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Lietuvos atstovai Maskvoje 
derasi su „Gazprom" įmone 

Vilnius , rugpjūčio 28 d. 
(AGEP) - Trečiadienį derybų į 
Maskvą išvyko bendrovės „Lie
tuvos dujos" komercijos direk
torius Vidmantas Čepukonis. 
Su Rusijos dujų „Gazprom" 
įmonės vadovais bus kalbama 
apie skolų gražinimą ir apie jų 
grąžinimo tvarkaraščio vykdy
mą. Skolų grąžinimo tvarka
raštį liepos mėnesį pasirašė 
energetikos ministras Saulius 
Kutas. 

Kaip pranešta, „Gazprom" ne
seniai pagrasino nuo rugsėjo 1 
d. padidinti dujų kainą, jei 
Lietuva nevykdys sutarto skolų 
mokėjimo tvarkaraščio. Pagal jį 
liepos mėnesį tiekėjams turėjo 
būti pervesta 7 milijonai dole
rių, o rugpjūčio mėnesį — 8 mili
jonai. Iki šiol pervesta tik 
nedidelė šios skolos dalis, kurią 
„Gazprom" vadovai laiko eina
maisiais mokėjimais, o ne skolų 
grąžinimu. 

„Lietuvos dujų" bendrovės ge
neralinis direktorius Kęstutis 
Šumacheris sakė, jog pinigų 
dujininkams visiškai neperveda 
energetikai. Todėl didėja ir 
pačių dujininkų įsiskolinimas 
pagrindiniam dujų tiekėjui — 
bendrovei „Stella Vitae", kuriai 
„Lietuvos dujos" skolingos jau 
8 mln. dolerių. „Kol energetikai 
nesumokės pinigų, rimtų šalti
nių mokėti 'Gazpromui' kol 

kas nėra", sakė K. Šumacheris. 
Iš bendrovės „Lietuvos energi 
ja" dujininkai negauna 25 mili-
jonų litų. 

Finansų ministras Algiman
tas Križinauskas teigia, jog iš 
biudžeto energetikams atiduo 
dama tiek pinigų, kiek įmano
ma. Tačiau ministras pripažino, 
kad dabar pervedimai sustab 
dyti, nes tiesiai iš biudžeto 
padengiamos „Lietuvos energi 
jos" skolos bankams, kurias 
garantavo vyriausybė. 

A. Križinauskas sakė nesu
prantąs, kaip per tokį trumpą 
laiką galima grąžinti skolas, 
susikaupusias per daugelį metų. 
Ministras pasiryžęs padėti, 
tačiau teigia, jog tai galiausiai 
yra energetikų problema. 

Pasak A. Križinausko, Valsty
binė užsienio paskolų komisija 
pritarė, kad būtų suteikta 
valstybės garantija Šveicarijos 
bankui „Union Bank", kuris 
paskolins energetikams ir du
jininkams 20 mln. dolerių. Ši 
paskola bus pagrindinis šaltinis 
grąžinti skolą „Gazprom" 
įmonei. Tuo tarpu, kol nėra 
pinigų padengti skolas, vyksta 
„savotiškas žaidimas", įsitiki
nęs K. Šumacheris. 

Iki naujojo šildymo sezono Lie
tuva įsipareigojo „Gazprom" 
įmonei grąžinti 31.7 mln. dole
rių skolos. 

Maskvoje pavyko susiderėti 
dėl dujų 

Vilnius , rurpjūčio 29 d. 
(AGEP) - Rusijr s dujų bendrovė 
„Gazprom" rugsėjo 1 d., nepa
didins Lietuvai parduodamų du
jų kainos. Be to, ketvirtadienį ji 
žada padidinti dujų tiekimą nuo 
4.5 mln. iki 9 mln. kubinių met
rų per parą. Dėl to pavyko susi
tarti trečiadienį Maskvoje įvy
kusiose derybose tarp „Lietuvos 
dujų" bendrovės komercijos 
direktoriaus Vidmanto Čepuko-
nio ir „Gazprom" valdybos 
nario Aleksandr Puškin. 

Kaip pranešta, neseniai „Gaz
prom" vadovai pagrasino nuo 
rugsėjo pirmosios padidinti dujų 
kainą, jei Lietuva nevykdys sko
lų mokėjimo tvarkaraščio. V. 
Čepukonis korespondentui sakė 
esąs patenkintas derybų rezul
tatais. Anot jo, Maskvoje pavy
ko sumažinti atsilikimą, mo
kant skolas, iki 3 mln. JAV do
lerių. Liepos-rugpjūčio mėne
siais Lietuva turėjo sumokėti iš 
viso 15 mln. litų skolų. 

Pagal sutartį su „Gazprom" 
už dalį dujų Lietuva moka mais-

Sustabdyta 
„Mažeikių nafta" 

Vilnius , rugpjūčio 26 d. 
(AGEP) — Pirmadienį, po ketu
rių mėnesių sėkmingo darbo, 
neplanuotai sustabdyta bendro
vė „Mažeikių nafta". Kaip 
pranešė įmonės atstovė spaudai, 
gamykla neturi naftos žaliavos, 
nes jos trūksta pačioje Rusijoje. 
Be to, Vakarų šalyse smarkiai 
pakilo naftos kainos, ir Rusija 
visą eksportuojamą naftą par
duoda joms. Reuters praneši
mais, Roterdamo biržoje 1 tona 
naftos rugpjūčio mėnesį pa
brango apie 15 dolerių ir dabar 
kainuoja apie 134 dolerius. 

„Mažeikių nafta" greičiausiai 
stovės vieną savaite. Pasak ga
myklos atstovės, rugsėjo mėne
siui sudarytas naftos tiekimo 
grafikas, patvirtintas tiekėjų 
telegramomis. Naftos produktų 
gamykla turi maždaug savaitei, 
todėl rinka nepajus jų trukumo. 

to produktais, o tam tarpinin
kauja bendrovė „Vikonda". De
rybose susitarta atlikti tarpu
savio užskaitą — užmokestis 
maisto produktais už 6.3 mln. 
dolerių bus laikomas skolos pa
dengimu. 

„Rugsėjo mėnesį galėsim ra
miai gyventi, tačiau spalio 1-ąją 
vaizdas gali būti vėl nekoks", 
sakė V. Čepukonis. Anot jo, nuo 
spalio 1 d., norint gauti pakan
kamai dujų, reikės surinkti 30.5 
mln. JAV dolerių. Iš jų 8 mln. 
dolerių skolos teks sumokėti 
bendrovei „Stella Vitae", kuri 
tarpininkauja perkant dujas, 6 
mln. dolerių kainuos rugsėjį 
perkamos dujos, tiek pat teks 
grąžinti „Vikondai" už dabar 
atliktą užskaitą. 

Dar 7.5 mln. dolerių yra skola, 
kurią pagal susitartą tvarkaraš
tį, privalu sumokėti rugsėjo 
mėnesį, ir 3 mln. dolerių — 
likusi skola už rugpjūčio mėne
sį. 

Jei iki spalio 1 d. visi pinigai 
nebus sumokėti, „Gazprom" ne
atnaujins dujų tiekimo tiesio
giai „Lietuvos dujoms", ir Lie
tuva gaus tik maždaug puse žie
mą jai reikalingo dujų kiekio. 

V. Čepukonis prisipažino jau
čiąs gėdą už Lietuvą, nes ji vie
nintelė iš trijų Baltijos šalių 
skolinga Rusijos dujininkams. 
Nei Latvija, nei Estija tokios 
problemos neturi. 

Sumažinus skolą, „Gazprom" 
vadovai pažadėjo padidinti dujų 
tiekimą daugiau nei dvigubai. 
V. Čepukonis paprašė parduoti 
papildomai dar 5 mln. kubinių 
metrų dujų per parą, kad dujo
mis būtų galima kūrenti Elekt
rėnų šiluminę elektrinę. Oficia
lų prašymą ketvirtadienį „Gaz
prom" įmonei nusiuntė energe
tikos ministras Saulius Kutas. 

Sustojus Ignalinos Atominei 
Elektrinei, didžiąją dalį elektros 
energijos gamina Elektrėnų jė
gainė, kurioje deginamas bran
gus mazutas. Kūrenti dujomis 
būtų pigiau. 

Rugpjūčio 20-osios vakarą Panevėiyj* Laisvės aikštėj- prie dramos teatro įvyko Pensininkų 
Sąjungos, Darbininkų Sąjungos ir Demokratų Partija- surengta protesto akcija prieš nerealiai 
didinamus mokesčius ui karstą vandeni. Susirinkusieji išklausė miesto valdžios atstovų A. Vaitelio 
ir R. Aleknos, invalidų atstovo, bet nušvilpė kalbate^, siūliusį visiems vieningai atsisakyti 
vandens. I mitingą atvykęs Seimo narys Kazimieras Uoka pranešė, kad dabar Seime visi pro
jektai tik apie tai, ką privatizuoti, k<į parduoti. Palaikydami jį, panevėžiečiai pažadėjo pėsčiomis 
keliauti į Vilnių, jei dar kartą bus pakeltas karsto vandens mokestis. 

Nuotr. L. Grubinsko „Lietuvos ryte" 

R. Ozolas kalba apie 
,neteisėtą skurdą" 

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (Elta) 
— Seimo narys Romualdas Ozo
las atmeta kaltinimus, kad jo 
parengtas memorandumas 
„Skurdas Lietuvoje yra neteisė
tas" yra masėms pataikaujantis 
dokumentas. Jis teigia, kad me
morandumas yra ..veiklos prog
ramos siūlymas". 

Prieš dvi savaites R. Ozolas 
lankėsi pas prezidentą Algirdą 
Brazauską ir pateikė savo siū
lymus dėl kovos su organizuotu 
ekonominiu nusikalstamumu. 
Prezidentas paprašė Seimo na
rio išdėstyti juos raštu. 

Ketvirtadienį R. Ozolas pri
statė žurnalistams savo para
šytą memorandumą „Skurdas 
Lietuvoje yra neteisėtas". Jame 
jis išdėsto skurdo priežastis ir 
būdus kovoti su juo. 

Pagrindinė skurdo priežastis, 
pasak R. Ozolo, yra itin stambūs 
ekonominiai nusikaltimai, ku 
rių valstybės teisėsaugos insti 
tucijos neišaiškina, o kaltieji — 
nepatraukiami atsakomybėn 
Seimo narys memorandume pri
mena didžiausias finansines afe
ras. Pasak jo, bankrutavusių 
bankų šeimininkai iššvaistė 
apie pusantro milijardo litų, ta
čiau turto iki šiol areštuota tik 
už 17 milijonų litų. 

Romualdas Ozolas mano, kad 
stambiausių ekonominių nusi

kaltimų tyrimo turėtų imtis 
specialus prezidentui pavaldus 
viršžinybinis organas — Na
cionalinis tyrimų biuras. Jo 

Banka i nebeduoda 
įmonėms paskolų 

V i l n i u s , rugpjūčio 27 d. 
(AGEP) — Blogiausia bankų kri
zės pasekmė Lietuvoje ta, jog nė 
viena įmonė negali gauti bankų 
paskolų apyvartinėms lėšoms, 
teigia pramonės ir prekybos 
ministras Kazimieras Klima
šauskas. Spaudos konferencijo
je antradienį jis pareiškė, kad 
įmonių ir bankų bendradarbia
vimas yra visiškai sustojęs. 
Anot jo, tai yra keturiolikos 
šalies bankų krizės rezultatas. 

Finansų ministras Algiman
tas Križinauskas teigia, jog vien 
dėl Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko (LAIB) krizės valstybės 
biudžetas negavo mažiausiai 50 
mln. litų pajamų. „Jei ne LAIB 
krizė, šalies ekonomikos ir 
biudžeto rodikliai būtų žymiai 
geresni", sakė ministras toje pat 
spaudos konferencijoje. Jis 
nejaučia Valstybinio Komerci
nio Banko krizės pasekmių, ar
ba jos minimalios. Bankas ne
bankrutavo, tvirtino A. Križi
nauskas, jis vykdo atsiskaity
mus ir lėšos jame neužsaldytos. 

Kils šiluminės energijos 
kainos 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta) 
— Penktadieni Lietuvos minist
ras pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius paskelbė pareiš
kimą, pavadintą „Kainos pa
kils, bet ne tiek, kiek norėtų 
energetikai". 

Šią savaite, rašoma pareiški
me, vyriausybė savo posėdyje 
apsvarstė šiluminės energijos 
kainų klausimą. Jų pakeitimo 
reikalauja realus gyvenimas, ir 
mes prašome suprasti tai, kaip 
ekonominio gyvenimo (kuris 
nepripažįsta kitų dėsnių) bū
tinybę. 

Atkreipiu visuomenės dėmesį, 
kad nauji tarifai įsigalioja nuo 
rugpjūčio 1 dienos. Taigi, ener
getikų bandymams primesti 
naujus tarifus atbuline data vy
riausybė nepritarė. Lietuvos 
vyriausybė taip pat atmetė ir 
kitus energetikų siūlymus (tarp 

jų mįslingas ir tik patiems auto
riams suprantamas paskaičiavi
mų formules, atskirą mokestį už 
įrengtus „gyvatukus"). 

Anot M. Stankevičiaus, vy
riausybė nusprendė nustatyti 
griežtus ir apibrėžtus šiluminės 
energijos tarifus. Namų, kuriuo
se įrengti šiluminės apskaitos 
prietaisai, gyventojai už vieno 
kubinio metro karšto vandens 
paruošimą mokės 4.58 lito (ligi 
šiol buvo 3.66 lito). Namuose, 
kur nėra šilumos apskaitos 
prietaisų, piliečiai mokės 2.8 
lito (buvo 2.24 lito) už vieną 
kvadratinį metrą ploto per mė
nesį šildymo sezono metu. 

Vyriausybė dar kartą pabrė
žia, kad išlieka visos paramos 
programos socialiai remtinos 
šeimoms. Jos neprivalės mokėti 
daugiau kaip 15^ pajamų už šil
dymą ir 5% už karštą vandenį. 

B. Clinton priėmė Demokratų 
partijos nominaciją 

Čikaga, rugpjūčio 29 d. (CT) 
— Žadėdamas pastatyti tiltą 
į 21-ąjj šimtmetį iš vidurinio 
sluoksnio žmonių vilčių ir sva
jonių. JAV prezidentas Bill Clin
ton ketvirtadienį priėmė Demo
kratų partijos nominaciją į prezi
dentus, rašo Charles Madigan ir 
VVilliam Neikirk ..Chicago Tri
būne" laikrašty. B. Clinton sa
vo kalboje pasakė: ..Tikrasis pa
sirinkimas yra tai — ar staty
sime tiltą į ateitį, ar tiltą į pra
eitį; ar tikime, kad mūsų ge
riausios dienos ateity, ar pra
eity; ar norime šalies, kur žmo
nės bendradarbiauja, ar kur 
kiekvienas už save". Jis ragino: 
„Visi pasižadėkime statyti tiltą 
į 21-ąjį šimtmetį, taip susitvar
kydami, kad nebeliktų nuolati
nės varguomenės, kad vargšai 
būtų pakelti — nebeizoliuoti, ne-
beišvietinti ir pamiršti". 

Bet Clintono triumfas po tri 
jų sėkmingų Demokratų suva
žiavimo dienų atėjo su nauja 
krize jo prezidentūrai. Ketvir

tadienio dieną jo senas bičiulis 
ir politinis konsultantas Ri-
chard Morris įteikė atsistatydi
nimo raštą po to, kai sensaci
jomis prekiaujantis laikraštis 
teigė, jog jis turėjo jau ilgai nu
sistovėjusį ryšį su Vašingtono 
prostitute. Nors nei prezidentas 
nei viceprezidentas neužsiminė 
to įvykio savo kalbose per suva
žiavimą. Demokratų partijoje 
netilo spekuliacijos, kaip Clin
tono rinkimines kampanijos vy
riausiojo vadovo atsistatydini
mas paveiks Clintono politinę 
ateitį. 

Savo kalboje B. Clinton pasiū
lė dvi naujas programas. Vieną 
programą, kuriai skirtų 3.5 mi
lijardus dolerių, kuri skatintų 
naujų darbų sukūrimą žmo
nėms, dabar gaunantiems val
džios pašalpą, ir antrą — kuri 
leistų vidurinio ekonominio 
sluoksnio žmonėms nuo mokes
čių nusirašyti namo pardavimo 
pelną, kuris neviršija 500,000. 

steigimo planas taip pat yra me
morandume. 

Ozolas mano, kad tokio biuro 
įkūrimas truktų apie pusmetį. 
„Bet veikti reikia nedelsiant, to
dėl memorandume siūlau įsteig
ti Laikinąją tyrimų grupę, ku
rios užduotis būtų viena: nu
statyti tikslius nusikalstamu 
būdu iš žmonių pagrobtus 
finansinius išteklius, kad tuo 
klausimu būtų galima užsiimti 
tuojau pat", sakė Ozolas. Jis 
pats pasisiūlė dalyvauti šioje 
grupėje. 

Beje, sociologinės apklausos 
rodo, jog liepos mėnesį R. Ozolo 
populiarumas pakilo daugiau
siai tarp Lietuvos politikų — net 
keturiais punktais. 

Visiškai sustojo 
Ignalinos atominė 

elektrinė 
Vilnius, rugpjūčio 29 d. (R) -

Antradienį dėl nedidelio nute
kėjimo Ignalinos atominės 
elektrinės reaktoriuje, sustab
dytas pirmasis elektrinės blo
kas, praneša dienraštis „Res
publika". Radiacija į aplinką 
nepateko. Kadangi antrasis 
energoblokas uždarytas plani
niam remontui, jėgainė visiškai 
nebegamina elektros energijos. 

Kruonio hidroakumuliacinė 
elektrinė ir Elektrėnai tiekia 
40% Lietuvai reikalingos elekt-
roenergijos. Likusi energija im
portuojama iš Rusijos ir Latvi
jos. Jei Ignalinos elektrinė ar
timiausiu metu nepradės veikti, 
gali tekti pradėti naudoti žiemai 
kaupiamas mazuto atsargas. 

Kinija atšaukė vizitą 
Kijevas, rugpjūčio 22 d. 

f Reuters) — Kinija atšaukė aukš
to rango ekonominės delegacijos 
vizitą į Ukrainą dėl Kijevo 
kontaktų su Taivanu ir įteikė 
oficialų protestą Ukrainos am
basadoriui Pekine. Tai įvyko po 
to. kai Taivano radijas pranešė, 
jog Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma susitiko su Taivano vi
ceprezidentu Lien Chan. 

Nors Kučmos atstovas spau
dai griežtai paneigė, kad toks 
susitikimas įvyko, Taivano spau
da praneša, jog Lien buvo pri
imtas kaip dera valstybės parei
gūnui. Spaudoje rašoma, kad 
vizito metu buvo susitarta dėl 
pasikeitimo atstovybėmis ir 
bendradarbiavimo karinės tech
nologijos srityje. 

R. Ozolas — populiariausias 
visuomenės veikėjas 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Elta) 
— Centro Sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas pirmauja 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos bei viešosios nuomonės 
tyrimų kompanijos apklausoje 
dėl populiariausių Lietuvos po
litikų. Apklausa surengta rug
pjūčio pradžioje. Apklausta 
1,002 gyventojai, kurių amžius 
nuo 15 iki 74 metų. 

Romualdui Ozolui simpatizuo
ja 46% apklaustųjų. Po jo seka 
Centro Sąjungos partijos valdy
bos pirmininkas. Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Egidijus 
Bičkauskas (45%). Šie du Cen
tro Sąjungos atstovai yra vie
ninteliai šios politinės organiza
cijos atstovai Seime. Dėl to jie 

PLAČIAME 
PASAULYJE 

Hamburgas. Vokietijos sa
vaitraštyje „Bild am Sonntag" 
rugpjūčio 26 d. išspausdintame 
pasikalbėjime Vokietijos gyny
bos ministras Volker Ruehe tei
gia, jog jis tikisi, kad Lenkija. 
Čekijos Respublika ir Vengrija 
bus priimtos j NATO iki 1999 
metų. Ruehe manymu. NATO ir 
šių trijų kandidačių derybos dėl 
įstojimo turėtų prasidėti kitais 
metais. Ruehe sakė, kad Rusi
ja, kuri tvirtai priešinasi NATO 
plėtimui į rytus. ..neturi veto 
teisės". Be to. jis pažymėjo, kad 
po to, kai prezidentu buvo per
rinktas Boris Jelcin. yra ženklų, 
jog Rusija pradeda rodyti susido
mėjimą strategine partneryste 
su NATO. (DPA. 8.251 

Sofija. Bulgarijos Centrine 
rinkimų komisija atsisakė įre 
gistruoti kandidatus j preziden 
to postą nuo valdančiosios Bul
garijos Socialistų Partijos (BSP> 
ir antikomunistines opozicijos. 
BSP kandidatui, JAV gimusiam 
Georgi Pirinski trūksta doku
mentų, įrodančių, kaip jis gavo 
šalies pilietybę. Rinkimų komi 
sijos teigimu, opozicinės Demo
kratinių Jėgų Sąjungos kandi
dato Petar Stoyanov pateiktuo
se dokumentuose yra klaidų. 
Galutinį sprendimą dėl kandi 
datų registravimo spalio 27-o-
sios rinkimams priims Aukš
čiausiasis Teismas. Abiejų 
kandidatų partijos pareiškė 
paduosiančios apeliacijas. (Reu
ters 8.27) 

negalėjo sudaryti atskiros 
frakcijos. Tačiau spalio 20 d. 
vyksiančiuose Seimo rinkimuo
se jie žada dalyvauti kaip atski
ra politinė partija. 

Trečiąją vietą anketoje skirta 
Valdui Adamkui (44%). Pokario 
metais jis emigravo į JAV, uži
ma aukštą postą JAV gamto
saugos administracijoje. Valdas 
Adamkus žada persikelti nuolat 
gyventi Lietuvoje. Skaitoma, 
kad jis gali būti vienas rimčiau
sių pretendentų Lietuvos prezi
dento rinkimuose 1998 metais. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas apklausoje užima ketvirtą 
vietą — už jį pasisakė 39% res
pondentų. Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis yra 
šeštoje vietoje (31%), Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
— dešimtoje (18%). Pirmą kartą 
anketose paminėtas ministras 
pirmininkas Mindaugas Stan
kevičius, šias pareigas pradėjęs 
eiti šių metų pradžioje — vie
nuoliktas (17%). 

Oras Lietuvoje 
Viln ius , rugpjūčio 29 d. 

'AGEP) - Oras puikus! Saulėta, 
dieną būna apie 23-28 C (73-83 
F). Pagaliau ir ežerų vanduo 
įšilo iki 21 C (70 F) ir daugiau. 
Pasidžiaugti paskutiniais vasa
ros malonumais savaitgaliais 
žmonės plūsta į pajūrio kuror
tus. Vienintelė bėda, kad dėl 
sauso oro nedygsta grybai ir 
reikia saugotis miško gaisrų. 
Ūkininkams puikios sąlygos 
baigti nuimti vasaros derlių. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas, 
Izabelė, Vilmantė, Vilmantas. 
1993 m. Rusijos kariuomenė iš
vedama iš Lietuvos. 1994 m. Ru
sijos kariuomenė išvedama iš 
Latvijos ir Estijos. 

Rygsėjo 1 d.: 22 eilinis 
sekmadienis. Egidijus, Verena, 
Gunda, Eigintas, Varūnė. 1939 
m. prasidėjo Antrasis Pasauli 
nis karas. Lietuva paskelbė sa 
vo neutralumą 

Rugsėjo 2 d.: Ingrida, Ste
ponas, Vaidevutis. Vismilas 

Rugsėjo 3 d.: Grigalius. Bro 
nislova. Mirga, Bronius 1951 
m. žuvo partizanų vadas Juozas 
Lukša-Daumantas 

Rugsėjo 4 d.: Rozalija, Ida. 
Mozė, Rimantas, Germante 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

LIETUVOJE 
Liepos 11-13 dienomis Mari- ma asmeninės maldos ir organi 

jampolėje įvyko Moksleivių atei
tininkų sąjungos (MAS) suva
žiavimas (pirmasis po MAS at
kūrimo), kuriame buvo išrinkta 
nauja sąjungos valdyba ir priim
tos bendrosios nuostatos aktua
liais organizacijos gyvenimo 
klausimais. Suvažiavime daly
vavo 65 delegatai, atstovaujan
tys per 1200 sąjungos narių, 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis (JAV), Vilka
viškio vyskupas Juozas Žemai-
tis,M!C, Marijonų vienuolijos 
generalinis vikaras kun. Vac
lovas Aliulis,MIC, Lietuvos 
ateitininkų federacijos pir
mininkas Vidas Abraitis, vice
pirmininkai dr. Arvydas Žygas, 
dr. Vincas Rastenis, kun. Rober
tas Grigas, laikinai einantis 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos pirmininko pareigas Min
daugas Kuliavas, miesto val
džios, krikščionių demokratų 
partijos atstovai. 

Sveikindamas suvažiavimo 
dalyvius buvęs MAS dvasios 
tėvas kun. Vaclovas Aliu-
lis.MIC, pasidalijo savo atei 
tininkiškos veiklos prisimini
mais. Jis taip pat džiaugėsi atei-

. tininkų savarankiškumu, „mąs
tančia ir kuriančia karta". 
Kalbėdamas suvažiavimo daly
viams vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, priminė testamentinius 
pal. arkivysk. J. Matulaičio 
žodžius: „rikiuokitės ir au
kokitės". Vyskupas pastebėjo, 
jog norint įgyvendinti naują 
ateitininkų veiklos programą 
organizacijos nariams reikės 
„aukotis". Jis taip pat atei
tininkus paragino būti links
mesniais, gražesniais, darbštes
niais, nes tai geriausia organi
zacijos „propaganda" ir savo 
draugams „padėti susigaudyti 
tikėjimo dalykuose". Baigda
mas vyskupas ateitininkus 
kvietė palaikyti glaudesnius 
ryšius su katalikiška skautų or
ganizacija. Ateitininkų federaci
jos vadas Juozas Polikaitis 
pabrėžė, kad „ateitininkija yra 
gyva ne suvažiavimuose, bet gy
venime". Jis eiliniams organi
zacijos nariams palinkėjo, kad 
išsirinkę naują valdybą nenusi
imtų nuo savo pečių atsakomy
bės. Kalbėdamas apie dabarti
nių moksleivių ateitį, federaci
jos vadas pastebėjo, kad studijų 
metais susidūrus su prieštarin
gomis idėjomis bus sunku, jei 
tam nebus rengiamasi jau da
bar. Prof. Vytauto Landsbergio 
sveikinimą perskaitė kun. R. 
Grigas. Profesorius apgailestavo 
negalėjęs atvykti „dėl gausybės 
Seimo darbų". Savo laiške opo
zicijos lyderis sakė tikįs, kad 
„ateitininkija daug padarys 
dėl žmoniškumo pergalės Tė
vynėje". Dr. A. Prunskienė 
(JAV) suvažiavimo dalyviams 
perdavė Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus sveikinimus ir linkėji
mus „ateitininkiškos ištver
mės". 

Suvažiavimo dalyviai svarstė 
bendrųjų nuostatų, rezoliucijų, 
nutarimų projektus. Šie projek
tai buvo parengti MAS stovyk
loje Juodkrantėje liepos 2-10 
dienomis, kur vyko suvažiavimo 
parengiamasis darbas. Pirmasis 
bendrųjų nuostatų skyrius skir
tas pagrindinėms katalikiškos 
veiklos ir lavinimosi sritims ap
tarti. Suvažiavimo dalyvių pri
imtame dokumente akcentuoja 

zacijos narių sakramentinio gy
venimo svarba. Dokumente taip 
pat atkreipiamas dėmesys į ak
tyvų dalyvavimą parapijos litur
giniame ir visuomeniniame gy
venime. Skyriuje apie pasaulie
čių apaštalavimą akcentuoja
ma būtinybė liudyti savo elge
siu kasdienybėje, šeimoje, pro
fesiniame ir kultūriniame gyve
nime. Organizacijos nariai tiek 
individualiai, tiek organizacijos 
mastu skatinami prisidėti prie 
vargo ir socialinės negerovės 
mažinimo. Šio skyriaus pabaigo
je visi MAS nariai skatinami 
studijuoti XX amžiaus Bažny
čios atsinaujinimą, jo reikšmę ir 
pritaikymą, Vatikano II Susi
rinkimo, Apaštalų Sosto ir 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos dokumentus. Kiti suvažiavi
mo nutarimai buvo skirti tautiš
kumo, kultūros, dalyvavimo vi
suomeninėje veikloje, lavini
mosi klausimams. Skyriuje apie 
šeimą daug dėmesio skirta pa
galbai jaunuoliams iš asocialių 
šeimų. Ateitininkija raginama 
būti naująja šeima tiems jau
nuoliams, kurie šilumą ir artu
mą dėl socialinių, moralinių, 
ekonominių problemų retai te
patiria savo šeimose. Kitos rezo-, 
liucijos buvo skirtos konkre
tiems klausimams, kaip ryšiai 
su kitomis jaunimo organizacijo
mis, ryšiai su išeivijos ateiti
ninkais, spaudos ir informacijos 
reikalai bei 1996-1997 metų 
veiklos gairės. Suvažiavimo 
dalyviai kreipėsi į Ateitininkų 
federacijos valdybą prašydami 
Nepaprastąją Ateitininkų fede
racijos konferenciją nukelti iš 
sausio mėnesio į 1997 metų va
sarą, kad joje galėtų gausiau 
dalyvauti išeivijos jaunimas. 
Suvažiavimas MAS pirmininku 
išrinko iki tol laikinai ėjusį pir
mininko pareigas 25 metų Ka
talikų teologijos fakulteto prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentą Mindaugą Kuliavą. 
Garbės pirmininku išrinktas dr. 
A. Žygas. Suvažiavimas taip pat 
priėmė kreipimąsi į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją, prašy
damas organizacijos dvasios 
vadu paskirti kun. G. Grigą. 

„Bažnyčios žinios", 96.07.30 

JAS stovyklai Dainavoje baigiantis, stovyklautojų ąypeanss pradeda gaubti atsisveikinimo 
susimastymas. U k. — D- Valaitytė, P. Mikaila, L. Deveikis, D. Ringu te, A. Valaitytė, P. Jocas, 
V. Varnas. Nuotr. L. R i n g į e n ė s 

MAS STOVYKLOS 
ATSPINDŽIAI 

LAIKRAŠTĖLYJE 
Moksleivių ateitininkų šios 

vasaros stovykla Dainavoje 
vyko rugpjūčio 11-18 d. 

Stovyklos programa, darbai, 
įvykiai, nuotykiai, nuotaikos ir 
jausmai kūrybingai atsispindi 
stovyklautojų rašinėliuose, eilė
raščiuose ir piešiniuose, išspaus
dintuose 32 psl. apimties laik
raštėlyje. Laikraštėlį sumaniai 
suredagavo: Kovas Boguta, 
Venta Civinskaitė, Laura 
Rukšėnaitė ir Lina Sirgėdaitė. 

Šioje „Iš Ateitininkų gyve
nimo laidoje" spausdiname 
keletą tos stovyklos atspindžių. 

NUOSTABIOJI DAINAVA 

PRASMINGAS MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS 

Ateitininkų federacijos fondas 
dėkingas Aldonai Kamantienei 
už auką, įteiktą a.a. Petro Abro
maičio ir a.a. Veronikos Šklerie-
nės atminimui. Šiuo būdu A. 
Kamantienė prasmingai pager
bė abu mirusius ilgamečius atei-
tininkijos idealistus ir tuo pačiu 
parėmė AF fondo veiklą bei dar
bus Lietuvos ir ateitininkijos 
labui. Ačiū! 

Ateitininkų federacijos 
fondas 

JAUNUČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunučių arteitininkų kuopa 
(nuo darželio iki 8-to skyriaus) 
naujuosius veiklos metus pradės 
rugsėjo 8 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryto šv. MiŠiomis Pal. Matu
laičio misijoje, Lemonte. Po 
Mišių pirmasis susirinkimas 
vyks Ateitininkų namuose. Visi 
prašomi dėvėti sportiniais dra
bužiais. Naujus narius kvie
čiame registruotis šeštadienį. 

Dainavos gamta yra nuosta
biaî  graži. Yra daug įvairių 
medžių, didelis ežeras, gyvuliai 
ir maži kalnai. 

Dainavoje yra daug rūšių me
džių: pušys, ąžuolai, klevai ir 
kiti. Dainavos ąžuolas yra mano 
mėgstamiausias medis. Jis yra 
labai didelis, platus ir aukštas. 
Tas ąžuolas auga prie ežero. 

Dainavos ežeras yra vadi
namas Spygliu. Spyglyje gyvena 
daug žuvų ir kitų gyvūnų. 
Vakare, kai saulė nusileidžia, 
ant ežero nusileidžia migla, o 
mėnulio šviesa atsispindi toje 
migloje. Žmonės plaukia lai
veliais ir maudosi Spyglyje. 

įdomūs gyvūnai gyvena Dai
navoj: meškėnai, paukščiai, stir
nos, vabalai ir žuvys. Kai dienos 
metu vaikštai Dainavoje, girdisi 
čiulbantys paukščiai arba ma
toma prabėganti stirna. Naktį 
vaikštinėjant girdisi meškėnai 
medžiuose ir varlės kurkiančios 
prie ežero. 

Dainavoje yra pora mažų kal
nų. Vienas jų yra Kryžių kal
nas. Ant jo pastatyti devyni kry
žiai. Kalne auga aukštos žolės. 
Antras kalnas yra Rambynas. 
Ant Rambyno auga daug me
džių. Kai užlipi ant kalno, ma
tosi visa Dainava. Tas vaizdas 
yra nuostabus. Dėl šių priežas
čių Dainavos gamta yra ypa
tingai graži. 

Mikas Rukšėnas 

pierium pasakojom kitiems apie 
save. Tada mes artinomės, nau
dodami Frisbee. Kunigas Edis 
mus visus nuramino šv. MiŠio
mis. Vakarą užbaigėm šokiais. 
Tai buvo pirmą dieną stovyk-
l o j e Austė Ringute 

Pirmadienis, 1998.08.12. 
Mūsų pirmas rytas stovykloje, 

manau, bus daugiausiai prisi
menamas ir minimas iš visų 
rytų šioje stovykloje. Prikėlė 
mus puse aštuonių mūsų visų 
mėgstamiausias Varpas de Sa 
Pereira ir jiuvedė ant šlapios 
žolės. Tenaijis mums leido para
gauti kariuomeniškos mankš
tos. Dabar, bet kada, kai rau
menys skaudės aš prisiminsiu 
šią mankšte Po pusryčių turė
jom užsiėmimo būrelius iki 
pietų, kaip visada. Maudymasis 
labai man patiko ir visiems taip '• 
pat. įdomiausia dalis mūsų 
dienos yra darbo būreliai. Čia 
mes viską nuo kariuomenės iki 
„Ateities" galėjom išsirinkti. 
Berniukai „įpuolė į bėdą", kai 
neturėjo šūkio vėliavų nuleidi
me. Vakarinei programai žai
dėm „Taškų taškus", tada po 
protinio darbo truputis fiziško 
per „Vėliavėles". Visi „suko" 
žaidime, ypač piratai, tai neišėjo 
gerai. Pirma diena labai man 
įspūdinga. 

Darius Norvilas 

pasirodė ir vadovai vaidino 
pasaką apie Barborą Radvilai
te ir Žygimantą Augustą. Sma
giai dainavom ir linksminomės 
kartu (ir Paulius papasakojo apie 
Hakeem-red). Prieš einant miegoti 
goti, savanorės mergaitės 
mankštinosi su Daina ir „degi-

naktipiečių kalorijas. 
Viktutė SušinskaUė no 

Ketvirtadienis, 1996.08.15. 
Iš ryto mes vėl darėme mankš

tą. Mes nuėjome pusryčių ir po 
to buvo Žolinių Mišios nes buvo 
Marijos į dangų paėmimo šven
tė. Mes visi laikėme po saują 
žolių ir nešėmės į Mišias. 
Gražiai papuoštas kryžius 
lydėjo mus iki ąžuolo, kur kun. 
Edis laikė Mišias. Panelė Zita 
mus pamokė trumpą liturginį 
šokį, kurį atlikome laikydami 
žoles, ir tada mes jas paauko
jome. Visą dieną ruošėmės di
džiosioms vestuvėms, kai Kovas 
Boguta ir Viktutė Leparskaitė 
susituokė. Lina Sirgėdaitė 

Sekmadienis, 1996.08.11 
Visi moksleiviai susirinko 

Dainavoje 1996 MAS stovyklai. 
Stovyklą atidarė Paulius 
Gražulis (komendantas) ir dr. 
Adolfas Darnusis kalbėjo apie 
pirmą ateitininkų „Gamtos 
draugo" ekskursiją. Po pasikal
bėjimo visi rinkosi valgykloje 
pasivaišinti nuostabia vaka
riene. Nakties programa buvo 
(staigmena!) susipažinimo vaka
ras. Pirma mes su tualetiniu po-

rugsėjo 7 d., PLC žemutinėje 
salėje nuo 9 iki 11 vai. ryto, ar
ba sekmadienį, rugsėjo 8 d., po 
šv. Mišių Ateitininkų namuose. 
Kuopos globėjos yra Rasa Naru-
tytė-Kasniūnienė, tel. 708-
403-4988 ir Dainė Narutytė 
Quin, tel. 708-349 7403. 

Antradienis, 1996.08.13. 
Anksti rytely atsikėlėm su 

saulyte. Mergaitės nudžiugo, 
nes joms nereikėjo dalyvauti 
mankštoje. Po pusryčių Birutė 
Bublienė mums išaiškino, kur 
šiandien keliausime. Pavakary, 
kai stovykla nusimaudė Spygly
je, mes keliavom į Raudon
dvario pilį, kur sutikom Indre 
Tijūnėlienę, viešnią iš Čikagos, 
kuri dirba su „Saulutės" organi
zacija. Ji mums įdomiai ir vaiz
džiai aiškino apie našlaičių var
ganus ir liūdnus gyvenimus 
Lietuvoje. Keliavom po to atgal 
į šią puse, kur padarėm „tie-
dye" marškinėlius. Vakar* susi-
kaupėm (tema: vienišumas) ir 
tada ėjom čiūčia-liūlia. 

Milda Bublytė 

Trečiadienis, 1996.08.14. 
Atsikėlėm anksti iš ryto 

mankštintis. Po pusryčių buvo 
tik du užsiėmimai, nes reikėjo 
ruošti vaidinimus laužui (ber
niukai skuto savo galvas prieky 
BRred.). Kiekvienas būrelis 
turėjo sukurti pasaką apie did
vyrį. Po pietų ir laisvalaikio 
keliavome į kitą puse, kur vyko 
dainavimas kunigo Bsčkio gar
bei. Išsiskirstėm į keturias 
komandas ir buvo dainų kon
kursas. Grįžę iš paplūdimio 
ėjom į savo darbo būrelius ir 
tada buvo vakariene. Nuėjus į 
laužą reikėjo praeiti pro pilies 
vartus ir tik tada galėjom 
atsisėsti. Per laužą visi būreliai 
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Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė 
Administratoriui Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

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

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

• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 
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T#l. 70S-3014010 

DR. RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0000 S. Rabine Ojgeaj 
Mckory Mas 

Tat. (7M) SOS-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MCC4CAL CUSSJC 
issat—127 SL, Lisisat, a assM 
Priklauso Palos Community Hospital 

S'lver Crosi Hoaptfal 
Valandos pagal tustanmą 

Tai. (TSt) HT-tSSS 

DR. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

SS40S.I 
Tai. 31S 

Pirmd 9 v.r. - 7 v.v.; antro"., treco\ ir 
penkta 9 v.r. • 3 v. p.p. 

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedsie Ave., 
CNcago, IL BMEB 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

SIAUR. VAK. INOtANOJ* 
su Oiarlaa C •sna, D.O.S. 

200 0. 

Kab. (219) 020-1032 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CERCLE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

791S W. 171at 
Tbiley Park, IL 60477 

(TOS) 6144*71 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

30S9 rOsOasnd Ava., Sta. 281 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligonines) 
Doemere Ofova, IL SSS1S 

Tat. 706 900 2112 
Valandos susitarus 

DR. VILMA KERELYTt -

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 

7171 S. Nartam, tat.' 

Valandos pagal susitarimą 

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C 
4*47 W. 103 SL, Osb Laam. IL 

Pirmas apyl su Nortmeostoin un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkyt dantis ui 
prieinamą kainą. Paoemai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėti angliškai) M 

DR. A. B. GLBVECKAS " 
GYDYTOJAS IR CMIRUROAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

2*00 W. M * * Tat (Tat) «224iai 
Valandos pagal msaarimą 

Pirmd 3 v p p. • 7 v v . sntrd. 12:30 - 3 v. p.p. 
trecd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v p.p 
penktd ir ssstd. 9 ». r. - 12 v. p.p 

• 1 2 2 * . 
(312) 77S-MM arba 01f)< 

I r n s 6%a •V'seaRssaS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA K I M U S 

Kab Chicagoie uždarytas 
9525 S 79th Ava , Hicfcory Hills IL 

Tai. (700) t0*-*1*1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. OETRAS V. KISIBUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei cnirurgiia 
172 *sM6ar 0L. PasIlfSt, M. 60126 

700041.200* 
Valandos pagal susitarimą 

Vakartis r Mvartoskan tsL 7S6 m 1126 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe — VMaua Hgos 

7722 0. KaaasaAęa., 
•aSST^pąpąs^B^avs s^b vSaa^es^BpS» 

TaL S12-424V212S 
Valandos pagal suenanmą 

iPabiTr 
Skausmo gydymo specialistai 
JOHA* V. PRUNSKIS, MD 

TORUI OALLA* POUN0KI0, bffO 
i 312-720 0*0* 

> 047401-1212 
MCMtMtry S1 «>*3V*9-VeWal 
tOt Orova 047-710-1212 

•132 0. KasMa Ave. 
CMaaaja, B 00*20 
Tai. 312-420-7700 

aeO^bW^ps4^*SarvaT0^S4js Į^^sv4M6T0^aTr^a^ęj420e aaB#Bpr* 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
Širdies ir Krau)agyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUD* 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Matai St. 

Tai. 700.7 >* 0*33 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. RETREIKtS 
DANTŲ GYDYTOJA 

a^SJ^PSa 6S* i^Pą^OS^Sveap $^Paw»t a^b^OjBaįa^a/y a^pgsSss^ aa^ 

1 mylia į vakarus nuo Mariam Ava. 
Tai. (700) 100 4006 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KeeMe 

va antrd 2-4 v p.p. ir ketvd 2-5 v. p p 
Sestd pagal susitarimą 

> tat. 312-776-3 

e>4hMBnsT^BWA4V w lattrf^a^ajr, šae*W*« 0F«*af» 

Speciarybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviikai 

6166 S. Arabe* Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. (212) l 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

1020 0. Oasjų 
bVOI 

Tat. 700-017 
Valandos pagal susrtanmą 
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Rimties valandėlė 

DIEVUI PATINKANTI 
AUKA 

ATSTATOMA 
STALINISTINĖ SISTEMA 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Visi trys šio sekmadienio 

skaitiniai sutampa ties viena 
tema: kiekvienas kalba, kad, 
Dievo valią pildantis, asmuo 
aukoja Dievui savo kūną, kaip 
..gyvą, šventą, Dievui patinkan
čią auką, kaip dvasinį Dievo 
garbinimą". Šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun 
Carroll Stuhlmueller pastebi, 
kad ir šv. Petras Evangelijoje, 
ir Jeremijas pirmame skaitiny
je buvo linkę ginčytis su Dievu. 
Bet vėliau ir Jėzaus tikras žmo
giškumas išryškėjo, kai Alyvų 
sode (Mato 26:36-46) jis maldavo 
Tėvą, kad atitolintų nuo jo 
kančios taurę. Todėl laiške 
Žydams ir rašoma: „Mes gi turi
me ne tokį vyriausiąjį kunigą, 
kuris negalėtų atjausti mūsų 
silpnybių, bet, kaip mes, visaip 
bandytą, bet nenusidėjus}" (Žyd 
4:15). 

Šio sekmadienio pirmasis 
skaitinys (Jer 20:7-9) leidžia 
mums pažvelgti į itin žmogiško 
pranašo Jeremijo sielą. Ši 
ištrauka paimta iš tos Jeremijo 
knygos dalies, kur dažnai vadi
nama „Jeremijo išpažintimis". 
Vienas Šv. Rašto mokslininkas 
pateikia gerai argumentuotą 
teoriją, kad Jeremijo knygos 
redaktorius buvo jau visiškai 
baigęs redaguoti jos įvairius 
raštus, kaip aptiko Jeremijo 
maldų užrašų rinkinį ir tuomet 
ištraukas iš rinkinio įjungė 
įvairiose Jeremijo knygos vie
tose. 

Išpažintyse Jeremijas kalba 
su Dievu labai atvirai, net 
grubiai. Kartais jo kalba skam
ba visai nepamaldžiai — pri
pažįsta kun. Stuhlmueller, — 
bet vienok šie žodžiai laikomi 
Dievo įkvėptojo Šv. Rašto dali
mi. Šiandien skaitomoje ištrau
koje Jeremijas priekaištauja 
Dievui ypač jausminga hebrajų 
kalba, primenančią net lytinį 
sugundymą ( „Mane tu patrau
kei ...ir aš esu suviliotas") ir 
nugalėjimą („Mane tu nutvėrei 
ir nugalėjai"). Jeremijas, dar 
labai jaunas būdamas, pasidavė 
Dievo pašaukimui, kviečian
čiam jį būti pranašu. Rūpestin
gai vykdydamas Dievo valią, jis 
dabar pasijunta praradęs savo 
gyvenimą: „Kasdien esu aš pa
juokiamas, kiekvienas mane 
pašiepia". 

Jeremijas stengėsi save nura
minti, ryždamasis nebegalvoti. 
ko Dievas norėtų, kad nebereik
tų Dievo vardu kalbėti, bet jam 
tai nepavyko: „Bet man buvo 
taip, lyg ugnis širdyje ...ir aš 
kankinausi, norėdamas ją sulai
kyti, tačiau neįstengiau". 

Jeremijo išpažintys mums pa
rodo tikrąją jo sielą, kuri kalbėjo 
visai nepamaldžiais žodžiais, bet 
iš tiesų išryškino giliausiai prie 

Dievo prisirišusią sielą - kaip 
ir Jėzus Alyvų sode. Šv. Raštas, 
pastebi kun. Stuhlmueller, 
mums pristato kelią į šventu
mą, o paslaptingąją paskutinę 
šventumo pakopą palieka mįs
lingai dangaus karalijai. Tai 
patyrė ir Izraelio tauta, keliau
janti per dykumą: ginčįjimasis 
su Dievu priklauso ankstyvo
sioms šventumo pakopoms. 

Kaip jau minėjome, Jėzus taip 
pat buvo gundomas Alyvų sode. 
Ir gali būti, kad šiandien gir
dimoje Evangelijoje (Mato 
16:21-27), kur Jėzus pranašauja 
savo kančią, o Petras bando jį 
sulaikyti, matome ir kitą Jėzaus 
gundymą. Jei Jėzus ėmė ir pik
tai išbarė Petrą, tai turbūt dėl 
to, kad jam reikėjo panaudoti 
visą savo valią ir energiją, kuo 
toliausiai nuo savęs stumiant 
šią pagundą — išvengti būtino 
kentėjimo: „Eik iš mano akių, 
šėtone! Tu man papiktinimas!" 
Tokie žodžiai rodo vidinę kovą 
su pagunda, baimę prieš ją 
sugriūti. 

Ir tuomet Jėzus tiksliau 
aiškina kryžiaus kelią. Nėra 
kito kelio, norint pasiekti 
amžinąjį, tik prarandant savo 
gyvybę. Mes neturime nieko, ką 
galėtume atiduoti, kad išpirktu-
me save: turime save pačius 
atiduoti. Tai, į ką įsikibę 
laikomės, — pražūva; tai, ką 
atiduodame — išsaugome. Tik 
tas išliks, kas atsiras paties 
Dievo rankose, primena kun. 
Stuhlmueller. O kryžiaus kelias 
veda į prisikėlimą, per kurį 
gailestingos ir galingos Dievo 
rankos mus iškelia iš mirties ir 
atrandame savo gyvybę Dievo 
rankose. 

Tie žingsniai kryžiaus kelyje, 
kaip ir mūsų širdies kančia, kai 
reikia vienas po kito brangių 
žmonių ir dalykų atsižadėti, 
įgalina mus, anot šv. Pauliaus 
laiške Romiečiams (Kom 12:1-2), 
„aukoti savo kūnus, kaip gyvą, 
šventą, Dievui patinkančią 
auką, kaip dvasinį Dievo garbi
nimą". Tad viskas, ką išgyvena
me kaip žmonės savo kūnu, 
šiais šv. Pauliaus žodžiais 
paskelbiama „gyva, šventa, 
Dievui patinkančia auka". 

Izraelitų aukos tikslas nebuvo 
mirtis, bet gyvybė. Kraujas 
buvo laikomas gyvybės laidu 
tarp Dievo ir žmogaus, tad 
Dievui paaukojus kūnišką tva
rinį — kraujo auką - tampa ir 
„dvasiniu garbinimu". Kai mes 
Dievui paaukojame savo kūną, 
šventai — pagal jį gyvendami ir 
aukodamiesi kitų labui — tokia 
mūsų kūno auka tampa ir „dva
siniu Dievo garbinimu", nes 
pats mūsų kūnas tampa per
keistas — pripildytas dieviškąja 
gyvybe. Ir tuomet, anot Pau-

1918 m. vasario 21 d. Minske 
buvo sudaryta baltarusų, arba, 
kaip pas mus priimta vadinti, 
Gudų Tarybos Vykdomasis ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
J. Varonka (nuo 1918.12.01 ta
pęs Lietuvos ministru gudų 
reikalams). Tikslas — atstatyti 
laisvę ir nepriklausomybę. Gar
dine buvo organizuojami kari
niai daliniai. Gudams nebuvo 
lemta sukurti nepriklausomos 
valstybės. Bolševikai iš vienos 
pusės, lenkai iš kitos pusės už
gniaužė laisvo gyvenimo sie
kimą. Lenkai 1919 m. gegužės 
mėn. užpuolė Gardine esančius 
karinius dalinius ir juos nugink
lavo. Tik dalis jų pasitraukė į 
Lietuvą: atskiras gudų raitelių 
eskadronas ir pėstininkų iš ku
rių sudarytas batalionas. Jie įsi
jungė į Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavo jos nepriklausomybės 
k o v o s e . 

Baltarusija, patekusi bolše
vikų valdžion, buvo smarkiai 
rusinama ir sovietinama. Žlu
gus Sovietų Sąjungai, Baltaru
sijoje buvo atstatyta nepriklau
somybė Nepriklausomų respub
likų sudėtyje, tačiau, praėjus 
keletui metų, nematyti žymes
nių poslinkių į demokratiją bei 
didesnį savarankiškumą. Balta
rusija, atrodo, jaučiasi kaip 
silpnas vaikas, reikalingas 
vyresnio brolio (Rusijos) para
mos, kad būtų vedamas už ran
kutės. 

Laikraščio „Guardian Week-
ly" korespondentas M. Brze-
zinski aprašo vykusią Minske 
tokią sceną. Lynojant senyvo 
amžiaus veteranai, apsikarstę 
krūtines medaliais, su juodais 
lietsargiais ir permirkusiomis 
sovietinėmis vėliavomis, susi
rinkę prie aukšto obelisko, pa
puošto sovietine žvaigžde Per 
galės aikštėje. 

KGB valdininkai su video 
aparatūra stebi eiseną. Jie nu
kreipia savo kameras į kai k u 
riuos, tenai stebinčius, užsienie 
čius ir jaunus valstybės tarnau
tojus, atvežtus valdžios įsakymu 
dalyvauti eisenoje, kurie mė
gina po patikrinimo pasišalinti. 

Scena, atrodo, panaši, kaip 
buvo Maskvoje prieš pertvarką, 
bet Minske, vienoje buvusių 
sovietinių respublikų, sostinėje, 
tai vyko visai neseniai, kur pre
zidentas Aleksandras Lukošen-
ko pasiryžęs atstatyti žlugusią 
stalinistinę sistemą. Nuo liepos 
mėn. 1 d. Baltarusija, vienintelė 
iš Europos valstybių, reikalauja, 
kad jos piliečiai, norėdami iš
vykti į užsienį, gautų leidimus. 

liaus, mes jau pajėgsime „su
vokti Dievo valią", — kas gera, 
tinkama ir tobula". 

Aldona Zailskaitė 

Yra ir daugelis kitų suvaržymų. 
Nepriklausoma spauda užda

ryta. Daugelis žurnalistų su
mušti. Opozicijos demonstracijos 
išvaikytos, kalėjimai pripildyti 
opozicijoje pasireiškusiais žmo
nėmis. 

Baltarusijoje esi palaikomas 
liaudies priešu, jeigu tu reiški 
simpatijų vakariečiams, pa
sisakai už laisva rinką, prieš 
prezidento vedamą politiką ai-
prieš buvusios Sovietų Sąjungos 
atstatymą. 

„Mes turime atstatytą ko
munistinę diktatūrą", pareiškė 
Pavel Šeremet, vyriausias re
daktorius vieno didžiausių opo
zicijos dienraščiu Šis dienraštis, 
kaip ir kiti šeši nepriklausomi 
laikraščiai, spausdinami kaimy
ninėje Lietuvoje, nes valstybės 
spaustuvės atsisakė juos spaus
dinti. Bėdos tuo dar nesibaigia. 
Birželio mėn. pabaigoje keturi 
nepažįstami vyrai sumušė žmo
ną vieno žurnalisto, rašančio 
Šeremet leidžiamame dienraš
tyje, žadėdami aplankyti jos 
vyrą, jei jis nepakeis tono savo 
rašomuose straipsniuose. Tuo 
pat metu buvo grasinama ir ki
toms nepriklausomų žurnalistų 
žmonoms. 

Prezidentas A. Lukošenko, 41 
metų, buvęs vienos kolektyvi

nės fermos direktorius, prezi-^ 
dentu išrinktas 1994 m., į savo 
pareigas žiūri, kad jo uždavinys 
yra atstatyti tvarką, kuri virto 
chaosu, 1991 m. sugriuvus So
vietų Sąjungai. Jis pasiryžęs iš
vaikyti iš krašto visus „suk
čius", kurie 1991 m. atidarė 
prekybas ir bankus. Jis uždrau
dė užregistruoti naujas priva
čias prekybos įmones ir įsakė 
uždaryti jau veikiančias. Jis mė
gina atstatyti sovietinę eko
nomiją, iš anksto nustatant pro
dukciją ir dirbinių kainas. 

Baltarusijos verslininkai yra 
labai supykę, bet dėl baimės tik 
nedaugelis pasisako prieš pre
zidento potvarkius. Daugelis gi 
laiko prezidento Lukošcnkos 
portretus ant savo stalų. Ir tuo 
nereikia stebėtis, imant dėme
sin Vakarų diplomatų pateikia
mus duomenis, kad jis šalyje, 
kur gyvena apie 10 milijonų 
gyventojų, savo žinioje turi 
150,000 saugumiečių. Jo mili
cija aprengta gražiomis alyvos 
pilkumo uniformomis. KGB ka
rininkai važinėja tamsiomis 
„volgomis", o pagarsėję Omono 
daliniai tykoja aukų, pasislėpę 
ir užsimaskavę kiekviename 
gatvės kampe. 

a 

• 1978 m. spalio 6 d. Lenki
jos kardinolas Karol Wojtyla 
buvo išrinktas popiežiumi ir 
tapo pirmuoju neitalu Katalikų 
Bažnyčios galva per 465 metus. 
Jis pasirinko Jono Pauliaus II 
vardą. 

Danutė Bindokienė 

Demokratiškosios 
vertybės 

Dar vienas akmuo i Medininkų pilies sieną, kad atstatymo darbai pasistumtų 
i priekį, kol Lietuvoje tebežydi vasara. Mūrininkas Jan Dudinaa prie atsta
tymo darbų N u o t r yy^rto Kerelio 

Pasibaigus respublikonų ir 
demokratų suvažiavimams, dar 
ilgai aidės panegyrikos, kalbos, 
priekaištai opozicijai ir abiejų 
partijų šūkiai, kuriais tikimasi 
įtaigoti balsuotojus lapkričio 
mėnesio rinkimuose. Suvažia
vimuose abi partijos paskelbė 
išsamias programas, kad gy ven-' 
tojai, jas palyginę, pasirinktų 
sau priimtiniausią kandidatą ir 
už jį atiduotų balsą. 

Tiek respublikonų, tiek de
mokratų pažaduose yra daug 
„muilo burbulų", bet taip pat la
bai vertingų projektų, kuriems 
davus eigą, per būsimo pre
zidento ketverių metų kadenciją 
būtų daug pasitarnauta kraštui. 
Peršasi mintis, kaip būtų 
idealu, jeigu iš demokratų bei 
respublikonų programos kas 
galėtų „nusunkti tuščius saki
nius (kuriais tikriausiai ir pro
gramos sudarytojai netiki), su
traukti, kas liko, į vieną tvirtą 
pasiryžimą nuoširdžiai ir bend
romis jėgomis dirbti, kad iki 
2000 metų Amerikoje įsigalėtų 
geresnis gyvenimas visiems 
žmonėms. Žinoma, tokio ste
buklo neverta tikėtis, nes 
paprastai vadovaujamasi min
timi; jeigu ne aš pasiūliau, tai 
ir geriausia idėja neverta 
dėmesio. 

Mums, lietuviams rūpi ne tik 
šio krašto politikos (vidaus bei 
užsienio) vingiai, bet ir besivys 
tantys įvykiai Lietuvoje. Juo la
biau, kad po Seimo rinkimų 
tikimės, daug permainų. Deja, 
šiuo metu sunku ką nors numa
tyti. Partijų sąrašas ilgiausias, 
girdime užuominų apie koalici
jas, deramasi dėl tarpusavės 
paramos po rinkimų, kai nau
jasis Sermas pradės darbą, bet, 
be abejo, kiekviena partija tikisi 
turėti absoliučią daugumą, o 
tuomet galės diktuoti — su kuo 
jai pakeliui, su kuo ne. 

Čia ir kyla pavojus, kad viena 
kuriai partijai gali tekti vien
valdystė, kuri paprastai veda į 
pagundą savo galią ne vien 
naudoti, bet ir piktnaudoti. (Juk 
pavyzdį jau turime dabartinėje 
Lietuvos vyriausybėje.). Daug 
geriau, kai valdžioje yra skir
tingų pažiūrų pusiausvyra, bet 
tarp tų pažiūrų vyksta sėk
mingas dialogas (ne ginčai!). 
Žinoma, tai valstybei duoda 
naudą tik tuomet, jei visos par
tijos pasiryžusios tarnauti 
tautai, nesiekiant savanau
diškų tikslų, garbės, pelno. Štai 
dėl ko balsuotojai prieš rinki
mus privalo susipažinti su 
pagrindinių partijų progra
momis, kad galėtų išmintingai 
pasirinkti. Bepigu Amerikoje, 
kai pasirinkimas yra tik tarp 

dviejų partijų, ką turi piliečiai 
daryti, kai kandidatus stato 
daugiau kaip 30? 

Ar eiliniam Lietuvos piliečiui 
pasirinkimo galimybė suteikia
ma? Kur jis tas programas ras, 
galės į jas įsigilinti? Ne kiekvie
nam prieinama kasdieninė 
spauda, kaip tik dėl to, ką rin
kimams besiruošiančios partijos 
rengiasi „taisyti", patekusios į 
Seimą. Jeigu bedarbiui, daugia
vaikei šeimai, pensininkui ar 
kitam mažų pajamų asmeniui 
rinktis tarp duonos ir laikraščio, 
aišku, ką jis pasirinks. Antra 
vertus, partijų programos labiau 
pritaikytos politinių mokslų 
žinovams, ne eiliniams pilie
čiams, kurie neturi laiko nei 
kantrybės knistis po dešimtis 
puslapių, ypač lyginti ir vertinti 
kelių partijų programas. Ar 
šiam t iks lu i bus paruošta 
suprastinta versija (krikščionių 
demokratų partija kaip tik tuo 
yra jau pasirūpinusi)? 

Užsienio lietuviai taip pat 
nori plačiau susipažinti su 
įvairių partijų programomis, 
ypač tie, kurie dar nepriklauso 
jokiems partijų rėmėjų būre
liams ar skyriams Šiuo metu 
„Draugo" redakcijoje turime tik 
Lietuvos Krikščionių demok
ratų ir Lietuvių tautininkų 
sąjungos programas, kurias 
galėtume ateityje iš dalies 
skelbti ir komentuoti. Bet kaip 
su kitų pagrindinių partijų, ne
jaugi joms nesvarbi užsienio 
lietuvių nuomonė — ir parama? 

Minėtosios dvi programos 
kruopščiai paruoštos, išsamios 
ir iš dalies kai kuriais punktais 
sutampa. Ki lnumu dvelkia 
LKDP pagTindinių vertybių 
aptarimas: „Pagrindinės ver
tybės, kuriomis remiasi krikš
čioniškoji demokratija, yra žmo
gaus asmuo, laisvė ir atsako
mybė, pamatinė lygybė, teisin
gumas ir solidarumas. Šios ver
tybės yra neatskiriamos, viena 
kitą papildančios". Tolimes
niuose paragrafuose tiksliai ir 
efektingai tos vertybės plačiau 
aptariamos pagal LKDP 
sampratą, o iš to kyla pažadai, 
kaip jos būtų taikomos ir išsau
gojamos valstybėje. 

Pusšimtį metų gyvename 
kraštuose, kur tos vertybės yra 
neatskiriama valstybinio bei 
asmeninio gyvenimo dalis. Mes 
jas pažįstame, gerbiame ir jomis 
vadovaujamės. Tą turėtų prisi
minti ir Lietuvos partijų vadai, 
kai ateis laikas įgyvendinti savo 
rinkiminių programų pažadus. 
Užsienio lietuviai čia gali daug 
padėti ir verta jų patirtimi 
pasinaudoti. 

TĖVYNES LABUI 
BALYS RAUGAS 
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visą laiką mintyse skrajojo Danutė su savo žodžiais, tik 
ką nuskambėjusiais su juntama pagieža, kaip ji 
pavadino, „niekšui". Keraitis tiesiog nenori tikėti, kad 
šitokios, vispusiškai puikios jaunos moters skaidriu 
džiaugsmu perpintos viltys staiga, kaip ji išsireiškė, „su
byrėjo į šipulius". Dar taip neseniai, tik prieš trejetą sa
vaičių, jam išsitarus, ji švelniai, bet tvirtai tarė: „Aš 
susižadėjusi..." Ir dabar ji, Keraičiui, vėl švystelėjo kaip 
stipri ir kilni asmenybė. „Tikrai — nelaimė gimdo kan
čią, o kančia žmogų užgrūdina". — mąstė jis, prisimin
damas Maironio žodžius: „kas daugel mylėjo, tas daugel 
kentėjo, tas vyru išaugęs, nelinksta nuo vėjo — kančia 
tai didvyrių mokykla". Šitokių minčių lydimas, net 
nepastebėjo, atsiradęs Žaliakalnyje prie ginklo draugo 
Guntulio namo durų. Nuoširdžiai besisveikinant, pasi
rodė ir jo žmona su keturmečiu Antanuku, Keraicio 
krikštasūniu. Paėmęs jį kilstelėjo aukštyn ir pasigrožė
damas pagyrė: 

— Greit tavęs nebegalėsiu pakelti, tu jau tikras 
vyras, — ir padavė šokolado plytelę. 

— Ačiū, bet kodėl jūs dažniau neateinate? 
— Gyvenu toli, toli... Jonavoje, prie Neries. Kai 

gyvensiu arčiau, dažnai mane matysi. 

— Neris yra ir Kaune. Ji teka į Nemuną. Mes ten 
maudomės. 

Keraitis, linksmai nusijuokęs, pagyrė krikštasūnį 
už jo gyvumą, linksmumą ir gerai tariamą žodį, o tada 
kreipėsi į abu Guntulius, atsiprašydamas, kad jis turįs 
skubėti dėl visokiausių reikalų. 

— Kada grįši vakarienei? — su rūpestinga veido iš
raiška paklausė Guntulienė. 

— Užmirškite vakarienę. Grisiu tik nakvynei, jei 
mano sofa bus laisva. 

— Kol busi viengungis, sofa visąlaik bus jūsų žinioj. 
Gerai? — ir nusišypsojo. 

— Ačiū, labai ačiū... 
Reikalams tvarkyti laiko nebuvo per daug. Pirmiau

sia stabtelėjo Spaudos fonde pasiimti užsakytų knygų, 
o tada skubėjo į Ekonominę karių bendrovę, kur ilgokai 
teko sugaišti: kaip visuomet ten rado keletą seniai bema
tytų artimų, iš pirmųjų karinės tarnybos metų, draugų. 
Karo ugnyje jis suprato draugystės reikšmę. Nuo to meto 
draugystė jam — šventenybė, kuri skaisčiai sužvilga 
nelaimėje. Apspito jį visi, teiraudamiesi, kaip einasi, ar 
patinka Jonavoje ir t.t. Atsiėmęs savo naująją eilutę, 
pasiūlė seniai matytiems draugams užsukti į Karininkų 
ramovę. Pas Guntulius atsirado tik vienuoliktą valandą 
ir nudžiugo, išvydęs jų languose šviesą —jie jo laukia. 

Sekmadienio rytas irgi saulės nušviestas. Keraitis 
džiaugdamasis net keletą sykių pakartojo: „ši mano ke
lionė į Kauną labai sėkminga, tarytum būčiau laumės 
vaikas"... O kai apsirengė naujuoju kostiumu, 
Guntulienė jį pavadino „Apolonu" ir juokaudama pa 

minėjo keletos „dieviško grožio" mergaičių pavardes, 
primindama ilgos senbernystės pavojų. Guntulis 
pareiškė norą greičiau atšokti Antano vestuves, „kol ko
jos dar nesustingę". 

— Ar užmiršote, kad noriu prisilaikyti savo giminės 
tradicijos, nevesti nesulaukęs trisdešimtmečio. Taigi dar 
teks bent metelius luktelėti. 

Išeidamas į bažnyčią, paminėjo, kad grisias tik 
vakare, nes gavęs bilietą į operą, o po to dar turįs užsukti 
į Karininkų ramovę. 

Jau iš tolo išvydo Ilgūnaitę, stovinčią ant bažnyčios 
laiptų, pietinėje pusėje. 

— Ar ilgai teko laukti? — sveikindamasis paklausė. 
— Tik vieną minutę, — besijuokdama atsakė, — 

tačiau ir ji buvo per ilga. Blogai su manimi: bnau vėluoti 
ir labai nemėgstu laukti. Be to, šitoje bažnyčioje aš 
jaučiuosi svetima, nes nuo vaikystės įpratau melstis pas 
karmelitus. Ten mano tetos parapija. O dabar vargo
nininkas kartais mane pakviečia ir solo pagiedoti. 

— Tai kodėl šiandien sugalvojote ateiti į įgulos? 
— Maniau, kad jums bus priimtiniau. Čia renkasi 

kariai, čia juk yra dalelytė ir jūsų praeities. Ar ne? 
— Ir aš mėgau lankytis čia ne todėl, kad ji yra ka

riams skirta, bet kad čia pamaldas gražiai paįvairina 
žinomi solistai. — Ir žvelgdamas į ją tęsė: — Manau, kad 
ir jūsų malonųjį balsą kada nors čia išgirsiu. 

Pamaldoms prasidėjus, pagiedojus chorui, suaidėjo 
nepaprastai malonus sopranas su Gounod „Ave Maria". 
O vėliau tas pats puikusis sopranas suskambėjo su kvie
čiančia maldai giesme „Skubink prie kryžiaus". Po 

pamaldų Keraitis su Ilgūnaitę patyrė, kad giedojo solistė 
Juoze Augaitytė, 1927 ais baigusi Klaipėdos konserva
toriją- Kaip daug žadanti Lietuvos operai, gavusi vals
tybinę stipendiją, dainavimą studijuoja Milane. Dabar 
parvažiavusi atostogų ir giedojo įgulos bažnyčioje. 

— Ir aš norėčiau jos pėdomis žengti, bet... — ir ilge
singai žvilgtelėjo į Keraitį. 

— Jei galėčiau, šiandien jus pasiųsčiau į Milaną. 
— Oi, ačiū, ačiū. — Ir linksmai nusijuokė. 
Nors ir atrodė, kad iki operos pradžios laiko daug, 

tačiau, sustojus užkandžiui Karininkų ramovėje, jo gali 
pritrukti, jeigu atsirastų vienas kitas senas pažįstamas, 
todėl nutarė užsukti į pirmą Laisvės alėjos užkandinę. 
Kai čia nebuvo didesnės galimybės pasirinkti maisto, 
Keraitis pastebėjo: 

— Ne vien duona žmogus gyvas... Ar ne taip? 
Abu patenkinti šypsojosi. 
Nors jie manė, kad iki operos pradžios laiko buvo 

pakankamai, bet, vos įžengus į operos prieangį, šviesos 
prigeso, lyg pasišaipydamos iš Keraicio šnekų apie 
punktualumą. Teatro prieblandoje nebandęs įsižiūrėti 
į kaimynų veidus, pasibaigus pirmajam veiksmui, malo
nei nustebo išvydęs prieky savęs sėdinti majorą Raštikį, 
laisvės kovų artimą bendražygį, ir patakšnojęs per jo 
petį, linksmai užkalbino: 

— Kokia maloni staigmena! Jau kelerius metus 
nesimatėme. 

— Sveikas, sveikas! Susipažink su mano gyvenimo 
drauge Elena. 

(Bus daugiaut 
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stovyklavietėje įvyko tradicinė 
ir jubiliejinė — 30-oji mokytojų 
studijų savaitė, rengta JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. Reginos 
Kučienės iniciatyva su patyru
siais talkininkais. Prieš tris 
dešimtis metų tuometinis JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas įvedė, iki šios 
dienos išlikusią, lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų sa
vaitės tradiciją. Tarp Spyglio 
ežero ir žaismingai pavadintų 
„Baltųjų rūmų", kurie yra de
dikuoti Dainavos steigėjo dr. A. 
Damušio vardui, visos Ameri
kos ir Kanados lietuvių gent-
kartės atgaivina savo tautinio 
įsipareigojimo jausmus ir papil
do žinias visose lietuviškos kul
tūros srityse, nuo tautinių šo
kių, liaudies dainų iki pedago
gikos, kalbos ir literatūros 
studijų. 

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 3 
vai. popiet, dalyviai, apsitvarkę 
savo kambariuose, po kiek pa
vėluotų pamaldų ir puikios 
vakarienės, kurią pagamino pa
tyrusios kulinarės sesutės, 
Nijolė Motiejūnienė ir Aldona 
Šoliūnienė su Rūtos Švarcaitės 
ir Andros Sučinskaitės talka, 
susirinko j salę atidarymo pro
gramai. Trumpu žodžiu pasvei
kinusi atvykusius, Regina Ku-
čienė pristatė savaitės progra
mų vadovybę ir svečius, jų tarpe 
iš Lietuvos atvykusią muzikolo
gę, garsiojo „Ratilio" vadovę, 
Vilniaus Muzikos akademijos 
docentę Zitą Kelmickaitę, Vil
niaus Pedagoginio universiteto 
prodekaną dr. Joną Dautarą 
nuolatinį savaitės kapelioną ir 
gimtosios kalbos žinovą kun. 
Juozą Vaišnį ir iš Toronto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
mokytoją Antaną Rašymą. Re
gina Kučienė, supažindinusi su 
savaitės vadovybe, programos 
eigą perdavė Angelei Bailey, jau 
daug metų einančiai stovyklos 
viršininkės pareigas. Kadangi 
dalyvių tarpe yra nemažas skai
čius laisvai lietuviškai nekal
bančių lietuvių kilmės asmenų, 
kasmet atvykstančių į specia
lius lietuvių kalbos kursus, 
kuriuos praveda Antanas Jonai
tis, Aušrelė Sakalaitė ir Gra
žina Vižinienė, tai Angelė Bai
ley ir komendante Dana Miku-
žienė darė pranešimus bei infor
mavo apie tvarką lietuvių ir 
anglų kalba. 

Apie 9 vai. vak. susirinkome 
į susipažinimo vakarą. Angelė 
Bailey pakvietė Zitą Kelmickai
tę vadovauti programai. Ji da
lyvius beveik sukrėtė, pro
gramai rankiodama nepasiruo
šusius „aukas" su „tarškalo" 
pagalba, kurj atlikus savo 
„vaidmenį", reikėjo perduoti 
kitai ..nekaltai aukai". Tai buvo 

spontaniškai jaukus ir nuotai
kingas vakaras. Dainavome dai
nas, šokome šokius, o jaunimas 
pasirodė su stebėtinu lietuviškų 
dainų ir šokių pažinimu, tuo 
tarsi panaikindamas įprastą 
gentkarčių spragą. Ilgametį 
mokytojų savaitės dalyvį dr. 
Edvardą Misevičių maloniai nu
stebino Regina Kučienė, tauti
ne juosta apjuosdama jo 70-ojo 
gimtadienio proga. Griaus
mingai nuskambėjus „Ilgiausių 
metų", solenizantas padėkojo 
susirinkusiems ir pare iškė 
nuoširdžią padėka savo lietuvių 
kalbos mokytojui Antanui Jo
naičiui. Programą akordeonu 
lydėjo muzikas, dirigentas bei 
dainų vadovas, visada besišyp
santis Alfonsas Seniūnas. Ro
mantišką programos dalį atliko 
populiarus Brigitos ir Juozo 
Kasinskų muzikinis duetas — 
smuikas ir gitara. Kun. Vaišnį 
„taršalo" pagalba iškvietusi, 
Angelė Bailey, jį per klaidą 
pavadino „ponu", nors skubiai 
tą klaidą atitaisė, bet kun. Vaiš-
nys, visada pasižymintis hu
moro jausmu, mėgdžiodamas 
kai kurių moterų prisistatymą 
ir mergautine pavarde, apgai
lestavo neturįs mergautinės 
pavardės ir toliau juokino, pa
pasakodamas anekdotą. Zita 
Kelmickaitė į šokių tarpą įterpė 
daug lankstumo reikalaujantį 
„gimnastikos" šokį „Gandrą", 
išjudinusį net ir labiausiai 
sustingusius sąnarius. Reikėtų 
daugelio puslapių aprašyti tą 
nuotaikingą vakarą, kurio metu 
teko susipažinti su visų kartų 
talentais. 

Pirmadienį jau laikėmės nu
statytos darbotvarkės su rytine 
mankšta, kurią daug metų pra
veda dr. Juozas Kasinskas, su 
vėliavų pakėlimu, himnu ir 
malda. Po pusryčių buvo mano 
eilė skaityti paskaitą tema „Alė 
Rūta — šios dienos žmogus". De
ja, pagal naują tvarką paskaito
je nedalyvavo mokytojai, tik 
viešnios ir svečiai bei dalis 
paskaitininkų, kuriems mano 
paskaita nebuvo reikalinga. Ta
čiau tai, kad klausytojų tarpe 
buvo Zita Kelmickaitė ir dr. 
Jonas Dautaras, mano pastan
gas įprasmino, nes jiedu labai 
mažai žino apie užsienio lietu
vių per penkis dešimtmečius su
kurtą literatūrą. Tuo pačiu 
metu atskirus užsiėmimus turė
jo mokytojai, anglų kalbos kur
santai ir jaunimas, kurio pro
gramai vadovavo Vida Brazai-
tytė su penkių jaunų lietuviukų 
talka. 

Po manęs buvo Zitos Kelmic-
kaitės paskaita tema „Tradicinė 
lietuvių kultūra sovietmečio 
kaime ir mieste". „Lietuvos 
kaimo moteris — tai dvasios 
aristokratė", buvo jos paskaitos 
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pagrindinė mintis, tačiau pasige
dau ir miesto moters analizės, 
nes, anot paskaitininkės, „kai
mas yra lietuviškos kultūros 
židinys", tačiau jokios tautos 
kultūra nesiriboja kaimu. 

Po sočių ir skanių pietų buvo 
poilsio ir žaidimų laisvalaikis, 
kurio metu saulės ir vandens 
mėgėjai maudėsi Spyglio ežere, 
o jaunimas žaidė sviediniu arba 
maudėsi suaugusių priežiūroje. 
Po pavakarių vyko tautinių ir 
saloninių šokių pamokos, ku
rioms vadovavo Ligija Tautku-
vienė. Ji skundėsi, kad šokiuose 
trūksta vyrų. Dainavimo pamo
ką pravedė Alfonsas Seniūnas, 
kuris, būdamas keletos muzikos 
instrumentų specialistas, akom
panavo šokiams, vakarinių pa
maldų metu pianinu lydėjo gies
mes ir akordeonu grojo vakaro
nių metu, taip pat pravedė dai
navimo pamokas . Tiek 
dainavimo, tiek šokių pamoko
se dalyvavo ir angliškai kalban
tys lietuvių kalbos pamokų 
lankytojai. 

Neatvykus numatytam pa
skaitininkui ir studijų savaitės 
steigėjui Jonui Kavaliūnui, jo 
vietoje girdėjome dr. Joną Dau
tarą. J i s savo paskai toje 
analizavo dabartinės Lietuvos 
pedagogų ir mokyklų padėti, bei 
mokytojų paruošimą. Jo many
mu, pagrindinis pedagogui rei
kalavimas yra , kad, šalia 
specialybės dėstymo, jis jaunime 
išvystytų dvasines jėgas — tole
ranciją, pagarbą, dorovingumo 
sampratą. Dabartinė Lietuva 
stengiasi pe r s i tva rky t i iš 
sovietinės sistemos. Pasakojo jis 
ir sovietmečio laikais mokytojų 
vargus, jų tarpe Antano Terlec
ko areštavimą už reikalavimą 
dėstyti Lietuvos istoriją. 

Pirmadienio vakaronė, pava
dinta „Moters dalia" skambėjo 
pernelyg rimtai, tačiau joje buvo 
labai daug juokų, nes buvo skai 
tomi feljetonai apie „tobulą 
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žmoną", o jaunimas lentoje de
monstravo skirtumus tarp so
vietinės ir dabartinės Amerikos 
moters. Buvo šokama, dainuo
jama, siaučiama. Kelmickaitei 
paskelbus „moterų polkutę", 
moterys turėjo vyrus kviesti 
šokiui. 

Antradienio ryte kalbos žino
vas kun. Juozas Vaišnys davė 
„Lietuvių kalbos kultūros pa
moką". Tai nepaprastai naudin
ga pamoka visiems, be išimties, 
kai jau netaisyklingai nusako
mos net datos. Mano kambario 
kaimynė pasiskundė, kad jos 
dukra i mokytoja „ i š t a i sė 
klaidą', kai ji parašė „rugpjū
t i s " , kas yra te is inga, ir 
reikalavo rašyti „rugpiūtis". 
Kun. Vaišnio kalbose pamokose 
yra ir naudingos, ir malonios, 
nes jose nestinga nei žinių, nei 
humoro. 

Dr. Jonas Dautaras savo pa 
skaitoje tema „Pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų sukak
t i s" , kuri bus ateinančiais 
metais, klausytojams davė daug 
įdomios ir vertingos istorinės 
medžiagos apie Mažvydo „Ka
tekizmą". PojoZitaKelmickai 
tė kalbėjo apie kiek mažiau ži
nomą, todėl labai įdomią „Lie
tuvininkų krašto tautosaką", 
originaliai išryškindama elgesio 
ir tarmės bei papročių skir
tumus tarp „lietuvininkų" ir 
žemaičių. J i savo paskaitas ir 
išvaidina, ir išdainuoja. 

Po pietų, iš Putnamo vienuo
lyno atvykusi seselė Margarita 
Bareikaitė, kalbėjo iki šiol ne
nagrinėta tema: „Religijos pa
mokų reikalingumas lituanisti
nėse mokyklose". J i iškėlė 
viešųjų mokyklų materialisti
nės pedagogikos etikos daromą 
žalą jaunimo dvasiai ir tai, kad, 
mažėjant lietuviškų parapijų ir 
lietuviškai kalbančių kunigų 
skaičiui, lietuvių katalikų vai
kai lieka be religinio auklėjimo 
ir paruošimo sakramentams lie
tuvių kalba. Anksčiau tos pamo
kos nebuvo reikalingos lituanis
tinėse mokyklose, ką ir aš galiu 
patvirtinti, arti trijų dešimtme 
čių jose mokytojavusi. Jas lankė 
visi mano vaikai ir jie buvo 
paruošti lietuviškai visiems 
sakramentams be lituanistinės 
mokyklos talkos. Net ir šiais 
metais, su motinų talka ir kle 
bonų patarimais, abejose Cleve 
lando parapijose vaikučiai buvo 
puikiai lietuviškai paruosti pir
mai Komunijai Tačiau iš kitų 
mokytojų teko patirti, kad to 
kios pamokos jau iš tikro yra 
labai reikalingos. 

Vakare Zita Kelmickaitė pra 
vedė tautosakos vakarą, įtrauk
dama visus į liaudies dainas ir 
šokius, atkreipdama ypatingą 
dėmesį į gausų jaunimą 

Kitą rytą, po kun., Vaišnio 
kalbos kultūros pamokos, nagri 
nejant taisyklingą kai kurių 
žodžių kirčiavimą, man teko 
skaityti paskaitą apie Birutes 
Pūkelevičiūtės kūrybą. Stovyk 

los vadovybė pranešė, kad dėl 
karščių a t š a u k t o s t a u t i n i ų 
šokių ir dainavimo pamokos, 
tačiau tame „nieko neveikimo" 
laike atvyko svečiai: Kultūros 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas su šeima ir rašytojas 
Jurgis Jankus . Kadangi salės 
lubose buvo pakankamai vėsin
tuvų, ta i sveč ius pagerb t i 
susirinko gražus būrys stovyk
lautojų. Vytautas Kamantas 
Reginai Kučienei Lietuvių fon
do vardu įteikė 2,000 dolerių 
čekį lituanistinėms mokykloms 
paremti, už ką j am buvo au
dringai plojama. J a m nuošir
džiai padėkojusi, Regina Kučie
nė pakvietė rašytoją Jurgį 
Jankų į salės priekį ir pasveiki
no 90-ojo gimtadienio proga, kuo 
buvo gan sunku pat ikėt i , ste
bint jo miklius judesius, žvalu
mą ir sąmojingą kalbą. Pagiedo
jus „Ilgiausių metų" , garbusis 
svečias, padėkojęs už dėmesį, 
prajuokino klausytojus, pacita
vęs kitą rašytoją, kur is esąs 
pasakęs: „saugok, Dieve, nuo 
ilgiausių metų"... 

Vakare gan gausus klausyto
jų bū rys s u s i r i n k o į sa lę 
i šk lausyt i Pedagog in io Li
tuanistikos instituto direktorės 
Stasės Petersonienės paskaitos 
apie Antano Vaičiulaičio kūry
binį kraitį. Tai nepaprastai 
kruopščiai paruošta jo kūrybos 
studija, kurioje beveik berelje-
fiškai išryškėja rašytojo kūrybi
nis profilis ir jo taur i , giliai 
religinga, gamtą mylinti dvasia 
šalia jo aukšto intelekto, kalbų 
mokėjimo ir., žinoma, troškimo 
savo mintis išreikšti žodžiu. Jo 
biografija rodo. kad A. Vaičiu
laitis nematė Lietuvos okupaci
jos, jau 1941 m. iš Italijos 
atvykęs į Ameriką Marijanapo-
lio kolegijos kvietimu, tačiau jo 
ilgi metai gyvenimo užsieniuose 
dar labiau suintensyvino jo dva
sioje Lietuvos va izdus , jos 
žmones, išryškino jos gamtos 
beveik mistišką grožį, ją savo
tiškai sudvasino. J i s ne vien 
rašė noveles, apysakas, roma
nus, bet darė poezijos vertimus, 
puikiai mokėdamas prancūzų ir 
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vokiečių kalbas, redagavo eilę 
žurnalų, periodinėje spaudoje 
rašė straipsnius, buvo puikus 
s t i l i s t a s ir au to r i t e t ingas 
kritikas. Po pirmos apysakaitės 
„Vakaras sargo namely", sekė 
ilga eilė jo raštų, kurių bene 
populiariausias yra jo romanas 
„ V a l e n t i n a " . Paskai t ininke 
savo paskaitą iliustravo rašyto
jui charakteringomis jo raštų iš
traukomis. Tradicinė vakaronė 
buvo taip pat skirta Antanui 
V a i č i u l a i č i u i . Vakaronei 
vadovavo Angelė Bailey, 1975 
m. a tvykus i į Ameriką ir 
turėjusi laimę pažinti taurųjį 
raštyoją, bendrauti su jo šeima. 
Pasako j imą įvair ino jos 
keturiolikametė dukra Laura, 
fleita pagrodama „Du broliukai 
kunigai" ir „Stoviu aš pary-
mus" . Taip pat buvo skaitomos 
Vaičiulaičio raštų ištraukos. 
Gerai, kad pirmose eilėse sėdin
čiam jaunimui buvo pasiūlyta 
pasi traukti prieš demonstruo
jan t Vilniuje pagamintą „mei
lės" filmą pagal Vaičiulaičio 
romaną „Valentina". Prieš tai 
buvo atl iktas trumpas kaimo 
vizdelis su talentinga aktore 
Ona Lukiene ir dr. Dautaru. 
F i lmas t ik ra i netiko mūsų 
jaunimo akims, nes parodyta 
kraštutiniai primityvi ir labai 
nepatraukli kaimo „močiutė", 
nepanaši į jaunimui pažįstamas, 
m o d e r n i a s i r e legant i škas 
močiutes, be reikalo iškeliant 
Lietuvos kaimo primityviausius 
charakter ius , o ir tėvai, ir 
lituanistinės mokyklos stengia
si priaugančiose kartose sukelti 
pasididžiavimą savo kilme. To
kie „pasirodymai" to tikslo 
neatsiekia. Pats filmas savo 
režisūra ir scenarijumi taip pat 

nedaro garbės jo gamintojams. 
Žiūrovai pamažu slinko iš salės, 
kol iki filmo galo išliko vos apie 
dešimt labai kantrių žmonių. 

Susidėjus ypatingoms aplin
kybėms ir man atlikus savo pa
reigas, išvykau į namus prieš 
savaitės pabaigą, todėl labai 
apgailestauju negalėjusi 
išklausyti Stasės Petersonienės 
paskaitos apie Lazdynų Pelėdą, 
minint jos mirties 70-ąsias 
metines. Taip pat turėjau 
praleisti dr. Jolitos Kavaliūnai
tės paskaitą apie Jurgio Gliau-
dos kūrybą. Eilę metų dalyva
vusi studijų savaitėse, vis tik 
galiu drąsiai tvirtinti, kad jos 
yra labai naudingos ir reika
lingos tiek jaunimui, tiek moky
tojams, o savaitės organizatoriai 
puikiai pasirūpina dalyvių kūno 
ir dvasios sveikata. Lieka nepa
miršta ir greitoji pagalba, kurią 
reikalui kilus, teikia profesiona
lė slaugė Gražina Viržinienė. Ir 
rytinė mankšta, ir vėliavų pa
kėlimas bei nuleidimas, vakari
nės pamaldos, kurių metu jau
nimas dailia lietuvių kalba 
skaito skaitinius, dalyviuose 
atgaivina dvasinio, tautinio bei 
kultūrinio atgimimo jausmus. 
Reikia tikėtis, kad toji šauni 
tradicija gyvuos dar daug metų, 
o Švietimo tarybos pirm. R. Ku
čienei ir jos darbščioms talkinin
kėms, jų tarpe Alicijai Brazai-
tienei, jos dukrai Vidai, priklau
so didelė padėka. R. Kučienė 
yra ne „sceninė" veikėja, bet 
moteris, kuriai joks darbas nėra 
per prastas. Ir viešas kalbėji
mas, ir svečių priėmimas nenu
kenčia, kai vakarais ją tenka 
matyti ruošiančią vaišes ar ry
tais gaminančią kavą. Tokių 
reikia daugiau! 

Išmokyti muzikologės Zitos Kelmickaitcs, moliniai* ivilpukaia diktuoja vaikai mokytojų studūų 
aavaiUje Dainavoje N u o t r Viktoro Kuto 
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Po 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktis švenčiantiems Čikagos katalikams 
kardinolo J. Bernardui celebruotu šv. Mišių Švento Vardo katedroje, Čika
goje, sukaktuvininkai Stefanija ir Ignas Miliauskai, Teresė ir Justinas 
dambai. 

DVEJOS AUKSINĖS 
SUKAKTYS 

Vedybų sukaktis šeimai svar
bus ir malonus įvykis, o kai pora 
sulaukia jubiliejinės auksinės 
sukakties, tai ypač džiugu ir 
nuostabu. 

Ignas ir Stefanija Miliauskai, 
o taip pat Justinas ir Teresė 
Glambai pernai atšventė 50 
metų savo vedybų sukaktis, 
š.m. rugpjūčio mėn. šventė 51 
metų šeimyninio gyvenimo, 
draugystės meilę ir džiaugsmą. 

1945 metais iš Suvalkijos ki
lusios seserys Stefanija ir Teresė 
Levušytės kukliai, be puošnių 
apeigų, tuokėsi su savo myli
mais berneliais. Laikai buvo 
neramūs, bet jų meilė ir ryžtas 
ištvėrė daugiau negu pusšimtį 
metų. 

Atvykę Amerikon ir apsigyve
nę Čikagoje Ignas ir Stefanija 
Miliauskai lietuviškoje dvasio
je išaugino keturis vaikus: sūnų 
Joną (architektą inžinierių su 
šeima gyvenantį Houston, TX); 
dukrą Dalią (mokytoją, su šei
ma gyvenančią Palos Hills, ILV, 
sūnų Rimvydą (ligoninės admi
nistratorių su šeima gyvenantį 
Hickory Hills, IL); dukrą Rasą 
(psichologę, gyvenančią Čika
goje). Šiuo metu Miliauskai jau 
džiaugiasi septynetu vaikaičių. 

Auksinės vedybų sukakties 
proga Ignui ir Teresei Palos 
Hills Country Club buvo suruoš
tas iškilmingas pokylis, kur su 
šampano taurėmis ir geriausiais 
linkėjimais sukaktuvininkus 
sveikino giminės ir draugai. 
Visus susirinkusius ir savo 
tėvelius gražiu žodžiu pasvei
kino dukra Rasa, o maldą sukal
bėjo kun. F. Kireilis. Dainomis 
ir šokių muzika visus linksmi
no Ričardo Šoko orkestras. 

Auksinės vedybų sukakties 
proga dukros padovanojo tė
vams jau seniai svajotą kelionę 
į gimtąjį kraštą. Buvo numatyta 
apkeliauti visą Lietuvą, o ypač 
aplankyti Suvalkiją ir Dzūkiją 
— Stefanijos ir Igno gimtines, o 
paskui pakeliauti Danijoje. 

Pirmiausiai buvo suplanuota 
suruošti Moterystės sakramen
to atnaujinimą Kybartuose, Ste
fanijos gimtajame mieste. Ky-
bartiečiai entuziastiškai laukė 
iš Amerikos atvykstančių Mi
liauskų, o graži Kybartų bažny
čia buvo papuošta įvairiaspal
vėmis vestuvinėmis juostomis ir 
žydinčių gėlių puokštėmis. Baž
nyčion prisirinko daugybė žmo
nių, norėjusių būti liudininkais 
šiai porai suteikiamo palaimini
mo auksinių vestuvių proga. 
Per Mišias įspūdingai giedojo du 
Kybartų miesto jaunimo chorai. 

Po Mišių giminės, iš Levušių 
ir Miliauskų šeimų pusių, susi
rinko pietauti kavinėje ir pa
simatyti su seniai bematyta ir 
pasiilgta pora. Grįžę namo su 
maloniausiais įspūdžiais Mi
liauskai turėjo ruoštis kitam 
pokyliui. 

Gražiame Chateau Bu-Sche 
50 metų vedybų sukakties poky
lis buvo suruoštas Justinui ir 
Teresei Glambams. Giminėms 
vėl proga džiaugtis, linksmintis 
ir sukaktuvininkams palinkėti 
ilgametės sėkmės bei sveikatos. 
Gražią sveikinimo kalbą pasakė 
sukaktuvininkų duktė Irena 
Glambaitė Juškienė (farmacijos 
daktarė, su šeima gyvenanti Or 
land Park, IL), ir sūnus Algis 
(advokatas, gyvenantis Wa-
shingtone). Smagiai grojant A. 
Barniškio orkestrui, svečiai 
linksminosi ir šoko. Šiuo metu 
Justinas ir Teresė Glambai 
džiaugiasi dviem vaikaičiais ir 
ateinančiais metais vėl galvoja 
aplankyti Lietuvą, ten gyvenan
čius gimines. 

Abi sukaktuvininkų poros pa
kviestos dalyvavo kardinolo J. 
Bernardin celebruotose šv. Mi
šiose Švento Vardo katedroje 
Čikagos miesto centre. Abi šei
mos susilaukė sveikinimų iš 
Vatikano ir iš JAV prezidento, 
taip pat iš giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje. Didžiausia dovana 
tai, kad Miliauskų ir Glambų 

Mūsų žymusis fotografas vete
ranas Kazys Daugėla pasirodė 
su savo darbais birželio 23 d. 
naujai atidarytoje Bedford. NH. 
viešojoje bibliotekoje. Nelabai 
didelėje šios gražios bibliotekos 
galerijoje buvo iškabinti 45 jo 
darbai, išrinkti iš beveik 300, 
šiai parodai paruoštų, fotogra 
fijų. 

Apie K Daugėlos parodą pla 
čiai rašė „The Bedford-Merri-
mac Bulletin" laikraštis dar 
prieš jos atidarymą — birželio 6 
d. laidoje. Ten buvo išspausdin 
ta ir didelė spalvota nuotrauka, 
kartu su daugeliu jo darbų. Be 
to, daug yra rašoma apie patį fo
tografą, jo praeitį, ankstesnes 
parodas. 

Ilgame apžvalginiame rašiny
je tame laikraštyje minima, kad 
K. Daugėla, kuris dabar yra 84 
metų amžiaus, savo jaunystėje, 
kartu su kitais penkiais jaunuo
liais iš Lietuvos, buvo išsiųstas 
į Vieną Austrijoje su valdžios 
stipendija studijuoti inžineriją. 

Yra nupasakojamas jo pasi 
t r a u k i m a s nuo ar tė jančių 
komunistų II pasaulinio karo 
metu kartu su savo žmona ir 
naujagime dukra Rūta. Sako
ma, kad gyvendamas pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje jis daug 
fotografavo ir tų dienų nuotrau
kos pasirodė 1992 m. išleistoje 
„Išeiviai iš Lietuvos". 

Taip pat rašoma, jog, nepai
sant, kad ši paroda yra jo pirmo-

šeimos turėjo laimę sveiki 
džiaugsmingai sulaukti tokios 
svarbios sukakties. 

Jubiliatams linkima laimės, 
sėkmės, sveikatos ir Dievo 
palaimos ateičiai. j p 
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ji Bedforde, Daugėla jau yra su 
rengės eilę parodų kitur ir jo 
nuotraukos laimėjusios daug žy
menų. Viena jo parodų taip pat 
buvo surengta netoli nuo jo da
bartinių namų — New England 
kolegijos galerijoje — Flennicker 
mieste. 

Ilgame straipsnyje dar mini 
ma, kad dabar K. Daugėla ap 
lanko savo gimtąją Lietuvą, kur 
susitinka su savo šeinios nariais 
ar surengia foto parodas. Taip 
pat jis daug prisideda prie arti 
mųjų bei kitų paramos reika 
lingu žmonių, šelpimo, siųsda 
mas maisto bei rūbų -iuntinius. 

Reikia pasakyti , kad K. Dau 
gėlos foto paroda BeHforde susi
laukė gan didelio susidomėjimo 
ir gražaus įvertinimo O pats K. 
Daugėla turi dar daug ir kitų 
darbų bei sumanymu 

Štai neseniai jis išsiuntinėjo 
laiškus visiems JAV ir Kanado
je gyvenantiems lietuviams fo 
tografums, rašydan.as apie ne 
seniai Vilniuje išleistų „Lietu 
vos fotografijos isti.riją 1851-
1940"'jos autorius - humanita
rinių mokslų daktaras, dėstąs 
Vilniaus un to Žurnalistikos in
st i tute , Virgilijus Juodakis). 
Laiške paminėta, kad dabar yra 
ruošiamasi išleisti antrąjį tomą 
(apimantį 1940-1996 metų lai
kotarpį), kuriame norima atžy
mėti po visa pasauli pasklidu
sius lietuvius fotografus. Norin 
tieji į šį leidinį pakliūti, tur i 
susisiekti su Šiaulių fotografijos 
muziejumi (adresas — Vilniaus 
gt. 140, 5400 Šiauliai. Lithua-
nia). 

Yra smagu čia bent trumpai 
parašyti apie mūsų foto vete
raną K. Daugėlą ir palinkėti dar 

PAVOJUS IR 
ŽEMDIRBIAMS 

Jau tapo įprasta, kad nuo er
kinio encefalito bei Lynie ligos 
skiepijami miškininkai. Tačiau, 
pasirodo, neretai šionas ligomis 
suserga ir žemdirbiai, agrarinių 
tarnybų darbuotojai, matinin 
kai. kurie dažnai triūsia šalia 
miškų. Todėl vyriausybe leido 
Valstybinei žemėtvarkos ir geo
dezijos tarnybai prie Žemės ūkio 
ministerijos išleisti 80.000 litų 
skiepams įsigyti. Vilniuje, Kau
ne. Klaipėdoje, Panevėžyje bei 
Šiauliuose įsikūrusiuose vi
suomenes sveikatos centruose 
žmonės masiškai bus skiepi
jami, pradedant rugsėjo pradžia. 
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GEDIMINO VARDAS 
UNIVERSITETUI 

Vyriausybė nutarė suteikti 
Vilniaus Technikos universite
tui Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino vardų. Vil
niaus technikos universitetas, 
anksčiau vadintas inžinierinio 
statybos instituto vardu, įkur 
tas 1960 metais, perkėlus į jį 
dalį buvusio Kauno politechni
kos instituto specialybių. Ši 
aukštoji mokykla, iš esmės 
ruošusi statybų inžinierius, tapo 
viena populiariausių mokymo 
įstaigų Lietuvoje. 

Užpernai jai suteiktas Techni
kos universiteto statusas Šiame 
universitete dabar mokosi apie 
5,000 studentų. 

Dar vienas universitetas, pa
vadintas Vytauto Didžiojo var
du, veikia Kaune. Tai buvo pir
moji aukštoji mokykla. įkurta 
Lietuvoje pirmosios nepriklau
somybės metais. Po antrosios so
vietmečio okupacijos ji buvo pa
jam aaug Kūrybingų nei darbin
gų metų. ne vien tik fotografi
jos srityje! 

Ed. Šulaitis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

naikinta, o dalis fakultetų per
kelta į Vilniaus universitetą. 
1955 metais pavadinta Vinco 
Mickevičiaus Kapsuko vardu. 

Apskritai, tuometine valdžia 
buvo linkusi suteikti aukšto
sioms mokykloms koministų 
partijų vadovų vardus. Kauno 
politechnikos 'dabartinis Tech

nologijos universitetas) buvo 
pavadintas Antano Sniečkaus 
vardu. Šiaulių Pedagoginiam in
stitutui buvo suteiktas kito 
kompartijos vadovo Kazio 
Preikšo vardas . Daugelis 
mokyklų vadinosi žemesnio ran 
go kompartijos veikėjų vardais 

(Elta. 08 21 ' 

Sūnų ir dukterų apsupti, Stefanija ir Ignas Miliauskai džiaugiasi savo vedybų auksine sukaktimi. 
Iš k. — Dalia, Jonas, sukaktuvininkai Stefanija ir Ignas. Rasa ir Rimvydas. 
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North Slde 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far North 

4801 VV. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

Ten ir « 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

Į vieną 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

atgal 
$810 
$810 
$810 
$810 

puse 
$560 
$560 
$560 
$560 

i 

43-sis SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 
1996 m . rugsėjo 5-8 d. 

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

Rugsėjo 5, ketvirtadienis 
2 valanda popiet 

• Rasa Kalinauskaitė. ,.Dvi pažinimo galimybės Nykos-Niliūno 
poezijoje" 

• Jūra Avižienytė, „Kūdikis, motina ir tautinis jouessance Bradūno 
ankstyvoje poezijoje" 

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

Rugsėjo 6, penkiadienis 
9:30 valanda 

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

2 valanda popiet 
• Ilona Gražytė-Maziliauskiene, „Žmogus už 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 Multidisciplmarinių Studijų institute 
posėdžiai 

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

Rugsėjo 7, sestadtents 
9:30 valanda 

• Delija Valiukėnaitė, „Fantazija ir filosofija Jurgcs 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. Rasa Kalinaus
kaitė, Horstas Žibąs 

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

Kostas Ostrauskas, Julius Šmulkštys, Aleksandras Štromas. 
Horstas Žibąs ir kiti. 

Rugsėjo 8, sesmsdienis 
10 valanda 

• Julius Šmulkštys, „Partijos ir ateinantys seimo rinkimai" 

Norintieji suvažiavime dalyvauti, registruojasi iki š.m. rugsėjo 1 d pas 
Mariją Paškevičienę, 306 SSth Mace, Dosmors Grove, IL 60516, 
tai . (630) 852-3807. 

Krinta lapai 
Krinta skrydžių kainos Į 

L I E T U V Ą 
N E W Y O R K - V I L N I U S - N E W Y O R K 

Rugsėjo - spalio mėn. $650 
Lapkričio - gruodžio 12 d. $500 
Gruodžio 13 31 d. $650 
Sausio - vasario mėn. $500 

Plius mokesčiai 

VYTIS TRAVEL 
40 24 — 235 $t. 

Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
1-800-77- VYTIS 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasmšy 'ą pakvitav"-?. 

4% iki $2,000 — 3% virš $2.000 

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas | rankas 

Iš viso 

Siuntėjas 

S 
S 
$ 12.00 

$ 
Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite 

Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek. Ont 
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 

Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus Į Lietuva 

file:///Veat
mailto:Atlanta@woiidnet.att.net
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr.. Reston, VA 22090 
Tel.. (700) 471-1711 

EKONOMIJOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

LIEPĄ - MAŽIAUSIA 
INFLIACIJA 

Statistikos departamentas 
pranešė, kad liepą Lietuvoje 
infliacija tesudarė 0.1 proc. Tai 
mažiausia infliacija š ia is 
metais, nors nuo liepos 1 d. 25 
proc. pabrango karštas vanduo, 
40 proc. birželio viduryje 
padidėjo akcizas benzinui, 
trečdaliu pabrango kelionės au
tobusais ir pan. 

Akademikas Eduardas Vilkas 
„Lietuvos rytui" sakė nemanąs, 
kad benzino kainų didėjimas 
galėjo turėti didesnės įtakos 
kainų didėjimui liepos mėnesį. 
Akademikas nesiėmė komen
tuoti, kodėl statistikų ataskai
tose neužfiksuotas karšto van
dens brangimas, tačiau pažymė
jo, kad išlaidos kurui, būstui ir 
energijai nėra pagrindinės visų 
vartojimo prekių ir paslaugų 
brangimo struktūroje. Statis
tikai teigia, kad liepą būsto, 
kuro ir energijos išlaidos 
tepadidėjo 1 proc. Akademikas 
E. Vilkas įsitikinęs, kad ir 
rugpjūčio mėnesio infliacija ne
viršys 1 proc. 

Ekonominių tyrimų centro 
vadovo Eugenijaus Maldeikio 
nuomone, padidinto benzino 
akcizo ir karšto vandens bran
gimo veiksniai dar nepasi
reiškė. Jis infliacijos šuolį prog
nozuoja rugsėjo mėnesį, nes jau 
dabar pastebimai didėja pinigų 
masė apyvartoje. Dabartinį in
fliacijos lygį, pasak jo, lėmė 
vasarai būdingas sezoninis 
kainų svyravimas. 

Nuo metų pradžios infliacija 
Lietuvoje sudarė 10.3 proc. Per 
tą patį praėjusių metų laiko
tarpį ji buvo 19.9 proc. 

LATVIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ BŪTINGĖS 

TERMINALO STATYBĄ 

Latvijos aplinkos apsaugos ir 
regioninės plėtros ministras 
Indulis Emsis pareiškė, kad 
Lietuva, pradėjusi Būtingės naf
tos terminalo statybą be Latvi
jos žinios, pažeidžia Helsinkio 
konvencijos reikalavimus. ..Lat
vija negauna jokios informacijos 
apie statoma potencialios 
rizikos objektą, nekalbant apie 
tai. kad nesuteikiama galimybė 
dalyvauti atliekant projekto 
ekspertizę, kuri įvertintų ir 
sumažintu negatyvias galimų 
avarijų pasekmes", teigiama 

ministro pareiškime. 
Latvijos žalieji Baltijos pajū

ryje surengė protesto akciją prie 
Būtingės terminalo, kuris bus 
už pusantro kilometro nuo Lat
vijos sienos, statybą. 

„Lietuvos rytas" pastebi, kad 
latviai irgi nederino su lietu
viais naftos gavybos ginčy
tinuose Lietuvos ir Latvijos teri
toriniuose vandenyse reikalų. 
JAV „AMOCO" bendrovė lat
vių prašymu rengiasi pradėti 
naftos gavybos darbus ginčy
tinoje Baltijos jūros teritorijoje. 
Latvija nesuinteresuota, kad 
Lietuva turėtų savo naftos 
eksporto ir importo terminalą, 
naują konkurentą pagrindi
niam Latvijos biudžeto pajamų 
šaltiniui — Ventspilio uostui. 
Latviai neslepia pasitenkinimo, 
kad Lietuva neranda lėšų 
Būtingės terminalui statyti ir 
rengiasi plėsti terminalo tran
zito apimtis pritraukiant 
užsienio kapitalą. 

Pasak energetikos ministro 
Sauliaus Kuto, sujudimas latvių 
pusėje prasidėjo kaip tik po to, 
kai Lietuva suaktyvino termi
nalo statybos veiksmus. Atsi
radus Būtingei, prasidės kova 
dėl rusiškos naftos tranzito bei 
importo. Ministras tvirtina, kad 
nėra jokio pagrindo kaltinti 
Lietuvą gamtosaugos reikala
vimų nesilaikymu. Jo nuomone, 
latviai tiesiog nepatenkinti ter
minalo Lietuvoje atsiradimu. 

„PHILIPS" STATYS 
GAMYKLĄ ŠIAULIUOSE 

Elektronikos susivienijimas 
„Philips" ir Šiaulių miesto savi
valdybė pasirašė ketinimų su
tartį dėl „Phil ips" gamy-
binio-technologinio centro sta
tybos Zokniuose. Naujojoje įmo
nėje bus gaminama elektroninė 
ryšių įranga pagal „Philips" 
technologiją. Firmos pagei
davimu būsimai įmonei statyti 
numatyta vieta Šiaulių laisvo
sios ekonominės zonos teritori
joje, rašo „Šiaulių kraštas". 

Išsamiau apie būsimą gamyk
lą šalys nekalba, tačiau Šiaulių 
meras Alfredas Lankauskas 
teigia, jog bus kalbama ne apie 
vieną dešimti milijonų dolerių. 
Meras tikisi, kad į šį projektą 
bus įtrauktas ir Šiaulių verslo 
bendrovės, kaip „Šiaulių tauro 
te levizoria i" ir kitos. Su 
..Philips" atstovais derėtasi ir 
dėl kitų ket inimų statyti 
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Šiauliuose įvairius objektus. 
Kitas derybų ratas numatytas 
rugsėjo viduryje. 

LIETUVOS ĮMONIŲ 
PELNAI - MILIJONINIAI 

Vertybinių popierių depozito
riumas suskaičiavo 146 stam
biausių Lietuvos bendrovių 
pastarųjų dvejų metų finan
sinius rodiklius ir gavo netikė
tą rezultatą — daugumos įmo
nių apyvarta, palyginti su 1994 
m. pernai padidėjo nuo 10 ik 50 
proc., rašo „Respublika". 

Finansų analitike Margarita 
Starkevičiūtė mano, kad šie 
duomenys rodo pramonės ten
denciją; pramonė sparčiai plėto
jama. Ir ne tik tradiciškai stip
rios pramonės šakos, kaip leng
voji pramonė, bet ir maisto 
gamyba, transportas, net vieš
bučių verslas, Vertybinių popie
rių depozitoriumo duomenys 
bus išplatinti užsienio amba
sadoms, tačiau finansų eksper
tė perspėja, kad yra naudoti 
lietuviški apskaitos standartai, 
kurie skiriasi nuo tarptautinių. 

„Respublika" pateikia duome
nis apie įvairių pramonės šakų 
įmonių apyvartą. Duomenys, 
pvz., rodo, kad dauguma pieno 
įmonių sparčiai didina gamybą. 
Stambios įmonės pelną skai
čiuoja dešimtimis milijonų litų. 
Ne tokia optimistiška prognozė 
laukia mėsos perdirbimo 
pramonės, nes norint pardavi
nėti mėsos produktus Europos 
Sąjungos šalyse, reikia turėti 
eurolicencijas. Pasak Starkevi
čiūtės, mūsų įmonėms jas įsigy
ti keblu, nes reikia labai didelių 
investicijų. 

Viliojanti Lietuvos ūkio sfera 
užsienio investuotojams turėtų 
būti saldumynų, cukraus ir grū
dų perdirbimo įmonės. Antai 
buvusi Kauno konditerijos 
gamykla, dabar „Kraft Jacobs 
Su hart Lietuva" per metus' 
gavo 40 mln. litų pelno. Vil
niaus „Pergalė" — 8 mln., Šiau
lių „Naujoji rūta" — per 8 mln. 
pelno. Tačiau patraukliausios 
pirkėjams turėtų atrodyti gė
rimų pramonės įmonės. Pvz., per
nai Kauno „Stumbras" gavo 99 
mln. litų pelno, Alytaus „Alita" 
— 50 mln., .Anykščių vynas" — 
18 mln. ir t.t. Milijonais pelnus 
skaičiuoja lengvosios pramonės 
įmonės. Nepaprastai gerai dir
ba chemijos pramonė. Buvusi 
Jonavos azotinių trąšų ga
mykla, dabar „Achema", gavo 
net 113 mln. litų pelno. 

M. Starkevičiūtė pastebi, kad 
nors teigiama, kad, pvz. 
„Mažeikių nafta" dirba nuosto
lingai, jos pelnas pernai buvo 60 
mln. litų. Tiesa, bendrovės 
grynasis pelnas yra minus 30 
mln. litų. Tačiau tai rodo, kad 
gamyba vyksta, tik labai daug 
pinigų skirta investicijoms. 

Iš viešbučių pernai pelnin
giausiai dirbo „Villon", gavęs 4 
mln. litų pelno. 

Tačiau M. Starkevičiūtė įspė
ja, kad šie duomenys jokiu būdu 
nėra rekotnendacįia pirkti akci

jas, nes Lietuvoje vienos ar kitos 
įmonės turtas gali būti įkeistas 
bankams. i 

LIETUVA NĖRA 
PATRAUKLI UŽSIENIO 

INVESTICIJOMS 

.Lietuvos rytas" išspausdino 
David Holliday straipsnį apie 
mūsų šal ies patrauklumą užsie
nio investuotojams, David Holli
day 1992-94 m. dirbo Didžiosios 
Britanijos karo atašė Lietuvoje. 
Išėjės į atsargą, apsigyveno 
Klaipėdoje, yra vedės lietuvę. 

D. Holliday rašo, kad eko
nomikos reformos Lietuvoje 
vyks panašiai kaip pokario 
Vokietijoje ir Japonijoje, tik 
lėčiau, o jų iniciatorė bus ne 
valstybė, o privačios įmonės. 

Jeigu Holliday paklaustų, ar 
jis patartų Vakarų firmoms in
vestuoti Lietuvoje, jis sako, jog 
atsakytų taip:, JLietuvoje Vaka
rų firmoms tektų patirti per 
daug nusivylimų, apribojimų, 
kliūčių ir tiesiog kvailysčių. At
vykusieji iš Vakarų dažnai sako 
banalybes: kaip puiku yra Lie
tuvoje ir kaip čia viskas klojasi. 
Bet iš tikrųjų reikalai Lietuvoje 
nesiklosto taip, kaip turėtų. 
Šiuo metu Lietuva nėra palanki 
šalis verslui: nei vietiniam, nei 
užsienio. Situacija vis blogėja. 
Šalį valdo biurokratai, kurie 
nepaliauja leisti vienas už kitą 
kvailesnių potvarkių, visiškai 
negalvodami apie pasekmes". 

D. Holliday mano, kad Lietu
vai, norint pasinaudoti nau
jomis galimybėmis ir netgi būti 
permainų priešakyje, pirmiau
sia reikia turėti aiškią ateities 
(5, 10, 15 metų) perspektyvą ir 
gerus vadbWs. „Kartais man 
atrodo, kad Lietuva daro tik 
tiek, kad patenkintų reikala
vimus, kuriuos kelia Pasaulio 
bankas, Tarptautinis Valiutos 
fondas, Europos Sąjunga ir ki
tos panašios organizacijos", rašo 
David Holliday. 

Rima Jakutytė 

M I S C E L L A N E O U S 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 68th Street 
T*.: 312-776-14*6 

MARQUETTE 
PH0T0 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 ekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trecd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel . 312-776-8998 

MiJWttT «mti»lir T 
LABOR DAY GREETINGS 

To AU Our Coetumers 
From 

CMirram SAUSAM co. iwc. 
2310 S. M M 

m-277-i 
"Everyday Fresn At A Oaisy" 

LABOR DAY SPECIAL 
Fri., Sa?. Sun. s. Mon 

AH Day * Night 
$1 50 per gama 
UMVMLANKS 

•7S0S. PutMkl 
M.S0S2S 

L 
BAKE 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chkago, n 60610 

T«l. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

I L E K T R 0 8 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-776-3313 
KIAUDUUS PUMPUTI! 

AUTOMOOHJO, NAMU, SVSIKATOS. 
M OTVTSJl MMMMMM 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kana kalba ketuviikai 

FHANK ZAPOUS 
320SV, Weet SS4 

Tel. (706) 4S4-SSM 
(311) SS1-SSS4 

J K t CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 
ta t , 7 0 6 6 6 9 2654 . 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
. 3 1 1 - 6 2 5 - 4 3 3 1 

VTVIANR. KHALAF 
Attorney at Law 

8327 S. Pnlaaki Rd., 
Chicago, IL 60652 

Profesionalūs advokatai padės jums 
••spręsti SMeaeji problemas: 
•grariios. skyrybų, „reaj estete", ava
rijų, asmens draudimų ir kt. Taip pat 
verčiame ir tvirtiname įvairius 
dokumentus. Kalbame lietuviukai. 
Tel. 312-5SS-2S24 

B&D 
Taisome ir dengiame visų raiti) sto

gus, statome priestatus, ganius, 
balkonus, tvoras, dedame plyteles, 

parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus. 

Kazimieras, tel. 312-625-3465 

STASYS SAKINIS 

ii vidaus ir ii lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4S12S. PauSm 

Tat. 3U-tT7.t107 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 7 8 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaskl M . 
Tol . ( 3 1 2 ) 5 6 1 - 4 1 1 1 

Haeratl — nuostato! sala. jei 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova h- pusryčiai. Del 
informacijos skambinkite: te l . 
606-326-6166 

KRAU6TOTE6 į FLORIDĄ? 
Juozas Stanaitis INVE6TMENT 
PPOP6HTI66 siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą 

Tel./fax: 1-600-330-6476 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

RfAUMAJtriLtac 
6602 S. Pulasti Rd. 
CMcago,lt 6062* 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 312-S6V4100 Paear312-30t-<B07 

y*įįj IEJFTT I 

ACCENT REALTY 
5265 Wost 95th street 

Oak Lawn, Urnos 60453 

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

A t T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa-
tarnauja'įvamų nuosavybių pir-

ikime ir pardavime, mieste ir 
(priemiesčiuose. ' 

KMIEOK HALTOM 
79U S. rutaski 14. 

4365 S. Arclsai Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

j * norite parouoa ar pirkti namus. 
toeJpHMs Į D o m i s Meyetv Ji pro-
'mmximm, aejzsnangei w 
pstarnsus. (tarnavimas veltui. 

H E L P V V A N T E D 

for private 
home Also a housekeeper. Mušt 
speak a little English. 

CaJI: 312-788-7371 

MNATA-6 OOaSimC 
nACMtmtrr AOENCY 

Positions available: nanntes. house 
keepers lor English spMking women 

Call: 312-286-7267 
Speak EngNsh 

• 5 to 6 days 
for 3 children. English required. 

T a i . 7 0 8 - 8 8 0 - 8 3 8 4 

SIŪLOME DARBUS! 

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

A f l C a r e 
Employmoi i t Acjoncy 

To l . 3 1 2 - 7 3 8 - 7 8 0 0 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„piumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai, tkom 
Nntl Stgtlul: 312-787-1828 

Well-known, prosMoJous travel 
sooncy i i looking for a Uthuanlen 
Pnoah S n e M i apsaUue person. 
Please contact Kasta, tol. 312-
726-6600, oxt. 14 

R E A L E S T A T E 

P 
REAIAX 

REALTORS 
(312) 588-8888 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• HLS kompiuterių* FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkama ir parduodame namus 
• Apartmantus ir ieme 
• Pensininkams nuolaida 

OLSKKICO^HC. 
llllStiHStmt 
188*8866610$ 

. . . • • * . itenBosavano 
pddao M p s t M o 

ISTONKAS 
RMAVO BUS. 830-257-7100 

jg> f S a n l R^ 630-6M-3732 

OOVTFOI»eCU)6K>hcxnesfor 
pennies on $1. Delinquerit Tax, 
Repo's. REO's. Your Area. ToH 
Free (1) 600-666-6778 8xt . 
H-2415 for eurrent listlngs. 

F O R R E N T 

, 3 v? dideli kamb ; 
virtuve su spintelėmis, plytelėm išklotas 
vonios kamb . šiluma ir virimo dujos: ui 
namo vieta statyt automobiliui. Troy ir 78 
St apyi Kreiptis: Toat, tel. 312-SS4-SS72. 

isnuoflio|amas 
4 kamb. butas. 

Tel. 312-471-0720 

i naujai atremontuotas 
1 mieg. butas: šiluma, virytda. Šaldy
tuvas: 71 St. ir Francisco apyl., $495 
+ ..deposit". Kreiptis: 

1W0» <9 • e>•^6^sFw*8s^eF*8^* 

linuomojamas 2 modernių 
mtog. butas ramiame name 66 
St. ir Marquette Rd. vyr. amžiaus 
žmonėms, pensininkams. Yra 
šaldytuvas, virykta, skalb. masina. 
Kreiptis: 

IEŠKO BUTO 

Jauna, tvarkinga 4 asm. šeima 
padėtų vienišam žmogui visuose 
darbuose už suteiktą butą. Skam
binti: ZHoi (312) 523-6367. 

IEŠKO DARBO 

36 moti| vyras įsako * 
fornlfoje. Galiu prižiūrėti šonus 
Žmonos, moku staliaus darbus ir kt. 
Susikalbu angliškai. Skambinti vaka
rais (262) 647-2671 po 6 v.v. 

NEATPAZINSITE 
SAVO NAMŲ! 

Mano nuostabi lietuvė 
valytoja, su profesiniu 
patyrimu Amerikoje, 
išblizgins ir jūsų na

mus. Nuosavu automo
biliu atvažiuos į bet 

kurį priemiestį. 
Skambinti Marijai: 
tel. 847-433-7627 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(PRES. VIDMANTAS RAPSYS) 

SIUNTINIAI \ LIETUVA TIESIAI iŠ JŪSŲ NAMU 
TIK TRUMPA, LAIKA, BALTIA EKPRESS SIŪLO NAUJĄ PASLAUGA 

JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JUSU SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI IS JOSU NAMU 

NEMOKAMAI 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAV1MAS. 

462TH06SAS0MVI 0ALTM EXPRISS CO LTO 
W * » *w r % p \ e * 8 9 K I K 8 # a tSMCaCMUt t 1 C M aU6*a% 
• T M l T A a C A H C M C I P t . i m J W f ¥ I U V « » I L V « I W 
V 8 IV6aaPl*letWe 8eV W H B 9 i M 6 j ) WKA$0&MKnt WBWWWeWI 

1 - 8 0 0 - S P A H N A I 
1-8O0-772-7624 



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 VVMt 71at Strert, Chicago, lllinoto 60629 
312/476-2665 • Fax 312-4364009 

JŪSŲ MAŠINA IR JOS 
MECHANIKAS 

Ar atsimenate tuos laikus, kai taisyti, pasitikrinkite su kitu 
nuveždavote savo automobilį 
pas mechaniką, o jis, atidaręs 
variklio dangtį, po juo palindęs, 
pakrapštęs ir nustatęs, kas blo
gai, sakydavo „Palik, pataisy
siu". Atvažiavęs atsiimti už 
dienos kitos, rasdavai savo 
automobilį pataisytą ir vėl 
ramiai važinėdavai. Teisingų ir 
sąžiningų automobilių me
chanikų gretos kasdien mažėja. 

Šiandieną, pagal statistiką, 
amerikiečiai išleidžia po 90 
milijardų dolerių kasmet savo 
automobilių pataisymams. Eks
pertai sako, kad nuo 25% iki 
30% tų pinigų yra nuėję niekais, 
užmokant nekompetentingiems 
ar nesąžiningiems mechani
kams. Tarp 757,000 autome-
chanikų JAV yra nedaug ne
teisingų ar neišmanančiai dir
bančių. Daugumas jų yra teisin
gi, sąžiningi žmonės. Bet kar
tais ir tie teisingieji — sąži
ningieji sugundomi atlikti 
nereikalingus „pataisymus", 
kad galėtų lengvai ir greitai 
pasipinigauti. Prie viso to 
prisideda vis komplikuotesn: 
automobiliai. Aukštosios tech
nikos stebuklai, paslėpti po 
modernių automobilių variklių 
dangčiais, apglušina ne tik au
tomobilių savininkus, bet ir 
daugelį mechanikų. Kad išveng
tumėte jūsų piniginės pikt-
naudojimo automobilių taisymo 
dirbtuvėse, buvo kalbėtasi su 
daugiau kaip tuzinu valdžios 
žmonių, mechanikų, vartotojų ir 
įvairių žinovų. Čia pateikiamos 
5 svarbiausios problemos, į ku
rias automobilių savininkai 
turėtų atkreipti dėmesį: 

1. Mažas pagedimas nusta
tomas, kaip didelis pataisymas. 
Pvz., daugumas automobilių, 
kurie buvo išleisti į apyvartą po 
1980 metų, turi centrinį 
kompiuterį, arba „smegenis", 
kontroliuojančius daugelį to au
tomobilio veikimo sistemą. Kai 
kas sugenda, signalizuojama į 
pagrindinį kompiuterį, ir jis 
parodo sugedimo priežastį. 
Mechanikas, tai pamatęs gali 
pakeisti sugedusią dalį ir leng
vai, greitai pataisyti jūsų au
tomobilį. Taip atrodo teorija. 
Tikrovėje nesąžiningas me
chanikas gali jums prisakyti 
daugybę įvairių bėdų, arba net 
ir paties kompiuterio pagedimą. 
Užuot pakeitęs už 150 dol. dalį, 
mechanikas jums gali liepti 
pakeisti kelias dalis ar net ir 
patį „sugedusi" kompiuterį, 
kuris gali kainuoti nuo 400 dol. 
iki 900 dol. 

Patariama būti atsargiems ir 
kritiškiems, kai kalbama apie 
brangius pataisymus. Jei jums 
sako, kad visa kompiuterio ar
ba kita sistema nebeveikia, 
važiuokite į kitą dirbtuvę ar pas 
kitą mechaniką ir sužinokite jo 
nuomonę. Specialistai sako, jog 
yra beveik neįmanoma, kad du 
mechanikai iš dviejų skirtingų 
dirbtuvių bandys jus tuo pačiu 
būdu apgauti. 

2. Jums pateikiama sąskaita 
už daug paskirų dalių, kurios 
įeina į vieną pataisymą. Sis 
apgavimo būdas pasitaiko 
dažnai, taisant stabdžius. 
Mechanikas gali išvardinti jums 
įvairias pakeistas dalis atskirai, 
nors visos tos dalys įeina į 
pataisymą — pakeitimą stab
džių, ir neturėtų būti išsakomos 
atskirai. Kaip nuo to apsi
saugoti? Jūs pats nelabai 
nusimanote apie automobilio 
taisymą ir gal suprasite, kad 
buvote apgautas tik po to, kai 
užmokėsite. Apsisaugojimui 
paprašykite iš anksto smulkios 
dalių ir pataisymo sąmatos: 
kiek dalių bus pakeista, kiek 
kainuos ir, prieš sutikdamas 

mechaniku palyginimui. 
3. Malas nebrangus pataisy

mas virsta brangiu dideliu 
pataisymu. Yra dirbtuvių, 
kurios privilioja jus, sakydamos, 
kad bus visai nebrangu, o pas
kui jie jūsų automobilį beveik 
visai išmontuoja. Jūs negalite 
niekur kitur kreiptis, o 
mechanikas aiškina, kad jūsų 
automobilis buvo daug bloges-
niam stovyje, negu jie iš pradžių 
manė. Tokiu atveju leiskite savo 
nuovokai nuspręsti, ar pasiū
lymas pigiai pataisyti jūsų au
tomobilį nėra per geras. Nors 
kaina svarbu, bet pinigai tegul 
nebūna vienintelis dalykas, kas 
nuspręstų jūsų automobilio su
taisysią. Mechanikai, nors ir 
būdami sąžiningi, skiriasi 
kainomis ir savo žiniomis. I tai 
reikėtų atkreipti dėmesį, ypač 
dabar, kai automobiliai darosi 
vis komplikuotesni. 

Šiuo metu tik Hawaii ir Mi-
chigan valstijos reikalauja au
tomobilių taisymo dirbtuves pri
imti tik kvalifikuotus mechani
kus. Kitose valstijose yra jūsų 
reikalas susirasti kvalifikuotus 
mechanikus. Surasti kvali
fikuotą mechaniką bei dirbtuvę 
galite kreiptis į American 
Automobile Association. Ši 
įstaiga jums duos rekomen
dacijas kvalifikuotų dirbtuvių ir 
mechanikų, nors ir nesate jų 
nariu. Kita galimybė susirasti 
patikimą mechaniką, kreiptis 
tik į tuos mechanikus, kurie 
turi „National Institute for 
Automotive Service" (ASE) 
pažymėjimus. Bet ir čia reikia 
būti atsargiems: automobilių 
taisymo dirbtuvė gali pakabinti 
ant sienos ASE pažymėjimą, jei 
joje nors vienas mechanikas turi 
tokį dokumentą. Be to, mecha
nikas gali gauti tą pažymėjimą 
tik iš vienos automobilių 
taisymo aštuonių sričių. Todėl 
pasitikrinkite, kad jūsų 
mechanikas būtų išlaikęs visus 
reikiamus egzaminus. 

4. Automobilių gamintojai 
pažada automobilių pardavė
jams, kad jie užmokės už auto
mobilių trūkumų pataisymą, 
bet niekas to nepasako jums. 
Yra maždaug 500 paslėptų ga
rantijų, kurias duoda automo
bilių bendrovės. Tos garantijos 
apmoka defektus, kuriuos 
surado automobilių gamintojai 
po to, kai išleido automobilį į 
rinką. Jie praneša pardavėjams 
apie tai techniškų patarnavimų 
biuleteniuose. Nėra jokio fe
deralinio įstatymo, kuris reika
lautų, kad ir automobilio pir
kėjams apie tai būtų pranešta. 
Tik keturios valstijos: Cali-
formja, Connecticut, Virgimja ir 
V/isconsin turi tokius įsta
tymus. Padarę tokius pataisy
mus, pardavėjai gali reikalauti 
iš nieko nežinančio pirkėjo 
užmokesčio už pataisymą, nors 
pirkėjui tai neturėtų nieko kai
nuoti, nes pardavėjui apmoka 
už tai gamintojai. 

Kaip apsisaugoti nuo šios 
apgavystės? Jūs nežinosite, jei 
neklausite. Jei turite su auto
mobiliu sunkumų, kurių jūsų 
garantija nedengia, pasiklaus
kite pardavėjų, ar jie turi geros 
valios „good will program", su 
„policy adjustment". 

Specialistai sako, kad dau
gumas pardavėjų stengsis jums 
padėti ir atsakys į šiuos 
klausimus, ypač jei jūs naudo
site automobilių pramonės 
tarminus. The National High-
way Traffic Safety Administra-
tion turi „hot line" ir teikia 
informaciją apie garantijas dėl 
automobilių saugumo ir auto
mobilių atšaukimus, tel. 
800-424-9393. Taip pat jūs 

PASISAUGOKITE! 

Kai kurie dalykai niekada 
nesikeičia — jie buvo svarbu 
žinoti vakar, jų reikia laikytis 
šiandien ir turbūt reikės rytoj. 
Dažnai kalbame apie atsar
gumą, ką kada ir kaip turime 
daryti, kokių priemonių reikia 
imtis apsaugoti save ir savo 
artimuosius. Mes tą visi gerai 
žinome, bet... dažnai pasitaiko, 
kad pamirštame visus saugumo 
perspėjimus ir padarome taip, 
kaip buvo šimtą kartų patarta 
nedaryti. Paskui dažnai gaili
mės, bet po laiko. 

Šiais laikais, važiuojant au
tomobiliu, turėtumėme žinoti 
kai kuriuos dalykus ir to ne
turėtumėme niekada daryti. Tai 
galioja ne tik dideliame mieste, 
bet ir mažame miestuke ar lau
kuose. Šiais laikais yra labai 
daug nesveikų ir blogų žmonių 
visur ir jų reikia pasisaugoti. 
Čia dešimt dalykų, kurių turi
me nedaryti, vairuodami 
automobili: 

1. Niekada nepaimkite ant 
kelio ar gatvės stovinčio ir 
prašančio pavėžinti žmogaus, 
nesvarbu, ar jis būtų vaikas, su
augęs ar senas. Norėdamas būti 
geru „samaritiečiu", galite la
bai nukentėti. 

2. Niekada nepadėkite — 
nepaveskite sugedusio automo
bilio, sustojusio prie kelio, vai
ruotojui. Nuvažuokite į arti
miausia benzino stotį ar policiją 
ir painformuokite apie žmogų, 
kuriam reikia pagalbos. 

3. Visada turėkite su savimi 
smulkių pinigų. Atminkite, jei 
jums kas atsitiks ir reikės 
pasišaukti policiją ar kitokią 
pagalbą, apmokami telefonai 
nepatarnaus jums be pinigų. 

4. Važiuojant visada užrakin
kite duris ir užsidarykite 
langus. Tas apsaugos nuo įvai
rių nepageidaujamų svečių. 

5. Niekada nevažuokite 
vienas naktį j mašinų statymą 
aikštelę, kuri yra neapšviesta — 
tamsi. 

6. Vairuojant visada saugo
kitės: ne tik pats vairuokite 
atsargiai, bet stebėkite ir 
saugokitės kitų vairuotojų. 
Nelaimė gali atsitikti ne dėl to, 
kad jus blogai vairavote, bet kad 
kiti blogai vairavo, o jūs to nepa
stebėjote ir nepasisaugojote. 

7. Savo automobilį prižiūrė
kite, kad jis nesugestų, jums be
važiuojant. Išgirdę negirdėtą 
cypimą ar ūžimą automobilyje, 

tuojau patikrinkite ir sutvarky
kite. 

8. Nevažinėkite su tuščiu ben
zino tanku. Niekada nevažiuo
kite automobiliu, kai benzino 
tanko rodyklė rodo žemiau 
ketvirčio. Perskaitykite au
tomobilio savininko knygelę 
ir gerai įsidėmėkite visus 
nurodymus, kurie sako, kada ir 
ką turite daryti bei pataisyti. 

9. Išmokite pačius paprasčiau
sius automobilio pataisymus. 
Tokias pamokas paprastai siūlo 
vietinės gimnazijos, o dabar ir 
automobilių pardavimo krautu
vės. 

10. Būkite pasiruošę įvai
riems netikėtumams. Išmokite 
pakeisti nuleistą padangą. 
Turėkite mašinoje visada atsar
ginę padangą ir padangai pa
keisti įrankius. Ypač žiemą, 
visada vežiokitės mašinoje 
druskos ir ledui nuo langų 
nuvalyti šluotelę. 

Atrodo, kartojame paprastus 
ir visiems žinomus dalykus, bet 
pagalvokite, ar jūs visa tai 
darote, ką čia skaitote! Jei ne, 
pradėkite atsargiau važinėti, 
nes nelaimės visada ir visiems 
gali atsitikti. Todėl net ir 
lietuviška patarlė sako: „At-

LIETUVOJE DAUGĖJA 
ŠIMTINIŲ 

Lietuvos pinigų apyvartoje 
toliau daugėja 100 litų vertės 
banknotų, praneša Lietuvos 
Bankas. Liepos mėnesį 100 litų 
nominalo kupiūrų padaugėjo 
526,000, o per trejus metus nuo 
lito įvedimo — 11.6 mln. arba 
beveik devynis kartus. 

Liepos pabaigoje apyvartoje 
buvo iš viso 13.17 mln. didžiau
sio nominalo — 100 litų bankno
tų (jų vertė 1.3 mlrd. litų). 1993 
m. viduryje, įvedus litą, šių 
banknotų buvo apie 1.5 mi
lijonai. 

Liepos mėnesį smarkiai suma
žėjo 1 lito nominalo banknotų — 
nuo 9.8 mln. iki 0.98 milijonų. 

Kitų nominalų banknotų lie
pą nežymiai sumažėjo, išskyrus 
50 litų nominalo 1993 m. pavyz
džio banknotus, kurių pastarai
siais mėnesiais į apyvartą išlei
džiama vis daugiau. Liepos pa
baigoje jų buvo iš viso už 418 
milijonų litų. 

(AGEP, 08.28) 

sargą gėdos nedaro!" 
Naudotasi medžiaga iš įvairių 

biuletenių. 
B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

DRAUGAS, šeštšdienis , 1996 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis 

galite parašyti Center for Auto 
Safety, 2001 S St. N.W. Wa-
shington, D.C. 20009. Aprašyki- , 
te savo problemą, kokios firmos, 
modelio ir metų yra jūsų auto-' 
mobilia, įdėkite sau adresuotą 
voką su 55 centų pašto ženku, 
ir gausite sąrašą „service biulle-
tins" apie jūsų automobilį. 

5. Nereikalingas taisymas to, 
kas nėra sugedęs. Persisten
giantys mechanikai, darydami 
„priventive maintenance", yra 
tapę tiesiog apgavikais. Pvz., 
jums pasakoma, kad lingės 
(shocks) yra dabar tvarkoje, bet 
gali sugesti bet kuriuo metu. 
Tai panašu į tai, jei kas nors 
patartų jums namuose pakeisti 
elektros lemputes, nors jos ir 
neperdegusios. 

Kaip to apsisaugoti? Žinokite, 
kad kai kurios dalys susidėvi, 
pvz. radiatorių vamzdeliai 
„radiator hoses" ir „timing 
beita", ir jie turi būti pakeisti 
anksčiau, negu jie sutruks. Bet 
daugeliu atveju jūsų automo
bilio sistemos įspės apie tai iš 
anksto. Jei turite abejonių dėl 
mechaniko pateikiamos jūsų 
mašinos diagnozės, kreipkitės 
pas kitą ir gaukite kitą 
nuomonę. 

Atminkite, kad Amerikoje rei
kia klausti ir klausti. Juo 
daugiau klausite, tuo daugiau 
žinosite, tuo mažiau būsite 
apgautas. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.08.13). 

Aldona ŠmulkMene ir 
Birutė Jasaitienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F Ų N E R A L 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

• • * , i - ' t • 

4330 So. Cal'rfornia 4605 So. Hermi tage 

ALLPHONES 
rz— 1-312-523-0440 

N 
.V. LACK & SONS 

FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
MCKORY HILLS 9236 S, ROBERTS ROAD 
MARqUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-9744410 

P E T K U S & S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.) 
' EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST 

TfNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONWIDE 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 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVtO CAIOAS J* 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagohnd's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southw*st Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-448-6209 

A.tA. 
JONAS SAVICKAS 

po sunkios ligos, atsisveikino su mumis rugpjūčio 30 d., 
sulaukęs senatvės. 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Joniškio valsčiuje, 

Drąsutaičių kaime. Tarnavo Lietuvos kavalerijoje, ulonų 
pulke; Vokietijoje studijavo veterinariją Muencheno universi
tete. Amerikoje išgyveno 46 metus. 

Giliame liūdesyje liko: žmona Albina Ulevičiūtė, sūnus 
Jonas, marti Onutė, anūkas Jonukas, duktė Irutė Karaliū
nienė, žentas Rimas, anūkai: Rimas ir Tomas su žmona 
Michele bei proanūkas Aleksiukas; duktė Regina Didžbalienė, 
žentas Adomas, anūkai: Adomas, Dana Dapkienė su vyru An
drium, Lina su sužieduotiniu Arūnu Buntinu, Vida 
Markevičienė su vyru Vyteniu, brolis Julius Savickas su 
šeima Lietuvoje; taip pat labai daug brolių ir seserų vaikų 
Lietuvoje. 

Velionis priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai, 
lietuvių akademinei Korp! Romuva ir Lietuvių Tautiniam 
akademiniam sambūriui. 

A.a. Jonas nepaprastai giliai išgyveno visus lietuvių 
tautos skausmus ir labai džiaugėsi Lietuvai laisvę atgavus. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 2 d. nuo 4 iki 9 
v.v. S. C. Lack & Sons Palos Funeral Home laidojimo 
namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL. 

Laidotuves antradieni, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo namų 8:30 
vai. ryto velionis bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jonas bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Velionio atminimui prašoma aukas skirti Lietuvos Parti
zanų globos fondui ir dienraščiui „Draugas". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, anūkai, proanūkaa 
ir kiti giminės. 

Laid. dir. S. C. Lack ir Sūnus. Tel. 708-9744410. 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS GIBAITIS 

Mano mylimas Tėvas mirė 1984 m. rugsėjo 3 d. Jo at
minimas man brangus, todėl prašau gimines ir draugus tą 
dieną prisimint a.a. Juozą savo maldose taip pat. 

Sūnus John A. Gibaitis 

A.tA. 
j.s.fil. ALGIMANTUI ŽILINSKUI 

Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirmininkui, ilga-
mečiui Akademinio Skautų sąjūdžio Australijos 
atstovui, buvusiam Australijos ASS skyriaus pirmi
ninkui su skausmu Lietuvoje atsiskyrusiam su šiuo 
pasauliu, jo žmonai Lietuvoje, sūnui Australijoje, vi
siems artimiesiems ir visiems Lietuvos skautams ir 
jų vadovams reiškiame skautišką užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmija 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LEO OKSAS 

Minint mano mylimo Vyro, kurio netekau 1989 m. rug 
sėjo mėn. 8 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus auko
jamos š.m. rugsėjo mėn. 8 d. Šv Kazimiero lietuvių bažnyčioje. 
Los Angeles, CA. 

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus tą diena prisiminti 
velionį Leo savo maldoje. 

Nuliūdusi žmona Izabelė. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vytauto Didžiojo šaulių 

rinktinė ruošia gegužinę sekma
dienį, rugsėjo 1 d., nuo 12 vai. 
vidurdienį, savuose — Šaulių 
namuose - 2417 W. 43 St., 
Chicago. Pelnas skiriamas 
Šaulių sąjungos žurnalui „Tri
mitas" paremti. Bus skanių 
lietuviškų patiekalų, atsigai
vinimui veiks „šaltinėlis", o 
šokiams gros ir visus linksmins 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės orkestras, vadovaujamas 
Kosto Ramanausko. Visi šauliai 
ir lietuviškoji visuomenė kvie
čiami atsilankyti, linksmai 
praleisti laiką ir paremti 
žurnalą. 

Pirmadieni, rugsėjo 2 d., 
yra Darbo dienos šventė (Labor 
Day), todėl „Draugo" redakcija, 
administracija ir spaustuvė ne
dirba, o taip pat neišeis antradie
nio dienraštis. Visi darbuotojai j 
„Draugo" patalpas vėl susirinks 
antradienį, rugsėjo 3 d., o mūsų 
administracijos tarnautojos 
nekantriai lauks patarnauti 
visiems norintiems užsisakyti 
stalus ar įsigyti bilietus į 
„Draugo" metinį pokylį, ruo
šiamą rugsėjo 22 d., 4 vai. p.p., 
Martinique salėje. 

Nereikia didelių pastangų 
ar „įtakingų ryšių", kad galėtu
mėte patekti į Lithuanian Mer-
cy Lift rengiamą puotą, pava
dintą „Artimo meilės menas". 
Kai demokratų partijos „šulai" 
po suvažiavimo norėjo įsigyti 
bilietus į Chicago Art Institute 
patalpose vykstantį užbaigtuvių 
pokylį, už jokius pinigus nega
lėjo to padaryti, reikėjo specia
laus kvietimo. LML kviečia vi
sus, tereikia pakelti telefono 
ragelį ir paspausti numerį 708-
443-8297. Puota vyks rugsėjo 7 
d., 6 vai. p.p. 

Lietuvių operos repetici
joms Jaunimo centre reikalin
gas pianinas. Jei kas galėtų pia
niną perleisti, prašome skam
binti operos pirmininkui Vytau
tui Radžiui tel. (312) 737-0235 
ir susitarti. Būtų dar geriau, jei 
kas savo turimą pianiną paau
kotų Lietuvių operai. Kiekvieną 
kartą, kai bus liečiami jo klavi
šai repeticijų metu, Lietuvių 
opera prisimins savo gerada
ri aukotoją. 

Antanas Vaičaitis įsigijo 
viso stalo bilietus į dienraščio 
„Draugo" pokylį, kuris rengia
mas rugsėjo 22 d., Martiniąue 
salėje. Bilietai gaunami ir stalai 
užsakomi administracijoje. 
Kviečiame ta paslauga pa
sinaudoti. 

ALTo Čikagos skyriaus tra
dicinė gegužinė rengiama rug
sėjo 2 d., pirmadienį (Labor 
Day), Anie ir Aldonos Grinių 
sodyboje, 15904 W. 143 St., 
Lockport, IL. Neturintieji savo 
susisiekimo priemonių, prašomi 
skambinti 434-4645 arba 
434-3713. Yra pasamdytas au
tobusiukas ir suorganizuoti keli 
automobiliai, kurie užsiregistra
vusius nuveš. Išvažiuojama 11 
vai. ryte nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios. Nevėluoki
te. 

Lietuvos Krikščionių demo
kratų partijos valdybos narys 
dr. Albertas Šimėnas, baigda
mas viešnagę Čikagoje ir apy
linkėse, penktadienį dar kartą 
apsilankė „Draugo" redakcijo
je pasidalinti įspūdžiais iš 
susitikimų su lietuvių visuome
ne Kalifornijoje, Čikagoje ir 
Lemonte, pasidžiaugė labai pa
lankiais LKDP vertinimais ir 
pažadėta parama. Jis visiems 
yra dėkingas už prielankumą ir 
finansinę pagalbą, kuri bus 
ypač vertinga, ruošiantis Seimo 
rinkimams. Dr. Šimėnas dar 
lankysis kai kuriuose kituose 
lietuvių telkiniuose ir Ateitinin
kų studijų savaitgalyje Daina
voje, o po to per New Yorką 
skris atgal į Lietuvą, nes iki 
Seimo rinkimų nedaug laiko 
beliko, o darbų dar daug reikia 
padaryti. 

Čikagos ir apylinkių lietu
viai gerai pažįsta simpatingąją 
Rimą Polikaitytę, nuo mažens 
pratę ją matyti lietuviškoje sce
noje — deklamuojančią, vaidi
nančią, skaitančią ir dainuojan
čią išskirtinai gera lietuviška 
tartimi, tiksliu, sklandžiu lietu
višku žodžiu. Rima veikli atei
tininkų organizacijoje uoli 
„Grandies" tautinių šokių an
samblio šokėja ir mokytoja, li
tuanistinės mokyklos dėstytoja, 
„Dainavos" ansamblio narė ir 
t.t. ir t.t. Džiaugiamės, kad 
Rima sutiko vadovauti pro
gramai dienraščio „Draugo" 
metinio pokylio metu rugsėjo 22 
d., 4 vai. p.p. Martiniąue salėje. 
Visi kviečiami į šį šaunų pokylį, 
o stalus galima užsisakyti 
„Draugo" administracijoje. 

Stanley Balzekas, Jr. užsakė 
visą stalą į dienraščio „Draugo" 
pokylį. Jis kiekvienais metais 
mielai dalyvauja , ,Draugo" ren
giniuose, todėl renginių komite
tas labai džiaugiasi vėl galėsiąs 
matyti St. Balzeką su savo sve
čiais rugsėjo 22 d. Martiniąue 
salėje. 

Dr. Jono Šalnos medžio šaknų darbai. Nuotr Zigmo Degučio 

„ESAME VIENOS TAUTOS 
VAIKAI" 

„Seklyčios" išvykų vadovei E. už metų, kitų bus didelis gražus 
Sirutienei paskelbus, kad vyks- pušynas. Kitoje kelio pusėje — 
tame pakviesti dr. J. ir J. Šalnų savom rankom iškastas tvenki-
į VVisconsin esančią gyvenvietę nys. Krantai iškloti akmenimis, 
ir Portage miestelyje esantį Pakilioje vietoje iš sulinio atves-
muziejų, bematant užsiregist- ti vamzdžiai fontanui, iš kurio 
ravo 46 asmenys. Susidarė ir vanduo krenta kaip kristalas, 
eilutė laukiančių, gal kas nors Atsisukus, pakėlus akis, kal-
atsisakys, ir jų vieton galės pa- nais žaliuoja gražus miškas, 
kliūti kiti. Deja, tokia laimė (Taip ir peršasi dainos žodžiai: 
nepasitaikė. Kur giria žaliuoja, ten mano 

Tad rugpjūčio 13 d. ryte namai...). Šalia, ant kalnelio, 
lipome į vėsinamą patogų stovi gražus pastatas. Tai — dr. 
autobusą. Prisistatė autobuso J. ir J. Šalnų suprojektuoti 
vairuotojas Benn. Pareiškė, kad namai. Prie namo gėlėmis ap-
jis vairuoja autobusą antrą sodintas didžiulis lietuviškas 
dieną. Eksursantams jo pareis- koplytstulpis. Akys „ganosi", o 
kimo nepabūgus, prisipažino, šeimininkė nerimsta ir kviečia 
kad vairuoja jau 42 metus, visus vidun atsigaivinti. 
Taigi, esame gerose rankose. įeiname, stalas padengtas ir 
Sunku išvažiuoti iš miesto ir apkrautas apetitą keliančiais 
priemiesčių, daug užtvarų, nes gardumynais. Taip norisi apžiū-
taisomi keliai. Benn pareiškia, rėti viduj sienas, kurias dengia 
kad Čikagoje yra du metų paties dr. J. Šalnos tapyti 
sezonai, būtent: žiema ir kelių paveikslai. Pagaliau artinamės 
taisymas (juokdarys tas mūsų p r įe stalo. Ir ko ten nėra: ir stir-
vairuotojas) nienos, ir laukinis kalakutas, o 

įvažiavę į greitkelį, riedame jau grybai grybai! Pačios J. Šal-
netrukdomi nustatytu greičiu, nienės rinkti ir pagaminti. Už-
Vairuotojas įdomiai dėsto geo- kandžiaujame, apetitas toks 
grafiją ir istoriją vietovių, ku- puikus, o šeimininkai vis nuo 
rias pravažiuojame. Tad ir nepa- vieno būrelio prie kito, ir vis ra-
jutome, kaip atsidūrėme Por- gindami, vis drąsindami. Pasi-
tage Wisc. miestely. Kadangi sotinę ir pailsėję, leidžiamės vėl 
išsukus iš greitkelio ir važiuo- į lauką kas sau. Mėginu lipti 
jant kaimų keleliais yra gana nuo stačios pakrantės į tven-
klaidu, dr. Šalna atvyko mūsų kinį, patikrinti, kokios Žuvys 
pasitikti, kad nepaklystume. ten plaukioja. Kur tau, štai 
Atvykusius su plačia šypsena vadovė E. Sirutienė vėl kviečia 
pasitinka namų šeimininkė, su 
kiekvienu asmeniškai pasi
sveikindama ir, kiek įmanoma, 
aiškindama aplinką. Tų klausi
mų klausimėlių begalės... 

Stebiu tą nepaprastą grožį. 
Šalia kelio pasodintas pušynėlis, 
kadangi pušys greitai auga,tai 

mus prie autobuso, nes vyksta
me šeimininko lydimi į Portage 
miestelį,kur jaunasis advokatas 
Vitas Šalna turi savo įstaigą. O 
antrame aukšte — dr. J. Šalnos 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 VV. Monroe, Suite 1300. 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo. ,,žalios korte
les" gavimo, ir t.t. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. Palaiki Rd.. Chicago, a <M» 
(Vi bi i saur* nuo Balzeko muziejaus) 

TeL 312-5S2-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 70S-3O1-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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 VV. 63th Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9 v.r.-5 v.v. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

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

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h S t 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. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
x Paskutine vasaros dieną, 

rugpjūčio 31, 7 vai. vakaro 
• Jaunimo centro kiemelyje ir ka
vinėje rengiamas nuotaikingas 
vakaras „Vasarą palydint". 
Skambės visų mėgstamos dai
nos, atliekamos muz. Arūno Au-
gustaičio ir vakaro svečio Algio 
Velokaičio. Vyks diskoteka — 
„Visų laikų muzika", {ėjimas 
nemokamas. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x ŽEMĖ L. PRODUC-

TIONS praneša, jog po ilgų ir sus pasaulio kraštus pigiausio-
sunkių derybų visos mūsų radi- mis kainomis Kreiptis į Te-

x TRANSPAK praneša: 
„Per pastaruosius 3.5 metų 
Vilniaus gyventojams mokes
čiai už butų šildymą padidėjo 
120 kartų. Mokestis už dujas 
padidėjo 68 kartus, už elektrą 
28.6 karto. Per tą patį laikotarpį 
pensijų vidurkis padidėjo vos 3 
kartus". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312436-7772. 

(sk) 
x Travel Center, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir 

įsteigtas muziejus. Iš Vito įstai
gos irgi negali išeiti. Ir ko ten 
nėra — didžiausia lenta šachma
tų, atvežta iš Lietuvos. Visos 
figūros išpjaustytos rankomis. 
Didžiulė, nuo grindų iki lubų, 
spinta — tai įvairiausių karei
vėlių kolekcija. Tai advokato 
Vito atgaivos vietelė. Toliau 
sieną užima Lietuvos kuni
gaikščiai Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, Vytautas Didysis. 
Viskas padaryta iš medžio. 

Negali ilgai džiaugtis, nes 
laikas nestovi vietoje. Lipame į 
antrą aukštą. Salė erdvi. Slen
kame nuo vienos figūros prie ki
tos. Viskas išpjaustyta iš medžio 
šaknų dr. Šalnos rankomis. 
Galėčiau prie vienos figūros 
visą dieną prabūti, taip įdomu. 
Vadovė Elenutė, pamačiusi 
didelį vairą, šoko prie jo, kaip ir 
pridera „kapitonui" nusifoto
grafavo... 

Mane ypatingai žavėjo vidury 
salės iš šaknų išpjaustytas di
džiulis stalas, ant kurio pasta
tytos trys žvakės. Štai — du 
manekenai tautiniais rūbais. 
Lietuvaitės rūbai ypatingai 
patraukia akį. Dar taip norėtųsi 
pabūti, tik tas laikas taip spau
džia. Kad ir nenorom, palie
kame muziejų su visom grožy
bėm ir grįžtame atgal, kur 
šeimininkė jau laukia su kve
piančia kavute ir namie keptais 
pyragais. Dar valandėlę gė
rimės gražia gamta, iki vadovė 
Elenutė ragina mus rinktis prie 
autobuso, laikas namo. 

Dėkojame asmeniškai dr. J. ir 
J. Šalnams už rūpestį, globą, 
taip šauniai mus praturtinusius 
savo rankų darbo vaisiais ir gra
žia gamta. 

Susirinkus prie autobuso, va
dovė Elenutė dar kartą visų var
du padėkojo, padėkos ženklan 
įteikų visų dalyvių pasirašytą 
padėkos kortelę. Turėdami savo 
tarpe operos solistę Danutę 
Stankaitytę, jos vadovaujami, 
užtraukėme šeimininkams „Il
giausių metų" ir „Valio valio". 

Dr. Šalna atsisveikindamas 
prabilo: „Mieli draugai, saky
čiau bičiuliai, kai atvykote ne 
visus asmeniškai pažinojau. Per 
tą keletą v a l a n d ė l i ų vis i 
pasidarėte kaip mūsų brangiau
si sesės ir broliai, juk esame 
vienos ir tos pačios tautos 
vaikai". 

Tas neišsakomai nuoširdus at
sisveikinimas taip mus paveikė, 

jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v.r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis. Darbo die
nomis siūlome informacinę 
STUDIJA R, šeštadieniais isto
rinę VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 
vatų pajėgume ir laisvai pasie
kia Illinois, Indiana, Michigan 
bei Wisconsin lietuvius. Visais 
radijo reikalais, įskaitant ko
mercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų ži
nutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ L 
PRODUCTIONS, LITHUA
NIAN NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1161 OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - vienintelis radi
jo informacinis tinklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaitę. Pasiklausykite! 

(sk) 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodines lietuviškos spaudos svarba užsienio lietuvių 
tautines savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administradja bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo parama lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo i.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.; 
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra 

65 doL JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 doL, „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 doL nuolaidą. 

Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu 
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus 

Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti $— 
Pridedu auką „Draugui" $-
Išviso *-

metams 

Vardas -
Adresas 

-Pavarde 

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

VI-

PreL dr. Ignas Urbonas, Šv. 
Kazimiero parapijos, Gary In
diana, klebonas, kaip ir kitais 
metais — atsilygindamas už 
„Draugo" pokylio bilietą, pridė
jo dar 15 dol. auką. Renginių 
komite tas jam nuoširdžiai 
dėkoja. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katal ikų federacijos valdyba 
įsigijo viso stalo bilietus į 
„Draugo" puotą rugsėjo 22 d , 
sekmadieni, Martiniąue salėje. 
Ar ir Jūsų organizacija jau 
pasirūpino stalu? 

kad pastebėjau ant kai kurių 
blakstienų sužvilgant ašarėles. 
Grįžtant namo, kelias atrodė 
trumpesnis, tad ir greičiau 
atsidūrėme prie „Seklyčios" 
durų. 

Visų eksursantų vardu dėko
ju vadovei Elenutei už puikų 
ekskursijos suorganizavimą bei 
vadovavimą. Laukiame dau
giau iškylų! 

Ona Luldenė 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", rugsėjo 4 d., 
trečiadienį, popietinės pro
gramos nebus. Visi vėl susi
rinksime „Seklyčion" rugsėjo 
1 1 d , trečiadienį, 2 vai. popiet. 
Tuomet vyks „Sočiai Security" 
administracijos informaciniai 
pranešimai, svarbūs visiems 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
Kalbės adv. Saulius Kuprys, 
bus aiakinumii apie testamentų 
ir palikimų sudarymus bei įvai
rius tęsinius reikalus. Tai ypač 
vertinga popietė, todėl nepra
leiskite progos atvykti, atsi
veskite ir savo pažįstamas, ku
rie gal retai į Vyresniųjų 
lietuvių centrą užsuka. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami, visi laukiami. At
vykite! 

„Grandies" jaunimo tau
tinio ansamblio moksleivių ir 
studentų šokėjų registracija, 
repeticija ir naujų šokėjų 
priėmimas vyks sekmadieni, 
rugsėjo 8 d., 7 vai. vak. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

resę Lesniausldenę, tel. 847-
526-0773. 

(sk) 

x Videojuosta* U Lietuvos 
kokybiškai perrašome į 
amerikietišką sistemą ir at
virkščiai. Tik $25. Tel. 
630969-2777. Amerikos Lietu
vių televbaja, P.O. Box 215, 
Downers Grove, IL 90615. 
Mūsų laidas Čikagoje galite ma
tyti kiekvieną šeštadienio rytą 
23 TV kanale. 

(•k) 

x Pigiausi telefoniniai ry
šiai su Lietuva. Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai ui minutę. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš*vienos 
firmos į kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd. ketvd. 8 -10 
v. v. atstovybės telefonu 
708-3864)656. (sk) 

I Lemonto LB apylinkės geguiinėn kasmet atsilanko ir jauni, ir vyresnieji, bet visi maloniai 
praleidžia laiką, čia svečių būrelis ii anksčiau, bet, galima tikėti, kad jie atsilankys ir sekma
dieni, rugsėjo 8 d., į Pasaulio lietuvių centro aplinką ir dalyvaus Lemonto LB apylinkės vasaros 
galo šventėje. Ii kairės: Kazys Laukaitis, Audronė Norueienė, Jusslė Laukaitienė, Genė Rimkienė, 
Linda Burbienė, Ričardas Burba, Jurgis Riškus ir Alvydas Jonikas. 

x E. Gailevičiūtė, Chicago, 
IL, atsiuntė $100 Lietuvos 
našlaičių vargą sumažinti. Naš
laičių vardu dėkojame! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Automobi l io , n a m ų 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., E v e r g r e e n Pk., IL 
60805-2325. TeL 706-422-3456. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u v ienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5886868 ar
ba (708) 428-7161. 

(sk) 

x Ganu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURTITr kortelę, 
vairavimo leidimą (driver'e 
l icense) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, teL 1-708-2468241. 

(•k) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už para
mą našlaičiams, invalidams vai
kams ir daugiavaikėms šei
moms: Daina Siliūnienė 8200, 
Nijolė Kersnauskaitė 890, Ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 80088. 

(sk) 
x A.a. Petro Stravinsko at

minimui papildomas aukas šei
ma paskyrė „Vaikų Vilčiai". 
Aukojo: Laima Jarašiūnienė 
$30, Jonas ir Laima Šalčiai $50, 
JohnirMsryt*Utz$25.Nuošir 
dus ačiū visiems. 

(sk) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621W. 71 Street, Chicago, IL. 
TeL (312) 478-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Walt Disney „LIŪTAS 
KARALIUS"! Lietuvių kalba! 
„ M ū s ų v a i k a i dėl tokių 
knygų tiesiog nurita". - ŽB, 
Vilnius, Rinkitės iš sąrašo 218 
naujų knygų iš Lietuvos! Taip 
pat mielai surasime Jums anks
čiau išleistą knygą, kasetę, 
kompaktinį diską, ar kompiu
terinę programinę įrangą. 
KNYGOS SKRYDIS, B o s 
811, Vilnius 2655, IJthnanie 
Elektroniniu paštu: zbeliausė) 
aiva.lt Atstovas Amerikoje: 
Andrius Kulikauskas (312) 
476-8221. 

(sk) 

http://aiva.lt

