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Europos Komisija ES 
nerekomenduos narystės 

derybų su Lietuva 
Briuselis-Vilnius, liepos 

11 d. (Reuter, BNS) — Euro
pos Komisija ketvirtadienį iš 
principo sutarė rekomenduoti 
Europos Sąjungai pradėti na
rystės derybas su Lenkija, 
Čekija, Vengrija, Slovėnija, 
Estija ir Kipru. 

Tokia rekomendacija yra sti
prus smūgis Lietuvos diplo
matijai, nes paskelbtoji Euro
pos Sąjungos vykdomojo orga
no nuostata iš principo kertasi 
su Lietuvos valdžios nuostata, 
kad derybos dėl ES narystės 
turi prasidėti vienu metu su 
visomis kandidatėmis. 

Tačiau Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Albinas J anuška visų pirma 
pastebi, kad Europos Komi
sijos sprendimas dar nėra ga
lutinis, be to, tėra ir bus tik 
rekomendacinio pobūdžio. 

Pastaruoju metu visi Lietu
vos administracijos pareigū
nai kiekviena proga kalbėjo, 
kad Lietuvos ekonominiai ro
dikliai nenusileidžia, o kai ku
riais atvejais net yra geresni 
už valstybių, kurios nuo anks
čiau laikytos pirmaujančiomis 
kandidatėmis į ES nares. 

Vyresnieji Europos Komisi
jos pareigūnai sakė, kad 
sprendimas priimtas po visą 
dieną trukusio posėdžio, per 
kuri bandyta pasiekti kompro
misą tarp tų, kurie norėjo blo
ko plėtimąsi į Rytus apriboti 
keturiomis valstybėmis, ir tų, 
kurie pasisakė už 6 naujus 
narius. 

Europos Komisijos sprendi
mas galutinai turėtų būti pa
tvirtintas Strasbūre antradie
nį, prieš tai , kai ES vykdomoji 
valdžia pateiks individualias 
rekomendacijas ES valstybių 
vyriausybėms, kurios iš 10 
kandidačių t inka narystei pa
gal ekonominius ir politinius 
rodiklius. 

Europos Komisija laiko Lie
tuvą, Latviją, Slovakiją, Ru
muniją ir Bulgariją tinkamas 
vėlesnei narystei. 

EK r ekomendac i j o s 
neužkerta ke l io pradėti 
derybas dėl ES na rys t ė s 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas įsitikinęs, kad 
trys Baltijos valstybės visiškai 
nesiskiria savo pasiruošimu 
pradėti derybas dėl stojimo į 
Europos Sąjungą. „Jeigu vis
kas būtų daroma garbingai iki 
pabaigos, mes visos trys turė
tumėme startuoti kartu", sakė 
jis penktadienį spaudos konfe
rencijoje Vilniuje. 

Prezidentas pabrėžė, kad tai 
tėra Europos Komisijos nuo
stata, o galutinį sprendimą 
priims ES Ministrų Taryba, 
tai pažymėjo ir šią savaitę Ma
dride sutikti ES valstybių va
dovai. Skandinavijos valstybių 
ir Prancūzijos vadovai žadėjo 
laikytis nuostatos, kad su vi
somis kandidatėmis derybos 
dėl narystės turi prasidėti 
kartu, sakė Lietuvos preziden
tas. 

Jo nuomone, sprendimus dėl 
ES plėtimo „daugiau lemia ne 
ekonominės šalių charakteris
tikos, bet, deja, ir čia prasi
skverbianti politika". 

Gediminas Vagnorius: 
Lietuva pasirengusi stoti \ 

ES 

Pasaulio ekonomikos forume 
Salzburge Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius pabrė

žė, kad pagal daugeli pagrin
dinių ekonomikos rodiklių ir 
rinkos liberalizavimą, Lietuva 
tur i teisę kandidatuoti j pir
mąjį Europos Sąjungos plėti
mo etapą. 

„Žinoma, yra viena didele 
problema — Lietuva buvo 
aneksuota, tačiau už tai mes 
neturime būti baudžiami", pa
reiškė G. Vagnorius, kalbė
damas forumo visuotinėje se
sijoje. 

Lietuvos ministras pirmi
ninkas taip pat sakė, kad na
rystės NATO Lietuva siekia 
dėl savo geopolitinės padėties 
bei ateities neapibrėžtumo ir 
išreiškė viltį, kad Madrido su
sitikimo nutarimai Lietuvai 
suteiks narystės šioje organi
zacijoje perspektyvą. 

Europos Komisija: pagal 
ekonomikos rodiklius 

Lietuva smarkiai 
aplenks kitas Baltijos 

valstybes 
1997-1998 metais Lietuva 

žymiai aplenks Latviją ir Es
tiją pagal Bendro vidaus pro
dukto (BVP) augimą, prekybos 
balansą ir infliaciją, numato 
Europos Komisija. Tikimasi, 
kad 1998 m. infliacija Lietu
voje bus mažesnė nei kitose 
Baltijos valstybėse, Čekijoje, 
Lenkijoje ir Vengrijoje. 

Kaip laikraščiui „Verslo ži
nios" sakė Lietuvos Investicijų 
agentūros generalinė direk
torė Genovaitė Jakševičienė, 
tokios Europos Komisijos iš
vados rodo pasitikėjimą Lietu
vos ekonomika ir lengvina jos 
kelią į Europos Sąjungą. 

Europos Komisija numato, 
kad šiemet BVP Lietuvoje iš
augs 4 proc., o 1998-aisiais — 
4.5 proc. Geriausią Lietuvos 
padėtį Pabaltijyje EK progno
zuoja ir pagal mažėjančią in
fliaciją. Didžiausią atotrūkį 
nuo kitų Baltijos valstybių 
Lietuvai EK numato prekybos 
balanso srityje, teigia „Verslo 
žinios". 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. 
agentūrų pranešimais. 

I.VTERFAX. ITAR-TASh BelaPAN. RLA žinių 

Birželio 19 d Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas I-a *.rgis savo viešnages Amerikoje metu Vašingtone 
susitiko su JAV prezidento Bill Clinton patarėju. Valsty ; - Saugumo tarybos Centrines ir Rytų Europos sky
riaus direktoriumi Daniel Freed. kuris susitikimo metu ;,.:• kino V. Landsbergį, jog neseniai Lietuvos atsiųstas 
JAV ir Baltijos valstybių susitarimo projektas „neliko be- domesio", susitarimas jau praktiškai paruoštas ir lau
kiama tik teisininkų išvadų, nes tai — ne „atsitiktinis dokumentas". Seimo pirmininkas susitikime pabrėžė, kad 
Baltijos valstybėms ypač svarbu, jog jos būtų pakviestos stoti i NATO, netgi nenurodant derybų pradžios laiko, tuo 
parodant, kad Lietuva yra Europos dalis. 

Nuotr.: Susitikime dalyvavo (iš kairės) Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas, Daniel Freed, 
Seimo pirmininko atstovė spaudai Loreta Zakarevičiene ir prof Vytautas Landsbergis. 

Prancūzijoje trūksta 
informacijos apie Lietuvą 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas Lietuvos am
basados Paryžiuje būklę įver
tino kaip „apgailėtiną", ir jis 
mano, kad būtina nedelsiant 
sustiprinti Lietuvos diploma
tines atstovybes didžiosiose 
užsienio valstybėse. 

Grįžęs po oficialaus vizito 
Prancūzijoje, spaudos konfe
rencijoje penktadienį A. Bra
zauskas sakė, kad aiškiai ne
gana Prancūzijoje dirbančių 
dviejų Lietuvos diplomatų. 
„Prancūzijos verslininkams, 
bankininkams labai t rūksta 
ekonominės informacijos apie 
Lietuvą", sakė prezidentas. 
Jis pažymėjo, kad prancūzai 
norėtų dalyvauti Lietuvos in
vesticijų, privatizavimo pro
gramose. 

Turėdama daugiau informa
cijos, Lietuva taip pat galėtų 

pakrantėje įkurta Havre uos
tą. Dydžio jis tokio pat, kaip 
Klaipėdos jūrų uostas, tačiau 
krovinių apyvarta prancūzų 
uoste didesnė net keturis kar
tus . 

Ypač Lietuvos prezidentą 
sužavėjo „tobVf muitinės sis

tema", leidžianti patikrinti 
daugybe krovinių ir nesuda
ranti eilių. Jis paragino Klai
pėdos uosto vadovus išna
grinėti dviejų prancūzų pa
rašytą mokslinį darbą apie 
Lietuvos uostą. Jame apiben
drinama, kad net ir su dabar
tine įranga jis galėtų dirbti 
dukart greičiau — tereikia 
tinkamo administravimo. 

Dingę automobiliai brangesni už 
žmones? 

Viln ius , liepos 10 d. (Elta) 
— Už artimojo mirtį kartais 
baisesnis jo dingimas Lietu
voje dar nelaikomas valstybi
nio masfo problema. Tačiau 
skaičiai yra grėsmingi. Beveik 
kasdieną sužinoma apie vieną 
ar kelis prapuolusius žmones, 
o iš viso šiuo metu ieškoma 
783 dingusiųjų be žinios. 

Dingusių žmonių ir jų 
ieškojimo problemoms skirtą 
seminarą ketvirtadieni su-

patirtį. Tokiu pavyzdžiu A. 
Brazauskas nurodė Atlanto 

Seimas nori pertvarkyti savo 
darbą 

Vilnius , liepos 10 d. (BNS) 
— Nuo rudens bus pertvarko
mas Seimo darbas, daugiau 
darbo perkeliant į komitetus 
ir stengiantis sumažinti ginčų 
galutiniame įstatymų priėmi
mo etape. 

Paskutiniu „kantrybės lašu" 
imtis reformos tapo iki antros 
valandos nakties užsitęsęs 
Seimo posėdis praėjusią savai
tę . Norėdama greičiau baigti 

* Maskvoje priešininkas 
įvardytas: „Rusijos generolai 
repetavo mūšį su NATO ir 
Lietuva", skelbia pirmajame 
puslapyje „Lietuvos rytas" 
(07.11). JAV Gynybos departa
mento žvalgybos pareiškime 
sakoma, jog nustatyta, kad šių 
metų kovo 31-balandžio 5 die
nomis Maskvos karinė apygar
da surengė didelio masto ka
rines pratybas, kuriose buvo 
imituojamos tariamos Rusijos 
kariuomenės atakos bei bran
duolinio ginklo kontratakos 
prieš NATO, Lenkijos ir Lietu
vos ginkluotąsias pajėgas. Šią 
informaciją liepos 9 d. pas
kelbė „The Washington Ti
mes". Pratybos buvo surengtos 
praėjus savaitei po Rusijos ir 
JAV prezidento susitikimo 
Helsinkyje 

pritaikyti Vakarų valstybių rengė Lietuve- Žmogaus teisių 
asociacijos Dingusių žmonių 
šeimų paramo- centras. 

Vidaus reikalų ministerijos 
Policijos departamento kri
minalinės panškos valdybos 
komisaro inspektoriaus Igorio 
Ksendzovo teismu, tik per šių 
metų pirmąjį pjsmetį jau pas
kelbta 364 dirbusiųjų paieška. 

Komisaras pabrėžė, kad 
dingsta ne vien sąvadautojų 
išnaudojamos moterys ir mer
ginos, nors ši sroblema dažnai 
absoliutinama Didžioji dingu
siųjų dalis vis dėlto yra vyrai. 
Tokių šiuo metu — 537. 
Išvykę komercijos tikslais į 
Rusiją a r Vi rcietiją, jie ten 
dažnai tampa usikaltėlių au
komis. 

Seimo kon-r)lierius Julius 
Jasa i t i s apgai tstavo, kad Lie
tuvoje „branp-is šuniuko ar 
pavogtos mašinos dar ieškoma 
aktyviau negu dingusio žmo
gaus". Daba-.inis Policijos 
įstatymas ne:d neįpareigoja 
ieškoti dingusį žmonių, o jo 
pataisų svar-tymas Seime 
buvo atidėtas 

Seimo dalyvei pabrėžė, jog 
būtina greičiau teisiškai sure
guliuoti prost.' icijos problemą 
ir imtis iš už.~ nio deportuotų 
moterų globo-

Prostitucija verslo kles

tėjimu garsėja Izraelis, Vokie
tija, Belgija, Lenkija ir Pran
cūzija. Europos Sąjungos vir
šūnėse jau kelis kartus buvo 
išreikštas susirūpinimas mo
terų iš postkomunistinių val
stybių „eksportu". Laukiama, 
kad tą patį padarys ir Lietu
vos Seimas bei vyriausybė, 
nes apie dingusių žmonių pro
blemas, pasak seminaro daly
vių, jau metas „nebe kalbėti, o 
rėkti". 

Vieną dieną Lietuva 
gyveno 

„be valdžios" 

sesiją, Seimo vadovybė darbo
tvarkėje numatė priimti dau
giau nei paprastai įstatymų, o 
šį darbą stabdė nesibaigiantys 
parlamentarų ginčai beveik 
kiekvienu klausimu. 

Viena reformos sumanytojų 
konservatorių frakcijos se
niūno pavaduotoja Rasa Ras-
tauskienė mano, kad Statute 
reikia numatyti, jog Seimui 
svarstyti būtų pateikiami tik 
komitetuose iki galo aptarti 
įstatymų projektai, su įtrauk
tomis visomis pastabomis ir 
pasiūlymais. „Nenormalu, kai 
savo pasiūlymus parlamenta
rai teikia tiesiai posėdžių sa
lėje", manoji. 

Dabar sudaryta įvairių frak
cijų darbo grupė, parengsianti 
Seimo reformos projektą. J is 
bus pradėtas svarstyti rudens 
sesijoje, kuri prasidės rugsėjo 
10 d. 

Kitas numatomas pakeiti
mas — privalomas elektroni
nis balsavimas, kuris būtų tai
komas drauge su rankos pa
kėlimu. Taip būtų išvengiama 
sudėtingo pasiūlomo vardinio 
balsavimo. Ateityje būtų žino
ma, kaip kiekvienąkart balsa
vo bet kuris Seimo narys. 

Darbo grupė išbrauks iš 
Statuto ir praktiškai netaiko

mus parlami 
šumo apriboj 
įrengti speci; 
kurio išrinkti 
stebėti tx't k,. 

to darbo vie
kus. Numatyta 
4 balkoną, iš 
i darbą galėtų 

svečias. 

Vilnius, liepos 11 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį, liepos 10 d., 
Lietuvoje nebuvo likę nė vieno 
vadovo. 

„Taip valstybėje negali 
būti, vertinu neigiamai", sakė 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas spaudos konferen
cijoje penktadienį. 

Jis pabrėžė į Prancūziją vy
kęs oficialaus vizito. „Kas ma
ne turi pavaduoti — yra žino
ma", pareiškė A. Brazauskas, 
į Vilnių grįžęs ketvirtadienį 
vakare. 

Pagal Lietuvos Konstituci
ją, prezidentą, „laikinai išvy
kusį į užsienį arba susirgusį ir 
dėl to laikinai negalintį eiti 
pareigų, tuo laiku pavaduoja 
Seimo pirmininkas". Tačiau 
Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio ketvirtadienį Lie
tuvoje nebuvo — Luxemburge 
jis dalyvavo Europos konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų partijų vadovų konferen
cijoje. 

Dienraštis „Respublika" 
penktadieni pastebėjo, kad 
ketvirtadienį Lietuvoje taip 
pat nebuvo ne tik į Salzburgą 
išvykusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus, bet ir užsienio bei 
vidaus reikalų ministrų, kurie 
lydėjo perezidentą Prancūzijo-

J'1 

Vokietijos žurnale „Spiegei" išspausdintame <traipsnyje tei
giama, kad Europos Komisija (EK) nusprendė, jog, jos nuo
mone, nei viena iš 10 siekiančių narystės Europos Sąjungoje 
Rytų Europos valstybių nėra pasiruošusi stoti į ES. EK pa
reiškime, kuris bus išspausdintas liepos 16 d., pasak ..Spiegei", 
nurodomi visi valstybių t rūkumai ekonominėje, administraci
nėje, finansų ir bankų srityse. Straipsnyje teigiama, kad EK 
rekomenduoja pradėti parengtines derybas su Lenkija. Vengri
ja, Čekija, Slovėnija ir Estija. Komisijos manymu, penkios liku
sios valstybės — Rumunija. Bulgarija, Latvija. Lietuva ir Slo
vakija — dar toli gražu neati t inka reikalavimų, keliamų kandi
datams į ES. 

Ryga. Europos Komisijos (EK) sprendimas dėl Baltijos vals
tybių priėmimo į Europos Sąjungą (ES) yra pagrįstas politiniu 
užsakymu, o ne objektyviais vertinimais, mano Latvijos Seimo 
Užsienio reikalų komisijos pirmininkas Indulis Berzinis, EK 
sprendimą rekomenduoti Estiją — vienintelę iš trijų Baltijos 
valstybių — deryboms dėl įstojimo į ES pavadindamas šiurkš
čia politine klaida. Kita vertus, I. Berzinis pripažino, kad „pa
galiau ledas pajudėjo". Jo nuomone, ES sudėtinga vienu metu 
priimti daug mažų valstybių, todėl EK ir priėmė tokį sprendi
mą. 

Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton pareiškė, kad 
NATO operacijos, kuriose buvo suimti trys įtariamieji Bosnijos 
karo nusikaltimais ir vienas kaltinamasis žuvo, yra „tinkamos 
veiksmo priemonės". Amerikiečių kariai suėmimuose tiesiogiai 
nedalyvavo. B. Clinton administracijos pareigūnai nenorėjo ko
mentuoti, ar suėmimai rodo, jog NATO atsisakė savo atsargaus 
požiūrio į susidūrimus su karo nusikaltėliais. 

Maskva pasmerkė britų taikdarių dalinio Bosnijoje veiks
mus, sulaikant karo nusikalt imais buvusios Jugoslavijos teri
torijoje kalt inamus asmenis, ir pareiškė darysianti „atitinka
mas išvadas". Panašūs „kaubojiški išpuoliai" gresia visam 
Daytono taikos procesui, teigiama penktadienį paskelbtame 
Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Rusija pa
reiškė neketinanti būti a tsakinga už tokių vienašališkų veiks
mų pasekmes. „įtariamųjų sulaikymas neatitinka tarptauti
nėms pajėgoms Bosnijoje suteikto įgaliojimo", pažymima doku
mente. Rusijos URM pabrėžia, kad tokius klausimus galima 
spręsti tik tiesiogiai bendradarbiaujant su Tarptautiniu tribu
nolu. 

Varšuva. Lenkija, kaip būsimoji NATO narė, rengiasi su
vaidinti ypatingą vaidmenį Vidurio bei Rytų Europoje ir prisi
imti išskirtinę atsakomybe už jos pastovumą, ketvirtadienį pa
reiškė užsienio reikalų ministras Dariusz Rosati. „Lenkija yra 
didžiausia šio regiono valstybė, kuri greitai ekonomiškai vysto
si ir viena iš trijų pakviesta į NATO. Visa tai reiškia, kad Len
kija yra viena iš pagrindinių Jungtinių Valstijų bendradarbių", 
Varšuvoje žurnalistams sakė D. Rosati po susitikimo su JAV 
Valstybės sekretore Madeleine Albright. 

Belfast. Šiaurės Airijos protestantų „Oranžinis" ordinas 
penktadienį atsisakė savo dešimtmečiais trukusio užsispyrimo 
ir a tšaukė kelias ginčytinas eisenas, vengdamas išprovokuoti 
didesnį katalikų pasipriešinimą. Jų pareiškime teigiama, kad 
sprendimas, priimtas „provincijos gerovės naudai". Sprendi
mas tapo pagrindine nuolaida Airijos katalikų nacionalistams. 
Britanija ir Airija jį šiltai pasveikino kaip postūmį bendram 
Šiaurės Airijos taikos procesui. Tačiau jis supykdė „Oranžinio" 
ordino radikalus, kurie sprendimą laiko pralaimėjimu ..Sinn 
Fein" ir IRA, jau tris dešimtmečius kovojantiems prieš britų 
valdžią Šiaurės Airijoje. 

Groznas. Teroro išpuoliais pagarsėjęs (1995 m. birželį su 
savo kovotojais netikėtai užpuolęs Rusijos Stavropolio krašto 
Budionovsko miestą, su sukilėliais užsibarikadavęs vietos ligo
ninėje, įkaitais paėmė daugiau kaip 1.000 žmonių) buvęs Čečė
nijos sukilėlių lauko vadas Šamil Basajev ketvirtadienį pa
reiškė atsistatydinąs iš Čečėnijos pirmojo vicepremjero posto. 

* Ar t im iaus iu m e t u 
„Visa" mokėjimo kortelių sa
vininkai — Vilniaus banko 
(VB) klientai — galės grynųjų 
pinigų paimti iš 17 Vilniuje 
esančių „Snoro" taupomųjų 
skyrių. VB per savaitę sumon
tuos grynųjų pinigų išdavimo 
vietas „Snoro" kioskuose sos
tinėje, o vėliau dviejų bankų 
bendradarbiavimo programa 
bus pratęsta kituose Lietuvos 
miestuose. Lietuvoje tik VB ir 
Hermis parduoda nuosavas 
„Visa" mokėjimo korteles. (LR. 
07.10) 

* Pusė va l s tybės kontro
l iuojamu įmonių Lietuvoje 
pernai dirbo nuostolingai Iš 
viso valstybė kontroliuoja 312 
įmonių. Valstybės kontrole 
nustatė, kad pernai 143 iš jų 
dirbo nuostolingai. Bendra 
nuostolių suma — 397 mln. 
litų. Likusios įmonės uždirbo 
500 mln. litų pelno. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulait is , vyskupas 
(1871-1927); Bonifacas (Bruno
nas), Jūra, Vita. 1882 m. gimė 
v i suomen in inkas , l i e tuv ių 
literatūros istorikas Mykolas 
Biržiška. 1909 m. įku r t a s 
„Draugas". 1920 m. Maskvoje 
pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos taikos sutartis, pagal 
kurią ir Vilnius pripažintas 
Lietuvai. 

Liepos 13 d.: Šv. Henrikas, 
išpažinėjas (972-1024 >: Eugeni
jus, Austina, Ginius. 1377 m. 
mirė Didysis Lietuvos kuni
gaikšt is Algirdas. 1922 m. 
Ambasadorių konferencija Pa 
ryžiuje pripažino Lietuvą de 
jure. 

Liepos 14 d.: Palaimintoji 
Kateri Tekawitha, mergelė, 
„Mohawk indėnų Lelija" (1656-
1680); šv. Kamilas de Lellis, ku 
nigas, ligonių slaugytojas (1550-
1614); Vidutis, Gerdvilas. 

• 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. , 
Arhngton Heights, IL 60004 _ 

DAMUŠIAMS LIETUVON IŠVYKSTANT 
Clevelando ateitininkai, sa

vo metinėje šventėje atsisvei
kino su dr. Adolfu ir Jadvyga 
Damušiais, birželio mėnesio 
viduryje išvykstančiais į Lie
tuvą. Čia pateikiame Dalios 
Staniškienes žodį, skaitytą ta 
proga. 

„Mūsų tarpe šiandien labai 
brangūs ir mieli svečiai — 
Jadvyga ir dr. Adolfas Damu-
šiai, kurie netrukus išvyksta 
nuolatiniam gyvenimui į Lie
tuvą. Stasio Barzduko reda
guotoje knygoje „Ateitininkų 
keliu",' išleistoje 1977 metais, 
radau šiuos dr. Damušio žo
džius, atsakant jam pateiktą 
klausimą, kokie jo svarbiausi 
darbai būnant Ateitininkų fe
deracijos vadovybėje: 

'Svarbiausias ir turbūt 
naudingiausias darbas ateiti-
ninkijai yra Dainavos stovyk
lavietės idėja, jos įkūrimas ir 
beveik prometėjiškos kančios 
ją per ištisus dvidešimt metų 
išlaikant. Čia reikia dėkoti 
ištvermingų idealistų būriui, 
kad ir negausiam, bet supratu
siam to darbo vertę, skirian
čiam jam daug savo darbo va
landų! 

Sie dr. Damušio žodžiai pa
sakyti prieš 20 metų! O Dai
nava tebedainuoja... 

-" Šį kuklų Clevelando ateiti
ninkų atsisveikinimą su Da
mušiais pradėsime rašinėliu ir 
eilėraščiu apie Dainavą, ku
riuos skaitys Simas Laniaus-
kas ir Rūta Švarcaitė, jaunimo 
atstovai, moksleiviai ateitinin
kai, kurie kasmet stovyklauja 
toje realybe tapusioje Damu
šiu svajonių pilyje — Daina
voje... 

*** 
Daug mielų, neužmirštamų 

vardų įrašyta į Clevelando 
ateitininkų istorijos knygą. 
Jau daug jų iškeliavę į Am
žinybę ar išsikėlę į kitus mies
tus. Tos istorijos pradžia arti
mai susieta su dr. Adolfu ir 
Jadvyga Damušiais. Jų vardai 
tarp tų, kurie iš Vokietijos at
vykusius ateitininkus būrė, 
organizavo, veikė, ir vadova
vo. Dr. Darnusis buvo Ateiti
ninkų federacijos pirmosios 

bą Dainavos rėmėjų komitete. 
Malonu prisiminti, kad prieš 

daugelį metų jaunučių sto
vyklų Dainavoje metu, tekda
vo su dr. Damušiu naktį bu
dėti ir miegančius stovyklau
tojus (kurių dabar jau vaikai 
stovyklauja) saugoti... Kokios 
neužmirštamos man buvo tos 
budėjimo naktys, bevaikščio
jant mėnulio nušviestu Daina
vos keliu ir besiklausant dr. 
Damušio įdomių pasakojimų... 
Taigi, jis ne tik Dainavos 

je šeimoje, kurioje jaučiamas 
gražus bendradarbiavimas 
jaunų ir vyresnių. Turime rep
rezentacinę naują valdybą, su
darytą iš pirmininkės dr. B. 
Kasperavičienės, B. Čyvienės, 
J. Kliorienės, S. Kazlauskie
nės ir dr. A. Idzelio. Mokslei
vių kuopos globėjai — dr. M. 
Laniauskas ir V. Švarcienė 
nuoširdžiai darbuojasi su jau
nimu. Matosi ir jų darbo vai
siai — Moksleivių gražiai pa
ruoštas ir išleistas laikraš
tėlis. 

Tačiau dar viena dovana 
buvo tikrai staigmena! Tai 
mūsų šventėje dalyvavimas 
dr. Adolfo ir Jadvygos Damu-

5 šių. Juos nuoširdžiai pristatė 
. . , . . , . , D. Staniškienė, o S. Laniaus-

Skirtinga buvo šių metų viai taip pat laisvai naudojosi k f l g ^ R g v a r c a i t e a t euveiki-
Clevelando ateitininkų Šeimos gražiomis parapijos patalpO- n Q ^ ^ s u k u r t u d a i l i u todtiu 

Moksleivis Simas Laniauskas Clevelando ateitininkų Šeimos šventėje 
skaito savo sukurtą eilėraštį. Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s 

„LYJA" DOVANOMIS! 

šventė. Lijo visą savaitgalį, mis * susirinkimams ir kitai 
Išaušo niūrus, lietingas sek
madienio rytas. Tačiau, nei 
tas lietus, nei tas niūrumas 
nesudrumstė nuotaikos mūsų 
Šeimos šventės. Gegužinė, 
prie ežero planuota, buvo at
kelta į parapijos svetainės ri-

veiklai. Moksleivius sveikino 
ir kun. G. Kijauskas. Raštu 
sveikino — Federacijos vadas 
J. Polikaitis ir V. Abraitis iš 
Lietuvos, V. Leger (Korp. 
„Giedros" vardu), D. šilgalis 
(Studentų Ateitininkų sąjun-

Damušiams buvo įteikta visų 
šventės dalyvių pasirašyta 
kortelė, sukurta dail. Rimo 
Laniausko. Jų apsilankymas 
visus dar labiau suartino. Jie 
čia, Clevelande, pradėjo savo 
ateitininkišką veiklą Ameri
koje ir čia dabar su mumis at

kūrėjas, bet atidavė jai duoklę bas. Tadgi, visa šventė vyko' gos centro valdybos vardu). s i s v eikino orieš Križdami nuol 
Šventės prelegentės Laimos * „ : " , ; mr t f i„ „;«, 
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ir kaip eilinis stovyklautojas... 
Esu tikra, kad visi turime 

brangių prisiminimų ir neuž
mirštamų išgyvenimų, susietų 
su Jadvyga ir Adolfu Damu
šiais, kuriuos gerbiam, mylim 
ir su malda išlydim namo. 
Išlydim į Tėvynę, kuriai jie 
savo visą gyvenimą išeivijoje 

po svetingu mūsų parapijos 
stogu. 

Šventę pradėjome visi susi
rikiavę su vėliavomis šv. Mi
šių aukoje. Išklausę šv. Mi
šias, su tai dienai pritaikytu 
kun. G. Kijausko pamokslu, 
rinkomės į parapijos salę aka
demijai. Pirmininkei dr. B. 

« , , . y , T? •, *•„;*: atiniam gyvenimui mūsų visų 
Šalčiuvienės (J>raugo Ateiti- ė j e ^ i e t u v o j e 
ninku skyriaus redaktores) * J J 

žodis tartas šiuo metu buvo p 0 akademijos gegužinėje 
turiningas ir labai nuoširdus, pasivaišinome valdybos ska-
Ji palietė visų širdis, gražiai niai paruoštu maistu ir pasi-
paanalizuodama kaip Vieš- gardžiavome visų narių su-
pats mus visus palaiminęs do- neštais saldumynais. Akordeo-

JOKSA 
6441 S. Puta* m. , CNcago. H. 

Raz. 706-422-7807 
Kab. 773-562-0221 
Valandos susitarus 

su meile paaukojo. Linkim, Kasperavičienei tarus pasvei-
kad jie ten rastų tikrą savo kinimo žodžius, akademiją to-
auksinių dienų džiaugsmą ir liau vedė dr. Linas Vaitkus. 
Dievo, kuris visą gyvenimą Moksleivių Ateitininkų įžodį 
juos lydėjo, globą. 

Cituoju dr. Damušį: 
'Ateitininkija man kaip švy

turys audroje, kaip geroji pa-

šiais metais davė: E. Maciule
vičiūtė, L. Rukšėnaitė, D. Sil-
kaitis ir T. Tamošiūnas. Juos 
sveikino visas prezidiumas. 

vanomis. Tas visas dovanas 
turime laisva valia priimti, at
mesti, ar iš vis pasirinkti kaip 
panaudoti. Gamtoje perlo gi
mimas yra atspindys mūsų vi
sų savęs suformavimo. 

Sėdėdama salėje pergalvo
jau kiek mes šį savaitgalį ap
dovanoti — Clevelande stačiai 
„lyja" dovanomis. Sėdime nuo
širdžioje mūsų ateitininkiško-

nui pritariant, visi kartu ir 
padainavom. 

Ne visi telkiniai tokie lai
mingi... Turime daug už ką 
Viešpačiui būti dėkingi. Tarp 
tų visų dovanų didelė ir pras
minga dovana yra ir mūsų 
visų ATEITININKIJA. 

Regina Š. tarėja pavojuose! Tešviečia Moksleivių globėjas dr. M. 
tas švyturys Judviem ir Tė- Laniauskas, pasveikinęs nau-
vynėje, tebūna patarėja pavo- jus narius, tarė nuoširdžią " ~" ~ " ~ — ' " 
juose. Gerasis Dievas teglobo- padėką kun. G. Kijauskui, ku- lyvavo visi moksleiviai. Po Europą su didele grupe moks-
ja ir tėviškėn sugrįžus... rio dėka šventės metu buvo kėgliavimo" visi suvažiavo į leivių iš JAV ir Kanados. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadeto Ar. 

Vai amrd 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v p.p. 
Sastd pagal susitarimą 

M M ISL 7T*77*am 
Namų tst 701 < « « I 8 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MaJn St 
Mtflaaon, H. 60443 
Tai. 708-748-0083 

Valandos pagal susitarimą 

Visų Clevelando ateitininkų išspausdintas moksleivių Mai-
vardu reiškiu padėką ir tariu ronio kuopos laikraštėlis, 
nuoširdų SUDIEV!" Kun. Gedimino dėka, mokslei-

MAIRONIO MOKSLEIVIŲ KUOPOS 
VEIKLA 

Clevelando Maironio kuopos rinkimui. 

Laniauskų namus planuoti 
artėjančias rekolekcijas ir pa
sivaišinti. Po to buvo išdalinti 
trofėjai kėgliavimo laimėto
jams ir nusifotografavome. 

Kovo mėnesį Camp Corde 
stovyklavietėje vyko rekolekci-

moksleiviai, užbaigiant 1996- Antrajame suėjime suplana- J™- Dalyvavo dvidešimt moks-
97 mokslo metų veiklą, išleido vome jaunučiams susirinkimą, leivių. Rekolekcijų šūkis buvo 
20 puslapių laikraštėlį. Jame Su jaunučiais padarėme stalo TADAH („Tikintys ateitinin-

Baigdamas, norėčiau visų 
Moksleivių vardu padėkoti 
mūsų globėjams Vidai ir Ma
riui už jų sutikimą su mumis 
dirbti. Be jų globos, idėjų, ir 
įdėto darbo, nebūtų įmanoma 
taip sklandžiai ir įdomiai veik
ti". 

yra kuopos pirmininko Mato papuošalus Padėkos dienai. 
Laniausko veiklos metų ap- Kol pusė jaunučių lipdė pa-
žvalga, rašinėliai pačių moks- puošalus, kiti sportavo. Susi-
leivių (Evelina Mačiulevi- rinkimą baigėme malda, susit-
čiūtė, Laura Rukšėnaitė, Da- varkėme ir važiavome namo. 
nius Šilkaitis, Tadas Tarno- Simas Laniauskas buvo vie-
šiūnas) atsakantys į jiems ak- nintelis moksleivis, kuris šiais 
tualius klausimus, veiklos re- metais dalyvavo „Kalakur-
portažai (Venta Civinskaitė, suose", Dainavoje. Simo moks-
Kristina Kliorytė, Saulius Ku- leiviams ir vadovybei pristaty-
prys), moksleivių rekolekcijų tas rašinėlis buvo išrinktas 
metu sukurtos maldos Kry- pačiu geriausiu. 
žiaus keliams, seselės Ignės Gruodžio mėnesį susirinko-
„kalno" formoj rašytas eilė- me per Sendraugių rekolekci-

kai su Dievu ir Artimu har
monijoje"). Rekolekcijas pra
vedė mūsų globėjai Vida Švar
cienė, dr. Marius Laniauskas 
ir iš Toronto atvykusi seselė 
Igne. 

Balandžio mėnesį susitiko
me labai trumpai padiskutuoti 
laikraštėlio paruošimą ir kan
didatų uždavinius. Šiais me
tais keturi kandidatai, Eveli
na Maciulevičiūtė, Laura Ruk
šėnaitė, Danius Šilkaitis ir 
Tadas Tamošiūnas, duos įžodį 

DR. V. J. VASAJTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 W. 83 St, Burta*, IL 
Tai. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Dantų gydytom 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. U * . . Chleaao, IL 
Tai. 77»-7»« I M I 

47071. Oiibart, La Granas. IL 
Tai. 700-SM-4407 

VIDAS J. NBMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

EDMUNDAS VOlNAS, M.D.,S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 3. Anhar Av». (prta Autsjn) 

T«L 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILUA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartsm, •fjJpssĮajt L 60466 

Tat 706 664 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUAACEPELĖ.D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 3 t 

TlnaayPark.IL 60477 
706614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUAJODWAUS 
OANTU GYDYTOJA 

3800 MfMand A M , , 8B». 201 
garvss nuo Oood Samsrttan Igoninss) 
Dosjnam Orove, IL 60616 

Tet 630-860-3113 
Valandos susitarus 

DREUOUUSLEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1182 Waaaw3L, L«rMBaVIL.60439 
T«i 816-723-1664 

7800W.CrjtBg»Dr. 
PsJosHa<ghla,L60463 

Tai. 706-361-0010 

DR. E bĖČKYŠ 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 706-2440067 arba 706-2444661 
6448S.PviaaMRoad 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNStOS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS,MD 
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MsTioai rasTt i reavriefii. ajesauie 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių 

ir kt vietų skausmo gydymo 
specialistai 

Chicago: 773-726-0800 
East Dunda*: 647-561-1212 

McHenry: 815-363-0596 
Eik Grove: 647-718-1212 

valdybos JAV 1949-52 metais, rastis, ir globėjų dr. Mariaus jas. Mes suprojektavom vai- S e i m o s šventėje, birželio 1 d 
sudarytos iš Clevelando ateiti- Laniausko ir Vidos Švarcie- nikus ir angeliukus Sendrau- T ą d i e n a ^ ^ i r ateitininkų 

nės, „...baigiamosios mintys", giams papuošti savo kalėdines gegužinė. Mūsų užduotis yra 
Mato Laniausko „...veiklos eglutes. Mus aplankė Kalėdų paruošti 
metų apžvalga", štai, ką jis senelis (Marius L., mūsų glo-
pasakoja: bėjas) ir pasikeitėme dovano-

JŠiais veiklos metais moks- mis. Po to, kartu su Sendrau-
leiviai rinkosi šešis kartus, giais dalyvavome šv. Mišiose. 
Pirmame susirinkime planą- Mišių metu grojome varpais, o 
vome veiklos metus. Susirin- Mišioms pasibaigus patarna-
kime išrinkome valdybą, kurią vome Sendraugiams prie sta-
sudarė tie patys praėjusių lų. 
mėtų valdybos nariai. Pasis- Vasario mėnesį (suorganiza-
kirsteme darbais kitam susi- vome kėgliavimo turnyrą. Da-

ninkų, pirmininkas (su na
riais Stasiu Barzduku, Vaciu 
Rociūnu. Pranu Joga, bei Si
monu Laniauskų). 

Pasigedome Damušiu labai, 
kai jie prieš daugelį metų pali
ko Clevelandą, bet ryšys su 
jais niekad nenutrūko. Gimus 
Dainavos stovyklavietei, abu 
Damušiai skyrė jai didžiausią 
dėmesį ir atidavė jai darbin
giausius savo gyvenimo me
tus. Matydavom ten juos kas 
vasarą nuvežus vaikus ar at
vykus stovyklauti. Ryšys su 
Damušiais tapo dar tampres
nis, Clevelande susikūrus Dai
navai remti komitetui, vado
vaujamam a.a. Simono La
niausko. 

Mano ankstyviausi apie Da-
mušius prisiminimai siekia 
pačius pirmuosius ateitininkų 
veiklos metus Clevelande: pri
simenu juos susirinkimuose, 
išvykose į gamtą, — visada or
ganizuojančius, veiklius, ener
gingus. Su nuostaba menu, 
kai kartu su dr. Damušiu 
nešėm krikštyt naujagimį Ma
riuką, kuris eventualiai per
ėmė ir tebetęsia savo tėvo Si
mono Laniausko pradėtą dar-

žaidimus jaunu
čiams. 

Šią vasarą mūsų dauguma 
dalyvaus Moksleivių stovyk
loje, Dainavoje, birželio 22 -
liepos 5 d. Keli liks dirbti vir
tuvėje ar vadovauti kitose sto
vyklose. Dvi mūsų narės, Ven
ta Civinskaitė ir Laura Ruk
šėnaitė, žada dalyvauti eks
kursijoje į Europą. Jos skris į 

DR. RAMUNĖ MAOEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
Hfcfcory KMa 

Tel. 706-698-2131 
Valandos pagal susitarimą 
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Dantų gydytoja 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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LIKTI, KUR MUS PASKYRĖ 
Kiekvienas mūsų buvome 

specialiai Dievo išsirinktas ir 
apdovanotas Šv. Dvasios ma
lonėmis Dievo Sūnaus kančios 
dėka, kad mūsų darbais ir gy
venimu žmonės matytų Dievo 
gerumą ir tuo būdu plistų Die
vo garbė, rašo šv. Paulius laiš
ke Efeso miesto tikintiesiems 
(Ef 1:3-14). 

Anot šv. Pauliaus, mūsų tik
rasis pašaukimas yra ne mūsų 
susigalvoto ar kitų mums pri
mesto užsiėmimo reikalas, o 
paties Dievo mumyse „nuo pa
saulio sukūrimo'' įdiegtas pa
šaukimas, kuriam turime pak
lusti. Per tai, kad Dievas mus 
išsirinko (tą išreiškiame 
Krikšto sakramentu, kuriuo 
gauname ir vardą), tampame 
priklausomi Kristui (prieš ta i 
buvome priklausomi nuodė
mei ir mirčiai). Dėl to atsilie
piame į šį pašaukimą, tvirtai 
tikėdami, kad nepaisant, kaip 
nevykusios atrodytų mūsų gy
venimo sąlygos Dievui garbės 
darymo atžvilgiu, iš tikrųjų 
esame asmeniškai Dievo iš
rinkti. Žinome, kad esame ap
dovanoti visomis reikiamomis 
malonėmis, ir kaip t ik į šias 
gyvenimo sąlygas buvome at
vesti, nes kaip tik čia reikia, 
kad kas nors darytų Dievui 
garbę — ar tai raštinėje, a r 
mokslinio tyrinėjimo labora
torijoje, ar ligoninėje, ar pre
kyvietėje, ar šeimoje, ar sene
lių namuose — kur tik Dievas 
šiuo mūsų gyvenimo metu ir 
aplinkybėse mus paskyrė. Pa
skyrimas gi priklauso ne nuo 
mūsų, bet nuo Dievo, kuris, 
tiesa, bendradarbiauja su mu
mis. 

Kad jo pašaukimas atėjo ne 
iš žmogaus, o iš Dievo, Izraelio 
šventyklos kunigui i akis pa
sako pranašas Amosas šio sek
madienio pirmame skaitinyje 
(Am 7:12-15). Nors pats buvo 
kilęs iš pietinės Judo kara
lystės, kurios sostinė buvo 
Jeruzalėje, ir nebuvo pa
ruoštas būti „profesiniu'' pra
našu, jis išgirdo Dievo pašau
kimą, kad vyktų į Šiaurinę 
karalystę — Izraelį ir ten pra
našautų. 

Tad išvyko ir ten, Betelio 
šventykloje, pranašavo tarp 
760 ir 750 m. prieš Kristų, ka
raliaus Jeroboamo II valdymo 
metais. Kadangi tie laikai pa
sižymėjo taika ir klestėjimu, 
Amoso pranašystės apie kara
lystės sunaikinimą, jei ne
sugrįš į ištikimybės Dievui 
kelią, buvo nepageidaujamos. 
Tad karaliui įsakius, Betelio 
šventyklos kunigas Amazijas 
varo Amosą namo, „į Judo 
žemę", priminęs, jog čia — ka
raliaus šventykla, karalystės 
šventovė — tad jo neigiami 
pranašavimai čia nepageidau
jami, jam nebebus mokama 
alga, kaip šventyklai priklau
sančio pranašo. 

Amosas Amazijui atkerta, 
kad jo pragyvenimas neprik
lauso nuo šventyklos algos, jog 
amatu jis — piemuo ir fygų 

augintojas — o pranašauti jį 
pasiuntė pats Dievas — atseit 
jo pranašavimas nepriklauso 
nuo to, kas jo algą moka, ir ne 
jiems —jį drausti . 

Tokio paklusnumo Dievo 
pašaukimui ir pasitikėjimo 
Dievu Jėzus moko savo mo
kinius šio sekmadienio Evan
gelijoje (Morkaus 6:7-13), 
siųsdamas juos apaštalauti. 
Išsirinkęs ir paskyręs Dvylika 
eiti po du ir tęsti jo misiją, 
Jėzus davė visa, ko jiems 
reikėjo: „valdžią netyrosioms 
dvasioms", kad galėtų, kaip ir 
Jėzus, gelbėti žmones iš 
nuodėmės padarinių. Tad jie 
„iškeliavo, ragino žmones atsi
versti, išvarė daug demonų, 
daugelį ligonių tepė aliejumi 
ir išgydė". 

Bet šios misijos pradžioje 
Jėzus jiems liepė savo asmenį 
tik minimaliai aprūpinti, o 
pasitikėti, kad Dievas juos pa
siuntęs, nurodys ir namus, 
kur jie bus jo vardu priimti ir 
išlaikomi, kol turės vykti ki
tur. Kur jie siunčiami, kur ne, 
galės pažinti iš to, kur ras 
juos priimančius namus. Prik
lausomumas nuo kitų žmonių 
yra svarbus elementas krikš
čioniškame Dievo pasiuntinių 
(t.y. krikštytųjų) dialoge su 
Dievu, suvokiant savo pasiun
tinystės kelią. Nebūtinai esa
me siunčiami ten, kur mes su-
galvojame ar norime, o ten, 
kur esame priimami — ir ne
būtinai visų, ten esančių, bet 
ko nors 

Bet eiti ten, kur esame pri
imami, nebūtinai lengvasis 
kelias. Ištikimybė savo pašau
kimui; likti tuose „namuose", 
kurie mus priėmė, kol mūsų 
misija ten pasibaigs, kartais 
pareikalauja didelės aukos. 
Žinome, jog kiekviename pa
šaukime , tiek šeimos, tiek ir 
profesijoje, darbovietėje ar or
ganizacijoje, po kurio laiko at
siranda sunkumų, ir dažnai 
nemažų. Tuomet norisi pa
bėgti, viską mesti. Bet Jėzus 
liepia dulkes nusipurtyti ne 
ten, kur buvome priimti ir 
pradėjome veikti, o ten, kur iš 
viso, nei iš pradžių, nepriima. 
J is įsako likti ten, kur mus 
priėmė, o kai reikia sustiprini
mo, prašantiems duos Šven
tosios Dvasios, kad rastume 
būdus kurti meilę ir susipra
timą, išvarinėti piktąsias dva
sias iš savo tarpo, gydyti ne-
santaikas. 

Aldona Zailskaitė 

PANEVĖŽIO 
VYSKUPIJOJE 

Danutė Bindokienė 
i • • 

Visų svajonių 
išsipildymas? 

LIETUVA TARP MADRIDO IR 
VAŠINGTONO 

AURELIJA M. BALASAITIEN E 

Gegužės 18 dieną Panevėžio 
katedroje vyskupas Juozas 
Preikšas diakonais įšventino 
Vidą Juškėną (g. 1974 m.), Al
bertą Kasperavičių (g. 1972), 
Raimondą Kazlauską (g. 1973 
m.), Simą Maksvytį (g. 1974 
m.), Saulių Matulį (g. 1965 
m.), Vaidą Speičį (g. 1970 m.), 
Virginijų Šimukėną (g. 1965 
m.). 

Martyno Mažvydo „Katekizmo" 450-tųjų įdleidimo meu:.:ų paminėjimas JAV Kongreso bibliotekoje VVashing-
ton, DC. I eil. iš kaires: Seimo pirm. V. Landsbergio atstovė spaudai Loreta Zakarevičiene. Birute Eidintiene, 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone dr. Alfonsas Eidintas :r kiti. 

pažįsta, kad Rusija NATO na
rystėje įžiūri pavojų ir net 
grėsmę, kas nesą teisinga, nes 
NATO iš esmės esanti apsau
gos organizacija, kuri garan
tuoja savo narių saugumą. 
Nors Lietuva pirmosios sesijos 
Madride metu nepateko į 
NATO narystę, bet durys lie
kančios atviros ateityje. Savo 
laiške jis nurodo, kad Užsienio 
santykių įgaliojimo Akte, Nr. 
1757, 203 skyriuje yra nurody
ta, jog Lietuva yra viena iš 
valstybių, turinti teisę gauti 
paramą ir pritarimą NATO 
narystei. Senatorius pabrėžia, 
kad jis tam visiškai pritaria ir 
tikisi, kad jo kolegos bus to
kios pat nuomonės. 

Būtų naudinga ir svarbu. 
kad visi Amerikos lietuviai už
piltų savo senatorius laiškais, 
reikalaujančiais remti Lietu
vos NATO narystę ir ta pačia 
proga aiškinti priežastis, dėl 
kurių Rusija priešinasi Balti
jos respublikų narystei į NA
TO. Tai kąsnelis, kurio Rusija 
nenori prarasti. Tai vartai į 
Vakarus ir į Atlantą, pro ku
riuos, pasitaikius patogiai pro
gai, galima prasiveržti, plėšti, 
okupuoti ar stačiai grobti. 
Aišku, kad NATO narės nesi
jaus įpareigotos apsaugoti Ru
sijos kaimynių, kaip kad nie
kas negynė 1940 metais „sava
noriškai" į Sovietų Sąjungos 
įstojusių respublikų, o ir Ame
rikos .nepripažinimo" politika 
buvo tik tiek verta, kiek tas po
pieriukas, an t kurio ji buvo 
užrašyta. Bet sovietiški tan
kai, išniekintos tautines vėlia
vos ir masiniai trėmimai krau
ju ir ašaromis įrašė penkis 
dešimtmečius į istorijos pusla
pius, kurių, deja, niekas nes
kaito... 

Ar istorija kartosis? Lietuva, 
atsidūrusi tarp Vašingtono ir 
Madrido, yra kaip tas. sau
gaus lizdo ieškantis, paukštis. 
kuris bijo ginkluoto medžio
tojo... 

Madride j a u pasibaigė se
niai lauktoji NATO narystės 
konferencija, lygiateisėmis na
rėmis priėmus buvusias sovie
tinio bloko respublikas: Len
kiją, Vengriją ir Čekų Res
publiką. Teko pat i r t i , kad Lie
tuvos j aun imas labai šauniai 
pasirodė konferencijos metu, 
su daina ir rikiuotėmis de
monstravęs prie karališkųjų 
rūmų ir spaudos centro, kaip 
kad prieš kurį laiką Lietuvos 
s tudentai pasitiko JAV prezi
dentą Bill Clinton Helsinkyje, 
dainuodami „Į NATO aukš
taičiai, į NATO žemaičiai, į 
NATO visa Lietuva!". Nors 
amerikiečių žiniasklaida tą ig
noravo, bet tiek Vakarų Euro
pos, tiek Japonijos televizija 
ja is domėjosi, filmavo i r savo 
žiūrovams perdavė su labai 
pozityviais komentara is . 

Didžioji Amerikos spauda, 
jų ta rpe „US News a n d World 
Report", ne tik plačiai anali
zuoja NATO reikšmę Europos 
saugumui, bet ta ip pa t dėmesį 
skiria Baltijos respublikoms, 
kurių NATO naryste i visomis 
jėgomis priešinasi Maskva, o 
ir JAV Valstijos vengia joms 
bet kokio įsipareigojimo, ne
norėdamos suerzinti savo „bi
čiulio" Maskvoje. Net ir Kali
ningrado problema j a u susi
laukė Amerikos žurnalis tų su
sidomėjimo, ypač pabrėžiant 
Lietuvos „tilto" vaidmenį Ru
sijos ginklų ir kar iuomenės 
gabenimui per jos teritoriją. 

Lietuvoje j au sklinda opti
mistiški gandai , kad ji patek
sianti į NATO 1998 ar 1999 
metais, o rugsėjo mėnesį JAV 
prezidentas Bill Clinton susi
t ikęs Vašingtone su trimis 
Baltijos respublikų preziden
tais , pasirašysiąs „Baltic 
Charter", kurio t iks las būsiąs 
bendradarbiavimas t a rp JAV 
ir Baltijos valstybių. Taip pat 
liepos pradžioje Vilniuje lau
kiama JAV valstybės sekre

torė Madeleine Albright, kuri 
susitiksianti su Baltijos kraš
tų užsienio reikalų ministrais 
ir turbūt dėsianti pagrindus 
„čarteriui". Sunku pasakyti, 
a r tai t ik spėliojimai, ar jie 
ar t i tikrovės. Ateitis parodys. 

Tuo tarpu ir Rusija netyli, 
komentuodama NATO prob
lemą. Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Genadij 
Terasov pareiškė, kad Rusija 
nenorinti prarasti ryšių su 
naujais NATO nariais, bet, jei 
1998 metais būsianti svarsto
ma Baltijos respublikų na
rystė, ta i Rusija galinti būti 
priversta nutraukti savo su
tar t is . Kitaip sakant, Rusija 
nori turėti laisvas rankas Bal
tijos teritorijose, o jei jos taptų 
NATO narėmis, tai bet kokia 
agresija susilauktų sankcijų. 
Viename NATO sutarties sky
riuje yra pabrėžiama, kad, jei 
vienas narys y ra užpultas, tai 
užpultais save laiko visi kiti 
nariai iB pareigos ir solidaru
mo, todėl visi privalo ginti 
užpultąjį. Vadinasi. Rusijos 
agresija ar bet koks kitas 
grėsmingas žygis Baltijos teri
torijose nebūtų toleruojamas, 
jei jos būtų NATO glėbyje". 

Birželio 15 dieną Cleveland 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje Cleveland LB apy
linkės valdyba dalino laiškus, 
skirtus Ohio senatoriams, rei
kalaujant, kad jie remtų Lie
tuvos kandidatūrą į NATO. 
Senatorius John Glenn, pir
mas drąsuolis astronautas, 
skridęs į erdvę ir, nepaisant 
j au rimto amžiaus, žada vėl 
skristi į ercves, atsiliepė ilgo
ku ir laba: pozityviu laišku. 
Pabrėždamas NATO reikšmę 
Europos saugumui garantuoti, 
jis ta ip pat išdėstė sąlygas, 
kurių privalo laikytis naujieji 
nariai, būtent: nepaprastai di
deles išlaidas, susijusias su 
krašto apsaugos karišku sus
tiprinimu. Jis taip pat pri-

1914 m. b i rže l io 28 d. Sa
rajevo mieste buvo nušautas 
Austrijos kunigaikštis Ferdi
nandas. Tai iš dalies buvo Pir
mojo pasaulinio karo pradžios 
priežastis. 

Amerikoje priprasta liūdną 
nuotaiką pavadinti ..mėlyna" 
— tipinga net tam tikra muzi
kos rūšis ..blues". (Ar Lietu
voje, kur ..country music" va
dinama ., kantri muzika", 
„blues" jau tapo „biuzais"?) 
Galima sakyti, kad mes šiuo 
metu išgyvename ..pomadri-
dinį mėlynumą" 

Pasibaigė Madrido konfe
rencija, sukėlusi daug disku
sijų, net kontroversijų, pasi
žymėjusi prieškonferencinė-
mis derybomis su Maskva, 
kurią reikėjo numaldyti gra
žiais — • ir galbūt nelabai gra
žiais — pažadais, kad Boris 
Jelcin sutiktų nesipriešinti 
NATO pasistūmėjimui į Ry
tus. 

Jau spėjome pamatyti, kas 
išėjo laimėtojais, kas pra
laimėjo; kas sulaukė „svajonių 
išsipildymo", kas kartaus nu
sivylimo. Jeigu bent kiek 
dėmesio kreipėme į JAV vy
riausybės ir užsienio politikos 
žinovų pasisakymus prieš Ma
drido konferenciją, jos spren
dimai neatnešė ypatingų 
staigmenų. Tai buvo įprastinis 
vienų kitiems per petį pa
tapšnojimas ir panegyrikos 
viešai, o privačiai ne kartą 
išreiškiamos neigiamos nuo
mones. Jos geriausiai išryš
kėjo, kai dviejų konferencijos 
dalyvių: Kanados ministro pir
mininko Jean Chretien ir Bel
gijos ministro pirmininko 
Jean-Luc Dehaene privatus 
pokalbis netikėtai pasklido po 
pasaulį, nes pokalbininkai ne
pastebėjo įjungtų žiniasklai-
dos mikrofonų. Galima beveik 
sakyti, kad tai buvo vienintelė 
konferencijos staigmena... 

Mums verta didžiuotis bū
reliu lietuvių jaunimo, su-
mošusio demonstracijas Ma
dride, kaip ir anksčiau buvo 
padaryta Helsinkyje, Rusijos 
prezidento Boris Jelcin ir JAV 
Bill Clinton susitikimo metu 
šį pavasarį- I tą jaunimo poli
tinį ir tautinį susipratimą te
galėjome žiūrėti su nostalgija 
ir prisiminti, kaip anksčiau 
užsienio, ypač Amerikos, jau
nieji lietuviai ruošdavo protes
tus, eisenas, budėjimus, kai 
tik atsirasdavo proga pagar
sinti okupuotos Lietuvos kan
čias ir atkreipti pasaulio poli
tikų dėmesį ir neatitaisytą 
nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos mūsų tautai skriau
dą. Galime sakyti, kad ir Ame
rikos vyriausybės tvirtas, tiek 
dešimtmečių nesusvyravęs, 
nusistatymas nevadinti Lie
tuvos okupacijos savanorišku 
įsijungimu į Sovietų Sąjungą, 
buvo tų demonstracijų, pra
šymų, peticijų ir Baltųjų rūmų 
durų varstymų pasekmė. 

Kaip gaila, kad laiko tėkmė 
ir nuotaikų bei pirmenybių 
pasikeitimai prislopino ne tik 
lietuviu jaunimo organizacijų, 
bet ir -Jaunimo sąjungos 

veiklą užsienyje. Argi iš mūsų 
tarpo jau išnyko jaunieji idea
listai9 Todėl gera žinoti, kad 
Lietuvoje vis dėlto yra susi-
pratusio ir patriotiškai nusi
teikusio jaunimo, kuris su
pranta gyvenimą platesne 
prasme ir stengiasi ne tik 
kreipti žvilgsnį į ateitį, bet tą 
ateitį kurti: ir sau, ir savo 
tėvynei. 

Laikas ir mums daugiau 
dėmesio skirti pozityviems 
jaunimo veiksmams, kilniems 
siekiams, nedūsaujant dėl pa
sitaikančių nukrypimų. Esa
me tarytum užsikrėtę gyvena
mojo krašto mada visų pirma 
kalbėti apie nusikaltimus ir 
neigiamas gyvenimo apraiš
kas. Pasiklausius vienos kitos 
žinių laidos ar pasiskaičius 
dienraščius, atrodo, kad visi 
jaunuoliai narkomanai, vagys, 
žmogžudžiai, tinginiai, girtuo
kliai. Retai tepaminimi 
darbštieji, gerieji mokiniai, 
įsijungę į labdaros darbus, 

prasmingą ir krikščionišką 
veiklą, pagalbą artimui. Tokie 
jaunuoliai ne tik Amerikoje, 
bet visuose pasaulio kraštuose 
sudaro daugumą, bet jie „ne 
naujiena", tad žiniasklaida 
geruosius ir pareiginguosius 
paprastai ignoruoja. Būtų 
pats laikas išmokti į gyvenimą 
žvelgti pro švariai nuvalytus 
akinius, tai ir purvo mažiau 
matytume. 

Ar Lietuva ir kitos dvi Balti
jos valstybės dabar turėtų 
paskęsti neviltyje, pasiduoti li
kimui ir laukti, kada Maskva 
žengs naują agresijos žingsnį? 
Daugumas dabartinių NATO 
narių, ypač JAV, yra išsitarę, 
kad visoms tautoms, siekian
čioms NATO narystės, durys 
bus atdaros. Taip įrašyta ir į 
oficialiuosius konferencijos 
nutar imus. Galbūt mums ver
ta susidomėti nuomone, kad 
Amerikos prezidento sprendi
mams daug įtakos turėjo ir 
tebeturi etninių šio krašto gy
ventojų prašymai, reikalavi
mai. Juk ir Kanados premje
ras tame netikėtai pagarsin
tame pokalbyje pareiškė, kad 
Bill Clinton pataikauja tauti
nių mažumų užgaidoms. Kone 
juokingai nuskambėjo žodžiai, 
kiek Čikaga turi įtakos, reika
laujant NATO narystės Balti
jos valstybėms: meras Richard 
M. Daley stengiasi įtikti savo 
miesto baltiečiams, o Bill Clin
ton vengia ignoruoti Čikagos 
merą. kuris yra svarbus De
mokratų partijos ramstis... 

Išvada paprasta: nenuleis-
kime rankų, kalbėkime, reika
laukime, prašykime, kreipki
mės į savo valstijos atstovus 
Vašingtone, ruoškime palan
kią dirvą būsimoms svarsty-
boms dėl naujų NATO narių. 
Taip pat tvirčiau pasisten
kime įjungti į šį darbą savo 
jaunimą. 

PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS 

Tęsinys. 

Tuo
metinis Ministeris Pirminin
kas Voldemaras raštu prel. 
Faidutti pareiškė, kad Lietu
vos Vyriausybė norinti su 
Šventuoju Sostu atnaujinti 
santykius, 1925 m. pairusius. 
Sausio 21 d. (penktadienį) va
karą arkivysk. Jurgis išsiuntė 
popiežiaus sekretoriui konkor
dato reikalu prašymą. Buvo 
išbalęs ir negalėjo valgyti. Ta
da bendrabroliai (marijonai) 
prikalbino arkivyskupą gulti 
anksčiau, kaip paprastai . Pu
siaunaktį užpuolė jį baisūs vi
durių skausmai. Buvo pak

viestas gydytojas. Iš namų t.y. 
marijonų vienuolyno į dr. Ha-
gentorno ligoninę arkivysk. 
Jurgis buvo nešte nuneštas. 
Gydytojai konstatavo apendi
citą (aklosios žarnos uždegi
mą). 

Sausio 26 d. (1927 m.) 10 v. 
vakaro, draug su kun. J . Vai
lokaičiu nuėjome į Dr. Hagen-
torno kliniką, kur Ekscelenci
jai buvo daryta operacija ir 
kur j is buvo slaugomas, pasi
teirauti apie sveikatą. Nuo 
pat ryto Ekscelencijos ligos 
eiga buvo pavojinga. 

įėjęs į kliniką, pasi teiravau, 
kaip Ekscelencijos sveikata. 

Seselė virš ininkė susirūpi
nusi pranešė, kad bloga: pul
sas 120. 

Šį rytą Ekscelencija nusis-
kundęs tur įs daug darbų ne
nuveiktų, o šį vaka rą j a u ta
ręs: „Bus gana, kel iausiu į am
žinybę". 

Kun. Juozas Vailokaitis, 
taip ramiai besiorientuojąs ir 
didžiausiuose pavojuose, pa
ta rė kuo greičiausiai skubėti 
pas jį, telefonuoti kun . prof. 
Bučiui ir prašyt i , kad leistų 
man šią naktį budėt i prie 
Eksc. Leidimą gavau. 

Ant tų pėdų išbėgome iŠ 
kun. Juozo buto, paėmėme au
tomobilį ir a tvykome prie ma
rijonų vienuolyno. Laisvės Al. 

61 . 
Čia kun. Juozas, paspaudęs 

man ranką, prašė gauti jam 
palaiminimą nuo Ekscelenci
jos. Patsai grįžo pėsčias namo. 

Nors kiekvieną rytą Eksce
lencijai nešta Šv. Sakramen
tas , šį rytą j is prašė suteikti 
Šv. Sakr . kaip Viatiką; pasku
tinis patepimas nebuvo duo
tas . Taigi paėmęs šv. aliejaus, 
sprukau į ta patį automobilį, 
kurs prie durų manęs laukė. 

Įėjęs vėl sutinku ses. Juo
zapą ir daktarą. 

— Kaip Arkivyskupo sveika
ta? Ar nepagerėjo? 

—Deja. PuUas alarmuojan-
tis. Kaip gaila, ligi šio ryto 
mes tvirčiausiai tikėjome jo 
sveikata. Visa buvo labai nor
malu, bet r.uo 10 vai. ryto ėjo 

blogyn ir blogyn. 
— Pasiliksiu prie Arkivys

kupo, pratariau nusiminęs. 
— Nėra tikro reikalo, rami

no mane daktaras ir sesuo. 
Reikalui esant pašauksim te
lefonu. Tačiau, kaip tamsta 
nori. 

Nuėjau pas ligonį. Jis sun
kiai kvėpuoja, retkarčiais vai
todamas. Sesuo nuolat sėdi 
prie lovos. Atsisėdau ir aš. 

Kiek palaukus Ekscelencija 
praveria akis. Atsiklaupiu. 
Bučiuoju apyšaltę ranką. Jis 
glosto mano galvą. 

— Ekscelencija, atėjau at
lankyti. 

— Ačiū. tau ir visiems. Ma
ne jau maitina... Bėk namo... 

Atsikeliu, bot eiti namo ne
galiu. Ekscelencija nenorė

damas kitų varginti, ne tik jį 
lankantiems, bet ir slaugėms, 
dėkodamas už patarnavimus, 
liepdavo eiti poilsio. 

{ėjęs i ambulatorija baigiu 
kalbėti mišparus. 11 vai. gau
dau seserį ir daktar;>. Žinios 
vis tos pačios. Ligonis nege
rėja. Jis stiprinamas, leidžiant 
po oda vaistus. 

Grįžtu ir vel i ligonio kam
barį tik nesirodau. Nejauku. 
Jis mano vyresnysis. Liepė 
eiti namo. Tylūs vaitojimai, 
skubūs alsavimai ne ką pra
našauja. Daktaras mane įspė
ja apie tikrąjį pavojų gyvybei. 

Prie ligonio išeinu kondo-
nun ir vel tą pačią kelionę at
kartoju, nuolat klausinėda
mas ar sveikata negerėja. Jau 
man aiškiai pasako, kad vil

ties nėra. Ryto vargu sulauks. 
Pirmą valandą pasirodau 

išvargintam ir besilpstančiam 
ligoniui. 

— Ekscelencija, ištariau pri
klaupęs prie lovos, prašau pa
laiminti Vienuoliją. 

J i s deda ranką ant mano 
galvos, myluoja mane, kaip 
motina savo kūdikį, ir daryda
mas kryžiaus ženklą ant mano 
kaktos atkartotinai sako: „Ri
kiuokitės, pasišvęskite! Ri
kiuokitės ir pasišvęskite!" 

Čia pakelia ranką ir laimi
na. Nuleidžia ją vėl ant mano 
galvos, kelis kartus švelniai 
užgauna veidą, lyg tvirtinda
mas palaiminimą, teikiamą 
Vienuolijai. 

f Bus daugiau) 
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ŠIEK TIEK APIE TAUTINIUS 
DRABUŽIUS IR KARŪNĄ 

U G I J A TAUTKUVIENĖ 
Su dideliu susidomėjimu 

perskaičiau E. Gerulio pamąs
tymus apie lietuvišką karūną 
„Draugas", 97.05.23). Įdomu, 

kad prabilo vyriškis... 
EŠU profesionali choreografė 

l šią specialybę įgijau Vilniaus 
Kultūros-švietimo technikume 
bei Valstybinės konservatori
jos Klaipėdos fakultetuose!, 
turiu trisdešimties metų dar
bo patirtį su tautinių bei 
pramoginių šokių grupėmis. 
Tiek technikume, tiek konser-
. atorijoje buvo dėstoma tauti
nio ^okio kostiumo istorija. 
Štai technikume tuo metu, kai 
teko studijuoti, šią discipliną 
dėstė visų studentų numylėta 
etnografė Mikalina Glemžaitė 
' 1939 metais išleido knygą 
apie lietuvių moterų tautinius 
rūbus, o 1955 metais — prak
tinio pobūdžio knygą skirtą 
Respublikinių švenčių dalyvių 
aprangai, nors ir ne be trūku
mų). 

Lietuvos Liaudies kultūros 
centro choreografijos skyriuje 
dirbau aštuoniolika metų. Si 
įstaiga rengė ir rengia visas 
Lietuvos dainų šventes, įvai
rius festivalius, apžiūras, kon
kursus, mokymo seminarus ir 
1.1. Teko ne kartą ir ne du da
lyvauti bei rengti įvairius 
seminarus. Kaip viena tauti
nių šokių kolektyvų vadovams 
rengiamuose kvalifikacijos 
' arba profesinio pasirengimo) 
kėlimo seminaruose temų vi
sados būdavo tautinio kostiu
mo. Tuose seminaruose dėsty
davo žymiausi Lietuvos etno
grafai, dailininkai — tautinio 
drabužio afkūrejai: M. Masto-
•ivtė-Miliuvienė, S. Bernotie
nė. O ir V. Vincevičiai, V. Ku
likauskiene ir kt. 

1968 metais Vilniuje buvo 

surengta konferencija, kurioje 
muziejininkai ir etnografai 
nusprendė, kad būtų išvengta 
įvairių stilizacijų, tautinį kos
tiumą atkurti tik pagal auten
tiškus pavyzdžius. Tais pa
čiais metais buvo įkurta Res
publikine tautinio kostiumo 
meno taryba, kurią globojo 
mano įstaigos tautodailės sky-
rius. Iki tos tarybos įkūrimo 
pasitaikė ne vienas ir ne du 
stilizacijos kraštutinumai. 
Kaip blogą pavyzdį galima pa
minėti dailininko V. Palaimos 
-ukurtus vyriškus rūbus. Dai
lininkas, derindamas juos prie 
moteriškų rūbų, siūlė siūdinti 
iš tų pačių medžiagų. Taip ne

lauktai atsirado violetiniai, 
geltoni net raudonos spalvos 
vyriški drabužiai. Kaip di
džiausias absurdas moterų si
jonų rinktiniai raštai buvo 
įkompanuojami kelnių apa
čion. Tai nebuvo būdinga tau
tiniam drabužiui. Jau dabar 
neatsimenu, kas vienoje kon
ferencijoje kalbėjo apie vieno 
kaimo žmogelio problemą. 
Žmona audė sijonui medžiagą 
ir išaudė per daug. Taupi vals
tietė nutarė iš to likučio 
pasiūti vyrui kelnes. O kaimas 
jį ir praminė „andarokiniu" 
(andaroku kaime gana ilgai 
buvo vadinami sijonai). Visam 
gyvenimui... 

Teko dalyvauti mano mi
nėtos Respublikinės tautinio 
kostiumo meno tarybos kūry
binėse peržiūrose, kuriose tau
todailininkai aptarinėjo vieno 
ar kito dailininko sukurtus es
kizus kuriam meno saviveik
los vienetui. Tie eskizai nebu
vo kuriame šiaip sau, daili
ninko fantazijai realizuoti, jie 
buvo kruopščiai atkuriami pa
gal muziejuose išlikusius au
tentiškus rūbus. Nuo 1970 
metų kiekvienas sukurtas tau
tinio kostiumo eskizas turėjo 
būti patvirtintas šios tarybos. 
Per nemažą darbo patirtį cho
reografijoje susiklostė tam tik
ra pažiūra į tautinį kostiumą, 

jo nešioseną. Todėl drįstu čia 
išsakyti savo požiūrį, kuris su
siklostė, dirbant praktinį dar
bą bei gilinantis į teorines stu
dijas. 

Visi žinome, kad iki 1904 
metų buvo paties Rusijos caro 
uždrausta lietuviška spauda. 
Tačiau įvairūs lietuviški vaka
rai, klojimo teatrai buvo vieta, 
kur susirinkę žmonės vilkė
davo puošnius, t.y. išeiginius, 
valstiečių rūbus, o tai, kartu 
su žodžiu, daina, muzika kėlė 
nacionalinę savimonę. 19 am
žiaus pabaigoje ir 20 a. pra
džioje tradiciniai puošnūs pa
siturinčios valstietės išeiginiai 
rūbai buvo vienintelis įmano
mas dalykas reprezentuoti sa
vo tautiškumą. Matyt, nuo to 
jiems prigijo tautinių drabu
žių vardas. 

Tautinio kostiumo atgimi
mas, prasidėjęs Mažojoje Lie
tuvoje (19 a. antroje pusėje), 
pamažu paplinta ne tik Lietu
voje, bet ir lietuvių kolonijose 
Rusijoje, Lenkijoje. 

Matyt, kad žmonės, gilinda
miesi į paties kostiumo at-

ta karūna yra horizontalioje sceną ne nuo rusų poveikio, 
padėtyje. 7-9 dešimtmečiais 
parengta ir išleista kraštoty
rininkų straipsniai, tyrinė-

kaip dažnai gali išgirsti 
išeivijoje, bet kaip didelio lie
tuvių dailininkų etnografų 

jantys, analizuojantys mote- darbo rezultatas, gilinantis į 
riškus ir vyriškus drabužius, kostiumo istoriją. 

Būrelis nuometuotų lietuvių moterų. Nuometas — ištekėjusios mott-rs galvos apdangalas 

kūrimą, neskyrė didesnio 
dėmesio karūnos nešiosenai. 
Jei pavartytume Lietuvos 
Dainų švenčių archyvus, tai 
pamatytumėme įdomų vaizdą. 
Iki okupacijos merginos dėvėjo 
karūną ar juostelę kaip kas 
norėjo. Pavyzdžiui, į pirmąją 
Lietuvos Dainų šventę (1924 
m., Kaunas) merginos, mote
rys atskubėjo tai juostele per-
sirušios kaktą, tai su megzto
mis vąšeliu kepurėlėmis, tai 
su gan neaukštomis karū
nėlėmis. Karūnos, beje, buvo 
irgi įvairiai užsidėtos. Kiek 
metų buvo tepraėję, kai buvo 
atgauta nepriklausomybė? De
ja, tik šešeri. Ar daug nuveik
ta lietuviško tautinio kostiu
mo istorijoje? 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
jau 3-4 dešimtmetyje spaudoje 
buvo skelbiama, aptariama 
entuziastų kraštotyrininkų 
surinkti iš visų Lietuvos et
nografinių rajonų 19-20 a. pr. 
dėvėti tradiciniai lietuviški 
rūbai. Dailininkas K. Šimonis 
1934 metais pirmasis sus
kirstė tradicinius lietuviškus 
drabužius pagal etnografines 
sritis. Dailininkas A. Tamo
šaitis, pats rinkęs drabužius, 
suskirstė juos į septynias sri
tis. 1939 m. išleido knygą 
„Lietuvių moterų tautiniai 
drabužiai". Štai kaip rašo apie 
šią knygą habilituota mokslų 
daktarė Vida Kulikauskienė: 
„Knygoje pateikiama daug 
paties autoriaus sukurtų tau
tinių kostiumų pavyzdžių, 
paaiškinimų ir rekomenda
cijų, kaip juos gaminti, tačiau 
autorius savo kūrybos tauti
nių kostiumų neskiria nuo 
paties kaimuose surinktų au
tentiškų aprangos dalių (...) 
Dėl tyrinėjimų stokos knygoje 
yra daug trūkumų, kurie nei
giamai veikia mūsų tautinio 
kostiumo raidą iki pat šių 

dienų. Autorius iti-; vertino 
naminius audinius ir siūlė 
siūdintis tautinius kostiumus 
t̂ k iš jų (...). Nepripažino tau
tinių drabužių dalių iš fabriki 
nių medžiagų, tuo pažeis
damas istoriškumo principą. 
Be to, atmesdamas puošnias 
fabrikines medžiagas — bro
katą, aksomą, damastą (at
lasą), vilną, šilką ir net med
vilnę, supaprastino lietuvių 
tautinį drabužį. Ir vis dėlto A. 
Tamošaitis labai daug pri
sidėjo prie tautinio kostiumo 
populiarinimo" (Lietuvių tau
tiniai rūbai, Vilnius, 1994). 
Prie šios pastraipos norėčiau 
pacituoti iš dr. V. Daugirdai-
tės-Sruogienės „Lietuvos isto
rijos" (Čikaga, 1956 m.) kelias 
mintis. Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto laikais buvc mėgiama 
siuntinėti dovanas. Yra išlikę 
įspūdingi sąrašai dovanojamų 
daiktų. Tarpe dovanotų Zig
mantui brangių daiktų yra ir 
„12 ritinių mezginių, 12 šil
kinių lietuviškų apsiaustų, 12 
šilkinių skarų" ir t.t. Štai ku
nigaikštienė Vytautienė dova
noja Zigmanto žmonai daug 
dovanų, kurių tarpe: 3 poros 
batukų, kurių viena perlais 
siuvinėta"* 10 mažų auksu 
išsiuvinėtų rankšluosčių (...)" 
(psl. 241). Anglų ir prancūzų 
karalių pasiuntinys Ghillebe-
ret de Lannoy, lankęs Vytautą 
Didįjį (1414 ir 1421 metais), 
paliko labai svarbų ir retą tam 
laikmečiui lietuvių drabužių 
aprašymą: „Moterys gi buvu
sios pasipuošusios visai kaip 
jo laiko prancūzės pikardietės: 
ilgi, ligi žemės klostyti dra
bužiai, plačiais atlapais per 
pečius, aukštai liemenyje pa
juosti dirželiu, aptempti kikli
kai, siauros ilgos rankovės. 
Kasas pindavo, suraitant ant 
ausų, galvą pridengdavo gob
tuvais arba skaromis" (psl. 

244). Išvykstant iš Lietuvos, 
Vytautas davęs pasiuntiniui 
dovanų, kurios atkreipia 
dėmesį „dvi šilko skrandas 
(...), keturis šilko drabužius, 
dešimt išsiuvinėtų galvos ap
dangalų". Kodėl cituoju šias 
ištraukas?! Iš istorijos šaltinių 
sužinome, jog jau 15 amžiuje 
lietuviai žinojo ir šilką, ir ak
somą, ir brokatą... 

Jau po karo, okupacijos me
tais, rengiamose Dainų šven
tėse dar įvairuoja margumy
nas. Pasižiūrėjus 1960 m. nuo
traukas — karūnas merginos 
dėvi truputį aukščiau, virš 
kaktos, šiek tiek palikdamos 
plaukų. Bet galvos buvo visų 
pakankamai tvarkingos — dar 
labai daug mergaičių ir mer
ginų turėjo kasas, tad plaukai 
nebuvo išsidraikę. Tačiau lai
kotarpyje tarp 1960-68 m. 
įvyksta tam tikras lūžis. Ša
lia kiek vyresnės kartos daili
ninkų, kūrusių tautinį dra
bužį, ateina ir jaunesnės kar
tos atstovai, kurie gilinasi į 
išlikusį tautinio drabužio pali
kimą, renka po kaimus išli
kusius unikalius rūbų egzem
pliorius, studijuoja ikonografi
nę medžiagą, dienų dienas 
praleidžia muziejuose. Šių 
eilučių autorei teko su grupe 
lietuvių choreografų prieš ge
ras dvi dešimtis metų lankytis 
Peterburgo (tada — Leningra
do) kraštotyros muziejuje. 
Kokia ten galybė ir grožybė, 
išvežtų iš Lietuvos dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, lietu
viškų tautinių drabužių! O jau 
suvalkietiškų prijuosčių gra
žumas... Tikiu, kad ne vienas 
dailininkas ir iš ten sėmėsi 
žinių. 

1965 metų respublikinei 
Dainų šventei besiruošiant, iš
leidžiama knyga, skirta būsi
mu šventės dalyvių aprangai. 
Štai joje pirmą kartą nupieš-

..Ar aš ne mergele, ar nevainikuota?" 
yelių vainikėlis 

— prie tautinių drabužių tinka ir 
Žrtnaitc ir d/ūki- tautiniais rlrabtifri.'iis 

Tikriausiai ne vienas turite 
1974 metais išleistas didelio 
formato knygas .Lietuvių liau
dies menas", „Lietuvių moterų 
tradiciniai drabužiai XVIII-
XDC a.* Šiose knygose galima 
pamatyti įvairias drabužių 
dalis, sukirpimą, tradicinius 
drabužius. Karūnos nešiosena 
neužakcentuojama. 

Pats ryškiausias įvykis, atk
reipęs visos Lietuvos žmonių 
dėmesį, buvo 1968 m. pirmuo
sius žingsnius žengęs Lietuvių 
folkloro teatras. Jo įkūrėjai — 
muzikas ir režisierius Povilas 
Mataitis ir dailininkė Dalia 
Mataitienė. Kaip šiandien pa
menu — verkėm iš laimės, 
pamatę nuostabiai atkurtą 
tautos meną. Bet tegul kalba 
pati dailininkė Dalia Matai
tienė: „Dvidešimt dveji inten
syvaus darbo metai kartu 
buvo ir kruopščių studijų me
tai. Amžių tėkmės nugludinta 
originali valstietiškoji kultūra 
spindėjo kaip nepaprastas lo
bis. Mums rūpėjo autentiškoji 
meno vertė. Savo gyvavimą 
pradėję unikaliomis sutartinė
mis, dainininkes aprengėme 
aukštaitiškais apdarais. Pasi
puošę trijų rauktų sijonų ei
lute, lininėmis dvipalėmis pri
juostėmis, 'aftukais'. Išsiuvi-
nėję baltos drobės marškinius, 
raštuotomis lininėmis kojinė
mis, naginėlėmis, riešinėmis, 
liemenėmis, tikro milo sermė
gėlėmis, baltais kaip sniegas 
nuometais — it gulbes 'plau
kėme' į sceną, šokiruodamos 
ne vieną istorinių šaltinių nes
tudijavusį žiūrovą. Tikro liau
diško silueto, tikrų spalvų ir 
raštų mūsų *kaip kupetos' 
moterys daug kam buvo dyvų 
dyvai. O dar tos sutartines! 
Dievulėliau, kokį sąmyšį jos 
kėlė negirdėjusiems. Labai ne
lengva buvo praminti kelius į 
tikrus, autentiškus, liaudies 
lobius. Kas suprato šių atra
dimų grožį ir vertę, ėmė sekti 
mūsų keliais, kas nesuprato 
— buvo priversti pagal išgales 
gilintis ir keistis". 

Kaip archeologijoje sluok
snis po sluoksnio atidengiami 
žemės kultūriniai sluoksniai, 
taip ir folklore bei etnografi
joje be šio proceso neįma
nomas tautos lobių pažinimas. 
Neturime pamiršti tų ilgų 
šimtmečių su spalvingu, ver
dančiu gyvenimu, įnoringomis 
madomis ir Dievo valia besiru
tuliojančiomis istorinėmis ap
linkybėmis. Lietuva nuo am
žių ne tik kariavo, bet ir bend
ravo, prekiavo su savo kaimy
nais ir visu plačiu pasauliu" 
(Dainų šventė, Vilnius, 1994, 
psl. 121). 

1970 metais buvo parengta 
dar viena nauja programa — 
19 a. pabaigos ir 20 a. pra
džios muzika, dainos, šokiai ir 
pasakojimai. Tada dailininkė 
Dalia Mataitienė padovanojo 
žiūrovams to laikotarpio dėvi
mus rūbus su visokiomis „na-
vatnybėmis". „Sudėtingo kirpi
mo našutkėlėmis, 'mandriai' 
kvolduotais sijonais, įvairia
spalvėm gėlėm siuvinėtomis 
prijuostėmis, įmantriais gal
vos papuošimais-čepčiukais, 
kepurėlėmis, 'prancūzinėmis' 
skaromis, suvarstytais kurnė
tais batukais moteris ir vyrus 
milo sermėgėlėmis ar čerkasė
liais, gėlėmis iškaišytomis 
skrybėlėmis, ant kaklo ryšin
čius spalvingas skarytes, iš po 
kurių švietė baltos marškinių 
apykaklaitės. Čia sukosi že
maičiai, aukštaičiai, dzūkai ir 
klaipėdiečiai. Kaip niekad, 
aiškiai galima buvo matyti 
glaudžiai susipynusią kaimo 
ir miesto kultūrą, kuri viena 
kitai darė neginčijamą po
veikį" (ten pat). 

Apie 1965 metus pakitusi 
karūnos nešiosena atėjo į 

Karūna turi ilgą istorini 
kelią. Pradžia gal nuo antikos 
laikų laurų vainiko, o gal ir 
dar anksčiau. Dar keli papras
ti pavyzdžiai — pažvelkite į 
Barboros Radvilaitės portretą 
su perlais siuvinėta kepurėle 
(man kažkuo primena lietu
višką nuometą) ir ant jos už
dėtą karūną. Pamatysite pa
tys, kad ji yra horizontalioje 
padėtyje. Šitaip pakelta, ji tar
si sutaurina veidą. Vasarą nu-
sipinkite iš lauko gėlių vai
nikėlį, užsidėkite ant galvos, 
nepritvirtinkite jo jokiais 
smeigtukais ir pašokinėkite. 
Jei jis bus ant pakaušio — 
tuoj pat nukris, o jei ant kak
tos — laikysis. Atkreipkite 
dėmesį, kaip moteris ilgai ren
kasi skrybėlaitę ar kepuraitę. 
Kaip ją derina prie veido! 
Karūna yra ne tik sudėtinė 
tautinio kostiumo dalis, bet ir 
veido papuošalas. Todėl taiky
ti griežtą taisyklę, kaip buvo 
reikalaujama 10-os išeivijos 
Šokių šventės nuorodose, kad 
„karūna visiškai nedengtų 
kaktos", yra truputį juokinga. 
Jeigu veidas pailgas ir jį dar 
pailgina karūna, tai tada 
karūna paprasčiausiai sudar
ko veidą. Laikantis bendro 
stiliaus, karūna pritaikoma 
prie kiekvieno veido individu
aliai. 

Karūna yra mūsų tautinio 
kostiumo neatsiejama dalis, 
tarsi kalno viršūnė, be kurios 
nederėtų eiti į sceną. Galima 
įvairuoti — kepurėle, gėlių 
vainikėliu ar juostele. Mote
rims netinka dėvėti karūnų. 
Joms skirti nuometai, pus-
karūnės ar kepurėlės. Ir-dar 
vienas pastebėjimas. Lietuvoje 
karūna uždedama ant tvar
kingai suimtų, gink die, neiš
sidraikiusių plaukų. Be karū
nos ar kito galvos apdangalo 
niekas neišeina į sceną. Čio
nai dažnai atvykstantys iš 
Lietuvos koncertuoti — pavie
nės atlikėjos ar šiaip susibūrę 
tam tikslui, mėgsta išeiti prieš 
publiką be galvos dangos. Tai 
iškart parodo, jog ta ar kita 
atlikėja, ko gero, namuose, 
Lietuvoje nė nedėvėjo tautinio 
drabužio. Tik kelionėn vykda
ma, susiieškojo. Na, o jau ko
kia šukuosena — tai iš viso nė 
į tvorą, nė į mietą. 

Jei turite savo namuose apie 
1969-1975 metus išleistus 
spalvotus albumus apie Lie
tuvą (daugiausia A. Sutkaus), 
pavartykite ir gal užtiksite 
minėto Pirmojo folkloro teatro 
dalyvių, su nuostabiai atkur
tais tautiniais drabužiais, 
nuotraukas. Grožis neišpasa
kytas! Ypač aukštaitiškų ka
rūnų... 

BEDARBIAI RENKA 
SRAIGES PRANCŪZIJAI 

Molėtų bendrovė „Edelvei
sas" nuo gegužės 1 iki liepos 10 
dienos ketina iš gyventojų su
pirkti 26 tonas vynuoginių 
sraigių. Už kilogramą sraigių 
mokama po 1 litą. Kaip „Lie
tuvos rytui" sakė prie Uk
mergės supirkimo punkto su
tikti du sraigių rinkėjai, ge
gužės pradžioje per tris valan
das jiems pavykdavo surinkti 
apie 74 kg. sraigių. 

Bendrovė „Edelveisas" jau 
aštuoneri metai superka 
įvairias miško gėrybes. Lietu
viškas vynuogines sraiges per
ka prancūzai. Pasak bendro
vės vadovų, prieš 5 metus 
sraiges atnešdavo didelį pel
ną, dabar už vieną kilogramą 
uždirba daugiau kaip 50 
centų. 

noak» indoeuropiečiu prokalbės 
bruožų (ii gyvųjų indoeuro
piečių kalbų) — turi išlaikiusi 
lietuvių kalba. 

i i 



MŪSŲ ŠEIMOSE 

SES. ANGELICA ARTIMO 
MEILĖS DARBUOSE 

Po Penkiasdešimt metų 
misionieriaudama Argentino
je, sesuo M. Angelica Damaro-
dytė, Švento Kazimiero vie
nuolijos narė , atsisveikino su 
Pietų Amerika ir grįžo į moti
nišką namą Čikagoje. Argenti
noje seselė Angelica dirbo tri
jose misijose, kuriose kazi-
mierietės apie 55 metus dirba. 
Seselė Angelica pradėjo mi
sionierės veiklą Buenos Aires 
mieste, Aušros Vartų parapi
joje ir mokykloje; Rosarijo 
mieste, Švento Kazimiero par
apijoje ir mokykloje; Kordobos 
mieste, Švento Kazimiero se
serų noviciate ir Švenčiausios 
Mergelės Marijos Slėnio para
pijoje. Visose trijose parapi
jose seselė Angelica skelbė 
Dievo žodį, e idama katechetės 
pareigas, mokė vaikučius, jau
nimą ir paaugusius lietuvius 
bei vietinius argentiniečius. 

Trisdešimt metų seselės An-
gelicos veikla, Aušros Vartų 
parapijoje, Argentinoje, reiš
kėsi plačia dirva: lietuvių kal
bos dėstymu ir katechetės pa
reigose, ieškant įvairių būdų, 
kaip jaunimą palenkti ir pri
art int i prie amžinų vertybių. 

Kordobos kalnuose tėvai 
marijonai tur i stovyklą. Seselė 
Angelica pasikviesdavo mer
gaičių iš trijų parapijų ir vyk
davo į stovyklą atostogų; joms 
būdavo ne tik poilsio laikas. 
Dienotvarkėje buvo skiriama 
vieta katechetiškom pamo
kom, lietuvių kalbos moky
mui, ypač dainelių mokymui 
ir supažindinimui su įvairiais 
lietuviškos kultūros lobiais. 
Žygiuodamos vakarais artimo 
miestelio gatvėmis, stovyklau
tojos žavėdavo miestiečius sa
vo lietuviškom dainelėm. 

Dirbant Rosario, Švento 
Kazimiero parapijoje, seselės 
Angelicos pastangos lietuvių 
kalbos mokymui susilaukė 
gražių sėkmių. Kai kurie jos 
mokiniai lain ėjo stipendiją 
Vasario 16-tosios gimnazijoje. 
Čia dera prisiminti kun. Juo
zapą Margį, MIC. Šis kunigas 
išrūpindavo trims gabiau
siems mokiniams stipendijas 
ir pasiųsdavo juos j Vokietiją. 
Sugrįžę s tudentai į Rosarijo, 
sužavėdavo visus savo pažan
ga lietuvių kalboje ir noriai 
perteikdavo įsigytą lietuviš

kumą, kurį gavo Vasario 16-
toje gimnazijoje. 

Argentinoje seselės kazimie-
rietės reiškiasi įvairiose lab
darybės srityse. Seselė Angeli
ca yra „Caritas" narė. Ją 
būdavo galima matyti, besi
lankančią skurdo palapinėse, 
guodžiančią vargstančius, 
skleidžiančią Dievo žodį ir 
kar tu su varguomene kal
bančią rožinį, meldžiančią 
Dievo Motinos užtarimo 
skurstančių palapinių gyven
tojų miniai. 

Vienas mėgstamiausių se
selės Angelicos karatatyvinių 
darbų — tai šeštadieniniai 
pusryčiai. Juos paruošdavo 
talkininkės kartu su sesele. 
Rinkdavos apie šimtas vai
kučių nuo ketverių iki dvyli
kos metų amžiaus. Po atgai
vos vaikai būdavo mokomi 
poterių ir tikėjimo tiesų, gra
žaus elgesio, žaidimų, praleis
dami visą rytmetį seselės An
gelicos rūpestingoje globoje. 

Sugrįžusį į Ameriką, sesuo 
Angelica pasiryžo tęsti apaš
talavimą Šv. Kazimiero seserų 
vedamoje prieglaudoje, Šven
to Juozapo slaugos namuose, 
Holland, PA. 

Šios pasišventusios seselės 
sklidina dėkingumo širdis nori 
viešai pareikšti padėką Dievui 
už vienuolinį pašaukimą ir ga
limybe 50 metų pasiaukoti mi
sionierės tarnybai; Šv. Kazi
miero seserims, kurių karata-
tyvinė veikla skatino ją ryžtis 
ir eiti labdaros keliu; tėvams 
marijonams už įvairią asmeni
ne, dvasine bei moralinę pa-
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galbą; savo myuinanwiwai ir. 
giminėms, kurių pritarianas 
apaštalavimui svetimam kraš
te buvo paskata pasiaukoji
mui misijos darbui. Širdingą 
padėką reiškia ses. Angelica 
mylimiems argentiniečiams 
už dovanas ir nuoširdžias 
išleistuves. 

S.ILS. 
BAIGĖ 

UNIVERSITETĄ 

Rolanas Stikovas gimė 
Kaune, bet šiuo metu jis laiki
nai gyvena Amerikoje. Tai ga
bus lietuvis jaunuolis, Kaune 
baigęs 20-tąją vidurinę mo
kyklą, kurios dvylikmetę pro-
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STAMBI KNYGA 
APIE SUKAKTUVININKĄ 

KOMP. J. KAČINSKĄ 

Aldžio ir Kimberly Barškecių, gyv. Salt Lake City, Utah. .itžalynas (iš kairės): Tukeris — 2 ir puses m., Jus
tinas 4 m., Etanas — 1 m. ir Simas — 2 su puse m. Jis yra Pakerio dvynis. 

Aldis Baršketis, buvęs Cikagietis, baigęs Kr. Donelaičio pradžios ir aukštesniąja mokyklą, uoliai dalyvavęs 
lietuviško jaunimo veikloje, dabar dirba kaip „Regional/ma:, .ging Consultant"" Seabury & Smith Co. Darbo rei
kalais jam tenka dažnai keliauti, todėl pasitaiko progų aplankyti Eugeniją Barškėtienę. sesutes: Daivą 
Mockaitienę su šeima ir Ofeliją Barškėtytę Čikagos apylink- ^e. 

gramą išėjo per 9 metus. 
Bodamas 16 metų, įstojo į Vil
niaus universiteto Ekonomi
kos fakultetą. Po dvejų metų 
laimėjo konkursą atvažiuoti 
mokytis į JAV pagal studentų 
apsikeitimo programą su 
Western Michigan universite
tu, Kalamazoo, MI. Š.m. 
birželio mėn. pabaigoje gavo 
bakalauro diplomą finansų ir 
apskaitos srityje, baigęs uni
versitetą Cum laude. 

Beveik metus — vasaros 
atostogų laiku ir savaitgaliais 
— Rolanas dirbo „Drauge", 
padėdamas įvesti naujas kom
piuterines programas. Čika
goje jį maloniai globojo tėvai 
marijonai, suteikdami pastogę 
savo vienuolyne, esančiame 
prie „Draugo". 

O ką šis gabus jaunuolis 
ruošiasi veikti, baigęs mok
slus? J is dar kurį laiką pagy
vens Amerikoje ir atliks 
įgytos specialybės praktiką. 

mėgsta keliauti ir yra pralei
dęs vasaros atostogas Lietu
voje, Prancūzijoje. Japonijoje 
ir Kinijoje. Laisvu laiku jis 
plačiai dalyvauja Internet dis
kusijų grupėse, studijuoja 
šachmatus ir žaidžia „Magic: 
the Gathering" turnyruose. 

Rolanas Stikovas. 

Ses Angrlica nu vaiku6ais Rosano mient*. Brazilijoje 

BAIGĖ GIMNAZIJĄ 
AUDRIUS VIKTORAS 

AVIŽIENIS, Algirdo Avi
žienio ir Jū ra t ė s Izokaitytės, 
gyvenančių Santa Monica, CA, 
sūnus, baigė Harvard-West-
lake gimnaziją North Holly-
wood, C A. ir lankys Universi-
ty of California, Berkeley; ten 
jis studijuos filosofiją ir che
miją. Už gerą mokymąsi buvo 
išrinktas „AP Scholar with 
Honor" ir pelnė dvi stipendi
jas: National Merit Scholar-
ship ir University of Califor
nia Regents' Scholarship. 
Audrius dvejus metus buvo 
Harvard-Westlake amerikie
tiško futbolo komandos gynėju 
(linebacker), ir 1996 metais 
buvo išrinktas į „Mission 
League All-Stars" komandą. 
Taip pat dalyvavo mokyklos 
teatro pastatymuose. 

Audrius lankė Los Angeles 
Šv. Kazimiero lituanistinę mo
kyklą ir nuo vaikystės yra en
tuziastiškas skautas, dalyva
vęs 1993 metų LSS Jubi
liejinėje stovykloje; taip pat 
kelis metus priklausė Boy 
Scouts of America Santa Mo
nica miesto draugovei Audrius 

Audrius V. Avižienis 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Julija Krumplytė, Silvijos ir 
Valentino Krumplių dukra, šį 
pavasarį baigė Saint Louis 
University, St. Louis, Missou-
ri, matematiko? magistro laip
sniu. 

Jaunoji matematikė baka
lauro laipsnį — su pagyrimu 
— yra gavusi ii matematikos 
University of IHinois, Urba-
noje, priklausė Pi Mv Epsilon 
— Matematikos garbės drau
gijai, yra baigusi Lemonte 
Maironio vardo lituanistinę 
mokyklą, nuo mažens veikli 
ateit ininkė: buvusi Moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmi
ninkė, o 1993 m. Studentų 
ateitininkų sąjungos pirmi
ninkė. 

Julijos tėvai neseniai 
įsijungė į dienraščio „Draugo" 
personalo eiles Valentinas 
kaip administratorius, o Silvi
j a — administracijos tarnauto
ja . 

INAUGURUOTAS 
NAUJASIS VDU 

REKTORIUS 

Birželio 20 d. buvo inaugu-
ruotas naujasis Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius 
profesorius Vytautas Kamins
kas. J i s šiame poste pakeitė 
kadenciją baigusį profesorių 
Bronių Vaškelį. 

Iškilmėse dalyvavęs Lietu
vos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pri
minė, jog pastaruoju metu 
šios aukštosios mokyklos pro
rektoriaus pareigas ėjusio V. 
Kaminsko veikla glaudžiai su
sijusi su Kaune veikiančio Vy
tauto Didžiojo universiteto 
atkūrimu. 

„Jūsų pasirinkta Vakarų 
šalių studijų sistema dabar 
jau taikoma ir kituose Lietu
vos universitetuose, o tarptau
tiniai Vytauto Didžiojo uni
versiteto ryšiai, Europos ir 
Amerikos mokslo įstaigose 
įgyta profesorių bei dėstytojų 
patirtis teikia vilčių, kad Jūsų 
absolventai turės platesnę hu
manitarinę orientaciją, ateis į 
gyvenimą geriau išmanydami 
tas vertybes, kurias sukaupė 
laisvasis pasaulis", sakė 
premjeras. 

Š.m. balandžio 17-ją kom
pozitorius, dirigentas ir peda
gogas Jeronimas Kačinskas 
Bostone šventė savo 90- j i gim
tadienį. Sukakčiai pažymėti 
JJaltos lankos" Lietuvoje iš
leido stambią knygą, pava
dintą „Jeronimas Kačinskas. 
Gyvenimas ir muzikine veikla. 
Straipsniai / Laiškai / Atsimini
mai". Šią, 535 puslapius tu
rinčią knygą sudarė ir teks tus 
paruošė muzikologe Danutė 
Petrauskaitė. 

Knygos įžangoje autorė rašo: 
„Tegul ši knyga būna kukli do
vana nepalūžusiam lietuviš
kam arui jo 90-jo gimtadienio 
proga ir apytikres gaires 
tiems, kurie sumanys paklajo
ti Kačinsko gyvenimo ir kū
rybos takais". 

Klaipėdietė D. Petrauskaitė 
atliko tikrai didžiulj darbą į 

medžiagos duoda J . Kačinsko 
spaudoje buvusieji straipsniai 
ir jo siųstieji laiškai įvairiems 
asmenims — muzikams ar 
šios srities darbuotojams, 
{domūs yra ir priedai — pa
grindinė Jeronimo Kačinsko 
gyvenimo ir muzikos veiklos 
datos. Yra sužymėti jo muzi
kos kūriniai, diskografija, iš
skaičiuoti J. Kačinsko spau-
dinti straipsniai, pasisakymai, 
pokalbiai, o taip pat rašiniai 
apie J . Kačinską periodikoje ir 
kt. Be to, randame gan 
išsamią santrauką anglų kal
ba, kas padės mažai lietu
viškai mokančiam, ar šios kal
bos nemokančiam, skaitytojui. 

Reikia pažymėti, kad šios 
knygos sudarymo ir medžia
gos rinkimo reikalais bent 
pora kartų Amerikon buvo at-

90-tąjį gimtadieni šventes kompozitorius Jeronimas Kačinskas (dešinėje) 
su buvusiu bostoniečių, tenykštės lietuvių radijo programos vedėju, da
bar grįžusiu apsigyventi Lietuvoje. Petru Viščiniu Nuotr. Ed. Šulaičio 

pasaulį išleidusi veikalą, ku
riame, kaip ant delno, atsi
spindi ne vien tik J. Kačinsko 
asmeninė bei kūrybine veikla, 
bet taip pat jo amžininkų, 
bendradarbių žygiai ir darbai. 

Labai daug informacinės 

Julijai Krumplytei įteikiamas St. Louis universiteto baigimo diplomas 
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vykusi autorė D. Petraus
kaitė, kuri ilgesnį laiką dirbo 
ir J . Žilevičiaus-J. Kreivėno 
muzikologijos archyve Čika
goje. Kaip atrodo, ši muziko
logė čia laiko veltui nebeleido, 
o daug pasidarbavo. 

D. Petrauskaitei reikėjo pa
sirūpinti ir šios knygos leidy
ba, nes tokio pobūdžio veikalai 
Lietuvoje nesusilaukia daug 
skaitytojų. Gerai, kad knygos 
išleidimą rėmė Lietuvos Kul
tūros ministerija, Lietuvos 
kompozitorių sąjunga, Klai
pėdos miesto savivaldybės 
kultūros skyrius ir kai kurie 
pavieniai asmenys (jų pa
vardės knygoje nurodytos). 
Beje, knygoje įdėtą diskogra
fija paruošė šios srities specia
listas Vytautas Strolia. 

Knygos autorė, siųsdama šį 
leidinį, rašo, kad ją galima 
įsigyti (galima rašyti 10 dol. 
asmenišką čekį šiuo adresu: 
Danutė Petrauskai tė . Lauki
ninkų 36-28, Klaipėda). Muzi
kos mylėtojui tai nepaprastai 
vertinga knyga! 

Ed . Šu l a i t i s 

• 
VYRIAUSIASIS VADYBININKAS 

(Plastmasės pramonė) 

Norit*, tad gari w M w rezultatai taptų puikios karjeros 
pradžia? Vakarų kapitalo bendrovė, didžiausia Lietuvos plas
tmasė* garmraoja, laito energingo žmogaus, turinčio gerų 
organizacinių, vadovavimo k „marketing" įgūdžių, galinčio 
sukurti pažangią komercine ir ..marketing* infrastruktūrą, o 
vėliau užimti vadovaujančia vieta įmonės valdymo 
struktūroje. 

RBKALAVfMAI: 
• Geras (r» tschranie) pkutmeasi pramonės išmanymas. 
• Patirtis įgyvandaiant „marketing* projektus. 
• Aukštasis kornrjrdnie Beaavinimas. 
• peras angly kalne mokėjimas. 
• Lenkų, rusu ar vokiečių kalbų mokėjimas botų privalumas. 

Gyv»w*o aprašymą anglų kalba prašom iiųati 
takto numariu: 901-990-9787 

CHIEF OPERAT1NG OFF1CER 
(Pteatca) 

Looking for outstandmg advancement opportunity aa a 
reward for good performance? Lithuania's leeding ptastJc 
manufacturer, a western owned company is seeking an ener-
getic individual with strong organizatJonal, leadership and 
marketing skills to set up a modem commerciel and market
ing infrastructure and mova in to operatjonal management. 

• Good non-technical understanding of plastės industry. 
• Expenence settJng up marketing programs 
• Degree in business related fieid. 
• Fluent Lithuanian and Engfcsn esaentiei. 
• Russian. Poteri or German usetul 

Please fax Resuma in English 
to 901-990-9787 

"ĮWV'"" 
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* atlanta 
IMPORT-BCPORT, Inc. 

* Siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr, Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams • AIR CARGO 
" AukStos kokybes maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marųuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse 
* Persiunčiame automobilius, detales, baldus, 

komercines n* labdaros siuntas; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratesimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 
* Parduodame dovanas (porceliano, keramikos) 
* Tik $0.59 už svarą, siunčiant knygas 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av„ Suite D 2719 W«st 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tek t3«.243.1eaB Tek 773434-2121 

JOSV PASLAUGOMS MC8U ATSTOVAI: 
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PTrTSBURGH 412-381-6281 
FLORIDA 800-533-2121 FJL 3353, LTTHUANIA 736336 

Nemolf "«•* tel .mtvns-SEND 

Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaaton, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS 
traTelflle.com/get/Ttoun.html Internet h t tp: / / 

? 997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL 

H 

NEW YORK; BOSTON $ 7 6 0 

CHICAGO, DETROTr, DAiLAS, HOUSTON ...$905 

MIAMI, TAMPA. ORLANDO $806 

LOS ANGELES, SAN FRANCISCO $1,050 

: 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

11 
ISJ RAKEFO&M§I 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

CLASSIFIED GUIDE 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60629 

11:00 

12:00 
3:00 

4:00 
4:30 

sekmadienj, liepos 27 d. 

Nek.Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 

P U T N A M , C o n n e c t i c u t 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

Koncelebruotoe ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: 

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM 
VAIŠĖS, užsiėmimai 
Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas 
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
MALDOS VALANDĖLĖ u i Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelione namo 

ft£s 
REALMART II. Ine 
6C02 S. PulasU ML 
Chkafo,R 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus.77MIM100 
Fa*. 77MK-30B7 Pas* 77340*4307 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnernesčiuose 

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

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
£.59 sv., minimumas $25.00. 

Siuntiniai į Lietuvą LAIVU arba ORU. 
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas. 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.-
J TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybe Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

UNITED INSURANCE BROKERS, INC. 
S 6 8 0 N r . 1 l l W A U K E E A V E C H l C 

773 775 0303 

Pigi apdraudė per žymias draudimo bendroves 
'AUTO 'SVEIKATOS 'INVALIDUMO 
'NAMU 'GYVYBĖS 'VERSLO 

Išnuomojama* 5 k a m b . 
2 mieg. butas 

T a i . 7 7 3 - 4 7 1 - 0 7 2 0 

MES SIŪLOME 'Investajas -InrjMrJualtas pensuos sąskaitas flRAi 
ATVYMTE R 9LQPA2NCn= SU M0SU PASCLYMAJS l 

Mes apdraudžiame visus vairuoloįus, nepaisant jų vairavimo rekordo. 
Mes kabame ir lenkiškai 

Isnuomoį&mas 2 mieg. butas, 
antras aukštas, su šiluma; 
Kedzie Ave. ir 63 St. apyl. 

$500įmėn. 
Tat 773-778-6000 

46 m. moteris, 
šiek tiek kalbanti angliškai, 
turinti darbo leidimą, ieško 

bet kokio darbo, gali gyventi kartu 
Tel. 773-843-1186 

OrcNdsjo* ir M egaatm augalai iš 
tropinės Floridos! Lengva auginti. 

Geriausios kainos, gera proga. Par
duoda lietuviai Atsiųskite voką su 
savo adresu (ir pašto ženklu), mes 

pasiųsime jums sąrašą (SASE). Rašyk** 
BmĘpšm Adventurer (Everglades), 
P.O. Box 57-1364, Miam, FL 33257-1364 

DĖMESIO I 
Sunny HHb, FL perduodamas 
didelis sklypas pačiam lietuvių 
centre, Ambassador gatvėje. 

To l . 708 -687 -3945 

išnuomojamas 1mt. 
arba parduodamas 

3 mieg. butas Kaune. 
Tel. 708-482-0291 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ff-
KMIEC1K REALTOIS 
7922 S. Pulaaki Rd. 
4MSS.ArdMfA««. 

DANUTĖ MAYER 
77^284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į man. • „eeeurity". 
Tel . 77S-T7S-14S1. 

I vakarus nuo Kedzie, 66 St. 
Išnuomojamas modemus 1 mieg. butas, 
pirmame aukšte, su baldais arba be juj 
visi apyvokos reikmenys, vieta auto. 

pastatymui. Vyresnio amžiaus 
žmonėms. Tel. 706-656-6590 

PuM proga gražu įsfcurl seimai 
teisėtai atvykusiai iš Lietuvos. 

Reikta vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūrai, kito- virtuvėj, namų 

ruošoj ar prie ligoniu. Kreiptis: V i i St 
Joaeph, PO Bar, 195, Thompson, CT 06277 

Best job and salary is yours if you 
!ove children, clean well and speak 

English. References needed. 
CaH my office, tel. 630-466-7828 

EcT 
ieško darbininko, 

kuris gautų vieta, gyventi veltui už namo 
priežiorą, varymą ir mažus remonto 

darbus +$5 į vai. už "landscaping" darbą: 
žolės pjovimą, kiemo valymą, aplinkos 
tvarkymą Knfe*K M . 202-2444873 

Tvarkinga šeima 
94li 9Įi#urėti žmogų, 

gyvenli kartu ir tvarkyti namus. 

Tai. 773-663-1391 

H£Lf>WANT£D 
Men/VVomen eam $460 • weekly 

assembling circuit boards/ 
components at home. Experience 

not necessary, will train. Immediate 
opening your local area. 

Call 1-520-453-7993 Ext. 395N 

REIKALINGI MŪRININKAI 
prie statybų 

pietinėje Čikagos dalyje. 
Tel. 708-430-2201 

arba „pager" 706-376-5472 

ALSIP, IL apt. buildino. 
forsale, 

vic. 127 St. & Central; 
24 flat, brick. 

Call: 708-460-5387 

REIKALINGA MOTERIS 
pftžioretl 3 vaikus 

keturias dienas per savaite,. 
Turi mokėti susikalbėti angliškai. 

Tel 815-868-1906 

Lietuvių grupės kelionė į 
BUDAPEŠTĄ, PRAHĄ, VIENĄ 

Rugsėjo 19-29 d. 
Kaina: $1.945 asmeniui iš New Yorko, $2,045 iš Čikagos. 

Iš kitų miestų pridėtinis, papigintas mokestis. 

Kaina įskaito: • Skrydžiai 
• Pirmos klases viešbučiai 
• Pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną 
• Įdomių vietų apžiūrėjimas kiekvieną dieną privačiu, tik lietuvių autobusu 
• Profesionalai gidai 
• Valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai 

Kelionės vadovas - Romas Kezys 
Vietos garantuojamos prisiuntus $100 mokesti asmeniui. 

AMERICA/y tį^? v NttROA!> INC. 

5 0 5 8 S . A r c h e r , C h i c a g o , I L 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235thStr. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77-VYTIS 

POIAND 
, j i 

• . . e . •* 

itftnal 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Nil«», IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

B a l m o n t / L a r a m i c 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

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

B c l m o n t / C c n t r a l 
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSkte 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far N o r t h 

4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

P A V A S A R I O 
K A I N O S 

T e n i r a t g a l 

Vilnius $740 
Riga $788 
Tallinn $797 
Minsk $740 

| v i e n a p u s e 

Vilnius $506 
Riga $526 
Tallinn $535 
Minsk $506 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliau* darbai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidngs*, „aotnar, 

,decks*, „gutters. plokšti ir^Nngle* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudmą. 
8.Bene*e Tel 990-Ž41-191S 

JKSCONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir vi»ų rOiių 
apkalimai (siding): medžią, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauakaa, 

tai. 630-989-2658 

# 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lėkimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMjat coNsimicnoN oo. 
Dengiami stogai, kalamas „sklng*, 
atliekami cemento, „ptumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed, insured, 

TeL: 773-787-1929 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUOaUS 

Agentas Ffank Zapofcs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kana kaba ketuviakai. 

FRANKZAPOUS 
3208Vį West SStti Street 

Tai. (708) 424-8864 
(312)581-8854 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W H a Street 
Tai.: 773-776-14SS 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panįjonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emptoyment Agency 

Tel. 312-736-7900 

V V A G N E R 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRfTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Pulaakl Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

RE/MAX 
HOMECENTER 
(773) 7 3 5 - 6 0 O 0 

JL VIDAS 
POŠKUS 

** Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

** Profesionalus ir j 
patarnavimas 

** Informacija paskolų, 
investicijų klausimąja 

t 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e *.•.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; seknd. 
uždaryta. Antrad. ir treJd. su
sikalbėsite liettiviikai. 

3314W.63St 
Tel. 773-776-8998 

t 

http://traTelflle.com/get/Ttoun.html
http://


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71st Street, Crucago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

HMO APDRAUDOS 
Norint sukontroliuoti nepa

prastai greitai kylančias svei
katos patarnavimų — t.y. dak
tarų, ligoninių — žmonių gy
dymo išlaidas, draudimo ben
drovės sudarė naują draudi
mo planą: HMO, tačiau svei
katos draudimo planuose yra 
daug suvaržymų ir kitų, dar 
mums nepriprastų, taisyklių. 

Dešimtys tūkstančių ameri
kiečių stengiasi išsiaiškinti ir 
suprasti „managed care" 
HMO apdraudas, nes tai paly
ginti dar labai nauja sistema. 
„Managed care" draudimo tik
slas yra duoti koordinuotus 
medicininius patarnavimus 
sumažinta kaina ir beveik vi
sada su kokiu suvaržymu, 
pasirenkant daktarus. Dau
giau negu pusė amerikiečių, 
turinčių sveikatos apdraudas, 
dabar gauna medicininius pa
tarnavimus per „managed ca
re" apdraudas. Tūkstančiai 
žmonių, turinčių Medicare, ar 
jo neturinčių, kiekvienais 
metais įstoja į HMO (Health 
Maintenance Organizations) 
ar panašias „managed care" 
organizacijas. Daugumas tu
rinčių „managed care" ap
drauda, yra ja patenkinti, bet 
yra ir nusiskundimų. Kai ku
rie pacientai nepatenkinti, 
nes turi sunkumų nueiti pas 
specialistus, kiti — kad ne
gauna patarnavimų, kuriuos, 
jų nuomone, turėtų gauti. Pa
grindinis klausimas toms 
„managed care" (tvarkymo pa
tarnavimo) organizacijoms 
yra: kas gi daro tą tvarkymą 
(managing): ar „managed ca
re*'organizacija, ar daktaras, 
ar koks tarnautojas, ar as
muo, gaunąs tuos patarnavi
mus? 

Jei jus jau turite tokią ap
drauda ir norite, kad ji botų 
naudinga ir paveikli, eksper
tai pataria: 

1. žinokite, ką ta apdrauda 
duoda; 

2. pasirinkite sau tinkamą 
daktarą; 

3. sužinokite, kaip pačiu 
geriausiu ir veiksmingiausiu 
bodu galite užprotestuoti 
(challenge) tuos HMO orga
nizacijos padarytus nuospren
džius, su kuriais nesutinkate. 

Atidžiai perskaitykite savo 
apdraudos knygutę. Ji padės 
jums apdrauda suprasti, sako 
Karen Brodsky iš Center for 
Health Care Strategies, kuri 
yra nepelno siekianti organi
zacija, Princeton, NJ. 

JOsų apdraudos knygutė pa
aiškins, kaip apdrauda naudo
ti, kam skambinti, kai turite 
klausimų, kokius daktarus 
galite pasirinkti, kaip 
užpildyti apdraudos mokė
jimams gauti prašymą (claim 
form) ir kaip protestuoti, jei 
nesutinkate su apdraudos 
sprendimu. Daugelis tų infor
macinių knygučių neskaito ir 
tada pyksta, kai vėliau susi
duria su problemomis. Būtina 
gauti reikiamą informaciją, 
sako ekspertai, nes nepaisant, 
kaip svarbus yra daktaras 
jūsų sveikatai, jūs taip pat 
turite svarbią rolę „managed 
care" santvarkoje. Specialistai 
sako, kad svarbiausias spren
dėjas (manager) šitoje „mana
ged care" sistemoje turėtų 
būti pats pacientas, tad jis 
turėtų būti gerai informuotas, 
kad galėtų būti paveikius 
sprendėjas savo sveikatos rei
kaluos (manager). Taip teigia 
dr. Peter Goldschmidt, kuris 
yra Medical Care Manage
ment Corporation of Bethesda. 
MD, prezidentas, ši organiza
cija peržiūri komplikuotus at
vejus, gautus iš HMO ir kitų 
apdraudų bendrovių. 

Ekspertai liepia atkreipti 
dėmesį, kad HMO apdraustie

ji, turėtų žiūrėti į save, kaip į 
pacientą ir kaip į vartotoją 
(consumer). įsivaizduokite, 
kad jūs perkate produktą, o 
negaunate kažkokią pašalpą. 
Vartotojo (consumer) rolė yra 
svarbi, bet žmonės (vartotojai) 
per mažai apie tai informuoti. 

Apdraudos skiriasi viena 
nuo kitos savo veikla ir duo
damais patarnavimais. Tai 
apsunkina informuoti taip, 
kad visi suprastų. Be to, dau
gelis šių HMO planų greitai 
keičiasi pagal jų atliekamą 
darbą, dėl to svarbu turėti ir 
sekti visą gaunamą informa
ciją iš draudimo bendrovės. 

Per keletą ateinančių metų 
vartotojams (consumers) bus 
lengviau gauti informaciją. 
Iki 1998 m. metų kovo mėn. 
32-jų narių prezidentinė ko-
misija turės rekomenduoti 
būdus, kaip pagerinti medici
ninį aprūpinimą, „managed 
care" apdraudas turintiems. 
Be kitų rekomendacijų, iš 
komisijos laukiama, kad ji 
duos vartotojams (consumers) 
išsamią informaciją apie 
„benefits" daktarus ir būdus, 
kaip išspręsti ginčus tarp pa
ciento ir sveikatos priežiūrą 
duodančių organizacijų. Kol 
tokie pasiūlymai bus padaryti 
ir vykdomi, ekspertai sako, 
kad HMO apdraudas turintie
ji žmonės turi būti agresyvūs 
— ginti savo teises, kad gautų 
visą informaciją iš tavo ap
draudos. 
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Doc. Nijolė Drazdienė, vyr. neonatologė Universitetinėje moterų klinikoje Vilniuje, beviešėdama JAV, prie 
Michigan ežero atrado laiko pavaišinti sparnuočius Nuotr. Pranės Šlutienės 

Daktaro pasirinkimas 

Pirmiausia reikia ginti savo 
teises, renkantis daktarą, ku
ris tvarkys jūsų sveikatos rei
kalus HMO organizacijoje. Jei 
įstojate į HMO su jau turima 
liga (preezisting condition), 
kuriai reikalinga specialisto 
pagalba; taip pat rūpestingai 
pasirinkite specialistą kardio
logą ar ginekologą. Specialis
tai sako, kad svarbu pasirink
ti daktarą anksčiau, negu jo 
prireiks, nes tuo būdu iš
vengsite sprendimų, kurie bū
tų daromi greitam reikalui 
spaudžiant. Kai kurios HMO 
apdraudos duoda pagrindinę 
informaciją apie savo dakta
rus, bet jūs patys turite irgi 
pasitikrinti. Draugai, vietinės 
ligoninės bei valstijos daktarų 
draugijos — tai vietos, kur 
galite gauti rekomendacijas 
daktarams, kol tie daktarai 
priklauso jūsų apdraudos or
ganizacijai. Kai pasirenkate 
keletą kandidatų daktarų, 
paskambinkite jiems į jų kabi
netus, ir pakalbėkite su jais 
asmeniškai. Nesirinkite tų 
daktarų, kurie nenorės su ju
mis pasikalbėti. Apsilanky
mas daktaro kabinete, nors už 
tai reikėtų iš savo kišenės 
užmokėti, duos galimybę pa
matyti to daktaro darbo vietą: 
ar daug žmonių yra laukiama
jame, ar kabinetas švarus ir 
tvarkingas, ar tarnautojai ma
lonūs, ar nekantrūs ir sku
bantys. Specialistai sako, kad 
nereikia bijoti daktarą pak
lausinėti. Jie pataria klausi
mus užsirašyti ir užrekor-
duoti daktaro atsakymus, jei 
jis su tuo sutinka. Kiti eksper
tai pataria tą patį daryti, 
kiekvieną kartą apsilankant 
pas daktarą. Paklauskite dak
tarą, ar jo tarnautojus apie 
daktaro medicinos mokslą, ar 
jis yra „board certified"? Pak
lauskite, ar daktaras guldo 
savo ligonius į jūsų kaimy
nystėje esančią ligoninę, ar 
kitą kurią, kurion norėtumėte 
būti patalointas, ir ar tos ligo
ninės yra įsijungusios į jūsų 
HMO apdrauda. Paklauskite, 
kaip ilgai tektų jums laukti 
vizito pas daktarą, ir kas jį 
reikalui esant, pavaduoja? Jei 
susergate, ar galite nuvykti 

pas jį tą pačią dieną? Jei tu
rite kokią tebesitęsiančią ligą, 
kaip jis ją gydys? Kokia spe
cialybė įrašyta jo „malprae-
tice" apdraudoje? Paklauskite, 
ar sunku būti pasiųstam pas 
specialistus ir ar ilgai jų vizi
to reikia laukti? Jei apdrauda 
siūlo, kad jums reikia specia
laus gydymo, ar daktaro reko
mendacija turi būti dar kieno 
iš aukščiau patvirtinta? Pak
lauskite daktarą, ar apdrau
dos administracija atmeta 
daktaro rekomenduojamas gy
dymo eigos procedūras, ar 
daktaras gali tą jų nuosprendį 
pakeisti? Daktarai, kurie ma
loniai ir tiksliai atsako į jūsų 
klausimus, supranta jūsų 
sveikatos padėtį, yra geriausi 
šiuo metu jūsų pasirinkimui. 
Tada dar sužinokite, kaip 
HMO moka daktarams, ir ar 
jie yra patenkinti tuo HMO 

patirties rasti specialistą. Bet 
Jei tokio nebūtų, POS gali da
ryti skirtumą tarp operacijos, 
kurią padare daktaras, turįs 
tik 20 tokių per metus, ir kito, 
kuris daro 200 tokių operacijų 
metuose. Ekspertai sako, juo 
dažniau chirurgas daro kurios 
rūšies operacijas, tuo didesnis 
užtikrinimas, kad operacija 
bus sėkminga. 

Ta pati prielaida tinka ir 
„Centers of excellence" pro
gramų pacientams, kurie sun
kiai serga ar sužeisti, ar rei
kalingi aukštos technikos gy
dymo, pvz.. inkstų persodini
mo. HMO gali kartais suteikti 
geresnį medicininį patarna
vimą ir sutaupyti pinigų, 
siunčiant į tolimesnę, bet 
gerą, medicininę instituciją, 
kuri specializuojasi, gydant 
tokias ligas, kaip jūsų. Komp
likuotiems ilgo gydymo atve-

administravimu, ar planuoja jams dauguma HMO turi 
HMO organizacijoje ilgiau „case management" sistemas, 
pasilikti. Jeigu daktaras sako, Jei turite chronišką problemą, 
kad jis nėra patenkintas ap- labai padėtų, jei būtų paskir-
draudos organizacija (HMO), tas „case manager", nes tokie 
kurioje dirba, tai priežastis specialių atvejų tvarkytojai 
jums būti atsargiam, tą dak- žino, kaip jums padėti. 
tarą pasirenkant. Jei daktaras 
pasako, kad jis yra patenkin
tas, paklauskite, kaip HMO 
jam moka ir ar tai pakanka
mas atlyginimas? 

Dažniausiai naudojamas 
HMO mokėjimo būdas dakta
rams yra „capitation" — dak
tarui mokama už kiekvieną 
pacientą kiekvienais metais, 
ar tas pacientas būtų sveikas, 
ar sirgtų. Kai kurie HMO su
laiko dalį mokėjimų ir moka 
kaip premijas metų gale, jei 
daktaras sumažina HMO iš
laidas, apribodamas rekomen
dacijų skaičių savo pacien
tams aplankyti specialistą, ar 
kokiems specialiems tyri
mams, ar priėmimą į ligoninę. 

Ligos i r operacijos 

Vidaus ligų ir šeimos dakta
rai gali gerai duoti eilinę 
medicininę priežiūrą ir že
mesne kaina. Bet gali pasitai
kyti, kad sunkiai ar chro
niškai susirgsite ir jums pa
gelbėti galės tik specialistas. 
Jūs galite būti visai patenkin
tas tuo specialistu, kuris prik
lauso jūsų HMO. Bet jei ne
sate juo patenkintas, būtų 
naudinga sužinoti, ar jūsų ap
drauda turi „point-of-service" 
(POS), „center of excellence" 
programas ir kaip jūs jomis 
galėtumėte pasinaudoti. Pagal 
POS programą, kurią 80% 
vi3ų HMO turi, jūs galite eiti 
pas specialistą, kurio nėra jų 
aprobuotame sąraše, bet jums 
už tai reiktų papildomai už
mokėti ir, mokant sąskaitas, 
jūsų „copayment" — mokėjimo 
dalis būtų didesnė. Jums rei
kia iš anksto į šią programą 
įsirašyti, o ne paskutinę minu
tę. 

Jei jums reikia operacijos, 
jūsų HMO gali turėti didelės 

Kaip spręsti problemas 

Jei turite problemų su savo 
HMO, svarbu turėti rašytų 
dokumentų kopijas, rodančias 
jūsų pastangas tuos nesklan
dumus išspręsti. Agency for 
Health Care Policy and Re
search pataria saugoti visas 
susirašinėjimo su HMO kopi
jas, visas sąskaitas ir „claims 
forms". Pažymėkite datą, lai
ką ir asmenį su kuriuo 
kalbėjote telefonu ir kodėl. 

Kai Medicare ir Medicaid 
apdraudas turį žmonės nesu
tinka su apdraudų sprendi
mais, federalinė valdžia reika
lauja, kad ekspertai iš kitur 
(outsidei. o ne tik apdraudos 
tarnautoja;, peržiūrėtų nuos
prendį. Jiisų apdraudos atsto
vai, ar Medicare atstovai, gali 
patarti, kaip pradėti pasis
kundimo procesą. Jei neprik
lausote Medicare ar Medicaid, 
jūsų HMO gali turėti kitas 
skundų -prendimo procedū
ras. Viso- valstijos reikalauja, 
kad HMO turėtų tokią pro
cedūrą, nors įvairios valstijos 
turi skirt ingus reikalavimus. 
Dažniausiai skundus išklauso 
HMO tarnautojai. Kaip pra
dėti skusis, pasiskaitykite 
savo HM< <nygutėje. 

Jei bar-ote HMO spren

dimą pakeisti, laikykitės savo, 
pataria ekspertai. Patarimas, 
kurį duoda žmonėms yra: 
skųskitės, ginčykitės, kovoki
te, ginkite savo teises. Pradė
kite taikingai, bet žinokite, 
kad reikia ginti savo teises ir 
būti atkakliam. Nors skundai 
dažnai yra atmetami, jūs tu
rite geresnę galimybę laimėti, 
negu manote. Vienas specia
listų sako: „Esu matęs daugy
bę atvejų, kur skundai buvo 
atmesti, bet žmonės pagaliau 
gavo tokią pagalbą iš HMO, 
kokios norėjo, nes jie atkakliai 
nuolat pildė skundus. Specia
listai sako, kad geriausia 
pradžia skundams yra nueiti 
pas savo daktarą ir prašyti jo 
užtarimo. Jei reikėtų duoti 
formalų skundą, tai reikia 
padaryti raštu jūsų HMO ar
timiausiam skyriui ir duoti 
skundo kopiją daktarui. Ra
šykite trumpai, ne daugiau 
kaip 1 1/2 puslapių. Būtų ge
rai, kad kas nors iš kitur 
peržiūrėtų jūsų skundą, nors 
jūsų HMO tokio eksperto ir 
neturi. Jei gaunate apdrauda 
per darbdavį, eikite pas ap
draudų tvarkytoją (manager' 
ir jam pareiškite savo skundą. 
Jei esate nepatenkintas skun
do eigos procedūra, galėtu
mėte susisiekti su valstijos 
įstaiga, kuri prižiūri HMO 
apdraudas. Kai kurios valsti
jos tai daro per savo sveikatos 
departamentą, kitose apdraudų 
departmentai tuo rūpinasi. 

Jei visur kitur nepasiseka, 
teismas yra paskutinis žings
nis. Bet teismai prieš HMO 
dažnai neturi galios, nes 
HMO yra apsaugta nuo jų fe-
deraliniais įstatymais, The 
Employee Retirement Income 
Security Act (ERISA). 

Balandžio mėn. senatorius 
A. M. D'Amato (R. iš New 
York) pasiūlė įstatymą, kuris 
turėtų pašalinti teismo ne
liečiamybę HMO įstaigoms ir 
leisti HMO apdraustiems pa
cientams duoti tas organizaci
jas į teismą už „malpractice". 

Čia yra tik pradžia HMO 
draudimų. Jdomu kaip bus 
ateityje — ar jie papigins ir 
sukontroliuos vis kylančių 
medicinos patarnavimų kai
nas, ar visai pakeis gydymo 
būdus, daktarų ir kitų medici
nos patarnavimų prieinamu
mą sergantiems žmonėms. 

Naudotasi medžiaga iš 
AARP Biulletin, June 1997. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJAME 
V. a. Irenai Reglenel. 

kuri labai daug padėjo išruoštant dukrą 
Austėją Surgailaitą į skautų Rako stovyklą. 
Taip pat skautininklų ..Verpsčių" būreliui 
užmokėjusiam stovyklos mokesti Ir . .Aušros 
Vartų /Kernavės" tunto vadovėms. 

Leoo*rd*». Ūon* 
IrAuatėįm SurgmUom 

Mūsų mielam bičiuliui 

A.TA. 
ADOLFUI ŠVAŽUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, dukten ALVYDĄ ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Barbara ir Teodoras Blinstrubai 
Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Bronė ir Oskaras Kremeriai 
Uoga ir Vytautas Labanauskai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Bronė Miklienė 
Stella ir Augustas Paškoniai 
Daiva ir Raymondas Panarai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Dr. Jurgis Volodka 
Emilija ir Liudas Valančiai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
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 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN! PARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

DAVID GAIDAS, Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

1-708-974-4410 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. liepos mėn. 12 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 93rd Stft 
Chicago, IL 90929 
Tol. 773-5859500 

SUKAKTUVINĖ PRELATO JUOZO 
PRUNSKIO DOVANA 

Prunskio dovanas ir įparei
gojimus su džiaugsmu priėmė 
Draugo fondas, nes šio kapita
lo sėkmingai užaugintos paja
mos metai iš metų pastoviai 
rems „Draugo" leidybą per 
bendradarbių premijas, per 
prenumeratų augimą, per ka
talikiškų knygų leidimą, ką 
mielai atliks „Draugo" spaus
tuvė. 

Gerbiamam prelatui dr. Juo
zui Prunskiui švenčiant gar
bingą 65 metų kunigystės ir 
90 metų amžiaus sukaktį, 
Draugo fondo direktorių tary
ba linki dar daug šviesių die
nų, geros sveikatos ir Aukš
čiausiojo palaimos. 

Nauji įnašai 
Draugo fonde 

Su 600 doleriu: 
Dr. Juozas ir Barbara Pli-

kaičiai, garbės nar iai , iš viso 
2,100 dol., Arlington Hts., IL. 

Su 195 doleriais: 
Kostas Stankus, iš viso 500 

dol., Lockport, IL. 
Su 100 dolerių: 
Ona ir Viktoras Samataus-

kai, garbės nariai , iš viso 
1,200 dol., North Port, FL. 

Petras Brizgys (105 dol.) iš 
viso 705 dol., Hickorv Hills. 
IL. 

Su 50 dolerių: 
Dr. Eugenijus ir Regina 

Šilgaliai, iš viso 100 dol., Eu-
clid, OH. 

Su 25 doleriais: 
Ignas Medžiukas, iš viso 250 

dol., Los Angeles, CA. 
Izabelė Burkauskas, iš viso 

105 dol., Chicago, IL 
Visiems nuoširdžiai dėko-

Prel. dr. Juozas Prunskis. 

Šiais metais, švęsdamas 65 
metų kunigystės ir 90 metų 
amžiaus sukaktis, prelatas dr. 
Juozas Prunskis įteikė Drau
go fondui 10,000 dolerių su
mą, kurios investavimo prie
augliu būtų finansuojamas re
liginių, katalikiškų kygų leidi
mas išeivijoje bei Lietuvoje. 

Tai jau trečioji po 10.000 do
lerių dovana Draugo fondui su 
specialia prelato dr. Juozo 
Prunskio dedikacija. Pirmo
sios metinis investavimo prie
auglis yra skiriamas „Draugo" 
bendradarbių premijoms. Ten
ka pasidžiaugti, kad šios 
10.000 dol. sumos prieauglis 
per 1997 m. pirmąjį pusmetį 
pasiekė 2,851.61 dol. arba 
57% 

Antrosios 10,000 dol. dova
nos, gautos 1997.06.27, inves
tavimas turėtų atnešti panašų 
prieauglį per 1997 m. antrąjį 
pusmetį, kuris bus panaudo
tas 1998 metais „Draugo" pre
numeratų platintojų premi
joms bei naujų prenumerato
rių subsidijoms. 

Trečiosios 10.000 dol. dova
nos, gautos 1997.07.08, inves
tavimas, jei biržos potencialas 
ir toliau liks stiprus, turėtų 
atnešti per 1997 metus apie 
2.500 dol.. kurie bus naudoja
mi religinių, katalikiškų kny
gų leidimui. 

Šias prelato dr. Juozo 

jame. 
Fondo iždininkas 

RYTOJ! RYTOJ! sekma
dienį, liepos 13 d., nuo pat vi
durdienio, prie Pasaulio lietu
vių centro Lemonte bus labai 
smagu — rengiama centro 
gegužinė. Atvykite! 

Čikagos lietuvių kultū
ros klubas „Baltija" ruošia 
šaunią šeimos šventę — Vasa
ra '97 — kuri įvyks Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, lie
pos 19 d., šeštadienį. Pradžia 
3 vai. p.p., o pabaiga? Gal vi
durnaktį... Programoje: vaikų 
piešinių ant asfalto konkursas 
„Nupiešk vasarą", kluonas 
Daunerella, koncertas, pra
moginiai žaidimai, nuotaikin
gos varžybos, laimėjimai, dai
nos prie laužo ir Šokiai. Bus ir 
vaišės, kuriose puikausis 
„didžiausias šių metų lietu
viškas sūris". Kviečiami visi, 
dideli ir maži. 

Aldona Labanauskienė, 
Vacys Jakovickas, Vacys 
Laniauskas, Ona Rušėnie-
nė, Boleslovas Novickis, 
Stasys Bradžionis atnešė 
gražių dovanėlių „Draugo" va
saros šventės laimėjimams. 
Jas galės laimėti svečiai, atsi
lankę į šventę, kuri rengiama 
rugpjūčio 3 d., sekmadienį, t. 
marijonų vienuolyno sode, 
Čikagoje. Jeigu kas galėtų pa
dovanoti laimikių, malonėkite 
atnešti į administraciją darbo 
valandomis. 

Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus į „Vilties vėjų" 
puotą, kuri rengiama spalio 4 
d., šeštadienį „Spirit of Chica
go" laive. Puota rengiama ne 
vien pasilinksminti ir malo
niai praleisti ankstyvo rudens 
vakarą, bet jos pelnas pa
gelbės ligoniams Lietuvoje. 
Užsakymai jau priimami va
karais 708-422-8297. 

„Draugo" knygynas skel
bia vasarinį knygų išpar
davimą: puikios, vertingos 
knygos tik po 1 dolerį! Stalai 
lūžta nuo knygų, pasirinkimas 
tikrai didelis. Atvažiuokite, 
pavartykite, nusipirkite! 

Lina ir Aras Žliobai, Na 
perville, IL, atsiuntė 60 dol. 
už „Draugo" laimėjimų bi
lietėlius. Kaip prasminga, kad 
jauni dienraščio skaitytojai jį 
remia. Ačiū! 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo gegužinė rengia
ma liepos 20 d. sekmadienį, 
Šaulių salėje, 2417 W. 43rd. 
Str., Chicago. Bus gardus 
maistas, atsigėrimų ir gera 
muzika. Valdyba prašo daly
vauti ir smagiai praleisti 
laiką. Pradžia 12 vai. dieną. 

Kompozitoriaus Juozo 
Strolios 100 gimimo metinių 
proga šv. Mišios už jį ir solistę 
Žentą Strolienę bus aukoja
mos sekmadienį, liepos 13 d., 
9 vai. r., Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte. Mišių metu sūnūs ir 
vaikaičiai pamaldas papuoš 
muzikine puokšte. Pažįstami 
kviečiami dalyvauti ir pasi
melsti už mirusiuosius. 

ANDRIUS ŽLABYS 
ATVYKSTA i ČIKAGĄ 

Talentingasis pianistas And
rius Žlabys rugsėjo 14 d., sek
madienį, koncertuos Jaunimo 
centre. 

A. Žlabys, baigęs Vilniaus 
Čiurlionio menų gimnaziją, 
1995 m. atvyko į JAV. Pir
miausia studijavo Interloc-
hem, Michigan valstijoje, o 
paskui įstojo į Curtis muzikos 
institutą, Philadelphia, PA. 
Jis yra sulaukės ne vieno 
tarptautinio pripažinimo. 
1989 m. tapo Tarptautinio Ba-

#!io Dvariono konkurso laimė
toju. 1993 m. užėmė pirmąją 
vietą Tarptautiniame Stasio 
Vainiūno jaunųjų pianistų 
konkurse, o Čekijoje buvo pri
pažintas absoliučiai geriausiu 
jaunuoju pianistu; 1995 m. 
laimėjo pirmąją premiją muzi
kos mokyklų konkurse, Miami 
universitete. Jo muzikiniai su
gebėjimai buvo ne kartą ap
rašyti JAV laikraščiuose. Šiuo 
metu jis atostogauja Lietu
voje. Jo koncertą Čikagoje ren
gia, Anatolijaus Šluto vado
vaujamas, Amerikos lietuvių 
radijas. 

p t r . 

BALZEKO MUZIEJUJE 
PASIRODĖ JAUNOSIOS 

ŠOKĖJOS 

Nuo praėjusios žiemos Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje veikė baleto mokykla, ku
rios lankytojai birželio 28 d. 
tame muziejuje turėjo savo pa
sirodymą. Nepaisant, kad šią 
mokyklą, kuriai vadovauja, 
Vilniuje baleto mokslus baigu
si ir dabar Čikagoje gyvenan
ti, balerina Eglė Kliknaitė, 
lankė arti 20 jaunųjų baleto 
entuziastų, pasirodyme daly
vavo 14. 

Jie čia ne tik parode savo su
gebėjimus, bet gavo ir mokyk
los diplomus, kuriuos išdavė 
pati mokytoja. Jaunieji buvo 
suskirstyti į dvi grupes: pačių 
jauniausiųjų ir vyresniųjų. 

Pirmoje mokėsi: Vaiva Lagu-
navičiūtė, Indrė Bielskutė, 
There8a Kerr, Dalia ir Milda 
Savickaitės, Rūta Biskytė, Ga
brielė Tvaskutė. Šie jauniau
sieji ir pasirodymo metu dėjo 
daug pastangų ir labiausiai 
norėjo užimponuoti žiūrovus, 
kurių čia netrūko, nes be 
tėvelių dalyvavo dar ir kitų 
artimųjų bei jų draugų. 

Vyresniųjų grupėje reiškėsi: 
Audra Brooks, Carriamme 
Jaster, Lilija Rudytė, Aleksytė 
Stalionytė, Dovilė Saldaitytė, 
jos broliukas Džiugas ir Ma
rius Stalionis. 

Po šio pasirodymo buvo 
vaišės, kurių metu linksmino
si ir džiaugėsi ne tik jaunieji 
šokėjai, bet ir jų artimieji. Tė
veliai dėkojo mokytojai Eglei 
Kliknaitei ir jos mamytei — 
Virginijai Šiškauskaitei-Klik-
nienei (ji pamokų ir pasirody
mo metu tvarkė muzikos pa
lydą). Ragino jas, o taip pat ir 
Balzeko lietuviškos kultūros 
muziejaus vadovybę ir toliau 
rengti baleto pamokas. Jos, 
kaip atrodo, bus tęsiamos ir 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus baleto mokyklos dėstytoja Eglė 
Kliknaitė (kairėje) ir jos talkininkė Virginija Šiškauskaitė Kliknienė per 
studijos mokinių pasirodymą muziejuje. Nuotr. Ed. Šulaičio 

Šiam rudeniui ir jau yra už
siregistravę nemažai lanky
tojų, bet kviečiami ir nauji 
įsijungti į šią gražią baletinę 
veiklą. 
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x A. a. Kazimiero Lietuv
ninko atminimui artimieji 
paaukojo $225 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėko
jame ponams J. ir B. Brie-
džiams, poniai Adelei Lietuv-
ninkienei, Žibutei, Vyteniui ir 
Gintarui su šeimomis už au
kas. Gilią užuojautą reiškiame 
šeimai. 

(sk) 

x Aa. Eugenijos Vainie
nės atminimą pagerbdami, 
Barbara ir Ken Raihala auko
ja $40, Irena ir Ken Raihala 
aukoja $20 Lietuvos našlai
čiams. Iš viso a.a. Eugenijos 
atminimui jos draugai ir gi
minės suaukojo Lietuvos naš
laičiams $480. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje: 
Paul Mileris $250, Laima 
Braune $240, A. G. $100, Ona 
Samatauskas $100, Nijolė 
Kersnauskaitė $20, Viktoras 
ir Teofilija Degučiai $240 me
tams paremti konkretų naš
laitį. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. (847) 
537-7949, Web site HTTP: 

//131 «42* 16*206/ 
LITHUANIA / INDEX • 

HTM TAXID #36-3003339. 
(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
JSausio mėn. Lietuvos užsie
nio prekybos deficitas buvo 
366.5 mln. litų, paskelbė Sta
tistikos departamentas". Pini
gai ir siuntiniai \ Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk) 

x Priei užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
UUja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-2334335. 

(sk) 

x „Žiburėlis", l ietuviu 
Montessori mokyklėlė, šiuo 
metu priima naujų mokinių 
registraciją. Dar yra vietos po
pietinėje pamainoje. Dėl infor
macijos skambinkite vedėjai 
Vidai Slapsienei, tel. 630-
988-3057. 

(sk) 

x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasižBs balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš -kitų 

^valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal i 
Savings, 2212 West Cermak ' 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Pats pigiausias telefo
ninis ryšis su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBER-
LINK Minutė į Lietuvą t ik 
62 centai kada beskambin-
tumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų. 
Informacija lietuviškai 708-
386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 4 
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERLINK. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave„ 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Pe t ras Ber
notas. 

(sk) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

x Automobilio, namu i r H* 
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

Linkėtina mokytojai Eglei 
Kliknaitei nepavargti šiame 
darbe! 

EJŠ. 

x A.a. Malvinos Jonikie
nės atminimui artimieji pa
aukojo $100 Lithuanian Mer
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
ponams V. V. Šauliams ir Jo
nikų šeimai už auką. Reiš
kiame gilią užuojautą. 

(sk) 
x „Lietuvos Našlaičiu glo

bos" komitetas gauna aukas 
Lietuvos našlaičiams: $50 — 
Mr. Mrs. Vytautas Voler-
tas, Delran NJ; $41 Andrius 
ir Lionė Kazlauskai, Win-
chester MA; $40 Jonas ir 
Wilma Gustaičiai, EI Paso 
TX; $20 Stasė Prialgauskie-
nė; $10 Jurgis Dereska. 
Kiekvienas doleris, kiekvienas 
centas sumažina vargą Lietu
voje vargstantiems vaikams. 
Jų vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 
' x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's license) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, tel. 

i 1-708-246-8241. 
1 (sk) 

x Dėmesio radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
nęt 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua
nian News Radio, PO Box 
1161, Oak Park , H, 60304. 
Red. tel. 708-386-0556. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. PuUski Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bl i Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad 9 v.r. iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandt* pagal susitarimą 
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