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Vyriausybė pripažino Rusijos 
krizės įtaką Lietuvos ūkiui

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) 
— Vyriausybė sutinka, kad 
Rusijos krizė atsilieps Lietu
vos ūkiui ir apskaičiavo gali
mus nuostolius.

Atsižvelgiant į tai, kad Rusi
jos atsiskaitymai gali sutrikti 
kelis mėnesius, per šių metų 
antrąjį pusmetį bendrojo vi
daus produkto (BVP) augimas 
dėl galimo tarptautinės preky
bos smukimo bus mažesnis 
nei pirmąjį pusmetį, teigia vy
riausybės spaudos tarnyba 
penktadienį išplatintame pra
nešime.

Metinio BVP augimas vietoj 
planuotų 7 proc. gali sudaryti 
tik 4-5 proc. Tokiu atveju ūkis 
negaus iki 1.2 mlrd. litų BVP.

Infliacįja neturėtų didėti ir 
viršyti anksčiau planuotųjų 6 
proc.

Finansų ministerijos duo
menimis, biudžeto įplaukos iki 
šių metų pabaigos gali su
mažėti 300-350 mln. litų 
(apie 5 proc. šių metų val
stybės biudžeto).

Finansų ministerija jau bai
gia rengti griežtesnį biudžeto 
išlaidų ribojimo planą, jei 
krizė Rusijoje užtruktų ilgiau 
ir jos ekonominės pasekmės 
Lietuvai būtų didesnės.

Dabar Lietuvoje sukaupta 
daugiau užsienio valiutos iš
teklių nei visuose valstybės 
bankuose yra įmonių ir 
žmonių indėlių bei litų apy
vartoje, biudžeto atsargos 
siekia kelis šimtus milijonų 
litų, teigia vyriausybė.

Sukauptos pakankamos fi
nansinės ir valiutinės atsar
gos neleis persimesti Rusijos 
finansų krizei į Lietuvos fi
nansų ar pinigų sistemą.

Tačiau Lietuvos, kaip ir kitų 
Vakarų bei Vidurio Europos 
valstybių įmonės, prekiaujan
čios su Rusija, patirs tam 
tikrų nuostolių, o tai neiš
vengiamai atsilieps ir bendrie
siems ekonomikos rodik
liams, pažymima pranešime.

Bankininkai nekantriai laukia 
Maskvos reformą

Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) 
— Lietuvos bankas sveikintų 
bet kokius Rusijos vyriau
sybės veiksmus užtikrinti ru
blio pastovumą. Įsivesti va
liutų valdybos modelį Rusijai 
gali būti sunku, teigia aukštas 
Lietuvos banko (LB) banko 
politikos departamento direk
torius Gitanas Nausėda.

Penktadienį Maskvoje lai
kinasis Rusijos premjeras Vik- 
tor Černomyrdin pareiškė, 
kad rublis bus susietas su val
stybės valiutų ir aukso atsar
gomis.

G. Nausėda sakė, kad va
liutų valdybos modelis geriau
siai 'tinka nedidelėms val
stybėms, turinčioms didelę 
užsienio prekybos dalį bendra
jame vidaus produkte. „Tuo 
tarpu Rusijoje vyrauja vidaus 
ekonomikos prioritetai, o tai 
gali pareikalauti visiškai kito
kių sprendimų”, sakė banko 
pareigūnas.

G. Nausėda taip pat tvirti
no, kad Rusijai gali būti 
sudėtinga sukaupti pakanka
mas užsienio valiutos atsargas 
šimtaprocentiniam rublio pa
stovumui užtikrinti.

Pasak jo, visiškai neaišku, 
kaip galimas valiutų valdybos 
modelio įvedimas paveiktų 
Rusijos bankų sistemą. „Esant 
griežtam valiutų valdybos mo
deliui, iš centrinio banko gali

Centro sąjunga pasiūlė 
išeitį

„Rusijos ekonominė ir poli
tinė krizė neabejotinai darys 
įtaką ūkio reformoms ateityje 
ir koreguos Lietuvos socialinio 
augimo tempus”, teigiama 
Centro sąjungos penktadienį 
išplatintame memorandume.

Jame siūloma Valiutų valdy
bos modelio neatsisakyti dar 
bent 1.5 metų.

Pasak CS, padėtį gali apsun
kinti ir įsipareigojimai kom
pensuoti prarastus indėlius, 
dar nelikviduoti bankų krizės 
padariniai, lėšos energetikai ir 
žemės ūkiui bei socialinės in
frastruktūros krizė.

CS siūlo indėlių kompensa
vimui skirtas privatizavimo 
lėšas žmonėms grąžinti per 
tikslines kaupiamąsias inves
ticines sąkaitas, lėšas telkiant 
kaupiamuosiuose pensijų fon
duose arba investuojant jas į 
efektyviausius ir likvidžiau- 
sius projektus (dujotiekio į 
Karaliaučiaus sritį statybą 
arba naftos susivienijimo akci
jas).

Pasak CS memorandumo, 
prarastųjų indėlių savininkai 
iš tokios kompensacijos turėtų 
naudą arba per padidėjusias 
pensijas, arba per efektyvių 
investicįjų dividendus, arba 
akcijų vertės kilimą. Be to, 
būtų sukurta daug papildomų 
darbo vietų, suaktyvėtų kapi
talo rinka, teigia Centro są
jungos vadovybė.

Siūloma pereiti prie valsty
binės išlaidų mažinimo politi
kos, o kitų metų biudžetą for
muoti šių metų lygio, atsi
sakyti dalies biudžetinių funk
cijų finansavimo.

Memorandume taip pat 
siūloma eksporto rėmimo ir 
draudimo fondus pertvarkyti į 
eksporto ir importo plėtros 
banką, kurio atsiradimas pa
gerintų tarptautinės prekybos 
sąlygas Lietuvos eksportuoto
jams.

būti atimta paskutinio skolin
tojo funkcija, o tokiu atveju 
bankrotas gali grėsti net ir 
mokiems bankams”, teigė G. 
Nausėda.

LB pareigūnas pridūrė, kad 
bet koks Rusijos sprendimas 
negalės nei paspartinti, nei 
sulėtinti Lietuvos banko pasi
rengimo atsisakyti valiutų 
valdybos.

* Seimo opozicinės So
cialdemokratą frakcijos
narys Arvydas Akstinavičius 
nepritaria opozicinei LDDP 
frakcijai, kuri, žadėdama 
„karštą politinį rudenį”, aš
triai kritikuoja valdančiosios 
koalicijos vyriausybę, žada 
pradėti nepasitikėjimo proce
dūrą. A. Akstinavičiaus žo
džiais, „kalbos apie vyriausy
bės atstatydinimą šioje situa
cijoje yra nekorektiškos. Vy
riausybės laukia sunkus egza
minas: ministrų kabineto pas
tangos lems, kaip skaudžiai 
Lietuvą palies Rytų krizė”. Jo 
nuomone, opozicijos kaltini
mai vyriausybei yra per anks
tyvi. „Tik prie Kalėdų stalo 
paaiškės, ar vyriausybė susi
tvarko su šiomis problemomis, 
ar ne”, aiškino parlamenta
ras. (Elta)

* Lietuvos žemės ūkio 
ministras Edvardas Makelis 
ir Leningrado srities vicegu-

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene (kairėje) prezidentūroje priėmė gar
bingus svečius — Norvegijos karališkąją porą — karalių Harald V ir karalienę Sonja. (Elta)

Į Vilnią atvyko Norvegijos 
karališkoji pora

Vilnius, spalio 4 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentūroje 
įvyko oficiali Norvegijos kara
liaus Harald V ir karalienės 
Sonja, atvykusių dviejų dienų 
valstybiniam vizitui, sutikimo 
ceremonija.

Prezidentūros kieme juos 
pasitiko prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma 
Adamkiene.

Svečių garbei buvo išri
kiuota trijų kariuomenės rū
šių garbės sargyba, sugroti 
Norvegijos ir Lietuvos himnai. 
Karališkajai porai buvo pris
tatyti premjeras Gediminas

JAV prezidentui 
primenami

Lietuvos
siekiai

Vašingtonas, rugsėjo 4 d. 
(Elta) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuviai toliau sten
giasi palengvinti savo Tėvynės 
kelią į NATO.

Tęsdama šią kampaniją, 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė parašė laiš
ką prezidentui Bill Clinton.

Pasak Eltos, laiške JAV va
dovui teigiama, jog tapti 
NATO nare Lietuva pasiren
gusi jau per kitą šios organiza
cijos plėtros etapą.

Kartu primenama, kad, pa
gal naujausius apklausų duo
menis, Lietuvos gyventojai re
mia savo valstybės siekius 
prisijungti prie NATO, o Lie
tuvos vyriausybė yra demok
ratiška, pastovi ir pažangi. Be 
to, gerbiamos rusų tautinės 
mažumos teisės ir su val- 
stybėmis-kaimynėmis beveik 
nėra ginčų dėl sienų.

Lietuva taip pat palaiko ge
rus santykius su Rusija, ku
riai Lietuvos narystė NATO 
nesukeltų jokios grėsmės, pa
žymima laiške JAV preziden
tui B. Clinton.
bernatorius agropramoniniam 
kompleksui Jurij Golochvas- 
tov Sankt Peterburge penkta
dienį pasirašė ketinimų proto
kolą dėl dvišalio prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavi
mo. Rusijos atstovai kalbėjo 
apie augančią lietuviškų mais
to produktų paklausą ir užtik
rino, kad bus nedelsiant atsi
skaityta su Lietuvos įmonėmis 
už patiektą produkciją, kai tik 
rublis normalizuosis JAV dole
rio atžvilgiu. (bns)

Vagnorius, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
Lietuvoje akredituoti užsienio 
valstybių diplomatai.

Po sutikimo ceremonijos 
prasidėjo uždaras pusvalan
džio trukmės Haraldo V ir V. 
Adamkaus susitikimas. Tuo 
pat metu dvišalius reikalus 
svarstė Norvegijos ir Lietuvos 
vyriausybinės delegacijos.

Lietuvos prezidentas su 
Norvegijos karaliumi Harald 
V kalbėjo apie galimybę atei
tyje Lietuvai pirkti iš Norvegi
jos gamtines dujas, apie Nor
vegijos moralinę paramą, Lie
tuvai siekiant narystės NA
TO, bei norvegų tautos re
ferendume pareikštą nenorą 
įstoti į Europos Sąjungą.

Po to, pasak prezidento V. 
Adamkaus, pokalbis „labai 
natūraliai nukrypo į gamto
saugos temą”.

Jis sakė, kad gamtosaugos 
reikalai artimi tiek jam, tiek 
Harald V. Buvo kalbėta apie 
aplinkos teršimą ir natūralių 
išteklių apsaugą, sakė Lietu
vos prezidentas.

Iš prezidentūros Norvegijos 
delegacija išvyko padėti vai
nikų Antakalnio kapinėse prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos nepriklausomybę.

******* 1
Kaip iš Vilniaus pranešė 

vyskupas Jonas Boruta, SJ, 
Norvegijos karalius Harald V 
Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje, 
atidengė atminimo lentą, skir
tą tėvui Laurynui.

Tėvas Laurynas Norvegas 
(1539-1622) — iš Norvegijos 
kilęs jėzuitas, teologijos profe
sorius, žinomas katalikybės

Šilutės rajono žemdirbiai 
patyrė milžiniškus nuostolius

Klaipėda, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Šilutės rajono ūki
ninkų laukus užtvindęs vasa
rinis potvynis pamažu at
slūgsta, tačiau padėtis dar nė
ra palanki žemdirbiams.

. Šilutės rajone užlieta apie 
2,500 ha javų, 400 ha bulvių ir 
kitų daržovių.

Rugpjūčio 22 d. pamary
je prasidėjus stiprioms liū
tims, iš krantų išsiliejusi Šy
šos upė užtvindė ir padarė 
nuostolių Šilutės, Usėnų, Juk
naičių, Katyčių bei Žemaičių 
Naumiesčio seniūnijų žemdir
biams.

Per liūtis taip pat vietomis

Skandinavijoje skleidėjas. 
1600-1622 m. jis darbavosi 
Lietuvos jėzuitų provincijoje. 
Paskutiniuosius gyvenimo me
tus praleido Vilniuje, dėstyda
mas jėzuitų akademijoje. Mirė 
1622 m. gegužės 5 d., buvo pa
laidotas Šv. Jonų bažnyčioje.

Norvegijos
statusas pasaulyje

jau yra didelė
parama Lietuvai

Vilnius, rugsėjo 4 J. (Elta) 
— Norvegija — puikus pavyz
dys, kad nepriklausant Euro
pos Sąjungai,būti NATO nare 
ir turėti sieną su Rusija yra 
visiškai suderinami dalykai. 
Ši politinė patirtis yra atrama 
Lietuvai, siekiančiai spartes
nės narystės tarptautinėse 
struktūrose, sakė po susitiki
mo Norvegijos karaliumi Ha
rald V Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.

Lietuvos paralamento vado
vas ir dabartinis Norvegijos 
karalius Osle jau buvo susiti
kę 1990 m. rudenį. Tuometi
nio sosto įpėdinio, princo Ha
rald priėmimą V. Landsbergis 
laiko „vienu gražių paramos 

| ženklų Lietuvos nepriklauso
mybei”.

1991 m. Norvegijos Tautos 
taikos premijos laureatu tapu
sio V. Landsbergio žodžiais, 
apie dabartinę tarptautinę 
politiką per penktadienio su
sitikimą buvo kalbama „Ru
sijos krizės šviesoje”. Ir Lietu
va, ir Norvegija susirūpi
nusios, kaip keisis situacija 
kaimyniniuose Rusijos regio
nuose, todėl svarstyta, kaip 
Europa galėtų sutelktomis 
pastangomis ir iš anksto pasi
ruošusi suteikti Rusijai hu
manitarinę pagalbą.

ištvino Jūros, Gegės, Kama
nos, Tenenio upės.

Pasikeitus vėjo krypčiai ir 
aprimus lietui, , vanduo paga
liau pamažu pradėjo slūg
ti, tačiau situacija dar nėra 
palanki gyventojams bei žem
dirbiams. Dirbti į laukus ne
išvažiuoja kombainai, žemdir
biai praranda derlių.

Daugelio Šilutės rajono 
žemdirbių derlius nebuvo ap
draustas, nes Lietuvos draudi
mo bendrovės nenumato drau
dimo nuo stichinių nelaimių.

Skubiai buvo sudaryta Ši
lutės rajono žemės ūkio sky
riaus komisija, kuri tikslina

Kremlius siūlo Dūmai politinį 
susitarimą ir prašo nuolaidą

Maskva, rugsėjo 4 d. (Reu- 
ters-BNS) — Kremlius penk
tadienį pasiūlė komunistų 
opozicijos valdomai Dūmai 
naują valdžios šakų pasidaliji
mo susitarimą, pranešė Dū
mos pirmininkas Genadij Se- 
lezniov.

Pasak jo, šis projektas pa
našus į tą, kuris buvo siūlo
mas praėjusį savaitgalį, tačiau 
jame prašoma vienos naujos 
nuolaidos, pagal kurią prezi
dentas atsižvelgia į Dūmos 
nuomonę, atleisdamas minis
trus.

Reuters manymu, šis val
džios pasidalijimo susitarimas 
suteikia Dūmai svaresnį bal
są, formuojant vyriausybę. Ta
čiau B. Jelcin atstovas Dūmo
je Aleksandr Kotenkov prane
šė, jog šis projektas įpareigotų 
premjerą konsultuotis su par
lamentu dėl daugumos kabi
neto ministrų parinkimo. Tuo 
tarpu B. Jelcin pasiliktų teisę 
skirti užsienio reikalų, vidaus 
reikalų ir gynybos ministrus 
bei saugumo vadovą.

Ministras pirmininkas 
žada „ekonominę

diktatūrą”
Rusijos premjero pareigas 

einantis Viktor Černomyrdin 
penktadienį pareiškė, kad jo 
siūloma ekonomikos gelbėjimo 
programa yra pagrįsta „gele
žine disciplina”.

„Mano programa sudaryta 
iš dviejų etapų. Pirmasis tuoj 
pat pašalins visas problemas, 
o antrasis sudarys mums vi
siems lygias sąlygas — tik 
įtvirtinus geležinę discipliną, 
kai visi vienodai atsako ir nie
kas neturi privilegijų, galima 
atkurti ekonomiką”, sakė jis.

„Laikinasis” premjeras pa
teikė drastiškų pasiūlymų kri
zės ištiktai Rusijos finansų 
sistemai sustabdyti ir teigė, 
Rusija turi susieti smunkantį 
rublį su savo turimais užsie
nio valiutos ir aukso rezer
vais, nors iš pradžių dėl to kil- ’ 
tų infliacija. Centrinio banko 
užsienio valiutos rezervai turi 
būti padidinti. Taip pat siūlo
ma pateikti kontroliuojamą pi

Lietuvos-Rusijos sienos sutarties 
pasirašymas — ateities svajonė
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) 

— Tikimybė, kad Rusijos Val
stybės Dūma artimiausiu 
metu patvirtins valstybės sie
nos su Lietuva sutartį, yra 
minimali, mano įtakingas Ru
sijos politologas, Tarptautinio 
Carnegie centro Maskvoje di
rektoriaus pavaduotojas Dmi- 
trij Trenin, kuris dalyvauja 
tarptautinėje Vilniaus konfe
rencijoje.

Pasak jo, Valstybės Dūma, 
nepatvirtindama sutarties su 
Lietuva, elgiasi klaidingai. 
„Tai galiausiai pakenks pačiai 
Rusijai”, mano D. Trenin.

Jo nuomone, iš dalies to
kią Dūmos nuostatą nulėmė 
NATO plėtra ir deputatų na
cionalistinės pažiūros. „Be to, 
tai, kas kartkartėmis įvyksta

žemdirbių, nukentėjusių nuo 
liūčių, patirtus nuostolius.

Komisija ketina kreiptis į 
Žemės ūkio ministeriją ir pra
šyti paramos žemdirbiams. 
Daugelis žemdirbių, praradę 
derlių, neteko pragyvenimo 
šaltinio.

Tai pirmasis vasaros potvy
nis Šilutės rajone, nors rudenį 
ir pavasarį pamaryje patvins
ta nuolat.

nigų išleidimą vyriausybės iš
laidoms apmokėti.

„Šiame etape, žinoma, kai
nos pakils, bet šitaip kiekvie
nas rublis bus paremtas aukso 
ir užsienio valiutos rezervais. 
Kitaip sakant, kursas bus vi
siškai pastovus”, sakė V. Čer
nomyrdin.

Jis pasiūlė vienodą 20 proc. 
pajamų mokestį visiems, iš
skyrus pačius neturtingiau
sius gyventojus. Dabartinis di
džiausias mokestis siekia 35 
proc. nuo pajamų.

V. Černomyrdin tikslai — 
parama bankininkystės siste
mai, siekiant apsaugoti var
totojus, griežtai taikomos 
bankroto taisyklės, valstybė 
perima mokesčių nemokančių 
bendrovių turtą, visiškas vals
tybės monopolis alkoholio 
gamyboje, parama vidaus ga
mintojams, pirmenybės teiki
mas Rusijoje pagamintoms 
prekėms bei paslaugoms.

Pasak Reuters, V. Černo
myrdin veda beviltišką kovą 
dviem persipynusiais frontais. 
Bandydamas užkirsti kelią vi
siškam ekonomikos žlugimui, 
jis tuo pat metu siekia, kad 
Dūma patvirtintų jį premjeru.

Tuo tarpu Rusijos Valstybės 
Dūma balsavimą dėl jo pasky
rimo premjeru atidėjo iki pir
madienio, leisdama preziden
tui Boris Jelcin surengti dau
giau konsultacijų šiuo klausi
mu. 294 Dūmos deputatai pri
tarė šiam dienotvarkės pakei
timui, 3 susilaikė ir 51 balsa
vo prieš.

Viktor Černomyrdin, penk
tadienį, išeidamas iš Dūmos, 
žurnalistams išreiškė savo įsi
tikinimą, jog pirmadienį Vals
tybės Dūma patvirtins jį 
premjeru.

„Laiko mes neturime. Vis 
atidėliojame, o tuo tarpu žmo
nėms nemokami atlyginimai. 
Kad tik nebūtų blogiau”, sakė 
jis.

„Valstybėje itin sunki pa
dėtis, o mes plepame nuo ryto 
iki tamsos. Liaudies išrink
tieji, kas taip elgiasi?”, pikti
nosi jis.

kitose Baltijos valstybėse, pa
deda rusų nacionalistams”, 
sakė D. Trenin.

Valstybės Dūmos oficialūs 
šaltiniai nurodo, kad sutartys 
rengiamos tvirtinimui. Ta
čiau, neoficialiais duomeni
mis, deputatų dėmesį nuo šių 
dokumentų ilgam nukreipė vi
daus politikos klausimai. Be 
to, kraštutinių nacionalistinių 
pažiūrų deputatai kelis kartus 
yra pareiškę kliudysią sutar
čių patvirtinimui, nes „tvar
kingos sienos” su kaimy
ninėmis valstybėmis susti
printų Lietuvos galimybes sto
jant į NATO.

KALENDORIUS
Rugsėjo 5 d.: Laurynas, 

Stanislava (Stasė), Bartenis, 
Berčius.

Rugsėjo 6 d. : Faustas
Beata, Vaištautas, Kantvilė, 
Kantigirdas.

Rugsėjo 7 d.: Gilbertas, Re
gina, Pulcherija, Palmyra, Rė
dą. Darbo šventė (JAV).

Rugsėjo 8 d.: Švč. M. Ma
rijos gimimas; Šiluvos Mari
jos šventė; Lietuvos padėkos 
šventė; Adrijonas, Adelė, Ge
rutis.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

DVYLIKA ŽINGSNIŲ Į TAIKĄ, 
MEILĘ, RAMYBĘ

Ši dvylikos žingsnių progra
ma yra tokia, kuria iš pag
rindų mūsų katalikų Bažnyčia 
remtų ir palaikytų. Ji reika
lauja iš mūsų to paties, ko 
mus Bažnyčia ir Kristus mo
ko, t.y., kaip mūsų gyvenime 
susitaikyti su Dievu, su sa
vim, su kitais, kaip mūsų gy
venime išlaikyti meilę, taiką, 
ramybę.

Bažnyčia ir Kristus mus mo
ko pasiduoti Dievui, atsinau
jinti, atgimti, atsiversti, išpa
žinties, atgailos, ir ataskaitos 
keliu, visa tai per gyvenimą 
išlaikant susikaupimo ir mal
dos rėmuose. Programos 12 
žingsnių taip ir pritaikyti. Pir
mieji trys — susitaikymu su 
Dievu; kiti keturi — susitaiky
mu su savimi; aštuntas, devin
tas ir dešimtas — susitaikymu 
su kitais; o paskutinieji du 
išlaikymui, ištesėjimui taikos, 
meilės ir ramybės per visą 
mūsų gyvenimą.

Pirmasis žingsnis
4

Šiame žingsnyje pagrindinės 
mintys, sąvokos yra, kad at
siskyrė nuo Dievo esame be
jėgiai; kad mūsų gyvenimas 
be Dievo nesutvarkomas, kad 
jis ne toks, kokį Dievas skyrė. 
Šis pirmasis žingsnis mūsų 
dvasinėje kelionėje būti pilnu
tiniu asmeniu yra prisipaži
nimas, kad mūsų gyvenimas 
reikalauja pasikeitimo iš dva
sios gilumos. Pirmasis žings
nis yra susitaikymas su rea
lybe, liovimasis vaizduotis, 
vaidinti, kad viskas mūsų gy
venime yra tvarkoje.

Šventas Povilas laiške Ro
mėnams (7:18), rašydamas 
apie vidinę kovą tarp kūno ir 
dvasios, teigia: „Aš žinau, kad 
manyje, tai yra mano kūne, 
negyvena gėris. Mat, aš suge
bu gėrio- trokšti, o padaryti, 
ne”.

Suvokdami, kad mūsų pačių 
elgesys žalingas mūsų sveika
tai,'pradedam suprasti kodėl 
mūsų gyvenimas tapęs nesu
valdomu ir kad mums reikia 
pašalinti, tai, kas mums ken
kia.

Šventas Jonas savo evange-

REDAKTORĖS
KERTELĖ

»

• Šių metų sendraugių vasa
ros stovykloje kaip paskaiti
ninke turėjau progą pasidalin
ti žiniomis, mintimis apie tris
dešimtmečio gale išvystytą 12- 
kos žingsnių programą ken
čiantiems nuo alkoholizmo. 
Tai ypatinga programa, kuri 
metų tėkmėje buvo pritaikyta 
turintiems kitus blogus palin
kimus. Prieš kiek metų, susi
pažinusi su šia programa pro
fesiniu keliu, jaučiau jos 
krikščioniškus pagrindus ir 
galvojau, kad mes — kiekvie
nas asmuo, galėtume tais 
žingsniais pasinaudoti.

Paskatinta kitų, paskaitos 
turiniu su skaitytojais pasida
linsiu per ateinančias 12 sa
vaičių, po vieną žingsnį kas 
s vaitę. Pačios programos is
torinės apžvalgos ir mano ke
lią į susipažinimą su ja, tai 
yra paskaitos įvadą, čia pralei
siu.

L.Š.

lijoje (15:1-5) rašo šį palygini
mą: ,AS esu tikrasis vynme
dis, o mano Tėvas — vyninin
kas. Kiekvieną mano šakelę, 
neduodančią vaisiaus, jis iš
pjauna, o kiekvieną vaisingą 
šakelę apvalo, kad ji duotų 
dar daugiau vaisių. JūS jau 
esate švarūs dėl žodžio, kurį 
jums kalbėjau. Pasilikite ma
nyje, tai ir aš jumyse pasilik
siu. Kaip šakelė negali duoti 
vaisiaus pati iš savęs, nepasi
likdama vynmedyje, taip ir jūs 
bevaisiai, nepasilikdami ma
nyje. Aš esu vynmedis, o jūs 
— šakelės. Kas pasilieka ma
nyje ir aš jame, tas duoda 
daug vaisių; nuo manęs atsis
kyrę, jūs negalite nieko nu
veikti”.

Pirmasis žingnis: Prisipaži
nimas, kad esame bejėgiai 
atsiskyrę nuo Dievo — kad 
mūsų gyvenimas nesutvar
komas.

L.Š.

MANO GYVENIMAS 
SKIRIASI NUO

AMERIKIEČIU DRAUGU

Nuo pat mažens lietuviškos 
stovyklos pripildė mano vasa
ras, lietuviška mokykla užėmė 
šeštadienius, ir tik lietuvių 
kalba buvo girdima namuose. 
Pripratau prie to ir dabar ne
galėčiau įsivaizduoti gyvenimo 
be tokios stiprios lietuviškos 
įtakos.

Amerikiečiai draugai dažnai 
klausinėja mane apie šešta
dieninę mokyklą ir lietuviškas 
stovyklas. Jie negali suprasti, 
kad mano ryšys su lietuviais 
yra toks stiprus, kad aš pra
leidžiu visą vasarą su kitkis 
lietuviais po to, kai praleidžiu 
šeštadienius lietuviškoj mo
kykloj, kad kalbu kita kalba 
namuose, skambančia labai 
keistai amerikiečiams. O ban
dyti išaiškinti ateitininkų or
ganizaciją ir jos veiklą būtų 
neišsprendžiamas galvosūkis 
mano draugams.

Amerikiečiai nesupranta, 
kad mano gyvenimas tiek ski
riasi nuo jų. Amerikiečiai daž
niausiai draugauja tik su 
amerikiečiais, šeštadieniais jie 
miega, dirba, ar susieina su 
draugais, ir vasaros dažniau
siai nelabai skiriasi nuo jų 
šeštadienių.

Aš, kaip lietuvaitė, turiu dvi 
skirtingas grupes draugų: vie
ni lietuviai, o kiti, amerikie
čiai. Šeštadieniais lankau lie
tuvišką mokyklą, kur bend
rauju su kitais lietuviais. Kas
met lankau įvairius kursus 
Dainavoje, kurie stiprina ma
no lietuviškumą ir tikėjimą. 
Vasaras praleidžiu Dainavoje, 
kur smagiai dirbu kaip vadovė 
ir stovyklauju moksleivių sto
vykloje.

Kartais man gaila amerikie
čių, kurie neturi tokio įvairaus 
gyvenimo kaip aš. Jie neturi 
tokių stiprių kultūrinių ryšių 
ir neturi ateitininkų idealų ir 
stipraus tikėjimo, kuris pade
da mums sužinoti „kas mes 
esame?” Mano gyvenime atei
tininkų įtaka labai stipri, nes 
padeda suprasti, kas svarbu 
gyvenime. Esu labai dėkinga, 
kad esu lietuvaitė, ir niekada 
nenorėčiau tą lietuviškumą 
prarasti.

Lina Sirgėdaitė

Stovyklautojai rimtai klausosi, kai kalba JAS stovyklos Dainavoje vy 
riausia vadovė dr. Ona Daugirdienė. Nuotr. L. Ringienės

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Ketvirtadienis, liepos 30 
d.

Šiandien pirma apsiniauku
si diena. Saulutės nė nematyt. 
Stovyklos tvarka tęsiasi, kaip 
įprasta: keliamės pažadinti 
dūdos, šv. Mišios, vėliavų pa
kėlimas, pusryčiai.

Šiandien išgirstame gerai 
pažįstamą (dar iš studentavi
mo laikų) kun. Kęstutį Tri
maką. Jo tema: „Ką daryti su 
nesustabdomu sąmonės srau
tu?” Jis pateikė daug įdomių 
minčių. Sąmonės srautas yra 
pilnas minčių, jausmų ir norų, 
kurie veda mus į gerą, į as
menybę, į Dievą. Pirma, jau
nystėje atrandame savo tapa
tybę ir identitetą pasaulyje. 
Brendimo laikotarpyje ran
dame kitus, ir ne vien ką nors 
gauname, bet išmokstame ki
tiems duoti. Pereiname ir ki
tus laikotarpius per kuriuos 
vystome save, artimą ir Dievo 
bendradarbiavimą. Pagaliau 
atsirandame senatvės plotmė
je, kurioje vidinė dama atsi
skleidžia: atrandame gyveni
mo prasmę ir dar galime ją 
perteikti jaunesniems. Dievas 
apšviečia ir apjungia mus per 
visus šiuos gyvenimo tarps
nius.

Sustiprėję dvasiškai, kelia
vome pasisotinti A. Šoliūnie- 
nės ir jos talkininkų pagamin
tais valgiais.

Paskui poilsis, maudymasis, 
pavakariai.

Po pietų vyksta įvairūs vai
kų užsiėmimai ir darbeliai: 
žvakių , liejimas, spalvotos 
druskos pilstymas į vazas, 
sportas, filmai, popierinių 
lėkštučių projektai, vorų dary
mas, vario lentelių spaudi
mas. O vyresnieji kasdien pa
vėsyje, Dariui Polikaičiui va
dovaujant, dainuoja liaudies 
dainas (mėgino net keturiais 
balsais).

Šis vakaras buvo skirtas ta
lentams. Jų buvo įvairių: pia
nino rečitaliai, lietuvių liau
dies vaidinimai ir dainos, pa
ruoštos Dalios Mockienės; šo
kiai, klarnetas, vaidinimai... 
Visi skirtingi, bet atlikti su 
meile ir nuoširdžiu vaikišku 
entuziazmu ir įsijautimu. 
Džiaugiamės augančiais talen
tais.

Po programos, susikabinę 
rankom padėkojome Dievui už 
dar vieną gražią stovykloje 
praleistą dieną.

Penktadienis, liepos 31d.
Šiandien paskaitai atvažia

vo Laima Šalčiuvienė. Sužino
jome, kad ji neseniai tapo mo
čiute!

Ji supažindino mus su 12 
žingsnių, kuriuos „AA — Alco-

holics Anonymous” naudoja 
savo programoje. Ji labai gra
žiai pristatė žingsnius, pritai
kydama juos su Šv. Raštu. Ši 
programa yra pagrįsta krikš
čioniškais pagrindais. Progra
ma pripažįsta Dievą, kaip 
Aukščiausią Jėgą. Tie žings
niai yra labai lengvai prideri
nami mūsų kasdieniniame gy
venime. Jei tai darytumėme, 
tai mūsų visų gyvenimas tik
rai pasikeistų, atsipalaiduo
tume nuo pykčio, nepasitenki
nimo, ir nuo gyvenimo varžtų. 
Diskusijos šia tema vyko dar 
gerą valandą.

Vakarinė programa buvo 
skirta poezijai. Pirma progra
mos dalis buvo skirta vai
kams. Jie moka susikaupti ir 
pasidžiaugti, kai jiems progra
ma jų amžiui pritaikoma. Pau
lius Jankus skaitė savo sene
lio Jurgio Jankaus pasaką 
apie žirnį ir raudoną uogą. Vi
si atidžiai klausėsi. Po pasa
kos, vadovai nuvedė jaunimą 
prie pastatyto laužo, kur jie 
toliau tęsė programą, kurdami 
savo vaidinimus. Tėvai ir se
neliai likome salėje tęsti poezi
jos vakarą žvakių ir gėlių ap
suptame fone. Savo sukurtą 
poeziją skaitė Nijolė Gražu- 
lienė ir Dalia Staniškienė. Ke
liavom su jomis jų eilėraščių 
takais, jautėme jų jausmus bei 
juoką.

Dar viena diena užbaigta 
Dainavos grožyje.

Šeštadienis, rugpjūčio 1 
d.

Šiandien oficialios paskaitos 
nebuvo. Laikas buvo skirtas 
svarstyti Ateitininkų Send
raugių valdybos pasiūlymus 
užsienio ateitininkams. Pri
statė dr. Algis Norvilą ir Lai
ma Šalčiuvienė. Kalbėta apie 
valdybų sudarymus, asmenų 
pareigų pasiskirstymus, apie 
užsienio ateitininkų pasivadi- 
nimą, sustatymą taisyklių, ir 
daug kitų iškeltų . temų. Tos 
temos buvo svarstomos ir šios 
diskusijos bus tęsiamos toliau 
Darbo šventės savaitgalį Dai
navoje vyksiančiose Studijų 
dienose.

Atsigaivinom ežere. Įprasta 
tvarka buvo paskutinės šv. 
Mišios po ąžuolu. Su švelniu 
vėjeliu ir medžių lapų šlamėji
mu pasimeldėme dėkodami 
Dievui už dar vieną saugią ir 
smagią stovyklą. Po Mišių N. 
Balčiūnienė padėkojo visiems 
už jų įdėtą darbą. O tas sąra
šas (kaip visuomet) ilgas ir 
svarbus, nes be visų sutikimo, 
stovykla nebūtų tokia sėkmin
ga. Ypatinga padėka N. Bal
čiūnienei ir Vyt. Šoliūnui už 
tokį tvarkingą darbą organi-

JAUNIEJI ATEITININKAI 
PRADEDA NAUJUS

VEIKLOS METUS

Daumanto - Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopa 
naujuosius veiklos metus pra
dės sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
Visi kuopos nariai kviečiami 9 
vai. r. dalyvauti Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje aukoja
mose šv. Mišiose vaikams, o 
po Mišių vykti į pirmąjį nau
jųjų veiklos metų susirinkimą 
Ateitininkų namuose. Laukia
mi visi esantieji kuopos na
riai, o taip pat ir nauji, norin
tieji kuopos veikloje dalyvauti.

Kuopos narių registracija 
bus vykdoma šeštadienį, rug
sėjo 12 d., nuo 9 iki 11 vai. r. 
PLC, Lemonte, žemutinėje 
salėje ir sekmadienį, rugsėjo 
13 d. nuo 10 iki 11 vai. r. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Kviečiami ir nauji nariai (nuo 
vaikų darželio iki 8 skyriaus). 
Informaciją teikia kuopos 
globėjos — Rasa Narutytė- 
Kasniūnienė, tel. 708-403- 
4988 ir Dainė Narutytė- 
Quinn, tel. 708-349-7403.

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS
PAL. J. MATULAIČIO 

MISIJOJE
Šv. Mišios vaikučiams bus 

aukojamos sekmadienį, rugsė
jo 13 d., 9 vai. r. Visos šeimos 
su vaikais kviečiamos daly
vauti, prašant Dievą laiminti 
juos naujuose mokslo ir orga
nizacinės veiklos metuose.

zuojant šią stovyklą.
Kaip kiekvienais metais sen

draugių stovyklos kulminaci
nis taškas yra tėvų vaidini
mas šeštadienio vakarą. Šių 
metų vaidinimas „Skraidantis 
paršiukas” buvo nuostabiai 
surežisuotas Dalios Lietuvnin- 
kienės. Jai padėjo daug talki
ninkų, ypač Viktutė Siliūnie- 
nė su dekoracijomis. Vaidini
mas trumpas, smagus ir vaikų 
priimtas klyksmais ir di
džiausiomis šypsenomis. Po 
vaidinimo visi šnekučiavosi, 
šoko ir linksminosi paskuti
niuose Dainavos saulėlydžio 
spinduliuose. Išaušus sekma
dienio rytui, visi ruošėsi va
žiuoti atgal į namus. 

________________ Dainė Quinn
BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.

Fellovv; American Academy of 
Family Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W. 61StAve. (219)947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills 

Tel. 708-590-2131
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė.
Oriand Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
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Kanadoje ir kitur.................

Metama
................... $95.00
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1/2 metų
$55.00
$60.00

3 mėn. 
$35.00 
$40.00
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DR. VILIJA KER ELYTĖDR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807
Kab. 773-582-0221

Valandos susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą

Kabineto tel. 773-776-2880
Namų tel. 708-446-5545

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida

4007 W. 59 St, Chicago, IL
Tel. 773-735-5558

4707 S. Gllbert, La Grange, IL
Tel. 708-352-4487

......
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St, Lemont IL 60439 
Priklauso Palos Communlty Hospltal

Silver Cross Hospltal
Valandos pagal susitarimą 

TlkJM-SfrgžM

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Cardiac Diagnosls, LTD.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629
Tel. 773-436-7700

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D. ,
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-7786969 arba 773-489-4441

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.

AKIU DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094

Tel. (440) 944-7277

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St.
Matteseon, IL 60443
Tel. 7087480033

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville. IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Avė.,
Tovver 1, Suite 3 C

Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Harlem. Bridgevlew, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

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

7915 W. 171 St 
Tlnley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. šeštad. 11-4 v.p.p.

M. PETRAŠ ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVeat 63rd Street

Vai. pirmd. Ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
___■JOtomisdĮenomis-susitąrus^^
NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicina 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Callfomia Avė. 

Chicago. IL 60829 
Tel. 773-471-7879

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Paln Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212
 ir Libertyville



Rimties valandėlė

KRISTAUS SEKIMO KAINA
ANTISEMITIZMAS LENKIJOJE

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje

Tik Dievo duotos išminties 
— jo Šventosios Dvasios ap
šviesti, galime žinoti, ko Die
vas iš mūsų reikalauja, gir
dime pirmame šio sekmadie
nio skaitinyje (Išminties 9:13- 
19). Išminties knygą surašė 
pamaldus, Šiaurinės Afrikos 
Aleksandrijos mieste gyvenan
tis žydas graikų, ne hebrajų,. 
kalba. Todėl ši knyga, nors 
buvo dalis Jėzaus ir pirmųjų 
jo mokinių naudojamo Švent
raščio (jie naudojo jo vertimą į 
Arą majų kalbą), ji nebuvo 
įtraukta į šiandien naudojamą 
hebraišką žydų šventraštį, ku
ris buvo jų bendruomenės pat
virtintas 2-me šimtmety po 
Kristaus.

Išminties knygos autorius 
(ar, tiksliau sakant, surašy- 
tojas) gyveno graikų kultūros 
ir mokslo dominuojamoje ap
linkoje, bet jis tikrąją išmintį 
randa ne filosofuose ar jų raš
tuose, o dieviškame apreiški
me — Šventajame Rašte — 
Dievo Įstatyme. Tačiau jis tą 
išmintį išreiškia graikų kultū
ros sąvokomis, kurios vis tik 
yra svetimos visai kitai Senojo 
Testamento tradicijai.

Pavyzdžiui, hebraiškuose 
Senojo Testamento raštuose 
žmogus yra suprantamas, 
kaip neišskiriamas dvasios ir 
kūno junginys. Todėl ilgainiui, 
būtent iš žydiškojo krikščio
nybės prado, kilo kūno pri
sikėlimo iš mirties sąvoka — 
nes sielos gyvenimas be kūno, 
hebraiška galvosena — nesu
prantamas. Išminties knygoje, 
tačiau randame graikų filoso
fų sampratą; tikrasis žmogus 
yra siela, o mirtingas kūnas 
tėra tik laikinieji jo sielos na
mai, net našta sielai. Bet, nors 
Išminties knygos autorius 
žmogaus sudėties supratimą 
priima iš. savo«aplinkos, vis 
vien jis randa, kad ne filosofai, 
bet Dievo išmintis, apreikšta 
jo pranašuose bei Įstatyme, 
ištiesina žmogui gyvenimo ke
lią ir padeda suprasti, kas 
Dievui patinka.

Šio sekmadienio Evangeli
joje (Luko 14:25-33) tikroji 
išmintis išryškinama kaip vi
siškas pasišventimas Kristaus 
sekimui, o Kristus, kaip žino
me, buvo visiškai pasišventęs 
savo Tėvo-Dievo valiai. Kai 
Kristus žmonėms kalba: „Jei 
kas ateina pas mane, bet ne
brangina manęs labiau už sa
vo tėvą, motiną, žmoną, vai
kus, brolius, seseris ir netgi 
savo gyvybę — negali būti 
mano mokinys”, jis nesako, 
kad jo mokinys neturi jokių 
įsipareigojimų savo šeimai. Jis 
nurodo, kas krikščioniui turi 
būti svarbiausia. Kristaus mo
kiniai (taigi, krikščionys) savo 
gyvenime pirmenybę suteikia 
ne savo brangiausiems žmo

nėms — šeimos nariams — 
bet pačiam Dievui, Dievo va
lios vykdymui.

Tai yra Dievo apreikštos iš
minties pagrindas: pirmenybė 
— ne Dievo kūriniui, bet pa
čiam Dievui. Tuomet ir mūsų 
meilė savo mylimiesiems bus 
išmintinga ir teisinga. Mokė
sime už juos aukotis ir ken
tėti, nors kartais mums būtų 
lengviau pataikauti neišmin
tingiems jų reikalavimams. 
Kristaus žodžiais: „Kas ne
neša savo kryžiaus ir neseka 
manimi, negali būti mano mo
kinys”.

Nors Kristaus sekimas duo
da vidinę ramybę, neretai jis 
įveda į konfliktus bei nema
lonumus, kai tenka užimti ki
tiems žmonėms nepatinkamas 
moralines pozicijas. Todėl Jė
zus įspėja tuos, kurie ketina 
būti jo mokiniais, apgalvoti, ar 
jie pajėgs ištesėti, apsiėmę juo 
sekti. Jei, ryždamiesi Kristu
mi sekti, jie sau rezervuos 
kokį asmenišką privalumą ar 
nuosavybę, iš anksto nusista- 
tydami, ko jie galės atsisakyti, 
Kristumi sekdami, ir ko ne — 
tuomet jie neištesės. Sekimas 
Kristumi — pasišventimas 
vykdyti Dievo valią — turi 
būti visiškas, ir tai pakeis 
mūsų pažiūrą į tuos žmones, 
su kuriais kasdien gyvename.

Kaip girdime šv. Pauliaus 
laiške Filemonui (Fm 9-10, 12- 
17), sekimas Kristumi pakeitė 
Filemono santykį su savo ver
gu Onesimu. Jėzaus ir šv. 
Pauliaus visuomenėje vergys
tė buvo laikoma normalia vi
suomenine institucija, žmonių 
gyvenimo ir pragyvenimo 
santvarka. Ir Paulius su ta 
institucija iš esmės nekovoja. 
Bet iš kalėjimo krikščioniui 
Filemonui grąžindamas jo ver
gą Onesimą, jis jo prašo laisva 
valia Onesimą traktuoti „ne 
kaip vergą, o kaip mylimą 
brolį”. Sekimas Kristumi ver
čia keisti visą savo gyvenimo 
būdą.

Kadangi tais laikais vergys
tė buvo išlaikymą užtikrinanti 
gyvenimo forma, mylėdamas 
Onesimą „kaip savo širdį”, 
Paulius nepaleidžia jo į gatvę, 
kur, be pinigų ir be rėmėjų 
jam būtų sunkus gyvenimas. 
Jis jį siunčia atgal jo savinin
kui, bet su prašymu, kurį 
krikščionis savininkas supras. 
Nors iš Filemono nebuvo rei
kalaujama, kad, kaip krikščio
nis, jis atsižadėtų savo turto, 
šiuo atveju — vergo Onesimo, 
jį paleisdamas iš tarnybos, 
bet, kaip krikščionis, jis buvo 
prašomas atsisakyti savo tei
sės traktuoti šį žmogų kaip as
menišką nuosavybę. Tokia yra 
Kristaus sekimo kaina.

Panašiai ir mes, nors ne
same prašomi parduoti savo

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Lenkijoje gyveno per 3 milįjo- 
nus žydų. Jų didžiausias tel
kinys buvo Varšuva — dau
giau kaip 300,000. Vakarų ir 
rytų Lenkijos žydai skyrėsi 
savo kultūra, lenkų kalbos 
mokėjimu, kartais neatski
riant žydo nuo lenko, ypač sos
tinėje, Poznanėje ar Kroku
voje. Tas buvo aiškiai pastebi
ma, atvykus, pvz., vakarų 
Lenkijos žydui į Vilnių. Sky
rėsi net ir studentai. Sporto 
varžyboms į Lietuvos sostinę 
atvyko (neatsimenu metų) 
Varšuvos u-to žydai sportinin
kai. Visi jie tarp savęs kal
bėjosi tik lenkiškai, tuo tarpu 
Vilniaus sportininkai — ŽAKS 
(Žydožski Akademicki Klub 
Sportowy) vartojo Jidiš”. Be 
to, svečiai vilniečius įveikė vi
sose sporto šakose. Norėčiau 
pažymėti, kad visą tai taikau 
Lenkijos miestų žydų tautybės 
gyventojams, nes miestelių žy
dai, mažai kuo skyrėsi nuo 
rytų Lenkijos miestų žydų 
tautybės mažai kuo skyrėsi 
nuo rytų Lenkijos ar Vilniaus 
krašto.

Nebuvo žydai mėgstami len
kų, kadangi žydų rankose bu
vo sukoncentruota prekyba, 
žydai buvo stipriai įleidę šak
nis į mediciną (daktarai) į tei
sę (advokatai), laikė savo ran
kose maisto parduotuves, 
smukles. Tautinė partija („en- 
dekai”) kartais alkoholiniais 
gėrimais vaišindavo miesto 
padugnes, ragindama jas dau
žyti žydų krautuvių langus, 
traukti rabinams barzdas, o 
penktadienio vakarą, įbėgti į 
sinagogos vidų, garsiais 
šauksmais bei švilpimais truk
dyti žydams maldą. Tai buvo 
tik vietinio pobūdžio antisemi
tiniai išsišokimai, kurių nega
lima pavadinti „pogromais”, 
įvykusiais carinėje Rusijoje.

Lenkiškas antagonizmas žy
dams buvo jaučiamas visą 
laiką, net ir vokiečių genera
linėje gubernijoje. Keletą kar
tų mačiau Vokietijos televizi
joje, kai lenkų policininkai 
kartu su vokiečiais, džiaugs
mingais veidais, lydėjo žydų 
vorą į geležinkelio stotį, atliko 
sargybą prie geto vartų (tą 
patį darė ir Prancūzijos polici
ja!), siųsdami žydus mirčiai į 
Oswiecimo (Auschwitz), Da- 
chau koncentracijos stovyklas.

O kas įvyko 1947 m. Kiel-

namus bei visą nuosavybę, ta
čiau, kaip krikščionys, esame 
pašaukti savo turtą traktuoti 
ne kaip asmenišką nuosavybę, 
o kaip Dievo nuosavybę, kuria 
duodama mums pasidžiaugti 
ir dalintis su kitais, visų gero
vei.

Aldona Zailskaitė

cuose? Tai jau tikras pogro
mas, nes nuo lenkų rankų 
žuvo 47 žydai. Skaudi prie
žastis: mieste dingo berniu
kas. Kaip ir Lietuvos, taip ir 
Lenkijos tamsioje liaudyje bu
vo paplitęs įsitikinimas, kad 
žydai Velykų metu į kepamas 
macas turi įmaišyti krikščio
niško kraujo. Tad ir Kielcuose, 
dingusio berniuko kaltinin
kais buvo laikomi niekuo kalti 
žydai. Po pogromo Kielcų 
mieste žydų persekiojimai per
simetė ir į kitus Lenkijos 
miestus, priverčiant žydus ap
leisti Lenkiją.

Šiandieną kova su žydais 
persimetė prie koncentracijos 
stovyklų, pradedant Maidane
ku bei Dachau ir baigiant Os- 
wiecimo (Auschwitz) stovykla.

Vokiečių spauda rašė, kad 
Lenkijos episkopate jaučia
mas kivirčas tarp Gniezno ar- 
kiv. Henriko Mušinskio ir tau
tinių katalikų, kurie paskuti
niu metu, vedami popiežiaus 
šūkio „ginkime kryžių”, prie 
Auschwitzo koncentracijos sto
vyklos pradėjo statyti kryžius.

Jeruzalė stipriai reagavo, 
prašydama Varšuvos vyriau
sybę uždrausti prie didžiausių 
žydų kapinių statyti kryžius. 
Tikrovėje kryžiai statomi pri
vačioje žemėje. Jie primena, 
kad toje vietoje buvo sušau
dyti 125 lenkai katalikai. Ar- 
kiv. H. Mušinski aiškiai nu
krypo nuo Lenkijos primo 
kard. J. Glemp einamo kelio, 
kadangi jis kreipėsi į seimo 
konservatorių — katalikų par
tijos narį K. Sviton, prašy
damas jo nuosaikumo, bet 
kartu, jo pažiūrų supratimo. 
(K. Sviton savo pažiūras į kry
žių statymą pasisakė taip pat 
ir vokiečių televizijoje — 
K.B.).

Arkiv. H. Mušinski, kard. J. 
Glemp pavad. episkopate, yra 
gavęs premiją Tiubingeno u-te 
už katalikų ir žydų susitai
kymą.

Kard. J. Glemp yra laiko
mas lenkų tautinių katalikų 
simpatiku. Tuo tarpu arkiv.

„Gintaro” viešbutis Vilniuje. Šiame viešbutyje apsistodavo svečiai iš 
užsienio — dar sovietų laikais — dabar jis labai gražiai atnaujintas.

H. Mušinski yra linkęs į refor
mas. Lenkijos katalikai mato, 
kad ir popiežius daugiau pa
laiko H. Mušinskio einamą 
kelią, nes popiežiui Jonui Pau
liui rūpi ne tik platesnis Moti
nos Bažnyčios vartų atidary
mas Europoje, bet taip pat 
katalikų ir žydų pokalbiai.

Vokietijos televizija iš Len
kijos pranešė, kad kard. J. 
Glemp greičiausiai pritars len
kams nuimti kryžius prie kon
centracijos stovyklos. Prie 
Maidaneko kone. stovyklos 
numatytas didelis projektas
— apsipirkimo krautuvių, de- 
vocionalių dalykų parduotu
vės ir pan. taip spaudžiant 
Jeruzalei, buvo atšauktas, ne
paisant padėtų pamatų.

Veikia radijas „Glos Marui”
— Marijos balsas. Pranešėjas 
ir radijo valandėlės vedėjas — 
vienuolis savo komentaruose 
puola komunistus bei žydus. 
Radijo klauso 4 mln. katalikų. 
Vienuolio rengtos ekskursijos 
į Romą popiežius specialioje 
audiencijoje nepriėmė.

Neužmiršti reikia ir Gdans
ko klebono, kuris savo pa
moksluose aštriais žodžiais 
puldavo taip pat žydus ir ko
munistus. Vyskupas kleboną 
suspendavo metams. Kunigas 
yra L. Valenso nuodėmklau
sys. __________________
LIETUVA KVIEČIAMA 

I TARPTAUTINĘ
PARODĄ

Lietuvos ambasadą Prancū
zijoje pasiekė pakvietimas da
lyvauti parodoje „Expolan- 
gues”. Šios parodos eksponatai 
turi reklamuoti kalbą ir ap
ginti daugiakalbiškumą. Paro
da organizuojama kasmet, 
plačiai nušviečiama spaudoje. 
Tuo pačiu — tai įvykis, kuris 
ypatingai domina kalbos pro
fesionalus: mokslininkus, mo
kytojus, vertėjus raštu ir 
žodžiu, kalbos atašė ir t.t.

Tarptautinė paroda, išsi
driekusi 12,000 kv. m, plote, 
sukviečia per 300 dalyvių, ją 
aplanko 35 tūkst. žmonių. 
„Expolangues” vyks Grand 
Halle de la Villette de Paris 
1999 m. sausio 27-31 dieno
mis. Mūsų šaliai siūloma taip 
pat dalyvauti parodoje ir tu
rėti savo stendą. („KG”)

Danutė Bindokienė

Darbo diena — ne 
darbui

Naujai atvykę į Ameriką gy-j 
venti ar tik apsilankyti, at
randa daug neįprastų reiški
nių. Kai kam nusistebėjimą 
kelia ir kai kurios JAV valsty
binės šventės: lapkričio pabai
goje švenčiama Padėkos die
na, kurios esmės religinė, 
nors paprastai „valstybė ir 
Bažnyčia” griežtai atskiriama. 
Mirusiųjų prisiminimo diena 
yra gegužės mėnesį, nors ji 
skirta ne visiems mirusiems, 
o kariams paminėti — para
dais, prakalbomis, kapų puo
šimu ar aptvarkymu, nemai
šant su katalikiškomis Vėli
nėmis. Dar rudeniui neprasi
dėjus, ateina kita valstybinė 
šventė — pirmąjį rugsėjo pir
madienį. Tai Darbo diena, ku
rioje iš tikrųjų nereikia dirb
ti...

Ši šventė gan sena, vienokia 
ar kitokia forma pradėta 
švęsti praėjusio šimtmečio pa
baigoje, bet ne rugsėjo mė
nesį, o pirmąjį birželio šeš
tadienį. 1893 m. data buvo nu
kelta į vasaros galą, dabar 
Darbo diena švenčiama visose 
Amerikos valstijose. Verta pa
minėti, kad Europoje panaši 
darbininkų šventė buvo įvesta 
gegužės pirmąją, deja, po Ru
sijos revoliucijos ji tapo kruvi
nojo komunizmo simboliu, vi
siškai prarasdama savo ne
rūpestingą, pavasarišką links
mumą, skirtą ypač jaunimo 
pramogom.

Darbo diena suteikia žmo
nėms dar vieną progą pasi
džiaugti ilgu savaitgaliu, už
baigiančiu atostogų laikotarpį 
dirbantiems ir besimokan
tiems. Po šios šventės jau vi
sos mokyklos prisipildo moks
leivių bei studentų —pra
sideda įtempti darbai. Susi
pratusi lietuvių visuomenė 
vėl įsijungia į prasmingą ir 
daugialypę veiklą, kuri vasa
ros metu buvo kiek pasikeitu
si, bet iš tikrųjų nesustojusi 
(jaunimas stovyklavo, vyres
nieji ruošė „gegužines” ir po
būvius gamtoje). Jeigu lietu
višką veiklą matuotume „ren
ginių kalendoriumi”, kiekvie
no mėnesio pradžioje spausdi
namu „Drauge”, pamatytume, 
kad ji dar labai gyva, nors kai 
kas garsiai kalba apie nuo
smukį ir pranašauja greitą 
galą. Apie veiklos ir apskritai 
kultūros nuosmūkį kalbėta 
jau ne kartą, ypač penkias
dešimtojo dešimtmečio pabai-' 
goję ir šešiasdešimtojo pra
džioje, bet anų dienų „nuos
mukis” šiandien atrodo labai 
patraukliai.

Ir optimistai pripažintų, 
kad dabartinė lietuviškos 
veiklos kokybė gerokai apsi
nešusi nuovargio, išsisėmimo

ir apatijos nuosėdomis. Sun
kiau surasti organizacijų val
dyboms narių — ne taip, kaip 
kadaise, kai pasak humoristo 
Antano Gustaičio, „kur du 
stos, visados pešis dėl val
džios”. Nelengva priprašyti, 
kad bent laikinai kas sutiktų 
patalkinti. Vis tik lietuviška 
veikla yra kaip biržos rinka
— čia pakyla, čia vėl krinta... 

Pensininkai „neturi laiko”,
o jaunesnieji — noro, bet dar 
atsiranda kitaip manančių, 
kurie ir dirba, ir atlieka. Pro
blema kyla tik tuomet, kai tų 
darbštuolių nuotraukos ar. 
jiems padėkos pasirodo spau
doje, pasigirsta nuo scenų, 
nuaidi oro bangomis lietuviš
kose radijo valandėlėse. Kar
tais jie apipilami tokia aštria 
kritika, kad numoja ranka į 
lietuvišką veiklą, o spragos 
nėra kam užpildyti (tik ne
manykime, kad kritikai pa
ims darbus ant savo pečių — 
jų visa veikla dažniausiai re
miasi liežuvio judinimu).

Prasidėjus rudens laikotar
piui, atgyja ir mūsų dien
raščio puslapiai, kai juose 
spausdinami įvairių telkinių 
veiklos aprašymai. Tik kaž
kodėl labai nenoriai siunčia
mos nuotraukos, tarytum jau 
niekas nebeturi foto aparatų, 
niekas nebemoka jų vartoti... 
Čia nereikia profesionalų — 
ir mėgėjų nuotraukos dabar 
gražiai atrodo „Drauge”, tik 
būtina surašyti jose esančių 
vardus ir pavardes. Norime 
ypač kreiptis į visus, kuriems 
nepatinka iš Lietuvos per Eltą 
gaunamos nuotraukos. Laik
raščio puslapiai be nuotraukų
— kaip namas bė langų. 
Atsiųskite savo veiklos, mo
kyklų, savo aplinkos^ nuo
traukų, tuomet nereikės niur
nėti.

Pamažu šeštadieninis „šei
mų skyrius” nugali „lietuviš
ką kuklumą”, bet dar reikėtų 
jam daugiau dėmesio: nuo
traukų, aprašymų, mokslo pa
siekimų, organizacijų apdova
nojimų, gimtadienių, sužie
duotuvių, vestuvių, krikšty
nų, sukakčių paminėjimų ir 
tolygių naujienų. Redakcija 
turi per mažai žmonių, kad 
galėtų tokias žinias iš skaity
tojų surinkti ir paskelbti, tad, 
kviečiame į talką. Taip pat ra
giname rašyti laiškus. Visi 
mėgsta juos skaityti, bet tik 
saujelė žmonių parašo, tuo
met nerašantieji skundžiasi, 
kad „vis tų pačių asmenų 
laiškus spausdinate”.

Darbo dienos savaitgaliui 
praėjus, kviečiame visus į 
bendrą lietuvišką — ir tuo 
pačiu spaudos, kuri yra mūsų 
gyvenimo veidrodis — darbą!

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.16 (Tęsinys)
—-Bet ji užsidegė kaip kažin kas. „O kas. Tegu bū- 

nie nors ir dešimt. Negi tu jas neši? Traukinys veš”. 
„Žinau, kad veš, bet reikės persėdinėti. Juk ir pats 
Pupa sakė, kad iš žandarų ne sykį vos ištrūko. Ir mū
sų vyrams visaip buvo, o ką mudu, jeigu kas?” Ji įsirė
mė rankas į šonus, apatinę lūpą kramto. „Kodėl kiti 
visą Vokietiją apvažiuoja” Visko nusiveža, visko par
siveža, ir nė lapė neloja, o mudu ar jau kitoki? Iškle
rusios vištos? Jeigu višta esi, nevažiuok, aš, boba bū
dama, nuvažiuosiu ir viską nusivešiu. Jeigu važiuoti 
bijai, pėsčias galėsi ateiti. Kaip stovi”. Bet man viskas 
atrodė ne taip. Nežinojau, kaip, bet vis tiek ne taip. 
Atrodė ko skubėti, kai iš čia niekas neveja. Net ėmė 
noras pirma pačiam vienam nuvažiuoti ir pažiūrėti, ar 
ten toks rojus, bet, pažiūrėjęs į Brigitėlės sunkėjantį 
veidą, suvokiau, kad reikia šnekėti. Tai pasakiau: 
„Būtų lengviau keltis, jeigu komendantas duotų kokį 
raštą, kad keliamės į kitą stovyklą. Tada žandarai jau 
nebedrįstų į mūsų daiktus nošis kaišioti. Bet velnias 
neduos. Jeigu nebūtų įpainiojęs į miško kirtimą arba 
jei nors būtų nepatenkintas mano darbu, bet kur kitą

miškininką gaus”. Čia Brigitėlė atsigavo. Jai, matyti, 
irgi rūpėjo, kaip viską pro žandarus prasivešim, kad 
greitai sumetė: „O kodėl ne? Tau gal neduotų, bet man 
duos. Su jo sekretore gerai sutariu. Pamatysi”. Su ta 
sekretore, ir kitoms, važiuodavo pas anglus šokti. „Ką 
jam pasakysi, kad gautum?” — mėginau. Ji buvo vėl 
vienas spindėjimas. „Ką? Daug ką. Pasakysiu, kad su
radom tavo tėvus arba mano motiną, kad buvom per 
frontus pasimetę, o dabar norime, ką čia norime, kad 
turime sueiti kartu. Dar, kad jie jau seni ir mums rū
pi, kaip ten vieni verčiasi. Daug ką galima pasakyti”. 
Aš vėl suabejoju. „Su melu toli nueisi, bet kaip su
grįši?” ,Ar tu nori dar atgal čia grįžti? Ko? Kas tave 
čia traukia?” jau nebe pašnibždom pradėjo. „Ko norė
siu. Nenoriu tik taip pasakiau. Pasakiau pagalvojęs, 
kad gali pasiteirąuti, ar tokie žmonės ten tikrai yra”. 
„Eik tu... Teirausis dėl tokių niekų. Ligi kaklo turi 
savo reikalų, teirausis dar kažin ko”. Nebesiginčijau. 
Pas komendantą norėjau kartu eiti ir aš, bet ji nė į 
kalbas nesileido. Sakė: „Tą palik man. Eik ir tvarkyk 
daiktus. Pamatysi”. Ir nuėjo. Net į taką nesuko, bet 
nurūko tiesiai per mišką. Pastovėjęs, nuėjau namo ir 
aš. Ėmiau žiūrinėti daiktus. Ne kiek jų ir tebuvo. 
Didžiausias rūpestis buvo tos Pupos skardinės. Buvo. 
šešios. Niekaip negalėjau sumesti, kaip mudu dviese 
galėsim iš traukinio į traukinį perkeldinėti. Kiek su
mečiau, turėsim bent tris kartus persėsti. Turėjau ga
lą virvės. Kai atvarė į barakus, radau kampe, paėmiau 
ir įmečiau į savo lovą. Kai taisėm numetėm po lova. Iš

karto Brigitėlė juokėsi: „Kam tau ta virvė. Ar pasikar
ti galvoji?” O kai išsiskalbė, pati apsidžiaugė. Ištiesėm 
už pirties: buvo jai gerai, palikom ir kitiems. Nuėjau 
atsinešti. Kai tik ėmiau nurišinėti, užpuolė moterys, 
kam, girdi, jų virvę nori atimti. Mėginu vyriškai: „Kur 
jūs buvote, kai ją tiesiau? Kodėl tada nešaukėt, kam 
savo tiesiu. Kodėl nelaukėt, kol kokia valdžia jums 
išties?” Atsirado net ir kelios. Kauniškienė, atsimena 
ją?, Jau kėlėsi sijoną pas komendantą bėgti. Laimė, 
kad pro šalį ėjo pirmininkas. Priėjo, sužinojo, kas čia 
per erzelis ir užpylė moteriškėm šalto vandens: „Mote
riškės susisarmatykit”, riktelėjo. „Kaip jūs galite iš 
žmogaus jo paties virvę atimti? Ar jau sąžinės nebe
turite? Žmogus ją iš kažin kur kuprinėje atsinešė. Aną 
sykį, kai Brigitėlė neturėjo kur skalbinių sukabinėti, 
pats jam ištiesti padėjau. O dabar, jeigu jam savo 
virvės prireikė, tai ir prireikė”. Ir į mane atsisukęs 
paklausė: „Ar visos prireikė?” „Kur tau visos. Kiek 
liks, atgal galėsiu ištiesti”, prižadėjau. Mačiau, kad 
moterims nepatiko, bet kai pats pirmininkas už mane, 
vargšės pasitraukė. Iš tikrųjų, tai net ir pats neži
nojau, ar jis padėjo ją ištiesti. Padėti kažin kas tai pa
dėjo, bet ar jis, nebūčiau galėjęs prisiekti.

— Grįžau su virve, o Brigitėlė jau namie. Verčia iš 
lovos čiužinį lauk. „Še išnešk lauk ir iškratyk šiaudus. 
Maišo reikės”. „Neskubėk, — sakau — pragaras dar 
nedega. Pirma pagalvokim, kaip geriau viską sudėsim. 
O čiužinys juk ne mūsų”. „Ne mūsų? Sykį davė tai ir 
mūsų. Manai, kad kitur lovas su matracais rasi? Ką

savo nusiveši, tai ir turėsi. Jam vis galvoti. Stovėk ir 
galvok, kol kojos šaknis išleis. Tada nereikės niekur 
eiti. Aš, boba, greičiau sutvarkysiu”. O komendantas” 
Leido?” nusukau kalbą į savo pusę. Ji užkišo ranką už 
palaidinukės ir ištraukė sulankstytą popierių. Jame 
buvo parašyta vokiškai, kad tokie ir tokie vyksta ten 
ir ten pas savo tėvus „Ar aš ne sakiau”, prie mano nu
stebimo dar pridėjo. Reikėjo ruoštis. Kai surišau skar
dines taip, kad į antklodes suvyniotos atrodė kaip du 
lagaminai, net Brigitukė pagyrė. Ir nešti buvo patogu, 
ir palaidų daiktelių nedaug liko, kuriuos Brigitėlė į 
porą ryšuliukų susuko. Visi stebėjosi, kad mes taip 
greitai, bet kartu ir džiaugėsi, kad Brigitukės tėvai at
sirado. Sakė, visiems kartu bus lengviau laukti neži
nomo. Su stovyklos ūkvedžiu gerai sugyvenau, tai iš 
karto sutiko pavėžinti ligi stoties. Norėjau atiduoti už 
pavežimą visas tris suktines, kurias buvau iš to pus- 
cigario susisukęs pušyne, bet jis pasiėmė tik vieną 
„Traukiny negausi”, pasakė. „Pasitaupyk. Kažin kiek 
laiko reikės, kol į kitą Vokietijos šoną nusiklebetuo- 
sit”. Taip ir buvo. Tik trečios dienos pavakare pasie
kėm. Keturis kartus persėsti reikėjo ir kiekvieną sykį 
kažin kiek turėjom laukti. Bet komendanto raštelis 
daug padėjo. Žandarai nė vienoj stoty mūsų ryšulių 
netaršė. Kitų taršė, o mum užteko raštelio. Ir stovyklą 
susiradom. Net nelabai toli nuo stoties, tai ne taip bai
su buvo ir savo daiktus susiniūkti. Kiek pavargom, kol 
Pupą susiradom.

(Bus daugiau)
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RUDUO ‘98
Svarbiausias šio rudens 

įnašas, tai ilgas sijonas ir 
žemi batai. Būdingiausia ‘98 
m. rudens apibraiža: ilgas- 
lieknas siluetas. Sportiškumu 
dvelkiantis paprastumas. Pa
togumas. Prabangiškumas.

Apskritai artėjantis ruduo 
labai mums palankus savo as
meniniam skoniui išreikšti. 
Pasirinkimo begalės!

Spalvos. Pilka ir balta. Pa
gyvinimui ar paįvairinimui 
persvara tenka raudonai ir 
bordo arba bet kuriai paste
linei spalvai, kuri derinasi su 
pilkąja.

Sijonai. Dingo tik patys 
trumpiausi sijonėliai. Lieka 
madoje nuo kelius brūži
nančių iki žemę šluojančių 
ilgių — (maždaug nuo 28-40 
1/2 colių). Madingiausiai at
rodo klostytas arba siauras- 
tiesus sijonėlis. Katrą ilgį be- 
sirinktumėte, venkite ilgio, 
kuris kerta per storiausią 
blauzdos vietą. Praktiškiau
sias ilgis ir priimtiniausias 
dirbančioms, tai maždaug, 
tarp 28-35 colių. Madingiau
sias siekia ar net pralenkia 
kauliukus.

Kelnės. Kelnių pasirinki
mas gausus. Be klasiškųjų, 
vyrauja kariškių darbinės, 
plačios kelnės su didelėmis 
kišenėmis išorėje. Plačios, 
lengvo judesio — be „užprosio” 
kelnės. Siauros-tiesios. Juodos 
„denim jeans”.

„Pantsuits” ir eilutės (kos
tiumėliui) tebeklesti.

Avalynė. Prie šio sezono 
ilgo-liekno silueto geriausiai 
tinka žemi batai. Juo ilgesnis 
sijonas, tuo žemesni batai. 
Įvairaus ilgio botai ypač deri
nami prie ilgų sijonų. Apla
mai, avalynė gana grubi. Sub
tiliausi bateliai tenka bale
rinos batelių įvaizdžiui. Va
kariniai batai, jei ir grubūs, 
bet puošnūs — siuvinėti ir 
„karolėti”.

Apsiaustai (paltai). Neiš- 
ryškėja joks vienas stilius. 
Matyti ;,peacoats” (striukės). 
Tiesūs-siauri (įvairaus ilgio). 
„Chalato” išvaizdos ir, tikra to 
žodžio prasme, įvairaus ilgio 
apsiaustai (ploščiai).

Juo trumpesnį apsiaustą 
(paltą) rinksitės, tuo spor
tiškiau atrodysite.

Apskritai, įvairūs apgaubs- 
čiai nepaprastai populiarūs ir 
jie priskaitomi prie papuošalų 
ar priedų. Jų yra nuo pačių 
lengviausių ir gležniausių me
džiagų, skulptuoto aksomo, 
mezginių, angoros, kailio iki 
kutosinių senoviškų pianinui 
dengti skarų!

Medžiagos. Čia išryškėja 
šio rudens prabangiškumas, 
nes paprastiems siluetams —

Tarpta utiniame modelių agentūros „Elite” konkurse „Look of the Year 
‘98", kuris rugsėjo mėnesį trejus metus iš eilės vyks Nicoje (Prancūzija), 
teisę atstovauti Lietuvai iškovojo Laura Juknytė, Latvijai Metė Guna 
Vėjinia ir Ęstijai Kristei Kaina. Konkursas „Elitinis Top Modelis *98".

Nuotr. Eltos

lengvutei ir patogiai spor
tiškai išvaizdai, naudojamos 
puikiausios medžiagos: kaš
myras, alpaka, aksomas, an- 
gora, flanelė, minkštutėliai 
vilnos audiniai („tweeds”). Me
džiagos, šilku ir karoliukais 
siuvinėtos, vartojamos dienai 
ir vakarui.

Riba tarp dienos ir vakaro 
vis siaurėja! Šį sezoną prie 
medžiagų reikia priskirti ir

Megztinius. Prie ilgų si
jonų daugiausia derinami jau
kūs, puikių siūlų megztiniai ir 
megztinukai.

Populiariausia išvaizda būtų 
aukštų apykaklių megztiniai 
(„turtle-necks”). Šį rudenį apy
kaklės nedvigubinamos, bet 
sustumiamos žemyn (suraukš- 
lėjamos, kaip vėžlio kaklas). 
Labai mėgstami yra airių sti
liaus, kasa išnerti, smagūs 
megztiniai.

Prie medžiagų šį kartą pri
skiriu ir kailį. (Nebūtinai 
tikrą. Yra puikių imitacijų.) 
Kailis visur! Ant apykaklių, 
rankogalių, rankinukų, botų, 
pirštinių, papuošalų ir kur tik 
sugalvoji! Iš kailiuko tiesiog 
daro „megztinukus” ar lie
menes, dėvimas net su 
„džinsais”...

Papuošalai: sidabras (su 
saiku!). Indiški karoliukų vė
riniai.

Vakariniai rūbai. Siuvinė
tos medžiagos, mezgininiai 
įstatai, satinas ir kitos su bliz
gesiu ar blizgančios medžia
gos. Apgaubsčiai, skaros, pale- 
rinos — daugumas jų siu
vinėtos, skulptuotos, „kulto- 
suotos...” Jaučiama Indijos 
įtaka. Kitas kraštutinumas, 
tai nesudėtingų linijų ilgos 
pokylio suknutės iš minkštų 
vilnonių, kašmyrinių, angori
nių ar megztų medžiagų. Kar
tais derinamos su megztinu
kais ir dėvimos su žemais 
bateliais.

Papuošalai: sidabras (su 
saiku!). Indiški karoliukų vė
riniai.

Kad išgautumėte šio rudens 
įvaizdį, vadovaukitės Šiomis 
gairėmis:

1. turite jaustis ir atrodyti 
patogiai;

2. pagrindiniame apsiren
gime pirmauja paprastumas ir 
praktiškumas;

3. jūsų asmeniškumas pasi
reiškia prieduose, kurie yra 
puošnūs;

4. šio rudens šūkis — „Sai
kas”. Rinkitės tik po vieną 
priedą, pvz: subtiliai kyšančią 
puošnią liemenėlę. Skulptuoto 
aksomo šaliką. Papuoštus ba
telius arba įdomų rankinuką;

5. derinkite priešingybes. 
Pvz: vyriško stiliaus kos
tiumėlį su mezginių (palaidi-

Dalios ir Zigmo Kalesinskų Aukštesniosios liaudies amatų mokyklos viešnios: (iš kairės antroji) muziejininkė, 
etnografė Kazimiera Galaunienė, Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė ir mokyklos direktorius Zigmas Kale
sinskas keramikos dirbtuvėje.

Nuotr. Arūno Zalansko

MOKYKLA PREZ.
A. SMETONOS ŪKVEDŽIO 

NAME
Nedideliame Panemunės 

miestelyje, Vilkijoje, ant kal
no, netoli bažnyčios, dideliame 
mediniame name veikia aukš
tesnioji liaudies amatų mo
kykla, kurią 1991 m. įkūrė 
Dalia ir Zigmas Kalesinskai.

Tik atkūrus Lietuvoje ne
priklausomybę, Vilkijos vidu
rinės mokyklos dailės mokyto
jai Daliai Bartaševičiūtei-Ka- 
lesinskienei drauge su gimi
naičiais atsirado galimybė su
sigrąžinti senelio Jono Grigo, 
buvusio Jagniiniškių dvarelio 
valdytojo, 1937-1939 m. prezi
dento Antano Smetonos dvaro 
Užulėnyje ūkvedžio, namą. 
Jaunoji šeima numatė įsteigti 
mokyklą, kurioje senomis kai
miškomis staklėmis būtų au
džiami audiniai tautiniams 
kostiumams, o taip pat lova
tiesės, rankšluosčiai, gūnios, 
gūnelės, skaros, parenkant 
technikas bei spalvinius deri
nius, kadaise paplitusius Lie
tuvoje. Siekiant visiško tapa
tumo, verpalai dažomi auga
liniais dažais — pavasarį su
rinktais laukinių obelų žiedais 
ar rudenį krintančiais klevo 
lapais.

nuke). Minkštą medžiagą su 
standresne. Odą su šilku...

6. su ilgais sijonais klasiški 
švarkeliai šį rudenį beveik ne
derinami. Megzti švarkeliai 
arba megztiniai pirmauja.

7. Prie platesnio sijono rin
kitės siauresnį megztinį, kuris 
baigtųsi kur nors apie liemenį. 
Prie siauro sijono tinka dides
ni, grubesni ir ilgesni megzti
niai.

Prieš perkant ilgą sijoną, pa
galvokite, ar norite, kad jis 
kyšotų iš jau turimo apsiaus
to? Ar norite su jo apačia valy
ti laiptus? Ar galėsite įlipti į 
automobilį ir nesuklupti, li
pant laiptais?

Sijonai, turinys įskėlimus 
užpakalyje — nekaip atrodo. 
Pagalvokite, jei netyčia pra
irtų... Priekyje skelti sijonai 
gali sudaryti nemalonumų sė
dint. Perkant išbandykite.

Turėkite omenyje, kad 
įstrižai kirpti „A” pavidalo si
jonėliai moterims dėkingi. 
Klostyti sijonėliai, jei jie gau
bia kūną — gražu. Tik žiū
rėkite, kad klostai nebūtų 
„išsivėpę”, kūr nereikia!

Dar vienas patarimas toms, 
kurios mėgsta medvilnę (cot- 
ton). Kaip seniau buvau ra
šiusi, kad madoje atsispindi 
visi to laikotarpio reiškiniai... 
Kadangi šią vasarą pietinės 
valstijos smarkiai kentėjo nuo 
kaitros, kuri sunaikino med
vilnės derlių — jos kaina atei
nančiais metais, turėtų kilti. 
Tuo tarpu parduotuvėse dar 
tebėra didelis medvilninių 
prekių pasirinkimas — ap
sirūpinkite dabar!

Senųjų audinių raštus, tech
nikas, spalvinius derinius stu
dentai tyrinėja Vilniaus, Kau
no, Marijampolės, Rumšiškių, 
Telšių, Šilutės, Klaipėdos, Uk
mergės ir kitų muziejų fon
duose bei ekspozicijose. Be to, 
mokykla organizuoja ekspedi
cijas liaudies menui rinkti, fo
tografuoti, piešti. Jos vyko 
Dzūkijoje, Kaišiadorių, Sere
džiaus apylinkėse, Vilkijos pa
rapijos kaimuose. Surinkti au
dinių pavyzdžiai, piešiniai, fo
tografijos papildo mokomuo
sius fondus. Mokykloje yra 
graži margučių, senosios kera
mikos kolekcija, kurią tyrinėja 
šios specialybės studentai.

Šioje aukštesniojoje mokyk
loje mokosi jaunuoliai iš įvai
rių Lietuvos vietovių: Joniš
kio, Biržų, Pasvalio, Kretin
gos, Mažeikių, Raseinių, Rum
šiškių, Šakių, Jonavos, Čekiš
kės, Skirsnemunės, Kulautu
vos, Virbalio... Jie studijuoja 
dailės istoriją, liaudies meną, 
etnografiją bei jos istoriją, už
sienio kalbas, filosofiją. Jiems 
taip pat dėstoma kompozija, 
tapyba, piešimas, audimas, 
juostų pynimas bei jų audi
mas, siuvinėjimas. Keramikos 
specialybės studentai mokosi 
žiesti, lipdyti pagal senosios 
mūsų keramikos pavyzdžius. 
Indai degami juodosios kera
mikos degimo krosnyje, esan
čioje mokyklos kieme. Tai ir 
puodynės, ąsočiai, lauknešė
liai, lekai, dubenys, žibintai...

Studentų darbai eksponuoti 
parodose Vilniaus „Lango” ga
lerijoje, Kauno tautodailės sa
lone „Saulutė”, Filharmoni
joje, Rumšiškių liaudies bui
ties muziejuje, Ukmergės, Ma
rijampolės, Raseinių, Jonavos 
kraštotyros muziejuose. Mo
kyklos studenčių sukurti tau
tiniai kostiumai šią vasarą 
buvo demonstruoti Pasaulio 
lietuvių dainų šventės metu, 
tautodailės parodos atidarymo 
dieną prie Nacionalinio muzie
jaus. Parodinėje kolekcijoje

Šv. Juozapo darbininko koplytėlė. 
(Skulptoriai Mindaugas Būga ir Al
girdas Vaištaras). Šis f entasis yra 
Vilkijos miesto ir umatų mokyklos 
globėjas.

yra aukštaičių, dzūkių, suval
kiečių, žemaičių, Mažosios 
Lietuvos moterų bei merginų 
drabužiai. Jie sukurti diplomi
nių darbų gynimui. Diplo
mantės pačios audžia, siuvi
nėja, mezga, kuria galvos dan
gą, prieš tai ištyrinėjusios rei
kiamą literatūrą, muziejų fon
duose esančią autentišką me
džiagą. Diplomančių darbų 
vertinimo komisijoje dirba 
Lietuvoje žinomos liaudies 
tekstilės tyrinėtojos, etnogra
fės, Kazimiera Galaunienė, 
Aldona Stravinskienė bei me
notyrininkė Teresė Jurkuvie
nė.

Pirmąją tradicinės tekstilės 
specialisčių laidą mokykla iš
leido 1994 metais. Baigusios 
studijas,' merginos stoja į 
aukštąsias mokyklas, dirba 
pedagoginį darbą ar lieka mo
kykloje, kurioje formuojasi 
tautodailės populiarinimo 
centras.

Mokykloje vyksta seminarai 
Lietuvos mokyklų dailės, dar
bų mokytojų, ūkininkių...

Pirmoji seminarą organiza
vo Lietuvos Žemės ūkio mini
sterija, dabar į juos klausyto
jus sukviečia pati mokykla. 
Vyko seminarai, kuriuose da
lyvės buvo mokomos kurti 
juostas, austi gobelenus, mar
ginti kiaušinius. Žinomi meni
ninkai Marija ir Gintautas 
Gavenavičiai mokė iš džiovin
tų žolynų kurti paukštelius, 
dekoratyvines skulptūrėles 
bei įvairias mitologines būty
bes. Kaip marginti margučius, 
mokyti atvyko margintojos El
vyra Rakauskienė iš Kauno 
rajono Netonių, ir Aldona Ba- 
liulienė iš Marijampolės rajo
no Reketijos. Gobelenų audi
mo technikas demonstravo 
Danutė-Marija Selmistraitie- 
nė, padedant Kauno Dailės in
stituto studentui Albinui Vil
činskui.

Mokykloje yra turtinga bib
lioteka, kurios meno, mokslo 
knygas gali skaityti ne tik stu
dentai, bet ir miestelio žmo
nės. Dalis knygų dovanotos. 
Jų iš JAV atsiuntė kun. Anta
nas Saulaitis, Regina ir Vikto
ras Kučai, Audra ir Arūnas 
Udriai. Taip pat knygų įgyta, 
padedant Atviros Lietuvos 
fondui.

Mokykloje veikia vaikų ir 
jaunimo dailės studija. Ją 
įsteigė Dalia Kalesinskienė. 
Šiuo metu studijai vadovauja 
jos buvęs studentas, Kauno 
Dailės instituto tekstilės spe
cialybės antro kurso studentas 
Albinas Vilčinskas. Vaikų pie
šiniai pelnė apdovanojimus ir 
tarptautiniuose konkursuose, 
jų bei vadovo pavardės įrašy
tos į šių konkursų katalogus. 
Mokykla ir dailės studija or
ganizavo Lietuvos vaikų pieši
nių konkursą Kalėdų proga 
„Karalių pasaka”.

Gražūs mokyklos ryšiai su 
Želvos parapija (Ukmergės ra
jonas). Jos tikintieji rėmė fi
nansiškai studentę Aušrą Ru-

dokaitę, kuri pirmoji mokyklą 
baigė su pagyrimu. „Labai 
puikiai” įvertintas jos diplomi
nis darbas „Lietuvninkės (Ma
žoji Lietuva) nuotakos dra
bužiai”. A. Rudokaitė, konsul
tuojama dėstytojos Irenos Ma
kauskienės, atkūrė XIX a. Ry
tų Prūsijos papročių tyrinėtojo 
Eduardo Gizevijaus nupieštą 
nuotakos kyką. Jis kurtas, 
naudojant vieną seniausių 
tekstilės technikų-pinikus.

Dėstytojos Irenos Makaus
kienės studiją apie pinikus, 
atskiru leidiniu išleido Lietu
vos Respublikos Žemės ūkio 
rūmai (Kaunas, 1997 m.). Šie 
rūmai išspausdino ir kitos mo
kyklos dėstytojos Astos Van- 
dytės studiją apie tautines 
juostas „Juostos”.

Mokykla skatina ir peda
gogų paskaitinį darbą. Šio ra
šinio autorė, M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje tyrinėjusi 
dailininko Adomo Varno 
(1879-1979) fotografuotų Lie
tuvos kryžių negatyvus, juos 
tvarkiusi, apie gražiuosius 
mūsų tautos paminklus pas
kaitas skaitė Kaune, Ukmer
gėje, Čekiškėje, Raudonėje, 
Skirsnemunėje, Veliuonoje, 
Želvoje...

Dalios ir Zigmo Kalesinskų 
aukštesnioji liaudies amatų 
mokykla tampa Vilkijos kultū
ros centru. Čia koncertavo

Dailininko Antano Tamošaičio viešnagė Dalios ir Zigmo Kalesinskų 
Aukštesniojoje liaudies amatų mokykloje, Vilkijoje. Iš kairės: etnografė 
Aldona Rimdeikienė, Antanas Tamošaitis ir viena mokyklos savininkių 
Dalia Kalesinskienė. Nuotr. Arūno Zalansko

AMERICAN TRAVEL SERVICE
PRALEISKITE 

ŠV. KALĖDAS LIETUVOJE!
Specialios kainos skrydžiams iš įvairių miestų

Baltimore........................$480.00
Chicago........................... $479.00
Cleveland........................$518.00
Denver..............................$564.00
Detroit •••••••••••••••••••••••••A* $504.00
Los Angeles................... $594.00
Minneapolis.................. $504.00
New York........................$415.00
Omaha..............................$582.00
Orlando........................... $504.00
San Francisco...............$594.00
Tampa...............................$504.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 
turime spacialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestų.

* * *
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins pigiausius 

bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus.
* * *

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime.

American Travel Service
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163

žinomos solistės Regina Ma
ciūtė, Judita Leitaitė, Gintarė 
Skerytė, o taip pat Gražina 
Ručyte-Landsbergienė, And
rius Vasiliauskas, Gediminas 
Kviklys bei Vilniaus styginių 
instrumentų kvintetas. Vilki
jos vaikams vaidino Kauno lė
lių teatro aktorės.

Mokykla bendradarbiauja 
su Danijos Vallekildės aukš
tesniąja mokykla (Vallekilde 
Hjskole), įkurta 1884 metais. 
Ilgalaikės studijų mainų pro
gramos įgyvendinimo tikslais 
šiais metais Danijoje lankėsi 
Vilkijos mokyklos dėstytojai ir 
studentai. D. ir Z. Kalesinskų 
aukštesniojoje liaudies amatų 
mokykloje svečiavosi Vallekil
dės mokyklos direktorius su 
žmona. Čia taip pat lankėsi ir 
mokykla džiaugėsi dailininkas 
Antanas Tamošaitis, Dalia 
Galaunytė-Augūnienė, kun. 
Antanas Saulaitis, poetė Mari
ja Stankus-Saulaitė, Irena ir 
Petras Lukoševičiai ir dauge
lis kitų svečių, atvykusių iš 
užjūrio bei Europos. Šioje mo
kykloje visi laukiami. Atvykę 
Lietuvon, labai kviečiame, ap
lankykite ir Vilkijoje esančią, 
vienintelę tokią Lietuvoje, Da
lios ir Zigmo Kalesinskų aukš
tesniąją liaudies amatų mo
kyklą. Mokyklos adresas: Baž
nyčios g. 9, LT-4323 Viįkija, 
Kauno r., Lietuva.

Aldona Rimdeikienė



MUSŲ ŠEIMOSE
■

ai
Deimilė Eigirdaitė ir Haroldas Mockus prieš sutuoktuves Šv, Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, Los Angeles, CA.

KELIAS Į SANTUOKĄ
žvakes, Deimilė ir Haroldas 
Mockai — pradėjo nuo alto
riaus eiseną, skambant 
džiaugsmingai vargonų muzi
kai, elegantiškam būriui pa
mergių ir pabrolių, tėvelių, 
plačios giminės ir svečių. Ves
tuvių puota visų laukė gyvo
mis gėlėmis papuoštoje para
pijos salėje. Čia stalai buvo 
ratu pasieniais sustatyti ir 
skoningai įvairiu maistu ir 
gėrimais apkrauti.

Visų atliktų darbų priekyje 
buvo piršliai Gintas Moor ir 
Izabela Sogotauskaitė, kurie 
ne tik žavingai atliko senovi
nius vestuvių papročius, me
niškai papuošė salę, mokė 
šokių, vedė ratelius, vadovavo 
dainai; garbingai atgavo jau
nųjų stalą, užimtą Amando 
Ragausko įspūdingai įsilinks
minusių svečių. Mat, per ves
tuves viską reikia „suvesti”, 
čia pat atsiskaityti ir su 
piršliu. Vienok piršlys nebuvo 
pakartas, o gražiai (su pir- 
šliene) apdovanotas už iš
skirtinai gražią porą Angelų 
miestui, pirmą tokią iš nepri
klausomos Lietuvos. Puikios 
muzikos (ir akordeono) gar
sams aidint, iki paryčių sukosi 
vestuvinis šokančiųjų ratas.

Vestuvių puotos patiekalai 
buvo gardus, puošniai išdė
lioti. Maistą paruošė lietu
viškai gražios šeimos mama 
Ragauskienė su būriu šaunių 
padėjėjų.. Mockų vestuvėse da
lyvavo arti 100 asmenų — gi
minės, draugai ir nauji pa
žįstami.

Jaunoji Deimilė Eigirdaitė 
šiuo metu Northridge univer
sitete, ruošiasi buhalterijos 
specialybei; taip. pat groja 
smuiku. Jos tėveliai yra buvę 
Sibiro tremtiniai. Jaunasis 
Haris Mockus Klaipėdos kon- 
servatorįjoje įsigijo režisūros

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Los Angeles, CA, 
aukso žiedus sumainė du ne
priklausomos Lietuvos jau
nuoliai: Deimilė Eigirdaitė ir 
Haroldas Mockus. Atvyko jie į 
Kalifornija skirtingu laiku ir 
nevienodomis sąlygomis pri
puolamai susitiko ekskursi
joje. Žodis po žodžio užsimezgė 
tarp jų kalba; ekskursijai pasi
baigus ji nenutrūko. Išsivystė 
draugiškas šnekesys, dažni 
pasimatymai ir... meilė rado 
sau žėrintį, taką į jų jaunas 
širdis. Atsirado nauja kalba, 
kalba apie ypdybas. Vedybinį 
sakramentą jiedu norėjo pri
imti gerai pasiruošę.

Sovietinės okupacijos metu 
augę, nei vienas jų nebuvo 
krikštytas, nei prie Pirmosios 
Komunijos privestas. Šv. Kazi
miero parapijoje viešintis ku
nigas iš Lietuvos, čia labai 
tiksliai pasitarnavo. Atvykęs į 
Kaliforniją dviejų metų pa
storaciniam darbui, kun. Sta
nislovas Anužis šią, įsimylė
jusią porą pačiu laiku pa
stebėjo. Jr turėjo neužmirš-, 
tarną progą jiems, daugiau 
dvidešimt metų amžiaus su
laukusiems, geriausiai padėti. 
Abu juos pirma pakrikštijo, 
paskui išmokė poterių ir įpra
timo tuos poterius kalbėti, 
privedė prie Pirmosios Komu
nijos. Palaimino jų santuoką 
šv. Mišių auka, su šiai progai 
pritaikytu pamokslu, šių metų 
liepos 25 dieną, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

Visa ši apeiga buvo jauki ir 
giliai prasminga. Jautei pasi
didžiavimą šia pora ir jų su
tuoktuvių apeigos grožiui, iš
laikytam lietuviškų papročių 
lietuvių kalba prie lietuviškai 
ornamentuoto Šv. Kazimiero 
bažnyčios altoriaus. Uždegus 
simbolines gyvenimo pradžios

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 5 d., šeštadienissižymi — nebįjo pritaikyti 
naujų žinių ir savo galingo 
krašto vystyme”, — teigia iš 
JAV į Lietuvą gyventi persi
kėlęs verslininkas.

L. Kojelis taip pat pabrėžė, 
kad šis pirkinys yra istorinis 
Amerikos energijos industri
joje — tai pirmas kartas, kai 
visai privati firma perka tra
dicinę — reguliuojamą „val
dišką” energijos gamintoją ir 
paskirstytoją. Iki šiol tokie 
žingsniai buvo daromi tiktai 
tarp privačių energetikų arba 
jungiantis atskiroms ūkio ša
koms, pvz., elektros energijos 
ir dųjų įmonėms. „Tai vėl įro
dymas, kad CalEnergy vado
vai yra drąsūs, dinamiški ir 
kūrybingi sprendžiant klausi
mus ir išnaudojant naujas ga
limybes ir perspektyvas. To
kių perspektyvų šiandien turi 
Lietuva, pirmą kartą savo is
torijoje įgysianti galimybę par
duoti elektroj energijos per
teklių Europai”.

JAV akcijų biržos labai tei
giamai reagavo į šį pirkinį. 
CalEnergy akcijų kaina pašo
ko nuo 26,44 dol. iki 28 dol., o

L. KOJELIS SVARBIOSE PAREIGOSE
JAV bendrovė CalEnergy, 

stiprinanti savo bazę Ameri
koje, už 4 milijardus dolerių 
įsigįjo kitą JAV firmą — Mid
American Energy. MidAmeri
can tiekia elektros energiją 
JAV Vidurio vakarų valstijo
se. Tai pirmasis CalEnergy 
šuolis į vietinę distribuciją 
JAV rinkoje, kuri dabar dere- 
guliuojama. Šį pavasarį Power 
Bridge junginys, kurio pagrin
dinis narys ir yra CalEnergy, 
laimėjo konkursą statyti aukš
tos įtampos elektros energijos 
perdavimo liniją iš Lietuvos 
per Lenkiją į Europą. Cal
Energy atstovai numato, kad 
PowerBridge projektas kai
nuos beveik 450 milijonų dole
rių.

CalEnergy vadovai atkreipė 
dėmesį į tai, kad, žengdami į 
šią vidaus rinką Amerikoje, jie 
planuoja pasinaudoti firmos 
patirtimi, įgyta Didžiojoje Bri
tanijoje. Neseniai CalEnergy kino: „CalEnergy pritaikys 
nusipirko Didžiosios Britani- angiškąją patirtį ir parduoda- 
jos bendrovę Northern Elec- ma Lietuvoje pagamintą elek- 
tric, kurios naudojamos tech- tros energiją Vakarų Euro- 
nologijos įgalina pasiekti daug pai”. A. Foley dažnai lankosi MidAmerican akcijų kaina pa- 
daugiau vartotojų. Ši patirtis Lietuvoje, vykstant tolimes- ,'n'' tiK'a‘ on :Ui
bus pritaikyta vystant Mid- nėms deryboms su „Lietuvos 
American bendrovę, kuri tie- Energija” dėl PowerBridge 
kia elektros energiją JAV Vi- projekto įgyvendimo. 
dūrio vakarų regionui (Iowa, Linas Kojelis (firmos Kojelis 
South Dakota, Nebraska ir II- & Company prezidentas), at-

--------------------------------- —-----  stovaujantis PovverBridge jun-
specialybę. Gavęs diplomą, gdriiui Lietuvoje, pabrėžė, jog

Linas Kojelis
linois valstijos). Iki šiol Cal
Energy turėjo elektros energi
jos generatorius JAV vaka
ruose ir šiaurės rytuose.

CalEnergy viceprezidentas 
prekybai Adrian Foley III aiš-

kilo net 25% — nuo 20 iki 
25,25 dol. Galingos finansinės 
firmos Credit Suisse First 
Boston Corp ir Lehman Bro
thers Ine. konsultavo Cal
Energy, o SBC Warburg Dil- 
lon Read konsultavo Mid
American šiame sandoryje.

UAB „Kojelis & Company” 
yra oficialus Powerbridge jun
ginio atstovas Lietuvoje. Po-

LIETUVIAI
Inž. Liūtas Jurskis, gyve

nantis Red Bank, N.J., turin
tis savo konsultacinę inžine
rijos firmą, buvo išrinktas Ro
tary International apygardos 
valdytoju (District Governor), 
1998-1999 metų kadencijai, 
š.m. liepos 10 d., Wood Lake 
Country Club, N.J., įvyko L. 
Jurskio įvesdinimas į minėtas 
pareigas.

Šiai Rotary apygardai pri
klauso 43 klubai su arti 2,000 
narių. „Rotary International” 
organizacijos tikslas yra su-' 
burti verslininkus ir įvairių 
sričių profesionalus šalpos ir 
gerovės ugdymo darbams savo 
apylinkėse. Ši organizacįja, 
įkurta Paul Harris 1905 me
tais Čikagoje, yra paplitusi po 
visą pasaulį. Lietuvoje „Ro
tary International” sėkmingai 
veikė nuo 1934 iki 1940 metų, 
kai ši organizacija raudonojo 
okupanto buvo uždaryta, o di
delė dalis veikėjų sunaikinti 
vietoje arba ištremti į Sibirą.

Atstačius nepriklausomybę, 
„Rotary International” vėl 
pradėjo steigtis Lietuvoje. 
1992 m. L. Jurskis padėjo at
kurti Kauno klubą. Jo inicia
tyva, Red Bank, N.J., klubas 
trejus metus įsipareigojo rem
ti Kauno Rotary patarimais ir 
metine stipendįja. Šie seseri
niai klubai ir toliau palaiko 
ryšius. Pernai Red Bank,

ŽINIOSE

* Liūtas K. Jurskis

Stasė Bajalienė sveikina savo sūnaus Haroldo vestuvių puotos svečius ir jaunavedžius.

prieš penkerius metus atvyko tai rodo, kad -CalEnergy yra 
į Los Angeles pas savo tetą kūrybiška ir dinamiška ben-
Stasę Bąjalienę, buvusią gim- d rovė, norinti ir sugebanti . .
nazijos mokytoją Čilvinaitę. spręsti iškylančias problemas, ^erbndge Joginio nariais, be 
Jos sveikatai' pablogėjus, ap- Pataikyti naujus bei nestan- CalEnergy, dar yra JAV bend- 
sisprendė čia likti ir prižiūrė- daržinius metodus. „Yra ko rovės: the Stanton Group ir 
ti vienišą, pirmos pažinties amerikiečiams pasimokyti Eu- Siguler Guff & Company. 
brangią giminaitę. Po ilgų pa- ropoję. Amerikiečiai tuo ir pa- Vilija Jonkaitytė
stangų Stasė Bajalienė įsi- ______ _____  ■ __ ___________________________________
sūnijo tą Haroldą Mockų, savo
sesers vaikaitį. Dabar laimin
ga, kad jis Los Angeles rado
savo „antrąją pusę”, iškėlė Š.m. gegužės 16 d. vyko 
jiedviem neužmirštamai šau- Čikagos Saint Xavier universi- 
nias vestuves. Stasė Baja- teto mokslo pabaigtuvių šven- 
lienė, buvusi Ketarauskienė, tė. Baigiančių tarpe buvo ir 
mirusio Los Angeles žymaus Rimas Gecevičius, Angelės ir 
matematikos mokytojo žmona, a.a. Kazimiero Gccevičių sū- 
taipgi, palaidojusi savo antrąjį nūs, gimęs ir augęs Čikagoje, 
vyrą, ilgametį Kalifomįjos lie- Marąuette Parko apylinkėje, 
tuvių radijo darbuotoją Hen- Gegužės 17 d. Rimas, šeimos 
riką Bajalį, dabar, jau poilsiu- ir draugų tarpe,-džiaugsmin
gai prisilaiko (dėl nesveikatos) gai šventė mokslo baigimą, 
daugiau nuosavų namų ir te- Stropiai mokydamasis, jis per 
begyvena savo sūnaus palai- ketverius metus įsigijo Indust- 
mingų vestuvių atsiminimais. rial/Organizational Psycholo- 
Visada gerai nusiteikusi Stasė gy bakalauro laipsnį.
Bajalienė, viena iš užsiliku- Rimas baigė Švč. Mergelės 
šiųjų pirmų ateivių šioje para- Marijos Gimimo parapijos 
pijoje, yra labai šneki, viskuo pradžios mokyklą, Saint Law- 
domisi, o ypač jaunimo pa- rence berniukų gimnaziją ir 
saulėžiūra. Galėtų rašyti į Morraine Valley Community 
spaudą pati... Raginama, deja, kolegiją. Neatsiliko ir lietu- 
suabejojo ir pageidavo įdėti viškame moksle, baigdamas 
tiktai šį vieną ilgą džiugesio Marąuette Parko lituanistinę 
ašaromis drėkinamą sakinį: pradžios mokyklą, Kristijono 
„Jaunųjų ir mano vardu, Donelaičio aukštesniąją litua- 
didžiausia padėka priklauso mistinę mokyklą ir Pedagogi- 
kun. Stanislovui Anužiui, ku- nio lituanistikos instituto tre- 
ris juos išmokė poterių, jų metų kursą.
privedė prie Komunijos, įvedė Rimas jau daug metų skau- 
į mūsų lietuvių katalikų para- tauja Čikagos „Lituanicos” 
piją nariais gražiomis vestu- tunte. Sėkmingai baigė Lietu
vių apeigomis bažnyčioje, pri- vių Skautų sąjungos „Ąžuolo”, 
sidedant muzikui Viktorui vadovų kursus. Likdamas iš- 
Raliui ir solistei Stasei Kli- tikimas skauto vyčio duotam 
maitei-Pautienienei taip tin- pažadui tarnauti, jau kelinti 
karna giesme jauniesiems — metai dirba su „Lituanicos”
Avė Maria”. skautų tunto „Perkūno” drau-

Stasė V. Pautienienė govės skautais ir vilkiukais.
Pradėjęs studijuoti, Rimas

SVEIKINAME RIMĄ GECEVIČIŲ

Rimas Gecevičius

įsijungė į Akademinį Skautų 
sąjūdį ir šįmet vėl buvo iš
rinktas'į Korp. Vytis valdybą, 
kurioje vykdo sekretoriaus pa
reigas. Jau antri metai 
Čikagos Lituanistinėje mokyk
loje dirba su vaikų rateliu. 
Randa laiko ir jaučia malo
numą dalyvaudamas Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių šokėjų 
ansamblyje. Neapleidžia ir sa
vo pomėgių — slidinėjimo ir 
golfo.
Ateityje Rimas tikisi tęsti 
mokslą, siekdamas magistro 
laipsnio. Draugai ir Čikagos 
lietuviškoji skautija sveikina 
Rimą, linkėdami jam sėkmės 
tolimesniuose siekiuose.

M.U.

Miniotų šeimos keturios kartos. Ona Miniatienė, 92 m. gyvenanti Flori
doje, aplankė sūnų Juozų Texas valstijoje ir ten sutiko vaikaitį Mark Mi- 
niatą ir provaikaitį Benjaminą.

N.J., klubas išrūpino 18 šir
dies plakimo reguliavimo 
prietaisų (paceinakers) per 
„Heartbeat International” ir 
įteikė juos Kauno klubui, kad 
būtų nemokamai išdalinti šir
dies ligoniams Kaune.

Inž. Liūtas Jurskis „Rotary 
International” priklauso nuo 
1974 metų. Yra buvęs Red 
Bank, N.J., klubo pirmininku 
ir tarybos nariu. Kasmet, nuo 
1992 m., jis aplunko Kauno 
Rotary ir dalyvauja pasitari
muose. Šiandien Lietuvoje jau 
veikia 18 „Rotary Internatio
nal” klubų.

Sng.

NAUJAS DR. JONO DAUTARO VEIKALAS
Čikagoje jau ne pirmą kartą

viešėjo Vilniaus pedagoginio 
universiteto pedagogikos kate
dros docentas dr. Jonas Dau
taras, kuris rugpjačio 19 d. 
pajudėjo atgal į Vilnių.

Sis 1937 m. spalio 2 d. Ši
lalės rajone gimęs vyras, pe
dagoginį darbą pradėjo dirbti 
1961 m. Bijotų aštuonmetėje 
mokykloje (Šilalės rąj.), o po to 
daugiau kaip 10 metų darba
vosi pedagoginėje spaudoje, o 
nuo 1992-jų Vilniaus pedago
giniame un-te.

Prieš pat dr. J. Dautarui iš
vykstant, Ričardo Spitriaus 
spaustuvė Čikagoje išspaus
dino 'jo knygelę — „Litua
nistinio ugdymo JAV būklė ir 
perspektyvos”, kurią išleido 
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centras, vadovaujamas 
prof. dr. Jono Račkausko.

Kaip sako, pats knygelės 
(turi 60 didoko formato pusla
pių) autorius tikslas yra pa
žvelgti į XX amžiaus antrosios 
pusės lituanistinio ugdymo 
JAV raidą, kreipiant pagrindi
nį dėmesį į dabartį bei ateitį.

„Jau ne vieną dešimtmetį li
tuanistinis ugdymas JAV kin
ta. Šiuo metu jis išgyvena 
sudėtingą laikotarpį. Pirmiau
sia sumažėjo šeštadieninių li
tuanistinių mokyklų, dabar 
jų, lyginant su aštuntojo de
šimtmečio pradžia, priskai
čiuojama perpus mažiau. O to
kių mokyklų moksleivių skai
čius sumažėjo net daugiau nei 
dviem trečdaliais. Be to, pas
taruoju metu į lietuviškas mo
kyklas ankstesniųjų išeivių 
vaikai ateina blogiau mokė
dami lietuvių kalbą ir dažnai 
neturėdami didelio noro moky
tis”, — sako dr. J. Dautaras 
leidinio įvade.

Autorius, kuris linkęs „litua
nistinį švietimą” vadinti „li
tuanistiniu ugdymu”, antrąją 
knygelės dalį pašvenčia JAV 
lituanistinių mokyklų anke
tinės apklausos analizei: mo
kytojų išsilavinimui, kvalifika
cijų kėlimui, darbo stažui, mo
kymo metodams, individualių 
vaikų sugebėjimų atskleidi
mui ir t.t.

Taip pat čia išryškinami ir 
mokytojų pasiūlymai bei pa
geidavimai dėl lituanistinių 
mokyklų veiklos gerinimo, ug
dymo proceso tobulinimo.

Dr. Jonus Duutarus

Knygelės pabaigoje pateikia
mos pagrįstos išvados, naudo
tos literatūros sąrašas ir prie
dai — įvairūs dokumentai, su
siję su lituanistinių mokyklų 
veiklos plėtojimu. Autorius šį 
leidinį skiria studentams — 
būsimiems pedagogams ir vi
siems besidomintiems litua
nistiniu ugdymu Amerikoje.

Čia reikia pažymėti, jog dr. 
J. Dautaras Vilniaus pedago
giniame universitete šalia ki
tų kursų dėsto kaip tik kursą 
apie išėivijos lituanistinį ug
dymą ir jis visada susilaukia 
didelio studentų dėmesio.

Todėl ir šį kartą dr. J. Dau
taras išskubėjo prieš mokslo 
metų pradžią, kad galėtų tin
kamai pasirengti naujiems 
mokslo metams, kurie prasi
deda rugsėjo 1 d.

Pabaigai norisi dar pridėti, 
kad praėjusiais metais dr. J. 
Dautaras Čikagoje darbavosi, 
tyrinėdamas čikagiečio peda
gogo Domo Veličkos pedagogi
nę veiklą. 1997 metais Čika
goje pasirodė Lituanistikos ty
rimų ir studijų centro išleistas 
leidinys — „Pedagogo Domo 
Veličkos kūrybinis palikimas. 
Bibliografinė rodyklė”.

Pagal šią rodyklę vėliau dr. 
J. Dautaras parengė knygą 
apie D. Veličką ir, reikia ma
nyti, kad ir šis leidinys anks
čiau ar vėliau išvys dienos 
šviesą.

Edvardas Šulaitis

• Geras liežuvis yra tas, ku
ris vietoj susilaiko, gera kalbs 
ta, kuri rimtai apgalvota. Ka 
tu kalbi, tavo žodžiai turi būt 
geresni už tylėjimą.

Arabų išmintu
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Agentūra „Factum” prie Lietuvos Kultūros fondo gavo pirmąją paraišką 
Lietuvos rekordų knygos augalijos skyriuje registruoti rekordą „žemaūgė 
obelis”. Tokią obelį išaugino Aleksandras Borovikas iš Avižienių. Jo au
ginama obelis yra 1,3 m aukščio, brandinanti vaisius. Nuotr. Eltos

DIRBTI NENORI
ŽEMAŪGĖ OBELIS- Visagine yra 2.050 bedarbių,

Į LIETUVOS REKORDŲ -----------------------------------------
KNYGĄ

Agentūra „Factum” prie Lie
tuvos kultūros fondo gavo pir
mąją paraišką Lietuvos re
kordų knygos Augalijos sky
riuje registruoti rekordą „Že
maūgė obelis”. Tokią obelį 
užaugino Aleksandras Borovi
kas iš Avižienių (Vilniaus ra
jonas). Jo auginama „Čem- 
pion” veislės obelis yra 1,3 m 
aukščio, brandinanti vaisius.
Šią obelį nuolat nugeni A.
Boroviko senbernaras Centas.

Lietuvos rekordų knygoje 
apie obelis iki šiol tebuvo vie
nas įrašas. Storiausiųjų me
džių dešimtuke (pagal medžių 
rūšis) puikuojasi Kauno rajo
no Kazliškių kaimo „Senoji 
obelis”. Jos skersmuo žmogaus 
krūtinės aukštyje — 1 m 5 cm, 
aukštis — 12 m. (Elta)

tačiau Vokietijos pilietis Visa
gino bendrovės „Visateks” ge
neralinis direktorius Raimon
das Maisteris neranda savo 
įmonei 350 siuvėjų. Lietuvoje 
bedarbiai tokie pat, kaip ir Vo
kietijoje: darbo neturi, bet ir 
dirbti nenori, sako R. Maiste
ris. Kaip rašo „Lietuvos ai
das”, R. Maisteris pasakojo: 
„Man nereikia prastai dir
bančių. Nemažai siuvėjų teko 
atleisti dėl aplaidumo. Viena 
moteris, paklausta, kodėl per 
dieną mažai padaro, sakė, jog 
jai pinigų nereikia, nes vyras 
atominėje elektrinėje daug už
dirba. Ji sėdi čia, kad nuobodu 
nebūtų”.

Bendrovė „Visateks” atsira
do vietoje pernai bankrutavu
sio siuvimo fabriko „Trilypis”. 
Vokiečių tekstilės įmonei iš 
Brėmeno nupirkus bankrutuo
jantį fabriką, buvo pakeista 
visa įranga, bendrovė tapo 
modernia lengvosios pramo
nės įmone. Nuo sausio joje vie
na pamaina dirba 350 siuvėjų. 
Kad gamyba būtų rentabili, 
nuo liepos ketinama dirbti 
dviem pamainom, tačiau ant
rai pamainai nesiseka surasti 
siuvėjų. Dabar jų ieškoma ap
linkiniuose Zarasų ir Ignali
nos rajonuose. Jei susidarytų 
kelios dešimtys norinčių dirb
ti, įmonė juos į darbą ir namo 
vežiotų autobusu. Nors Ignali
noje ir didesnėse rąjono gyven
vietėse yra apie 500 bedarbių 
moterų, neaišku, ar jos norės 
dirbti. Rima Jakutytė

Veikla nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

ŠeSioą pokylių salės - tinka įvairioms progoms

35 iki 40 svečių

Bontinaltomv
40 iki 60 svečių

00M
60 iki 100 svečių

CLASSIFIED GUIDE
s /c £ L. a / zvr z

ĮVAIRŪS

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

Ar mėgstate šokti1? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos)

100 iki 135 svečių

125 iki 175 svečių

W BUIH
225 iki 550 svečių

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (700) 424-8654 

(773)581-8654

B&D
STATYBOS BENDROVĖ

NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

RE/MAX 
Ykealtors 

(773)586-5959 
(708)425-7160

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

45-asis SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1998 m. rugsjėo 10-13 d.
Pasaulio Lietuvių centre, Lemont, Illinois 

PROGRAMA

Rugsėjo 10 d. Ketvirtadienis 
2:30 vai. p.p.
Atidarymo žodis — Leonas Sabaliūnas
* Aušra Veličkaitė, „Išeivijos literatūros kritikų de- 

konstravimas”.
* Pietro U. Dini, „Baltų kalbų ir kultūrų istoriografi

jos tyrimai renesanso Europoje”. Praveda Giedrius Su
bačius

8 vai. vakaro
* „Lietuvybė mano kasdienybėje I” Pokalbį praveda 

Ilona Maziliauskienė. Dalyvauja: Irena Jakimavičiūtė, 
Audra Lintakienė, Daiva Markelytė, Gintaras Vaišnys.

Rugsėjo 11d. Penktadienis
9:30 vai. ryto
* Algimantas Gureckas, „Liberalizmo pergalė ir kas 

toliau”

* Leonidas Donskis, „Vytauto Kavolio palyginamųjų 
civilizacijų teorija”.

2 vai. p.p.
* „Karo ir pokario traumų apraiškos mūsų sąmonėje”, 

Violeta Kelertienė ir Danguolė Variakojytė.
* Pokalbis su Almantu Samalavičium. Praveda Viole

ta Kelertienė.
* Organizacinis posėdis. Pranešimai. A. Mackaus 

knygų leidimo fondo, Metmenų, Vytauto Kavolio premijų 
fondo, Federacijos ir suvažiavimo rengimo valdybų rinki
mai ir kt.

8 vai. vakaro
* Dokumentiniai filmai iš Lietuvos. Komentuoja Rūta 

Birštonaitė.
Rugsėjo 12 d. Šeštadienis

9:30 vai. ryto
* Pokalbis su Pietro U. Dini. Praveda Giedrius 

Subačius
* Almantas Samalavičius, JPostkolonijalizmas lietu

vių kultūroje”.
2 vai. p.p.
* Algis Mickūnus, „Dvilypė ištikimybė: išeivijos savi

monės sandara”
* „Lietuvybė mano kasdienybėje II” Pokalbį praveda 

Ilona Maziliauskienė. Dalyvauja: Vytautas Adomaitis, 
Vainis Aleksa, Imsrė Sabaliūnaitė, Paulius Slavėnas.

8 vai. vakaro
* Saulius Šimoliūnas prisimena Joną Kiznį.
* Rimvydas Šilbajoris: Nykos-Niliūno „Dienoraščio 

fragmentai”.
* Ansamblis „Delčia”. Dalyvauja: Aušra Veličkaitė, 

Silvija Eglynaitė, Rūta Mockūnienė, Pranciškus Ivinskis, 
Gediminas Markevičius.

* „Marius Katiliškis” — filmas.
Rugsėjo 13 d. Sekmadienis

10 vai. ryto
* Valdas Samonis „Lietuvos finansinė ekonominė sis

tema naujoje ryšių ir informacijos gadynėje: galimybės ir 
problemos”.

Suvažiavimo uždarymas — Leonas Sabaliūnas

Norintieji suvažiavime dalyvauti registruojasi iki š.m. 
rugsėjo 8 d. pas Mariją Paškevičienė, 306-65th 
Place, Downers Grove IL 60516. Tel.: (630) 852-3887.

Statome namus, atliekame įvairius 
remontus, įrengiame rūsius, statome 
balkonus, priestatus, patio, garažus, 
tvoras. Taisome ir dengiame stogus. 
Turime draudimą. Pensininkams 
10% nuolaida. Skambinti Kazi
mierui, tol. 708-453-1250.

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits”, “decks", “gutters’, plokšti 
ir “shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.

, S.Benetis, tel. 630-241-1912.t

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773)581-4111

Išnuomojamas 3 kamb. 
butas su šiluma ir virtuvės 

įrengimais. $380 mėn. 
66th ir Kedzie 

Tel. 708-425-7160

Home Health Care Intl. Agency
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615.

AMERICAĄr NBROAD’ INC‘

ten ir atgal

$675
$694
$694
$637
$637
$620

St. Peterburgas $650

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

Ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baldų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, švarą, pakavimą ir dirbti kt. 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec.” ir suprasti angliškai. Skambinti 
Anelei, tel. 312-850-0595.

4801 W. PETERSON AVĖ., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

VASAROS KAINOS

Ryga
Kijevas
Lvovas
Minskas
Vilnius
Maskva

i vieną pusę

$480 
$485 
$485 
$468 
$470 
$461 '

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

5058 S. ARCHER AVĖ.,
CHICAGO.IL 60632. 
TEL. 773-838-8888.

$490

5316 N. MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747.

5657 S. HARLEM AVĖ., 
CHICAGO.IL 60714. 
TEL. 773-788-1000.

Perkate automobilį?
Turite kredito problemų?

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis?

Ne problema!
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galite sėst už vairo 

šiandien!
(630) 207 2748

IEŠKOMA AUKLĖ 
2 m. berniukui. Darbas kiek

vieną dieną Čikagoje.
Tel. 773-586-6671.

3000 N.MILWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, EL 60618. 

TEL. 773-489-4999.

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.

tsr d^ps 
Realty Group Ine. 

Realmart 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

ObtIudc. Accent
—s^rrZI. Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Volco MaM (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

(vairių nuosavybių pirkime Ir pardavimo 
mieste Ir priemiesčiuose

Praleiskite šeštadienio vakarą 
linksmai

RESTORANE
„NERINGA”

2632 W. 71 St, Chicago, IL
Šeštadieniais, 9 vai. vakaro, čia 
groja A.BamUkio kapelą. Čių 

galėsite susitikti senus draugus ir
pažįstamus, susipažinti su naujais, 

pasišokti ir pasivaišinti 
lietuviškais valgiais bei gėrimais. 
Laukiame! Tel. 773-476-9026.

RIVERDALE AUTOMOTIVE
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobilį, motociklų ar komercine siuntą 
į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708.201-0586.

to LITHUANIA
.46 per/min

no monthly ch arge*, no n»«d to «witoh your current phone company, any day, 
any Įima; graat ratas to the rast of the wori«J 

For information call AOF International:
1-800-449-0445

G.L.QUALITY 
BODY SHOP

• norite pirkti varžytinėse;
• suremontuoti po avarijos;
• persiųsti į Lietuvą automo

bilius?
Kreipkitės tel. 
815-723-7650, 
312-953-9516.

IRVING PARK/KEDZIE 
1 bedroom, stove, refrigerator, & 

carpeting. Utilities not included. 
$375 per month.
Tel, 773-583-7293.

LABOR DAY GREETINGS 
TO ALL OUR CUSTOMERS 

FROM CRAWFORD SAUSAGE 
CO. 2310 S.PULASKI 

773-277-3095
„ALWAYS FRESH AS A DAISY”

LABOR DAY GREETINGS 
FROM

LAWN LANES 
7650 S.PULASKI, 

CHICAGO, IL 60629 
773-582-2525

f Skambinantiems į Lietuvą ir"! 
■kitas šalis $039 UŽ MINUTĘ!!! ■ 
I Pokalbiai iš visur ir bet kada, kur I 
|tik yra telefonas. Jokio specialaus | 

:aitų, pa-1 
nebūna!? |

10, $20 iri
|$50 vertės. Perkant korteles už| 
■$100-viena($10) nemokamai!!! ■ 
,Teiraukitės tel. 773-395-3208,! 
^773-230-0138.

|prisijungimo, jokių sąs) 
.pildomų mokesčių. Taip 
■BŪNA!!!
I Telefono kortelės $5, $

Jeigu sulaukėte garbingo 
amžiaus ir nebegalite gyventi 
vienas, nes reikalinga pagalba, 
kreipkitės į Apoloniją, tel. 
773-863-8980.

VILNIUJE
VIEŠBUTIS-KAVINĖ 

„ŠAUNI VIETELĖ” 
Pranciškonų 3/6, šalia Amerikos 

Centro. Tel. 011-3702-222189, 
fax 224110. Švarūs kambariai, 
šviežias maistas, erdvi salė, 
priėmimams, galimybė išsinuo
moti automobilį. Kainos tikrai 
prieinamos.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. Tel. 
773-778-1451. 

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

ALL CARE

MOVI N G
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 
GEDIMINAS 
773- 925-4331

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.

Puikus kambarys, sveikas 
maistas, mielaširdinga slauga. 
Visa tai rasite pas Apoloniją, 
tel. 773-863-8980.

ABSOLUTE HOME 
IMPROVEMENT Co. 

ieško patyrusių dažytojų, tapetų kli
juotųjų ir dailidžių medžio darbams (car- 
penters). Darbas šiauriniuose Čikagos 
priemiesčiuose. Tel. 847-831-1901.

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Tel. 773-776-8998

TWIN MAPLE ORCHARD 
Galien, MI, tel. 616-545-8840. 

Come & plėk your own plums & 
applcs! Exit 194 at 4A; drive East on 
US12 to Galien; 3 miles North of town, 
onjdtejeftjFniittsjĮvovrejkį^lJlį^

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., 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 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalj uždaryta

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909

SKYRYBOS, ĮSTATYMAI IR FINANSINIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiandieną mūsų tarpe atsi
randa vis daugiau porų, ku
rios dėl vienų ar kitų prie
žasčių nenori kartu gyventi ir 
skiriasi. Skyrybos, tai ne vien 
negyvenimas kartu, bet yra 
išardoma visas šeimos su
kauptas turtas, viskas, kas 
buvo užgyventa kartu, yra 
išardoma ir išdaloma. Ameri
koje veikia tam tikri įstaty
mai, kurie tvarko finansus 
skyrybų atveju. Čia keletas at
vejų:

1. Neseniai buvo išleistas 
„nekalto vedusiojo/sios” (inno- 
cent spouse) įstatymas, kuris 
yra dalis platesnės apimties 
IRS reformų įstatymo. Šis 
įstatymas palengvina asme
nims, kurie yra išsiskyrę, bet 
kurių skolos IRS buvo padary
tos, jiems dar būnant vedu- 
siems ir pildant pajamų mo
kesčių formas kartu. Jei išsi
skyrę vyras ar žmona sako, 
kad jie yra „innocent spouse” 
— nekaltas vedybų partneris, 
jie gali būti atleisti nuo IRS 
skolos mokėjimo, kuri buvo 
padaryta buvusio . partnerio. 
Anksčiau „nekalto statusui” 
gauti buvo taikomi labai griež
ti įstatymai. Dabar tas paleng
vinta, pvz., a. asmenims, ku
rie gyvena atskirai 12 mėn. 
nuo to laiko, kai jie pasirašė 
bendrą pajamų mokesčių for
mą, kurioje pažymėta, kad jie 
yra skolingi IRS; b. arba, jei 
vedusieji yra persiskyrę, ar le
galiai gyvena atskirai, tai vie
nas ar Įeitas vedusis gali pasi
rinkti mokėti skolą tik už tuos 
dalykus, kurie tiesiogiai yra 
priskiriami jam/jai.

Ši galimybė, dar vadinama 
„separate liability eleetion”, 
nesuteikiama tuo atveju, jei 
abu vedusieji žinojo, kad mo
kesčių duomenys nėra pilni, 
arba jei IRS įrodo, kad vedu
sių pora naudojo apgavystę — 
norėjo apgauti IRS.

2. Abu vedusieji tikisi pasi
naudoti ir vieno ir kito pensi
jos fondu. Įstatymas leidžia 
vienam vedybų partneriui iš
imti pinigus iš jo 401(k) ar 
panašaus pensijų plano, be ki
to partnerio leidimo. Pereitais 
metais buvo siūloma priimti 
įstatymo priedą, neleidžiantį 
be vyro ar žmonos sutikimo 
išimti pinigus iš 401(k) ar pa
našaus fondo, bet šis pasiūly
mas nepraėjo. 1984 metais 
Kongresas priėmė įstatymą 
„The Marriage Eąuity Act", 
kuris reikalauja, kad vyras ar 
žmona gautų vienas kito suti
kinu jei jie nori gauti pensiją, 
kuri neturi paveldėtojo. Bet 
šis įstatymas yra tik dėl „de- 
fined benefit” tipo pensijų, t.y. 
tokių, kai išėjęs pensijon as
muo gauna tam tikrą sumą pi
nigų kiekvieną mėnesį, kuri 
yra nustatyta pagal tai, kiek 
ilgai jis dirbo tai firmai ir kiek 
jis/ji uždirbo. Jei dirbantysis 
pasirenka pensiją be išmokų 
likusiam gyvam partneriui 
(vyrui/žmonai), tai toks, išėjęs 
pensijon dirbantysis, gautų di
desnę mėnesinę sumą pinigų 
tol, kol jis bus gyvas, bet po jo 
mirties pensijos išmokėjimai 
sustoja ir likęs partneris nieko 
negauna. Todėl yra būtina, 
kad yyras/žmona su tokia pen
sija sutiktų.

Pensijų planai, kaip 401(k), 
ar panašūs, kur dirbantysis 
pats deda pinigus į juos, yra 
dabar populiaresni, negu 
anksčiau minėtieji pensijų 
planai. Kol kas vyro ar žmo
nos sutikimas nereikalingas, 
norint vienam ar kitam išsi

imti pinigus iš 401(k). Taip 
pat nereikalingas vyro/žmonos 
sutikimas, jei vienas ar kitas 
dirbantysis (vyras ar žmona) 
nori užtraukti paskolą ant 
401(k).

3. Kredito kortelėmis, ku
riose yra įrašyti ir vyro, ir 
žmonos vardai, padarytos sko
los negali būti panaikintos, jos 
turi būti išmokėtos. Pvz., vy
ras ir žmona bendra kredito 
kortele už pirkinius padarė 
keliolika tūkstančių dolerių 
skolos. Skyrybų advokatas pa
sako, kad tą skolą turi už
mokėti vienas partnerių. Ta 
skola gali persekioti nekaltąjį 
partnerį tuo atveju, jei priteis
tasis skolų nemoka. Jei teisė
jas priteisė vyrui užmokėti 
kredito kortelės skolas, bet jis 
jų nemoka, kreditoriai gali 
ieškoti buvusios žmonos, ir 
neužmokėtą vyro skolą pažy
mėti jos kredito duomenyse. 
Kredito kortelių bendrovės 
nieko bendra neturi su skyry
bomis. Jos žiūri tik į pirmąją 
sutartį, kurią vyras ir žmona 
padarė su kredito kortelės 
bendrove, gaudami kredito 
kortelę. Skyrybų atveju reikia 
žiūrėti, kad ta pusė, kuriai 
buvo priteista užmokėti skolą, 
ją užmokėtų. Bet jei vyras ir 
žmona turi atskiras jų vardu 
išduotas korteles ir tik jis/ji 
jas tegali naudoti, tai tokių 
kortelių skola yra atsakomybė 
to asmens, kurio vardu kortelė 
išduota.

4. Jei miršta tėvai, vienas 
suaugusių vaikų yra testa
mento vykdytojas ir turi pri
žiūrėti, kad tėvų skolos būtų 
išmokėtos iš jų paliktų san
taupų — turto. Bet, jei tėvai 
mirę palikę 14,000 dolerių 
skolos, padarytos kredito kor
telėmis, o jų paliktos santau
pos siekia tik 10,000 dol., tai 
vaikai nėra atsakingi už liku
sius 4,000 dolerių. Jei tėvas/ 
motina miršta, nepalikdami 
pakankamai santaupų, skola 
„miršta” kartu su jais.

Panašiai yra ir su vieno 
partnerio, vyro ar žmonos, 
mirtimi: visos skolos, padary
tos tik vyro ar tik žmonos var
du „miršta” kartu su miru
siuoju.

5. Įstatymai draudžia asme
nims, jaunesniems negu 18 
metų, turėti kredito korteles 
tik savo vardu. Nepilnametis 
negali turėti savo kredito kor
telės be tėvo ar motinos para
šo. Įvairios kredito kortelių 
bendrovės turi savas taisyk
les. Kai kurios kredito korte
lių bendrovės leidžia nepil
namečiams gauti savo kortelę, 
remiantis ar garantuojant tė
vų ar kitų suaugusiųjų kredito 
kortele. Bet kuriuo atveju, už 
jaunuolio padarytas skolas 
yra atsakingas suaugusis, ku
ris pasirašė jaunuolio kredito 
kortelę, arba kuris turi kredi
to kortelę, kuria remiantis pa
pildoma kortelė buvo išduota.

Jei jaunuolis — nepilname
tis įstoja į knygų ar CD — 
kompaktinių diskų klubą be 
tėvų sutikimo, tada tėvai nėra 
atsakingi už skolas, kurias 
jaunuolis padarė.

Žinokite, už ką, kaip ir kur 
esate atsakingi, kad nebūtu
mėte nemaloniai nustebinti.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.08.25.

NAUDINGA ŽINOTI

1972 m. Kongresas priėmė 
apsigalvojimo, ar gal geriau

ATSARGIAI SU 
MIRUSIŲJŲ

DUOMENIMIS

Neseniai buvo sugauta vie
na moteris, kuri užsiėmė mi
rusiųjų pranešimų skaitymu. 
Ji paskambindavo į laidotuvių 
koplyčią, gaudavo žmonių te
lefonus ir paskambindavo 
jiems, sakydama, kad ji yra 
kredito kortelių anąlizuotoja 
— tikrintoja. Perspėdavo, kad 
žmonės būtų atsargūs su mi
rusiojo kredito kortele. Iš jų 
išprašydavo duomenis apie 
mirusįjį (motinos mergautinę 
pavardę, kortelės numerį „Soc. 
Sec.” numerį ir pan.). Turėda
ma šiuos duomenis, paskam
bindavo kredito kortelės bend
rovei, pateikdavo tuos duome
nis ir prisirašydavo save, kaip 
antrą kortelės savininkę. O 
tada pirkdavo ir pirkdavo... Ji 
būvo sugauta labai atsitikti
nai, kai pataikė ant vieno po
licininko ir jis jai duomenų ne
davė, sakė duosiąs vėliau. Ir 
tuo tarpu detektyvai ją suse
kė. Nesvarbu ar žmogus gy
vas, ar miręs, niekam neduo
kite informacijos, jei nežinote 
kas -tas žmogus yra, o ypatin
gai tokiam, kuris pats jums 
skambina telefonu ir jūs jo 
nepažįstate!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” 1998.08.11.

pasakyti, atvėsimo nuostatą 
(the federal cooling — off 
rule), kad apsaugotų vartoto
jus nuo pardavėjų, vaikš
čiojančių nuo durų prie durų. 
Bet ši nuostata yra dažnai 
klaidingai aiškinama. Pagal 
ją, pirkėjai turi 3 dienas laiko 
apsigalvoti, kada jie gali 
grąžinti pardavėjui nepatin
kamą prekę, bet ta nuostata
— tos trys dienos apsigalvoji
mo, nėra daugeliu atvejų tai
komos ar jų prisilaikoma.

„The cooling — off rule” (ap
sigalvojimo nuostata) duoda 3 
darbo dienas nepriimti — 
grąžinti prekę, kuomet pir
kinį padarėte savo namuose, 
bute, bendrabutyje ar darbo
vietėje, arba tokioje vietoje, 
kuri nėra pardavėjo nuolatinė 
būstinė, pvz., mugėse, suva
žiavimuose ar laikinai iš
nuomotame viešbučio kamba
ryje.

Šiai taisyklei yra daug 
išimčių. Taisyklė netaikoma 
tuo atveju, jeigu: (a.) prekė 
kainuoja mažiau, negu 25 do
leriai; (b.) prekė yra pirkta, 
užsakant ją paštu ar telefonu; 
(c.) pirkta 'pardavėjo nuola
tinėse verslo patalpose, kur 
jis paprastai tokias prekes 
pardavinėja, (d.) jei pirkinys 
buvo padarytas, jums prašant, 
dėl remonto ar priežiūros jūsų 
namams.

Ši taisyklė netaikoma namų, 
pardavimui/pirkimui, apdrau- 
dai, „securities”, automobi
liams, sunkvežimiams ir ki
toms motorizuotoms važiavi
mo priemonėms, kurios par
duodamos laikinose pardavi
mo vietose, bet savininkas 
turi ir nuolatinę verslo 
būstinę. Taisyklė netaikoma 
ir įvairiems rankų dirbi
niams, kurie pardavinėjami 
mugėse, apsipirkimo centruo
se ar mokyklose. Be to
įstatymo yra kitas federalinis 
įstatymas, vadinamas „Truth
— in — Lending Law”, kuris 
duoda žmogui tris dienas — 
„recision period” — atšaukti 
paskolą, kuria jis yra užstatęs 
savo namą. Taip pat žinokite, 
kad nėra jokio federalinio 
įstatymo, kuris reguliuotų — 
tvarkytų nepatinkamų prekių 
grąžinimą krautuvių. Tas 
priklauso grynai nuo krautu
vių, kokias grąžinamas prekes 
jie priims, pakeis, ar už ku
rias grąžins jūsų sumokėtus 
pinigus.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998/7/8

Čikagos Lituanistinė mokykla nuoširdžiai dėkoja
už materialinę paramą šiems asmenims ir organizacijoms:

— Ronald ir Aušrai Padalino iš First Rate Real Estate 
už $125,

— Zenono ir Vandos Petkų šeimai už $125,
— Juozui ir Danutei Kapačinskams iš „Racine Bakery” 

ir „Bake for Me” už $125.
— Vydūno fondui už $100,
— Gediminui ir Birutei'Jodwaliams iš Willowbrook Ball- 

room už $100,
— Aldo Naris iš Security Mortgage, Ine. už $100,
— Dr. Mindaugui ir Lydijai Griauzdėms už $100,
— John ir Marytei Utz už $100,
— Marąuette National Bank už $100
— Lietuvos Vyčių Vidurinės Amerikos apygardai už • 

$100,
— Southvvest Federal Savings už $55,
— Linen Land už $55,
— AB „Tulpė” už $55,
— Karaičių šeimai iš „Gintaro” vasarvietės už $55,
— Rasai Aleksiūnienei už $55
— Dr. Kaziui ir Maureen Jučams už $55
— Montessori Children’s House už $55
— Southwest Home Eąuity Assurance Program už $55,
— Dr. Domui Lapkui už $55
— Kelly-Flynn Flowers už $35
— Alvidai Baukus iš Century 21, Green Acres, R.C. už

$35,
— Lithuanus už $35,
— Rimantui ir Irenai Blinstrubams iš Centric CO .už

$35,
— Raimundui ir Vidai Bartašiams iš Beverly Dairy Ser

vice už $35,
— Glen ir Reginai Ruesch iš Home Time Refurnishing 

už $35,
— Dr. Algiui ir Violetai Pauliams už $35,
— Eric Siebring iš Siebring Enterprise už $35.

Taip pat širdingas ačiū .Antrajam Kaimui” už pasiū
lymą parengti meninę programą.

PARTIZANŲ ŠALPAI AUKOJO:

$200 - Eūgenia Pakulis, Alfonsas Pažiūra.
$100 - Petras ir Daina Rudd-Žemaitis, M.D., Rev. Jonas 

Pakalniškis, Ona Dovidaitis, Zigmas B.Dabrila. 
$50 - Robertas ir Aldona Tamulioniai, Kazys ir Louise 

Bačanskai, Bronius ir Česlovą Paliuliai, H.L.Roma 
Čepulis, M.D., Aldona Venckūnas, Jonas ir Sofįja 
Girdžiūnai, Vincent ir Genovaitė Ankai.

$40 - Antanas ir Elena Barčai.
$35 - Peter Navickas.
$25 - Alfonsas ir Regina Petrutis, Olga ir V.Petravičiai. 
$20 - Vai Krumplys, Jeronimas ir Aldona Dabrilla, 

Alfonsas ir Rozalija Plepiai, K. ir L.Kizlauskai, Elena 
Černius.

$15 - Anna ir Rūta Vardys.
$10 - Bronislava ir Aleksas Urbonai, Justin ir Angelė 

Skuodas, M.Naruševičius.

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba dėkoja visiems 
aukotojams ui aukas partizanų šalpai.

Aukas siųsti:
L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chicago, IL 60629.

Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

ALBINAS ir SOFIJA 
SLIVINSKAI

Šiai sukakčiai paminėti, iškilmingas šv. Mišias užprašė 
mylima dukra Virginija ir sūnus Romas.

Šv. Mišios už a.a. Sofiją ir Albiną bus aukojamos š.m. 
rugsėjo 20 d., 9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai prašome prisiminti ir dalyvauti šv. Mišiose 
už mūsų Tėvelius ir kartu pasimelsti už jų sielas.

Liūdi:Virginija ir Romas Kaukai, Romas ir Jūratė 
Slivinskai, anūkai, anūkės ir proanūkės.
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AJA.
GENUTEI ŠUKIENEI

mirus, jos vyrui dr. KAZIUI ŠUKIUI ir jo šeimai, seseriai 
JANINAI ŠALNIENEI ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Barbara ir Juozas Plikaičiai

A.tA.
GENUTEI ŠUKIENEI

mirus, jos vyrui dr. KAZIUI ŠUKIUI ir jo šeimai, seseriai 
JANINAI ŠALNIENEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Liucija ir Valteris Beržinskai

SUPRASDAMI PARTIZANŲ PASIAUKOJIMĄ GI
NANT TĖVYNĖS LAISVĘ

Jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui 
aukojo:

$ 200 Čižikaitė, Bronė.
$ 100 Stasiulienė, K., Petravičienė, Lidija.
$50 Chainas, Victor, Jadviršis, P., Memėnas, V., Sa

kalas, Adelė, Statkus, S. V., Urbonas, B. R., Barnabas, 
Vaškys, Petras.

$ 25 Kasis, John, Mikutaičiai, J. M., Paslonis, A. S., 
Volkovickis, Lidija.

$20 Daras, Vida A., Nenortas Vaclovas, Poškus, Ni
jolė, Pupienė, Z., Rąjeckas, Gediminas, Lesovičius, A. ir B. 
ir I.

$10 Ruokis, V., Verikas, A.
$5 Balanda Vince.
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja, 

mieliems aukotojams už parodytą meilę Lietuvos partiza
nams.

Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711-15 W. 71 St., Chica
go, IL 60629.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

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 AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONW1DE 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
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Partizanų „Girių aido” 
dainų vienetas po dvejų me
tų pertraukos vėl atvyksta į 
Kanadą ir JAV. Vieneto daini
ninkai yra žvalūs, kupini jau
natviškos dvasios, reiškiasi 
visuomeninėje ir politinėje 
veikloje. Jų dainos išsako par
tizanų žygdarbius, liūdesį dėl 
pavergtos tėvynės, tikėjimą 
šviesia ateitimi. „Girių aido” 
koncertai vyks PLC Lemonte, 
Jaunimo centre Čikagoje, Cle- 
velande, Baltimorėje, Vašing
tone, St. Petersburge, Los An
geles, Denver ir Omahoje.

„Dainavos” ansamblio 
pirmoji naujo sezono re
peticija bus rugsėjo 15 d., an
tradienį, 7:45 vai. vak., Pasau
lio lietuvių centro apatinėje 
salėje, Lemonte, Visi daina- 
viečiai kviečiami į naujus dar
bus. Taip pat nuoširdžiai kvie
čiami visi balsingi lietuviškos 
dainos bei giesmės mylėtojai 
įsijungti į ansamblio gretas ir 
dalyvauti repeticijoje.

Lietuvių Evangelikų re
formatų Bažnyčios JAV ju
biliejinis Sinodas numato
mas rugsėjo 19-20 d. Ziono ev. 
liut. bažnyčios patalpose, 9000 
S. Menard Avė, Oak Lawn, IL 
60453. Šeštadienį, 12 vai. at
vykusių registracija ir Sinodo 
atidarymas. Sekmadienį, rug
sėjo 20 d., 12:30 vai. p.p., 
iškilmingose pamaldose, iš 
Floridos atvykęs, dalyvaus 
kun. dr. E. Gerulis. Po pa
maldų pietūs, kolegijos prezi
dentės Halinos Dilienės 90 
metų sukakties paminėjimas 
ir Sinodo uždarymas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje”, rugsėjo 9 d., 
trečiadięnį, 2 vai. popiet, pa
minėsime Tautos šventę. Kal
bės dr. Linas Sidrys. Meninę 
programą atliks Algimantas 
Barniškis. Po minėjimo bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite!

Tautos šventės iškilmin
gas minėjimas, ruošiamas 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės, vyks sekmadienį, rugsė
jo 6 d. Šaulių namuose, Čika
goje. Visi kviečiami kartu su 
šauliais švęsti šią svarbią lie
tuviams šventę.

ALTo gegužinė rengiama 
rugsėjo 7 d., pirmadienį (Dar
bo dienoje) A. ir A. Grinių so
dyboje, 15904 W. 143rd 
Street, Lockport, IL. Važiuoja
ma savomis mašinomis. Kas 
galėtų kokį asmenį nuvežti, 
prašome skambinti tel.: 773- 
434-4646 arba 773-434-3713. 
Visi maloniai kviečiami pa
remti ALTo gegužinę.

Karštą rugpjūčio 29 d. rytą „Saulutės”, Lietuvos vaikų globos būrelio siuntinius į talpintuvą krovė Vladas Ruz
gą, Vytenis Lietuvninkas, Raminta Marchertienė, Kęstutis Jodvvalis, Viktoras Kučas, dr. Algirdas Marchertas, 
Vida Maleiškienė, dr. Donatas Tijūnėlis, Marytė Černiūtė, Aleksas Siliūnas, Julius Lietuvninkas, dr. Donatas 
Siliūnas, Andrėja Siliūnaitė, Rimas Siliūnas, Amelija Siliūnaitė, Andrius Lietuvninkas ir Viktutė Siliūnienė.

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marųuette Par
ke, rugsėjo 7-15 d. vyks kas
metiniai Šiluvos Dievo Moti
nos atlaidai. Pamaldos rytais 
9 vai., vakarais — 6:30 vai. 
Atlaidų metu pamokslus sa
kys svečias iš Lietuvos kun. 
Stasys Šlepavičius. Sekmadie
nį, rugsėjo 13 d., lietuviškos 
pamaldos įprasta tvarka, o 
Šiluvos atlaidų procesija pra
sidės 1:30 vai. p.p. iš Maria 
gimnazijos kiemo. Rugsėjo 7 d. 
ryte pamaldų nebus. Rugsėjo 
12 d., šeštadienį, vakarinės 
pamaldos yra 5 vai. p.p. 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
maloniai kviečia atlaiduose 
dalyvauti.

Antano Lipskio poezijos 
knygos „Rausvo dagio žiedas” 
sutiktuvės ir jo kūrybos paro
dos „Svajonių žmogus” ati
darymas ruošiamas šeštadie
nį, rugsėjo 19 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte. Kalbės rašyt. Paulius 
Jurkus iš New Yorko ir red. 
Danutė Bindokienė. Visi kvie
čiami.

Glenbard gimnazijos mo
kytojai, laimėdami 12% algos 
pakėlimą per tris metus, baigė 
penkių dienų streiką. Praeitų 
metų pragrindinės algos ribojo
si nuo minimumo $31,738 iki 
maksimumo $79,7980. Pagal 
sutartį, algos kils per trejus me
tus, ir tuomet pagrindinis mini
mumas bus $35,698, o maksi
mumas $85,675 už 36 savaičių 
mokslo metus. Maksimumą ti
piškai uždirba mokytojai tu
rintis magistro laipsnį, ir iš
dirbę 20 metų. Be to, mokytojai 
gali dar papildomai tūks
tančiais uždirbti būdami akade
minių skyrių viršininkai, pa
tarėjai, treneriai, ir pan. Tokiu 
būdu, jau už dviejų metų 
maždaug 12 Glenbard gimnazi
jos mokytojų uždirbs $100,000. 
Pernai tik vienas tiek uždirbo. 
O iš streikuojančių tarpo, du 
mokytojai, kurie buvo sužeisti, 
kada automobilis paslydo ant 
šlapio plento ir įvažiavo į pike
tuojančius, dar guli ligoninėje. 
Jų prognozė nebloga.

PAREMKIME
„KREGŽDUTE”

Katalikiškas vaikų laikraš
tėlis „Kregždutė”, kurią lei
džia „XXI amžius” Lietuvoje, 
jau kelis metus skelbia skaity
tojams rašinėlių konkursėlius. 
Rašinėlių temos būna krikš
čioniškos ir tautinės. Konkur
sėlio tikslas, kad jaunoji karta 
būtų auklėjama doroviniai ir 
tautiniai. Konkursėlio daly
viams skiriama po 10 litų ir 
pritaikytos knygutės. Mece
natė iš JAV.

1997-1998 mokslo metų kon
kursėlio tema buvo „Ką man 
reiškia Vasario 16-toji”. Keli 
tos temos rašinėliai buvo per
spausdinti „Drauge” „Tėvynės 
žvaigždutės” skyriuje. Tik ką 
gautame laiške iš „Kregždu
tės” redaktorių Mildos ir Vy
ganto Račkaičių rašoma: „Ma
lonu, kad ir 'Draugo’ skaityto
jai turėjo galimybę susipažinti 
su meilę tėvynei liudijančiais 
'Kregždutės' vaikų rašinė
liais. Mūsų dienraščiai 'Kregž
dutės' nenori matyti, nors ji 
'skraido' septyneri metai. Pra
dėjome rengti spaudai 300-tąjį 
numerį”.

Toliau rašo: „Jūsų dėka su
rengtų konkursėlių rašinėliai 
apie Lietuvos partizanus ir 
Vasario 16-tąją sukėlė nerimo 
sovietinio tipo pedagogams ir 
parodė, jog yra Lietuvoje šei
mų, kur iš kartos į kartą per
duodama meilė tėvynei, Die
vui. Tik liūdna, kad tokių šei
mų nedaug. Tačiau teikia vil
čių Švietimo įstatymo patai
sos. Po jų turėtų pagerėti pa
dėtis mokyklose. Neveltui taip 
sujudo raudonieji, ėmė šaukti 
apie valdančią katalikų religi
ją, jos diktatūrą, žmogaus tei
ses...”

„Kregždutė” daugiausia pla
tinama mokyklose. Yra moky
tojų, kurie to laikraštuko ne
įsileidžia. 1998-1999 metų te
ma: „Man patinka gyvulėlis ir 
kodėl jį Dievas sutvėrė”. Būtų 
gražu, kad tas krikščioniškas 
vaikų laikraštukas „Kregždu
tė” susilauktų paramos iš 
JAV, o gal atsirastų norinčių 
dalyvauti ir konkurse. „Kregž
dutės” adresas — J. Biliūno g. 
20-15, 4930 Anykščiai, Lietu
va.

Mokslo metai Lietuvoje 
jau prasidėjo. Mokyklų vai
kučiams reikalingos įvairios 
mokslo priemonės. BALFas 
nori ir toliau aprūpinti moki
nius lavinimuisi žaisliukais, 
kreida, spalvinimui pieštu
kais, spalvinimo knygelėmis, 
sąsiuviniais, žirklutėmis, po
pieriui klijais, saldumynais. 
Taip pat siunčiame reikmenis 
mokytojams. Prašome aukoti 
BALFui didesnius kiekius šių 
reikmenų. BALFas prie mok
slo priemonių į kiekvieną 
siuntinį įdeda vitaminų, sal
dainių ir vaikučiams maisto.

DRAUGO FONDAS
9999 IT. «3wf Street
Ch/cego, IL 90929 
TU 773-989-9900

POSĖDŽIAVO DIREKTORIŲ 
TARYBA

Pradedant Draugo fondo 
1998 m. rudens vąjų, rug
pjūčio 25 d., „Draugo” patal
pose įvyko Draugo fondo di
rektorių tarybos posėdis. Ja
me dalyvavo septyni direkto
riai iš devynių, ir „Draugo” ad
ministratorius Valentinas 
Krumplis.

Posėdyje buvo aptarta ir pri
imta 1998 metų pirmojo pus
mečio finansinė apyskaita, ku
rią praktiškai sudarė pavasa
rio vajaus pajamos ir išlaidos. 
Pusmečio pąjamas sudarė 
63,230 dolerių. Išlaidų buvo 
2,906 doleriai, iždą papildant 
60,324 doleriais. Per visą 
Draugo fondo veiklos laikotar
pį, maždaug 5 metus, fonde 
buvo surinkta 764,131 doleris 
narių ir rėmėjų įnašų ir gauta

ŠEIMOS FESTIVALIS
BALZEKO MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 

nuo 11 vai. r. iki 5 vai. popiet, 
visi kviečiami dalyvauti Šei
mos festivalyje Balzeko muzie
juje. Festivalį rengia muzie
jaus Moterų gildija. Numatyti 
įvairūs renginiai vaikams ir 
suaugusiems: pasakų seki
mas, „country” ir „western” šo
kiai, rankdarbių darymas, ge- 
neologinio šeimos medžio pie
šimas, meno dirbinių bei rank
darbių pardavimas, kepinių 
pardavimas, vaikų meno paro
da bei talentų pasirodymas.

Šeimos festivalio talentų pa
sirodyme gali dalyvauti vaikai 
iki 15 metų amžiaus. Šis ren
ginys vyks 1 vai. popiet. Vai
kai, kurie norės jame dalyvau
ti, turi atvykti į Balzeko mu
ziejų rugsėjo 10 d. 6:30 vai. 
vakaro išankstiniam pasirody
mui. Kurie nori dalyvauti Šei
mos festivalio meno parodoje, 
savo darbus turi pateikti mu
ziejui rugsėjo 18 d.

Daugiau informacijos teikia 
Irena Norbut (708) 974-2946 
arba Sigita Balzekas (630) 
986-8613.

ALMOS FONDAS

A.a. Filomenos Tarulienės 
atminimą pagerbdamas, Algis 
Čepėnas Almos fondui aukojo 
100 dol.

A.a. Genovaitės Šukienės 
atminimą pagerbdami, Roma 
ir Viktoras Masčiai, Pinellas 
Park, FL, aukojo 50 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikučių vardu dėkui! Au
kos nurašomos nuo mokesčių, 
Tax. I.D. 36-4124191. Čekius 
rašyti „Lietuvos našlaičių glo
ba”, pažymint, kad skirta Al
mos fondui. Siųsti: 2711 West 
71st Str., Chicago, IL 60629.

Birutė Jasaitienė
BATAI NAŠLAIČIAMS

Lietuvos prezidento žmona 
Alma Adamkienė, artėjant 
pirmajai mokslo metų dienai, 
Laugalių šeimynoje gyvenan
tiems našlaičiams padovanojo 
po batų porą.

Bronislava ir Vladas Lauga- 
liai oficialiai globoja 25 vai
kus, tačiau jų namuose Šiau
liuose nuolat gyvena jau 32 
našlaičiai, o vasaros metu šis 
skaičius išaugęs iki 43.

Pirmadieni, rugsėjo 7 d., 
yra Darbo dienos šventė, 
švenčiama valstybiniu mastu. 
„Draugo” redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
tad ir antradienio „Draugas 
neišeis. Linkime visiems savo 
skaitytojams, bičiuliams ir rė
mėjams poilsingo ir ir saugaus 
savaitgalio!

2,986 doleriai banko palūka
nų, beveik visas lėšas po iš
laidų investuojant vertybių 
rinkoje. Iš investuotų 700,000 
dolerių pelno „Draugui” jau 
išmokėta 255,400 dolerių ir 
dar 30,000 dolerių bus išmo
kėta šįmet.

Šios vasaros metu gauti 
4,556 doleriai ir dabar TCF 
banko sąskaitoje yra 7,413.49 
doleriai.

Paskutiniu metu vykstantis 
investavimų rinkos svyravi
mas yra palietęs ir nereali
zuotą Draugo fondo kapitalo 
uždarbį, kurio 1998.08.25 bu
vo apie 316,000 dolerių. Inves
tavimų komisija atitinkamai 
pertvarko portfelio pagal 
esančias aplinkybes ir rinkos 
eigą.

Iki milijono pagrindiniam 
Draugo fondo kapitalui dar 
trūksta 232,000 dolerių. Dar 
daug „Draugo” skaitytojų nėra 
įsijungę į Draugo fondo narius 
bei rėmėjus. Tam ir rengia
mas DF rudens lėšų telkimo 
vajus — nuo rugsėjo mėn. 
pradžios iki šių metų galo.
B

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

(sk.)
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Avė., Evergreen P k., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422- 
3455.

(sk.)
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memoriale, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

(sk.)
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk.)
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus.

(sk.)
• Tik *46 centai už minu

tę, skambinant į Lietuva; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tpkiam RSL/CYBERLINK 
pasiūlymui? Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesiniv, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556.

(sk.)
• II-oji Pasaulio lietuviu 

dainų šventė - 1998. Trys 
vaizdąjuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansambliu 
vakaras Kalnų parke, liepos 4

Posėdyje buvo nustatyta šių 
metų Draugo fondo narių su- 

* važiavimo data ir vieta. Su
važiavimas vyks spalio 17 die
ną, šeštadienį 10 vai. ryte 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje, Čikagoje. Suvažiavi
me bus renkami 4 direktoriai 
būsimų 2 metų kadencijai. 
Suvažiavime su pranešimais 
dalyvaus „Draugo” vyr. redak
torė Danutė Bindokienė ir ad
ministratorius Valentinas 
Krumplis.

Posėdyje pranešimą apie 
„Draugo” finansinę būklę pa
darė administratorius V. 
Krumplis. Po tam tikrų persit
varkymų, „Draugo” finansinė 
būklė šiais metais pagerėjo ir 
pirmasis pusmetis buvo už
baigtas su pelnu. Posėdžiui 
vadovavo DF direktorių tary
bos pirmininkas Bronius Juo
delis.

GAUSI TALKA 
DRAUGO FONDUI

„Trūksta tik 232,000 dolerių 
iki milijono” — sako Draugo 
fondo 1998 m. rudens vąjaus 
laiško antraštė.

Šie laiškai š.m. rugsėjo 2 d. 
iškeliavo visiems „Draugo” 
skaitytojams JAV ir Kanadoje 
su, Draugo fondo prašymu, 
kad į juos būtų atsiliepta su 
didesniu ar mažesniu įnašu, 
tampant DF nariais, rėmėjais 
ir garbės nariais.

Draugo fondo laiškų išsiun

d. (2 vai.); 2. Šokiu diena 
„Žalgirio” stadione, liepos 5 d. (2 
vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke, liepos 6 d. (4 vai.). Jau 
dabar galite užsisakyti pas 
International Ilistoric Films, 
Ine., skambinant tel. 773-927- 
2900, raštu arba asmeniškai 
atvykdami į mūsų raštinę 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. Vienos vaizdąjuostės 
kaina tik $20, arba visų trįjų $50 
ir $5 už persiuntimą. Mes pri
imame čekius ir Visa/Mastercard 
kredito korteles. Sav. Petras 
Bernotas.

(sk.)
• Brighton Parko namu 

savininkai, Vytautas Užgi
ris, Worčester, MA, Praurimė 
ir dr. Leonidas Ragai, Itasca, 
IL, Laura ir Albertas Valavi
čiai, dr. K.Jablonskis, West- 
chester, IL, Rimantas ir Aldo
na Vaitkai, Paradise Valley, 
AZ, Edna F.Black, Chatham, 
NJ, Florence Strouphauer, 
Pine Grove, PA, visi remia 
našlaičius Lietuvoje. Kiekvie
nas, pratęsdamas paramą ki
tiems metams, atsiuntė po 
$150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos” komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629.

(sk.)
• Edmundas ir Marija 

Vasiliauskai, Glen Ellyn, 
remia Lietuvoje du našlaičius. 
Pratęsdami jų paramą kitiems 
metams, atsiuntė $300. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičiu 
globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629.

(sk.)
• Baritonas Vytautas 

Juozapaitis ir pianistė Nijo
lė Ralytė atliks labdaros kon
certo programą rugsėjo 27 d., 
sekmadieni, 3:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Šiuo koncer
tu „Saulutė” tęsia „Ratukai 
Remigijui” vąjų, t.y. dešimties 
metukų berniukui, kuris turi 
tik dešinę rankytę, įtaisyti jo 
poreikiams pritaikytą „wheel- 
chair”.Nėra kairės rankos nei 
kojų. Visus gausiai dalyvauti 
kviečia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sekly
čioje”, Čikagoje ir Pasaulio 
lietuvių centro krautuvėlėje, 
Lemont, IL.

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos vai

kų globos būrelis, nuoširdžiai 
dėkoja už aukas padėti našlai

timui tėvų marijonų pastogėje 
susirinko gausus talkininkų 
būrys. Dalis jų neseniai talki
ninkavo Lietuvių operos laiš
kų išsiuntimui. Didžioji dalis 
jau penkeri metai talkinin
kauja Draugo fondo pavasario 
ir rudens vąjų laiškų išsiun
timui, kad būtų pasiektas 
Draugo fondo milijono dolerių 
pagrindinis kapitalas.

Talkininkavo šie asmenys: 
Algis Čepėnas, Adolfas Dirgė
la, Kostas Dočkus, Janina 
Dočkuvienė (viešnia iš Lietu
vos), Ona Gradinskienė, Vac
lovas Jakovickas, Danutė Ja- 
kovickienė, Aurelija Kriau
čiūnienė, Regina Kučienė, 
Viktoras Kučas, Sofija Pie
menė, Vytautas Prialgauskas, 
Kazė Požamiukienė, Antanas 
Paužuolis, Kazys Rožanskas, 
Regina Smolinskienė, Albinas 
Smolinskas, Aleksas Smilga, 
Aldona Totoraitienė, Pranas 
Totoraitis, Viktorija Valavi- 
čienė, Antanas Valavičius — 
pašto koordinatorius ir Stasys 
Žilevičius. Jiems reiškiu dide
lę padėką. Didelis ačiū O. Gra- 
dinskienei ir V. Valavičienei 
už vaišių paruošimą ir vir
tuvės sutvarkymą.

Dabar belieka laukti visų 
laiškų gavėjų malonaus atsi
liepimo su įnašais, kad šis ru
dens vąjus būtų sėkmingas, 
kaip ir anksčiau buvusieji.

Bronius Juodelis 
Draugo fondo vardu

čiams, daugiavaikėms šeimoms 
ir vaikams su negalia Lietuvoje. 
Aukojo: Laima Šalčiuvienė 
$729, tęsia trijų vaikučių meti
nę paramą; John Lapinski $60; 
Eugenija Baršketienė $120 
studento paramai; dr. Arūnas 
Gasparaitis $100; PLC Bingo 
$100; Grasilda Reinys $200; 
Joana Valaitienė $50. Po $25 
aukojo: Rima Binder, A ir 
R.Vaitkai, L. ir A.Glavinskai, 
D. ir G.Borgogni, R.Sėli, B. ir 
R.Kronai, I. ir A.Draugeliai, 
AŠoliūnienė, dr. A. ir dr. V.Sau- 
liai, Maisson Gourmet, Dalia 
Metzger, Meilutė Kusak, Up- 
town Hair Designers, Mattress 
World, Aldona Markelienė. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL, 60089. Tel. (847) 537-7949. 
Tax ID #36-3003339.

(sk.)
• A.a. Leono Okso prisi

minimui, jo devynerių metų 
mirties sukaktyje, rugsėjo 8 
d., 7:30 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Los Angeles, CA. 
Draugus ir pažįstamus prašo
me prisiminti Velionį maldoje. 
Žmona Izabelė Oksienė.

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

(1/2 bL (Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

1432S S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
TeL 706-301-4866 

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJKedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šefitad. 9 v j. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo*) 
TeL 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI 
LJtane & LFeyman

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse.
6213 S Archer Avė., Chicago, H, 00032. 
Tel. 847*361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mea jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaitę.




