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Uetuva-LatvŲa. 
Derybom dėl jūros sienos 

Numatomas santykių 
pakrikimas, jei Latvija 

ratifikuos ginčytiną sutartį 
Vilnios, spalio 17 d. (BNS) -

Lietuvos diplomatai, kaip regis, 
rimtai suabejojo partnerystės su 
Latvįja nauda, nes yra nusivylę 
nesukalbama jos pozicija ginče 
dėl ekonominės zonos. 

BNS ii patikimų šaltinių gavo 
Užsienio reikalų ministerijoje 
ruošiamo dokumento projektą, 
kuriame mėginama nuspėti 
Vilniaus veiksmus, jei latviai, 
nepaisydami Lietuvos protestų, 
ratifikuos sutartį su užsienio 
bendrovėmis dėl naftos 
žvalgybos ginčytinos priklauso
mybės Baltijos jūros dalyje. 

Dokumente abejojama dėl to
lesnio Lietuvos dalyvavimo 
Baituos bendradarbiavimo pro
cesuose, nes Latvijos veiksmai 
rodo, jog Si valstybė „nebėra 
solidarus, patikimas ir perspek
tyvus partneris". Pabrėžiama 
būtinybė įvertinti tolesnį 
bendrą veiksmų tikslingumą 
politinėje ir karinėje srityje, taip 
pat akcentuojama glaudesnių 
santykių su Lenkija vystymo 
svarba. 

Užsienio reikalų ministerijos 
diplomatai nekomentavo doku
mento autentiškumo, tačiau ne
paneigė, jog panašūs veiksmai 
ir pozicijos yra aptariamos. 
Latvįjos sutarties su JAV ir 

Šveduos bendrovėmis AMOCO 
ir OPAB galimas ratifikavimas 
parlamente Lietuvos diplomatų 
dokumente įvertintas kaip vie
našališkos latvių pretenzijos į 
Lietuvos teritorijos dalį. Todėl 

dokumente siūloma protestuoti 
ir prašyti įvertinti Latvijos 
veiksmus Jungtinėse Tautose, 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Taryboje bei Baltijos 
Ministrų Taryboje. 

Pastarasis siūlymas grindžia
mas tuo, kad Latvijos veiksmai 
prieštarauja JT įstatams bei 
konvenrijoms, Helsinkio Baigia
majam Aktui ir 1990 m. atnau
jintai prieškario Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Santarvės ir 
bendradarbiavimo sutarčiai. 
Minėti dokumentai įpareigoja 
valstybes gerbti viena kitos 
suverenias teises, skatinti tar
pusavio pasitikėjimą ir, vado
vaujantis bendradarbiavimo 
dvasia, nekelti grėsmės galuti
nių susitarimų sudarymui. 

Latvijos derybininkai trečia
dienį atmetė vėliausią Lietuvos 
siūlymą, kaip spręsti užsitęsu
sią jūros sienos ir naftos prob
lemą, kurio esmė — nutraukti 
Latvijos susitarimą su užsienio 
bendrovėmis ir sudaryti naują, 
trišalį, dalyvaujant ir Lietuvai. 

Latvių parlamentas pirmuoju 
skaitymu jau pritarė anksčiau 
suderėtos sutarties ratifikavi
mui, o spalio 24-ąją numatytas 
lemiamas balsavimas. 

Numanomi perspektyvūs naf
tos telkiniai Baltijos jūros dalyje 
jau 2 metai trukdo Lietuvai ir 
Latvįjai susitarti dėl jūros sie
nos, kuri turės lemiamos įtakos 
telkinių priklausomybei. 

Iš pareigų atleistas A. Lebed 
prašo išlaikyti rimtį 

Jungtinių Tautu Generalinėje asamblėjoje spalio 7 d. kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų minist
ras Povilas Gylys, patvirtinęs Lietuvos siekimą plėsti bendradarbiavimą su Europos Taryba ir 
NATO. 

Nuotr.: (it dešinės) JT ambasadorius Oskarą* Jusys, Lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas 
Gylys, spsc. patarėjas ambasadorius Anicetas Simutis, Lietuvos ambasadorius Vašingtone Alfonsas 
Eidintas, Eltos ir Lietuvos Informacijos centro korespondentas Kęstutis Miklas, Lietuvos gen. 
konsulas Petras Anusas ir svečiai i i Tezas Rimtautas ir Birutė Vizgirdos. 

Maskva, spalio 17 d. (Reuter-
BNS) — Buvęs Rusijos saugumo 
tarybos sekretorius Aleksandr 
Lebed ketvirtadienį, preziden
tui Boris Jelcin jį atleidus iš 
pareigu, pakvietė savo rėmėjus 
išlaikyti rimtį. 

„Aš kreipiuosi į savo ginklo 
draugus, savo sąjungininkus ir 
žmones, kurių galbūt aš asme
niškai nepažįstu... nesiimkite 
jokių staigių veiksmų. Mes vei
kiame naudodami tik konstitu
cines priemones", spaudos kon
ferencijoje Maskvoje sakė A. 
Lebed. 

A. Lebed kalbėjo praėjus vos 
trims valandoms po prezidento 
Boris Jelcin pareiškimo valsty
binėje televizijoje ir prezidento 
dekreto, kuriuo jis atleidžiamas 
iš pareigų, pasirašymo. 

Paklaustas, ką žada daryti, 

jeigu rėmėjai dėl jo atleidimo 
imtųsi protesto veiksmų, A. 
Lebed tiesiai neatsakė: „Iš 
pradžių noriu pamatyti, ar tai 
atsitiks. Sprendimus priimsiu 
pagal susidariusias sąlygas". 

Už A. Lebedį pirmajame Rusi
jos prezidento rinkimų rate 
birželį balsavo apie 11 mln. žmo
nių, ir pagal rezultatus jis buvo 
trečias. Neseniai atlikta vi
suomenės nuomonės apklausa 
parodė, kad dauguma rusų ir po
litikų labiausiai pasitiki Alek
sandr Lebed. 

Čečėnijos sukilėlių štabo vir
šininkas Aslan Maschadov pa
reiškė, kad „generolas Lebed 
yra realistiškas žmogus, kuris 
pirmas pamatė, kad Rusija ir 
Rusįjos žmonės yra pavojuje. 
Kulikov, priešingai, yra armįjos 
ir Rusijos gėda". 

Bažnyčia nepateisina 
šventųjų paveikslų 
naudojimo rinkinių 

kampanijoje 

Paskutiniai įvykiai Rusijoje 

Vilnios, spalio 17 d. (Elta) -
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchija prieštarauja kai 
kurių Seimo rinkimuose daly
vaujančių partijų ir pavienių 
kandidatų mėginimams „dangs-
tytis šventųjų ar Bažnyčios 
vadovų nuotraukomis". 

Ketvirtadienį paskelbtame 
Kauno arkivyskupo metropolito 
Sigito Tamkevičiaus pareiškime 
teigiama, jog Katalikų Bažny
čios hierarchija nėra leidusi par
tijoms ar pavieniams kandida
tams savo priešrinkiminiuose 
lankstinukuos^ naudoti Šven-

Rusįjos Dūma gina 
Sausio 13-osios 
organizatorius 

čiausiosios Mergelės Marijos ir 
popiežiaus nuotraukas ar net 
maldos žodžius. „Toks elgesys 
nesuderinamas nei su krikš
čioniška, nei su elementaria 
etika", teigia metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, pabrėžda
mas, kad „niekas neturi teisės 
dangstytis šventųjų ar Bažny
čios vadovų nuotraukomis". 

Kauno arkivyskupas taip pat 
apgailestauja, jog kai kurie pa
vieniai kunigai leido savo nuo
traukas panaudoti priešrinkimi
niuose agitaciniuose lapeliuose 
arba dalyvavo filmuojant bal
suoti už partijas agituojančiuo
se televizijos siužetuose. „Toks 
elgesys yra nebažnytinis ir ne
leistinas", pažymi metropolitas 
Sigitas Tamkevičius. 

A. Brazauskas 
nedramatizuoja nesutarimų 

su Latvija 
Vilnius, spalio 18 d. (BNS) — 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas nusivylęs tuo, kad 
derybose dėl jūros sienos nusta
tymo Latvįja nepriėmė paskuti
niojo Lietuvos siūlymo — nera
tifikuoti sutarties su JAV ir 
Švedijos bendrovėmis AMOCO 
ir OPAB dėl naftos žvalgybos 
ginčijamoje su Lietuva Baltijos 
jūros teritorijoje ir sudaryti 
trišale sutartį drauge su Lietu
va. 

„Jeigu toks pasiūlymas nepri
imamas — ką darysi. Matyt 
sprendimas užsitęs dar netrum
pą taiką", sakė prezidentas 
penktadienį spaudos konferen
cijoje. 

Jo vertinimu, tai buvo labai 
logiškas Lietuvos siūlymas — 
pasirašyti trišale sutartį, 
pradėti tyrinėjimo darbus ir tuo 
pečiu tęsti derybas dėl jūros 
sienos nustatymo. Sutikės kad 
Lietuvos ir Latvijos derybos 
užsitęsė ilgai, prezidentas A. 

Latvijos vyriausybė perdavė 
parlamentui galutinai ratifi
kuoti susitarimą su bendrovė
mis „Amoco" ir OPAB. Remian
tis paskutiniais BNS žinių 
agentūros pranešimais, apie tai 
penktadienį Lietuvos premjerui 
Mindaugui Stankevičiui, viešin
čiam pajūryje, telefonu pasakė 
Latvijos vyriausybės vadovas 
Andris Skėlė. Pokalbis įvyko 
Letvįjos premjero iniciatyva. 
Lietuvos premjeras pokalbyje 
apgailestavo dėl tokio Latvijos 
vyriausybės sprendimo ir teigė, 
jog vienašališki Latvijos veiks
mai nesiderina su geros kaimy
nystes santykiais. 

Brazauskas nedramatizavo ne
sutarimų ir sakė, kad didelės 
reikšmės tam neteikia nei Eu
ropos Sąjungos, nei NATO va
dovybė. 

Prezidentas sakė, kad ir pa
čioje Europoje tokie ginčai nor
malus dalykas, jų buvo daug ir 
jie tęsdavosi ne mėnesiais, o 
metais. 

Vilnius-Maskva, spalio 18 d. 
(BNS) — Rusįjos Dūmos sprendi
mai negalės panaikinti akivaiz
džios tiesos apie 1991 metų sau
sio 13 dienos įvykius Vilniuje, 
BNS korespondentui penktadie
nį pareiškė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos (URM) sek
retorius Albinas Januška. 

Pasak jo, „telieka tikėtis, kad 
demokratinė Rusija, parėmusi 
Lietuvą sunkiomis 1991 m. sau
sio dienomis, neleis, jog asmenų, 
kaltinamų valstybės perversmo 
organizavimu ir nekaltų žmo-

Lietuvos prezidentas 
balsuos už pastovumą 

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) -
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pareiškė Seimo rin
kimuose baiminai ąs „ui pastovu
mą". „Kaip aš balsavau 1992 
m., taip balsuosiu ir dabar — ir 
manau, kad daugelis žmonių ši
taip darys", spaudos konferenci
joje Vilniuje penktadienį sakė 
Ai Brazauskas. 

1992 m. rudenį Seimo rinki
mus ryškia persvara laimėjo 
Lietuvos darbo demokratinė 
partija, tuo metu vadovaujama 
A. Brazausko. 1993 m. pavasarį 
laimėjęs prezidento rinkimus, 
sutinkamai su Konstitucija, 
A. Brazauskas iš LDDP pasi
traukė. 

Spaudos konferencijoje jis pa
brėžė išlaikęs savo pastovią 
nuomonę per 8-erius politinės 
veiklos metus, kad „valstybėje 
turi būti stabilumas ir perima
mumas". „Revoliuciniai per
versmai daromi tik politiškai ir 
demokratiškai nesubrendusiose 
šalyse", sekė A. Brazauskas. 

Lietuvos prezidento manymu, 
stebuklo nepadarys niekas, kas 
ateitų į valdžią Lietuvoje. 

Lietuvos vadovas atsisakė 

spėliotijraip jis elgtųsi, jeigu 
parlamentine daugumą po rin
kimų sudarytų dabar opozicinės 
Konservatorių ir Krikščionių 
demokratų partijos, tokį klau
simą pavadinės „per ankstyvu". 
„Aš dar nedrįsčiau pasakyti, 
kad būtent šios partijos gaus 
daugiausiai balsų", sakė A. Bra
zauskas. 

Oras 
Šią savaite Lietuvoje buvo šil

ta ir saulėta. Dienomis buvo 
15-17 C (59-63 F) laipsnių ši 
mos, kai kur iki 20 C (68 F) 
laipsnių, naktimis — 3-8 C (35-
41 F) laipsniai šilumos. Arti
miausiu metu numatomas šiek 
tiek vėsesnis oras, dienomis bus 
11-14 C (52-58 F) laipsnių šilu
mos, bus lietaus. Ligoninėse, 
mokyklose ir vaikų darželiuose 
jau pradėta šildyti, tačiau gyve 
namuosiuose namuose dar neža
dama šildyti. 1992 m. energeti
kai pradėjo šildyti gerokai po 
Seimo rinkimų, tiesa, tuomet 
buvo žymiai žvarbesnis ruduo. 
Šiemet orai „palankesni" rinkė
jams. 

nių kraujo praliejimu, gynimas 
taptų oficialia Rusijos pozicija". 

Penktadienį Rusijos Valsty
bės Dūma svarstė kreipimąsi į 
Lietuvos Seimą, ragindama 
keisti kardomąją priemone su
ėmimą 1991 m. sausio 13-osios 
perversmo organizavimu kalti
namiems Mykolui Burokevičiui 
ir Juozui Jarmalavičiui pasiža
dėjimu neišvykti. 

Tame pačiame dokumente 
Europos Tarybos parlamentinė 
asamblėja raginama siųsti į 
Sausio 13-osios bylos nagrinė
jimą savo atstovus, o Rusįjos vy
riausybė prašoma „imtis būtinų 
priemonių kaltinamiesiems Ru-
sijos piliečiui Stanislavui Micke
vičiui ir Lietuvos pilietybės ne
turintiems M. Burokevičiui ir J. 
Jarmalavičiui apginti". 

Kreipimesi teigiama, kad 
1991 m. sausio 13 d. įvykių ver
tinimai „iki šiol yra prieštarin
gi", o jų organizatorių teismo 
procesas „gali tapti Lietuvos 
valdžios susidorojimu su savo 
politiniais oponentais". „Tą 
liudįja ir Rusijos piliečio Valeri
jaus Ivanovo baudžiamoji byla, 
iškelta vien dėl to, kad jis vie
šai suabejojo oficialia minėtųjų 
įvykių versija", sakoma Rusijos 
Valstybės Dūmos kreipimesi. 

— Prezidento Algirdo Bra
zausko nuomone, vidaus reikalų 
ministerijos sistemoje prie 
ekonominės policijos reikėtų 
įsteigti tam tikrą padalinį, kuris 
prižiūrėtų, kaip laikomasi Vi
suomenės informavimo įstaty
mo. 

• Valstybės Dūma priėmė 
nutarimą „Dėl konstitucinės 
tvarkos ir saugumo užtikrinimo 
Rusijos valstybėje", už kurį 
balsavo 311 deputatų, susilaikė 
33. Deputatų dauguma atmetė 
frakcijos „Jabloko" siūlymą pre
zidentui Boris Jelcin ir premje
rui Viktor Černomyrdin atleisti 
Anatolįj Kulikov iš vidaus rei
kalų ministro pareigų dėl viešo 
santykių aiškinimosi su buv. 
saugumo vadu Aleksandr 
Lebed. 

• Prezidentui Jelcin valsty
bės Dūma patarė užtikrinti, kad 
Rusijos vyriausybė vykdytų sa
vo konstitucines pareigas valdy
ti šalį. 

• Generalinis prokuroras 
Jurij Skuratov įpareigotas ne
delsiant pateikti pareigūnų, 
kurie galėjo sukelti grėsme vals
tybės saugumui ir griauti Rusi
jos valstybingumą, veiksmų 
teisinį įvertinimą. 

• Saugumo komitetui pa
vesta ne vėliau, kaip iki spalio 
25 d. pateikti Dūmai svarstyti 

Rusįjos parlamentarai 
nesutinka su W. Perry 

siūloma sutartimi 

— Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas pateisina tai, 
kad Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin atleido iš visų užimamų 
pareigų Aleksandr Lebed. 
„Toks vieno žmogaus — Lebed 
— iškėlimas ar net išsikėlimas 
šalia oficialios valdžios nėra nor
malus reiškinys", sakė Lietuvos 
vadovas spaudos konferencijoje 
penktadienį. Jis pažymėjo, kad 
kiekvienoje valstybėje turi būti 
viena vadovybė, o valdžių pasi
dalijimą nustato konstitucija, 
kurios privalu „skrupulingai 
laikytu". 

Maskva, spalio 17 d. (Reuter-
BNS) — JAV gynybos sekreto
rius William Perry ketvirtadie
nį dalyvavo karštuose Rusįjos 
Valstybės Dūmos debatuose dėl 
branduolinių ginklų mažinimo 
sutarties „START-2". Didžioji 
dauguma deputatų sutarčiai 
griežtai nepritarė. 

W. Perry bandė įtikinti Dū
mos deputatus ratifikuoti stra
teginės ginkluotės mažinimo 
sutartį, kuria JAV ir Rusįjos 
branduolinių galvučių iki 2003 
m. sumažėtų 3,000 vienetų. 

Tačiau JAV ir Rusįjos parei
gūnai yra sake, jog „START-2" 
sutartis kelia gilių abejonių, 
ypač esant nuomonių skirtumui 
dėl planuojamo NATO plėtimosi 
į Rytų Europą, nors JAV Sena
tas sutartį jau ratifikavo. 

Dūmos Gynybos komiteto pir
mininkas Lev Rochlin W. Perry 
sakė, kad „START-2" ratifika
vimas yra problematiškas, nes 
sutartis neatitinka Rusįjos inte
resų. Tačiau jis sutiko, jog su
naikinti galvutes yra pigiau, ne
gu išlaikyti didžiules jų atsar-

— Kauno Aleksoto aerodro
me trečiadienio vakarą nukri
tus dviviečiui lėktuvui, iuvo du 
pilotai. Pasak specialistų, rusų 
gamybos lėktuvo avarįja įvyko 
dėl variklio gedimo. 

gas. 
Dūmos Tarptautinio komiteto 

pirmininkas Vladimir Lukin po 
susitikimo sakė, jog rusai nepa
tenkinti dėl Amerikoje kylančių 
tendencijų, ir būtų sunku įtikin
ti Rusįjos visuomene JAV drau
giškumu ir taikiais ketinimais 
Rusijos atžvilgiu. 

W. Perry tik sakė, kad tai bu
vo „puiki ir produktyvi disku
sija" dėl sutarties, kuria JAV ir 
Rusįjos strateginės atsargos su
mažėtų nuo 6,000 branduolinių 
galvučių iki 3,000. Tai būtų 
trečdalis „šaltojo karo" meto 
strateginių atsargų. 

Severodvinskas. JAV gyny
bos sekretorius William Perry 
penktadienį apsilankė Rusijos 
„Zviozdočka" povandeninių lai
vų statykloje, kuri kadaise bu
vo visiškai įslaptinta. Pagal 
ginkluotės mažinimo sutartį 
„START1", čia naikinami „šal
tojo karo" laikų povandeniniai 
laivai, ginkluoti balistinėmis 
raketomis W. Perry stebėjo, 
kaip lydymo lempomis pjausto
mas 122 metrų povandeninis lai
vas, kuris prieš tai stovėjo rūdy
damas uoste. Kadaise tas laivas 
patruliavo prie JAV krantų, o 
jo raketos buvo nukreiptos į 
Amerikos miestus. Per Perry vi
zitą pirmą kartą į laivų statyk
lą buvo įleisti žurnalistai. 

įstatymo, JJėl saugumo tarybos 
prie Rusįjos federacįjos prezi
dento" projektą. 

• Naujas Rusįjos Saugumo 
Tarybos sekretorius galbūt bus 
paskirtas jau kitą savaite, 
spaudos konferencijoje pareiškė 
premjeras Viktor Černomyrdin. 
Jis pabrėžė, kad Rusįjos politi
ką dėl konflikto Čečėnijoje kaip 
ir anksčiau koordinuos Saugu
mo Taryba, atmesdamas spėlio
jimus, kad Gynybos ir Saugumo 
tarybos gali būti sujungtos. 

• Aleksandr Lebed, buvęs 
Rusįjos saugumo vadas, pareiš
kė, kad „neketina įsijungti į 
prezidento kampanija esant 
gyvam prezidentui". Jis sakė 
norįs įsteigti partiją ar judėjimą 
savo kandidatūrai remti per 
ateinančius prezidento rinki
mus. Lebed pažymėjo, kad neat
siribos nuo įvykių Čečėnijoje, 
Afganistane ir sieks „civilizuoti 
Rusįjos h- NATO santykius". Jis 
leido suprasti, kad ketina netru
kus pasinaudoti kvietimais ap
silankyti JAV, D. Britanįjoje ir 
kt. šalyse. 

Strasbūras. Europos Taryba 
trečiadienį nutarė priimti Kro
atiją 40-ąja savo nare, kuria ofi 
cialiai valstybė taps lapkričio h 
d. Kroatijos priėmimas į E7 
buvo vilkinamas puse metų dėl 
žmogaus teisių pažeidimų. 

Weimaras. Vokietijos parla
mentarai pirmadienį svarstė su
dėtingą, su vokiečių praeitimi 
susijusį klausimą — kaip teisin
gai pagerbti nacizmo ir komu
nizmo aukų atminimą. Tuo tiks
lu parlamentinė komisija nuvy
ko į buvusią Buchenwaldo kon
centracijos stovyklą, kuri veikė 
ir nacių, ir sovietų laikais. Iki 
šiol nesutariama kas ir kaip čia 

'turėtų būti pagerbtas. 
Naciai įkūrė Bucnenwaldo 

stovyklą, kur 1937-1946 m. mi
rė ar buvo nužudyta 56,000 žmo
nių. Sovietai šioje stovykloje 
1945-50 m. kalino 27,000 žmo
nių, iš kurių 7,100 mirė. 

KALENDORIUS 
Spalio 19 d.: Šiaurės 

Amerikos kankiniai, jėzuitai 
misionieriai šv. Jonas Brebeauf 
ir šv. Izaokas Joguos (mirė 1647 
m.); Akvilinss, Gritė, Sangėla. 
1907 m. gimė Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. 

Spalio 30 d.: Šv. Paulius 
Kryžiaus (1694-1775); Vendeli-
nas, Irena, Artemas, Gedainis, 
Saulė. 

Spalio 21 ±: Uršulė, Hilari-
jonas, Riksntas, Gilanda. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

IŠ ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBOS 

POSĖDŽIO 
Ateitininkų federacijos valdy

bos posėdis š.m. rugsėjo 19 d. 
vyko Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Ateitininkų Federa
cijos vadas Juozas Polikaitis su 
posėdžio dalyviais pasidalino 
mintinus ir įspūdžiais iš jo 
vėliausio lankymosi Lietuvoje. 
Kelionė buvo prasminga, nes 
buvo proga susitikti su Lietuvos 
ateitininkų vadovais, pasi
dalinti praėjusios vasaros 
veiklos įspūdžiais ir aptarti 
naujų mokslo metų veiklos 
klausimus. Kiek plačiau J. 
Polikaitis kalbėjo apie atei
nančiais metais Lietuvoje pla
nuojamą Nepaprastąją konfe
renciją. 

Nepaprastoji konferencija 

Lietuvos moksleivių ir stu
dentų sąjungų suvažiavimai 
vyko praėjusios vasaros metu. 
Abiejų sąjungų suvažiavimo 
dalyviai priėmė nutarimą kreip
tis į Lietuvos Ateitininkų 
federacijos valdybą su prašymu 
pakeisti Nepaprastos konferen
cijos datą iš 1997 m. sausio 2-4 
d į birželio mėnesio galą ar lie
pos mėnesio pradžią. Prie šių 
prašymų prisijungė ir Lietuvos 
Ateitininkų Sendraugių sąjun
gos valdyba. To pasėkoje, Lietu
vos Ateitininkų federacijos 
valdybos prezidiumas, atsiuntė 
Ateitininkų federacijos valdybai 
tokio turinio prašymą: „...Tad 
esame įpareigoti kreiptis į Atei
tininkų federacijos valdybą su 
prašymu surengti konferenciją 
1997 metų vasarą birželio 
paskutinį savaitgalį arba liepos 
mėnesį. Atsiprašydami už datos 
kaitaliojimą, laukiame Jūsų 
sprendimo. Pasirašė: Vidas Ab-
raitis, LAF pirmininkas". 

Pagrindinės priežastys: 
1) patirtis yra parodžiusi, kad 

žiemos metu Lietuvoje yra per 
daug rizikinga šaukti suvažia
vimus; 

2) liepos mėnesį sukanka 70 
metų nuo Palangos konferenci
jos; 

3) konferenciją šaukti Palan
goje ir tuo peminėti šią sukaktį. 

Ateitininkų federacijos val
dyba, pilnai išnagrinėjusi šią 
padėtį ir Lietuvos Ateitininkų 
federacijos prašymą, vienbalsiai 
sutarė, kad iškeltos priežastys 
yra rimtos. LAF prašymas yra 
vertas dėmesio. Todėl Atei-
tininkų ^federacijos valdyba. 

gavusi Ateitininkų federacijos 
tarybos pritarimą, sutinka tęsti 
savo pareigas iki naujos 
Nepaprastos konferencijos da
tos. Federacijos Vadas, Juozas 
Polikaitis, savo įvadiniame 
žodyje pabrėžė, kad jau yra pri
brendęs laikas sugrąžinti Atei
tininkų federacijos vyriausias 
institucijas j Lietuvą. Su šia 
konferencija ateitininkija 
užbaigs istorinio tęstinumo ir 
vadovavimo tarpsnį užsienyje, 
tuo pačiu ateitininkai Lietuvoje, 
atkūrę savo veiklą 1989 metais, 
jau užaugo, sustiprėjo, pri
brendo ir turi pereiti iš kūrimosi 
tarpsnio į brendimo ir visuome
ninio gyvenimo tarpsnį. Tai ne
reiškia, kad ateitininkų veikla 
užsienyje nebėra prasminga, 
reikšminga ar reikalinga. 
Anaiptol, ji turės būti tęsiama 
ir stiprinama pritaikant veiklą 
prie vietos ir laiko sąlygų. 

Platesnė ir pilnesnė informa
cija apie Nepaprastą kon
ferenciją bus platinama per 
sąjungų valdybas ir skelbiama 
per spaudą. Kaip jau anksčiau 
minėta, sąjungos yra raginamos 
pristatyti pilnus narių sąrašus, 
kaip galint, greičiau. Atstovų 
skaičius priklausys propor
cingai nuo narių skaičiaus. 
Reikia tikėtis, kad patvirtinus 
naują datą, bus norinčių iš 
užsienio (JAV ir Kanados) vykti 
į Nepaprastą konferencija 
Lietuvoje. 

„Ateities pėdsakai" 

Naujasis „Ateities pėdsakų" 
numeris (1996 m. vasaros laida) 
neseniai pasiekė ir Ateitininkų 
federacijos valdybos narius. Šis 
žurnalas išsivystė iš pradžioje 
buvusio Lietuvos Ateitininkų 
federacijos aplinkraščio. Šiuo 
metu žurnalo vyr. redaktorius 
yra Vygantas Malinauskas. 
Žurnalas leidžiamas Kaune. 
Straipsniai įvairūs: „Drąsa — 
kas tai?", „Žmonės ir vietovės 
Sen. Testamente", „Kompiute 
riai", „Nes meilė stipri, kaip 
mirtis", „Maži dalykai, lemian
tys organizacijos sėkmę" ir kt. 
Manoma, kad po Nepaprastos 
konferencijos žurnalas galės 
žengti į naują etapą, kaip ir 
Lietuvos ateitininkai. 

Kitos žinios iš Lietuvos 

Juozas Polikaitis neseniai 
lankėsi Berčiūnų stovykloje 

1996 m. JAS stovykloje muzikos mokytoja Nįjole Benotienė smagiai praveda dainavuno pamoka*. 
Nuotr Udįjoa Rinąienė* 

Jau formuojama Berčiūnų sto
vyklos taryba. Tvarkingai 
vykdomas atliktinų darbų 
prioretizavimas. Ruošiamos 
sąmatos dar neatremontuotų 
namelių pataisymams. Pane
vėžio gyventojai ir kiti svečiai 
dalyvavo Kryžiaus Kelių stočių 
pašventinime. Taip pat buvo 
pašventintas akmens altorius ir 
Prisikėlusio Kristaus akmeninė 
skulptūra. Tuo metu I rugsėjo 1 
d.) vyko ir ateitininkų pasi
tarimas, dalyvaujant atstovams 
iš vyskupijų. 

Ateitininkų rūmuose taip pat 
vyksta remontai. Kai kuriems 
darbams reikia samdyti darbuo
tojus. Prievaizda koordinuoja 
darbus — kambarių gerinimus 
ar stogo taisymą Studentai 
ateitininkai „užsidirba" teisę 
Rūmuose įsteigti savo raštinę. 
Jie padeda perkraustyti knygų 
dėžes, nes ruošiamasi įrengti 
prel. Prunskio vardu pavadintą 
skaityklą. Prel. J. Prunskis 
paaukojo lėšų skaityklos 
įrengimui. 

Ateit ininkų federacijos 
valdyba prisiminė ateitininkijos 
narį, veiklų moksleivį, kartu su 
savo bendraklasiais žuvusį laivo 
avarijoje Kauno mariose š.m. 
rugsėjo mėn. pradžioje. Atei
tininkų federacijos vadas, 
viešnagės Lietuvoje metu, 
turėjo progos ateitininkų vardu 
išreikšti užuojautą žuvusio 
jaunuolio tėvams. 

Rudens veiklai prasidedant 

Ateit ininkų federacijos 
valdyba patyrė iš sąjungų at
stovų ir vasaros stovyklų 
rengėjų, kad 1996 m. vasaros 
stovyklos buvo sėkmingos. Tiek 
jaunučių, tiek moksleivių bei 
sendraugių. Studentai dalyvavo 
Studijų savaitgalyje, vykdė 
vadovų,-ių pareigas kitose 
stovyklose. Buvo svarstoma ga! 
ruošti ilgesnes stovyklas, gal 
dviejų savaičių... Toks planas 
buvo išmėgintas praeityje, 
sendraugių stovykloje, Daina
voje Pagal ilgameti rengėją V. 
Soliūna, tai nebuvo sėkmingu. 

„ATEITIES" SAVAITGALIS 
Ateina ruduo, o su juo ir 

.Ateities" savaitgalis, kuris yra 
tapęs daugiamete tradicija. Šių 
metų „Ateities" savaitgalis 
vyks už trijų savaičių, lapkričio 
8 10 d. 

„Ateities" savaitgalis pra
sidės tradiciniu literatūros vaka
ru, šįmet skirtu Henriko Nagio 
poezijai. Šeštadienio paskaitos 
vyks Čikagoje, Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje, o sekma
dienio programa vyks Lemonte: 
šv. Mišios bus Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos koplyčioje, o pa
skaitos — Ateitininkų namuose. 

„Ateities" savaitgalio ren
gėjai kviečia visus pasižymėti 
lapkričio 8 -10 d. datas ir sekti 
„Drauge" žinias apie savait
galio programą. Pilna savaitga

lio programa bus spausdinama 
skelbimu antradienį, spalio 29 
dieną. 

LIPNIŪNO-STULGINSKIO 
MOKSLEIVIŲ KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 

Kuopos susirinkimas penkta
dienį, lapkričio 1 d. vyks pas 
Liną ir Rimą Sidrius, 8920 W 
105 Ave., Palos Hills, IL 60465, 
tel. 708-598-5112. Susirinkimo r 
trukmė nuo 6 iki 9:30 v.v. Pra
šoma nevėluoti. Dalyvauti 
kviečiami visi moksleiviai nuo 
9 skyriaus. Visi prašomi atsi
vežti 10 dol. nario mokestį. 

DRAUGAS 
OJSP8-161000) 
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DRAUGO p; mokama U anksto 

""tanui 
JAV $9600 
Kanadoje ir kitur (VS.) $110 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $60.00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $65.00 
Užsakant | užsieni 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

V4 metų 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$55.00 

$250.000 
$85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius 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 kopija. 

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

* Radakcųa už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

S v S s s a a r "ttDuftų -"*•*»—- -y klautojus darbelių moko va-
Nuotr dr. M. I.anjauskn 

nes stovykloje ir nuotaika ir tęs
tinumas nuketčia, kai vieni at
vyksta pirmą savaite, kiti — 
antrą, o treti gal lieka abi sa
vaites. 

Posėdyje buvo nagrinėjami ir 
kiti einamieji reikalai ruo
š iantis Nepaprastai konfe
rencijai. 

Tuo tarpu tikimasi, kad atei
t ininkų šio rudens veikla 
Lietuvoje ir užsienyje bus 
sėkminga. Lietuvoje prie 
mokyklų steigiasi vis daugiau 
kuopų. Užsieniuose stengiamasi 
neprarasti narių, pervedant juos 
iš jaunučių į moksleivius, 
studentus, o ii studentų — į 
sendraugius. Artimesni bendra
vimai tarp sąjungų turėtų 
užtikrinti nuoseklų perėjimą iš 
vienos sąjungos į kitą. 

Ramunė Kubiliūtė 

MAS „KALAKURSAI" 

Visi 9-10 skyrių moksleiviai 
kviečiami dalyvauti lapkričio 
27 - gruodžio 1 d. Dainavos sto-
vyklavietėje vyksiančiuose 
. .Kalakursuose". 

Lapkričio 27 — trečiadienį, 
nuo 7 vai. vakaro lauksime jū
sų šiltoje ir jaukioje Dr. Darnu-
šio namų salėje. Tą vakarą pa
bendrausime, paišdykausime, 
kad ketvirtadienio rytą pabus-
tume nuostabiai nusiteikė ir 
pasiruošė bristi kursų progra-
mon. 

Nenusiminkit ir nenuogąs-
taukit, kad liksite neragavę gar
daus kalakuto, nes „Kalakur
suose" neapleisime savo gyve
namo krašto papročių. Tačiau 
susidursime ne vien su Padėkos 
dienos papročiais, bet ir su 
lietuviškomis, krikščioniškomis 
ir ateitininkiškomis tradi
cijomis, ir ieškosime savo kelio 
tame margame žemėlapyje, iš 
kurio susidaro mūsų gyveni
mas Nepaklyskite, nepavėluo
kite, pabūkite su mumis. Jei 
turite klausimų, kreipkitės į re
gistracijos koordinatore Birute 
Bubliene, tel 810-646-8588. Iki 
pasimatymo ,,Kalakursuose"! 

M A 8 C V 

Tai. 704-442-415t atsasoias 24 vai. 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 Se. 5Wi Ava., CJearo 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trata , šestd. 11 - 4 v p p.. 

EVERGREEN PARK X-RAV 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

• 7 M S. KadUa 
Tai. 704-434-4500 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUŠ~ 
DANTŲ^YDYTOJA 

$2$ ». Mannhslm M . 
Ursaishealsr, H. 00144 

Tat. (7SS) 344-14*4 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVTClUS 
JOKSA 

•441 S. Pusaakl Rd., CMcajo, IL 
ftac 70S-422-7S07 

Kak. (1-312) $42-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbai*, IL 
Tsl. 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą 
DR. EU04JUS 5 5 

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1 I I H 127 SL 

UsNont, IL C043S 
Tai. •15-723-1454 

7MO W. Callsas Dr. 

i—J a m 
K a * . ta i . (312) 471-3380 

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

7722 S. Kastetą Ava., 
CMcaaa, H. 80082 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

Tai. 700-301-0010 

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

a^R»^PW • • • Wo^S^B4BORM»™a • % » • « 

CNcaaa RMaa, IL 40415 
7— 88J M22 

4i4t w. •am st 
312-73S-77M 

DR. KENNETH J. YERKES 
Dr. BOB DOKNANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago. IL 
Tai. 312-735-MM 

4707 S. Gitoert. LaGrange. IL 
Tai. 704-352-4447 

Kab. tai. 312 544-3144 
Namu 347-3S1-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

•748 Waet 43rd Straet 
Vai. pirmd ir ketvd 3 v. p.p • 6 v. p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus 

8UNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

MOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 fl. South, East S U H M 

Uthuantan Plaza Ct. 
at CaMornfs Ava. 
Chteago, IL 80828 

(312M71-8142 
Kalbame lietuviškai 

• • • 4> 4> 4> 4> 4>"4» 4> 4J 

HOLY CROSS FAMILY 
MEOtCAL CENTER 

748 W. 31 st St. 
CHICAGO, IL 80818, 

(312)-22S-0888 

Kab. 312-73S-4477 
ftet. 180881 8047 arta 7M-24t-4M1 

DR. E. DBCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
«-»• s«_ O ŝaaM aaaa 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

18380 Woat Ava., OrlamJ f tuk 
7SS-340-81S8 

Vsiondos kaarJon, iatfcypa savaitgalius 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

mm s. aasatto a—a 

Tai. (78S) SSS-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITtS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

tmma aaasam cumc 
Priklauso Palos Community Hosprtal 

Silver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tat (7—) rn-rtm 
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 

Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Tai. 312-MS-2302 
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd., treCd ir 

penktd 9 v.r - 3 v. p.p. 
ketvd. 10 v.r. - 7 v v Seštd ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po virto 

EUGENEC. DECKER, DOS. P.C. 
4S47 W. 1SS SL, Oak Lasvn. IL 

Pirmas apyl. su Nortmvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėti angliškai) tat. 70S-423-I 

Dn. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

3*44 W. H SL TaL (74a) 422-4101 
Valandos pagal susitarimą 

Pimid 3 v p.p. -7 v.v.; antrd. 12 30-3v p p 
trata, atdaryta; ketvd. 1 - 3 v. p.p. 

ir ŠS4M. 9 v r - 12 y. p.p. 
•132 8. SJSOsOj Ava., 

(311) 773 I — I arba (311) 0804001 
l l l i * PAa f»aS»Ve^HBf 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 

ftlAUM. VAK. INOŪNOJC 
•M Chanas I . Bausi, O.O.S. 

20S S. CaJuaMt *M. 
•~a> i • s a a a iaa OaBMBOl a ^ f f t B j V B V n O f l , I ro Oj8>JV*3 

Ka*. (21S) S2S-1S32 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7S1» W. 171at 
Tlnsay Parfc, IL S0477 

(700) 414-4«71 
Valandos pagal susrtafrmą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

a Ava., Sta. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligonines) 
i Brovė, IL SSS1S 

Tai. 703 801 3113 
Valandos susitarus 

DR. VIUJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Kariam, tsl. 7SS U I SOS 

OrMa^vtov, 0, S04SS 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PftUKSKIS, MO 

TUMU OALLAS PRUNSKIS, MO 
> 312-723-OSSS 

> 447-551-1212 
OJaoaaaj ooj4jOB088i 
i * Orove S47-71S-1212 

•132 S. Kaetssa Ava. 
CMcafo, IL SSS1S 
Tol. 312-420-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.0. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. Chicagoįe uidarytas 
9525 S 79th Ave . Htckory Hills IL 

TOL eros) tąsaisi 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
171 SstMsi SL, mmmm, B ssits 

7SS-S41-23SS 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir stvaMgekaa M 7S3 334 1124 
SURENM1I LAL, M.D. 

SpsciarftM) — Vidaus Hgos 
7711 S. K44M0 Ava., 

TaL 311-434.1113 
ValandosjĮOgal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Mobi SL 

Mattseaon, IL S0443 
ToL 7SS-7IS 3333 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

SSOS S. Rooavts "M., MokOfy NSJa, K 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TOL (7SS) I3S ISS3 
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Rimties valandėlė 

PASAULIETIŠKA 
IR RELIGINĖ VEIKLA 

POPIEŽIUS JONAS 
PAULIUS II IR RONALD 

REAGAN 
ZENONAS PRŪSAS 

Šio sekmadienio skaitiniai pa
sakoja, kaip Dievas veikia pa
saulyje per žmones. Pirmasis 
skaitinys rodo, kaip ir pasau
lietiška valdžia vykdo Dievo 
planus, net to nežinodama. Anot 
šio sekmadienio skaitinius ko
mentuojančio kun . Carrol l 
Stuhlmueller, taip buvo su per
sų valdovu Kyru Didžiuoju, ku
ris atšaukė Izraelio tautos trem
tį Babilonijoje, leisdamas jai su
grįžti į savo tėvyne. Evangelija 
tačiau išryškina pasaulietiškos 
ir religinės veiklos sferų atski
rumą. O antrasis skaitinys šj 
kartą parodo, kaip abi sferos 
rišasi krikščionio gyvenime. 

Pi rmasis skait inys (Izaijo ' 
45:1, 4-6) yra paimtas iš vadi
namo „Didžiojo nežinomojo", ar
ba Antrojo Izaijo (Izaijo 40-55 
sk.), kuris rašė daugiau kaip 
200 metų po Izaijo, baigiantis 
Izraelio tremčiai — apie 550-540 
m. prieš Kristų. Jo pranašysčių 
pagrindinis motyvas — sugrįži
mas iš tremties, Izraelio tautos 
atstatymas. Nors nežinome šio 
pranašo vardo, įkvėptas Dievo 
Dvasios, jis vykdo Dievo j am 
duotą uždavinį, išreikštą pir
mame jo raštų sakiny: „Guoskit 
manąją tautą... guoskite ją!" (Iz 
40:1). Skelbdamas, jog pats 
Dievas padės tautai per dykumą 
sugrįžti iš Babilonijos į tėvynę, 
jis rašė: „Per dykumą tieskite 
Viešpačiui kelią!... Kiekvienas 
slėnis tegu būna užpiltas, kiek
vienas kalnas bei kalva tebūna 
nukas ta" (Iz 40:3-4). 

Kaip pastebi kun. Stuhlmuel
ler, šie dramatiški dalykai, 
vykstantys, kad „Viešpaties 
šlovė būtų apreikšta" (Iz 40:5), 
anaiptol nesireiškia nuolati
niais, dideliais stebuklais. Nors 
šio pranašo eilės ir pamokslai 
pasižymi dramatiškais vaizdais, 
spalvingais žodžiais, Dievo valia 
išsipildo per labai žmogiškus 
įvykius. 

Šios dienos pirmame skaitiny 
persų valdovas Kyras nepažįsta 
Dievo, ir net nežino, kad jis yra 
,.Dievo pateptinis". Bet vis vien 
Dievas jam kalba: „Tave aš lai
kau už rankos... kad durys prieš 
tave atsivertų... dėl savo rink
tinio Izraelio tave aš pašau
kiau... nors tu manės nežinojai". 
Kyras veikė kaip bet kuris ka
riuomenės vadas ar valdžios 
vadovas. Jis savo laimėjimus 
priskyrė savo dievam, ne Izrae
lio Dievui. Kyras buvo gabus, 
kūrybingas valdovas, sugebėjęs 
įkurti net tris šimtus metų te
sėjusią imperiją. 

Bet Antrasis Izaijas Kyro pa
saulietiškuose, valdiškuose dar
buose matė Dievo veikimą Izra
elio labui. Šis pranašas nurodė 
Dievo ranką, tiek tamsiame ka

ro, tremties ir vergovės laikotar
py, tiek ir imperatoriaus Kyro 
dekretuose, laidžiant žydams 
sugrįžti. Antrasis Izaijas pra
našystėje rašo: „Tik aš esu Vieš
pats, ir nėra kito! Darau šviesą 
ir kuriu tamsą, sukuriu gerovę 
ir šukelių negandas. Aš — Vieš
pats — visa ta i padarau" (Iz 
45:6-7). Tad visa, kas vyksta, 
yra Dievo rankoje, niekas ne
vyksta be Dievo žinios, o Dievo 
veikla veda į galutinę gerovę 
Dievą mylintiems žmonėms. 

Bet kur pranašas išryškino re
liginį momentą pasaulietiškoje 
veikloje, Evangelijoje (Mato 
22:15-21) išryškinami religinės 
ir pasaulietiškos veiklos saviti 
privalumai. Jėzus pareiškia: 
„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, 
ciesoriui, o kas Dievo — Die
vui". Bet nereikia iš to padaryti 
išvados, jog Jėzus nori atskirti 
pasaulietišką veiklą nuo religi
nės. 

Evangelijos pradžioje mums 
primenama, kad „fariziejai... 
tarėsi, kaip sugauti Jėzų kalbo
je". Nujautęs klastą iš to, kad 
paprastai mirtini priešai — 
fariziejai ir Erodo šalininkai -
sudarė delegaciją užduoti Jėzui 
teisinį-religinį klausimą (kuria
me religija tyčia painiojama į 
politiką), Jėzus atvirai jiems 
pasakė: „Kam spendžiate man 
pinkles, veidmainiai?" Nors 
Dievo valia reiškiasi ir per re
liginę, ir per pasaulietišką-poli-
tinę veiklą, kai politika painio
jama į religiją išnaudojimo, 
klastos tikslams, tuomet, Kris
taus pavyzdžiu, negalima pasy
viai ar aklai to priskaityti Die
vo valios reiškimuisi, nes tai 
būtų bendradarbiavimas su Die
vo priešininkais. Tuomet reikia 
panaudoti savo išmintį ir kūry
bingumą veidmainius sugėdyti 
ar nutildyti. Taip Jėzus padarė 
tiems, kurie politikos tikslais 
paniojo religiją, bandydami su
maišyti žmones. Jėzus ta proga 
išryškino teisėtos valdžios pri
valumus — rinkti mokesčius, 
bet pabrėžė ir religinius pri
valumus — jų tarpe, išlaikyti 
religines institucijas. 

Paulius, rašydamas Tesaloni-
kos tikintiesiems (1 Tes 1:1-5), 
rašė, jog, nepaisant, ką darome, 
„Visuomet dėkojame Dievui", 
„prisimename maldose", dirba
me tikėjimo ir meilės darbus su 
„vilties ištvermingumu vardan 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus", Kai taip gyvename, mel
džiamės ir veikiame, iš tikrųjų 
vykdome Dievo valią ir kuriame 
jo karalystę žemėje, kaip tik 
mums paskirtoje pasaulietiškoje 
veikloje. Tokiu būdu pagal Die
vo valią integruojame pasaulie
tišką ir religinę veiklą. 

Aldona Zailskaitė 

Ką t ik knygynuose pasirodė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
biografija, parašyta Carl Bern-
stein ir Marco Politi („His 
Holiness: John Paul II and the 
Hidden History of Our Time." 
Doubleday 1996, 582 psl.). Abu 
a u t o r i a i y r a gerai žinomi 
žurnalistai, Bernstein Ameriko
je, o Politi — Italijoje. Peržvelg
tas Jono Pauliaus gyvenimas 
nuo gimimo 1920 metais iki šių 
laikų. Mums gal įdomiausias 
aprašymas jo įnašo komunizmo 
sužlugimui, labai artimai ben
dradarbiaujant su Amerikos 
prezidentu Ronald Reagan ir jo 
adminis t rac i ja . Visą laiką 
vienas kitam labai padėję, ypač 
pasikeičiant žvalgybine infor
macija. Tarpininkais daugiau
sia buvę CIA direktorius Wil-
liam Casey ir jo padėjėjas Ver-
non Walters, abu labai religingi 
katalikai. Jonas Paulius II gerai 
pažino komunizmą ir, pagal 
autorius, buvęs tikrasis lenkų 
antikomunistinio judėjimo pra
dininkas, vadas nuo tų laikų, 
kai dar nebuvęs popiežiumi. Iš
rinktas popiežiumi 1978 metais, 
tą veiklą dar labiau sustiprinęs. 
Tik jo ir Reagan dėka Solidaru
mo judėjimas išsilaikęs net ir 
per karo stovio laikotarpį, kai jis 
buvo uždraustas. Palengva jo 
vadovybė perėjusi į Bažnyčios 
rankas. Popiežius parodęs daug 
daugiau drąsos, negu Lenkijos 
pirmas kardinolas Višinskis, 
kuris norėjęs eiti daug lėčiau ir 
buvęs prieš nepriklausomų uni
jų kūrimą. Popiežius su tuo 
nesutikęs ir pykęs ant Višins
kio. Jis viešai palaimino Gdan
sko streiką ir medalius davė 
Walensai bei 14 steiko komiteto 
narių. Bet taip pat popiežius 
sugebėdavęs „nepertempti sty
gos" ir neišprovokuoti Maskvos, 
kad išvengtų kraujo praliejimo. 
Sovietai laikinai pasitenkinę 
popiežiaus užtikrinimais ir tole
ravę padėtį. Solidarumo judėji
mas labai išgąsdinęs ne tik 
Maskvos satelitų vadus, ypač 
Rytų Vokietijoje ir Čekoslovaki
joje, bet ir patį Brežnevą. 
Padėjęs Lenkijos komunistų 
partijos generalinis sekretorius 
Kania, kuris buvęs labai geras 
diplomatas ir nuraminęs ne tik 
Kremlių, bet ir satelitų vadus. 
Vėliau jis visgi buvo pašalintas 

iš savo posto. 

Solidarumas, susikūręs 1980 
metais rugpjūčio mėnesį, darėsi 
vis populiaresnis. Kai judėjimo 
vadas Walensa vyko į Romą su
sitikti su popiežiumi ir gauti 
instrukcijų, jį išleido iš Lenki
jos kaip herojų- Kai buvo Gdans
ke dedikuojamas paminklas 
prieš 10 metų per riaušes žuvu
siems darbininkams, jame daly
vavo ne tik Lenkijos preziden

tas, bet ir komunistų partijos 
šulai. 

Labai didelis šio judėjimo 
rėmėjas buvęs Reaganas, tapęs 
JAV prezidentu 1981 metų sau
sio mėnesį. Pagal autorius, jis 
galvojęs, kad Antrojo pasaulinio 
karo nebūtų buvę, jei bū
tų buvę anksčiau pasiprie
šinta Hit let io naciams, O 
komunizmas esantis tiesioginis 
nacizmo tęsinys. Tad dabar jo, 
JAV prezidento, pareiga esanti 
sugriauti komunizmą, o solida
rumo judėjimas suteikiąs tam 
puikią progą. Todėl JAV turin
tįjį paremti visomis galimomis 
priemonėmis. Gal dėl to Reaga
nas ir popiežius slaptai pasikei
tę keliais laiškais ne tik apie 
Lenkijos reikalus, bet ir galimy
bes pasirašyti nusiginklavimo 
sutartis su Sovietų Sąjunga. 

JAV ir Vatikano ryšis buvo 
labai sustiprintas per Reagano 
oficialų apsilankymą Vatikane 
1982 m. birželio 7 dieną. Per 
privatų pasikalbėjimą be liudi
ninkų ir vertėjų abu, Reaganas 
ir popiežius, sutarė, kad sovietų 
imperijos suirimas esąs neišven
giamas ir reikia šį procesą 
paspartinti. Pasaulio tvarka, su
kurta Jaltoje, nebeišsilaikysian-
ti. Lenkijai tenka pagrindinė 
rolė pagreitinti šį suirimą. Vė
liau, po sovietų S-gos sugriuvi
mo, popiežius yra pasakęs: „Tai 
nebuvo mano nuopelnas. Komu
nizmo medis jau buvo papuvęs. 
Aš tik jį papurčiau ir supuvę 
obuoliai pradėjo kristi". Pagal 
autorius, tą patį galvojęs ir 
Reaganas. Abu šį komunizmo 
saulėlydį, vykstant į dėl 
krikščioniškųjų idealų spaudi
mo, laikę Dievo dovana. Reaga
nas popiežiaus pastangas labai 
rėmęs ne tik žodžiais, bet ir dar
bais. Pavyzdžiui, tarp 1982-1989 
metų JAV išleido daugiau, negu 
50 milijonų dolerių, kad išlaiky
tų Solidarumą. Abu galvoję, kad 
Jaltos sutartys buvusios didelė 
klaida, kurią reikia atitaisyti. 
Reaganas manęs, kad visa So

vietų S-gos valdoma teritorija 
istoriškai yra kirkščioniškos 
kul tūros regijonas, todėl jį 
reikia išvaduoti iš laikinos 
komunizmo hegemonijos, o Len
kija yra to įvykdymui plyšys. Jis 
visą laiką sakęs, kad komuniz
mas ilgai neišsilaikysiąs, kad 
sugrius iš vidaus. Su tuo nesu
tiko dauguma akademikų, ku
rie galvojo, kad komunizmas 
yra amžinas; su tuo nesutiko ir 
dauguma Amerikos sąjunginin
kų, net ir valstybes sekretorius 
Haig. Reaganui nereikėję įtiki-. 
nėti tik popiežiaus, kurį jis labai 
vertinęs ir gerbęs. Pagrindinis 
Reagano t iks las buvęs pastovi 
taika pasaulyje po Sovietų S-gos 
sugriuvimo, bet jis ją iššaukęs 
į ginklavimosi lenktynes, kad 
paspartintų šį procesą. Per šią 
„viršūnių konferenciją" Vatika
ne tarp popiežiaus ir Reagano 
įvykęs t ik vienas mažas nema
lonumas: Reaganas buvo taip 
pavargęs, kad per uždarymo 
ceremoniją užmigęs kėdėje. Tai 
davė progą žurnalistams kai ką 
parašyti, nes kitaip jie nežinojo, 
apie ką konferencijoje buvo 
kalbėta. 

Po šios konferencijos Casey ir 
Walters dažnai lankė popiežių 
Vatikane ir j am teikė naujausią 
slaptą informaciją, apie Lenkiją, 
pavyzdžiui, kas dedasi Kremliu
je, kokia Brežnevo sveikata, ir 
1.1. Tuo pačiu atsilygindavo ir 
Vat ikanas, kur i s irgi turėjęs 
gerą informacijos surinkimo 
tinklą, ypač apie Lenkiją. Kai 
Lenkijoje buvo įvestas karo 
stovis, Amerikos CIA daug ma
terial iai padėjo uždraustam 
Solidarumui, pavyzdžiui, per 
Švediją p a r ū p i n d a m a 
spaudinimo ir plakatų padaugi
nimo pr iemonių. Atsilygin
damas popiežius per abi Reaga
no kadencijas pats nekritikavo 
ir neleido Vatikano pareigū
nams kritikuoti Reagano ekono
minių reformų, taip pat rėmė jo 
politiką Pietų ir Centro Ameri
koje. Ki ta ip buvę, išrinkus pre
zidentu Bush, kuriuo Jonas 
Paulius II nepasitikėjęs. 

Knygoje paminėti ir abu aten
tatai : nužudyti ir Reaganą, ir 
popiežių, įvykę panašiu laiku. 
Abiejuose į ta r iama Kremliaus 
(KGB) r a n k a , bet tai nesą 
galutinai įrodyta. 

Danutė Bindokienė 

Tepadeda mums 
Dievas 

Šv. Tėvas susitinka su t. marijonais. Pirmasis iš kairės dabartinis provin-
ciolas kun. Donald Petraitis, MIC, viduryje — kun. J. Vaišnora. 

Vos vakariečiai pradeda save 
į t ik in t i , k a d j a u neblogai 
suvokia ne t ik Rusijos vidaus 
politikos plačiuosius vieškelius, 
bet ir vingriąsias gatvelytes, 
s t a iga a t s i d u r i a visiškai 
n e n u m a t y t a m e akligatvyje 
Tuomet įžvalgumo procesas pra
dedamas iš naujo. Juo labiau, 
kad Vakarai, o ypač JAV, visus 
„kiaušinius" mėgsta sukrauti j 
„vieną pintinę". 

Tai ne naujas išradimas, nes 
ir anksčiau Amerikos prezi
dentai taikos bei gerų santykių 
su Rusija viltis paprastai grindė 
vienu asmeniu, kuris tuo metu 
buvo valdžios viršūnėje. Ypač 
šis reiškinys išryškėjo pasku
tiniaisiais Sovietų Sąjungos 
gyvavimo metais ir po sovietįjos 
suirimo, kai iš griuvėsių lau
žymo pradėjo kilti demokratinė 
Rusija. Pradžioje vienintelis 
remtinas ir svarbus asmuo buvo 
Gorbačiovas, kuriam lankstėsi 
prez George Bush ir visas 
Vašingtonas, niekaip neįsteng
damas matyti toliau savo nosies 
galiuko ir įsisąmoninti, kad 
pavergtos tautos turi teisę siekti 
nepriklausomybės, kurią sovie
tai prieš pusšimtį metų už
gniaužė. Kol Gorbačiovas neiš
tarė „da", JAV nedrįso net pri
pažinti nepriklausomos Lietu
vos, nors daug Europos vals
tybių tą be jokių maivymusi 
padarė. 

Po Gorbačiovo ant svarbiausio 
iš svarbiausių pjedestalo buvo 
užkeltas Boris Jelcin. Ir vėl pra
sidėjo tupinėjimas apie naująjį 
Rusijos „carą", visam gar
bintojų paradui vadovaujant 
Bill Clinton. Europos politika 
buvo tvarkoma pagal Jelcino 
pritarimą ar draudimus. Krem
lius turėjo teisę diktuoti, kaip 
bus sprendžiamas konfliktas 
Bosnįjoje, kas turi teisę tapti 
NATO nariais; Rusija galėjo te
rorizuoti nepriklausomas kai
mynines valstybes, nevaržoma 
naudotis Lietuvos teritorija 
kariniam tranzitui j neteisėtai 
pasiglemžtą Karaliaučiaus sritį, 
žudyti laisvės trokštančius čečė
nus, bet, Vakarų nuomone, 
visas kaltes išpirko Jelcino 
pažada i į t v i r t i n t i Rusijoje 
demokratiją. 

Tiesa, demokratija Rusijoje 
dar šiaip ta ip laikosi, bet 
Jelc inas „sub i ra" . Deja.net 
sveikata i visiškai pašlijus, 
nepasikeitė Rusijos prezidento 
būdo savybės: dviveidiškumas, 
piktumas, svaidymasis kalti
nimais ir baimė netekti savo 
vietos. Praėjusį ketvirtadienį 
visos šios savybės labai akivaiz
džiai švystelėjo nuo vieno mūsų 
pasaulio krašto iki kito — 
ligonis Jelcinas vis dėlto atrado 
pakankamai jėgų pasirašyti 
Krašto saugumo ministro Alek-
sander Lebed atleidimo do

kumentą ir dar išrėžti piktą 
pamokslą, kad Lebed elgesys 
netoleruotinas. 

Generolo Lebed atleidimas, 
atrodo, vakariečiams buvo laba' 
nemaloni staigmena, nes pasta
ruoju metu jau pradėta j jį žiū 
rėti, kaip į labai Įtakingą žmo
gų, turint; daug gal) ••bių 
užimti net Jelcino kėdę. M*, vt, 
panašiai galvojo ir Lebed varžo
vai, pasistengę įtikinti pre
zidentą, kad buvęs jo generolas 
yra didžiai pavojingas, nes turi 
visuotinį kariuomenės prita 
rimą, yra populiarus gyventojų 
tarpe ir patrauklus Vakaram? 
del savo tiesmukiškos galvo
senos bei demokratinių polin 
kių. Dar neįmanoma pasakyti, 
ar gandai, kurie paskatino šj 
Jelcino žingsnį, tari bent kiek 
pagrindo, bet Lebed buvo kal
tinamas, ketinęs su kariuo
menės pagalba padaryti per
versmą ir perimti valdžią j savo 
rankas, kai prezidentui bus 
daroma širdies operacija. 

Prieš maždaug keturis mėne
sius, kai Jelcinui grėsė rinkimų 
pralaimėjimas, populiarusis Le
bed buvo pakviestas i Kremlių 
ir jam suteikta beveik viskas, ko 
tik panorėjo. Be abejo, ši 
sąjunga užtikrino Jelcinui dar 
vieną kadenciją Kremliuje. 
Tačiau ketvirtadienį vienu 
rašiklio brūkštelėjimu prezi
dentas savo Saugumo ministrui 
atėmė visas privilegijas. Nėra 
abejones, kad Lebed populia
rumas po to įvykio dar padidės. 
Jis per televiziją kreipėsi į 
tautą, prašydamas nedaryti 
neapgalvotų žygių, nekelti su
irutės, o kariuomenei — pasi
likti kareivinėse ir nesikišti i 
politiką. Gen. Lebed yra pa 
lyginti jaunas, sveikas ir apsuk 
rus, j b savo trokštamos 'vietos 
gali palsaskti iki legalių rinki
mų, D Jelcino ateitis vis tiek ne 
aiški ir vargiai ją išgelbės chi
rurgo peilis. 

įvykiai Rusijoje visuomet at
liepia ir mūsų tautoje. Reikia 
tikėti, kad Lietuvos gyventojai, 
eidami sekmadienį balsuoti, pri
simins, kaip svarbu, ypač šiuo 
k r i t i šku metu, neatiduoti 
valdančiosios f alios į Maskvos 
simpatikų rankas. Jeigu deši
niosios partijos paruošiamuo
sius darbus uoliai atliko, pa
siekė net tolimiausius krašto 
užkampius, įtikino žmones, kad 
būtina balsuoti, tuomet baimin
t i s neve r t a . Apie kitokią 
situaciją nedrįstame net pa
galvoti... 

Lietuviai užsienyje taip pat 
atliks pilietine pareigą savo tau
tai — balsuos už savo pasirinktus 
kandidatus Kadangi rinkimai 
vyksta sekmadienį, prisi
minkime jų intenciją savo mal
dose ir nuoširdžiai prašykime: 
„Tepadeda mums Dievas!" 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

44 
Karaičio mintyse Lituanica... „Jei būtumėm tur-

tmfi,b»jokks«l)^joii*»,fUiiiM»^Lituiaikąbatųim'-
moji pareiga. Ateities kaitoms tai butų prasmingo pasi 
dMto»iinoirĮ>>UkjUi^nooUikosiahims...Qalraikia 
šią minti kyštelėti mūsų turtingiesiems broliams, 
Amerikos lietuviams. Gal nelaukti, kol mūsų komitetai 
ar valdltes pareigūnai pradės tuo reikalu sielotis. Reikia 
rašyti buvusiam kolegai kapitonui Jurgėlai". 

Laiške Jurgėlai Keraitis nupiešė išgyventus epi-

vaizdais, prijungiant ir nuotaikas bei pokalbius 

Parašytą lailka Keraitis perskaitė savo kolegoms, 
kuria, vienbalsiai pritardami, pasiūlė nedelsiant nešti 

Užsiminė ir apie pradėtus vykdyti projektus: Karo 
muziejuje pradėtą įrengti Lituanicos skyrių, o Soldine, 
iuvimo vietoje ir Kauno karių kapinėse, laidojimo vie
toje, paminklams paskelbtas konkursas. Užsiminė ir 
gandus — esą Lituanica žuvusi nuo vokiečių kulkų. 
Kauna buvo stengtasi apie Lituanica įvykius nufilmuo
ti, bot tai tik reportažinio pobodžio, mėgėjiškos koky
bės varniai, paįvairinti kino teatro filmų seansams O 
rūpėtų turėti ką nors didesnio, panašaus į tikrą filmą. 
II to plaukia ir klausimas: ar Amerikos lietuviai 
negalėtų to uždarinio įvykdyti? 

Keraičio šeimoje vasaros saule spindėjusios dienos 
Danutei su teta buvo ištisai užverstos laimingu Vytuko 
ir Birutėlės rūpesčiu. Teta, pamilusi abu vaikučius, 
nekreipdama dėmesio į nuovargį, vis paragino Danute 
neapleisti muzikos bei dainavimo pamokų; 

— I lk tu eik, nepavėluok... Ai čia viena pajėgsiu 
susitvarkyti. Man didžiausias malonumas būti su tavo 
vaikučiais. 

b- vieną popiete, gruodžio snaigėms bežaidžiant Kau
no gatvėse, Danutė, grįžusi iš konservatorijos, apkabino 
tetą: 

— Miela tetulyte, tik Tavo dėka mano mokslas eina 
prie pabaigos: išlaikiau egzaminus ir Kalėdų antrą dieną 
išeisiu į sceną su baigiamuoju koncertu. Tuo pačiu metu 
gausiu ir muzikos mokytojos diplomą. 

O grįžusiam Keraičiui tą Danutės parneštą žinia, 
pasitikusi prie durų, perdavė teta: 

— Pas mus šiandien šventė. Danutė jau užbaigė 
mokslą.. 

— Prie tetos žinios reikia prijungti: diplomą gausiu 
po koncerto, kad būtų linksmiau, — juokėsi Danutė, — 
bet tetai dar nepasakiau, kad Kalėdų pirmą dieną Kari
ninkų ramovėje įvyks Karininkų šeimų moterų draugi
jos renginys, skirtas pagerbti pulkininkui leitenantui 

Raštikiui ir aviacijos kapitonui Rapšiui, baigusiems 
Vokietijos generalinio štabo akademiją. Ir žinai — dainų 
programą atliks tavo d raugas kapitonas Kučingis su 
tavo mylimąja žmona. Grali įsivaizduoti, kaip maloniai 
ši žinia mane nustebino. 

— Ir mane, — apkabindamas ir bučiuodamas džiau
gėsi Keraitis, — labai gerai, kad ponia Oželienė sugalvo
jo pagerbti Rastikį su Rapšiu. Raštikis tuoj išvyks į 
Šiaulius stažuotis aštuntame pulke, tai turbūt kar tu bus 
ir jo išleistuvės. Jiems abiems dabar graži karjera prieš 
akis. 

Po vakarienės, besikalbant apie įvairius įvykius, 
Keraitis lyg ir paaimanavo: 

— Šiandien gavau laišką iš Jurgėlos. Rašo, kad 
sMssnss spimtiss filmas apie Darių ir Girėną Amerikoje 
neįmanomas susukti. Teks pasitenkinti padarytais 
abipus Atlanto reportažiniais epizodais. Kai kuriuos, su
jungus į vieną, gali išeiti net rumpa juosta. J i s jau 
pradėjęs rašyti knygą „Sparnuot ie j i l i e tuv ia i " . 
Užsimena ir apie kitą Amerikos lietuvį lakūną, norintį 
Dariaus — Girėno žygį pakartoti ir užbaigti. 

Kalėdų popiete Karininkų ramovėje įvykęs naujųjų 
karininkų pagerbimas praėjo puikiai. Pirmininkė 
Oželienė, trumpai aptarusi šios iškilmės prasme, 
pasveikino pik. Ka. Raštijų su kpt. Rapšiu, pakvietė žodį 
tarti Kariuomenės štabo viršininką generolą Kubiliūną 
Po jo kalbos solo ir duetus dainavo solistai Kučingis 

su Keraitiene. Oželienė dėkojo, iš anksto pakviesdama 
abu solistus būsimam šios draugijos renginiui. 

Antrąją Kalėdų dieną įvykęs Keraitienės mokslo bai
giamasis koncertas praėjo sėkmingai, dalyvaujant ab
solventams tenorui su bosu ir altui. Pradžioje jie pasi
rodė kaip solistai, o po to dainavo duetus, koncertą 
užbaigdami kvarteto dainomis. Keraitiene, savaime 
suprantama, ir Keraitį nustebino Konservatorijos direk
torius Gruodis, kai jis, linkėdamas absolventams 
sėkmės, išskirtiniais žodžiais aptarė Keraitiene. 

Savo žmonos mokslo užbaigtuvių proga Keraitis šei
mos bičiulius pakvietė, kaip jis visada šitokiu atveju iž-
sireiškia, „kukliam pabendravimui". \ svečių tarpą su
tiko „įsimaišyti" ir Konservatorijos direktorius Gruo
dis. 

Pokalėdinis laikotarpis Keraičiams buvo nepapras
tai gyvas ir, kaip Keraitiene kartą nusiskundė, „tiesiog 
triuškinantis". Pritarė jai ir Keraitis: 

— Kaip miela būtų vakarais pabendrauti su tavimi 
ir vaikučiais, bet iš antros pusės — ryšys su draugais 
padidina laimingo gyvenimo džiaugsmą, o nelaimėje ne 
t iktai paguodžia, bet ir ištiesia pagelbos ranką. 

— Taip, Antanėli... Štai ir mano daina iki šiol 
viešumoje ne kartą suskambėjo tavo vieno ar kito drau
go dėka. 

(Bus daug.au ) 

http://Deja.net
http://daug.au
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NEEILINĖ GALIMYBĖ 
PADIRBĖTI LIETUVOJE 

SALOMĖJA VALIUKIENĖ 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ten nuvyko 
būrys lietuvių, norėjusių padėti 
gimtajam kraštui savo Vaka
ruose jsigytomis žiniomis ir 
patirtimi. Dauguma jų buvo jau
nesnio amžiaus žmonės, Vieni 
jų — dideli patriotai, dalyvavę 
išeivijos lietuviškoje veikloje, 
kiti — čia neturėję pasisekimo 
žmonės, norėję susikurti sau 
naują gyvenimą Lietuvoje. 
Nedaugelis senųjų grižo tėvy
nėn, norėdami ten baigti gyve
nimo dienas. Dalis nuvažiavu
siųjų nusivylę grižo i Ameriką 
ir kai kurie jų išlieja savo kar
tėlį išeivijos spaudoje. 

Juo labiau nustembi, kai su
tinki moterį-pensininkę, ne
priklausančią nė vienai čia pa
minėtų žmonių grupei, kuri ne-
sireklamuodama jau šeštą kar
tą vyksta Lietuvon ten be užmo
kesčio padėti įmonėse, įvedant 
modernią vakarietišką kompiu
terizuotą atskaitomybės sis
temą. Tai yra Albina Katiliū-
tė-Janus (Janukevičienė), gyve
nanti elegantiškame Farming-
ton Woods kondominiumų 
komplekse, netoli Hartfordo 
esančiame Avon, CT, miestely
je. 

Karo metais Albina dar jau
nutė tapo Vilniaus Dramos te
atro aktore. Lietuviai teatro 
mylėtojai gal dar prisimena jos 
svarbiausius vaidmenis — Ievą 
„Sukultame ąsotyje" ir Anušką 
„Gigante". 1944 m. pasitrauku
si į Vakarus, ji pasiekė Ameriką 
visai kitokiais keliais, nei dau
guma lietuvių pabėgėlių. Per 
Prūsiją, Varšuvą ir Vieną, iš 
kur po pirmojo didelio 1945 m. 
bombardavimo ji su grupe 80 
įvairių tautybių išvietintųjų pa
teko darbams į Italiją. Milane ją 
globojo lietuviai pranciškonai; 
ten ji ištekėjo už Teofiliaus 
Janukevičiaus, pažįstamo iš Vil
niaus laikų. Romoje, kur juodu 
buvo priglaudusi Albino pusse
serė, 1946 m. šeima susilaukė 
sūnaus Arvydo. Albina dar tebe
gyveno svajonėmis dirbti teatre, 
dalyvavo keliose televizijos rek
lamose ir poros filmų statiste. 
1952 m. pagal kvotą gavę vizą, 
Janukevičiai emigravo į Ameri
ką ir apsistojo Hartforde, kur 
anksčiau gyveno, tada jau mi
ręs, Teofiliaus tėvas. Salia dar
bo ir pareigų šeimoje Albina 
vadovavo Hartfordo lietuvių 
tautinių šokių grupei, dalyvavo 
lietuvių spektakliuose New 
Yorke ir vaidino keturias pag
rindines roles amerikiečių teat
ruose. 1956 m. suirus jos 
vedyboms, Albinai teko atsako
mybė auginti ir išmokslinti 
sūnų. Tada gyvenimo realybė 
privertė ją atsisakyti svajonių 
būti aktore. 1956 m. pradėjusi 
dirbti Heublein gėrimų ir mais
to gaminių įmonėje prie atly
ginimo skyriuje esančių maši
nų, Albina vakarais studijavo. 
1961 m. ji gavo verslo mokslų 
bakalaureata, o 1971 m. Harfor-
do universitete — magistro 

laipsnį verslo administracijoje, 
abu laipsnius gaudama su pagy
rimu. Tais pačiais metais ir 
Albinos sūnus baigė studijas, 
tapdamas advokatu. Kiek vė
liau Albina dar vienus metus 
studijavo žinomajam Ransselaer 
Polytechnic institute kompiute
rių ir informacijos sistemų 
mokslą. Turėdama tvirtus kre
dencialus, eidama įvairias 
pareigas 30,000 tarnautojų tu
rinčioje Heublein, Inc., Albina 
įsigijo didelę patirtį ir, kopdama 
karjeros laiptais, tapo tos bend
rovės kompiuterių informacijos 
sistemų skyriaus viršininke. 

Išdirbusi Heublein, Inc. per 34 
metus, 1990 m. išėjusi į pensi
ją, dar jaunatviška ir energinga, 
Albina pradėjo dairytis savano
riško darbo. Per bendradarbius 
sužinojusi apie International 
Executive Service Corps (IESC), 
ji įsijungė į šią organizaciją ir 
tapo nukreipta į darbą Lietuvo
je. 

Albina Katiliūtė, aktorė Vilniaus 
Dramos teatre. 

IESC — Tarptautinis egzeku-
tyvų paramos korpusas, kurio 
pagrindinė būstinė yra Stam-
forde, CT, buvo įkurtas 1964 m. 
grupės iniciatorių, norėjusių 
padėti naujai susikūrusioms de
mokratinėms valstybėms, pa
naudojant į pensiją išėjusių 
amerikiečių techninę ir admi
nistracinę patirtį. Organizacija 
dabar turi 67 skyrius 55 kraš
tuose. Sovietų Sąjungai žlugus, 
nuo 1990 m. IESC yra įsteigusi 
34 skyrius Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštuose, tarp jų ir Bal
tijos valstybėse. 

Organizacijos kompiuterizuo
tuose sąrašuose yra 13,000 pa
vardžių pensijos amžiaus sulau
kusių įvairių sričių specialistų, 
sutinkančių veltui dirbti užjūrio 
kraštuose. IESC veiklą finan
suoja U.S. Agency for Interna
tional Development, JAV bend
rovės, pavieniai asmenys ir pa
galbos prašantys užsienio klien
tai — įmonės bei kraštų vyriau
sybės. Trys pagrindinės projek
tų grupės yra technikinė pagal
ba, verslo ugdymas ir viešoji ad
ministracija; pastaroji daugiau
sia koncentruojasi į valdžios 
tarnautojų treniravimą buvu
siuose sovietų pavergtuose kraš
tuose. Organizacija kasmet 
įvykdo po 1,000 projektų, kurių 
trukmes vidurkis yra 2 mėne-

Albina Katiliuta-Janus su IESC prat. Hobart Oardinsr po jos padaryto pra
nešimo *pw darbą Lietuvoj* IESC organisacųos tMtinsja konf«renc\joje Wa-
ahingtao, DC, psrnai balandtto man. 

šiai; kiekvieno jų įgyvendini
mas kainuoja $25,000. 

Pirmasis lietuvis, suėjės į kon
taktą su IESC, buvo inž. Dona
tas Šatas, jam vykstant į Lietu
vą konsultantu kelioms fir
moms. Organizacija apmokėjo 
tos kelionės išlaidas dar prieš 
savo skyriaus įsteigimą Vilniu
je. Skyrius buvo atidarytas 1992 
m. liepos mėn. Pirmuoju direk
toriumi buvo Antanas Grina. 
1993 m. darbas buvo išplėstas 
visoje Lietuvoje ir įstaigos 
direktoriaus pareigas perėmė 
Arvydas Sekmokas. Jam pasi
traukus, iki dabar IESC direk
toriaus pareigas Lietuvoje eina 
George Gray. Per pastaruosius 
4 metus Lietuvoje buvo įvykdy
ta 40 projektų. Ypač pavyko 16 
projektų, kuriuos atliko Ameri
kos lietuviai: Antanas Grina (2 
projektai), Albina Janus (5 pro
jektai, už kuriuos ji laimėjo 
IESC žymenį ir buvo pakviesta 
į organizacijos konferenciją Wa-
shingtone padaryti pranešimą 
apie savo darbą Lietuvoje), Mil
da Jasins (1 projektas), Zenonas 
Petkus (4 projektai) ir Cezaris 
Ugianskis, finalistas varžybose 
IESC žymeniui gauti (5 projek
tai). Lietuvoje dirbo ir būrys 
amerikiečių, kurie naudojosi 
vertėjų pagalba. 

Gavus paklausą iš užjūrio kli
ento, IESC kompiuterizuotame 
sąraše su ieškomas savanoris, 
kurio kvalifikacijos atitinka 
projekto reikalavimus. Jei kli
entas kandidatą priima, suta
riama darbo datos ir kelionės 
reikalai. IESC apmoka keliones 
ir pragyvenimo išlaidas darbo
vietėje (jei klientas nepajėgia to 
padaryti) ir parūpina sveikatos 
bei gyvybės apdraudą. Projektą 
baigęs, savanoris turi duoti tiks
lų darbo raportą organizacijai. 
Raportą privalo atsiųsti ir klien
tas. 

Tokiu būdu darbui Lietuvoje 
buvo parinkta ir Albina Katiliū
tė Janus. Gerai pažįstanti ame
rikiečių verslo pasaulį, turėjusi 
rimtą pasiruošimą ir praktiką 
kompiuterių darbe, 1991-1995 
m. laikotarpyje ji dirbo: a. 1993 
m. sausio-kovo mėn. „Utenos 
gėrimai" (gamina alų ir nealko
holinius saldžius gėrimus); b. 
1993 m. rugsėjo-spalio mėn. 
„ORUVA" Mažeikiuose (gami-
na šaldytuvams kompresorius ir 
bulvių tarkas); c. 1994 m. bir
želio mėn. „Jiesia" (porceliano 
fabrikas Kaune); d. 1994 m. rug
sėjo mėn. „Snaigė" (šaldytuvų 
fabrikas Alytuje; e. 1995 m. bir
želio mėn. „Klaipėdos karto
nas", kur Albina išvyko š.m. 
rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

Albinos uždavinys yra peržiū
rėti įmonių finansinės sąskaity
bos eigą, pervesti ją į vakarie
tišką sistemą ir tuo pačiu metu 
kompiuterizuoti bendrą sąskai
tybą bei finansinių raportų pa
ruošimą: bendrąjį balansą, pel
no ir nuostolių raportą, lėšų 
srautą ir įvairias finansines 
analizes. Visos šios įmonės jau 
turi kompiuterius, bet ne visi 
moka jais naudotis, ne visi turi 
savo planuotojus. Visose įmo
nėse Albina paliko smulkią sis
temos dokumentaciją, kurią jie 
gali vykdyti su iš šalies samdy
tų specialių firmų pagalba, Dau
guma šių įmonių jau turi sumo
dernintą automatizuotą gamy
bos procesą, bet j iems dar 
svetima vakarietiška administ
racinė ir prekių pardavimo tech
nika, tebenaudojama sovietinė 
atskaitomybės sistema, o kai 
kurios atskaitomybės knygos 
dar vis vedamos rusų kalba. Vy
riausybė yra davusi dvejų metų 
terminą pervesti įmonių atskai
tomybės sistemą iš sovietiškos 
į vakarietišką. 

Vadovybėje esantys žmonės 
yra imlūs naujoms verslo idė
joms. Albina ten jautėsi ir 
mokytoja, ir mokinė, įgyjanti 
kaskart didesnį supratimą apie 
tų įmonių veik nenugalimus fi
nansinius sunkumus. Peržiū
rėjus 5 fabrikų finansinius 
raportus, Albinai paaiškėjo, kad 
firmos nesinaudoja bankų kre

ditais arba kitomis ilgalaikėmis 
paskolomis, nes legalūs verslai 
nepajėgia mokėti tuo metu rei
kalaujamų labai aukštų palūka
nų, todėl operuoja tik grynais pi
nigais. Kažin kaip verstųsi 
Amerikos įmonės panašiose ne
įtikėtinose sąlygose, klausdavo 
savęs Albina... įmonių vadovy
bės turi didelių sunkumų su
rinkti lėšas algoms, kurių išmo
kėjimas labai vėluoja. Nepai
sant, kad joms klientai yra 
smarkiai įsiskolinę, įmonės ne
turi pinigų savo skoloms pa
dengti. Antra vertus, įmonės 
nėra užtenkamai agresyvios, 
parduodant savo gaminius. 
Pvz., „Utenos gėrimai" teturėjo 
5 pardavėjus, kurie laukdavo 
klientų atvykstant į bravorą su
daryti metinį kontraktą pirkti, 
Albinos nuomone, labai geros 
kokybes gėrimus. Ji bandė įti
kinti bravoro vadovybę išvysty
ti pardavimo kadrus, patiems 
ieškoti klientų — restoranų ir 
viešbučių, kurių skaičius nuolat 
auga, siūlant savo prekes ir jas 
reklamuojant. 

Paprašyta Albina užsuko į 
mažą midaus gamyklą, kuri no
rėjo pasiteirauti apie eksporto 
galimybes ir įsigyti mechani
zuotą pilstymo aparatą. Grįžusi 
į Ameriką, Albina suvedė mi
daus gamyklą su gėrimų preki
jais Londone ir surado jai var
totų butelių pustymo aparatą 
Tezas valatijoje. „Snaigės" 
šaldytuvų fabrikui Albina pa
dėjo gauti milijoninę paskola po 
ilgo pasikalbėjimo su banko 
agentu, kuris 3 valandas ją 
kvotė apie įmonės finansinį 
stovį ir atsiskaitymo sistemos 
tikslumą. Fabriko administraci
jai Albina išvertė paskolos kont
raktą į lietuvių kalbą. įmonėse 
Albina organziavo kompiuterių 
mokyklėles, skaitė paskaitas 
apie amerikietiškus verslo me
todus, rase straispnius į įmonių 
laikraštėlius apie laisvosios 
rinkos ekonomiką, išmokė įmo
nėse po vieną žmogų naudotis 
jos atsivežta „Word-Perfect" 
kompiuterio sistema ir išvertė 
jos instrukcijas į lietuvių kalbą. 
Dvi Lietuvos įmonės pasiūlė jai 
gerai apmokamą nuolatinį dar
bą. Dabar IESC gauna prašy
mus i i Lietuvos įmonių atsiųsti 
joms padėti Albiną Katiliūtę. Ir 
šį kartąji turėjo pasirinkti vie
ną i i kelių pasiūlymų —,.Klai
pėdos kartoną", kuriame jau bu
vo pasiekusi gerų darbo rezul
tatų. 

Aminą įmonėse „nepamoksla
vo", nekritikavo žmonių, tik 
stengėsi pati duoti stropaus dar
bo pavyzdį. Dirbo ji, neskaičiuo
dama valandų, kad tik laiku už
baigtų savo projektus. Jos bend
radarbiai sakydavo nesuprantą, 
kad ji, turėdama tokias puikias 
gyvenimo sąlygas Amerikoje, 
atvažiuoja vargti į Lietuvą, ir 
dar „už dyką"... 

Patys lietuviai prisipažįsta, 
kad jiems trūksta darbo etikos. 
Stengiamasi darbo valandomis 
galimai mažiau dirbti, leidžia
ma sau pasisavinti įmonės 
gaminių, kaip visiems priklau
santį bendrą turtą (tikriau 
tariant, vogti), nuduoti ligas ir 
papirkti gydytojus, kad gautų 
ligos liudijimą. Albinai buvo 
siūloma pasiimti ilgesnius sa
vaitgalius, kurių ji atsisaky
davo. Vieną ketvirtadienį jos 
garbei buvo suruošta grybavimo 
ekskursija, nuo kurios jai nepa
vyko išsisukti, prie kurios pri
sidėjo dar bent dešimt įmones 
žmonių... Stebindavo ją tarnau
tojų nekreipimas dėmesio į te
lefono skambučius ir dainas 
puotavimas įmonėse. 

Pažinusi žmonių kasdieninės 
buities problemas, ypač po šal
tosios blokados žiemos Utenoje, 
Albina grįžo pilna užuojautas 
savo bendradarbiama. Vieninte
lės šiltos vietos 1,000 žmonių 
fabrike buvo katilinė ir Albinos 
darbo kambarys, kur elektrinės 
krosnelės dėka temperatūra pa
kildavo iki 55 laipsnių. Pat ją 
ateidavo sugrubusių rankų su-
šildyti bendradarbiai, kurių 

Vaikų ansamblis koncertuoja prie Utenos apskrities admuuatracvoe pastato, švenčiant miesto 
736 m. sukaktį 1996 m. rugsėjo 28 d. 

daugelis už savo atlyginimus 
nepajėgdavo nusipirkti geresnio 
maisto ir reikalingų daiktų, 
kurių jau netrūko krautuvėse. 
Draugiška su visais, nepaisant 
jų užimamos pozicijos, Albina 
įmonėse įsigijo daug draugų, su 
kuriais ir dabar susirašinėja. 

I klausimą IESC anketoje, 
kaip ilgai ji važinės dirbti į 
Lietuvą, Albina atsakė: „Tol, 
kol manės ten reikės". I klau
simą, kodėl ji ten nori dirbti, at
sakymas buvo, kad ji nori ati
duoti įsigytą verslo patirtį savo 
gimtajam kraštui, pagreitinti jo 
integraciją į Vakarų demokra
tinį pasaulį bei Lietuvos nepri
klausomybės dienų ekonominės 
gerovės grįžimą, tuo sumaži
nant Rusijos įtaką ir pavojų. 
Proga padaryti šį mažą įnašą, 
jai, kaip lietuvei, yra didžiau
sias pasitenkinimas ir atlygini
mas. 

IESC organizacijai reikia dau
giau savanorių, jų paklausai 
nuolat augant. Akademikai, 
valdžios tarnautojai ir visi kiti 
profesionalai, ypač žmonės mo
ką Rytų Europos kalbas, yra la
bai reikalingi. Ar nevertėtų, pa
siekus pensijos amžiaus, dar 
pajėgiems dirbti lietuviams, ne 
vien džiaugtis užtarnautu poil
siu, bet dalį laiko per IESC sa
vanorių organizsriją skirti dar
bui Lietuvoje? Tai puiki proga 
pažvelgti į tėvynę ne vien turis
to akimis, bet nors trumpam įsi
jungti į jos gyvenimo srautą ir 
jai padirbėti. 

IESC organizacijos adresas: 
International Ezecutive Service 
Corps., Stamford Harbor Park, 
333 Ludlov/ Street, Stamford, 

UTENA ŠVENTĖ SAVO 
735 METŲ JUBILIEJŲ 

Gražus ir saulėtas išaušo rug
sėjo 28-sios rytas Utenoje. Ki
taip ir būti negalėjo — tądien 
miestas šventė savo 735 metų 
jubiliejų. Nors archeologai Ute
nos apylinkėse teigia buvus gy
venviete daugiau nei prieš porą 
tūkstančių metų, tačiau oficia
liai rašytiniuose šaltiniuose 
Utena paminėta 1261-siais. 

Iškilmingame rajono tarybos 
posėdyje patvirtinti miesto 
vėliavos nuostatai Respublikos 
prezidento dekretu patvirtintas 
miesto herbas. Tarybos nutari
mu, Utenos nuėsto Garbės pilie
čio vardai suteikti šešiems, 
labiausiai miestui nusipelniu
siems, asmenims: uteniškiui 
pedagogui Rapolui Šalteniui — 
už pedagoginę, literatūrinę, 
publicistinę veiklą ir pro
duktyvų vertėjo darbą; Nor
veguos karalystės Norvegi
jos pagalbos centro pirmininkui 
Vidar A. Tangen ir jo žmonai 
Berith Tangen — už intensyvią 
veiklą 1991- 1996 metais, or
ganizuojant ir teikiant labdarą 
Lietuvos Respublikai ir Utenos 
rajonui; Lietuvos Respublikos 
generaliniam konsului Hagoje 
Romualdui Siniui ir asistentei 
P. Carla Sūrius-Wendel ui ak
tyvią politinę ir visuomeninę 
veiklą, įtvirtinant atkurtos 
Lietuvos Respublikos valstybin
gumą ir didelę labdaros paramą 

CT 06902. Kreipiantis paštu, 
adresas yra: P.O. Box 10005. 
Stamford, CT, 06904-2005. 

'i\r; 4* •:;• 4* '•;• 4* 
American Travel Service 

ALASKA '97 
PRINCBS CRUISES laivu ir traukiniu 
nuostabi 12 dienų kelionė, aplankant 
gražiausias ir įdomiausias vietas Alaskoje, 
1997 m. birželio 5-16 d. 

Užsirašant iki 1996 m. gruodžio, 1 d. 
duodama speciali nuolaida 

Prieš šventes pailsėkite šiltoje Meksikoje: 
Diamond N u e v o VallarU, Puerto Vallarta 

7 naktys 1996 m. gruodžio 7-14 d. 
Lėktuvo kelionė, viešbutis, mokesčiai, 

maistas, gėrimai. $839.00 

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei v i sų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis j m ū s ų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-2325 
T e L 708-422-3000, TeI.:800-422-3190 

FAX 708422-3163 

Utenos rajono žmonėms su ne
galia; Lietuvos Respublikos 
Nepaprastajam ir įgaliotajam 
ambasadoriui Lotynų Amerikos 
šalyse Vytautui Antanui Dam-
bravai — už aktyvią politinę ir 
visuomeninę veiklą Lietuvos 
valstybės labui išeivijoje. 

Ugnies uždegimo apeiga ant 
Narkūnų piliakalnio, kur ka
daise stovėjusi kunigaikščio 
Utenio pilis, prasidėjo miesto 
735-čiui skirti renginiai. Nuo 
piliakalnio, vaidilučių drabu
žiais pasidabinusios, merginos 
su gausia palyda nešė ugnį per 
visą miestą iki sodelio Aušros ir 
Aukštakalnio gatvių sankryžo
je. Čia, prie paminklinio ak
mens skirto miesto įkūrimo 
datai pažymėti, buvo pašven
tinta miesto vėliava. { 
susirinkusius miestiečius ir 
svečius kreipėsi rajono meras 
Rimantas Dijokas, Seimo narys 
kraštietis Salius Šaltenis, ap
skrities valdytoja Milda Pet
rauskienė ir kt. Iš čia visi su
sirinkusieji pasuko prie neto
liese esančių Kultūros rūmų, 
kur prasidėjo, kone devynias va
landas trukusi, kultūrinė prog
rama. 

Tądien tik pėstiesiems skirta 
Aušros gatve plūdo ir plūdo 
norintys pabuvoti šventėje, 
pasižiūrėti ir pasiklausyti 
žinomų Respublikos atlikėjų, 
apsilankyti ar dalyvauti sporto 
varžybose, išbandyti laimę įvai
riose pramogose, paskanauti 
mugėje pardavinėjamų gėrybių, 
įsigyti tautodailininku darbų, 
pasižvalgyti ekslibrisų parodo
je arba paprasčiausiai paragauti 
„Utenos gėrimų" alaus ar re
kordinės Akcinės bendrovės 
„Mėsa" specialiai šventei pa
gamintos 735 decimetrų ilgio 
dešros, kurią iki Kultūros rūmų 
per miestą nešė 66 bendrovės 
darbuotojai. Sako, rengėjai 
apskaičiavo, kad rekordinė deš
ra bus supjaustyta ir išdalinta 
žiūrovams per 15 minučių. Ta
čiau liudininkai teigia, kad tai 
padaryta buvo žymiai greičiau. 
Ir dešra, ir apetitas buvo tikrai 
rekordiniai. 

Du vėlyvo vakaro šurmuliavo 
graži miesto šventė, subūrusi ir 
senus, ir jaunus, ir vietinius, ir 
tolimus svečius, tarp kurių buvo 
net iš Italijos, Norvegijos, Vo-
kietijos, Latvijos. 

Baigėsi šventė miesto dangų 
nušvietusius fejerverku, kokio 
Utena dar nebuvo mačiusi. O 
rytojaus dieną Utenos bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mišios 
už miestą ir jo gyventojus. 

Šventei rengėsi visas miestas, 
dabar turintis jau 37,000 gy
ventojų. Daugiau kaip 40 mies
to įmonių ir įstaigų prisidėjo 
savo lėšomis, darbu ar produkci
ja. Pasak mero Rimanto Dijoko, 
nė viena jo aplankyta organi
zacija neatsisakė padėti, nors ir 
kaip sunkiai besiverstų. Gal 
todėl visų rengta ir laukta 
šventė buvo tokia miela, šviesi. 

Regina Rutkauskienė 



• 

ŽMONIŲ AUKOS IR 
KOMITETO DARBAI 

„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas kas trys mėnesiai 
surinktus našlaičių šalpai pini
gus persiunčia Lietuvon. Rug
sėjo mėn. gale buvo persiųsti 
pinigai į Lietuvą našlaičių para
mai spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiams. Šiuo metu komi
tetas globoja netoli 500 našlai
čių. Skaičius dažnai keičiasi, 
nes, našlaičiui suėjus 18 metų, 
komitetas daugiau nebešelpia. 
Yra komiteto šelpiami našlai
čiai, invalidai studentai. Jiems 
pinigus — šalpą parūpina dau
giausia dr. A. Prunskienė. Šiais 
metais iš Lietuvių fondo tiems 
našlaičiams — invalidams 
studentams buvo gauta 3,500 
dol. Jie 0wvo padalinti 14 stu
dentų. Vienam studentui vieni 
geri žmonės, kurie nenorėjo 
skelbti savo pavardės 250 dol. 
Dr. Aldona Valienė iš St. Pe-
tersburg, FL, remia vieną 
studente. Tokiu būdu suren-
kasaa pinigai ir kasmet šelpia
mi apie 22 studentai. Jie gauna 
250 dol. Tai yra didelė parama, 
kuri įgalina tęsti studijas. 

Šiuo metu komitetas Lietuvo
je turi 11 įgaliotinių, per ku
riuos persiunčiama pašalpa 
našlaičiams. Tie įgaliotiniai iš
dalina pinigus ir kitas gėrybes 
jų patikėtiems našlaičiams. 
Įgaliotiniai yra: Gražina Lands
bergienė — 203 vaikai, Regina 
Švobienė — Kaimo vaikų fondas 
— 189 vaikai, kun. L. Dam
brauskas — 12 vaikų, kun. K. 
Gražulis — 13 vaikų, kun. K. 
Ralys — 23 vaikai (dabar dar 
gauti jo prašymai 5 vaikams), 
kun. B. Jonauskas — 2 vaikai, 

A. Baniulis — 8 vaikai, 
R. Repšys - 6 vaikai, Te-
Kaušikienė — 6 vaikai, 
R. Ramašauskas — 8 

vaikai (iš jo gauta dabar 40 
vtgfcmprašyoių), kun. V. 
Aukštakalnis — 18 vaikų. 
Dažnai geri žmonės atsiunčia 
savo globotiniams sumas pinigų 
šalia nuolatinės pašalpos, įvai
riomis progomis ar tai gimta
dienio ar kokių švenių proga. 
Tuos pinigus persiunčiame 
tiems laimingiesiems vaikams. 
Komitetas persiuntė aukas, 
kurias gavo iš P. Kondratų — 
200 dol. ir Vandos Prunskienės 
4,000 dol. Tremtinių fondui. 
Laikinos Vaikų globos namniTm 
Vilniuje buvo gauta auka — 
1,000 dol. iš asmenų, nenorinčių 
skelbti savo pavardes, ir 3,000 
dol. aukojo Vanda Prunskienė. 
Taip pat Vanda Prunskienė pa
aukojo kun R Ramašausko vai
kų namams 3,000 dol. Komite
tas paaukojo kun. K. Raliui 250 
dol. jo vaikų namų pataisymui. 

Rugsėjo mėnesį komitetas 
nupirko ir su Lithuanian Mer-

kun. 
kun. 
resė 
kun. 

cy Lift pagalba pasiuntė į 
Lietuvą 500 porų naujų batų. 
Dėkojame Aldonai Vaitienei, 
kurios dėka už batų porą mes 
mokėjom tik 4.35 dol., nors jų 
kaina krautuvėse yra apie 70 
dol. 

Turime labai gerų talkininkų, 
kurie padeda komitetui. Viena 
tokių yra Bronė Aleknienė, kuri 
pasiuntė net 77 s iuntinius 
naujų rūbų ir avalynės, pati 
užmokėdama pers iunt imo 
išlaidas. Ji daug siuntinių pa
siuntė Vytautui Cinauskui — 
Tremtiniams, Gražinai Lands
bergienei, vyskupui Vaičiui, 
kun. L. Dambrauskui ir kai ku
riems studentams. Komitetas 
artimai bendradarbiauja su 
Omahoe skautų-skaučių Neries 
— V. Kudirkos vietininkija ir 
Omahos lietuviais. Jiems va
dovauja energinga ir išradinga 
Laima Antanėlienė. Ji spalio 5 
d. atvežė į Čikagą ir pasiuntė 33 
siuntinius 18-kai globojamų 
daugiavaikių neturtingų šeimų. 
Komitetas bendradarbiauja su 
Lietuvos Dukterimis ir, reikalui 
esant, prašo jų pagalbos, o jos 
niekada neatsisako padėti. 

Neskaitant kitokių gėrybių, 
rugsėjo mėn. „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas pa
siuntė į Lietuvą įvairiems glo
botiniams 34,228 dol. Komitetas 
neremia prieglaudų ar vaikų 
namų. Institucijos turi adresus, 
juos remia valdžia, gauna lab
darą iš užsienio, turi bent 
minimalų pragyvenimą. Tuo 
tarpu našlaičiai gyveną pas 
senelius, gimines ar svetimus 
žmones, neturi nieko ir nieko iš 
niekur negauna. Komitetas 
tvarkosi taip, kad galėtų padėti 
vargstančiam ir skurstančiam 
Lietuvos žmogui. Kai kurie 
žmonės, grįžę i š Lietuvos, sako, 
kad ten visko dabar yra, nieko 
nereikia siųsti. Visko yra tiems, 
kurie turi pinigų, kurie gerai 
gyvena, tač iau neturt ingi , 
vargšai vaikai dažnai neturi net 
ir duonos. Bet tų žmonių niekas 
nemato, jie gyvena tolimame 
kaime ar mažame miestelyje. 
Jiems pagalba yra labai reika
linga. Dažnai sena močiutė 
augina savo anūką iš mažos 
pensuos, arba svetimas žmogus 
priima nelaimingą vaiką — naš
laitį, pamestinuką į savo vaikų 
tarpą. 

Visą šią šalpą organizuoja, 
tvarko ir administruoja komi
tetas, kuriame visi dirba veltui, 
net telefoną ir pašto išlaidas 
patys aukoja. Komitetą sudaro 
garbės pirmininkė dr. Albina 
Prunskienė (jinai rūpinasi 
daugiausia studentais, stengia
si daugiau aukotojų rasti); 
sekretorė Irena Kairytė; nepa

mainomas iždininkas yra Albi
nas Smolinskas. Jam tenka ne 
tik pinigus skaičiuoti, čekius 
rašyti, bet ir rūpintis dabar jau 
veikiančiais trimis fondais: 
Kazio ir Genovaitės Trečiokų iš 
NJ 40,000 dol. fondas, Jono ir 
Onos (Prižgintaitės) Motiejūnų 
10,000 dol. fondas ir John C ir 
Ida Valauskų įsteigtas pomir-
tinis-testamentinis 19,040 dol. 
fondas trims Lietuvos našlai
čiams globoti. 

Dana Bazienė nepaprastai 
tvarkingai veda vaikų-aukotojų 
kartoteką. Nijolė Maskeliū
nienė labai gražiai sutvarkė 
vaikų kartoteką, čia pagal vaiko 
pavarde galima surasti viską: 
globėją Lietuvoje ir Amerikoje, 
įgaliotinį ir visas žinias apie 
našlaičius, Irena Kazlauskienė 
tvarko kitą kartoteką, kurioje 
žymima gautų pašalpų laikas, ir 
ji labai sąžiningai siunčia para
ginimus, kad globėjai žinotų, 
kada reikia prisiminti našlaitį 
Lietuvoje ir jam pasiųsti pini
gus. Dr. Alina Domanskienė 
lygina įvairius nepasitenki
nimus ir taiso klaidas. O jų 
visada ir visiems pasitaiko. 
Jūra Galinytė-Kredienė, Aldona 
Kaminskienė, Vanda Pruns
kienė ir dr. Edmundas Ringus 
— tai nariai special iems 
reikalams Jie visada atlieka 
įvairius atsitiktinius darbus, 
kurių yra labai daug, ieško 
aukotojų. Aldona Šmulkštienė 
komiteto korespondentė. Ji 
komiteto darbus garsina. Re
gina Smolinskienė rašo padėkas 
aukotojams, pasiunčia vaikų 
informaciją rėmėjams. Algirdas 
Stepaitis veda ir prižiūri sudė
tingą atskaitomybę su Lietuva. 
Laimutė Stepaitienė — nepa
mainoma neaiškumų tvarkytoja 
— aiškintoja. Jeanne S. Dorr 
komiteto atstovė rytiniame pa
kraštyje. Ji daug rašo apie 
Lietuvos našlaičius „Bridges" 
žurnale, palaiko ryšius su auko
tojais, našlaičių rėmėjais ry
tiniame Amerikos pakraštyje, 
daug dirba su lietuviškai ne
kalbančiais lietuvių organi
zacijų nariais. Dėl jos dar
bo gauname daug aukų iš 
lietuviškai nekalbančių žmo
nių. Teresė Landsbergienė 
yra mūsų atstovė Washingtone. 
Ji ieško ir randa daug našlaičių 
rėmėjų savo apylinkėje. Dr. 
Vida M. Tumasonienė mūsų 
atstovė Floridoje. Komiteto 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
atlieka visus mažus darbus, 
veda vaikų globėjų kartoteką 
kompiuteryje. Nors komitetas 

MĖNUO PLB 
ATSTOVYBĖJE VILNIUJE 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m spalio mėn. 19 d. 

TRANSPAK 
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus-. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais -
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

Praleidęs rugpjūti Amerikoje, 
PLB atstovas Juozas Gaila, rug
sėjo 6 d. grįžo į Vilnių. Rugsėjo 
7 d. jis dalyvavo Lietuvos Lais
vės gynėjų organizacijų atstovų 
pasitarime. Pasitarime kalbėjo 
Sv. Kazimiero bažnyčios rek
torius kun. Jonas Boruta, SJ, 
prof. Vytautas Landsbergis, 
mons. Alfonsas Svarinskas, 
Politinių kalinių sąjungos pirm. 
An tanas Stasiškis , Liudas 
Simutis ir kiti. 

Tą pačią dieną vyko ir Krikš
čionių demokra tų partijos 
neeilinė konferencija, į kurią 
PLB atstovas buvo pakviestas ir 
sveikino konferencijos dalyvius 
iškilmingame atidaryme. 

Rugsėjo 9 d. Juozas Gaila 
pesėdžiavo su Ryšių su užsienio 
lietuviais skyriaus viršininku 
Audriu Antanaičiu. Buvo aptar
ti ateinančio PLB Seimo ren
gimo reikalai, ypač atvyks
tančiųjų apgyvendinimas ir 
maitinimas. Kitame posėdyje su 
Laisvės Kovų archyvo redak
tore Dalia Kuodyte kalbėta apie 
numatomus „Lietuvos Kovų ir 
kančių istorijos" tomus. At
stovybėje lankėsi iš N.Y. at
vykęs K ę s t u t i s Miklas ir 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis iš Čikagos. Su 
pastaruoju buvo pasidalinta 
mintimis apie ateitininkijos 
reikalus. 

Rugsėjo 10 d. iš spaustuvės 
buvo gauta ir i JAV išsiųsta 
„Lietuvos gyventojų trėmimai 
1940-1941, 1945-1953 metais" 
knygų siunta. Šis „Lietuvos 
Kovų ir kančių istorijos" tomas 
buvo paruoštas istoriko dr. Eu
genijaus Grunskio ir išleistas 
PLB drauge su Lietuvos Istori
jos institutu. 

Rugsėjo 17 d. atstovybėje 
lankėsi architektas Edmundas 
Arbas-Arbačiauskas, atvykęs iš 
Kalifornijos. J i s painformavo 
apie savo suprojektuotą Laisvės 
aukuro paminklą, kuris turėtų 
būti statomas Laisvės prospekte 

skautėms ir lietuviams, ypač 
Irimai Antanėlienei, Bronei 
Aleknienei. Komitetas dėkoja 
Elenai Gervickienei, kuri yra 
Lietuvos vaikų vilties komiteto 
pirmininkė Lietuvoje. Ji padeda 
mūsų persiųstus pinigus Lietu
voje išskirstyti Lietuvos įgalio
tiniams. Komitetas Lietuvos 
našlaičių vardu dėkoja visiems 

didelis — yra net 19 narių, bet aukotojams už jų aukas, už 
visi labai reikalingi, jų darbai pasitikėjimą komitetu. O 
nepakeičiami, ir jie visi dirba, „Lietuvos našlaičių globos" 
kad Lietuvos našlaičiams būtų komitetas stengiasi, kad kiek-
geresnis gyvenimas. Komitetas vienas aukos doleris pasiektų 
yra dėkingas visiems talki- tikslą — padėtų kenčiančiam 
ninkams: Lietuvių fondui, nelaimingam Lietuvos žmogui 
Lietuvos Dukterų draugijai, — vaikui — našlaičiui. 
Lithuanian Mercy Lift, Omahos Birutė Jasaitienė 

Suvenyrai pagaminti su leidimu (Ikcnse) Lietuvos krepšinio komandos 

SPORTINIAI MARŠKINIAI (T-SHRTO) 

NAUJMH NAUJI!!! 
UTHUANIA '96, BRONZOS MEDALISTAI, TRISPALVIAI (TIE-DYED) 
SUSMIETU XJU XL L M J30 00 \\Sf(t\ ' 
BALTI XXL ... XL ... L ... M ... $25.00 

UTHUANIA '96, SU KOMANDOS EMBLEMA, 
MARGI (TIE DYED) XXI . . . XL ... I . . . M ... $25. 
JUOOI, BALTI XXL... XL ... L... M ... $20.00 

NAUR UI NAUBj !TI 
LITHUANIA '96, SIUVINĖTA (EMBROIOERED) EMBLEMA 
JUOOI XXL ... XL ... L ... M . . $30.00 

(XXL pridėti $3.00) 

KEPURES (BASEBALL CAPS) SU EMBLEMA. JUODOS AR ŽALIOS $20.00 
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (CLOISONNE COLD TONE PINS) $10.00 
KREPŠINIO KAMUOLYS, TRISPALVIS SU KOMANDOS EMBLEMA 
PASIKASYTAS SARUNO MARČIULIONIO M ARVYDO SABONIO $25.00 
NAUĮI lt! NAUJI R! 
LITMUANIA *96 LIP1NUKAI (8UMPER STKKERS) $3.50 

Persiuntimas (USA) veltui 
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siusti: 

M t H O HM. SUTKUS 
M fAST 211 STREET 
tUCUD. OMO 44IU-IMI 
I-<1I«)71M1M 

Vardas/pavaro*: „ 
Adresą* ^M |JJJJjW Q 

Naotalda duodama artai aM <Mei^ MafcĮ ^*saa^ 

Vilniuje, pakvietė Juozą Gailą 
įeiti į paminklo statymo ko
mitetą. Vėliau atvyko JAV LB 
švietimo tarybos pirminin 
kė Regina Kučienė su vy
ru. Ji peržiūrėjo JAV šešta 
dieninėms mokykloms supirk 
tas knygas ir įdavė sąrašą nauju 
knygų, kurios bus nupirktos ir 
išsiųstos j Ameriką. Abu Kučai 
dalyvavo LR Seimo posėdy, kur 
turėjo progos stebėti posėdžio 
eigą ir susitikti su dr. Kaziu Bo 
beliu, Saulium Šalteniu ir kitais 
Seimo nariais. Tą dieną at 
stovybėje, taip pat ir Seimo 
posėdyje lankėsi iš Čikagos at 
vykęs dr. D. Tijūnėlis ir kali-
fornietis dr. Zigmas Viskanta. 

Vakare Juozas Gaila tarnybos 
reikalais Lietuvoje besilan 
kančius, naujai paskirtos Lietu 
vos Respublikos garbės konsu 
lės Clevelande Ingridos Bub 
l ienės pakvies tas , kalbėjo 
Vilniaus Rotary klubo nariams, 
o vėliau lankėsi „Jūratės ir 
Kas tyč io" operoje, kurioje 
dainavo iš Čikagos atvykęs 
Lietuvių Operos choras. 

Rugsėjo 17 d. Lietuvos vaikų 
globos komitetas „Saulutė" 
atstovybei perdavė didelę sumą 
JAV dolerių, kuriuos pagal są
rašą paprašė išdalinti Lietuvos 
visuomeninėms organizacijoms 
— „Vilties namai", „Vilniaus 
šeimyna", kurios globoja vaikus 
su negalia ir daugiavaike? šei
mas. Taip pat pinigai buvo 
paskirti Alytuje, Klaipėdoje. 
Kaune, Vilniuje, Šilalėje. Kė 
dainių raj. gyvenančioms šei
moms, globojančioms našiai 
čius. 

Rugsėjo 18 d. įvyko pasi
tarimas su Stasiu Stunguriu. 
premjero patarėju išeivijos rei
kalams. Plačiau užsimintas ir 
poeto Kazio Bradūno tėvų 
gyvenvietės gražinimo reikalas. 

Rugsėjo 19 dieną atstovy 
bėję lankėsi Aldona Stempu-
žienė su seseria Nijole. Jos 
stebėjo Seimo posėdį, kuria 
me buvo svarstomos prezi
dento rinkimų įstatymo patai
sos. Posėdyje buvo patvirtinta 
1992 m. referendumu priimta 
Konstitucijos 78 straipsnio 
dalis, kurioje teigiama, kad 
Lietuvos Respublikos Pre 
zidentu gali būti renkamas 
Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne 
mažiau kaip trejus pastaruosius 
metus gyvenęs Lietuvoje. Taigi. 
šis straipsnis neleistų užsienio 
l ie tuviui Valdui Adamkui 
kandidatuoti į Lietuvos prezi 
dentus. 

Vėliau abi viešnios iš JAV 
klausėsi V. Noreikos koncerto 
Seimo rūmuose. Koncertu, anot 
solisto V. Noreikos, buvo prade 
ta LR Seimo rinkimų kampa 
nija. 

Rugsėjo 20 d. Juozas Gaila 
turėjo progos stebėti Tėvynės 
Sąjungos kandidato i Seimą. 
dabartinio Seimo nario, Poli 
tinių Kalinių sąjungos pirmi 
ninko Antano Stasiškio susiti 
kimą su rinkėjais Spaudos rū 
muose. Šiame susitikime kai 
bėjo Kanados lietuvis Algi 
mantas Eimantas ir du Ame 
rikos lietuviai pulkininkai: 
Algimantas Garsys ir Jonas 
Kronkaitis. Algimantas Eiman 
tas teigė, kad Kanados lietuviai 
— tai Tėvynės sąjungoss teri 
torija, o abu pulkininkai išvar-
dijo trūkumus Lietuvos ka-

PLB atstovas Juozas Gaila (dešinėje) ir Didžiosios Britanijos Lietuviu sąjungų* 
pirm. Jonas Alkis per Rytu kraštų ir Europos LB vadovu suvažiavimą pra 
ėjusią vasarą Lietuvoje. 

rinėse pajėgose ir apgailestavo. 
kad į jų pasiūlymus, ir j ju 
paruoštą planą, kaip pertvarky 
ti Lietuvos krašto apsaugos sis
temą, dabartinė valdžia visiškai 
neatsižvelgia. Išeivijos atstovai 
atsakinėjo į gausius klausimus. 

Rugsėjo 28 d. „Vilnijos" drau
gija buvo suruošusi susirinkimą 
su pietryčiu Lietuvos lietuviškų 
mokyklų mokytojais ir švietimo 
darbuotojais. Iš JAV atvykusi 
Eugenija Bulotiene apdovanojo 
mokytojus Vilniaus krašto 
sąjungos išeivijoje pinigine 
parama. Viešnia buvo apdo
vanota gėlėmis ir išreikšta 
padėka ne tik Vilniaus krašto 
sąjungai, bet taip pat Tautos 
fondui, Kanados lietuvių fondui. 
Kanados lietuvių bankams bei 
Lietuviu fondui už nuolatinę 
paramą. Kalbėjo įvairių mo
kyklų mokytojai ir, išskyrus 
vieną, visi skundėsi darbo sąly
gomis, Lenkų sąjungos trukdy
mais, lenkų valdomų savivaldy
bių nesiskaitymu su įstatymais 
ir Lietuvos Seimo narių abejin
gumu. 

Juozas Gaila turėjo progos kai 
kuriems mokytojams parodyti iš 
JAV LB Švietimo tarybos gau
tas knygas. Mokytojos iš Šalči
ninkų rajono apsilankė PLB 
atstovybėje ir pasirinko ju 
mokykloms tinkamų knygų. Pa
žymėtina, kad spalio 3 d. ..Lietu 
vos aide" buvo smulkiai aprašy
tas tas susirinkimas, tačiau nei 
sakiniu nepaminėtas viešnios iš 
JAV atsilankymas ir mokyto 
jams išdalinta parama. 

PLB atstovybė, nors ir kuk 
liai, bet taip pat pagal galimy 
bes stengiasi paremti Rytu 
kraštu lietuviškas mokyklas. 
Viename gautame padėkos laiš
ke rašoma: 

„Mes. etninių lietuviškų že
miu ir Rytų Europos atstovai, 
buvome labai laimingi, kad 
galėjome dalyvauti dideliame ir 
gražiame renginyje 'Druski
ninkai - 96' . Esame giliai su
jaudinti Jūsų gerumu ir dosnu
mu. Vaikų ir jaunimo, mokytoju 
ir kitu dalyviu vardu nuošir 
džiai dėkojame už suteiktą ma 
tenalinę pagalbą ir parodytą 
dėmesį. Jūsų dosnumas ir mie 
laširdingumas Įtikino, kad mes 
ne vieni ir kad galime būti 
suprasti ir paremti". 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes atstovybėje Vilniuje S.m li<'pon mėn Iš 
kaires: PLB atstovas Juozas Gaila. Kęstutis MikUs ir P1R pirm. Broniu* 
Nainys. 

Rugsėjo .'50 d. pasitarime su Is
torijos instituto direktorium dr. 
Antanu Tyla buvo gautas pasiū
lymas į PLB suplanuotą LKK 
istorijos seriją įtraukti istoriko 
dr. Arvydo Anusausko ruošia 
mas knygas: ..KGB teroras 
1954-1991 metais" ir ..Lietuviai 
GULAG-o lageriuose". Didžioji 
dalis dokumentines medžiagos 
šioms knygoms jau sukaupta, 
tačiau dar reikėtų padirbėt! 
Maskvos centriniame archyve 
visų dokumentų surinkimui. 
Atstovybe gauna ir daugiau 
pasiūlymų, pvz. Izidorius Igna
tavičius ruošia enciklopedinį lei
dinį: „Lietuvos naikinimas ir 
kova (1940-19901". Jame yra ir 
skyrius apie JAV LB veikią 
Lietuvos laisvinimo darbe, 
paruoštas ilgamečio JAV LB 
Visuomeninių reikalų fj£į)ni>9 
pirmininko Algimanto Gečio. 
Netrūksta prašymų ir kitokio 
pobūdžio leidiniams. Prof. dr 
Jonas Aničas yra paruošęs 
monografiją apie Martyną Yčą, 
tačiau trūksta lėšų jos išlei
dimui. 

PLB atstovybė Vilniuje pa
laiko ryšius su Lietuvoje apsigy
venusiais užsienio lietuviais, 
domisi jų gyvenimu ir, reikalui 
ssant. pagal galimybes sten
giasi jiems patarnauti. Rugsėjo 
mėnesi PLB atstovas Juozas 
Gaila aplanke netoli Šiaulių. 
prie ežerėlio gražiame name 
įsikūrusį buvusį baltimorietį 
Jony Timpą. Vilniaus senamies
ty, patogiame bute. didės-, 
metų dali Lietuvoje praleidži; n-
čius poetą Kazį Bradūną su 
žmona ir dalyvavo dr Zigmo 
Viskantos išleistuves*, jam ku
riam laikui išvykstant i Kalifor 
niją. Su išvykstančiuoju atsi
sveikinti atėjo ir Vilniaus meras 
Alis Vidūnas su žmona. Lietu
voje besilankąs kaiifornietis. 
JAV LB Tarybos prezidiumo 
pirm dr. Zigmas Brink is. taip 
pat kaiifornietis. b<'tjau Vilniu
je apsigyvenęs, buvęs LB Eko 
nominių reikalu tarybos vice
pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas ir kiti. Pasidalinta 
mintimis apie Vilniaus sena
miesčio atnaujinimą, užsienio 
lietuviu įsikūrimo galimybes. 
Lietmos Seimo rinkimus, atei
nanti Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenes seimą 1997 metai-, ir 
net Lietuvos prezidento rinki 
mus 

Atvykstant ie j i i Lietuvą 
mielai kviečiami apsilankyti 
PLB atstovybėje Vilniuje. Te 
reikia tik. paskambinus tele
fonu, pranešti atvykimo laiką ir 
bus išrašomas leidimas įeiti į 
Seimo rūmus. Atstovybes ad
resas: PLB atstovybė. LRS III 
rūmai. 215 k., Gedimino pr. 53, 
Vi lnius 2002 Tel (370-2) 
613441: Eax (370-2) 226886; E 
M.ul jugail'" re.lrs.lt 

PLB atstovybės Vilniuje 
informacija 

http://re.lrs.lt


DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 19 d. 

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA 

DAR YRA KĄ PARDUOTI 

Antrasis privatizavimo už 
grynus pinigus etapas prasidėjo 
gana skausmingai — niekas ne
skuba pirkti siūlomo turto, mat 
parduodami tik nedideli akcijų 
paketai, likę valstybės rankose 
po pirminio privatizavimo. Apie 
antrąjį privatizavimo etapą 
,.Respublika" kalbino Privatiza
vimo komisijos pirmininką aka
demiką Eduardą Vilką. Jis, be 
kita ko, pastebi, kad dar yra likę 
už čekius neišdalinto turto, ku
ris gali sudominti užsienio in
vestuotojus. Yra neblogų leng
vosios pramonės įmonių. Pvz., 
Kauno „Drobė" privatizuota tik 
30 proc. Du fabrikai Marijampo
lėje privatizuoti dar mažiau. 
Tačiau, kai kalbame apie šiuo
laikini privatizavimą, pirmiau
sia galvoje turime infrastruktū
ros objektus. Pasak akademiko 
Eduardo Vilko, privatizuojant 
infrastruktūros objektus, būtų 
galima tikėtis apie milijardo 
dolerių — tai daugiau, negu Lie
tuva yra pasiskolinusi iš užsie
nio E. Vilkas mano, kad tai val
stybei galų gale leistų išspręsti 
kai kurias problemas, kaip kom
pensavimą už nuvertintus indė
lius, žemę ir pan. Tačiau E. Vil
kas pastebi, kad tokių objektų 
parengimas privatizuoti labai 
brangiai kainuoja." Bet niekur 
nedingsi: juo geriau privatizuo
si, tuo daugiau milijonų gausi, 
- sako E. Vilkas. - Už „Tele-
komo" projektą tikriausiai irgi 
reikėtų mokėti ne tūkstančius, 
o milijonus. Kai kurių objektų 
rengti privatizuoti negalima, 
nes jie — draudžiamųjų sąraše 
arba yra specifinės paskirties 
įmonės. Protingai pasielgta, kad 
vertingiausi objektai neišdalyti 
už čekius. Tačiau dabar padėtis 
pasikeitė. „Lietuvos dujos" jau 
rengiamos privatizuoti. Ruošia
mi ir kiti objektai". Akademi
kas sako, jog reikia pakeisti 
Privatizavimo įstatymą, kad 
privatizavimas netaptų tik 
valstybės akcijų pardavimu, bet 
būtų ir nauja akcijų emisija, 
kurioje valstybė jai priklausan
čios dalies nepirktų. Pasak E. 
Vilko stambioms įmonėms turi 
būti aišku, kaip į jas ateis in
vesticijos ir kaip valstybės dalis 
jose pasidarys nulinė. Toks pla
nas aptartas su „Lietuvos dujų" 
įmone. 

PASIRENGĘ STABDYTI 
LITO NUVERTĖJIMĄ 

Tėvynės sąjunga, norėdama 
plačiau supažindinti visuomenę 
su rinkimų programa ir planuo
jamais darbais, organizuoja dis
kusijų ciklą „Bilietas į XXI 
amžių". „Lietuvos aidas" rašo 
apie vykusią diskusiją mokesčių 
ir pinigų politikos klausimais. 

Tėvynės sąjungos programoje 
numatoma mažinti mokesčius ir 
nustatyti civilizuotą mokesčiu 
mokėjimo tvarką. Konservato
riai įsitikinę, kad biudžeto pa
jamas galima padidinti, neuž
kraunant verslininkų dar dides-
niais mokesčiais. Bet pir
miausia reikia panaikinti šešė
linę ekonomiją, kurios niekur 
nefiksuojamų lėšų užtektų 
šal ies biudžeto deficitui 
panaikinti. Konservatorių mo
kesčių ir jų administravimo sut
varkymo programą teigiamai 
vertina Lietuvos pramoninin
kai. Anot jų, programa kviečia 
į realią veiklą. „Konservatoriai 
moka visus keturis aritmetinius 
veiksmus, o ne tik atimti ir 
padalyti". 

Konservatoriai kritikuoja Lito 

patikimumo įstatymą ir Valiu
tų valdybos modelį. Pasak eko
nomikos daktarės Birutės Viso-
kavičienės, „Vyriausybė pe
rėmė centrinio banko funkcijas 
ir tokiu būdu sužlugdė šalies 
bankininkystę. Besaikis obliga
cijų kiekis ištraukė pinigus iš 
bankų. Išleistos obligacijos su 
didesnėmis palūkanomis nei 
teikiamos paskolos jau iš
tuštino komercinių bankų 
kreditinius i š tekl ius . Ko
merciniams bankams naudinga 
pirkti tokias obligacijas, bet 
tada jie nevykdo pagrindinės 
savo funkcijos — nekredituoja 
ūkio. Nepatikimi ir nekon
troliuojami komerciniai bankai 
sukompromitavo Lietuvos pini
gų patikimumą. Žmonės litus 
verčia į dolerius ir perveda į 
užsienio bankus". 

Tėvynės sąjungos pagrindinė 
nuostata — kuo greičiau atsieti 
litą nuo dolerio. Bet prieš tai 
sugrąžinti centrinio banko funk
cijas. Ir jokiu būdu negalima 
leisti devalvuoti lito. Reikia 
pasiekti, kad realus lito kursas 
būtų toks, koks fiksuojamas 
dabar. Tam reikia, kad būtų 
gerai prižiūrimi komerciniai 
bankai, kontroliuojamas pinigų 
kiekis, reikia geros ir patikimos 
pinigų kiekio apyvartoje ap
skaitos — pabrėžė B. Viso-
kavičienė. 

Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus nuomone, galima teigti, 
jog šiuo metu litas yra stabilus. 
Bet pažvelgę į kainas, pastebė
sime, kad per pastaruosius dve
jus metus lito perkamoji galia 
smarkiai krito. „Paprastai dėl 
infliacijos išauga ir importuoja
mų, ir vietoje gaminamų prekių 
kainos. Tačiau Lietuvoje impor
tuojamų prekių kainos sąlygiš
kai fiksuotos, o infliacija užgulė 
vietinės gamybos prekes. Mūsų 
pagrindinis uždavinys — atgai
vinus centrinio banko funkcijas 
pristabdyti infliaciją. Šis etapas 
pats sunkiausias. Bet jam tinka
mai pasirengus galima išvengti 
staigaus lito nuvertėjimo. Bet 
negalima būti įsitikinus, kad 
esant laisvai rinkai po metų 
litas nenuvertės. Taigi mūsų 
pirmas žingsnis — stabdyti to-
lito nuvertėjimą", — teigė G. 
Vagnorius. 

VĖL ĮSIBĖGĖJA 
NEKILNOJAMOJO TURTO 

RINKA 
Pagal namų, butų kainas Lie

tuvoje ir toliau pirmauja Vil
nius, beveik neatsilieka Palan
ga. Kauną pagal kainas jau len
kia Klaipėda. Didžiausias butų 
pirkimas Lietuvoje būna kovo-
balandžio mėnesiais, kuomet 
paklausa gerokai didesnė už 
pasiūlą. Butų kainos smarkiau
siai šokteli vėlyvą rudenį ir 
ankstyvą pavasarį-

Kaip rašo „Respublika", Vil
niuje įsibėgėja prekyba 1-2 kam

barių butais. Vieno kambario 
butas naujuose rajonuose šiuo 
metu kainuoja 1115 tūkst. do
lerių. Tai, kad žmonės labiau 
perka mažus butus, sąlygoja 
nuolat kylančios komunalinių 
paslaugų kainos. Vidutinių ir 
smulkių nekilnojamojo turto 
agentūrų sąjungos pirm. Gedi
minas Bereika mano, kad mažų 
butų paklausa ir jų kainos dar 
labiau padidės, kai prasidės 
šildymo sezonas. Šiluma bus vėl 
pabrangusi 25 proc. G. Bareika 
prognozuoja, kad šį rudenį gali 
šiek tiek atpigti 3-4 kambarių 
butai. Gerai išlaikytas 3 kamba
rių butas Vilniuje dabar kainuo
ja 16-24 tūkst. dol., o 4-rių - 26-28 
tūkst. Pasak G. Bareikos, nuo 
praėjusių metų rudens pradžios 
maži butai sostinėje pabrango 
apie 80 proc. Prognozuojama, 

kad per šį šildymo sezoną tokių 
butų kainos dar padidės maž
daug 20 proc. 

Pavasarį šoktelėjusios, šiuo 
metu neskuba kilti netoli Vil
niaus esančių sodų namelių kai
nos. Vidutiniškai sodo namelis 
kainuoja 3-7 tūkst. dolerių. 

Rima Jakutytė 

A U T O M O B I L I A I 

9 Sutaupysite pinigų, 
pirkdami automobilį 

pas mus. 
Kalbu lietuviškai. 

Tadas Juškevičius 
7 0 8 - 4 8 5 - 4 9 6 1 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

L 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma $ 

Pasiaugos 4 ar 3% $ 
12 00 

Pristatymas į rankas $ 
Išv iso $ 

Siuntėjas Gavėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 

Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruttland Rd., Stoney Creek, C n i 
Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 

Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

i 

J0SU PASLAUGOMS NAUJA (STAIGA LEMONTE 
ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
12301 S. New Ave. Suite D , Lemont, IL 60439 

Tel: 630-243-1860, 800-775-SEND, Tel: 312-434-2121 
* Persiunčiame siuntinius \ Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 

* Nauji, kalėdiniai maisto produktų siuntiniai. 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo 
dokumentus. 

Dirbame: pirmd.-penktd. 9-5/šeštd. 9-2 

AMERIKOS LIETUVIŲ 7 DIENŲ KELIONĖ 
LAIVU KARIBŲ JŪROJE 

I i Tampa, FL 1997 m. sausio 19 d. 
$724 asm. + mokesčiai 

Lėktuvo bilietai iš visų miestų. 
BETTEOASKEY 

TRAVEL MAX 
(Anksčiau Travel & Trade) 

800-929-3775 

PRIMENAME: spalis kalėdinių siuntinių mėnuo. 
PATARIAME: kreiptis t ik į BALTIA EXPRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimai pristatanti Jūsų kalėdinius S i u n t i n i u s . 

BALTIA EXPRESS CO LTD. 
SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PflES VIOMANTAS RAPSYS 

TIK 90 CENTŲ UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV. 
$1 00/SV IKI 80 SVARLf 

APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ 
MŪSŲ PARUOŠTI AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK $38.00 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO 5 D. 
EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KIEKVIENA TREČIADIENI 

ATVEŽKITE ARBA SIUSKITE UPS 

8327 S. PULASKI ROAD 
CHICAGO, IL 60652 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-avvay" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v. 
p .p . ; sekmd. uždaryta. 
Antrd. irtrečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 VV. 63 St. 
Te l . 312-776-8998 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaski Rd. 
To l . ( 312 )581 -4111 

Nekilnojamo Turto 
Paskolos 

Perkant namus arba ..condo" Illinois ir 
lutose valstybėse, skambinkite 

Amerikoje didžiausiam nekilnojamo 
turto paskolų bankui 
2emi nuošimčiai, 

nepaprastas patarnavimas 

Tonas Palubinskas 
(312) 440-9991 

Norwest Mortgsgc Ine 
1901 N. Hsfcted 

CMcsgo, H 60614 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
3 1 2 - 9 1 5 - 4 3 3 1 

Fiat Rate Calls - Any time 
Lithuania $ 79 Betarus S 83 / mm i 

Runa J 71. ukraine $.71. Potand $.49 
talvia $ 53. Estone $ 45 per mtn . 6 sec incr : 
Por :nforrmtKf>. u%t touc* ton* pftone » cafl K#* y. ' 

1-80O-453-0957»ttn«on 112 (Engksn); 
http://gooduea.com/>k«ntel 

SEIZED CARS friom $175. Pors 
ches, Cadillacs, Chevys, BMVVs, Cor-
vettes. Also Jeeps. 4WD's. Your Area 

Toli Free l-800-89S-»778 
Ext. A-2415 

for eurrent listings 

Nor iu pirkt akordeoną 
arba koncertiną. 

To l . 708-755-5444 

STASYS K 5 5 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
44)12 S. Paulina, CMcsgo 

T«4. 312-027-0107 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Stambinti Sigitui: 
Te l : 312-767-1929 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2 3 4 5 W. 551h Stroot 
To l . : 312-775*1455 

K R AUSTOTE S į FLORIDA? 
Juozas Stanaitis IHVE STMENT 
PROPERTIES siūlo pagalbą per
kant namus, žemes ir verslą 

T O I . / F M : 1-800-330-5478 

HtraroH — nuostabi sala. įei 
ruošiatės joje lankytis, siūlome 
apsistoti ..Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Dėl 
informacijos skambinkite tol. 
800-328-8169 

C L A S S I F I E D G U I D E 

R E A L E S T A T E 

^ S i $ 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

BUS.312-S8M100 P a _ 3U-MKB07 FM. 312-585-3997 ^ ^ •••SBSSJSS1 

y*Sį ^fetg 
ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-536-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-

(kime ir pardavime, mieste ir. 
^priemiesčiuose. 1 

Crntur^. 

ŪOTOLsK 
1180 State Street 
LflWt!ws60CJ 

tiugose^rUm 

BARUA STONKAS 
feaUor* 5*70*257.7100 

&®m Ra 708.969.3732 

OOVT FOflECLOSED homos Irom 
pennies on $1. Delinquent Tax, 
Ropo's, REO's. Your Area. Toli Free 
(1) 800-896-9778 Ext. H-2415 for eur
rent listings. 

F O R R E N T 

Išnuomojamas apši ldomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į men. + „security". Tel. 
312-779-0410. Kalbėti angliškai. 

FOR BENT 
67th 8 tVMpple 4 rooms, 2 bdrms 
bsmt apt $360 + soc. Tenant htd. No 
pets. Non-smoker adufts preferred 
Ref. 4 erdt chk. reguired 

773-434-0706. 

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

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS RUMFUI I8 

AUTOMOetUO, NAMŲ, SVtIKATOS, 

Agentas Franfc Zapotis ir Off. Mgr. 
Aukse S Kane kalba tatuviskai. 

FRANK ZAPOUt 
SBSM W4st 991 

Tel. (799) 4249664 
(312) S61-9664 • 

, J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 
t« l . 705 -955 -2655 . 

PIGIAI - AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame |uos parduoti ir 
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. Įvairių mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava-
ri|ų Siunčiame auto .̂ ų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas | Lietuvą. 55 cen
tai už svarą Kreiptis: to l . 

708-201-0586. 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312 )585 -5859 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu* FAX pagafca 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
« Pifcame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
» Pensininkams nuolaida 

KMKOK UALTOIi: 
7m S. Pubthl U . 

*3*S S. A r d M M * . 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parouoti ar pirkti namus, 
į DasMssf Mayafv Ji pn> 

patarnaus. Įkainavimas vokui. 

Handyrnan epecieJ 2 bdrm. home, 
886,000. Te*. 618-534 0814, 
Lockport. 

RE/MAX 
HOME CENTU 
( 3 1 2 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

SL VIDAS 
POŠKUS 

••Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

" Profesionalus k greitas 
patarnavimas 

" Informacija paskolų, 
investicijų Mausimais 

H E L P V V A N T E D 

Weiilod 
experienced car washer and 
detailer. For Information call: 

3 1 2 - 8 4 2 . 1 0 8 8 
H o u r s 8:00 a m t e 5:00 p m 

Sun t t t r u S a t . 

SIŪLOME DARBUS! 

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

AR C a r e 
Emptoymont Agoncy 

T e l . 3 1 2 - 7 3 6 - 7 8 0 0 

Tiirtma ,,aart-ejm# 
kompanionėms prie i 

reikalingų asmenų. 
Patyrimas nebūtinas 

Darbo vai. 8 v.r. - 2 v. p.p 
Reikia mokėti angMkai. 

Kreiptis' 

MKATA'9 OOeJCSTIC 
PlACetatHT AOCNCY 

Posittons availaote nannies. house 
fceepers for Engtisn spaaking women 

Call: 312-286-7267 
Speafc Ęaafsj 

I E Š K O D A R B O 

82 m. moterie latako bot koMo 
>. Galt gyventi kartu. 
Tol. 773-847-8108 

lis Lietuvos I 
Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, ligonius, vaikus. 
Skambinti tol. 1-773-623-8436 

http://gooduea.com/%3ek�ntel
http://Chicago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Rslkalų Taryba 

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60829 
(312) 476-2655 • Fax (312) 4364909 

NAMAI IR GAISRAI 

Pirmoji spalio savaitė yra 
skirta apsisaugojimui nuo gais
rų, nes prieš daugelį metų tuo 
laiku įvyko didysis Čikagos 
gaisras, sunaikinęs beveik visą 
miestą. Dėl to Čikagoje dabar 
kiekvienais metais spalio mėn. 
pradžioje yra daug kalbama 
apie gaisrų galimybes, nuo jų 
apsisaugoj imą ir įva i r ius 
dalykus, surištus su gaisrais bei 
jų pavojais. Apie apsisaugojimą 
nuo gaisrų reikėtų kalbėti visą 
laiką, ne tik spalio mėnesio pra
džioje, nes gaisrai vyksta visais 
metų laikais. Visi turėtų žinoti 
priemones apsisaugoti nuo gais
rų — ugnies gesintuvus, dūmų 
pajutėjus ir pan. Jūsų žinojimas 
apie įvairų apsisaugojimą, apie 
įvairias priemones gali sudary
ti skirtumą tarp gyvybės ir mir
t ies . Čikagos miesto „F i re 
Department" sako, kad gaisrai 
yra ypač pavojingi dideliuose 
daugiabučiuose namuose, ku
riuose gyvena daug žmonių. 
Statistikos skaičiai rodo, kad 
JAV 80% pastatuose kylančių 
gaisrų būna žmonių gyve
namuose namuose. Ir apie 80% 
žmonių, kurie miršta nuo ug
nies, miršta dėl kilusio gaisro 
namuose.,,Fire Dep." vyresnieji 
sako, kad dūmų pajutėjai ir ug
nies gesintuvai galėtų labai 
sumažinti šią statistiką. 

Ugnies gesintuvai Pasku
tinių kelių metų laikotarpyje 
ugnies gesintuvai pasidarė la
bai populiarūs. Šiuo m e t u 
galima jų gauti įvairių svorių ir 
už įvairias kainas. Pvz., 5 svarų 
ugnies gesintuvą galima gauti 
t ik už 10 dolerių. Toks mažas 
gesintuvas namuose gali su
kontroliuoti mažus gaisrelius, 
pvz., riebalų užsidegimą ant 
viryklės, užsidegusias šiukšles 
namuose ar už garažo šiukšlių 
dėžėje, tuo būdu apsisaugojant 
nuo sužeidimų ir išvengiant 
nuostolių. Nusipirkti gesintuvą 
yra dar ne viskas. Svarbu yra 
žinoti, kaip jį naudoti. Žinokite, 
jei, naudojant gesintuvą negali
te liepsnos užgesinti per 10 se
kundžių, meskit viską ir bėkite 
iš patalpos. 

Ugnies gesintuvai yra ne
brangūs ir jiems nereikia jokio 
prijungimo. Juos pakabinate 
an t specialios atramos an t 
sienos ar spintelės durų. Ren
kantis pirkti gesintuvą, tur i te 
žinoti, kai kurias pagrindines 
gaisrų atsiradimo priežastis. 
Įvairių rūšių gesintuvai yra 
gaminami kovoti su įvairaus 
tipo gaisreliais. Todėl nusipirkti 
t inkamą gesintuvą yra labai 
svarbu. Naudojant netinkamą 
gesintuvą, gaisras gali labiau 
plėstis. Pvz., pildami vandenį 
ant užsidegusių riebalų, įgali
na te ugnį plėstis. 

„Underwriten Laboratories", 
kurios tikrina ugnies gesintuvų 
tinkamumą, juos skirsto į 3 
klases: 

1. klases A gesintuvas yra 
skirtas įprastines degančias me
džiagas, pvz., medį, medžiagą, 
ar popierių. Normaliai šių me
džiagų mažus gaisrelius galima 
saugiai užgesinti ir vandeniu. 

2. Klasės B gesintuvai yra 
skirti gesinti degančius skys
čius, pv. riebalus, benziną, alyvą 
ar dažus. Šios ugnies užgesini
mo principas yra tas, kad gais
ro liepsna turi būti uždusinta, 
neleidžiant deguoniui jos pa
siekti. 

3. Klasės C gesintuvai yra 
skirti užgesinti liepsną, sukelta 
elektros iš įvairios elektrinės 
įrangos. Tokia ugnis turi būti 
gesinama su „nonconductive" 
(elektros energijos nepralei
džiančiomis) medžiagomis. 

A ir B klasės gesintuvai yra 

pažymėti, kokio pajėgumo jie 
yra ir kokio didumo ugnį jie gali 
užgesinti. Pvz., 2-A klasės ge
sintuvas yra du kartus pajė
gesnis nei I-A klasės ge
sintuvas. Patariama pirkti ge
sintuvą, kuris yra pažymėtas 
A:B:C UL, kas reiškia, kad tas 
gesintuvas yra pajėgus gesinti 
visų trijų rūšių gaisrus. Tokie 
gesintuvai ugniai gesinti naudo
ja sausą chemikalą „ammonium 
phosphate". 

K i t a s ges in tuvas , ku r i s 
naudoja „sodium bicarbonate", 
yra paveikius tik prieš B ir C rū
šies liepsnas. Toks gesintuvas 
geriausiai t inka virtuvei, kur 
75% visų gaisrų prasideda. Per
kant gesintuvą, žiūrėkite, kad 
j is t u r ė tų spaudimo matą 
(pressure gauge), nes gesintuvai 
veikia keletą metų. Spaudimo 
matas parodys, kiek pajėgumo 
gesintuvas dar turi. Yra gesin
tuvų, kurie tur i t ikrinimo 
taškus, kad galima būtų pa
t ikr int i , a r gesintuvas dar 
veikia. Niekada netkrinkite 
gesintuvo, jį naudodami. Tai 
gali greitai sumažinti jo pajė
gumą, susilpninti jo veikimą 
gaisro atveju. Gesintuvus yra 
lengva naudoti. Išraukite atsar
gos adatėle (safety pin), nu
kreipkite gesintuvo snapelį 
(nozzle) link ugnies ir pa
spauskite rankenėlę (firing han-
dle). „Fire Dept ." pa ta r i a 
nusipirkti po gesintuvą vir
tuvei, garažui ir rūsiui. Jie turė
tų būti pakabinti netoli išėjimo 
taip, kad galėtumėte gesinti 
ugnį ir lengvai ir greitai pasi
t raukti nuo jos po kelių sekun
džių. Pakabinant gesintuvą 
netoli išėjimo, padės jums 
pirmiausia apsaugoti išėjimą 
nuo ugnies. Gesintuvai, paka
binti ant sienos, turi būti gerai 
matomoje vietoje ir tokiame 
aukštyje, kad suaugę žmonės 
lengvai juos pasiektų. įsitaisius 
gesintuvą, patikrinkite jo spau
dimo matą (pressure gauges) 
kiekvieną mėnesį, ar jis gerai 
veikia. 

Dūmų pajutėjai 

Ugniages ia i sako, kad 
daugiau nei pusė žuvusių žmo
nių nuo gaisro buvo namuose, 
kur nebuvo dūmų pajutėjo. Tai 
stebėtinai didelis skaičius, kai 
žinome, jog pagal įstatymus, 
dūmų pajutėjai turi būti visuose 
ar bent daugelyje namų. 

Dūmų pajutėjus galima gau
ti ne tik krautuvėse, kurios par
duoda namų remonto bei įran
gos priemones, bet ir maisto 
parduotuvėse ar benzino stočių 
krautuvėlėse. Dūmų pajutėjai 
yra dviejų rūšių: elektriniai ir 
naudojantys baterijas. 

Baterijinius dūmų pajutėjus 
yra labai lengva įdėti: porą 
varžtelių pritvirtina prie lubų 
ar sienos. J ie yra nebrangūs ir 
dažnai nekainuoja daugiau nei 
10 dolerių. Minusas baterija 
varomo dūmų pajutėjo yra tas, 
kad žmonės užmiršta patikrin
ti baterijas. Dar blogiau, kartais 
pritrūkę baterijų, žmonės „lai
k i n a i " jas išima iš dūmų 
pajutėjo, kad panaudotų vaikų 
žaisliukams ar kitam kokiam 
prietaisui, o vėliau pamiršta jas 
įdėti atgal į dūmų pajutėją. 

Turint elektrinį dūmų paju
tėją, nereikia tikrinti baterijų 
(nors yr i tokių, kurie turi ir ba 
terijas, jei elektra būtų iš
jungta). Elektrinius dūmų paju
tėjus yra daug sunkiau įdėti, 
nes jiems reikia atvesti elektros 
laidus, o tam jau reikia elektri 
ko pagalbos. Elektriniai dūmų 
pajutėjai yra ir brangesni, o su 
įtaisymu gali kainuoti iki kelių 
š imtų dolerių gyvenamam 

AMERIO\j\rr
 V 3 Ž ' . NBROAl> INC. 

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

llfjFOPE 

NEW OFFICE 
8512 Gol f R d 

Ni l e s , IL 60714 
Te l . 847-581-9800 

Bdmont/Laramie 
5150 W . B e l m o n t 
Te l . 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l - ( 8 0 0 ) - 3 4 2 - 5 3 1 5 

Belmont/Central 
5637 VV. Be lmon t 

Tel . 312-237-4747 

NorthSide 
3000 N . M i l w a u k e e 

Tel . 312-489-4999 

Far North 
4801W. Pe terson 
Tel . 312-725-9500 

R U D E N S 
K A I N O S 

T e n i r a t g a l 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

Į v i e n ą 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$705 
$705 
$705 
$705 

p u s e 
$485 
$485 
$485 
$485 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 19 d. 

TAI BENT D E Š R A 

Utenos akcinės bendrovės 
, ,Mėsa" da rbuo to ja i fcvirė 
beveik 74 met rų 11410, 60 
milimetrų skersmens, 261 kg 
svorio „Utenos" dešrą, kurią 
nešė 73 mėsininkai. Tai — re

kordas, kurį agentūra „Fac 
tum" įrašė į trečiosios bai
giamos rengti spaudai Lietuvos 
rekordų knygos skyrelį „Valgiai 
ir gėrimai". Ši deršra, išvirta 
Utenoje, iškilmingai minint 
miesto įkūrimo 735 metų jubi
liejų. 

(Elta, 10.10) 

VYTAUTAS JASINEVIČIUS 
APDOVANOJAMAS NUSIPELNIUSIO 

DARBUOTOJO ŽYMENIU 
Vytautas Jasinevičius gimė 

1925 lapkričio 24 d. Rokiškyje. 
Būdamas tremtyje Vokietijoje, 
1947 metų pradžioje L.B. Švie
timo tarybos pakviestas, įsteigė 
Lietuvių pradžios mokyklą 
tremtinių stovykloje Clausthal-
Zellerfeld mieste, Anglų zonoje. 
Čia mokytojavo ir buvo tos mo
kyklos vedėjas iki 1948 m. pa
baigos. Aktyviai dalyvavo YM-
C A organizacijos veikloje ir jos 

1950 m. emigravo į JAV ir ap
sigyveno Čikagoje. 1951 m. bu
vo pašauktas į karo tarnybą ir 
dalyvavo Korėjos kare. 1953 m. 
sugrįžo ir metais vėliau vecė 
Elenute. Jie susilaukė dviejų 
sūnų ir dukros. Čia vėl prasidėjo 
darbas su lituanistine mokykla. 
Steigė „Dariaus ir Girėno" pra
džios mokyklą. Dirbo su vedėju 

tėvų komitetais, besirū-

Vytautas turi Bachelor of 
Science laipsnį iš Industrial 
Engeneering. Yra pensininkas, 
gyvena su žmona Elena Darien, 
JL. Turi keturis anūkus. Pri
klauso Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių fondui ir Draugo fon
dui. Yra Amerikos karo vete
ranas, priklauso Amerikos le
gionieriams „Don Varnas" 
postui. Yra Lietuvių misijos fi
nansų tarybos pirmininkas, dai
nuoja misijos chore ir yra ofi
cialus Pasaulio lietuvių centro 
fotografas. 

i r 
pindami patalpomis ir kitais 

dėka 1947 bei 1948 metų vasarą ūkio reikalais. Dienomis dirbo, 
buvo suorganizuotos pabėgėlių vakarais studijavo. Įstojo į 
moksleivių vasaros stovyklos. 

namui. Baterinius dūmų paju
tėjus galite patikrinti su lazda 
ar šluotos kotu, kai kurie jų turi 
dideles tikrinimo mygtukus. 
Yra pajutėjų, kurie turi šviesai 
jautrias tikrinimo vietas. Pa-

ansamblį „Dainava" ir ten dai
navo 25 metus. Dirbo valdybo
je įvairiose pareigose. Nuo 1931 
iki 1984 m. buvo ansambli pir
mininkas. 1972 metais dalyvavo 
rengimo komitete, ruošiant Lie
tuvių jaunimo kongresą ir pir
mąjį Teatro festivalį. Buvo pa

švietus su šviestuvu į tą vietą - kviestas į komitetą, ruošiant 
celę, sužinosite, ar jis veikia, ar Tautinių šokių šventę 1976 ir 
ne. Visi dūmų pajutėjai turi 1980 metais, Dainų švente 1982 
labai sumažėja. Tuomet pajutė-
jas be sustojimo pradeda cirp-
sent i . Kai kur ie pajutėjai 
reaguoja į šviesos signalus, 
kada baterijos energija su
mažėja. 

Yra dūmų pajutėjų, kurie kai
nuoja 25 dolerius ar daugiau. 
Jie turi įtaisytas specialias švie
sas, kurios gali padėti namo gy
ventojams išeiti iš namo, per 
dūmus. Yra pajutėjų, kurie gali 
būti sujungti su namo apsaugos 
sistema. Sistema gali bū t i 
užprogramuota gaisro atveju 
pranešti vietiniam gaisrininku 
departamentui, paskambinti kai
mynui ar kam kitam. Yra pata
riama įdėti dūmų pajutėjus 
keliose vietose: koridoriuje prieš 
miegamuosius, viršuje prie 
kiekvienų laiptų užsisukimo ir 
rūsyje, arti apšildymo krosnies. 
Nedėkite pajutėjų virtuvėje, kur 
virimo garai ar kepimo dūmai 
gali iššaukti pavojaus signalą. 
Pajutėjai turi būti įdėti kaip 
galima aukščiau, geriausiai ant 
lubų. Nedėkite jų arti lango, 
durų ar oro ventiliacijų, nes jie 
gali nukreipti dūmus. 

Labai svarbu yra t ikrint i 
pajutėjus kas mėnesį, net ir 
elektrinius. Baterijos turi būti 
pakeičiamos kas 6 mėnesiai. 
Gaisrininkai ir inspektoriai 
sako, kad ketvirtis visų žmonių 
turimų dūmų pajutėjų tinkamai 
neveikia, nes jų baterijos yra 
išsieikvojusios. 

Lietuviška patarlė sako „at
sarga gėdos nedaro", įsigykite 
ugnies gesintuvus, įsidėkite 
dūmų pajutėjus ir juos tik
rinkite, kad veiktų. Tai padės 
jums išvengti gaisro nelaimės. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.10.4). 

Aldona Smulkit ienė ir 
Birut* JaaaHienė 

m. 
Nuo 1955 m. yra aktyvus res

publikonas. 20 metų dirba su 
Amerikos Lietuvių respubliko
nų Ilinojaus lyga. Valdyboje ėjo 
įvairias pareigas ir buvo jos pir
mininku nuo 1987 iki 1994 me
tų. Lygos paskirtas, vadovavo 
sėkmingame Judy Baar Topin-
kos išrinkimo komitete į valsti
jos iždininkės pareigas. Už nuo
pelnus Respublikonų partijai 
yra gavės pažymėjimus iš prezi
dento Ronald Reagan ir George 
Bush. Taip pat ir senatorių Al 
D'Amato, Bob Dole bei Phil 
Gramm; iš Amerikos Respubli
konų partijos pirmininkų F. 
Fahrenkopf, Rus Bond, R. Ri
chardą, L. Atwate ir n. Barbour. 

Vytautas Jasinevičius. 
„Nusipelniusio darbuotojo žy

muo" bus įteiktas Vyt. Jasine-
vičiui spalio 20 d. 12 vai. dieną 
per Lietuvių respublikonų lygos 
30 ties metų sukaktuvinius 
pietus, Pasaulio lietuvių centre, 
14911 W, 127 St., Lemont, IL. 

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti, nes be V. Jasinevi-
čiaus gerbiamųjų asmenų tarpe 
dar yra Lietuvos Respublikos 
garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, „Draugo" vy
riausia redaktorė Danutė Bin-
dokienė ir Nijolė Maskaliūnie 
nė. 

Rezervacijos — telf. (630) 834-
2906 ir (630) 985-4905. 

B. A. Vindašienė 

Amerikos Lietuvių gydytoju sąjungos 
VISUOTINIS NARIU SUVAŽIAVIMAS 

įvyks 
1996 m . spalio 26 d. — šeštadienį 

Pasaul io lietuvių centre , Lemont , IL 

PROGRAMA 
12:00 vai. registracija 

1:30—4:30 v. p . p . diskusijos: „Išeivijos lietuvių 
gydytojų organizuotos veiklos a te i t i s " , 

Vytau tas Bieliauskas, P h D 
6:30 vai . vak . — pažinčių a tnauj in imas 

7:00 vai.vak. — vakar ienė 
9:00 vai. vak. — šokiai 

Būtinai pasižymėkite savo kalendoriuje šia 
svarbia data ir ruoškitės dalyvauti. 

Stalų rezervacijas pri ima Kristina Razmienė , 
tel.708-301-4260 

V i suomenė kviečiama 

A.tA. 
ANTANAS KUBILAS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1996 m. spalio 16 d., 11:30 vai. vakaro, sulaukęs 78 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Ylakių valsčiuje, Vabalių kaime. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, Lietuvoje broliai: Kazys su 

šeima ir Kostas; seserys: Jadzė Dainauskienė, Ona Rapsienė 
ir Justina su šeimomis. 

Priklausė Romo Kalantos kuopai, Lietuvių, Pensininkų 
ir Tauragės klubams. 

Šv. Mišios už velionį Antaną bus aukojamos spalio 19 d., 
šeštadienį Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfport, FL, o laidotuvės 
įvyks spalio 22 d., antradienį 12 vai. dieną Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus Vytautas ir giminės Lietuvoje. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. Cal i fornia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

V . I.lftj 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD ) 
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST 

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-80O-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

GAIDAS FUNERALS 
"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-448-6209 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUSIRŪPINIMAS LIETUVIŲ 

PARAPIJOS ATEITIMI 
MARQUETTE PARKE 

ALRK Moterų sąjunga 
kviečia Čikagos apygardos visų 
kuopų nares, artimuosius, 
draugus ir pažįstamus ateiti ir 
kartu pasimelsti už mūsų miru
sias nares. Šventos Mišios bus 
aukojamos lapkričio 9 d., 
ll:30val. ryte, Svenč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke,69 gatvė ir 
Washtenaw. Kuopos: # 2; 3; 20; 
ir 75. 

Lietuvių Bendruomenės 
pirmininke atliks pianino kon
certą? Taip! Paryžiaus LB 
pirmininkė, Mūza Rubackytė, 
didžiosiose Vakarų Europos vals
tybėse išgarsėjusi pianistė, tarp 
savo gastrolių pas amerikiečius, 
suteiks progą jos skambinimu 
pasigėrėti ir Čikagos lietuviams 
lapkričio 10 d., sekmadieni, 3 v. 
p.p., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. JAV LB Kultūros taryba 
kviečia nepraleisti progos ją iš
girsti ir pamatyti. 

Illinois Lietuvių respub
likonų lyga per savo 30 metų 
veiklos pažymėjimo pietus 
spalio 20 dieną, sekmadieni, 12 
vai., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, pagerbs lietuvių vi
suomenei nusipelniusius as
menis. „Metų pasižymėjusios 
lietuvės" žymenį priims vyriau
sia „Draugo" redaktorė Danu
tė Bindokienė. „Laisvės žyme
niu" bus pagerbtas Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza. Bus pažymėti ir lygos 
darbuotojai Nijolė Maska 
liūnienė bei Vytautas Jasine-
vičius. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti pagerbimo pietuose. 
Rezervacijos tel. 630-834-2906 
8x630-985-4905. 

X TRANSPAK praneša: 
„Tik apie 40% Lietuvos moks
leivių baigusių vidurnes mo
kyklas įsigyja aukštąjį išsila
vinimą. Šiuo metu Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studijuo
ja apie 50 tūkst. studentų. Pini
gai, siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 3638 W. 
60 St., Chicago, IX, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 
x Pigiausi telefoniniai ry

šiai su Lietuva. Pastovūs 
įkainiai 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę. I Lietuvą — 
tik 85 centai už minute. Galite 
skambinti bet kur už JAV ribų. 
Nereikia persirašyti iš* vienos 
firmos i kitą. Naudojate spe
cialų kodą. Jokių papildomų 
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės 
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 
v.v. atstovybės telefonu 
708-386-0556. (sk) 

Ar jau pasiruošėte atei
nančiai žiemai? Vienas pagrin
dinių pasiruošimų yra skiepai 
nuo gripo (flu ahots). Vyresnieji 
nemokamai bus skiepijami šį 
trečiadienį, spalio 23 d., tarp 10 
vai. ir 12 vai. r., „Seklyčioje". 
Reikia būtinai atsinešti 
„Medicare kortelę", o jos netu
rintiems reikės mokėti po 5 dol. 
už skiepus, šią apylinkės 
žmonių apsaugą nuo žiemą siau
čiančių pavojingų gripo epide
mijų pasirūpina Šv. Kryžiaus 
ligoninė, kurios personalas 
skiepys atvykstančius. 
Pasinaudokite gera proga. 

BALFo Centro įstaiga per
sikėlė į naujas patalpas ir nuo 
spalio 14 d. naujas adresas yra: 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629, o naujas telefono nume
ris - 773-767-3401, FAX - 773-
767-3402. Nuo spalio 25 d. 
BALFas priims rūbų aukas ir 
gėrybes naujose patalpose, 
įėjimas ir privažiavimas iš kie
mo pusės, pietinėje „Draugo" 
pastato pusėje, kur yra patogi 
mašinoms pastatyti aikštė. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", trečiadienį, spalio 
23 d., 2 vai. p.p., vėl susi
rinkusieji galės pasiklausyti 
Lietuvos partizanų „Girių aido" 
koncerto, todėl ypač visi kvie
čiami pasinaudoti šia neeiline 
proga. Trečiadienio popiečių 
rengėjai taip pat praneša, kad 
šį kartą, bendrų pietų nebus — 
užkaskite prieš koncertą namie, 
tačiau, kaip paprastai — visi 
laukiami, visi kviečiami. Atvy
kite! 

Advokatas Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chkago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo, „žalios korte
les" gavimo, ir 1.1 Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą 
(312) 775-5752 

rr Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. Palaiki 1d.. Chicago, IL Mtt9 
(Vi bl i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-562^500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 70S-301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 634h Street 
Chkago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 312.284-0100 

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

pagal susitarimą 

Lietuvių katalikų Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija Čika
goje yra svarbus veiksnys bend
ruomenės religiniame ir kultū
riniame gyvenime. Nors, gyve
nimo sąlygoms keičiantis, 
kasmet netenkame dalies para
pijiečių, vieniems išvykstant 
kitur, kitiems iškeliaujant 
amžinybėn, ši parapija ir toliau 
lieka nepakeičiamu lietuviško 
gyvenimo centru Čikagoje. 

Marąuette Parko lietuvių 
bendruomenę labai suneramino 
žinia, kad parapijos klebonas 
kun. J. Kuzinskas ruošiasi išei
ti pensijon. Jo staigus pra
radimas būtų labai jaučiamas 
lietuvių parapijiniame ir bend
ruomeniniame gyvenime. Artė
jant klebono pasitraukimo iš 
pareigų terminui, Čikagos arki-
diecezija trečiadienį, spalio 16 
d., parapijos salėje sušaukė 
parapijiečių susirinkimą pasi
tarti apie naujo klebono sura
dimą ir susipažinti su parapijie
čių pageidavimais parapijos 
reikaluose. 

Gausiam susirinkimui vado
vavo Juozas Polikaitis, padė
damas arkidiecezijos atstovams 
atlikti savo pareigas ir įsijaus
ti į šios parapijos reikalus, 
pasikeičiant mintimis su jos na
riais. Susirinkimas buvo pradė
tas malda. Parapijiečiai savo 

Moteriškės kepa blynus ir 
sukviesti nor kaimynus... O tos 
moteriškės, tai Jaunimo centro 
moterų klubas, pasiryžęs visus 
pavaišinti skaniausiais blynais 
Jaunimo centro kavinėje sek
madienį, spalio 20 d., po visų 
Mišių Jėzuitų koplyčioje. Pelnas 
skiriamas Jaunimo centro pa
ramai. 

Mūsų nuolatinis bendradarbis, ypač Sparto skyriaus, Edvardas suiaitis au 
Hamiltono teatro .Aukuras" režisiere Elena Dauguvietyte-Kudabiene po 
spalio 13 d. PLC Lemonte įvykusio spektaklio „Susitikima*", kuriame ji taip 
pat vaidino. 

x KALBA JŪSŲ VAIKAI, 
ĮDOMIŲ LIKIMŲ ŽMONĖS. 
Tai tik dvi naujienos iš dau
gelio, įtrauktų į sekmadieninę 
kultūrinę pramoginę programą 
V ATRAS. Klausykite visų ŽE
MĖS L PRODUCTIONS radįjo 
laidų VAIRO, VERSMĖS, ir 
STUDIJOS R kasdien nuo pir
madienio iki sekmadienio nuo 
10 iki 11 v.r. per WNDZ 750 
AM bangomis. Redakcijos ad
resas: Lithuanian News Radio, 
PO Box 1161, Oak Park, IL 
60304. Red. tel. nr. 706-
38*4656. 

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 A ve., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60806-2326. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

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

x Jurgio DaugvUos paroda 
„46-96" Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL spalio 16 -
lapkričio 17 d. Atidarymas 
spalio 19 d. 7:30 v.v. Kviečia-i 
me šią parodą aplankyti. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. S E C U R m r kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth St Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir jsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312.233-6335. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA 

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

(sk) 

dalyvavimą stipriau išreiškė 
visų giedama „Marija, Marija" 
giesme. Per posėdį jie visi 
kalbėjo tik lietuviškai. J. Poli
kaitis abipusiškai vertėjavo. 
Arkidiecezįjos atstovas kun. Je-
remiah Boland pageidavo išgirs
ti dalyvių mintis apie parapijos 
reikalus ir pageidavimus. Tar
si ramindamas pranešė, kad 
arkidiecezija rūpinasi surasti 
kleboną ir jau esą pasiųsti šiuo 
reikalu laiškai bent į penkiolika 
parapijų, ieškant asmens užimti 
šiai vietai. Kvietė dalyvius pasi
sakyti šiuo klausimu. Atsilie
pimų buvo daug. 

Algis Regis išreiškė nustebi
mą, kad tokioms atsakingoms 
pareigoms užimti ieškomas as
muo, nesusipažinęs su šios 
parapijos poreikiais. Čikaga yra 
Amerikos lietuvių tautinio, reli
ginio ir kultūrinio gyvenimo 
centras. Čia telkiasi orga
nizacinė ir visuomeninė veikla 
su ryšiais viso pasaulio lietuvių 
tarpe. Čia įsikūrę lietuviški vie
nuolynai, mokyklos, įvairios 
tautinės ir religinės įstaigos, jų 
tarpe jau 80 metų išeinantis vie
nintelis katalikiškas dienraštis 
visoje Čikagoje „Draugas" betu-
vių kalba. Neįsivaizduojama, 
kad šios pagrindinės lietuvių 
parapijos klebonu būtų ski
riamas kalbiniai ir kultūriniai 
svetimas asmuo. Užuot bend
ruomenei vadovavęs ir ją glau-
prie bažnyčios, toks asmuo neiš
vengiamai ją stumtų iš parapi
jos, pats joje nepritapdamas. 

Vacys Momkus, parapijos 
choro pirmininkas, supažindino 
svečius su šios parapijos bažny
tinio meno pasiekimais ir plačia 
lietuviško žodžio reikšme 
bažnytinėje veikloje. Neišau
gusiam iš lietuvių kalbinės 
kultūros būtų, neįmanoma įsi-

x Gen. T. Daukanto Jurų 
saulių kuopa Čikagoje, e.m. 
lapkriti mėn. 9 d., šeštadieni 
Saulių namuose, 7 vai. vaka
ro rengia tradicinį RUDENINI 
PASILINKSMINIMĄ. Svečiai 
bus vaišinami skaniais šiltais 
užkandžiais, karsta vakariene, 
kava ir pyragais. Šokiams gros 
smagus A. Barniškio orkestras. 
Bus pravestas vertingais 
laimėjimais įvairus dovanų 
paskirstymas. Atsigaivinimui 
veiks įvairiais gėrimais gausus 
baras. Kviečiami visi Šauliško-
sios veiklos rėmėjai, šauliai su 
savo svečiais, atvykusieji ii Lie
tuvos naujieji ateiviai ir visi no
rintieji linksmai su Čikagos 
jūrų šauliais pabendrauti, 
šiame renginyje dalyvauti. 
Kvietimai iš anksto užsisakomi 
pas V. Utarą teL 312447-0664, 
o taip pat ir, parengimo vakarą, 
gaunami prie įėjimo. 

(sk) 
x Esame nustebinti ir giliai 

sujaudinti išreikštų mums 
sveikatos linkėjimų gausa, kai 
žinia paplito apie mūsų nelaimę 
— mašinos avariją. Patirtą 
daugelio širdžių šilumą labai la
bai įvertiname ir visuomet prisi
minsime. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems už maldas, Viktorijos 
lankymą ligoninėje, už gėles, už 
linkėjimus kortelėmis ir paguo
džiančiu žodžiu. Viktorija ir 
Antanas Valavičiai. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo; $1,000 „X", 
6600 „X", $200 dr. Aras ir Lina 
Žliobai, po $100 Juozas Bara
nauskas, Jonas cinkus, Algir
das Keblinskas, Christopher ir 
Vivian Reith, Linas ir Daka Sa
dauskai, dr. Jonas ir Joana Va
laičiai, Povilas Vileita. Nuošir
džiai dėkojame, prašome aukas 
siųsti ir įsigyti bilietus 
lapkričio 9 d- pokyliui LF 
Mietinėje, 149lM27th St, Le
mont, IL 60469, tel. (666) 
967.1616. 

(sk) 

jungti į parapijos pareigas. 
J. Kulys iškėlė mintį, kad 

Čikagoje yra tūkstančiai 
neseniai iš Lietuvos atvykusių 
žmonių, užaugusių komunis
tinės okupacijos santvarkoje ir 
dėl to atitolusių nuo religinės 
praktikos. Čia reikalingas kle
bonas — misionierius, kuris 
lietuvių kalba galėtų juos pri
traukti atgal prie Katalikų 
Bažnyčios. 

Pilypas Narutis priminė, kad 
yra lietuvių kilmės kunigų, bet 
jie išskirstyti po kitataučių 
parapijas. Jis net paminėjo 
kelių pavardes. Parapijai 
klebono kandidato pirmiausia 
reikėtų ieškoti jų tarpe. Dargi 
reikėtų svarstyti ir apie kandi
datus iš Lietuvos. 

P. Jokubka užsiminė, kad iš 
pokalbio su kun. J. Kuzinsku 
susidaręs įspūdį, kad jis nelabai 
nori pasitraukti iš pareigų. Jei 
ir yra arkidiecezįjoje pareigų ri
bojimas amžiumi, šiuo atveju 
galima būtų padaryti išimtį, kol 
atsiras tinkamas šioms parei
goms asmuo. 

Keletas angliškai kalbėjusių 
asmenų pareiškė, kad, jei tra
dicinės apeigos bažnyčioje ne
būtų atliekamos lietuviškai, 
jiems nebūtų reikalo šiai para
pijai priklausyti ir eiti šion 
bažnyčion, patiems gyvenant 
atokiau nuo jos. Viena juodos 
rasės moteris pareiškė, kad, 
būdama katalikė, lankanti šią 
bažnyčią ir jai esamos apeigos 
lietuvių kalba labai patinkan
čios, tad neturėtų būti kei
čiamos. 

Kalbėjusių pasisakymuose 
ryškėjo gailestis dėl kun. J. 
Kuzinsko pasitraukimo iš 
pareigų, o taip pat jo įverti
nimas sugebėjimo su visais 
sugyventi ir vadovauti parapi
jai. 

Arkidiecezijos atstovas sten
gėsi nukreipti pokalbį į kitus 
parapijos reikalus. Bet kalbė
jusieji norėjo kalbėti tik apie 
svarbą turėti lietuvį kleboną, 
gerai suprantantį lietuviškus 
reikalus, kalbantį lietuviškai, 
vispusiškai įsijungiantį j 
parapiją ir jos lietuvišką veiklą. 

Susirinkimo dalyviams buvo 
išdalinti klausimų lapai, pra
šantys pareikšti mintis apie tris 
geriausius dalykus šioje parapi
joje ir tris kitus — pageidau
tinus. Užžpildyti lapai buvo su
rinkti. 

Gausus susirinkimas buvo 
baigtas malda anglų ir lietuvių 
kalba, sukalbėta parapijos 
lektoriaus Vito Paškausko. 
Susirinkime arkidiecezijai at
stovavo kun. Jeremiah Boland, 
mons. Kenneth Vėlo, kun. Stan
ley Rataj ir pasaulietis Alex 
Bicks. Parapijos klebonas kun. 
J. Kuzinskas yra išvykęs ato
stogų ir šiame susirinkime ne
dalyvavo. 

T.D. 

x Leonas ir Petronėlė Kra-
jauakai, St. Petersburg FL, 
globoje našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami globą kitiems metams 
atsiuntė $150. Nuoširdi padėka 
už globą! „Lietuvos Našlaičių 
gĮobos'* komitetas, 1711W. 71 
St , Chicago, IL 60619. 

(sk) 

x Dana Maciejauekienė, 
Orland Park, IL, pratesdama 
savo globojamo našlaičio metinę 
paramą atsiuntė $150. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos- komitetas, 9711 W. 71 
St , Chicago, H, 60699. 

(sk) 
x Vokiečių rašytojo Guen-

ter Grasa negailestingas nsu-
jųjų lsikų skerspjūvis „RUPŪ
ŽĖS KURKIMAI" neretai 
mini Lietuvą ir Vilnių. Rin
kimės ii sąrašo 247 knygų, 69 
kompaktinių diskų, 14$ au
to kaselių ii Lietuvos! KNY
GOS SKRYDIS, Bos 611, Vfl-
nJns«056,lithnania E-paštu: 
sbeliaus9aiva.lt Atstovas: 
Andrius Kulikauskas (312) 
4766221. 

(sk) 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

SVEIKINIMAS 
DRAUGO FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMUI 

Nuoširdžiausiai sveikinu visus Draugo fondo metimo suvatia-
vimo dalyvius. Ueivįjos spauda atlieka ypač svarbų vaidmenį, in
formuojant išeivijos lietuvius apie įvairiausius lietuviškojo 
gyvenimo aspektus: politiką, kultūrą, bažnyčią, jsmiMn^ ir, 
žinoma, tėvynę Lietuvą. Be spaudos, drįstu teigti, nebūtų ir or-
gsnizuotos iieivįjos veiklos. 

Draugo fondo veikla, siekiant užtikrinti plačiausiai tkfHf"** 
iieivįjos laikraščio leidimą dar ilgiems metams, labai vertinga ir 
sveikintina Linkiu Jums darbingo suvažiavimo, geriausios 
sėkmės, visuose darbuose. 

Dr. 
Ambasadorius 

PIRMASIS PALIKIMAS DRAUGO 
FONDUI 

Neseniai į Draugo fondo ras
tinę atėjęs storas vokas ii Fa-
rina and Redamak Attorneys at 
Law Office į teismą? Atplėšus 
voką, pasirodė advokatų raštas 
ir a.a. Stasės Kasnickas, miru
sios 1996 m. rugsėjo 13 d. Har-
bert, MI, testamento kopįja, ku
riuo Draugo fondui paliekamas 
5% jos viso turto, tarp kitų 11 
palikimo gavėjų Lietuvoje ir 
JAV. 

Dar neaišku, ką tie 5% atneš 
į Draugo fondą. Gal penkis ar 
dešimt tūkstančių, kai bus 
užbaigtas turto likvidavimas ir 
padalinimas. Svarbu, kad Drau
go fondo narė a.a. Stella-Stasė 
Kasnickas sudarydama tes
tamentą prisiminė ir Draugo 
fondą tarp gausaus jos palikimo 
gavėjų skaičiaus. Jos palikimas 
Draugo fondui yra šaunus 
pavyzdys visiems Draugo fondo 
nariams ir rėmėjams. 

Draugo fondo vajaus laiškų 
atkarpoje yra sekanti eilutė: 
„Draugo fondui norėčiau skirti 

testamentinį palikimą $ ". 
Daugiausia su čekiais gautose 
laiško atkarpose ii eilutė lieka 
neužpildyta. Esame gavę ir 
keletą užpildytų su 1,000 dol. ar 
2,000 dol. Draugo fondo įgalio
tinis Kalifornijoje Vytautas Šeš
tokas yra viešai paskelbęs, kad 
Draugo fondui skiria 10,000 dol. 
pomirtinį palikimą. Tai labai 
prasmingi pareiškimai, tik juos 
reikia įtraukti į testamentą, 
kad jo vykdytojai tuos tūks
tančius ar procentus, atėjus 
laikui, įneštų į Draugo fondą. 

Prieš porą metų advokatas 
Vytenis Lietuvninkas, 4536 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629, 
tel. (773) 264-0100 padarė 
pažadą, kad tiems, kurie tes
tamente įrašo 1,000 dol., ar dau
giau, palikimą Draugo fondui, 
jis sudaro testamentą be atly
ginimo. Šis pažadas galioja ir 
šiandien. Už jį Draugo fondas 
labai dėkingas adv. Vyjenįui 
Lietuvninkui ir visus kviečia 
šis proga pasinaudoti vajaus 
metu. 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 1,000 dolerių: 

Violeta ir Algis Strikas, gar
bės nariai, iš viso 4,660 dol., La 
Grange, IL. 

Dr. Robertas Maciūnas ir dr. 
Ann Failinger, garbės nariai, 
Nashville, TN. 
Su 600 dolerių: 

Anelė Kručienė, vyro a.a. 
Broniaus Kručo 3 metų mirties 
sukakčiai paminėti, garbės 
nariai, Oak Lawn, IL. 
Su 200 dolerių: 

Antanas ir Dalilė Polikaičiai, 
iš viso 600 dol., Westlake Vii. 
CA. 
Su 100 dolerių: 

Jonas ir Stasė Latviai, iš viso 
300 dol., Chicago, IL. 

Helen Schanel, garbės narė, 
iš viso 1,200 dol-, Wood Dale, B,. 

N.N. garbės narė, ii viso 
1,100 dol., Illinois. 

Elena ir Vytautas Čižauskai, 
iš viso 600 dol., Detroit, MI. 

Danutė ir Jurgis Bendikas, ii 
viso 500 dol., Deerfield, II. 

Albina ir Jonas Martinkus, ii 
viso 300 dol., St. Charles, IL. 

Monika ir Henrikas Kabliaus-
kas, ii viso 300 dol., Hickory 
Hills, IL. 

N.N. ii viso 400 dol., Putnam, 
CT. 

Domas Misiulis, ii viso 300 
dol., Lockport, II. 

Danutė ir Algimantas Uo
gintas, iš viso 156 dol., Water-
bury, CT. 

M. Kapačinskienė, Chicago, 
n. 
Su 50 dolerių: 

Elena Repšienė, ii viso 200 
dol., Oak Lawn, IL. 

Uršulė Baltrėnaa, ii viso 120 
dol., Tsstin, Ca. 

Albina ir Kazimieras Paim
liai, Waterbury, CT. 

Raymond Paikus, Darien, n. 
Irena ir Algirdu Sekas, Hun-

tington Beach, CA 
Su 90-16 doleriais: 

Efrasins Mikuckis, ii viso 256 

dol, Green Valley, CA. 
Kazys ir Eugenija Prišmantai, 

ii viso 325 dol., Vista, CA. 
Edvardas Zabarskas, iš viso 

40 dol., Orland Park, IL. 
Su 90-10 dolerių: 

Anelė Šulaitienė, ii viso 260 
dol., Lemont, IL. 

M Psuperienė, ii viso 60 dol., 
Oak Lawn, IL. 

Visiems nuoširdi padėka. 
Fondo Iždininkes 

Oras Čikagoje 
Seitsdienį, spalio 19 d., pui

kus oras nuvykti į Cicero Šv. 
Antano parapįjos salę 6 vai. 
vak ir pasiklausyti Lietuvos 
partizanų „Girių aido" kon
certo. Temperatūra dieną apie 
57 laipsniai, pusiau saulėta; 
naktį — apie 38 laipsniai. 

8ekmsdienL spalio 20 d., 
padangėje vis dar maišosi 
vienas khas debesius, bet tas 
neturėtų trukdyti norintiems 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
respublikonų lygos sukaktuvi
niuose pietuose, kuriuose bus 
pagerbiami 4 pasižymėję lietu
viai - pietūs 12 vsl PLC; 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre vyks Lie
tuvos partizanų koncertas. 
Temperatūra dieną 67 laipsniai 
F, naktį - 44 laipsniai. 

Pirmadieni spalio 21 d., oras 
labai panašus į savaitgalio — 
bus ir saulėta, ir debesuota, 
temperatūra dieną — 57 kūpa
mai F, naktį — maždaug 46 
laipsniai. 

x Tik gulbės pieno truks 
Lietuvos Daktarų pokytyje 
spelk>MdJauniawoentret 
įdomi programa, užkandžiai ir 
gardi vakarienė, A. Stelmoke 
asssssssi IssVlassssV pnagas1 ĮgaasV 
kiši. Bilietai dr jos rastinėje 
kasdien 16- 9 v. p.p, 9796 W„ 
71 St, teL 9196964911. Visi 
laukiami! m 

V 

http://sbeliaus9aiva.lt

