas 
Mariją Paškevičienę. 306— 55th Ptacs, Down«rs Grovs, IL 60516, 
tol . (630) 1S2-3M7. 

NORI EKSPORTUOTI 
SAVO PRODUKCIJĄ 

Alų gaminant i bendrovė 
„Kalnapilis" pristatys savo pro
dukciją viename žymiausių 
Amerikos restoranų „Bncks-
keller". Šis retoranas garsėja 
alaus rūšių gausumu, jame siu -
loma daugiau kaip 100 rūšių 

Marijampolės, Šilutės „Nemuno alaus iš viso pasaulio, 
žirgynas", Žagarės ir Sartu Lietuvos ambasadoriaus JA V 

ATLANTA 
IMPORT-EXPORT, INC 

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, St.Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai. 
* Lemonto ir Marųuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai: 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
ATLANTA tel. 312-434-2121,800-T75-SEN D 
2719 West 71st Street, Chieago, IL 60629 

E-mail: Atlanta(q)worldnfct.att.net 
Dirbame ptrmad. penklatL 9-5 I ieštad. 9 2 
JŪSŲ P A S L A U G O M S M Ū S Ų A T S T O V A I : 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011, 
ROCHESTER 716-325-3888, PfTTSBURGH 412-381-8859 

• m 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 17 d. 

BALTIJOS KRAŠTAI, 
VOKIETIJA IR NATO 

Trims Baltijos valstybėms be
veik nėra pagrindo tikėtis, kad 
jos būtų numatomoj ateity drau
ge su Vysegrado šalimis priim
tos j NATO. Tokią išvadą š.m. 
liepos 19 d. skelbia Vokietijos 
dienraštis ,.Frankfurter Allge-
meine", komentuodamas įvy
kusį Estijos prezidento L. Merio 
ir Vokietijos kanclerio H. Kolio 
susitikimą Bonnoje. 

Po L. Merri Kohl ir H. Kohl 
susitikimo Bonnoje nebuvo jo
kio oficialaus pareiškimo. Taip 
norėjo Bonna. Estijos preziden
to vizitas buvęs tik darbinis, tad 
ir pareiškimo nereikėję. Tačiau, 
anot dienraščio „Frankfurter 
Allgemeine", būta ir kitos prie
žasties. Vokietija nenori siųsti 
klaidinančių signalų Europos 
Sąjungos ir Rusijos link. Iš to es
tai daro išvadą, kad jau nuspręs
ta, kurios Rytų Europos šalys 
bus priimtos į NATO. Tiesa, pa
sak estų, L. Merri susitikimas 
su H. Kohl praėjo draugiškai. 
Teigiamas Vokietijos nusistaty
mas Baltijos valstybių atžvilgiu 
nepakitęs. Vokietija palaiko jų 
interesą tapti Europos Sąjungos 

bei NATO narėmis, ir ji neuž
miršo savo iš Molotovo-Ribbent-
ropo pakto kylančios istorinės 
atsakomybės. Tačiau Vokietija 
negali veikti viena. Ji turi de
rintis prie savo partnerių. Vaka
rų Europoje, ypač prie Prancū
zijos ir Didžiosios Britanijos, ku
rios į Baltijos respublikų narys
tę, tiek Europos Sąjungoje, tiek 
ir NATO, žiūri gan skeptiškai. 
Be to, Baltijos valstybių padėtis 
saugumo atžvilgiu nesanti tokia 
prasta, jog vokiečiai turėtų 
Vakarų Europoje diegti mintį, 
kad Baltijos šalių saugumui 
būtinai reikia Santarvės įsipa
reigojimų. 

Čia svarbu ir Rusijos intere
sai. Per didelis Vokietijos an-
gažavimasis Baltijos valstybių 
naudai gali būti klaidingai su
prastas ne tik Vakarų Europos 
sostinėse, bet ir Maskvoje. Taip, 
anot dienraščio „Frankfurter 
Allgemeine", vokiečių dabar
tinę laikyseną interpretuoja Ta
linas. Estai, be to, nurodo dar ir 
vidaus politikos motyvus. Jau 
nuo Genšerio laikų Vokietijos 
užsienio reikalų ministerija 

stipriau įsistebeilijusi į Rusiją. 
Galima justi skirtumą tarp di
desnio prielankumo baltiečiams 
kanclerio įstaigoje ir vėsesnių 
nuostatų užsienio reikalų minis
terijoje. Paskutiniu metu mi
nistras Kinkelis nelabai šiltai 
nusiteikęs Baltijos kraštų at
žvilgiu, stinga net simboliškų 
draugiškumo mostų. Šitai 
drumsčia anksčiau susidarytą 
pasitikėjimą Vokietija, kaip 
stipriu ir patikimu Baltijos vals
tybių advokatu Vakaruose. 

Beje, tam tikrą nusivylimą 
Vokietijos laikysena Talinas 
jaučia jau nuo praėjusių metų, 
kai Vokietijos gynybos minist
ras Riue, lankydamasis Estijoje, 

BUCE 
tar 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalj uždaryta 

Kr inta lapai 
Kr in ta skrydžių kainos į 

L I E T U V Ą 
NEW YORK - VILNIUS - N E W YORK 

$650 
$500 
$650 
$500 

Rugsėjo - spalio mėn. 
Lapkričio - gruodžio 12 d. 
Gruodžio 13-31 d. 
Sausio - vasario mėn. 

P l i u s m o k e s č i a i 

VYTIS TRAVEL 
40 24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
1-800-77- VYTIS 
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pasakė, kad Baltijos valstybės, 
kitaip nei Lenkija, negali tikė
tis tapti NATO narėmis prieš 
šimtmečio pabaigą. 

Nesulaukta vienprasmiškų 
paramos pareiškimų ir šieme
tinėse Vizbio bei Kalmaro kon
ferencijose, bet be Vokietijos 
Baltijos valstybės neturi stiprių 
partnerių. Lieka tik Danija, 
Švedija ir Suomija, kuriomis 
galima pasikliauti. Bet Švedija 
ir Suomija pačios nepriklauso ir 
neketina priklausyti Šiaurės 
Atlanto Santarvei, tad jos ne
turi priemonių paspausti, kad 
Baltijos vals'.ybės iš „taikos 
partnerių" būtų pakylėtos į tik
rąsias NATO nares. 

UŽUOMINOS APIE... 
(Atkelta iš 3 psl.) 
tro šimto. Bostono šviesos, nes į ten plaukiam. Laisvės 
statulos, apie kurią tiek daug ir taip įkyriai kalbama, 
nematysime. Ta pasipūtėlė gelžbetonio dama, prancū
zų dovanota, saugo Niujorko uostą. 

Žiburiai, žiburėliai... 
Devynias su puse parų slinkome šia kryptimi, o kai 

atsigręžę pažvelgiame į rytus, ankstyvą penktadienio 
valandą ten akis spigina tamsa. Ar tai vien naktis, ne
spėjusi pasitraukti? Gal ir mūsų sunkios praeities šešėliai 
sutirština juodumą. 

Žiburiai. Kas laukia už jų? 

(Pabaiga) 

BALTIA EXPRESS OO LTD., 
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS) 

S I U N T I N I A I \ L I E T U V Ą TIESIAI IŠ JŪSŲ N A M Ų 
TIK TRUMPĄ LAIKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NA'JJĄ PASLAUGA, 

JO JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ. SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI IS JCSŲ NAMŲ 

N E M O K A M A I J 
• SIUNTINIAI LATVU PER 45-60 DIENŲ jį 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARI2AVIMAS. 

AM6ER GROUP 
462 TrIOMAS DfttVE 

CHICAGO IL 606 BOfetNVtttE. IL 60106 
" " " " " ' ' **• " " " ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800 -SPARNA1 
1-800-772-7624 

BALTIA UPRESS CO LTD 
•327 S. PULASKI RD 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% viri $2,000 

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

I i viso 

Siuntėjas 

$••: 
$ . . . -
$ M 2.00 
S-* 

Gavėjas 

Tei. Tet. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytul Kairiams, 517 Frumand Rd., Stoney Crosk, Ont 

Canada LftE 5A6, tei. 905443-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

T I T U E : D A I R Y R E G U L A T O R Y P O U C Y 
D C V E L O P M E N T C O O R D I N A T O R 

C O M P A N Y : Land O ' L a t e s 
G R O U P : Corpora te 
D E P A R T M E N T : International Davelopmant 
L O C A T t O N : Vl lniut , Uthuante 

P R I M A R Y OBJECTtVES -
Assitt m th# devclopniejit ov 1 fovemmcnt r<julm>i y syil**- af> COtnpnmtn and 
jupport tht Und O'Ukej syRtmatic approadi to m*k quality mfĘ/mmL 

• 0«¥«top poNcy wkr*> thc Utnuanian įu»iwiwnt wf»ch will anabh) tha Mmfttry 
of AfhcuHur* to adopt a markat stonomy rote M rejutator of seandanh of 
dairy quaftrr -' 

• Amu dairy pianą m m—ang mtamatJonal santeary nandarth itfMNn a spadftsd 
omą frame. 

• Anin m «Kabt«Nnt a tyium for dairy produet quality mo- «x%xa/r»|ulit>on 
for ai dairy piants >n Lithuama to indude fūimnmant standjrdf and w*f-
ragulatiort bjr th# mduitry. 

• Anot m dtt d«v«toemant of a Utnuanttn — " J — y acttor otanforrh* 
outbraak of rrtltk-boma ilkvassai. ' 

• Work m coorAnaoon wtth tht MMstry of A|rtcuitur«. Vtterinary Comotex. 
Dairy Asaodation and Aartcuttural Advtaory Sarvtc* - tsab th and maintam 
contacts. 

• Conduct bajatou ataušinant and rtguiar monitorlnf of program impact 
• Work witrl Und Otakas thort-tarm conaatBHtt, 
• Mainuin eoneact with p«rsonnal at d * UnKad Stata* Aftncy for Intamabonal 

DavaJopmarit (USAtD) at raquirad 

Reo,ulcen>eii t%i 
WW M h o a to M M N for a pariod of up to ona and ont-haif ymn of H n t K 
Hat eonduered mtamaoonat da»atoptnam tramini ar tachnied atUmanca ir. 
j»anan loobont. exc«Dant organrtauorta) and communieation »*•»• CukuraMy 
sansitrva and abte to work m a cnaitenftnf forattn anvironment. Educaoonal/work 
bacfcground ahouM MKhidt dairy pokcy/rafuiabon or tow and tom* a»oartem:a M 
dairy procaninf. WiHri|nan ro team baste Uhuanian tanfuajc. 

Charl** M. Ed«ton 
Human RctourcM Dapartrrtant MS2040 

Und OXakM, Inc. 
Po aVMC I I i 

Mlnn—oolri, MN SS440 
Eajual Opportunity Employor 

Neaišku Baltijos respubli-'1 

koms ir tai, ar, palikus jas už 
NATO ribų, nebūtų galima joms 
atsilyginti bent greitu priėmi- ' 
mu j Europos Sąjungą. 

Mykolas Drunga 
(„Laisvoji Europa") 

KAUNE ATIDARYTAS 
BINGO SALONAS 

Liepos 29 d. „Kauno undinės" 
laisvalaikio centre atidarytas 
pirmasis Kaune bingo salonas. 

Tą dieną kauniečiai galėjo 
nemokamai pasinaudoti ir kai 
kuriomis šiame laisvalaikio 
praleidimo centre teikiamomis 
paslaugomis — pirtimis, ba
seinu, kėgliais ir biliardu. 

Kauno bingo salono įranga at
gabenta iš Čekijos. 

(AGEP, 07.29) 

CLASSIF IED GUIDE 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
..plumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti 84ottul: 312-767-1929 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

GE7RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. *9th Street 
Tol.: 312-776-1486 

KRAUrrOTES f FLORIDĄ? 
JuozasStanaitis INVESTMENT 
PROPafftTtCS siūlo pagalbą per
kant namtas, žemes ir verslą. 

TeUFs*: 1-800-330-547* 
r •> i. -. i I 

3M/*& 
Taisome ir'Aifrtptme visų rūšių sto

gus, statome priestatus,, garažus, 
baikneasį tvoras, dedame plyteles, 

parketa> langus, duris. 
Atliekame daivmus. 

K a z i m i e r a s , t e l . 3 1 2 - o 2 5 - 3 4 * 5 

jei 
ruošieftM Jeje lankytis, siūlome 
apsistoti „Mate Gediminas", kur 
jūsų I*itia4eva Ir pusryčiai. Del 
informacijos; skambinkite: tet. 
SOS-32S41** 

VRriANR. KHALAF 
A t t o r n e y at L a w 

8357 S. Pulaski R d . , 
O t k a g o , IL 60652 

Profesionalas advokatai padės jums 
išspręsti aKflusias proMemas: im
igracijos, skyrybai/ „real estate", ava
rijų, asmens draudimų ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairius 
dokumentus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. 312-MS-2524 

STASYS SAKIN!S 

iŠ vidaus ir iš lauko: 
popteriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas 
4S12 S. Pasato . 

Tas. »12 -M7-e i07 

MO¥INQ 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneinamornis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
3 1 2 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 7S metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
9610 S. Pulasfcl Rd. 
Tel. (312)961-4111 

. J K S CONrTRUCTrOf* 
„Shingie" stogai n visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu dartx> 
draudimą. R. Jankauską*, 
tol. N N M M t 

R E A L E S T A T E 

REALMART IL htc 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicafo.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus-312-SlMIOO 
Fax312-6«V39>7 Pafnr312-Mfr«M7 

C^Uįj 
ACCENT REALTY 
5265 VVest 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

rkime ir pardavime, mieste ir 
įpriemiesciuose. 

0LSICK*C0,IIIC. 
IltlStitiStrait 
LaMflt,atacis6rO> 

VpaTdlVBM 
ir 

t ARUA STOMAS 
' ResUOf • Bus. 630-257-7100 

A&RgM Res. 630-969-3732 

GOVTFORECLOSCOrtomesfor 
pennios on $1. Delinquent Tax. 
Repo s REO's. Your Area. Toli 
Free (1).. •00-696-9778 l» t . 
H-2415 for eurrent lisiinge. 

I E Š K O D A R B O 

38 — S vyras leeko 
fernt)of». Galiu prižiūrėti senus 
žmones,, moku staliaus darbus ir kt. 
Susikalbu angliškai. Skambinti vaka
rais (202) 847-2671 po 9 v.v. 

M t Š C E L L A N E O U S 

I 1 1 K T R O I 
{VtOMtAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDMUS PUMPUTIS 

AUTOMOMUO, NAMy, tVfJRATOS, 
m orvYoes M A M N M A S . 

Agentas Frank Zapoiis ir Off Mgr. 
Aukse S Itane kalba Retuviskai 

PRAMKZAPOU6 
3 2 0 S V i W * a t 

Tel . (TOS) 424-eeS4 
(312) 861 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu , , lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; SeŠtd. 8 v.r . - 4 v. 
p .p . ; s e k m d . u ž d a r y t a . 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
l ietuviškai. 

3314 W . 63 St. 
T e l . 312-776-3998 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MA* 
REALTORS 

(312) 58^5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutsroar FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmerrtus ir tarne 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECIK UAlTOKf 
7932 S. ruUsfci U . 

436S S. ArctMS Avc. 

DANUTĖ mam 
2 8 4 - f 9 0 0 

%tm nona) parauoti ar pancti namus, 
l Samstė MayetvJi pro-

aBBBBrSfa*atoto^Rsl fer* 

i graių nmmą arti 48 St. ir 
S. Maptewood Ave. Trys aukštai. 3 bt. 
po 5 kamb, 2 mieg. kiekviename. Nau
jai atremontuotas. Dideli gonkai 
priešaky ir užpakaly; 2'/J auto. 
garažas. Arti bažnyčia, krautuves ir 
Metro. Tel. 312-767-2600 

F O R R E N T 

Išnuomojamas apšildomas 4 
I ramti. 1 mieg. butas 67"» Kedzte 
apyl. 8355 į men. * „security". Tel. 
312-779-0410. RaRtofJ 

PM. Ir Ksjtfse Ave. apyl* 
2 mieg. liiiuomoį—ta 

butas naujesniame name nuo rugpj. 
30 d. Sald.. virykla, oro vėsinimas, 
skalb masina. Vyresnio amžiaus 
Žmonėms, pensininkams. 

IEŠKO B U T O 

VM.arni iaus moteris iamko bu
te arba kambario lietuviškoje 
apylinkėje. Kreiptis į Euduardą, 
nuo S v. p.p. Iki 9 v.v. tol. 
312-751-1304. 

H E L P VVANTED 

HSLPWANTSO 
Locai deiivery men, instaliers, 
warehousmen S.W. suburba, U-
sie, IL Good pay. CaS Carol 
630-852-7777. 

SIŪLOME DARBUS! 

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

AM Carą 

Tai. 312-736-7900 

padėti vyr 
amžiaus moteriai lengvoje namų 
ruošoje, priežiūroje, pojMSfl valgį kr 
gyventi kartu W«etcfiester. IL 8600 į 
mėn. treod. laisvas. 
11 v.r.-3v.p^p.tai. 

wawATA-s ooa*amc 

lor Engtisti tpeaking women. 
Call: 312-2S»-7»? 

SpaekEngltsrt 

d^SiSSP* 

http://Chicafo.IL


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 tt Street, Chicago. IIHnote 606» 
312/476-2665 • Fax 312-4366900 

SVARBU IR MAŽI DALYKAI, NE 
TIK DIDELI 

ČEKIAI, BANKAI IR PINIGAI 

Gyvenimas susideda iš mažų 
ir didelių dalykų. Dideli dalykai 
visada matomi ir apie juos pir
miausia galvojama. Dažnai 
pamirštame mažus dalykus — 
dalykėlius, kurie gyvenime yra 
lygiai tiek svarbus, kaip ir dideli, 
bet į juos mes nekreipiame daug 
dėmesio. Kalbant apie pinigus, 
maži dalykai paprastai mažiau 
kainuoja, bet čia nepadarykime 
klaidos; jų yra daugiau ir, jei jų 
visų kainą sudėsime, ji gali 
pralenkti bet kokių didelių 
daiktų kainą. Šiandieną JAV 
yra potvynių, miškų ir kitokių 
gaisrų, vėtrų, uraganų ir kitų 
gamtos nelaimių dienos. Nelai
mės atveju praradus turtą, svar
bu duoti apdraudos bendrovėms 
kuo tikslesnį viso prarasto tur
to sąrašą. Taip pat svarbu turėti 
prarasto turto sąrašą, net 
neturint apdraudos. Kodėl? Jei 
turite apdraudą, jos mokėjimai 
padeda jums atgauti prarastą 
turtą, įskaitant ir daugybe 
mažų daiktų, už kuriuos galite 
ir pamiršti prasyti apdraudos 
atlyginimo. Pvz., ar pagalvosite, 
kad šaukštelis, pieštukas, ada
ta ir žirklės, aš šluostukas irgi 
yra dalis jūsų turto, kurį pra
radote. Jie nedaug kainuoja, 
bet, jei juos visus sudėsite, 
dažnai gali atsverti didelių daly
kų kainą. 

O, jei neturite apdraudos, turi
mo turto sąrašas — inventorius 
— padės nustatyti, kokio 
didumo nuostolį patyrėte ir jį 
galėsite nurašyti nuo mokesčių. 

Federaciniai mokesčių įsta
tymai leidžia nurašyti nuo
stolius, kurie yra 10% didesni, 
negu jūsų metinis uždarbis plius 
$100. 

Nelaimės atveju, prarasto tur
to (casualty loss) taisyklės yra 
sudėtingos. Geriausia pasi
samdyti profesionalų mokesčių 
reikalų patarėją, kuris tuos 
reikalus jums galėtų sutvarkyti. 
Lengviausias būdas padaryti 
namų inventorių yra video apa
ratas. Vidutiniam namų savi
ninkui užtenka vienos video 
juostos, kad padarytų gerą 
namų inventorių ir plius vieną 
ar dvi valandas jo laiko. Kaip 
tai padaryti? Pradėkite nuo gat
vės. Stovėkite tokiame nuo
tolyje, kad apimtumėte ne tik 
visą namą, bet ir kitus pastatus 
(pvz., garažą), sodelio medžius, 
krūmus, gėles, namą iš priekio 
ir galo. 

Nufilmuokite ir gatve, kad 
susidarytų kaimynystės vaiz
das. Klausite, kodėl? Nuostoliai 
nelaimės atveju gali būti nusta
tomi dviems būdais: kiek kai
nuotų arba kiek vertės nustojo 
jūsų namas, jį parduodant. 
Nekilnojamo turto pardavi
mo specialistai sako, kad jū
sų namo vertė gali smarkiai 
sumažėti, nors namas buvo 
mažai nelaimės paliestas, jei 
likusi jūsų kaimynystė buvo 
nelaimės visai nušluota. Tai 
visai paprastas dalykas, nes 
namų pirkėjai moka daugiau už 
namus, kurie yra gražioje, tvar
kingoje kaimynystėje; eilę tvar
kingų namų, apsuptų medžiais 
ir žalitvorėmis. O jei gaisras tai 
sunaikina, jūs galite nurašyti 
nuo mokesčių gražios aplinkos 
netekimo nuostolį. Pradėkite 
vaizdajuoste, pasakydami savo 
pavarde, datą ir pažymėdami, 
kad ši vaizdajuostė yra jūsų 
namo, esančio tokioje ir tokioje 
gatvėje, vietoje, mieste, invento
rius. 

Nufilmuokite namo priekį ir 
aplinką. Tada apeikite namą, jį 
filmuodami, įkalbėdami į juos
tą visus reikalingus duomenis, 
pvz., nauji langai, specialios 
plytelės ar kuri kita specifinė 

namo struktūros dalis. Nufil
muokite maudymosi baseiną, 
lauko verandėlę, tvoras, įran
kiams sudėti pastatėlius ar pan. 
Kai būsite rūpestingai nufilma
vę išore, pradėkite filmuoti 
namo vidų. Iš anksto supla
nuokite, kaip jūs galėsite meto
diškai nufilmuoti kiekvieną 
kambarį ir jame esančius 
daiktus, net ir sieninių spintų 
vidų bei stalčių turinius, 
nepraleidžiant nei vieno svar
baus didelio ar mažo daiktelio. 
Kai užbaigsite, patikrinkite 
savo video, kad žinotumėte, jog 
šviesa buvo pakankamai gera ir 
jūs nieko svarbaus nepraleidote. 
Tada įdėkite tą video juostą į 
didelį voką, kartu su bran
gesnių daiktų sąskaitomis (jas 
patartina visada laikyti) įdėkite 
į tą voką ir savo turimos namų 
apdraudos kopiją. 

Paskutinis žingsnis — susitar
kite su geru draugu ar gimine 
(ne kaimynu, nes ir jis gali būti 
nukentėjęs nuo tos pačios 
nelaimės), kad jie pasaugotų 
jūsų namo inventoriaus duo
menis. Jei neturite nieko, kam 
galite visą tai patikėti, nuneš
kite visą paketėlį į tavo banką 
ir padėkite jį į seifo dėžute. 

Standartinė procedūra 

Standartinė namų apdraudą 
turi daug apribojimų (limita-
tions). Jūs galite, jei norite, ir 
turėtumėte įsigyti daugiau ap
draudos specialiems dalykams. 

Čia tai, kas yra laikoma stan
dartine apdraudą: 

1. Pastatas (structure). Stan
dartinė namų apdraudą užmoka 
už atstatymą jūsų namo tokio, 
koks jis yra dabar, pagal apri
bojimus, nurodytus apdraudoje. 
Namo atstatymas (structure 
coverage) paprastai nemoka už 
miesto ir valstijos reikalauja
mus pagerinimus (law and or-
dinance upgrades), kurių gali 
būti reikalaujama, atstatant 
namą. Jei gyvenate sename 
name, ypač kreipkite į tai 
dėmesį. 

2. Namo turinys (contents). Ti
piška apdraudą moka tik tiek, 
kiek reikalinga įsigyti tai, ką 
praradote. Pvz,, jei praradote 10 
metų senumo sofą, jūs gausite 
čekį, už kurį galėtumėte nusi
pirkti seną tos pačios kokybės 
sofą. 

3. Atskiri pastatai (aeparate 
structures). Atskirai nuo na
mo stovintis garažas, įran
kių sandėliukas, tvoros yra 
apdraudos padengtos iki tam 
tikros ribos, dainai 5 ar 10% 
namo struktūros kainos. 

4. Pinigai, monetos, rank
raščiai (manuscripts). 

Dauguma apdraudų apriboja, 
kiek jie draudžia pinigus, mone
tas, brangius metalus iki 
100-250 dolerių. įvairios kolek
cijos, rankraščiai, sutartys ir fi
nansiniai dokumentai paprastai 
yra draudžiami iki 1,000 do
lerių. 

5. Brangenybės, kailiai, sidab
ras. 

Jie paprastai apdraudžiami 
iki 2,500 dolerių. 

6. Kompiuteriai — paprastai 
draudžiami daugiausia nuo 
2,500 - 5,000 dolerių. 

7. Laužo pašalinimas. Daugu
mas apdraudų draudžia pašali
nimą nelaimių padarytų lie
kanų, pvz., po gaisro. Bet ap
draudos užmoka tik 5% „of the 
structure limits". 

8. Meno kūriniai, kilimai, 
ginklai. Standartinė apdraudą 
draudžia tik iki 2,500 dolerių. 

9. Negalėjimas naudotis (loss 
of use). Jei namas tampa ne
gyvenamas, dauguma apdraudų 
jums «Įtmoka nuomą už bųi 

Kiekvienas gauname čekius. 
Ar tai būtų užmokestis už 
darbą, ar užtarnautą pensiją, ar 
kas nors panašiai. Šiais laikais 
niekas, arba labai retai kas, 
moka grynais pinigais. Gavę če
kius, mes juos nešame ar siun
čiame į banką, padedame į tau
pomą, čekių ar panašią sąskai
tą, arba išsikeičiame į pinigus. 
Paskutiniu laiku vis mažiau 
ir mažiau žmonės naudoja pini
gus, mokant už nupirktus daik
tus ar gautus patarnavimus. 
Dabar daugiausia už vjską 

mokame kredito kortelėmis ar
ba siunčiame asmeniškus čekius. 
Ir patogu, ir gerai. Suplonėjo 
piniginės, nereikia bijoti, kad 
kas ištrauks tau pinigine, o jei 
pavagia kredito kortele ar 
asmeninį čekį, tai, nors ir nepa
togu, bet labai gretai galima 
sustabdyti mokėjimus ir nepra
rasti pinigų. Bankai ir kitokios 
finansinės institucijos stengiasi 
žmonėms patarnauti ir paleng
vinti gyvenimą — pinigų leidi
mą ar jų taupymą. Paskutiniu 
laiku įvestas dar vienas bankų 
patarnavimas — palengvinimas 
žmonėms, tai tiesioginis pinigų 
perkėlimas į jūsų banko sąs
kaitą („direct deposit"). šiuo 
pinigų pervedimu iš sąskaitos į 
sąskaitą didelės bendrovės, 
verslo įstaigos, jau kuris laikas 
naudojasi. O dabar tai tapo 
prieinama ir kiekvienam žmo
gui. Šiuo metu yra priakaitoma, 
kad daugiau negu 30 milijonų 
amerikiečių naudojasi šiuo 
bankų patarnavimu Yra išleisti 
įvairūs įstatymai, kurie ap
saugo žmogaus pinigų tiesioginį 
persiuntimą į jo banko sąskaitą. 
Kaip tas viskas yra daroma? In
stitucija, kuri jum moka, pra
neša jūsų finansinei institucijai 
— bankui elektroniškai, kad to
kia ar kitokia suma turi būti p$-
dėta į jūsų tam reikalui skirtą 
jūsų banko sąskaitą. Federal 
Reserve Bank ir jūsų finansinė 
institucija - bankas įvykdo šią 
elektronine pinigų perkėlimo 
procedūrą automatiškai per taip 
vadinamą „automated clearing-
house System — ACH". Iš ins
titucijos, kuri jums moka, gau
site lapelį, panašiai kaip gau
nate iš banko, kada pinigus į jį 
padedate, kuriame yra nurody
ta data ir suma pinigų, kuri 
buvo padėta į jūsų banko sąs
kaitą. Ir tai yra pranešimas, kad 
į jūsų sąskaitą buvo padėta ta 
suma pinigų. Naudojant šią 
sistemą — „direct deposit" — 
jūs padėtus į jūsų sąskaitą 
pinigus galite naudoti tos dienos 
rytą, kada jie buvo ten padėti. 
Jeigu jūs pats nešate čekį į ban
ką padėti, tuos pinigus galėsite 
naudoti tik kitą dieną ar dar 

vėliau. Be to, padedant pinigus 
šiuo būdu į sąskaitą,išlaikoma 
didesnis privatumas, nes ma
žiau žmonių mato jūsų čekį. Ir 
dar vienas pliusas: naudoti šią 
pinigų padėjimo sistemą jums 
nieko nekainuoja. 

Kokius mokėjimus galite nu
kreipti į „diredį deposit"? 

Visiems mokėjimams, kurie 
yra nuolatiniai. ir reguliarūs, 
galite naudoti šią sistemą. 

Valdžios įstaigos ir daugumas 
darbdavių siūlo jums šį mokėji
mo būdą. Pvz., jūsų mokėjimai 
gaunami iš šių institucijų gali 
būti daromi per .̂ direct deposit": 
algos iš darbdavio, palūkanos už 
santaupas ar kitus investavimus. 
federalinės valdžios algos, 
„Sočiai Security* mokėjimai, 
„Civil Service" pensijos, įvairūs 
veteranų mokėjimai, geležinke
liečių pensijos. 

Ką jus turite daryti, norėda
mas pasinaudoti šia lengvata? 

Paprašykite savo banke infor
macijos. Kiekvienas bankas turi 
žmones, kurie rūpinasi šiuo pa
tarnavimu ir galės atsakyti į 
visus klausimus, padės atidary
ti — sudaryti „direct deposit" 

sąskaitą. Norint perkelti savo 
algą į „direct deposit", pap
rašykite savo darbdavio algų 
mokėjimo skyriaus tai padaryti. 

Kai kurie žmonės rūpinasi, 
kas atsitiks, jei finansinės ins
titucijos, darbdaviai ar įstaigos, 
kurios moka, padarys klaidą ir 
nepadės pinigų j sąskaitą? 
Federalinė valdžia sako, kad ši 
pinigų perkėlimo sistema yra 
labai patikima. Štai pavyzdys: 
1992 metais per 1 milijardą, 
kurie naudojosi šia sistema, 99,9 
procentams nebuvo padaryta 
klaidos. Buvo padarytos kelios 
klaidos, kurios buvo atitaisytos 
tą pačią dieną. Kadangi žmo
nėms jų pinigai yra labai 
svarbūs, federalinės valdžios 
i š l e i s t i į s tatymai apsaugo 
pinigus ir, reikalui esant, jūsų 
sąskaitas dengia. Jūsų pinigai, 
einantys į „direct deposit", yra 
apsaugoti Federal Reserve Elec
tronic Funds Transfer Act (regu-
lation E) ir National Automa
ted Clearing House Association 
(NACHA). Pagal šių institucijų 
įstatymus, reikalaujama, kad 
jūsų bankas, jei įvyksta klaida, 
tą klaidą turi atitaisyti per 
vieną dieną. Jeigu dėl banko 
kaltės grįžta jūsų nepadengtas 
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LIETUVI ! ! LA IDOTUVIŲ D IREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 
j Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUfMERAL D I R E C T O h S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (fįJ-AMB) 

SE&VICES AVAILABLE AT OTHĘ8 
CHlCĄjSO AND SUBURBAN LOGAt4GNS 

4330 So. California 4605 So. He rm i t age 

— • ALirfHONES 
i y I-3H-523-0440 

.-•> i 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS-'' 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTŠ'ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

_ ALL PHONES 
1-708-974-4410 

*m 

viešbutį, kol jūsų namas bus 
sutvarkytas — atremontuotas. 
Apdraudos moka įvairiai: vie
nos moka, ribodamos namo 
verte, kitos moka už nustatytą 
mėnesių skaičių, dar kitos turi 
nustatytą tam reikalui dolerių 
sumą. 

10. Namo aplinka (landscap-
ing). Medžiai, žalitvorės, krū
mai, augalai, žolė yra apdraus
ti tik 5% gyvenvietės kainos. 
Bet dauguma apdraudų dar ri
boja kainą paskiriems me
džiams, krūmams ir t.t., dau
giausia iki 500 dolerių už me
dį/krūmą. 

Pirkdami namo apdraudą, ži
nokite, ką perkate, per
skaitykite visus smulkius pa
rašymus, kad, nelaimei atsi
tikus, nebūtumėte nemaloniai 
nustebinti. Dažnai, pridedant 
kelis dolerius, galite pagerinti 
apdraudą — pakelti mokėjimus 
įvairiems daiktams, nelaimei 
atsitikus. Mes visi manome, kad 
nelaimės atsitinka tik kitiems, 
bet ne mums. Tačiau dar iki šiol 
niekas neparduoda tokių ga
rantijų, kad nelaimė jums 
neatsitiks! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.07.19). 

Aldona dmulkštienė ir 
„ . Birute Ji 

• A PETKUS & SON 
ftjNERAL DIRECTORS 

. 

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

LEMONf-12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD) 
EVERCREEN PARK 2929 W 87 ST 

TIN'fiEY PARK 16600 S O AK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHtCAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

* ' 

I GAIDAS FUNERALS 
"Chicagokmd's Fmest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Souttmest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-448-6209 

čekis, bankas tai turi atitaisyti 
tuojau pat. Jeigu bankas klaidos 
nepadarė, bankas turi jums 
laike trijų dienų pranešti — 
parašyti, kas atsitiko. Taip pat 
jūs turite teisę banko paprašyti 
visų tikrinimo dokumentų kopi
jų 

Ar galite naudoti „direct depo
sit", mokėdami savo sąskaitas? 

Ne tik jūs galite elektroniškai 
perkelti savo pinigus į savo sąs
kaitą, bet taip pat galite elektro
niškai mokėti ir savo sąskaitas. 
Jūs turite susitarti su banku ir 
bankas kiekvieną mėnesj sumo
kės jūsų sąskaitas. Šis sąskaitų 
mokėjimo būdas sutaupys jums 
laiko, pinigų už pašto ženkliu
kus ir visada sąskaitos bus lai
ku sumokėtos. 

Kajus laimite, naudodami šią 
„direct deposit" sistemą? 

1. Saugumą — jums nereikia 
rūpintis, kad jūsų algos ar pen
sijos čekis bus pamestas ar pa
vogtas. 

2. Patogumą — jums nereikia 
eiti į banką čekio padėti. Jei 
išvažiuojate atostogų ar šiaip 
kur, jūsų pensija ar alga bus 
saugiai banke ir neš jums pro
centus. Jei čeki jūs siųsite j 
banką padėti paštu, gali už
trukti apie 10 dienų, kol jūs 
galėsite tais pinigais naudotis. 

3. Paprastumas — labai leng
va šią sistemą pradėti. Taip pat, 

jei norite, labai lengva pakeisti 
banką, ar sąskaitą — reikia tik 
užpildyti mažą formą. 

4. įvairumas — naudojant šią 
sistemą jūsų pinigai gali būti 
padedami keliose sąskaitose: 
„money market", taupomoje 
sąskaitoje, ar čekių sąskaitoje, 
pagal jūsų norą ir pareikala
vimą. 

5. Patikimumas — jūs galite 
būti tikras, kad jūsų pinigai bus 
laiku padėti į jūsq nurodytą 
sąskaitą. Tą jums garantuoja 
įstatymas E. 

Šiais laikais girdime visokių 
atsit ikimų, kaip pradžioje 
mėnesio, kada pensijos čekiai 
atsiunčiami, ar savaitės gale, 
kai žmonės gauna algas, įvairūs 
nesąžiningi žmonės — vagys 
laukia ir stebi bankan einančius 
ir paskui iš jų atima pinigus ir 
pan. O šių dienų pašto patiki
mumas ir pašto dėžučių va
gystės verčia ieškoti kitų būdų 
gauti pensijos ar kitus čekius. 

Todėl visi turėtumėme su 
šia nauja elektroninio amžiaus 
pinigų apyvartos sistema susi
pažinti ir ja naudotis. Ji nieko 
mums nekainuoja ir tuo pačiu 
suteikia saugumą ir palengvina 
gyvenimą. 

Naudotasi medžiaga iš Consu-
mer's Guide, išleista Federal 
Reserve Bank of Dalias. 

Birutė Jasaitienė 

A.tA. 
eJUOZAS LINARTAS 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Cicero, II. 
Mirė 1996 m. rugpjūčio 13 d., 6:10 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergėje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Marija Žukaitė, duktė Zita Saka

lauskienė, žentas Jonas, sūnus Juozas, marti Jūratė; anūkai: 
Julytė Žukauskienė su vyru Vladu, Artūras J., Gėlytė, Juozu
kas ir Poviliuka8 Li nartą i; proanūkai: Elytė, Indrelė ir Po
vilas Žukauskai: pusbrolis kun. Karolis Krasauskas, gyv. Put-
nam, CT ir kiti giminės Amerikoje ir "Lietuvoje"'' 

Priklausė St. Petersburg Beach lietuvių klubui, Šv. 
Kazimiero misijai, Lietuvos Vyčiu St. Petersburg kuopai. 

Velionis pašarvotas rugpjūčio 18 d., sekmadienį nuo 5 iki 
7 vai. vak. Hallmark laidojimo namuose, 1446 S. 50th A ve.. 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 19 d., pirmadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
khtgtafnea. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-222-0052 arba 800-994-7600. 

PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 
1896 rugpjūčio 13 dieną, Pabaldonės dvare netoli Alan

tos, Mykolo Rusecko ir Cecilijos Tumaitės šeimoje, gimė 

BRONĖ RUSECKAITĖ 
ŽEMAITIENĖ 

Ateitininkų ir krikščionių demokratų veikėja; 1918 metais 
Voroneže baigusi lietuvių gimnaziją. Vilniuje studijavo fiziką. 
mokytojavo vaikų prieglaudoje ir dalyvavo slaptame 
lietuviškame darbe. Lenkų 1924 metais priversta iš Vilniaus 
krašto pasitraukti, mokytojavo Dargiuose prie Mažeikių: 1927 
metais ištekėjo už miškų inžinieriaus Vinco Žemaičio Moky 
tojavo Plutiškėse, Jūrėje ir Mikališkyje, Marijampolės 
apskrityje. 

Vos 1949 metais j Ameriką atvykusi, buvo sužeista: su 
sveikata didelių sunkumų turėjo ir vėliau Rūpinosi kitais 
Padėjo vaikams, globojo ligonius, siuntiniais rėme artimuo
sius Lietuvoje. Mirė 1976 birželio 15 dieną Čikagoje 

Jos meilės Dievas niekados neužmirš. 
Vaikai ir giminės 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Tai, bene, vienintelė veikla, 

į kurią sėkmingai įsijungę 
seniau atvykę, šiame krašte 
gimę ir pastaruoju metu apsi
gyvenę Amerikoje lietuviai. 
Visi jie gražiai sutaria, bendra
darbiauja ir praveda lietuviškas 
„Margučio II" radijo laidas, ku
rios girdimos kiekvieną vakarą, 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, lygiai 9 vai. vak., iš sto
ties 1450 AM. Pasiklausykite! 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje tikintieji, 
susirinkę i Žolinės šventės lietu
viškas šv. Mišias rugpjūčio 15 
d., 7 vai. vak., buvo maloniai 
nustebinti, prie altoriaus pama
tę jauną kunigą iš Lietuvos, t. 
Arvydą Liepą, MIC. Jis pasakė 
ypač gražų ir prasmingą pa
mokslą šventės proga. Parapi
jiečiai labai džiaugiasi, kad kun. 
A. Liepa vadovaus ir Šiluvos 
atlaidams (aukos Mišias, sakys 
pamokslus), kurie prasideda 
rugsėjo 7 d. ir baigsis iškilminga 
tradicine procesija rugsėjo 15 d. 

Dr. Albertas Šimėnas, Lie
tuvos Krikščionių demokratų 
partijos tarybos narys ir buvęs 
Lietuvos ministras, atvyksta į 
Čikagą rugpjūčio 21 d. Norin
tieji su juo susisiekti, gali skam
binti 708-636-9562. Dr. A. Šimė
nas rugpjūčio 22 d. bus Beverly 
Shores lietuvių tarpe, rugpjūčio 
27 d., 6 vai. p.p., Cicero, IL. 

BALFas per savo veikliąją 
centro valdybos pirmininkę Ma
riją Rudienę užsisakė viso 
stalo bilietus į dienraščio ,.Drau
go" pokylį, kuris bus Martini-
que salėje sekmadienį, rugsėjo 
22 d., 4 vai. p.p. Renginių komi
tetas yra BALFui labai dėkin
gas, kad, remdamas vargs
tančius lietuvius visuose kraš
tuose, nepamiršta ir lietuviško
sios spaudos problemų. Komi
teto pirm. Marija Remienė 
primena, kad bilietus ir s talus 
į pokylį galima užs i saky t i 
„Draugo" administracijoje dar
bo valandomis. 

Beverly Shores Šv. O n o s 
bažnyčios salėje ketvirtadieni, 
rugpjūčio 22 d., 3 vai. p.p., sve
čias iš Lietuvos, po l i t ikas , 
buvęs Ekonomijos minis t ras , 
Nepriklausomybės akto signa
ta ras , Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos valdybos 
narys dr. Albertas Šimėnas 
padarys aktualų pranešimą apie 
gyvenimą Lietuvoje ir LKD 
partijos viziją tėvynės ateičiai. 
Nepagailėkime valandėlės laiko 
ir gausiai susirinkime daly
vaukime. Tegul pajuda lietuviai 
iš p ie t inės Č ikagos , E a s t 
Chicago, Hammond, Gary, Be
verly Shores, Michianos, Lake 
side, Harbert ir kitur. J u k viso
se tose vietovėse tebešvyt i 
lietuvybės židiniai. 

Marquette National Bank neseniai apdovanojo Maria aukštesniąją mokyklą 
30,000 dol. Čeki Maria aukštesniosios mokyklos prezidentei seselei kazimie-
rietei Margaret Zalot įteikė Marquette National banko viceprezidentė Eileen 
Cherney, kuri yra Maria mokyklos direktorių tarybos narė, pati baigusi šią 
mokyklą 1952 m. Ji šiame banke pradėjusi dirbti, dar būdama Maria 
mokyklos mokinė. Marquette National bankas jau kelintą kartą padovano
ja po 25.000 dol. ne tik seselių kazimieriecių vedamai Maria aukštesniajai 
mokyklai, bet taip pat Šv. Kryžiaus ligoninei. 

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

(sk) 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 VV Monroe, Suite 1300. 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo, ,.žalios korte
les" gavimo, ir 1.1 Konsulruoia ir 
padeda sutvarkyti dokumentus 

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pnlaski Rd , Chicago, IL 60629 
(": bl. į šiaure nuo Balzeko muziejus) 

Tel. 312-582-4500 
||4325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v r. iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo ,, Draugo) 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v r —5 v v 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x A. a. pono Sulskio a tmi
n imui Ringier America pa
aukojo $100 Lithuanian Mercy 
Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
Ringier America f i rmai už 
auką. Reiškiame gilia užuojautą 
Šulskių šeimai. 

(sk) 

x ŽEMĖ L. P R O D U C -
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
jprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasd ien n u o 10 iki 
11 v.r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis . Darbo die
nomis siūlome informacinę 
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto
rine VERSMĘ, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ WNDZ dirba 5.000 
vatų pajėgume ir laisvai pasie
kia Illinois. Indiana, Michigan 
bei VVisconsin lietuvius. Visais 
radijo reikalais, įskai tant ko
mercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų ži
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L 
PRODUCTIONS, LITHUA
NIAN NEWS R A D I O 750, 
P.O. BOX 1161 OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos te l . 
708-38fr0556. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - vienintelis radi
jo informacinis t inklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaite Pasiklausykite! 

(sk) 

J A V L B Social inė t a r y b a , 
sumaniai vadovaujama Birutės 
Jasait ienės, kiekvieną šešta
dieni „Drauge" turi savo skyrių 
(jį prirašo pati Birutė ir Aldona 
Šmulkštienė), kuris ypač popu
liarus ir skaitytojų visuomet 
laukiamas. Tačiau Socialinė 
taryba remia „Draugą" ne vien 
straipsniais, bet ir kitais būdais 
— Birutė Jasaitienė tarybos var
du užsakė stalą į „Draugo" 
pokylį rugsėjo 22 d., Martiniaue 
salėje. 

Metinis „ D r a u g o " pokyl i s 
ruošiamas sekmadienį, rugsėjo 
22 d., 4 vai. p.p., Martiniaue 
salėje, Čikagoje. Bilietai — 
įskaitant vakarienę, gėrimus, 
meninę programą, šokių muzi
ką — vienam asmeniui 35 dol., 
s t a l a i užsakomi dienraščio 
administracijoje darbo valan
domis. Visuomenė maloniai 
kviečiama pokylyje dalyvauti. 

Bever ly S h o r e s Lietuvių 
k l u b a s atsiprašo už klaidingai 
paduotą žinutę ir prašo atkreip
ti dėmesį įjos patikslinimą: sek
madieni, rugpjūčio 25 d., 1 vai., 
klubas rengia gegužinę Stan
kūno restorano sodelyje. Tą 
pačią dieną, 12 vai., Šv. Onos 
bažnyčioje Mišias aukos kun. 
Arvydas Liepa, MIC, Lietuvoje 
žinomas pamokslininkas. Suva
žiuos — bent taip tikimasi — lie
tuviai iš trijų valstijų; Indianos, 
Illinois ir Michigan. 

D e m o k r a t ų par t i jos pro
g r a m o s komiteto pirm. Do 
nald L. Fowler pranešė Ame
rikos Lietuvių tarybos pirm. 
Grožvydui Lazauskui, kad gavo 
tarybos raš tą Karaliaučiaus 
klausimu, dėkojo už sugestijas. 
Taip pat painformavo, kad pro
gramos komitetas posėdžiavo 
Pittsburghe rugpjūčio 5 d. Posė
dyje nė žodžiu neužsimintas 
Karaliaučius, bet daug kalbėta, 
kad vėl reikia perrinkti pre
zidentu Bill Clinton, nes jis 
daug nusipelnęs Amerikai. 

Dr . Vairus Aleksa kalbės 
apie modernios poezijos inter
pretavimą rugpjčio 31 d. Ateiti
ninkų studijų dienų Dainavoje 
poezijos vakare. Paskaita bus 
įdomi visiems poezijos mėgė
jams. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", rugpjūčio 21 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma įdomi vaizdajuostė, kur 
stebėsime t r is Baltijos kraštus: 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai 
nepaprasta i gerai paruoštas 
filmas, kad, stebėdamas ekrane 
įspūdingus tų kraštų vaizdus, 
rodos, ten keliauji ir dalyvauji, 
lyg turis tas . Visi kviečiami ir 
laukiami, nepraleiskite progos, 
pakvieskite ir savo draugus. 
Bus ir pietūs bei padrauga-
vimas. Atvykite! 

x G a l i u p a d ė t i l e g a l i a i 
gau t i „SOC. S E C U R m r kor 
t e lę ir va i r av imo leidimą 
(DRIVER'S LICENSE). Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x P r i e š užs i s akydami pa

m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav . Liląja ir Vil imas 
Nelsona i . Tel . 312-233-6335. 

(sk) 

x P ig iaus i telefoniniai ry
š i a i su L i e t u v a . Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minutę. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš vienos 
tirmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 
v.v. a t s tovybės telefonu 
7084864656. 

P o itin sėkmingų gastrol ių, 
šią savaitę vykusių Čikagoje ir 
Madison, WI, žinomas čikagie-
tis, džiazo atlikėjas Kęstutis 
Stančiauskas šiandien, 10 vai. 
vak., koncertu oš viename se
niausių naktinių klubų Čika
goje - „Green Dolphin", 2200 
North Ashland. Po Kęsto pasi
rodymo pereitą savaitę VAIRO 
radijo laidoje 750 AM, lietuvių 
susidomėjimas džiazo muzika 
gerokai pagyvėjo. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti ir šiame 
koncerte, išgirsti aukšto lygio 
grupės „Stroetoancer" atlikimą, 
į s igyt i jų naujai i š le i s tą 
kompaktini diską „Roughs", ir 
pal inkėt i Kęstui kūrybinės 
sėkmės. Jis per savo muziką 
nuolat subtiliai primena savo 
lietuvišką kilmę, parodydamas 
jaunesniųjų išeivijos lietuvių 
profesionalų gabumus. 

LB Eas t Chicago apy l inkės 
v a l d y b a ruošia tradicinę ge
gužinę rugsėjo 2 d. (Darbo die
nos šventėje), 1 vai. p.p., Vilu
čių sodyboje, 1143 Southview 
Dr., Shererville, Indiana. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių T a r y b o s 
Čikagos skyriaus valdybos bei 
tarybos posėdis šaukiamas rug
pjūčio 21 d., trečiadienį, 6 vai. 
vak. ALTo centro patalpose, 
6500 S. Pulaski. Atskiri pakvie
t imai nebus siunčiami, tad 
valdybos ir tarybos nariai pra
šomi atkreipti dėmesį į šią ži
nutę „Drauge". 

I š patikimų š a l t in ių re
dakcijai pranešta, kad po 
ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d (6 
psl.) išspausdinta nuotrauka yra 
netiksli pavardė. Kaip anksčiau 
minėjome, spausdiname tai , ką 
davusieji nuotrauką parašo, 
ypač, kai joja žmonių nepažįs
tame, bet šiuo atveju su malo
numu klaidą atitaisome. Nuo
traukoje — trys Pasaulio lie
tuvių centro talkininkai, visi 
vyrai. Pirmasis iš kairės yra ne 
Aleksas Karaliūnas, o Vytautas 
Čepėnas. Vienaip ar kitaip, jie 
patarnaus svečiams PLC gegu
žinėje rytoj, sekmadienį, rug
pjūčio 18 d., t ad ga lės i te 
pasakyti, kad klaida j au pa
taisyta, o tuo pačiu smagiai 
laiką praleisti renginyje. 

„Margučio DT* valdybos posė
dis šaukiamas antradienį, rug
sėjo 20 d., 4 vai. p.p. „Sekly
čioje". Valdybos nariai prašomi 
dalyvauti. 

Illinois Lietuvių Respubli
k o n ų lygos matinė gegužinė 
sekmadieni, rugpjūčio 25 d., 
vyks PL centro sodelyje, Le-
monte. Pradžia 12 vai. — tuoj po 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Visi kviečiami. 

Kazys Gudėnas, Medford 
Lakęs, NJ, siųsdamas „Draugo" 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 105 dol. Pagalba yra 
brangus turtas dienraščiui. Esa
me dėkingi už auką. 

x A.a. Anto ine t te Kaza-
nausk i enės atminimui Pranė 
Šlutienė paaukojo $25 Lithu
anian Mercy Lift. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką. Reiškiame 
gilią užuojautą dukrai dr. Joan 
Oksas ir šernai. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60006.2325. TeL 708-422-3466. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO! APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kre ipki tės i INTERVIDEO 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3S33 S. Archer Ave., Chicago, 
I L 60606. TeL 312*27-9091. 
Sav . Pe t r a s Be rno ta s . 

(sk) 

,.Lietuvos Vaikų vilties" globotiniai (is kairės): Gintarė, Robertu, Regimantą*, dr. Šarūnas Ber
notas, kuris praleido kelis mėnesius, besimokydamas Shriner ligoninėje Čikagoje, Igne, Žana, 
Sonata, Edita, Marija Kriaučiūnienė, LVV komiteto nare, savanorė. 

IGNE 
Ignė, tai trejų metų mergaitė, 

kuri, vos gimusi, buvo pasmerk
ta mirčiai. Tačiau ji nemirė. Ji 
gyveno. Gyvenimas jai ir jos 
mamai nebuvo lengvas: ji gyve
no, bet buvo invalidė. Ignė ne
vaikščiojo, išnar int i klubai, 
susuktos kojos, nesulaikė šlapu
mo. Laimingu sutapimu, Ignė 
pateko į „Lietuvos Vaikų vil
ties" globą. 

Dr. John Lubicky, būdamas 
Lietuvoje su „Lietuvos Vaikų 
vilties" daktarų grupe, atrinko 
Igne, kaip sunkią ligonę, atvežti 
į Ameriką ir čia bandyti jai, 
kiek galima, padėti. Ignė su 
mama Laima atvažiavo į Čika
gą š.m. vasario 9 d. Vyko ilgas 
gydymas. Pirmiausia daugybė 
kelionių į įvairias Čikagos ligo
nines tyrimam, paskui opera
cijos Shriner's ligoninėje. Ilgas 
gįjimo periodas. Ignė gulėjo, nuo 
liemens iki kojų galų sugip
suota, šešias savaites. Po to 
skaudus fizinės terapijos perio
das: mokinimasis vaikščioti ir 
t.t. 

Pagaliau po ilgų ir skausmin
gų dienų daktarai pasakė, kad 
Ignė gali grįžti Lietuvon ir ten 
pabaigti gyti. O dr. Lubicky, 
kuris su daktarų grupe planuoja 
vėl vykti Lietuvon 1997 metų 
sausio mėnesį, Igne tada patik
rins ir nuims nuo kojų stipri
nančias langetes. 

Kiekvieną išvažiuojantį pa
gydytą vaiką, „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas, savanoriai ir 
kiti prijaučiantys asmenys, gra
žiai išleidžia. Sus i renka į 
„Seklyčios" antrą aukštą, vai
šinasi, svečiuojasi — atsi
sveikina. Ignė su mama išvažia
vo Lietuvon š.m. liepos 29 d. 
Prieš tai susirinko visi palinkėti 
Ignei geros kelionės ir sveika
tos. O Ignės mama Laima dėko
jo visiems, kurie ją ir Igne čia 
globojo ir jomis rūpinosi, dėko
jo visiems Amerikos lietuviams, 
suteikusiems jai ir jos dukrai 
tokią didelę dovaną — gydymą. 

Laima J. Va ič iūn ienė , Chi
cago, IL, „Draugo" dienraščiui 
padovanojo 100 dol. Kas myli 
savo laikraštį, tas myli savos 
tautos kultūrą, surasdamas 
tenai ir pats save. Nuoširdus 
ačiū už dosnumą ir vertingą 
dovaną. 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5666969 ar 
ba (708) 426-7161. 

(sk) 
z Travel Cente r , Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 647-
5264)773. 

(sk) 

Čia mamos Laimos pasakyti at
sisveikinimo žodžiai: 

„Tai nuo tavęs čia taip šviesu, 
nuo tavo žodžių pasakytų, nuo 
pagalvojimo balsu; turbūt ne dėl 
savęs čia aš esu, esu turbūt dėl 
ko nors kito. Esu aš čia ne dėl 
savęs, o dėl savo mažos dukry
tės, kuriai nuo trečios gyvenimo 
minutės buvo palinkėta tik mir
ties! Bet kas turi teisę išrašyti 
leidimą gyvenimui! Jai likimas 
lėmė gyventi! Man tai buvo sun
kiausios gyvenimo akimirkos. 
Bet nežinia, iš kur atsirado jė
gų kovoti dėl mažos dukrytės 
gyvybės. Aš norėjau jai pa
rodyti, kaip teka saulė, žydi 
gėlės, čiulba paukščiai. O ji 
visomis savo mažomis jėgomis 
kabinosi į gyvenimą. Pirmąjį Ig
nės gyvenimo mėnesį buvo 
padarytos dvi operacijos. Ir taip 
slinko dienos, mėnesiai. Ja i su
sirgus, sėdėjau prie lovytės ir vis 
meldžiau: 'Dieve, nepasiimk jos 
dar pas save, nes aš nebeįsivaiz-
davau gyvenimo bejos ' . Ir štai, 
stebuklo dėka, mes patekome 
čia, pas jus į Ameriką. Čia mes 
radome tai, ką sunku įsivaiz
duoti: nuoširdumą, užuojautą, 
at idumą, gerumą, dėmesį. 
Mums taip toli reikėjo keliauti, 
kad pamatytumeme, koks didis 
yra žmogus, Ignutei čia padarė 
viską, kas buvo įmanoma šiuo 
metu. Ir, reikia tikėti, kad atei
tis bus palanki mums. Mano di
džiausia svajonė buvo ir yra tai, 
kad aš su dukryte, vedina už 
rankytės , sustosiu prie tų 
sunkios pradžios namų ir pasa
kysiu 'mes Čia esame'. 

Nieko negali žinoti, kas gyve
nime gali atsitikti, kokie ste
buklai gali įvykti. Sveikas gali 
prarasti kojas, o gulėti pasmerk
tas — pradėti vaikščioti". 

Toliau Laima, Ignės mama, 
dėkojo: 

„O jums, visiems kartu ir 
kiekvienam atskirai, noriu iš 
visos širdies palinkėti savo ir 
dukrytės vardu: ačiū, kad buvo
te, esate ir būsite. Ačiū už jūsų 
nuoširdumą, rūpestį mumis. 
Jūs, darydami gera kitiems, 
darote gerą sau patiems, ir ne
galite žinoti, kada likimas jums 
už tai atsilygins. Ačiū!" 

Tai vienos mamos, vieno 
vaiko padėka. O jų jau buvo apie 
80. Ir čia dėkojama ne vien tik 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetui bei savanoriams, su ku
riais tie vaikai nuolat bend
rauja, bet visiems Amerikos ge
radariams, kurie savo aukomis 
įgalina tiems vaikams atvažiuo
ti čia ir gydytis. 

Dar baigiant reiktų pasakyti 
šiek tiek apie Igne. Per ilgą ir 
skaudų gydymo periodą retai 
matėme ją verkiančią. J i visą 
laiką kalbėjo — čiauškėjo, tada, 
kada ilgas savaites turėjo gulėti 
a n t specialios vežiojamos 
lovelės, kai pradėjo skausmin
gus pirmuosius žingsnius — ji 
kalbėjo ir kalbėjo — džiaugėsi 

kiekviena gyvenimo minute. 
Išvažiuodama Ignė sakė: „Jūs 
nežinote, kaip mano tėvelis 
nustebs, pamatęs mane Lietu
voje iš lėktuvo išlipančią ir pas 
jį einančią". 

Retas sotus užjaučia alkaną, 
taip pat sveikas — ligonį. 

Įkūrus „Lietuvos Vaikų vil
t ies" komitetą 1991 metais, 
retas galvojo ir tikėjo, kad šio 
komiteto veikla išsivystys į la
bai didelę ir reikalingą pagalbą 
invalidams vaikams Lietuvoje, 
bet visus reikalingus darbus 
Dievas laimina ir todėl jie 
sekasi. Kad šio komiteto veikla 
yra tokia sėkminga, reikia 
dėkoti komiteto nariams ir 
savanoriams, kurie neskaičiuo
ja darbo valandų ir savo darbų. 
Taip pat šio komiteto darbai 
būtų visai kitokie, jei nebūtų ge
ros komiteto pirmininkės Graži
nos Liautaud. 

Birutė Jasaitienė 

x „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už pa
ramą našlaičiams, daugiavai
kėms šeimoms ir invalidams 
vaikams: Valdas Adamkus 1340 
metinė vaiko parama, Nįjolė 
Kersnauskaitė 920, Claudia 
Crawford $340 tęsia metinę naš
laitės paramą. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd», 
Buffalo Grove , IL 60069. TeL 
(847) 637-7949. TAX ID #36-
9003339. 
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x A.a. Pe tro Stravinsko 
atminimui, jo žmona Jadvyga 
Stravinskienė ir duktė Rita 
Penčylienė su šeima atsiuntė 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, draugų ir pažįs
tamų suaukotus $80 paleng
vinti Lietuvos varganų vaikų 
dalią. „Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja už auką ir reiškia 
užuojautą Jadvygai Stravins
kienei, Ritai Pencylienei ir ki
tiems a.a. Petro Stravinsko ar
timiesiems. 

(sk) 

x Video juostas i i Lietuvos 
kokybi iks i perrašome į 
amerikietišką sistemą ir st-
virkscisi . T i k $36. Ts l . 

vht televizija, P.O. B o s 316, 
Downers Grove, IL $$$16. 
Mūsų laidas Čikagoje galite ma
tyti kiekvieną šeštadienio rytą 
23 TV kanale. 

(sk) 

z Mūsų gerieji Amerikos 
lietuviai, kurie remia Lietuvos 
našlaičius, atsiuntė po $169 pra
tęsdami kitiems metams globą 
tai: dr. S. ir K. Tumais, Burr 
Ridge, IL, Dona CsmpbelLMsrl-
ton^NJ ir Dana Sved Chicago, D. 
Dėkojame Lietuvos vaikų gera
dariams! „Lie tuvos Našlaičių 
globos" komttetss, 3711W. 71 
SL, Chicago, IL 6063$. 

(sk) 


