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Kaina 60 c.

Kandidatai kalba apie
ekonomiją
Penktadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, vasario 12 d. (Elta) —

cijos konvencijų ir rekomenda
cijų ratifikavimą, reglamentuo
jantį darbuotojų ir darbdavių
santykių atitikimą tarptautinės
teisės normoms; išnagrinėti ir
pataisyti veikiančius Lietuvos
įstatymus, kad būtų sudarytos
palankios ūkininkavimo ir
investicijų sąlygos ir garantijos
Lietuvos ir užsienio šalių ūki
niams subjektams, įgyvendinti
daug kitų priemonių.

Trečią savaitę trunkančios rin
kimų kelionės paskutinę dieną
Algirdas Brazauskas praleido
šiaurinėje Lietuvoje. Perpil
dytuose Kupiškio kultūros na
muose vasario 11 d. jo laukė
miesto visuomenės atstovai, ap
linkinių žemės ūkio bendrovių
nariai, nemažas būrys apylin
kės ūkininkų.
„Vilniuje jau stovi prezidento
inauguracijai skirta kėdė ir kai
kas jau šiandien norėtų pasodin
Lietuvos vyriausybėje
ti į ją mano opoenentą, man pa
Šį trečiadienį vyriausybės po
dėję šalia jos premjero portfelį”, sėdyje pritarta siūlymui papil
kalbėjo Brazauskas. „Tačiau dyti įstatymo „Dėl Lietuvos
lemiamas žodis, kaip jau yra Respublikos gyventojų apsirū
buvę atgimimo laikais, priklau pinimo gyvenamosiomis patal
so tautai. Aš paklusiu tik jos pomis”, kad būtų sudarytos pa
valiai, pabrėžė kandidatas į lankesnės sąlygos apsirūpinti
prezidentus. Labai norėčiau butais iš tremties grįžusiems
tikėti, jog po prezidento rinkimų žmonėms.
pagaliau nurims politinės aist
Lietuvoje kasmet susikaupia
ros, kad žmonės nebus skirstomi apie 170,000 tonų pavojingų
į Stasio Lozoraičio, Vytauo aplinkai atliekų. Ligi šiol neiš
Landsbergio ar mano šalinin spręsta, kaip jas surinkti, sandė
kus”, kalbėjo Brazauskas. Pa liuoti ir padaryti nekenksmin
klaustas, ar gali žemdirbiai gas. Tai — viena didžiausių eko
tikėtis nors mažytės paramos šį loginių problemų. Vyriausybė
ypač sunkų pavasarį, Brazaus patvirtino šių atliekų tvarkymo
kas atsakė teigiamai. Vyriausy programą. Ji bus įgyvendinama
bės narius ir bankininkus kartu su šiame darbe patirtį
įtikinęs, jog dalį užsienio turinčiomis užsienio firmomis.
kreditų reikia skirti žemės
Vyriausybė pateiks Seimui
ūkiui. Jais būtų padengta dalis ratifikuoti Lietuvos Respub
išlaidų už kurą, trąšas, galbūt, likos ir Europos Rekonstruk
techniką.
cijos ir Plėtros Banko sutartį dėl
Vasario 11d. kandidatas į Lie paskolos neatidėliotinoms in
tuvos prezidentus Stasys Lozo vesticijoms energetikai bei
raitis su žmona Daniela keliavo Lietuvos ir Lenkijos respublikų
po Žemaitiją. Jis susitiko su Konsulinę konvenciją.
miestiečiais Plungės Kultūros
Vyriausybė pritarė Barcelonamuose, su žemdirbiais ir nos olimpinio čempiono Romo
moksleiviais Rietavo Žemės Ubarto fondo iniciatyvai įkurti
ūkio mokykloje. Telšiuose kan Vilniaus mieste fizinio lavinimo
didatas kalbėjosi su „Masčio” centrą perspektyviems sporti
darbuotojais, patarė, kaip būtų ninkams rengti, taip pat naš
galima įsigyti naujų žaliavų, ir laičiams ir kitiems sportą mėgs
realizuoti mūsų produkciją tantiems žmonėms. Tikimasi,
Vakarų Europoje.
kad šis fizinio lavinimo centras
Lozoraitis susitiko su Telšių padės ugdyti sportininkus bei
vyskupu Antanu Vaičiumi, su stiprinti žmonių sveikatą, ir
Telšių kunigų seminarijos rek kartu ilgam primins istorinį
toriumi Kazimieru Gaščiūnu, įvykį — pirmąjį Nepriklau
dėstytojais ir auklėtiniais, somybę atkūrusios Lietuvos
kalbėjosi apie artėjantį Popie sportininkų dalyvavimą olim
žiaus vizitą į Lietuvą, pasiruo pinėse žaidynėse startus.
šimą jam. Pokalbiuose dalyvavo
prelatas Alfonsas Svarinskas.
Žalieji Europos plaučiai
Telšių Kultūros namuose ir jo
„Žalieji Europos plaučiai” —
prieigose Lozoraičio laukė tūks
tančiai žemaičių su pučiamųjų taip vadinsis teritorija, apiman
orkestrų maršais, dainomis ir ti Baltarusijos, Estijos, Latvijos,
gėlėmis. Kalbėtasi apie sunkią Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir
situaciją kaime, biurokratiją Ukrainos regionus. Šių šalių
valdiškose įstaigose, energeti atstovai ketvirtadienį Varšuvo
je pasirašė susitarimą įkurti tokį
kos problemas.
draustinį. Jo tikslas — išlaikyti
ir atkurti gamtos kompleksą vi
Brazauskas prašo
vyriausybės ruošti
durinėje Europoje. Į jį įeina visa
ekonomikos įstatymus
Lietuvos teritorija, ypač didelis
dėmesys bus skiriamas Baltijos
„Siekant užtikrinti Lietuvos aukštumoms. Lietuvoje nuo
ekonominio potencialo išsaugo sovietų kariuomenės labai
jimą ir ugdymą, grindžiamą nukentėjo Rūdininkų miškas,
privačios nuosavybės teise ir Pabradės poligonas. Jiems sut
piliečių ūkinės veiklos laisve, ir varkyti reikės nemažai lėšų,
sudaryti palankias sąlygas ir tačiau manoma, kad balandžio
garantijas visuomenei naudin mėnesį Lucernoje Lietuvos
goms ūkinėms pastangoms ir sumanymą parems tarptautinės
iniciatyvai pasireikšti, tikslinga gamtosaugos organizacijos.
įgyvendinti privačios nuosavy
Konkreti „Žaliųjų Europos
bės įtvirtinimo, neliačiamumo plaučių” apsaugos programa
ir apsaugos teisines garantijas”, bus aptarta septynių šalių
sakoma kreipimesi. Jame siūlo susitikime gegužės mėnesį
ma parengti pataisas civilinia Druskininkuose.
me ir Baudžiamajame kodekse,
užtikrinančias ūkinių subjektų Sprendimai bus po rinkimų
ir piliečių teises ir konstitucines
Lietuvos Užsienio Reikalų mi
garantijas; parengti ir pateikti
Seimui svarstyti prioritetine nisterijoje svarbūs sprendimai
tvarka Komercinio (ūkinio) ko bus priimti po prėzidento rin
dekso projektą, paspartinti kimų. Kaip vasario 11 d. spau
Tarptautinės darbo organiza dos konferencijoje pasakė už-
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Šiaurės Korėja neįsileidžia
atominės įstaigos inspektorių
Pyongyang, Šiaurės Korėja

TATENA pareigūnai, susipa
žinę su šios įstaigos direktoriaus
pasiųsta kabeline telegrama,
manė, jog Šiaurės Korėja gaus
vieną savaitę nuspręsti, kaip at
sakys į šį reikalavimą.
Jei Kim II Sung komunistinė
valdžia atsisakys į tuos pastatus
įleisti inspektorius ar iš viso į
reikalavimą neatsakys, minė
tieji TATENA pareigūnai sakė,
kad tas reikalas bus paduotas
TATENA tarybai svarstyti ir,
jei taryba tai nutartų, galėtų
būti perduotas Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybai svarstyti.
Saugumo Taryba turi teisę
priversti valstybę patenkinti
TATENA reikalavimus, tačiau
neaišku, kokį ekonominį spau
dimą galima būtų sudaryti, nes
Šiaurės Korėja jau ir taip yra
ekonomiškai ir politiškai izo
liuotas, skurdus kraštas.
„Ši situacija yra šioks toks iš
bandymas TATENA galios”, pa
sakė vienas vakarietis parei
gūnas, turįs glaudžius ryšius su
TATENA. Po nemalonumo, kai
ši įstaiga nepastebėjo stambios
branduolinių ginklų gamybos
pėdsakų, , ji dabar jau pasiry
žusi antrą kartą tokios klaidos
nepadaryti”.
Šiaurės Korėja jau yra pripa
žinusi, kad gamino mažus kiek'ųrt plinonįujųo.fi , iriums savę

vasario 10 d. (NYT) — Tarptau
tinės Atominės Energetikos
Agentūros (TATENA) direkto
rius pareikalavo, kad Šiaurės
Korėja tuč tuojau inspektoriams
atidarytų du pastatus, kuriuose
bijoma, kad gali būti gaminama
branduolinė bomba.
Tai pirmas kartas, kai ši agen
tūra, priklausanti Jungtinėms
Tautoms, pasinaudojo išimtine
procedūra vadinama „ypatinga
inspekcija”, kuria kraštas gali
Lietuvos televizijoje rodomuose prezidentinių kandidatų debatuose sausio 27 d. savo pozicijas
būti
priverstas atidaryti įren
argumentavo Algirdas Brazauskas (kairėje) ir Stasys Lozoraitis (dešinėje). Vidury moderatorius
— Lietuvos Radijo-Televizijos generalinis direktoius L. Tapinas.
gimą, kurio nėra deklaravęs da
limi savo branduolinės progra
mos.
TATENA ėmėsi šio veiksmo,
stotį, skundėsi, kad po Seimo
rinkimų įvesta televizijos laidų vadovaudamasi Vakarų žvalgy
bos žiniomis, kad tuose pasta
cenzūra.
Vasario 7 d. prasidėjus balsa tuose gali būti laikomos bran
Vilnius, vasario 11 d. — paveikti televizijos, nes ją ir vimams paštu arba asmeniškai duolinės atmatos, galinčios įro
Sekmadienį įvykusiuose deba pagrindines radijo programas iš anksto savo apylinkėje, buvo dyti, kad yra gaminamas plutotuose K. Bobelis apkaltino V. kontroliuoja Brazausko šalinin draudžiama per spaudą, radiją, niumas, kuris yra naudojamas
Adamkų, kad šis Lietuvos aide kai. Lozoraičiui draugiškesnės televiziją skelbti kandidatus branduolinėse bombose. Slaptų
pavadinęs jį komunistu ir yra naujos radijos stotys, kompromituojančią medžiagą. jų pastatų kompleksas yra apie
raudonuoju. Tuo tarpu, LA veikiančios ultratrumpų bangų
Apklausų duomenys praktiškai 60 mylių į šiaurę nuo sostinės
straipsnyje Adamkus tepasakė: ruože. Tai „Radiocentras” ir kai neskelbiami. Mūsų kores Pyongyang. Pereitą savaitę
„Bobeliui aš buvau neįdomus, „Ml”. Dar yra „Vilniaus var pondentas Lietuvoje mano, kad TATENA inspektoriai, bandan
jis priekaištavo man, kad nuo pas”, kuris veikia ne visą parą. tai greičiausiai todėl, kad tys gauti branduolinių atmatų
1972 metų važinėdamas į Lie Tai stotys jaunimui, daugiausia niekas to profesionaliai nepa ištirti jų pobūdį, dar kartą buvo
tuvą bendrauju su komunistais duoda muziką, bet pastaruoju daro. Jis taip pat yra girdėjęs, neįsileisti į pastatus.
ir trukdau jam dirbti laisvinimo metu nelieka nuošaly nuo poli kad tam neturima pinigų, nors
darbą. Dabar ’superpatriotas’ tikos.
retkarčiais šiokie tokie skaičiai
Bobelis apsivertė ir atlieka
Televzijos žurnalistas, kalbė pasigirsta, bet nežinoma, kas tą
JAV LB atstovė
keistą vaidmenį”.
damas per komercinę radijo apklausą daro.' : ■
iauorauų;\}Oiiea)*' .pe
UK
Lozoraičiui Bobelis prikišo,
Stebi rinkimus
vilinės energetikos tyrinėji
kad nieko nenuveikė Lietuvos
Lietuvoje
mams. Bet amerikiečiai parei
labui. Adamkus čia bandė ko
gūnai
yra pasakę įtarią, kad
Philadelphia, Pa., vasario 11
rektiškai paaiškinti, kad
buvo
pagaminta
daug daugiau
d. — Asta Banionytė, JAV Lie
diplomato funkcijos yra kitokios
plutoniumo.
Pareigūnai
bijo,
ar pan., bet Bobeliui rėkaujant,
tuvių Bendruomenės Visuome
kad
per
didelis
uždelsimas,
Adamkus nenorėjo „nusileisti į
ninių Reikalų Raštinės direkto
jo lygį”. Po šios jų debatų laidos,
rė prie Washington, DC, vasario laukiant Šiaurės Korėjos at
Vilnius, vasario 11 d. — Nuo trumpą laiką lietuviai sugebėjo
nei Bobelis, nei Adamkus dar
9 d. išvyko į Lietuvą stebėti pre sakymo, leis jiems iškraustyti
pirmadienio Lietuvoje besilan tiek daug padaryti: sukurti
kaltinamą medžiagą ar į kitas
nėra ko nors papildomai pasakę.
kantis NATO Šiaurės Europos gerai veikiančią krašto apsau zidento rinkimų, praneša JAV vietoves, ar į gausių požeminių
Lietuvių
Bendruomenės
valdy

Sekmadienį taip pat vyko pre pajėgų vadas generolas G. gos sistemą”.
tunelių tinklą, esntį po šiais pa
tendentų rėmimo komitetų Johnson susipažino su Lietuvos
Šio apsilankymo metu jis tarė ba. Ji išvyko, skatinama kelių statais, kaip sako inspektoriai.
demokratijos
puoselėjimu
besi

narių susitikimas su žurnalis kariuomene. Dabar Lietuvos si su Lietuvos gynybos ministru
„Tuo tapu mes nežinome, ar
tais. Lozoraičio komiteto nariai kariuomenėje tarnauja 10,000 ir A. Butkevičium, kokiose srityse rūpinančių amerikiečių visuo
korėjiečiai
ką nors slepia, ar tik
pabrėžė, kad visiškai negali yra dar 10,000 kontraktus pasi NATO galėtų padėti Lietuvos meninių organizacijų, o JAV LB
priešinasi
inspekcijos
procesui”,
Visuomeninių Reikalų Taryba,
rašiusių savanorių. Laivyne, kariuomenei. Min. A. Butkevi
pasakė
vienas
amerikietis
bran
sienio reikalų ministras Povilas kuriame yra septyni pakrančių čiui pareiškus Lietuvos karinių kaip praneša jos pirmininkas duolinių ginklų specialistas Ko
Gylys, šiuo metu nustatomos už apsaugos laivai, tarnauja tik pajėgų pageidavimus, NATO Algimantas Gečys, kreipėsi į rėjoje.
sienio politikos artimiausios profesionalai. Silpniausia galės nuspręsti, kuri NATO Lietuvos Vyriausią rinkiminę
Nors Šiaurės Korėja 1985 m.
komisiją su prašymu jai talkin
ateities gairės, formuojamos Lietuvos karinių pajėgų vieta — šalis galės suteikti pagalbą.
pasirašė
Branduolinių ginklų
Kartu su gen. Johnson atvy ti, kaupiant informaciją.
Lietuvos ambasadų ir konsula aviacija. Yra tik trys radarai, o
neplėtojimo sutartį, ji daugelį
tų darbo grupės atstovauti reikėtų 13. Bet net ir tie trys kęs admirolas L. Revang tačiau
metų neįsileido TATENA in
Maskvoje, Kijeve, Minske.
kasdien užfiksuoja 22-24 oro išreiškė ir perspėjimą: „Jums
spektorių, sakydama, jog tol jų
Vasario 10 d. ministro nutari erdvės pažeidimus iš rusų pusės. sunku įsivaizduoti, kiek biuro- Rūpinamasi Lietuvos neįsileis, kol JAV iš Pietinės
mu Lietuvos ambasadoriumi
avialinijų saugumu Korėjos neišsikraustys savo
Gen. G. Johnson atrodė nuste krtizmo yra NATO. Kad būtų
Estijoje paskirtas Deividas Ma bintas lietuvių atvirumo ir dar priimtas koks nors sprendimas,
Vilnius, vasario 6 d. — Kele branduolinių ginklų. JAV tai
tulionis. Rengiama pasirašymui bo rezultatu. „Esu labai paten reikia, kad jam pritartų 16
to pastarųjų mėnesių nemalo pagaliau padarė 1991 metais.
Lietuvos ir Vokietijos deklara kintas”, jis pasisakė, „nes į šalių. Tai beveik neįmanoma,
nūs įvykiai Lietuvos komerci
cija. Pasirašyta konsulinė kon visus klausimus gavau labai Ypač sunku susitarti su pran
nių lėktuvų kompanijose paska
vencija su Lenkija.
išsamius ir atvirus atsakyumus. cūzais — jie visą laiką mano tino Susisiekimo ministeriją
Ruošiama pasirašymui tarp ...Aš tik stebiuosi, kaip per tokį kitaip nei visi”.
detaliai išsiaiškinti ir spręsti
KALENDORIUS
valstybinė sutartis su Lenkija.
šioje srityje besikaupiančias pro
Joje, kaip ir sutartyje su Vo
blemas kaip praneša Lietuvos
Vasario 13 d.: Benignas,
kietija, dar reikia suderinti
rytas laikraštis. Jos buvo ap Kotryna, Algaudas, Raudė, Ug
istorinių vertinimų formuluotes,
tartos uždarame ministerijos nė.
kurios būtų istoriškai teisingos
kolegijos posėdyje surengtame
Vasario 14 d.: 6-tas eilinis
ir naudingos abiem susitarian
„Lietuvos
avialinijos” kompa sekmadienis, Šv. Valentinas,
sekretorė
(beje,
profesoriaus
Vilnius,
vasario
4
d.
—
čioms pusėms. Gylio nuomone,
nijoje.
Kirilas, Metodijus, Saulius,
Lietuvos užsienio politiką Lietuvos universitetų rektoriai, alga — apie 14,700 talonų, do
Pagal vyriausybės nutarimą Saulė, Žynė.
cento
nesiekia
nei
120,000).
Bet
susitikę
konferencijai
Vilniaus
reikėtų labiau orientuoti į
baigiama kurti valstybinė
Vasario 15 d.: Prezidentų
Vidurio Europą, taip pat suakty universiteto rektorate, aptarė, ypač prastai apmokami asisten
saugaus skrydžio inspekcija. diena (JAV šventė), Faustinas,
tai.
Todėl
gabus
jaunimas,
bai

kaip
gelbėtis
nuo
gresiančio
dar
vinti santykius su Estija ir Lat
Visų „Lietuvos avialinijų” Jovita, Jurgita, Kintibutas, Gir
vija. Tuo tikslu kovo mėnesio vieno lėšų mokslui sumažinimo, gęs mokslus, jau nenori dirbti
tarnybų darbą kontroliuos mi denė, Girdenis.
universitete.
kaip
rašo
Lietuvos
rytas.
pradžioje susitiks visų trijų
Labai paseno aukštųjų mo nisterijos įgaliotinis, ypač daug
Vasario 16 d.: Lietuvos
Baltijos valstybių užsienio rei
Numatoma šiai sferai 1993 m.
dėmesio jis skirs skrydžių valstybės atstatymo šventė, Da
kyklų
techninė
bazė.
Vien
kalų ministrai.
skirti ne 7%, kaip ankstesniais
saugumui. Iki birželio mėnesio nielius, Julijona, Vasaris,
Lietuvos ir Rusijos santykiai metais, o tik 5% valstybės biu bibliotekoms būtiniausiai moks
iš naujo atestuojami visi Laisvė, Tautis.
linei
literatūrai
ir
periodikai
bus perspektyvūs, jei Rusijai džeto išlaidų. Rektorių konfe
lėktuvų vadai, ir tik tie, kurie
įsigyti
reikėtų
400,000
dolerių,
pavyktų atsisakyti šaltojo karo rencija priėmė kreipimąsi į
o, perskaičiavus į talonus, ši įrodys, kad turi pakankamai
ORAS CHICAGOJE
elementų savo politikoj. (A.M.) Seimą, vyriausybę, abu kan
suma viršytų 20% aukštųjų mo žinių ir įgūdžių, bus tvirtinami
— Tik šeši užsienio atstovai didatus į prezidento postą, kyklų biudžeto. Rektorių konfe ministerijos kolegijos posėdyje
Šeštadienį saulė tekėjo 6:51,
pareiškė pageidavimą stebėti kuriame išdėstyti, jų požiūriu, rencijoje kelis sykius nuskam kaip valstybės atstovai tarp leisis 5:19. Temperatūra dieną
Lietuvos prezidento rinkimų minimalūs reikalavimai bei bėjo mintis: „Jei valdžia ne tautiniuose skridimuose.
27 F (- 3C), apsiniaukę, naktį 12
eigą. Seimo protokolo biuro prielaidos, būtinos bent pa atsižvelgs į mūsų reikalavimus,
F
(- 11 C).
vadovo nuomone, balsavimo laikyti toliau griaunamam, ka nors esame ir ne vairuotojai, bet
Sekmadienį saulė teka 6:50,
procedūra domimasi mažiau dėl tastrofiškoje situacijoje atsi mums beliks, kaip ir jiems, kar
— Lietuvos Liberalų sąjun dalinai debesuota, į pavakarę
to, kad užsienyje labiau dūrusiam Lietuvos mokslui.
tu su dėstytojais ir studentais gos kongrese nuspręsta, kad šis vėl pasniguliuos, panaši tem
Jau net profesorius gaus ma eiti piketuoti Seimo, vyriausy judėjimas nuo šiol vadinsis par peratūra kaip šeštadienį,
pasitikima rinkimų demokratiš
žesnį atlyginimą, negu ministro bės rūmų”.
kumu Lietuvoje.
tija.
panašiai ir pirmadieni

Rinkiminės kampanijos
mūšiuose

NATO atstovas nustebintas
Lietuvos karinių pajėgų
darbais

Rektoriai protestuoja lėšų
mažinimą
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VILTIES IR RYŽTO
JUBILIEJUS
PROF. ČESLOVAS
MASAITIS

diškus poslinkius, pro naudos ar
garbės ieškojimą. Dar daug kam
Jaunučiai ateitininkai Clevelande su viešnia iš Lietuvos studente Aušrele Danieliūte.
teks suprasti, kad į laisvę
vedanti žvaigždė yra amžinieji
gėrio principai, o ne pastangos to signatarai ir laisvės kovų sa
PRASMINGAS PASIRUOŠIMAS
palenkti kasdienybės smulkme vanoriai yra mums liudytojai,
kad
laisvė
neįgyjama,
atsisa

nas savo užgaidoms. Tačiau mes
GAVĖNIAI
tikime, kad ir pro vis dar kant aukos bei atsakomybės.
neišsisklaidantį sunkios pra Žvelgdami į šį didingą mūsų is
Kovo 6 d., šeštadienį, kun. sutiktas tikrai džiaugsmingai.
eities rūką lietuviai suras torijos įvykį, galime visi — ir Algis Paliokas, svečias iš Lie
Registracijos priimamos tel.:
tikrąjį kelią į laisvę. Juk jųjų Lietuvoje, ir išeivijoje — sus tuvos, praves tradicinę Dvasinio 708-257-6675 (Ona Abromai
tvirtą ryžtą žengti į laisvę liu tiprinti savo ryžtą aukoti pra susikaupimo dieną Ateitininkų tienė). Pradžia: kovo 6 d. 9 vai.
dija ne tik Baltijos Kelias, ne tik bėgančių dienų patogumus švie namuose, Lemonte.
ryto/punktualiai/, baigsis 5-5:30
Televizijos Bokšto ir Medininkų sesnei ateičiai. Juk lietuviai
Nuteikti save Gavėnios laikui vai. vakaro. Visos dienos mais
kraujo aukos, bet ir toms au yra ateitininkai! Ne tik tie, ir gyventi tam laikotarpiui tin to, patalpų ir konferencijų va
koms pareikšta pagarba bei kurie priklausome savo garbin kamoje dvasinėje būsenoje, kad dovo išlaidoms padengti 15 dol.
meilė, liudijama visame krašte gai organizacijai, bet ir visi, nes ji būtų jaučiama žmogaus įpras asmeniui.
pravestu minėjimu, žuvusiųjų lietuviai nesitenkina šios dienos toje gyvenimo rutinoje, labai
Jadv. Damušienė
atminimui rengiamais pamink įvykių mirgėjimu. Jie visu pravartu. Pravartu, ypač mūsų
uolumu stengiasi sudėti prabė gyvenamojo krašto aplinkybėse,
lais.
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
Lietuviams, išgyvenus pusę gančių minčių trupinius į švie kur bet koks didžiųjų švenčių
sesnės
ateities
mozaiką.
Jie
DANTŲ GYDYTOJAS
šimtmečio tamsiame tiesos
meto dvasinis susikaupimas ar
2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30)
savo
darbu
ir
svajonėmis
kuria
darkyme, asmeninės atsakomy
susivaldymas nuo linksmybių ir
Olympia Flelds, III.
bės ir gėrio principų neigime, ateitį.
kūno sotinimo yra trukdomas.
Tel. (708) 748-0033
Svajonės, viltis ir ryžtas yra
Valandos pagal susitarimą
nėra lengva surasti kelią į
Krikščioniškos Bažnyčios di
pagrindinės
jėgos ateičiai sta džiųjų švenčių, kaip Kalėdų ar
tikrąją Tiesą. Mums gerai su
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
prantamas lietuvių dairymasis tyti. Tačiau tai statybai me ‘Velykų, metu vyksta kuo gar
JOKŠA
džiaga
yra
dabartis
ir
praeitis.
į Vakarų Pasaulį, kad pamatytų,
sesnis triukšmas dvasinei ra
VAIKŲ LIGOS
Savo
knygoje
„Asmuo
ir
istorija
”
kaip mes čia žengiame laisvės
mybei drumsti. Tuo triukšmu
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
keliu. Tačiau tai kažin ar pa Antanas Maceina rašo: „Kaip savojo „biznio” atstovai sten
Rez. (1-312) 778-787#
lengvina jiems pasirinkti tikrąjį istorinė būtynė žmogus yra giasi nustelbti reikšmingiauKab. (1-312) 582-0221
kelią, nes ir pas mus čia yra gimęs anaiptol ne tik tais ar siąją dalį tų švenčių prasmės ir
DR. VILIJA KERELYTĖ
daug tokių, kurie užmiršo Evan kitais metais. Ne! Jis yra reikšmės tikintiesiems. Tokioje
CHIROPRAKTIKA
gelijoje, pagal Joną, įrašytus žo išnešiotas bei pagimdytas ilgų sudrumstoje.dvasinėje aplinko
7271
S.
Harlem, tel. 708-594-0400
džius: „...kiekvienas, kas daro amžių kultūrinio vyksmo...” je tarpsta naujas bedvasis
Bridgvievv, IL 60455
nuodėmę, yra nuodėmės ver Taigi mes nesame tik šios žmogus.
Valandos pagal susitarimą
gas”. Laisvės yra du pagrindi dienos reiškiniai su galimu
Kitokių interesų pastangų
IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.
niai aspektai: (a) gebėjimas pro žvilgsniu į ateitį. Pati būtis mus rezultate, po 50 metų sovietinės
riša
ir
su
praeitim
—
netik
su
Specialybė — Kaulų ir sąnarių
tingai pasirinkti vieną iš esamų
priespaudos, išaugo ir Lietuvos
ligos ir chirurgija
laikotarpiu,
prasidėjusiu
su
veiklos galimumų ir (b) sąlygos,
žmogus. Visos pastangos užmuš
Holy Crosa, 2701 W 68 St.. Chicago
Tel (312) 471-5573
netrukdančios vykdyti savo pa mūsų gimtadieniu, bet su visa ti Diėvo buvimo pripažinimą ir
9830 S. Ridgeland, Chicago Ridge, IL
sirinkimą. Antrasis aspektas mūsų tautos istorija. Tai liudi savarankų mąstymą atėmė
Tel. (705) 423-0313, 425-9353
egzistuoja tik pilnutinėje de ja ir mūsų bendruomenės narių, žmogui žmogiškos moralės su
Valandos pagal susitarimą
mokratijoje, kurioje visi turi jau čia Amerikoje užaugusių ir pratimo pagrindus. Šiandien
lygias teises, kurioje nėra „pro net čia gimusių meilė savo Lietuvoje skundžiamasi nudvaDR. ELIGIJUS LELIS
letariato” ir privilegijuotos no istorijai ir tėvynei. Argi negraži sintu žmogumi; skundžiasi tie,
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St.
menklatūros, naudojančios spec- mūsų organizacijos nario Ar kurie nepasidavė tai srovei, nu
Tel. 312-735-7709
parduotuves, specligonines bei vydo Žygo auka mūsų organiza sinešusiai daug mūsų tautos
217 E 127st St
kitas „specprivilegijas” ir kuriai cijai tėvynėje ir Vytauto Di brolių.
Lemont IL 60439
turi aklai paklusti visi „prole džiojo universitetui? Argi
Kun. Algis Paliokas savo kon
Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą
tarai”. Ar pas mus čia tikrai visi sutilptų į šio laikraščio puslapį ferencijose palies dvasinių galių
lygūs? Kas dar čia gali pats vardai visų čia gyvenančių jau stiprinimą, kad įvairių interesų
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
nustatyti sau atlyginimo dydį, nesnės kartos lietuvių, kurie „pirkliai” nepajėgtų suklaidinti
DANTŲ GYDYTOJA
kaip daro mūsų senatoriai ir skyrė ir tebeskiria savo suge žmogaus, kad žmogus nepaskęs
9356 S. Roberts Road
kongreso nariai? Kas dar gali, bėjimus ir daug laiko bei darbo, tų jų kuriamoje bedvasėje
Hickory Hills
taip kaip jie, nenubaustas rašyti padėdami siekti laisvės, dirb baloje.
Tel. (708) 598-2131
dešimties ir net šimtų tūkstan dami Lietuvoje ir čia Ameriko
Kviečiami visi, kas tik gali,
Valandos pagal susitarimą
čių dolerių sumoms nepadeng je, organizuodami kultūrinę, pasinaudoti šio savaitgalio
Nors tautinis sąmoningumas tus čekius? Ar pas mus nėra dar materialinę ir dvasinę paramą konferencijų mintimis ir Gavė
DR. VILIUS MIKAITIS
ir intelektualinis lygis Lietuvoje ir kitų akivaizdžių teisių pikt- atsistantančiai tėvynei? Todėl, nios metu gyventi taip, kad
Šeimos daktaras ir chirurgas
Family Medical Cllnlc
dabar daug aukštesni, negu naudojimų? Ar tai nesudarko minėdami mūsų krašto nepri sutiktas Prisikėlimo Rytas būtų
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
1918 metais, tačiau ekonomi demokratijos vaizdo tiems, klausomybės paskelbimo jubi
Priklauso Palos Community Hospital ir
niai sunkumai dabar didesni, kurie žvelgia į mus, išsivadavę liejų, galime ne tik sustiprinti yra neapsakomai didelis ne tik
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
negu tada. Dėl šių sunkumų, dėl iš Blogio Imperijos ir ieško pa nepalaužiamą ryžtą atstatyti tiems, kurie gimėme ir augome
Tel. (705) 257-2265
nerangumo išbristi iš sugriu vyzdžių, kaip žengti į tikrąją tikrą laisvę ir demokratiją, Lietuvoje, bet ir tiems, kurie
vusios imperijos liekanų, nesu laisvę?
paremtą tikėjimu laisvės Kūrėjo brendo Vakarų kultūroje ir su DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
gebėjimo atsikratyti jai tarna
Lietuvoj ir išeivijoje atviras ir mums skiriama meile, bet ir gebėjo nesumenkinti savo bū
Tel. (1-312) 787-7575
vusių savanaudžių ir taip pat
pasidžiaugti,
kad
šis
didingas
ties, sustumdami ją į prabėgantį
nuoširdus nepriklausomybės
5780 Archer Avė.
dėl daromų klaidų, o kartais net atstatymo deimantinio jubilie istorijos įvykis yra ir mūsų šios dienos laiką, kurie jaučia
(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Avė )
nesąžiningumo komunistinės jaus minėjimas yra viena iš švie asmeninės būties dalis, kad jo aukščiau cituoto A. Maceinos
Valandos pagal susitarimą
sistemos nusavinto turto pri siausių pamokų, kaip ieškoti jo įnašas į mūsų pasaulėžiūrą ir teigimo prasmę savo asmens pil
JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
vatizacijoje, dabar reikia dar laisvės. Nepriklausomybės ak gyvenimo prasmės ieškojimą natvėje.
ROGER TOLENTINO, M.D.
didesnio ryžto ir aukos krašto
Gydytojai ir chirurgai
laisvei atstatyti, negu to reikėjo
Anestezijos Ir skausmo
aną lemtingąjį vasario 16-tosios
gydymo specialistai
šeštadienį. Tada mūsų tauta bu
Sherman ligoninė, Elgin, IL
vo išgyvenusi ilgą priespaudą,
Tai. 708-858-8976
tačiau beveik visų lietuvių šir
dyse plakė laisvės ilgesys, nes
DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA
jie tikėjo visatos Kūrėją, kuris
10442 W. Cermak Rd.
dovanojo žmogui laisvę, tuo
VVestchaatar, IL 60153
išskirdamas jį iš visų kitų žemės
Tai. 708-531-1113
tvarinių. Tada daugumai lietu
Valandos pagal susitarimą
vių nebuvo svetimas apaštalo
Povilo laiške galatams įrašytas
teigimas: „Kristus mus išva
LINAS A. SIDRYS, M.D.
davo, kad būtume laisvi!” Da
Ophthalmologas/Akių Chirurgas
2636 W. 71 et St.
bar dar daug kam Lietuvoje
312-435-5588
teks ieškoti kelio į tikrąją
4148 W. 63rd St.
laisvę, kuris nevingiuoja pro
312-735-7700
asmeninės iniciatyvos ir atsa
Chicago, IL
Vasario 16-tos gimnazijos ateitininkai, susirinkę pilies rūsyje, švenčia Kristaus Karaliaus šventę.
Nuotr. M. Šmitienės
komybės vengimą, pro savanau
Štai vasario 16-toji! Pasvei
kinkime kits kitą ir visus mūsų
brolius ir seses Tėvynėje su šio
didingo įvykio sukaktimi!
Prieš septyniasdešimt penke
rius metus Vilniuje Lietuvos
Taryba padarė nuostabios drą
sos sprendimą — pakvietė ilgų
dešimtmečių priespaudos ir ka
rų nualintą žemdirbių tautą pa
kilt į laisvę. Ano meto sąlygo
mis tokį nepaprasto ryžto ir
nuostabios vilties pareiškimą
galėjo pasirinkti tik tie, kurie
girdėjo ir ryžtingai atsiliepė į
Kudirkos varpo šaukimą: „Kel
kite, kelkite, kelkite...” ir į
Maironio žodžius: „Nebeužtvenksi upės bėgimo...” Šio
nepriklausomybės paskelbimo
akto pasirašiusiųjų tarpe buvo
ir K. Bizauskas, vienas iš mūsų
organizacijos kūrėjų.
Mums, ateitininkams, yra
brangus šis aktas ne tik dėl to,
kad tai visiems lietuviams
vienas pačių reikšmingiausių
istorijos įvykių, be kurio nebūtų
nei kovo 11-tosios, nei sausio
13-tosios, nei stebuklingos
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos, bet ir dėl to, kad atei
tininkai f a»-» aktvvia' dalvvavo
to meto nepriklausomybės ats
tatyme, ne tik mūsų narių K.
Bizausko parašu nepriklauso
mybės paskelbimo akte, V.
Endziulaičio politine veikla,
kun. M. Krupavičiaus žemės
ūkio reforma, bet dar labiau
krašto kultūros ir moralės
principų puoselėjime. Savo
organizacijos istorijoje taip pat
skaitome, kad 1918 metų
gruodžio 28 dieną Vilniuje
įvykusios ateitininkų konferen
cijos beveik visi dalyviai,
sugrįžę namo, įsijungė į laisvės
kovų savanorius. Skaitome, kad
labai daug ateitininkų paliko
gimnazijas net iki ketvirtos
klasės, įstodami į savanorių
kariuomenę, ir kad 1920
metais, lenkams užpuolus
Lietuvą, ateitininkų centre
neliko nė vieno žmogaus — visi
išvyko ginti tėvynės.
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• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Kurti namai be šunų; akli
langai be vaikų.
Lietuvių patarlė
DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI

Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St.
Tai. (312) 735-5556
507 S. Gllbert, LaGrange, IL.
Tai. (705) 352-4487

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

6321 Avondale, Ste. 102
Chicago, IL 60631
Tel. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Steven Sandler, M.D.
Adrlan Blanco, M.D.
Bozena Wltok, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-0303

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms

2434 W. 71 Street, Chicago
Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.

10401 S. Roberts Rd., Palos Hllla, IL
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR 'CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p p.
trečd. uždaryta, ketvd, 1-3 v.p.p..
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 776-6969 arba (312) 489-4441

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

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

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

DR. K. A. JUČAS

Tel. (708) 598-4055

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71at St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

5540 S. Pulaski Road.
Tai. (312) 585-2802

Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

Tai. (708) 598-8101

Tel. (708) 448-1777
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. (312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545

Vai. pagal susitarimą

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159

1443 So. 50th Ava., Cicero

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

ARAS ŽLIOBA, M.D.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Tol. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 50126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv 9-12. Penkt 2-7

Tel. (312) 585-7755
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
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Apie vyrus, moteris ir

LIETUVIŲ TAUTOS
TRADICIJAS
Kai naujasis JAV prezidentas
pasiūlė vieną po kitos dvi mo
teris į Aukščiausio valstybės
prokuroro vietą ir jos abi ne
galėjo tų pareigų užimti kone
dėl tos pačios priežasties, ne tik
Moterų lygių teisių gynėjų orga
nizacijos, bet ir eiliniai žmonės
pradėjo įtarti, kad šis aštrus
priekabiavimas pasireiškė kaip
tik dėl to, kad kandidatės mo
terys. Kongreso apklausinėjimo
metu tikrai nebūtų kilęs kalti
nimas, kad kandidatas vyras
pažeidė valstybės įstatymus, jei
jo šeimoje valytoja, auklė, šo
feris ar žolės pjovėjas buvo
nelegaliai atvykęs į šį kraštą. Iš
tikrųjų į tokius kaltinimus būtų
tik ranka numota: kas yra „be
nuodėmės, tegu meta pirmąjį
akmenį”. Juk ir prezidentas,
jaunas būdamas, užtraukdavo
nelegalų kanapėlės-žaliūkėlės
dūmą, o vis dėl to žmonės jį pre
zidentu išrinko. Kažin kaip
atlaidūs būtų buvę balsuotojai,
jeigu vietoj Bill kandidatų
sąraše būtų buvusi įrašyta
Hillary?
Nepaisant jau dešimtmečius
besitęsiančio moterų lygybės ju
dėjimo, nusistatymas, kur iš
tikrųjų visuomenėje yra
tinkama moteriai vieta, nedaug
tepasikeitė. Pakanka žvilgtelė
ti į nustebimą ir net
pasipiktinimą, kad dabartinio
prezidento žmona nenori pasi
tenkinti „arbatėlėmis”, labda
ringais darbais ar Baltųjų rūmų
perdekoravimu, o būtinai sten
giasi vartoti savo talentus,
išsimokslinimą, save laikydama
savarankiška asmenybe.
Kad moterims politikoje ar
darbe vertinti vartojamas visai
kitoks matas kaip vyrams,
galima dar spręsti ir iš dviejų,
gyventojų rinktų, Illinois vals
tijos atstovų Vašingtone,
Vienas, kuris taip žinomas, kad
nei pavardės nereikia minėti,
pastaruoju metu vis dažniau
patenka į spaudą ar žinių
laidas, nes mėgsta pasinaudoti
savo įstaigos „lengvatomis” sa
viems reikalams (pvz., pašto
ženklų kontraversija, kelių
asmeninių automobilių įsi
gijimas ir pan.). Visa kritika
nuslysta nuo jo, lyg vanduo nuo
žąsino nugaros. Kartais net
nuostabu: tiek kaltinamas, kri
tikuojamas, o vis išlenda „šva
rus”. Antroji yra moteris, iš
rinkta tik pernai rudenį, tačiau
nuolat persekiojama už būtus ir
nebūtus nusižengimus. Laimė,
kad ji yra juodosios rasės, tai
dar kiek prisibijoma kabinėtis,
nes kas nors gali apkaltinti
rasine netolerancija. Tačiau mo
teris Atstovų rūmuose yra kur
kas labiau „perkratinėjama” ir
stebima negu vyras.
Lietuvių kultūroje moteris vi
suomet buvo laikoma lygi vyrui.
Nuo žiliausios senovės lietuvė
turėjo paveldėjimo teisę, darba
vosi greta vyro ūkyje, galėjo
valdyti žemę, buvo gerbiama ir
vertinama. Pagal iš priešis
torinių laikų matriarchalinės
kultūros užsilikusią tradiciją, ji
buvo tiek pat svarbi savo tautos
dalis, kaip vyras. Lietuvos Sta
tute, išleistame 1588 metais,
pažymėta, kad už žmonos-motinos nužudymą bausmė yra
dvigubai didesnė negu už vyro
nužudymą ar sužeidimą.
Ir mūsų tautos vestuvių pa
pročiuose mergina nebuvo tėvo
atvedama prie altoriaus ir „ati
duodama” vyrui (kaip, pavyz

džiui, anglo-saksų tautose). Ji
kartu su savo busimuoju atei
davo per bažnyčią — kaip lygi su
lygiu. Šis paprotys tik Ameri
koje pakeistas vietiniu, ir tėvas
„atveda” jaunąją prie altoriaus
atiduoti, lyg nupirktą avelę
naujam savininkui.
Jokių formalių įstatymų ar
draudimų, kurie teigtų, jog mo
terys neturi lygių teisių su vy
rais, ir dabar nėra Lietuvoje.
Tačiau į kasdieninį gyvenimą
beveik 50 okupacijos metų
atnešė ir įpilietino slavų pažiū
ras į moters rolę visuomenėje.
Ta rolė jokiu būdu nėra lygia
teisė. Nors moterys Lietuvoje
sudaro daugiau negu pusę visų
dirbančiųjų, joms pirmiausia
gresia nedarbas. Vien tik pra
ėjusiais metais 13,000 moterų
neteko darbo dėl ekonominių
sunkumų, o vyrų atleista kur
kas mažiau.
Ryškiausias vyrų ir moterų
nelygiateisiškumo pavyzdys yra
švietimo sistema: 86% joje dir
bančių yra moterys, o iš jų tar
po mokyklų direktorių ar šiaip
vadovaujančias
pozicijas
užimančių yra mažiau kaip
30%. Dar sunkiau moteriai įsi
tvirtinti politiniame gyvenime.
Seime yra iš viso 9 moterys at
stovės, trys iš jų LDDP frakci
joje, kai LDDP bent pusę narių
sudaro moterys.
Jeigu tradicinė lietuvių pažiū
ra į moterį gerokai pasikeitė
okupacijos metų įtakoje, tai čia
Amerikoje lietuvių visuomenė
daugeliu atvejų pasisavino vie
tinius papročius, nusiteikimą
bei galvoseną.
Tik atkreipkime dėmesį į or
ganizacijų valdybų sąstatus,
skelbiamus spaudoje. Net ir jau
nimo organizacijų valdyboms,
kurias sudaro daugiausia mer
gaitės, paprastai pirmininkauja
kone vienintelis valdyboje ber
niukas. Susirinkimų, vertinimo
komisijų pirmininkai yra vyrai,
sekretorės — moterys. Jeigu
toms pačioms vadovaujančioms
pareigoms yra du lygūs kandi
datai, t.y. kandidatas ir kandi
datė, dažniau bus parinktas
vyras, nors organizacijų veiklos
varikliai ir darbų atlikėjos yra
daugiausia moterys.
Su švelnia, labiau humoru pa
grįsta, diskriminacija tenka
susidurti ir mūsų dienraščio
kasdienybėje: tiek tame
pačiame pastate, kuriame dir
bame, tiek ir iš šalies — san
tykiuose su skaitytojais, bendra
darbiais, lietuvių visuomene.
Faktas lieka faktu: „Draugą”
šiuo metu redaguoja moterys.
Ne „dievobaimingos moterėlės,
netyčia patekusios į atsakingas
pareigas”, kaip vienas ger
biamas daktaras kiekviena pro
ga stengiasi pabrėžti, o
redaktorės, kurios mėgsta savo
darbą ir stengiasi jį atlikti kaip
galima geriau. Laikraštis turi
būti vertinamas pagal tai, koks
jis yra, one kas jį redaguoja.
Savo gyvenime teko sutikti
„skystų” vyrų ir „kietų, kaip
vinys” moterų. Visiems
pakanka vietos ir darbo lietu
viškoje veikloje. Todėl darbą
reikėtų vertinti ne pagal tai,
kas jį atliko, o kaip atliko.Laikas grįžti į garbingos
lietuvių kultūros tradicijas ir
sveiką mūsų tautos pažiūrą į
moterį be jokios, laisvu noru
pasiskolintos ar prievarta
įbruktos, svetimųjų įtakos.
D. B.

BRANGUS SŪRIS
Vienas anglas už sūrio
gabaliuką, sveriantį maždaug
vieną unciją, varžytinėse vasa
rio pradžioje sumokėjo 1,500
dolerių. Sūris yra iš Tibeto, bent

200 metų senumo, o anglas —
mėgstantis rinkti sūrius iš viso
pasaulio. Žinoma, tą tibetišką
sūrį jis nesiruošia valgyti, o
laikyti su kitų sūrių rinkiniu
savo namo rūsyje.

UKRAINOS KLAUSIMAS JAV
SPAUDOJE
Ukraina yra užtvara Ameri
kos ir Rusijos kelyje į atominę
taiką — tvirtina įtakingasis
dienraštis „The New York
Times” (1993.1.11), dažnai at
spindintis Valstybės depar
tamento galvoseną. Dienraštis
pataria Clintonui perspėti
Ukrainą, kad jei ji skubiai
neatsikratys savo branduolinių
raketų, jai gresia tarptautinės
sankcijos
ir
izoliacija.
Washingtonas taip pat turėtų
atmesti Kijevo prašymą, kad
Amerika garantuotų Ukrainos
saugumą, nes tai sukiršintų
Rusijos nacionalistus ir pasta
tytų pavojun susitarimą
sumažinti branduolinių ginklų
atsargas. Kadangi su Ukraina
reikia elgtis griežčiau, JAV
ambasadorius Kijeve, ukrai
niečių kilmės amerikietis
Roman Popadiuk, turėtų būti
pakeistas Ukrainai mažiau
palankiu diplomatu.
Tie ukrainiečių kilmės ameri
kiečiai į branduolinių raketų
problemą žiūri kitokiomis
akimis. Kijeve dabar apsi
gyvenusi žurnalistė Mary Mycio
Nevv Yorko dienraštyje „Newsday” sausio 5-tą išspausdintame
straipsnyje rašo, kad Ukrainos
nusiginklavimas esąs labai
sudėtingas ir pavojingas pro
cesas, kainuosiąs bilijonus
dolerių, o Busho administracija
šiam tikslui tepažadėjusi 175
milijonus. Žurnalistės nuomone,
Kijevas pagrįstai reikalauja,
kad būtų garantuotas Ukrainos
saugumas — Rumunija tebe
reiškia pretenzijas į dalį Vaka
rų Ukrainos, Lenkija tebėra is
toriškai prisirišusi prie kitų
teritorijų, nuosaikieji rusai tebegeidžia Krymo, o karingieji
nori susigrąžinti visą Ukrainą.

May Mycio pripažįsta, kad
niekas negali visiškai užtikrinti
Ukrainos saugumo. Tačiau, ste
bėdami Vakarų nesugebėjimą
sustabdyti kraujo liejimą
buvusioje Jugoslavijoje, vis
daugiau ukrainiečių ima
galvoti, kad jei jų šalis pasilai
kys branduolinius ginklus,
pasaulis negalės jos ignoruoti, ir
ji automatiškai bus saugesnė.
Tokios nuotaikos vis stipriau
reiškiasi Ukrainos parlamente.
Ukrainą ir visą Rytų Eu
ropą intymiai pažįsta savait
raščio „National Review”
(1992.XII.28) korespondentas
Radek Sikorski, trumpai buvęs
Lenkuos krašto apsaugos mi
nistro pavaduotoju. Ukraina dar
nėra tikrai nepriklausoma. Jos
politinė vadovybė tebėra ko
munistų rankose, sienos su
Rusija teegzistuoja žemėlapiuo
se ir jos valiuta gali būti bema
tant suparalyžuota. Ūkinė krizė
stato Ukrainą prieš nepa
vydėtiną pasirinkimą: ar ir
toliau sieti savo ūkį su Rusijos
ir drauge su ja grimzti į masy
vios infliacijos skylę, ar atsi
skirti, įvedant tikrai nepri
klausomą valiutą, ir tada
mokėti pasaulines kainas už
žaliavas. Smunkant gyvenimo
lygiui, gali sumažėti ukrai
niečių parama nepriklausomy
bės idėjai.
Sikorski pabrėžia, kad, nepai
sant tų problemų, nepriklau
somos Ukrainos gimimas yra
vienas svarbiausių šio šimtme
čio strateginių pasikeitimų, tu
rintis gyvybinės reikšmės Vaka
rų interesams. Ukraina yra bar
jeras bet kokiam rusų ekspan
sijos atgimimui, Rytų ir Vaka
rų Europos saugumo garantija.
Saugi Rytų Europa galės įsi

jungti į Vakarų ūkines ir sau
gumo struktūras ir jau tuo
palengvins kelią Ukrainai ir
pagaliau Rusijai.
Straipsnio autorius pripažįsta,
kad Vakarai negali išspręsti
Ukrainos problemų — jos vado
vai turi išdrįsti patys pažvelgti
pasibaisėtinai tiesai į akis;
suprasti, kad nors ūkinė re
forma skausminga, jos atidėlio
jimas turės dar skausmingesnių
pasekmių. Privatizacija, biu
džetinė drausmė, sveika valiu
ta yra visuotiniai reikalavimai.
Kokia tad turėtų būti Vaka
rų politika Ukrainos atžvilgiu?
Teisinga ir bešališka, atsako
Sikorski. Jis pataria Vakarų
valstybių vadovams nesivado
vauti savo ekspertų — kremlinologų patarimais, nes šie te
bežiūri į Rytų Europą pro
Maskvos akinius. Kai Rusija
parduoda ginklus Vakarų
priešams, ji švelniai subarama,
bet kai Ukraina mėgina parduo
ti taikingą raketų technologiją
Australijai, kyla baisiausias
triukšmas. Už sutikimą at
sisakyti savo taktinių bran
duolinių raketų Amerika paža
dėjo garantuoti Ukrainos
saugumą, bet tas pažadas pasi
rodė esąs bevertis. Šiandien
Ukraina tebelaiko šimtą tų
raketų. Tai šalis, kuriai gresia
katastrofa, ir todėl Vakarai
neturėtų dar labiau pagilinti
ukrainiečių jausmo, jog jie ne
teisingai yra skriaudžiami —
užbaigia savo straipsnį Radek
Sikorski.
Šį dialogą atidžiai seka ir pabaltiečiai Amerikoje, kuriems
rūpi, kaip Washingtonas
laikysis, sprendžiant nesu
tarimus tarp Baltijos valstybių
ir Rusijos.
pį

Lietuvių Fondo vadovai su solistais po koncerto Jaunimo centre š.m. sausio 7 d. (iš kairės): adv.
A. Ostis, A. Steponavičienė, S. Baras, sol. A. Markauskas, sol. S. Stonytė, muz. A. Vasaitis, M.
Remienė, V. Momkus ir K. Dočkus.
Nuotr. J. Tamulaičio

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS

— Ar rūkyklą jau nuvertėt? — paklausiau čia pat
stovėjusio žvejo.
— Ne, — tas šyptelėjo. — Jeigu Seniui jos dūmas į
nepatinka, tegu ateina ir pats nusigriauna.
— Pasakyk ir kitiems, kad kas neužsimanytų
griauti.
— Neužsimanys.
— Beje, — atsiminiau Senio rūpestį, — ar nežinote,
gal mūsų tarpe yra miškininkų?
— Yra. Baisogalos urėdijos urėdas yra. O gal ne
Baisogalos, bet Betygalos ar kokio kito galo.
— Aš einu pas pirmininką. Gal gali tą urėdą
pašaukti, kad ir jis ateitų.
Pasukau pas pirmininką, o žvejas nubėgo ieškoti
urėdo.
Pirmininką radau prie to paties stalo, kaip ir aną
kartą, tik šį kartą ne šaškes stumdė, bet vartė popie
rius. Pasveikinau. Jis valandėlę nepakėlė akių nuo
popierių, paskum iš padilbų žvilgtelėjo ir mostelėjo;
— Tai ką pasakysi?
— Ką tik grįžau iš komendanto. Užėjau pažiūrėti
gal kokią anglišką knygą gausiu pasiskolinti ir...
— Manai, kad jis ką skaito, — įterpė.
— Atrodo, kad skaito, tik, žinoma, ne raštinėj. Bet
čia ne taip ir svarbu. Pataikiau į posėdį. Kaip tamsta
jau žinai, pirmadienį pradeda mišką kirsti. Beje, jeigu
ne paslaptis, ar daug savanorių jau užsirašė?
— Apie kokį mišką ir apie kokius savanorius čia
šneki? — vėl užšoko pirmininkas.

Rimties valandėlė

KRISTAUS IDEALAS
Daug kas įsivaizduoja, kad I veiksmu, bet ir pačiu noru, net
Senasis Testamentas iškraipo neįvykdžius veiksmo (Mt 5:27
Dievo valią, o Kristus Nauja -28). Ir tuomet pabrėžia, kaip
jame viską pakeičia, tad nėra | svarbu įstatymo laikytis — net
reikalo skaityti Senąjį Testa jei netektum vienos savo kūno
mentą. Susipažinę su Senuoju dalies. Ir toks rūpestingumas
Testamentu matome, kad nesu žmogiškomis jėgomis nėra pa
pratę Senojo, negalime teisingai siekiamas — gi pagundos užeisuprasti ir Naujojo, nes tiek pats
Čia Jėzus pamini ir to įsta
Kristus, tiek ir Naujojo Testa tymo straipsnį apie ištuoką —
mento autoriai darė prielaidą, kad jei jau reikia skirtis, kad tai
kad Senasis Testamentas yra būtų padaryta oficialiai. Jėzus
visų gerai žinomas. Matyt, jie tačiau iš viso draudžia skyry
mūsų nepažino, bet užtat Mišių bas, tai pavadindamas ir skati
skaitiniai yra parinkti taip, kad nimu svetimauti, ir svetimavi
Senojo Testamento ištraukos mu (Mt 5:32). Ir čia svarbu pa
padeda išryškinti Evangeliją.
stebėti: kalbama apie žmogiš
kom jėgom nepakeliamą griež
Daug kas sako, kad Senojo
tumą.
(Nauji Sv. Rašto tekstų
Testamento įstatymai atmes
tyrinėjimai
rodo, kad minima
tini, nes jie yra žmonėms
išimtis tam įstatymui, kuri lie
nepakeliami. Girdi, ir Kristus
tuviškai išversta „ištvirkavidėl to priekaištavo fariziejams,
, mas”, o graikiškai yra ilgai ta
ir tą įsatymą sušvelnino. Ir
me kontekste neišaiškintas žodis
išgirdę šio sekmadienio pirmą
porneia, pasirodo, reiškia artimų
skaitinį (Siracido 15:15-20),
giminių vedybas, kurios žydų
jausimės pateisinti. Ten be
įstatyme buvo uždraustos, tad
išlygų parašyta, kad laikytis
tokios vedybos negaliojančios.)
Dievo įstatymų tereikia tik
Pagaliau Jėzus pamini trečią
noro, kad žmogus yra visiškai
įstatymą — nelaužyti priesaikų,
laisvas pasirinkti gyvybę —
bet ir šį sugriežtina: „Iš vis
paklusti Dievui, ar mirtį — ne
neprisiekinėkite”, nes jūs savo
paisyti Dievo. Bet mūsų žmo
norais esate bejėgiai bet ką už
giška patirtis rodo, kad ne taip
tikrinti Dievo tikrumu. Jėzus
lengva, kaip Siracidas rašo. Net
sako: visuomet kalbėkite, ką
ir šv. Paulius pripažįsta, kad
galvojate, ir savo veiksmus vyk
žmogus dažnai jaučia neįveikia
dykite savo vardu, nes, norėji
mą traukimą priešintis Dievo
mas priesaika padidinti savo
įsakymams (Rom 7:15).
patikimumą, tėra tik Dievo
Tad pažiūrėkime į šio sekma prievartavimas — nuodėmė.
dienio Evangeliją (Mato 5:17
Atsidūrus akistaton su tokiais
-37), ar Kristus palengvina
žmogui neįmanomais Kristaus
Įstatymą. Pirmučiausia Kristus
pamokymais, šio sekmadienio
užtikrina, kad jis atėjęs ne pa
ištrauka iš šv. Pauliaus 1-ojo
naikinti, bet įvykdyti Įstatymo.
laiško Korintiečiams (2:6-10)
Pasakęs, kad jo mokinių teisu
primena Kristaus mokslo tikrąjį
mas turi būti didesnis už Rašto
paslaptingumą, kurio mes daž
aiškintojų, Kristus pacituoja
nai nevertiname ir dėl to nesu
penkis Rašto aiškintojų posa
vokiame Dievo malonės stipru
kius (kurių tris girdime šio sek
mo n\ūsn ‘rvvenimuose.
madienio ištraukoje) ir tuomei.
Žmonių išmintimi, dorumas ir
tą įstatymą sugriežtina.
gerovė yra žmogaus pastangų,
Pirmasis Senojo Testamento mokslo išdava. Bet Kristuje,
įsakymas, kurį Jėzus pacituoja, kuris žmogiškomis akimis žiū
tai uždraudimas žudyti. Kristus rint buvo ir nemokytas, ir
nepanaikina to įstatymo, o už žemiškai negalingas, krikščio
draudžia net pykti — net tą nys mato pavyzdį, kaip ne
dvasinę būseną, kuri nuveda į žmogaus pastangos ar mokslas,
žudymą (Mt 5:21-22a). Paskui bet tiesiogis Dievo veikimas,
duoda tris pavyzdžius, kaip žmogui pilnai kooperuojant,
smulkmeniškai turi būti to net pro mirties vartus išveda į
įstatymo laikomasi. Jėzus gyvenimą. Šv. Paulius tiek
pristato idealą, kad parodytų, savyje liudija, tiek ir Korinto ti
jog Dievo planas žmogui viršija kintiesiems primena, kad jie
jo vaizduotę, bet tam yra siųstas patys yra patyrę Dievo pagalbą,
Kristus — žmogui padėti tą ide kai dar nepilnai susipaži
alą pasiekti.
nę su krikščionybe, jie tik
Antruoju Senojo įstatymo pa stengėsi būti panašūs į Kristų,
vyzdžiu Jėzus paima įstatymą kai jie tik priėmė Dievo Dvasią,
kuri padaro įmanoma tai, kas
apie nesvetimavimą. Ir šį jis
žmogui neįmanoma.
sugriežtina: pagal Kristų šis
a.j.z.
įstatymas pažeidžiamas ne tik

Tada jam susakiau, kas buvo šnekėta komendanto
raštinėje ir dar pridūriau:
— Jie galvoja, kad tamsta kartais gal ne viską
supranti, ar ne taip supranti, kaip vertėja vokiškai
persako.
— Nesuprantu? — net nuo stalo pašoko. — Ar
tamsta geriau suprastum. Šiandien net kaktą surau
kusi va ką išpylė, — ir visiškai laisvai vokiškai, net
' taip pavokiečiuodamas, kaip ir aš pats nesugebėčiau, iš
drožė, kad upėje žvejoti draudžiama, kad žuvis rūkyti
irgi draudžiama, o be komendanto leidimo pastatytą
rūkyklą tuoj nugriauti.
— Ir kur tamsta taip puikiai vokiškai išmokai? —
nepajutau, kai paklausiau.
— Taigi aštuoneri metai gimnazijoj, o paskui
valsčiuje. Prijunko toks rudmarškinis. Pirma su vi
sokiais reikalavimais, o paskum, kad tik gautų troškulį
užgesinti. Kartais išbūdavo net po kelias dienas. Ir jam
buvo gerai, ir valsčiui neblogai: užrašydavo, kad visos
duoklės atiduotos. Tai su juo beštavaruodamas net ir
jo žodžių tarimą nusiklausiau. Kai išbėgom, vokiečiai
kai kada net tikru vokiečiu palaikydavo, o latvėms —
nemoku.
Jau žiojaus pasakyti, ką latvė man kalbėjo, bet vėl
užsičiaupiau. Nejučia dingtelėjo, kad galiu užkurti
nereikalingą gaisrą, nes ir tai, ką pasakiau, gali
tylomis nepraeiti. Nuo savęs dar tik pridėjau, kad
rūkyklos nesiskubintų griauti, sakiau, kai rytoj nueisiu
knygų, pats apie rūkyklą ir žuvis pašnekėsiu.
Tuo tarpu pasibeldė ir įėjo stambokas plataus vei
do vyras.
— Sako, kad pirmininkui girininko prireikė.
— Beje, kur komendanto patvarkymas, — pirmi
ninkas ištiesė ranką į mane.
i
— Vyrai apspito. Pakabinau ant lentos, —
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pasakiau.
Jis norėjo man kažin ką sakyti, bet susilaikė, at
sisuko į girininką.
— Einam pažiūrėti, — pakilo, o sau po nosim kažin
ką paniurnėjo. Ir piktokai.
Kai einant pasakiau, kad jis teradęs miškininką
tik latvį ir kad norėtų dar ir kitą rasti, girininkas
nusįjuokė.
— Miškininką latvį? Iš kur jie ištraukė. Juk aš
pats, galima sakyti, skerslatvis. Latvijoj gimiau, Lat
vijoj augau, Latvijoj mokyklą pradėjau, tik po karo, kai
Rygoj pasidarė badas, tėvai sugrįžo Lietuvą. Nueinu
ir aš pats latvius, pasišnekam. Jų čia beveik visi jauni
vyrai, galima sakyti visas esesininkų dalinys. Yra keli
vyresni, bet ir tie daugiausia karininkai. Nebent kuris
buvo po mišką vaikščiojęs ar miške paklydęs.
Pirmininkas ir girininkas perskaitė mano prismeig
tą pranešimą, nusegė ir padavė vienam iš čia sto
viniuojančių vyrų.
— Nunešk Benui, tegu švariai perrašo ir atneša
man.
— Tai ką, eisi anglams vokiečių mišką kirsti? —
pirmininkas atsisuko į girininką.
— Kodėl ne? Duos drabužius, duos parūkyti. Vis
tiek nėra ko veikti. O dėl vokiečių. Kas klausė, kiek
jie mūsų miško išdarkė? Atsimenu, kai grįžom iš Lat
vijos, miškas buvo taip išdarkytas, kad kaimas
gyvulius ganė. Aš pats esu savo senelio arklius jojęs
į mišką naktigonėm Paskum, kai uždraudė ganyti, pra
dėjo ataugti, bet ir tai tik baltmiškis. Žinoma, daug
smagiau būtų kirsti, jeigu sukirstus medžius galė
tumėm vežti į Lietuvą. Bent šiek tiek atlygintumėm
už aną išdarkytą.
(Bus daugiau)
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Išeivijos lietuvių spauda ir ra
dijo valandėlės praneša, kad
tarp daugybės renginių Lietu
vos nepriklausomybės deiman
tinio jubiliejaus proga vasario
21 d. Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apyl. valdyba
Jaunimo centre rengia koncer
tą Lietuvos konsulato Čikagoje
išlaikymui paremti. Koncerto
programą atliks mūsų pamiltas
„Dainavos” ansamblis, nuo
1964 m. gyvuojanti lietuvių
taut. šokių grupė „Grandis”,
vadovaujama I. Smieliauskienės, ir solistai D. Eidukaitė ir A.
Barniškis.
Mano ir, tikiu, nemažos dalies
kitų ausyse tebeskamba pra
ėjusių metų gruodžio 13 d.
Brighton Parko liet. parapijos
bažnyčioje įvykusio religinio
koncerto „Tylią šventą naktį”
garsai, to koncerto, kurį atliko
muz. D. Polikaičio vadovau
jamas „Dainavos” ansamblis su
solistais D. Stankaityte, J.
Vaznelių, A. Barniškiu, paly
dint simfoniniam orkestrui ir
vaikų chorui. Tą pavakarę
gražioji Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia buvo
pripildyta religinės muzikos iš
siilgusių žmonių. Maždaug 800
sėdimų vietų turinti šventovė
buvo kone pilna — tarp 700 ir
750 žmonių. Prieš mūsų akis il
ga vorele prie altoriaus atėjo ir
ten išsirikiavo apie 50 dainaviečių, pasipuošusių taut. dra
bužiais, ir solistai. Prieš
nuskambant pradinei komp. J.
Naujalio giesmei „Sveikas, Jė
zau gimus’"” ” -atribotai D.
Polikaičio, nuo altoriaus an
samblio pirm. D. Ilginytė tarė
šiuos žodžius: „Mes šiandien
giedodami savo širdyse prisi
minsim dainavietį Viktorą
Žeroną, kuris taip neseniai
iškeliavo į amžinybę, ir tuos dainaviečius, kurie dėl ligos šian
dien negalėjo būti mūsų tarpe.
Norėtųsi, kad šio koncerto metu
jums būtų progos pamąstyti
apie šventų Kalėdų tikrąją
prasmę: kad tylią šventą naktį
Betliejuje gimė mums Išgany
tojas...” Po to dar trumpas kle
bono žodis ir vieną valandą 15
minučių užsitęsęs koncertas su
D. Bindokienės parinktais žo
diniais intarpais, kuriuos dailiai
skaitė J. Jankauskaitė, baigtas
to paties komp. J. Naujalio kū
riniu „Gul šiandieną”, atliktu
„Dainavos” ansamblio, paly
dint orkestrui ir visiems bažny
čioje esantiems.
Tai buvo nuostabi ir nepapras
tai greitai prabėgusi religinės
muzikos valanda svetingoje
Brighton Parko lietuvių švento
vėje. Pakilūs jausmai daugelio
susirinkusių širdyse veišpatavo
ir todėl, kad prieš akis stovėjo
tiesiog jaunyste spindintis
„Dainavos” ansamblis, kur,
šalia veteranų, švietė tiek daug
naujų veidų su jaunosios kartos
dirigentu Darium Polikaičiu
priešakyje ir ansamblio pa
grindu — septyniais Polikaičiais, įskaitant ir chormeisterį
Audrių Polikaitį.
Ryšį su „Dainavos” ansamb
liu, išskyrus 14 m. pertrauką,
palaikau nuo 1951 m., kai So
de i ko s-Veličkos-Dz i r von o
laikais teko rašyti pirmuosius
straipsnius bei reportažus. Nuo
to laiko praėjo daugiau kaip 40
m., bet „Dainava”, išgyvenusi
vieną kitą kritiškesnį laiko
tarpį, per daugelį metų globo
jama Irenos ir dr. L. Kriaučeliūnų, šiandien vadovaujama
jauno dirigento D. Polikaičio,
kuris, ansambliui iš Vokietijos
persikėlus į Čikagą, dar nebuvo
gimęs, įžengė į naują atgimimo
laikotarpį ir reikalinga didesnės
lietuvių visuomenės susidomė

jimo bei paramos. Pvz. „Daina
vai” 1991 m. spalio 13 d. atvy
kus į Vašingtoną giedoti Šiluvos
koplyčios, lietuvių įrengtos
Amerikos katalikų tautinėje
Nekalto Prasidėjimo šventovėje,
išvakarėse įvykusio „Daina
vos” ansamblio atliekamos
pasaulietiškos muzikos kon
certo klausėsi apie 800 iš visur
suvažiavusios publikos, nes Va
šingtone ir apylinkėse tegyvena
tik apie 300 lietuvių. Tai buvo
pakilus ir malonus koncertas,
programoje dalyvaujant ir
pianistui iš Lietuvos P. Stra
vinskui, ir kartu pirmasis
„Dainavos” pasirodymas sos
tinėje nuo 1966 m. rudens, kai
ansamblis, atvykęs giedoti tos
koplyčios šventinimo iškilmėse,
išvakarėse taip pat davė kon
certą.
Dabar, kai įvairių menininkų
ir ansamblių iš Lietuvos srautas
sustojo, savi dar išlikę išeivijos
ansambliai bei chorai pasidaro
net artimesni, ir todėl mūsų
pareiga savo rodomu dėmesiu,
tai yra dalyvavimu jų kon
certuose ar operos spektakliuo
se, paremti jų egzistenciją.
Tikėkime, kad ir vasario 21 d.
Jaunimo centro salė bus pilna,
kaip ir praėjusį ankstyvą pa
vasarį tame pat Jaunimo centre
įvykusiam „Dainavos” an
samblio koncerte. Neužmirš
kime, kad šio koncerto metu bus
proga po ilgesnio laiko pamatyti
ir „Grandies” šokėjus, dar taip
neseniai gastroliavusius Lietu
voje su dideliu pasisekimu. Ren
ginio pelnas atiteks neeiliniam
tikslui — Lietuvos konsulato
Čikagoje egzistencijai.
Kalba Lietuvių operos
choristai

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

ĮMONINE TEISĖ LIETUVOJE
(Tęsinys)

Mažosios įmonės

1992 m. buvo priimtas mažųjų
įmonių įstatymas, pagal kurį
tos įmonės, kurios neturi
daugiau kaip 100 darbuotojų ir
kurios verčiasi tokia veikla,
kurią Vyriausybė priskiria prie
skatinamųjų, yra dalinai atleis
tos nuo pelno mokesčio. Jos
moka tik 30% nustatytų mokes
čių.
Taigi mažoji įmonė teisine
prasme nėra atskira įmonės
rūšis, o tik įmonės požymis,
pagal kurį įmonei teikiamos
mokesčių lengvatos.
Bendrosios įmonės ir
užsienio kapitalo įmonės

Kaip ir mažosios įmonės,
bendrosios įmonės ir užsienio
kapitalo įmonės nėra atskira
įmonės rūšis. Jos gali veikti
bet kuria anksčiau nurodyta
įmonės teisine forma TŪB, PĮ,
UAB, AB ar VAI. Tačiau stei
giant bendrą įmonę ar užsienio
kapitalo įmonę yra numatyti
papildomi steigimo dokumentai,
nes tam tikra veikla užsienio
investitoriams yra draudžiama
arba ribojama. Be to, bendrosios
įmonės su užsienio kapitalu ar
grynai užsienio kapitalo įmonės
turi teisę pasinaudoti mokesčių
lengvatomis, kuriomis pelno
apmokestinimas sumažinamas
iki 70%, priklausant kada
įmonė įsteigta arba kapitalas
investuotas.
įmonių steigimas ir
registravimas

Įmonininkas gali verstis
komercine-ūkine
veikla, jeigu
Per Atvelykį įvyks ir kita
jie
savo
įmonę
įsteigia
lietuvių muzikos šventė — V.
laikydamasis
įstatymų
nusta
Bellini operos „Norma” pasta
tytų
reikalavimų
ir
įregistruoja
tymas. Tik nebe 3 ar 4 spek
takliai, o vienas. Kiekvieną ją įmonių rejestre. įmonių re
sekmadienį Jaunimo centran jestre turi būti registruojami
renkasi Operos vyrų choro na taip pat įmonių filialai ir atsto
riai, o penktadienių vakarais — vybės, taip pat įmonių asocia
vyrų ir moterų choras. Vieną cijos. Įmonių steigimo ir re
sekmadienį užkalbinau prieš gistravimo tvarką nustato Įmo
repeticiją dar į kavinę užsuku nių ir Įmonių rejestro įstatymai.
Įmonės steigėjas turi gauti lei
sius kelis vyrų choro narius,
dimą
iš savivaldybės, kurios
pateikdamas jiems bendrą
klausimą: kiek metų dainuojat
Lietuvių
operoje,
kurie
maloniausi
prisiminimai,
ATSILIEPIMAI
kokia opera labiausiai patiko,
ką galit pasakyti apie
International Executive Ser
„Normą”? Pradžiai dviejų vyrų vice Corps (IESC). Į mūsų pirmą
atsakymai.
rašinį apie IESC atsiliepė šeši
VACYS MOMKUS: Dainuoju asmenys, kuriems buvo išsiųs
maždaug 32 metus. Pradėjau tos įstojimui į šią organizaciją
dainuoti vyrų chore dar Bro anketos. Tikimės, kad kai kas
niaus Jonušo laikais. Paskui iš dėl anketų kreipėsi tiesiai į
važiavau į Korėją. Tai, dvejus IESC centrą Stamford, Conn.
metus tarnaudamas JAV ka Kaip anksčiau rašyta, IESC yra
riuomenėje, chore negalėjau prityrusių įvairių profesijų spe
dalyvauti. Tiek daug gražių cialistų, daugiausia pensininkų,
prisiminimų, kad man sunku savanorių organizacija, kuri
būtų ir atsakyti, kurie iš jų padeda vystyti Lietuvos ir dau
maloniausi. Vienas maloniau gelio kitų kraštų ekonomiją.
sių prisiminimų, kai grįžau iš Lietuvoje IESC skyriui vado
Korėjos karo vėl į lietuvių tar vauja Amerikos lietuvis, fi
pą patenkintas, kad po sužei nansininkas Antanas Grina. Jis
dimo vėl galėjau būti sveikas ir ir kiti IESC darbuotojai pataria
dainuoti su visais savo draugais ir padeda Lietuvos firmoms ir
Dabar jau daug jų nebėra mūsų Vyriausybei ekonominiais bei
tarpe. Kuri opera labiausiai administraciniais klausimais.
patiko? Man tai „Aida”. „Nor Sausio 7 d. laiške Antanas
moje” nėra ypatingo choro Grina praneša, kad jau pabaigti
dainavimo, kaip buvo, pavyz 8 projektai, 20 yra eigoje ir 50
džiui, „Nabucco”. Solistai tai projektų laukia darbo. Ska
parinkti labai puikūs: Milke tiname, kas galite, vykti į
vičiūtė, Ambrazaitytė, Noreika. Lietuvą darbuotis IESC gretose.
ALBINAS SMOLINSKAS: Daugiau informacijos ir anketas
Pradėjau su vyrų choru, bet galima gauti iš Ekonominių
paskui išėjau studijuoti, tad sep- Reikalų Tarybos (ERT).
tyneriems metams dainavimą
buvau pametęs. Baigęs studijas, nes susirgau. Apie „Normą”
vėl grįžau. Tai dainuoju apie 15 tiek tegaliu pasakyti, kad joje
metų. Maloniausi prisiminimai, yra gražaus dainavimo. Solistai,
kada važiavom į Romą, į arki išskyrus Ambrazaitytę, yra
vyskupo Matulaičio paskelbimo visiems gerai žinomi, nes jau čia
palaimintuoju iškilmes. Tada yra dainavę.
Kitų atsakymus paskelbsiu
giedojom popiežiui, giedojom ba
zilikoje, buvo labai graži kitomis progomis.
VI. R.
kelionė. Į Lietuvą nevažiavau,

teritorijoje ketina steigti įmonę.

Savivaldybė gali neleisti steig
ti įmonės tik išimtiniais įsta
tymo numatytais atvejais: jeigu
įmonės įsteig’mas darytų žalą
gyventojų sveikatai ar gamtinei
aplinkai, arba veikla, kurią
numato plėtoti įmonininkas,
yra uždrausta.. Jeigu savivaldy
bė nepagrįstai atsisako išduoti
leidimą įmonei steigti, tai įmo
nininkas savo teises gali ginti
teisme.
Tam tikrai komercinei-ūkinei
veiklai įmonininkas dar privalo
gauti iš atitinkamų organų li
cenziją. Pvz., eksploatuoti gam
tinius išteklius, gaminti alų, už
siimti gydymo praktika ir pan.
Kada įmonininkas gauna lei
dimą iš savivaldybės ir, esant
reikalui, licenziją verstis
konkrečiu amatu, tada jis patei
kia savivaldybei paraišką įre
gistruoti įmonę į įmonių rejest
rą. Prie paraiškos turi būti pri
dėti įmonės steigimo dokumen
tai, pvz., įmonės steigimo sutar
tis, įmonės įstatai, taip pat sani
tarinės ir ekologinės priežiūros
organų leidimai. Įmonė turi būti
įregistruota ne vėliau kaip per
15 dienų nuo dokumentų
įteikimo.
Lietuvoje yra gana daug pri
vačiai veikiančių konsultacinių
įstaigų. Įmonių teisės klau
simais galima kreiptis į šias:
— Lietuvos ekonomikos ir
užsienio investicijų vystymo
agentūra, Vilnius, J. Jasinskio
9, telef. ir fax 61-81-81;
— Uždara akcinė bendrovė
„De jure”, Vilnius, Algirdo g. 31.
tel. (0122) 66-2.6-39, fax (0122)
66-15-42;
— JAV firmos McDermott,
Will and Emery filialas,
Vilnius, Gedimino pr. 17, tel.
(0122) 62-86-80, telefax (0122)
62-00-94.
Jeigu asmuo pats be tei
sininkų paramos nori įsteigti
įmonę, jis turi kreiptis į savi
valdybę, kurios teritorijoje
numato veikti. Jeigu jis turi
partnerį bendrai įmonei steigti,
tai tokiu atveju įmonės stei
gimo problemų sprendimą
reikėtų perduoti partneriui iš
Lietuvos.

Lietuvos komerciniai bankai.
Susilaukėme klausimų ryšium
su mažų sumų siuntimu į Lie
tuvą giminėms. JAV korespondencitciniai bankai ima
20-30 dol. už pinigų pervedimą
į Lietuvoje esantį banką, tad,
mažas sumas siunčiant, yra
nuostolinga. Pagal gautą
informaciją iš Lietuvos,
Lietuvos komerciniai bankai
priima paštu persiųstus čekius.
Pagrindinis nepatogumas:
asmeniškų čekių patvirtinimo
procedūra trunka 3-4 savaites.
Taip pat už patarnavimą ima
mas mokestis: pvz. Litimpex
bankas ima 4% nuo čekio
sumos. Kitas būdas siųsti pini
gus yra per vietines Amerikos
lietuvių siuntinių agentūras,
kurios tuo užsiima. Čia irgi ima
mas mokestis, bet gal ne ką
didesnis, ir patarnavimas gali
būti greitesnis.

Dalyviai Los Angeles Lietuvos Ekonominių Reikalų būrelio susirinkime (iš kairės): Juozas Pupius,
Vytas Saliamonas, Zigmas Viskanta, Milda Napjus, Zita Rahbar, Klemas Kučėnas, Edmundas
Kulikauskas — susirinkimų koordinatorius, Antanas Dambriūnas — JAV LB Ekonominių Reikalų
Tarybos pirm., Vytas Vidugiris, William Acromite, Vytas Burokas, Nida Brinkis.

ramos — investicijų, kad galėtų
atmokėti vyriausybei, nupirkti
žaliavų ir įsigyti naujus koky
bės kontrolės prietaisus. Žalia
vos ir įpakavimo reikmenys
kainuoja apie 40,000 per mė
nesį. Gamykloje dirba 138
žmonės. Investitorių ieško ir
pasiūlymą ruošia Vytautas
Tamošaitis (213) 662-0791.
Prašymo nuorašą galima gauti
iš ERT.
EKONOMINIŲ REIKALŲ
BŪRELIS LOS ANGELES

Jau keturi mėnesiai, kai sykį
į mėnesį renkasi Lietuvos eko
nominiais reikalais susidomėję
Los angeliečiai lietuviai. LB
Ekonominių Reikalų Taryba
sukvietė į pirmus susirinkimus,
norėdama aptarti kai kuriuos
projektus ir taip pat paskatinti
ekonominę veiklą. Susirenka
15£20 asmenų ršklausyti
pranešimų, pasidalinti min
timis ir pabendrauti, kai kurie
jau dalyvauja verslo pro
jektuose, o kiti ieško, kur daly
vauti.
Paskutiniame susirinkime va
sario 4 d. Kęstas Reivydas
pranešė, apie kompaktinių
diskų (CD) eksportavmą iš JAV
į Lietuvą ir importavimą liau
dies meno iš Lietuvos. Prof.
Emanuelis Jarašūnas aptarė,
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kokia ekonominė veikla naudingą Lietuvai; projektai, kurie
duoda žmonėms darbo ir kurių
gaminiai yra eksportuojami ar
ba atstoja importuojamas
prekes.
Įdomus buvo Vyto Buroko, ką
tik grįžusio iš Lietuvos pra
nešimas. Jam pasisekė susitarti
ir užsakyti iš vienos audyklos
35,000 dol. vertės medvilninių
marškinėlių (T-shirts) eksportui
į JAV; yra galimybės šį
užsakymą išplėsti. Atvežė pa
rodyti Lietuvos tekstilės
pramonės kokybiškus gaminius
(megztukus ir antklodes),
kuriuos, nudažę ir užsiuvę savo
ženklus, Italijos ir Švedijos fir
mos eksportuoja į JAV kaip
savo krašto gaminius. Taip pat
pasisekė susirišti su keliomis
bendrovėmis, kurios nori
gaminti automobiliams smul
kias dalis eksportui į JAV.
Jo patarimas, santykiaujant su
Lietuvos verslininkais, yra vers

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8030 — 9:00 v. vakaro.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Avė.
VVillovv Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

f* f*" Kelionės Į, Lietuvos
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Teatro Festivalį
Gegužės 10-24

1993 metų gegužės mėnesio 10-24 dienomis Lietuvoje rengiamas pirmas Tarptautinis teatro
festivalis LIFE. Kviečiami geriausi teatrai išviso pasaulio. Festivalyje dalyvaus Švedijos Karališkojo
Dramos teatro trupė, vadovaujama Ingmaro Bergmano, trupės iš Japonijos, Ispanijos, Didžiosios
Britanijos, Lietuvos ir daugelis kitų.
Jūsų kelione pasirūpins LIFE kelionių agentūra American Travel Service. Siūlomos įvairiau
sios kelionės, suteikiančios svečio statuso privilegijas, bilietus įspektaklius, ekskursijas į įdomiau
sias Lietuvos vietas.
I----------------------------------------------------------------- 1
Skambinkite arba atsiųskite kuponą, □ Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į festivalį.
□ Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į Lietuvą.
jei norite įsigyti leidinį apie keliones (fes
Vaidas, pavarde_________ ____________________________________
I
tivalį. Užsisakykite vietas iš anksto, jų
skaičius ribotas.
Adresas
American Travel Service
9439 S. Kedzie
Evergreen Pk., IL 60642
Tel. 708 422-3000 FAX 708 422-3163

Gedimino 46-1, Vilnius
Tfel. 22-39-39

Gautas prašymas iš buvusio
tremtinio, Šiaulių „Rūtos”
saldainių fabriko savininko A.
Gricevičiaus. Per dideles
pastangas jis atgavo šią Sovietų
valdžios nusavintą gamyklą.
Dabar turi Lietuvos Vyriausy
bei atlyginti už kai kuriuos
padarytus gamyklos page
rinimus. Vyriausybė reikalauja 1
9,782 dol. dabar, o likusius
55,458 dol. per ateinančius 5
metus. Ieško finansinės pa-

Pastaba. Ekonominių Rei
kalų Taryba (ERT) renka ir
parūpina informaciją apie įvai
rius ekonominius projektus ir
paslaugas. Tai darydama, ERt
atlieka informacijos telkimo
vaidmenį, bet nerekomenduoja
kurį nors projektą ar paslaugą
ir nesiima atsakomybės už
informacijos tikslumą ar
projektų pelningumą.

LIETUVOS AIDAI

»>>>►>
PASITEIRAVIMAI

I tis su mažu pelno koeficientu
(profit margin; nebandymu
pralobti), neduoti kyšių ir visa
tai iš anksto pasakyti. Taip susi
daro pasitikėjimui pagrindas.
Klebonas prel. dr. Algirdas
Olšauskas sutinka leisti nau
dotis apatine Šv. Kazimiero
parapijos sale susirinkimams ir
ateityje. Susirinkimai bus kiek
vieno mėnesio pirmą ketvirta
dienį, 7:30-10 vai. vak. Ateinan
tis susirinkimas įvyks kovo 4 d.
Visi kviečiami atvykti.
Edmundas Kulikauskas

Miestas
Valstija

Pašto kodas

Tfel. namų

ILI. darbo.
Siųskite: American Travel Service 9439 S. Kedzie, Evergreen Pk, IL 60642

INTERNATIONAL
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TRAVEL CONSULTANTS
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.

9525 South 79th Avenue
Hickory HIII, llllnole 50457
Tel. 708-430-7272

223 Kalvarijų gatv*
Vilnius, Uetuvs
Telefonai: 77-78-87 Ir 77-83-82

NAUJASIS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS
KATEKIZMAS

numas, šventumas ir neišardo
mumas. Bet taipgi iškeliamas
skaistybės gyvenimo ne tik kil
numas, bet net aiškus prana
šumas.

LADAS TULABA

Trečioje dalyje atsigręžiama į
žmogų: apie jo prigimties kil
numą, apie jo grįžimą pas Dievą
dangaus paveldėjime.
Pirmame skyriuje nusakoma
žmogaus prigimtis. Iš Dievo jis
išėjo, pas Dievą pašauktas grįž
ti. Eidamas žemės keliu, privalo
žvelgti į dangų: siekti dangaus,
eiti šventumo keliu, būti tikru
Dievo vaiku.
Antrame skyriuje plačiai aiš
kinami Dešimt Dievo Įsakymų.
Dievas šaukia žmogų pas save.
Jam teikia visas galimybes
grįžti pas jį nauju žmogumi-atgimusiu per malonę ir tapusiu
Dievo vaiku. Tuo pačiu nurodo
kelią, kuriuo žmogus turi eiti,
kad pasiektų išganymą. Šių
nurodymų bei reikalavimų
žmogus priyalo paisyti. Pa
stebėtina, kad, analizuojant
Įsakymus, užtinkama naujų
papildymų bei nurodymų, kurių
reikalauja naujos laiko sąlygos.
1. Pirmuoju įsakymu užde
dama pareiga garbinti Dievą: jį
tikėti, juo pasitikėti, jį mylėti;
tik jį vieną garbinti, jam aukoti
ir aukotis. Pabrėžiama tačiau,
jog neleistina savo tikėjimą pri
mesti kitiems. Primenama taip
pat, jog šiuo įsakymu draudžia
ma stabmeldystė, prietarai, žy
niavimai, o juo labiau Dievo at
metimas.
2. Antruoju įsakymu primena
ma, jog Dievo vardas yra šven
tas. Nevaliai tad bereikalingai
jį vartoti, jo šauktis, prisiekinėjant ar net piktžodžiaujant.
3. Trečias įsakymas kalba
subatos-sekmadienio šventimą.
Žydamas buvo įsakyta septintą
savaitės diena-subata skirti
Dievo tarnybai ir sielos
atgaivai. Krikščionys šven
čiame Viešpaties dieną-dies
Dominica, prisimenant Kris
taus prisikėlimą Velykų rytą,
kas pažymėjo išganymo įvyk
dymą. Katalikų Bažnyčia dar
įsako švęsti kai kurias didesnes
šventes. Naujasis Katekizmas
pabrėžia, jog sekmadienį ir
šventes privalu švęsti atsi
gręžimu į Dievą individualine ir
bendruomenine malda, daly
vaujant šv. Mišiose ir visą dieną
pašvenčiant sielos, o ne kūno
reikalams, padarant išimtį tik
artimo meilės darbams.
4. Ketvirtas įsakymas yra
apie šeimą: įsakoma vaikams
gerbti tėvus. Plačiai kalbama
apie šeimą: jos prigimtį, socia
lines pareigas, jos įnašą reli
giniame gyvenime. Primenama
pareigos vaikų tėvams ir tėvų
vaikams. Drauge pabrėžiama,
kad virš giminystės ryšių ir
prievolių yra pareigos Dievui.
Kai Dievas šaukia, jam reikia
paklusti, nors giminystės ryšiai
statytų tam kliūtis. Šis
įsakymas įpareigoja paklusti
civilinės valdžios reikalavi
mams. Privalu juk atiduoti, kas
ciesoriaus ciesoriui ir kas
Dievo Dievui, kaip tai įsakė
Kristus.

1992 m. gruodžio 7 d. iškil
mingai pristatytas ir gruodžio 8
d. paskelbtas naujasis Katekiz
mas yra sutiktas su dideliu susi
domėjimu. Prancūzų kalba pa
sirodžiusi laida dar prieš
paskelbimą, buvo išpirkta per
kelias dienas. Tuojau turėjo būti
išleista antra laida.
Itališkoji laida pasirodė tuojau
po oficialaus paskelbimo. Ir čia
visa greitai buvo išpirkta. Ruo
šiama nauja laida.
Kaip išaiškinti lokį didelį
susidomėjimą naujuoju Kate
kizmu? Katalikai domisi ir lau
kia, kad ilgai ruoštas naujasis
Katekizmas duos pagaliau aiš
kų ir tikrą atsakymą į įvairius
tikėjimo klausimus, dėl kurių
po Vatikano II Susirinkimo
buvo kilę neaiškumų ir skir
tingų aiškinimų, liečiančių ne
tik moralę, bet net ir kai kurias
tikėjimo tiesas.
Kitų konfesijų krikščionys
domisi sužinoti, kiek Katalikų
Bažnyčios mokymas po Vatika
no II Susirinkimo yra pasikei
tęs siekiamos krikščionių vie
nybės linkme.
Nekrikščionys, o ypač vadina
mieji netikintieji yra smalsūs,
ar neras naujame Katekizme
argumentų teigti, jog tikėjimas
esąs vien išgalvotas, o ne
transtendencija. Daugelis šių
pastarųjų apsivils, bet nesiliaus
ir toliau skelbti „Dievo mirtį”
ar kurti „savo Dievą”. Tikrieji
gi Dievo vaikai naujame Kate
kizme ras bei pažins tikrąsias
gaires į išganymą.
Naujo Katekizmo paruošimas
užtruko ilgai, iššaukė nemaža
diskusijų, bet kard. J. Ratzingerio vadovaujama redakci
nė Komisija buvo kantri ir
ištverminga, sekė Kristaus
Vietininko Jono-Pauliaus II
direktyvas, pakartotinai atsi
klausė visų pasaulio vyskupų,
svarstė ir derino įvairias nuo
mones. Reiškėsi dvi tendencijos:
paisyti tradicijos ir teocentriz
mo, ar laikytos nūdien labai
madingo homocentrizmo. Ang
losaksų vyskupai daugiausia
pasisakė už šią pastarąją kryptį.
Laimėjo tačiau daugiau teocent
rinė kryptis. Nors Katekizmas
yra padalintas į keturias dalis,
kaip toliau pamatysime, bet
praktiškai yra suvedamas į dvi
organiškai sujungtas dalis. Pir
moje atskleidžiama Dievas Tre
jybėje vienas, atsigręžęs į
žmogų, kad jį iš nuodėmės iš
laisvintą grąžintų sau. Antroje
dalyje nurodoma žmogaus prie
volės išganymui pasiekti. Pa
brėžiama, kad žmogus savo prie
voles gali ir privalo pasiekti, re
miantis Dievo teikiama pagal
ba, kurios reikia prašyti malda.
Prancūziška ir itališka naujo
Katekizmo teksto laida nėra
oficiali. Rengiama lotyniškoji
laida. Ji bus oficiali. Tikimasi,
kad ji pasirodys 1993 metų
birželio mėnesį. Oficialioje
laidoje galės būti kai kurių
mažų pakeitimų. Todėl, kas im
sis paruošti lietuvišką laidą,
turėti palaukti oficialaus lo
tyniško teksto.
Turiu savo rankose itališką
vertimą. 788 puslapių tomas.
Pradžioje paduodama įvadinis
šv. Tėvo Jono Pauliaus II žodis.
Kristaus Vietininkas pabrėžia,
kad naujasis Katekizmas yra iš
dava ir tąsa Vatikano II Susi
rinkimo: jis yra autentiškas Su
sirinkimo dekretų aiškinimas.
Bažnyčia, — teigia Kristaus Vie
tininkas, — saugoja savo lobyne,
ką nuo seno turi, bet priima ir
praturtina save tuo, kas naujo
atsiranda. Šv. Tėvas pastebi,
kad naujasis Katekizmas susi
deda iš keturių dalių, kuriose
nusakomos tikėjimo tiesos apie
Dievą ir žmogų išganymo vyks-

me. Savo įvadinį žodį popiežius
baigia, pabrėždamas, kad nau
jasis Katekizmas yra autentiš
kas Katalikų Bažnyčios tikėji
mo dokumentas bei vadovas.
Po popiežiaus įvadinio žodžio
yra redakcijos įvadas. Jame
pateikiama paaiškinimų ir
duodama turinio santrauka.
Pirmoje dalyje yra tikėjimo
išpažinimas — Credo. Antroje
dalyje kalbama apie Sakramen
tus. Trečioje — pristatoma Dievo
Įsakymai — Dekalogas. Ketvir
toje yra mokymas apie maldą,
„Tėve Mūsų” maldos analizė.

* * *
Pirmoje dalyje kalba eina apie
Dievą, kuris apsireiškia šven
čiausioje Trejybėje. Pirmame
skyriuje paduodama, kaip Die
vas apsireiškė įvairiu būdu. An
trame skyriuje, sekant Credo,
pristatoma Dievas, kaip visokių
dangiškų dovanų Teikėjas, kaip
Atpirkėjas ir Pašventėjas. Tiki
me į vieną Dievą-visagalį Tėvą
Sutvėrėją; jo viengimį Sūnų
Atpirkėją; šv. Dvasią, kuri
gaivina Bažnyčią. Bažnyčia gi
yra Kristus; yra Kristaus suža
dėtinė; yra šv. Dvasios šventovė;
yra viena ir šventa, visuotinė ir
apaštalinė.
Pirmoje dalyje, apie tikėjimo
išpažinimą, patvirtinama visa,
kas visą laiką buvo tikima ir
mokoma apie Dievą, apie Ap
reiškimą, apie Sv. Raštą ir Pa
davimą; apie Dievo Žodį, per
duotą raštu ir žodžiu; saugotą ir
išlaikytą Bažnyčios lobyne. Die
vas apsireiškė kaip alfa ir
omega — pradžia ir pabaiga
visos visatos. Visa iš jo išeina ir
į jį grįžta.
Antroje dalyje nusakoma,
kaip apsireiškęs Dievas žvelgia
į nuodėmingą žmoniją, kad ją
sau grąžintų dangiškų malonių
pagalba. Pirmame skyriuje kal
bama apie išganymo malonių
teikimą bei gavimą liturgijos
eigoje. Antrame skyriuje spe
cialiai aptariami Sakramentai
bei perjuos teikiamos malonės.
Čia užtinkama naujumų ter
minologijoje, o taip pat pasi
taiko papildymų ir paaiškini
mų, kokių anksčiau nebuvo. Pa
vyzdžiui, su Krikšto sakramen
tu siejamas ekumenizmas. O,
kalbant apie eucharistiją,
paduodami kai kurie nauji ter
minai, neabejotinai priimtini.
Reikšmingai pabrėžiama, kad
šv. Mišių celebrantas yra pats
Kristus. Kunigas aukoja šv.
Mišių auką, įsiasmenindamas
Kristuje. Taigi kunigas celebruoja Eucharistijos Auką
Kristaus vardu ir galia, o ne
tikinčiųjų pavedimu, kaip kai
kas bando teigti.
Kalbant apie Atgailos sakra
mentą, paaiškinama, kodėl šis
Sakramentas kai kada vadina
mas Susitaikymo sakramentu.
Pabrėžiama, jog nuodėmes atlei
džia tik Dievas. Žmogus privalo
gailėtis ir išpažinti kunigui savo
nuodėmes, o šis Kristaus vardu
ir galia atleidžia kaltes. Bai
giant dar primenama, kad indi
vidualinė išpažintis, išskyrus
tik ypatingus atvejus, yra vi
siems privaloma.
Kalbant apie kunigystę, pa
brėžiamas esminis skirtumas
tarp visuotinės ir sakramen
tinės kunigystės. Visi tikintieji
dalyvauja Kristaus kunigystėje,
o pašventintieji kunigai ją
vykdo. Dabar įprasta, nežinau
kodėl, naudoti terminą „sacerdotium ministeriale-tarnystės
kunigystė”. Tai protestantiškos
kilmės titulas. Deja, jis nėra
tikslus.
Plačiai ir išsamiai kalbama
apie Moterystės sakramentą.
Pabrėžiamas moterystės kil

* * *

5. Penktuoju įsakymu kalba
ma apie žmogaus gyvybę: reika
laujama respektuoti gyvybę,
kuri yra Dievo dovana. Tik vie
nas Dievas gali disponuoti gy
vybe. Pabrėžiama tačiau, kad
individualinė gyvybė nėra ir
negali būti statoma virš bendro
jo gėrio. Tam tikrais, išimtinais,
labai svarbiais atvejais, indivi
duali asmens gyvybė gali būti
paaukota dėl bendro gėrio.
Kitaip tariant, kartais mirties
bausmė gali būti prileidžiama.
Leidžiama taip pat gintis, pa
naudojant net ginklą, kai esi
užpultas, kai turi ginti šventas
savo teises. Primenama ir pa
brėžiama, kad sąmoninga žmog
žudystė yra sunki nuodėmė,
kaip sunkus nusikaltimas yra ir
negimusios gyvybės nužudymas-abortai. Neleistina taipgi

yra eutanazija. Smerktina savi
žudybė. Primenama taip pat, jog
be fizinės yra dar ir dvasinė
gyvybė, kuri viršija fizinę, ir
viršįja tiek, jog dėl sielos, jei jai
gresia pavojus, reikia paaukoti
fizinę gyvybę. Tai aiškiai pa
brėžė pats Kristus. Štai kodėl
penktuoju įsakymu draudžiami
papiktinimai; reikalaujama neišsistatyti ir neišstatyti kitų
progon nusidėti. Pabrėžtina, jog
nusikalstama prieš penktąjį
Dievo įsakymą, kai sekvestruo
jamas žmogus; kai daromi neleis
tini moksliniai tyrimai biogenetikoje. Pabaigoje plačiai
kalbama apie karą ir taiką.
Privėlu yra siekti taikos, bet
leidžiama gintis prieš užpuo
limus ir kėsinimąsi vienu ar
kitu būdu pavergti asmenis ar
tautas, laužant švenčiausias
Dievo suteiktas žmogui teises.
Visa šitai Katekizme yra nau
ja, bet aktualu.
6. Šeštuoju įsakymu nuro
doma, koks turi būti lytinis
gyvenimas. Primenama, kad
Dievas sutvėrė vyrą ir moterį
bendram gyvenimui, kad veistųsi ir daugintųsi ir pripildytų
žemę. Pabrėžiama abiejų lyčių
lygus kilnumas prigimties skir
tume. Pabrėžiama tačiau, kad
atsisakyti lytinio gyvenimo yra
kilnu, nes veda į asmens pil
nybę su sielos primatu dvigubo
je fizinėje ir dvasinėje pri
gimtyje. Skaistybė įgalina vi
siškai pasiaukoti Dievui, jungtis
su Dievu ir užsitikrinti su siela
ir kūnu Dievo vaikų paveldą
danguje. Pabrėžiama, jog yra
įvairios skaistybės rūšys. Visi
krikščionys yra pašaukti viena
ar kita prasme prie skaistybės,
prie susivaldymo, net ir mote
rystėje, o ypač prieš rengiantis
moterystei. Nurodoma, kad nu
sikalstama prieš skaistybę ne
valdomu gašlumu, masturbaci
ja, paleistuvavimu, prostitucija,
išprievartavimu. Nusikalstama
taip pat homoseksualizmu, kas
yra prasižengimas prieš pri
gimtį. Primenama betgi, kad
kai kurie palinkimą į homosek
sualizmą turi kaip liguistą pa
veldėjimą iš prigimties. Todėl
verti ne tiek pasmerkimo, kiek
užuojautos ir pagalbos, kad
galėtų iš šio nenormalumo, iš
šios silpnybės išsilaisvinti. Pa
baigoje plačiai kalbama apie
moterystę: apie pareigas ir
prasižengimus moterystės gyve
nimui; apie neištikimybę ir
išsiskyrimus, ir visas kitas
pasireiškiančias šeimų gyve
nime negeroves.
7. Septintuoju įsakymu reika
laujama paisyti ir nepažeisti
kitų nuosavybės, ar ji būtų
privati ar valstybinė. Pažadai
bei įsipareigojimai medžiagi
niuose reikaluose privalo būti
pildomi, o padarytos skriaudos
visiškai atlyginamos. Pabrėžia
ma, kad septintasis įsakymas
draudžia ką nors išnaudoti, ar
juo labiau traktuoti asmenį, it
būtų kokia nors prekė. Septin
tuoju įsakymų reikalaujama
respektuoti ne tik žmogų, jo ne
skriausti, jam nekenkti, bet taip
pat visą tvariniją: gyvulius,
augalus, gamtos vertybes. Išei
nant iš septinto įsakymo, plačiai
nusakoma Bažnyčios socialinė
dokrina, paisant teisingumo ir
vykdant artimo meilę, ypač rū
pinantis vargšais.
8. Aštuntuoju įsakymu reika
laujama neapgaudinėti, nesa
kyti netiesos, būti atviram ir
nuoširdžiam, nors tai sudarytų
kokių nors sunkumų ar nemalo
numų. Nurodoma įvairūs gali
mi prasižengimai prieš tiesą:
kai pažeidžiama artimo garbė,
paskleidžiami įtarinėjimai, pa
skleidžiami šmeižtai; kai aiškiai
meluojama. Pabrėžiama tačiau,
kad jei įsakoma nemeluoti, tai
neįsakoma visada pasakyti
tiesą. Yra atvejų, kad ne tik
galima, bet ir privaloma laikyti
paslaptį, kai yra įsipareigota, ar
kai nėra pravartu tai, ką žino
me, kitiems pasakyti. Yra profe
sinė, yra sakramentinė paslap
tis. Ją griežtai privalu laikyti.
Yra taipgi atvejų, kada yra

pravartu nutylėti, kad išveng DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. vasario mėn. 13 d.
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tume bereikalingų nemalonu
mų ar pasmerkimų.
Primenama pareiga spaudos
darbuotojams vengti netiesos ir
skleisti tiesą. Pabaigoje dar
primenama, kad tiesa, būdama
savyje grožis, turi ryšį su menu:
privalo būti įkūnijama meno
kūriniuose, ypač religinio meno.
9 Devintuoju įsakymu drau
džiama ne tik nusikaltimas
veiksmu, bet ir geismu prieš ar
timo moterį. Žodžiu, privalu
vengti net mintimi nusikalsti ar
išstatyti save pavojun nusikals
ti svetimoteryste.
10. Dešimtuoju įsakymu drau
džiama savintis ar net kėsintis JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos valdybos narės. Iš k.: I eil. — Rita Staį artimo nuosavybę. Įsakoma rinskaitė, Gailė Radvenytė — JAV LJS valdybos pirmininkė ir Rūta Kvedaatmesti gobšumą ir pavydą, o raitė. II eil. — Nida Bichnevičiūtė ir Monika Šernaitė.
puoselėti savyje neturto ir
atsižaėjimo dvasią, siekiant
lobių danguje, o ne žemėje.
* * *

PENSIJOS

Kiekvienas šio krašto gyven
Ketvirtoje dalyje kalbama tojas, dirbęs ir mokėjęs į
apie maldą. Tai išsami studija Socialinio draudimo fondą
apie maldą Ji padalinta į du mokesčius, sulaukęs 62 metų ar
skyrius.
daugiau gali gauti mėnesinę
1. Pirmame skyriuje nusako pensiją. Asmuo, išėjęs į pensiją,
ma maldos esmė. Ji yra sandora būdamas 62 metų, gauna
su Dievu. Ji yra Dievo vaikų sumažintą pensiją, pilna pensija
bendrystė su dangiškuoju Tėvu. mokama, sulaukus 65 ar dau
Malda dieviškam Apreiškime: giau metų.
Sename ir Naujame Testamen
Jeigu jūs esate 62 metų ar
te. Kalbama apie maldą Baž
vyresnis
ir norite išeiti į pensiją,
nyčioje. Nurodoma įvairios mal
turite
kreiptis
į Sočiai Security
dos rūšys: garbinimo, prašymo,
raštinę
darbo
dienomis,
nuo 7
užtarimo, dėkojimo. Maldos
praktikavimas Bažnyčioje isto vai. ryto iki 7 vai. vakaro tel.
rijos eigoje: kalbama apie bend 1-800-772-1213, prašyti paskir
ruomeninę ir individualinę, žo ti datą pasimatymui sutvarkyti
džio ir mąstymo maldą. Pabrė dokumentus. Tai turite padaryti
žiama, kaip reikia melstis: su 3 mėnesius prieš savo gimimo
nuolankumu, pasitikėjimu ir iš datą. Asmenys, kurie daug
tverme. Kaip pavyzdys, nuro uždirba, gali tais metais pensi
doma Kristaus Vyriausio Kuni jos negauti, nes jų uždarbis gali
viršyti leidžiamą uždirbti sumą.
go malda prieš kančią.
Pagal 1993 metų Socialinio
2. Antrame skyriuje plačiai
draudimo
įstatymą, į pensiją
analizuojama „Tėve Mūsų”
išėjusio
65
metų darbininko
malda. Joje nusakoma krikščio
aukščiausia
pensija gali būti
nio privali pažiūra: į Dievą
1,128
dol.
į
mėnesį,
be to, jis tais
dangiškąjį Tėvą; į artimą, su juo
metais
uždirbęs
47,784
dol. dar
gyvenant broliškoje meilėje; ir
į save patį, žmogų nusidėjėlį, gali gauti vieno mėnesio
kuris šaukiasi Viešpaties pensiją.
pagalbos, kad išsilaisvintų iš
Asmenys, kurių metinis
pikto ir pasiektų išganymą dan uždarbis yra mažesnis, negu nu
guje.
statyta Socialinio draudimo
įstaigos, gali dirbti ir gauti
* * *
pilną pensiją. 1993 metais So
cialinis draudimas nustatė, kad
Naujasis Katekizmas yra tik asmenys nuo 62 iki 64 metų
ra Katalikų Bažnyčios Magna amžiaus, gali uždirbti 7,680 dol.,
Carta mūsų dienoms. Ant senų o 65-69 metų 10,560 dol. ir gauti
Bažnyčios mokymo pagrindų pilną pensiją. Tie, kurie uždir
drįstame įvesti ir naujumų, apie ba daugiau, turi dalį savo
žmogaus santykus su Dievu ir uždarbio grąžinti. Asmenys,
su artimu pagal Viešpaties sulaukę 70 metų, gali uždirbti,
įsakymus ir autentišką Bažny kiek nori ir gauti pilną pensiją.
čios mokymą.
Tie, kurie prieš išeidami į
Norisi tačiau pastebėti, kad pensiją dirbo trumpai ir uždir
kai kur buvo galima laukti
bo mažai, gauna labai mažas
platesnių pasisakymų, ypač pensijas. Tiems asmenims, kad
apie eschatologiją: dangų, skais jie galėtų pragyventi, Socialinės
tyklą ir pragarą, angelus ir vel apdraudos įstaiga prideda spe
nius. Pranyko Bažnyčios įsaky cialų priedą.
mai. Gal daugiau galėjo būti
analizuojama ir specifikuojama
Medicare sveikatos ir
nuodėmė, kada yra sunki, kada
ligoninės draudimas
lengva, kada tik paprastas ap
sileidimas. Visa stengiamasi
Kiekvienas asmuo, sulaukęs
nusakyti iš pozityvios pusės. Bet 65 metų ar vyresnis, gali gauti
tikintiesiems yra pravartu žino valstybinį draudimą, vadinamą
ti, kokią ir kur turi atsakomybę „Medicare”.
prieš Dievą; kur, kada ir kokią
„Medicare” draudimas turi du
reizikuoja papildyti nuodėmę; planus:
kokią nuodėmę įvykdžius, pri
Planas A — ligoninės drau
valu eiti išpažinties, kad būtų
dimas
— užmoka ligoninės,
leista priimti šv. Komuniją.
Šitai yra tikrai aktualu primin slaugos namų išlaidas. Jeigu jūs
ti, nes, deja, nemaža nūdien dar dirbate, šis draudimas
artėja prie Švenčiausio Alto padeda jūsų darbo draudimui
riaus sakramento būdami nuo užmokėti ligoninės išlaidas.
Planas B — sveikatos drau
dėmėje, todėl nebūdami verti.
Yra ir kitų nutylėjimų, kurie dimas — užmoka daktaro,
galėjo būti suminėti ir aktualūs, vienos dienos ligoninės išlaidas
ir visus kitus sveikatos patarna
siekiant išganymo.
Nepaisant kai kurių pageida vimus ar reikmenis.
Už „Medicare” Planą A
vimų, vis dėlto Naujasis Kate
kizmas yra Dievo dovana krikš nereikia nieko mokėti, išskyrus
pirminį mokestį (deductible) ir
čionijai ir visai žmonijai.
Pi-iede paduodamos plačios jeigu turite kitą pridėtinį
tekstų-šv. Rašto ir patristikos-, o draudimą. Už „Medicare” Planą
B jums reikia mokėti mėnesinį
taip pat žodinės rodyklės.
mokestį ir taip pat pirminį ir
pridedamą draudimo mokestį.
Viešpatie, te visi mūsų darbai Mokesčio dydį kas metais nusta
prasideda su tavo įkvėpimu, to valdžia. Asmenys, galį gauti
tęsiasi su tavo pagalba ir tepa šį draudimą, turi apsispręsti, ar
siekia tobulumą, tavo vedami. jį ims, ar ne. Jeigu jūsų darb
Anonimas
davio draudimo planas yra

geras, gali jums to draudimo ir
nereikėti. Be to, jei jūs dar dir
bate ir jūsų darbdavio drau
dimas jus draudžia, šis drau
dimas jums yra nereikalingas.
Kai nustosite dirbęs, tada galė
site pasiimti šį draudimą, jis
prasidės nuo tos dienos, kai jūsų
darbdavio draudimas baigsis, ir
jums nereikės mokėti pabaudos
už vėliau išimtą Plano B drau
dimą. Tačiau, jeigu jūs, nei jūsų
žmona/vyras nedirba, ir jūs
nepaimat šio draudimo, kada
jūs galite tai padaryti, vėliau,
jeigu jūs šį draudimą norėsite
paimti, turėsite mokėti di
desnius mėnesinius mokėjimus.
Įsirašyti' į Planą B yra
septynių mėnesių laikotarpis,
kuris1 prasideda 3 mėnesius
prieš jūsų 65 metų gimimo
dieną. Jeigu gaunate Sočiai
Security ar Railroad Retirement
pensijas, kai sulaukiate 65
metus, jūs būsite automatiškai
įrašyti į abu Medicare draudimo
planus. Apie 2-3 mėnesius prieš
jūsų gimimo dieną gausite
Medicare formas su visa
informacija. Jeigu apsispręsite,
kad jums nereikia Plano B drau
dimo, grąžinkite kortelę ir jums
atsiųs naują kortelę, kur bus
pasakyta, kad jūs gaunate tik
Planą A —Jigoninės draudimą.
Sočiai Security įstaiga jums
prisius informacinę knygutę,
kurioje
paaiškina
apie
draudimą, apie mokėjimus ir t.t.
Jeigu esate 65 ar daugiau metų,
buvote apdraustas darbdavio ir
per septynių mėnesių periodą
nepaėmėte Plano B draudimo,
jūs galėsite paimti ,Planą B
draudimą tada, kai nustosite
dirbti, arba kai jūsų darbdavio
draudimas daugiau negalios,
kuri data bus pirmiau. Ir už tai
jums nereikės mokėti pabaudos.
Jeigu jūs gaunate Medicare
draudimą dėl ligos ar kito
fizinio ar dvasinio nepajėgumo,
jūs turite paimti Planą B
draudimą laike 7 mėnesių,
kurie prasideda nuo tos dienos:
a. kai netekote darbo, b. jūsų
darbdavio duotas draudimas
baigėsi, c. kada jūsų darbdavio
draudimas neužmoka pirmos
sąskaitos. Kuri iš šių datų yra
pirmutinė, nuo tos dienos
prasideda 7 mėnesių Plano B
draudimo paėmimo periodas.
Jei per tą laiką nepaimate šio
draudimo, jūs negalėsite jo
paimti iki bendros datos, kada
tą draudimą išduoda, būtent:
kiekvienais metais nuo sausio 1
iki kovp 31 dienos, ir mokestis
jums gali būti aukštesnis. O
draudimas pradės veikti tik nuo
tų metų liepos mėnesio. Mėne
siniai mokėjimai pakyla po 10%
už kiekvienus 12 mėnsių, kada
jūs galėjote paimti Medicare
Planą B draudimą ir to nepa
darėte.
«

Medicare turi specialias leng
vatas ir taisykles tiems, kurie
dar nesulaukė 65 metų, bet turi
įvairias fizines ar protines ne
galias arba nepagydomą inkstų
ligą. Informaciją šiuo reikalu
teikia Sočiai Security įstaiga.
Birutė Jasaitienė
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LIETUVIAI
CALIFORNIJOJE
„KALĖDŲ SENELIS IŠ
LOS ANGELES”,
PREMJERA

Los Angeles Dramos sambū
ris, daugelį metų be poilsio, be
atostogų, džiuginęs losangeliečius lietuvius, nesiruošia
„išeit iš rikiuotės”. Pernai ir
šįmet dar pagyvėjo sambūris,
atėjus naujoms jėgoms, jauni
mui — Petrui Sandanvičiui,
Auksei Kalantienei, Auriui
Jarašūnui, M. ir R. Ragaus
kams ir kt.
Vasario 27 d., šeštadienį, 7:30
v.v. Šv. Kazimiero parapijos
salėje sambūris stato Jono
Mackonio-Mackevičiaus (iš
Lietuvos gautą) 3-jų veiksmų
lyrinę dramą „Kalėdų senelis iš
Los Angeles”, veikalą pakartos
vasario 28 d., sekmadienį, 12:30
v. p.p. Režisuoja A. Žemaitaitis,
dekoracijos — P. Jasiukonio.
Veikalas
gyvenimiškas,
vietomis švysteli humoras, taip,
kad žiūrovai, kuriems nusibodo
GAUDO VAŽINĖJANČIUS
BE APDRAUDOS

Louisiana valstijoje 1979 m.
priimtas įstatymas, kad visi au
tomobiliai turi būti apdrausti, o
nuo 1985 m. vairuotojai turi su
savimi turėti apdraudos įrody
mą. Tačiau manoma, kad iki
40% Louisianos vairuotojų važi
nėja neapdraustais automobi
liais.
Vasario mėn. pradžioje valsti
jos policija pradėjo stabdyti
automobilius ir reikalauti iš
vairuotojų apdraudos doku
mentų. Neturintiems nukabina
mos automobilių numerių len
telės ir ant užpakalinio lango
užklijuojamas ryškus parašas —
„Neapdraustas”. Jeigu per 10
dienų automobilis neapdrau- l
džiamas, numeriai visai sunai
kinami, o vairuotojui suspen
duojamas vairavimo leidimas.
Pirmąją dieną, patikrinus
3,000 mašinų, rasta 200 neap
draustų. Antrąją dieną beveik
pusė sustabdytų vairuotojų jau |
turėjo apdraudos dokumentus,
bet tik su vienos dienos senumo
data... Be apdraudos išėmimo
vairuotojai pradėjo sparčiai
tvarkyti ir kitus uždelstus rei
kalus: pirkti naujas numerių
lenteles, tikrinti dujų išmetimo
vamzdžius, atnaujinti vairavi
mo leidimus ir t.t.

norėtų susirašinėti su Amerikos
jaunimu. Galima rašyti lietuviškai
arba angliškai. Kristina Varnaitė,

' OftelT ,
PARDUODA

PHOTO SUPPLY
IR MĖGĖJAMS

(708) 371-9300
Chicago Phone 4(312) 225-7005

japonus. Moterų aukštis
padidėjęs apie 2.7 colius. Dabar
20 m. amžiaus japono vidutinis
ūgis yra maždaug 5 pėdos 8 co
liai, nedaug žemesnis, kaip to
paties amžiaus amerikiečio
(vidurkis apie 5 pėdos 10 colių).
Manoma, kad tokiam japonų
augimo pasikeitimui didžiausią
įtaką turi vakarietiškas mais
tas, kuris labai populiarus ir
ypač mėgstamas jaunų žmonių.
Japonų dieta gerokai pasikei
tusi ir tą geriausiai liudija ilgos
eilės žmonių prie McDonalds,
Kentucky Fried Chicken ir pizzos valgyklų pietų pertraukos
metu. Kaimuose žmonės labiau
laikosi tradicinių valgių, kurių
pagrindą sudaro ryžiai, žuvys ir
daržovės.
Japonų gydytojams rūpestį
kelia ne jaunimo ūgio pasikei
timas, bet spartus svorio di
dėjimas. Nors storulių Japo
nijoje kol kas yra mažiau kaip
Vakaruose, bet jie gausėja. Su
dietos pasikeitimu atsiranda ir
daugiau susirgimų kai kurių rū
šių vėžiu. (D.B.)

Phone: (312) 277-3095
2310 S. Pulaskl, Chicago, III.

Didelis pasirinkimas vėliausių modelių vartotų
dalių. Mes perkame įvairių modelių naudotus automobilius ir sunkvežimius. Kalbame lietuviškai.

MIDVVAY PHARMACY INC.
Phone: (312) 767-9155

Home of French Cream
Chocolate Novelties
Ali Types of Boxed Candies

Dollar off with Vitamins

W.

63 rd St., Chicago, III.

Best VVishes For A
Happy St. Valentine’s Day
From

TATRA INN
6040 S. Pulaskl, Chicago, III.
(312) 582-8313
Polish & American Cuisine
Open Tuesday thru Sunday
For Lunch & Dinner
Call for reservations

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

.OLD FASHIONEO CANDIES
6210 Cermak
Berwyn, III.
(708) 738-6669

Happy St. Valentine’s Day
To Our Many Friends And PatrPns
Courtesy of

4324

MIGLINAS TV

— Daily Brand Meat Products —

ELUS CLEANERS
3026 E. 91 st St., Chicago, III.
(312) 721-8858
Serving Chicago since 1934. VVedding gowns
expertly dry cleaned and sealed in an airtight/vvaterproof chest. Ideal VVedding giftlll

•

* Yra apribojimų * Bilietą nusipirkt iki kovo 31 d.

TRAVEL & TRADE INTL. (Formerly SAFARIS)
Aras Mieželis, CEO Bene Gaskey, Pres.
50 Corey Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706
Tel. 813-360-5200 Fax 813-360-1957

Norinčių vykti į
Lietuvą dėmesiui!
Jaukus, nebrangus su visais patogumais
butelis Ukmergėje miesto centre.

VALOME

6216 S. Archer Avė.
Chieago, ū/60638
Tel. 581-8500

VVAGNER

• Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui, galima keliauti bet kuriomis
dienomis.
• Galima imti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti lėktuvo
bilietą ir kelionę su daliniu aptarnavimu, pvz. viešbučiai tik tam tikruose miestuose, arba
kelibnė be pietų ir pn.
• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda, Palanga,
Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai,
Rokiškis.
• „Vyties” atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.
Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn NY 11229
Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119
FAX 718-769-3302
Telex 216 282

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCe
• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

p Visi agentai kalba HetuvIėlM •
i Nuola’da pensininkams •
, ‘
■"Vi.

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI

' Ontui#
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ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardaVime, mieste ir priemies
čiuose.

Parduodami 3 akrai žemės La
mont, IL prie Pasaulio Lietuvių cen
tro. Unas Real Estate, 3860 S. Ar
cher Ava., Chicago, IL 60632, tol.:
312-890-5821 arba 312-927-0610.

Lemonte parduodamas mū
rinis namas, „Split-level”, „subbasement”, 3 mieg. kamb., 2 vo
nios, 2Vz auto. garažas. Galima
tuoj pat užimti. $142,900. Kreip
tis: Beth, Century 21/Oislck, tel.
708-257-7100.

INCOME TAX
SERVICE

MAŠINOS RAŠTINĖMS

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS

FOR RENT

PRANAS G. MEILĖ, CPA
Sekmadieniais — -šaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: raštinė 312-776-5163
namai 708-636-5347

Atliekame visus
namų remonto darbus.
Gerai, greitai, garantuotai.
Skambinti rytais:

Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus.
Mano 20 metų patirtis šioje srityje
užtikrins jūsų pasitenkinimą.
Valandos pagal susitarimą.

Pijus Stončius, CPA, MBA
11617 Brookwood Drlve
Orland Park, IL 60462
tel. 708-479-2938

Turime didelį pasirinkimą: matysi
te granito spalvą, dydį. Gaminame
paminkus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą —- brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, galėsite
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis
padarytas, kaip jūsų buvo pagei
dauta.

Vidutinio amžiaus lietuvė Ieško
bet kokio darbo.
Skambinti 708-257-2781

e-------- ,MISCELLANEOUS

A

VILIMĄ S
M OV I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

e&d
Liquors

lounge

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit
I už apdraudą nuo ugnies ir automobilio'
pas mus.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/i VVest 95th Stret
Tel. — (708) 424*8654
(312)581-8654

6600 S. Kedzie
Chicago, Illinois 60629
(312) 925-6264

HAGGERTY

Muzika: ketvd., penktd., šeštd., sekmd.
nuo 9 v.v. Atsinešus Iškirptą skelbi

CHEVROLET

-4 *

L

mą — vienas gėrimas veltui. Galio

6711 South Westem • Chicago

...

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

ja iki vasario 28 d.

(312) 7374000

I

IEŠKO DARBO

INCOME TAX

(312) 376-7577
Artūras

į

Vilniuje, dvigubai pigiau, negu
viešbutyje, Išnuomojamas 4
kamb. bt. su visais patogumais ir
telefonu. Nuo balandžio mėn.
išnuom. ir automobilis. Skambinti:
l VVashington, 202-337-5317 ar
ba Į Vilnių 67-30-09.

2649 W. 63 St.,
Chicago, IL 606*9

5610 S. Pulaskl Rd.
Phone (312) 581-4111

ST. CASIMIR MEMORIALS
3914 W. 111 St.,
Chicago, IL 60655,
Tel. 312-233-6335.
Sav. Lllia Ir Vilimas Nelsonai
Liepos 26 - rugpjūčio 10
Rugpjūčio 2-17
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 9 - 24
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Rugsėjo 20 - spalio 6

J. BACEVICIU8
6529 S. Kedzle Ava.,
Chlcego, IL 60629

turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės į Liną Meilų. Patarnaujame
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinietiškai.
Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley
Pk., Bridgeport ir pietvakarių
priemiesčiuose.

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių
ir namuose gaminto maisto —
Catering

Čikagiečiai mėgsta padūsauti,
kad mūsų žiemos žiaurios (žino
ma, šių metų žiema yra tikra
išimtis), todėl nemažai vyresnio
amžiaus lietuvių rudenį „iš
skrenda” į Floridą, kur nereikia
kasti sniego ir šalti. Tačiau
sausio mėn. Fairbanks mieste,
Alaskoj, temperatūra kelis kar
tus nukrito iki 56 F žemiau
nulio, o toliau nuo miesto — iki
61 F žemiau nulio ir dar dau
giau. Prie tokios temperatūros
sušąlą ir sutrupa net automobi
lių bei sunkvežimių padangos,
o motorai atsisako klausyti ir
neužsikuria. Šalčiu nesiskun
džia tik alyvos gręžimo bend
rovės: juo šaltesnis oras, tuo il
giau neįkaista jų turbinos bei
kompresoriai ir gali daugiau iš
žemės išsiurbti alyvos bei kū
renamųjų dujų.

Birželio 22 - liepos 7
Birželio 28 - liepos 13
Birželio 29 - liepos 14
Liepos 5 - 20
Liepos 6 - 21
Liepos 12-27
Liepos 13-28
Liepos 19 - rugpjūčio 3

BELL-BACE REALTORS

3860 8. Archer Avė.,
Chlcego, IL 60632
Tel. 312-890-5821
312-927-0619
Brighton Park — nauja nekilnojamo

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI

Prieš užsisakydami paminklą
aplankykite

Balandžio 5 - 20
Gegužės 3-18
Gegužės 6 - 24
Gegužės 17 - birželio 1
Gegužės 25 - birželio 9
Birželio 1-16
Birželio 14-29
Birželio 15-30

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.'
-

1

J

LINAS MEILUS, Broker

708-636-2960

Grupinės kelionės;

fs

LINAS REAL ESTATE

KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

Teirautis: 1-317-845-8140 Nijolė

LIETUVA 1993

RIMAS L. STANKUS

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971

KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI!
Tampa — Vilnius — Tampa
(Taip pat iš kitų JAV miestų)
Žiemą
$769.00
Pavasarį
$839.00
Vasarą
$989.00

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
p/ofesionaliai, sąžiningai ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.
. .
.

. RE/MAX
REALTORS
(312) 586-8959
(708) 425-7161

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

ALASKOJE DAR ŠALČIAU

Visas pasaulis žino, kad
japonai yra nedidelio ūgio
žmonės, tačiau per pastaruosius
30 metų pastebėta, jog Japonijos
jaunieji vyrai yra bent 4 coliais
aukštesni už vyresniųjų kartų

284-1900

MAROUETTE
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Marija Ješmantienė, su
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
laukusi netoli 94 metų, mirė
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
Los Angeles mieste. Iš Šv.
planu atidedant pasirinktus reik
Kazimiero parapijos bažnyčios
menis ypatingai progai. Pilnai
buvo palaidota Sv. Kryžiaus
užbaigtų
foto nuotraukų aptarna
Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai Auris Jarašūnas ir Auksė Kalantaitė
kapinėse Culver City, Calif.
vimas.
Atidaryta
pirmadienį ir,
„Kalėdų senelis iš Los Angeles” veikalo repeticijoje.
Velionė, būdama tik siuvėja,
ketvirtadienį vakarais iki 8 valanišaugino ir į aukštuosius
1 dos. Antrad-.,ir trečiad. susikalbėsit <
mokslus išleido gausią šeimą.
lietuviškai.
Sūnus Donatas gyvena prie
>
3314 VVest 63rd Street
Čikagos, o duktė Laimutė
VALENTINE’S DAY GREETINGS
Kulnienė kartu su vyru
' Tel. — PRospeet 6-8998
Aleksu ilgą laiką buvo „Į Lais
Happy St. Valentine’s Day
vę” žurnalo administratoriai, o
Laimingos Šv. Valentino Dienos linki
To Our Many Friends
dabar „Naujojo Dienovidžio”
BROADVVAY AUTO WRECKERS LTD.
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
Courtesy of
13545 S. Sacramento, Blua Island, III.
platintojai Kalifornijoje.
CRAVVFORD SAUSAGE CO.

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonics kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius^

dfel

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer AveJ

DANUTE MAYER

A.A. MARIJA
JEŠMANTIENĖ

MASTER PLUMBING
COMPANY .

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Parko 55-25, Panevėžys 5309
Lithuania.

Vaje

BEN SERAPINAS

AUGA JAPONAI

CLASSIFIED GUIDE

16 metų gimnazistė Lietuvoje

„sunkūs” veikalai turės progos
atsigauti.
Sambūris, su režisierium
Petru Maželiu, jau repetuoja
antrą veikalą — Kazio Sajos
„Barakudos”, kurį tikisi pasta
tyti rudenį.
Los Angeles Dramos sambū
ris, turbūt vienintelis išeivijoje,
turintis 2 gerus režisierius ir
tiek aktorių, kad lygiagrečiai
gali repetuoti du veikalus.

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.

Darius
Urbaitis

Sutelkiame visą Informaciją, su

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC
Truck, Volksvvagen, Oldsmobile ir
Dodge firmų automobilius.

sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas „dea
ler"), persiuntimu į Europą. Kreip
kitės į:

Taip pat parduodame vartotus,
mažai mylių turinčius, automobi
lius.

Martin Automotive,
tel. 312-646-6677
Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams.

Greitas ir efektyvus patarnavimas.
Atsakome visus klausimus apie
automobilius.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME

Kreiptis Į Hermis Deckys
Tel. 588-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

>-r

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir
angliškai.

/

*

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS

į

Nesunaikinsi idėjos, žudy
damas žmogų, tik pakeisti jį
kitu geresniu.
Edward Keating

Iš amžinybės gimsta ši nauja DRAUGAS, šeštadienis. 1993
diena, ir amžinybėn naktį ji
sugrįš.
Nenorėkite pašvęsti maldai to
Thomas Carlyle laiko, kuriame turite eiti savo
pareigas; nenorėkite besimelsdami praleisti dienų, kuriomis
turite darbuotis; atiduokite
Dievui, kas pridera Dievui, o

A.tA.
ONA POŠKIENĖ

m. vasario mėn. 13 d.
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žmonėms padarykite, kas jiems
reikalinga; nebūkite priežas
timi, kad ne tiek dėl jūsų
maldingumo, kiek dėl nenusimanymo turėtų artimas
nuostolių.
K. Paltarokas

MOCKUTĖ

Geelongo lietuvių choras, vadovaujamas Gr. Pranauskienės.

IŠ VIENOS TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖS - Į KITĄ!
(Laiškas iš Australijos)
Prisiminimai iš Tautinių
Šokių šventės Čikagoje dar ne
spėjo išgaruoti man iš minties,
kai jau reikia rasti vietos kitam
įspūdžių rinkiniui. Daugeliui
tais pačiais metais tenka
dalyvauti vienoje tokioje šven
tėje, bet man teko džiugi proga
įsijungti ir į antrą, kuri įvyko
XVII-tose Australijos Lietuvių
Dienose Sydney mieste 1992
m. gruodžio 26-31 d.
Australijos lietuviai ruošia tas
Dienas kasmet, keisdami vieto
ves. Šių metų šventės šeiminin
kai buvo Sydney lietuviai. Ir
kiek jie svečių susilaukė! Iš
visos Australijos suvažiavo
šokėjai, sportininkai, daini
ninkai, menininkai, o muzikan
tai — „Žvelsa” liaudies
orkestras — iš Lietuvos! Svar
biausias ir mieliausias svečias,
kuris apsilankė ir Dienas ati
darė, buvo prof. Vytautas
Landsbergis.
Šių Dienų metu vyksta ir tau
tinių šokių šventė. Mane,
neseniai atvykusią į Australiją,
Sydney tautinių šokių šokėjų
grupė „Sūkurys” šiltai priėmė,
ir pradėjau su jais repetuoti
ateinančiai šventei.
Galvojau, kad esu pasiruošusi
(juk atšokau Čikagoj!). Toli gra
žu! Čikagoje šokau su vetera
nais, o čia stebuklingai „atjau
nėjau” ir teko šokti jaunimo
grupėje.
Pusmetį repeticijų atsiliku
siai, atrodė, bus neįmanoma pri
sivyti. Šiaip taip, per „kraują
ir ašaras” ir numintus pirštus,
išmokau 8 šokius iš „Sūkurio”
repertuaro. (Užsidirbti grupės
uniformą lengvai neleidžia). Tai
buvo mano pasisekimas. 3et
tikrasis sūkuriečių ir kitų ra
telių pasisekimas (ir pasišventi
mas!) matėsi, stebint, kaip jie
šoko klumpakoji ir pakeltkojį.
Žiūrovai nebūtų atspėję, kad jų
klumpės tik prieš kelias savai

tes buvo išdrožtos, ir dažai ant
jų vos vos nudžiūvę!
Kadangi Australijos Lietuvių
Dienos apima ne tik šokį, bet
sportą ir daugelį koncertų bei
kitų renginių, laiko repetuoti
trūksta. Generalinė repeticija
prasidėjo 8 vai. ryto, ir mes šo
kom, ir dar šokom, ir vėl šokom
(iki nukritimo) iki...koncerto
pradžios.
Šventė prasidėjo su lietuviškų
koplytstulpių ir kryžių procesi
ja. Šie kryžiai papuošė šokėjų
salę, kuri buvo dekoruota kaip
senoviškas Lietuvos kaimas.
Čia pačių Sydney veteranų
grupė išdrožė, papuošė ir pa
statė „trobeles”, kuriose šventės
eigoje nešokantys sėdėjo.
Šokius pradėjom „Jievaro
tiltu”. Šiame lėtame šokyje
šokėjai čia susiėjo, čia vėl atsis
kyrė su savo plakatais, taip
supažindindami žiūrovus su
savo grupių vardais ir vieto
vėmis. Po to sekė įvairumo pil
nas vakaras.
Šokėjų grupės iš Adelaide,
Brisbane, Canberra, Geelong,
Melbourne ir Sydney sušoko
savo „signature” šokius. Tarp
šokėjų išsivystė karšta konku
rencija, bet visos grupės sėk
mingai pasirodė. Kiekvienas šių
miestų šokis buvo neįprastas, o
keli net visai nauji. Visiems
labai patiko Adelaide mergaičių
šoktas „Mergaičių vakaronė” —
tai šluotų šokis, kuris net
liūdniausią žiūrovą galėjo
pradžiuginti. Melbourne šokėjai
žiūrovus sužavėjo romantišku
vaisiniu šokiu pagal taip gerai
žinomą „Tave aš pamačiau”
dainelę. O Sydney pasirodė su
„Rolenderiu”.
Šventei įpusėjus, kai mes jau
buvom išprakaitavę savo susi
jaudinimus ir „įšokę” į links
mumą, visi pasipylėm į salę ir
pašokom trijų liaudies šokių
pynę. Tas linksmumas ir entu
ziazmas plyšte plyšo iš mūsų
pavargusių veidų, ir negalėjome

susilaikyti nesuklykę, kai
„Žvelsai” grojant, sukom grei
tas polkas su įvairiais trepsėji
mais!
Šventės finalas buvo klumpa
kojis, kurį šoko trys atskiri
ratai, pusračiu apsupti kitų šo
kėjų. Muzikai sustojus, šokė
jams laikant savo klumpes
rankose, tie ratai atsiskleidė lyg
trys „klumpiagėlės” žiedai, ir
žiūrovai apdovanojo šokėjus
gausiu plojimu.
Kaip visur, kaip visad, po
tokio didelio pastatymo buvo
girdėti: „būtų buvę geriau,
jeigu...”, „reikėjo šitaip... ar
kitaip”. Be abejo, naujieji
šventės rengėjai baigė pirmą
tokią šventę, kitas rengs
drąsiau ir išlygins mažus ne
sklandumus. Žinodami, kad aš
kilusi iš „Didžiųjų Šokių
Švenčių Šalies”, bailiai klau
sinėje mano įspūdžių apie jų
mažesnę šventę. Stebėjausi, kad
jie galvojo, jog aš būsiu nu
sivylusi! Nors tos šokių šventės,
prie kurių esu pripratus, yra
didelės, gražios, įspūdingos ir
pavyzdingos, tačiau ši Australi
jos lietuvių šventė buvo rengta,
šokta ir stebėta kaip vienos,
nors ir mažesnės, bet labai ar
timos lietuviškos šeimos.
Prie šios šventės sėkmės daug
prisidėjo sesė Marina Cox’aitė.
Ji susirado muzikantus iš Lietu
vos, suorganizavo klumpių ga
mybą, suplanavo choreografiją,
papuošimus, įėjimus, išėjimus ir
dar pati šoko! Stebiuosi jos
energija ir džiaugiuosi draugiš
kumu.
Dovilė Z.

— Apskaičiuojama, kad
prez. Clintono inauguracijos iš
kilmės, trukusios sostinėje 5
dienas, kainavusios apie 30 mil.
dolerių, nors dar tikros kainos
niekas nežino. Tačiau amerikie
čių kišenės nebus per daug
ištuštintos, nes didžiausią dalį
išlaidų padengė stambieji pra
monininkai ir verslininkai, o
taip pat televizija, pirkusi teisę
iškilmes transliuoti visam pa
sauliui.

midlcind
Federal
Savings and Loan Association
75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

Gyveno LaGrange Park, IL.
Mirė 1993 m. vasario 11 d., sulaukusi 59 m. amžiaus.
Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 30 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Christopher, anūkai:
Tanią ir Nikolas; Lenkijoje seserys: Eleonora ir Antanina ir
brolis Steponas su šeimomis. Daug pusbrolių ir pusseserių
Lietuvoje, Amerikoje ir Lenkijoje.
Kūnas pašarvotas vasario 14 d., sekmadienį nuo 2 iki 8
v.v. Hitzeman Funeral Home laidojimo namuose, 9445 W. 31
St., Brookfield, IL.
Laidotuvės įvyks vasario 15 d., pirmadienį. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į St. Francis Xavier parapijos
bažnyčią, Spring ir Ogden Avė., LaGrange, IL, kurioje įvyks
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
nulydėta į Tautines lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direkt. Hitzeman Funeral Home. Tel.
708-485-2000.

KETVERTŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
tr

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

A.tA.
Kun. PRANUI GARŠVAI
mirus, širdingą užuojautą reiškiame jo giminėms ir
Tėvams Marijonams. A. a. kun. Garšva, mūsų šeimos
bičiulis ir Argentinoje, ir čia mums daug padėjo. Jo
pamiršti neįmanoma. Nėra abejonės, kad jis padėjo
daugeliui.

4348 S. California Avėnue
Telefonas - (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Juozas ir Birutė Mikelioniai

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

Lietuvoje mirė
VYTAUTAS NAKAS
Brolio netekus, nuoširdžiai užjaučiame jo seserį ALE
RŪTĄ ARBIENE ir brolį ALFONSĄ NAKĄ bei jų
artimuosius.

6541 S. KEDZIE
Marųuette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hvvy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 VV. 69 St. * Chicago

Vytautas ir Genovaitė Plūkai

Santa Monica, California

Visų telefonas: 708-974-4410

A.tA.
Sesutei JUZEI ir Svainiui JUOZUI tą pačią sa
vaitę iškeliavus į Amžinybę,
„Sietyno” vadovą muziką ANTANĄ SKRIDULĮ
ir jo žmoną VALERIJĄ širdingai užjaučiame ir
visi dalinamės širdgėla.

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marąuette Funeral Home

2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345

Dainos Ansamblis „SIETYNAS”

Daytona Beach, FL

,

Hills Funeral Home

10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home

4040 ARCHER AVENUE

Užsllmam maisto tiekimu (catering)

312-434-9766

______ talman________
delicatessen

(708) 598-9400

GAIDAS-DAIMID

»

2567 VVEST 69th STREET

8929 S. HARLEM AVĖ.

Šeima ir artimieji

Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukra.

We Shlp UPS

BRIDGEVIEVV

diplomuotas inžinierius, Kazlų Rūdos miškų urėdas, Sūduvos
mįškų inspektorius, Miškininkų sąjungos pirmininkas
Lietuvoje ir išeivijoje, daug rašęs ateities Lietuvos sienų
klausimais.
Tikėjo, kad viską ir visus jungia gilus ir prasmingas ryšys:
vis tiek, ar būtume gyvi, ar mirę. Gyveno savo tautai, Dievui
ir draugams.

Už jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos vasario mėn. 22
d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už
a.a. Kazimierą.

BRIGHTON PARK
(1-312) 254-4470

VINCAS ŽEMAITIS

A.tA.
KAZIMIERAS DRUSKIS

MAROUETTE PARK
(1-312) 925-7400

PRIEŠ DEŠIMTĮ METŲ ČIKAGOJE MIRĖ

Nuliūdę vyras, sūnus, anūkai, seserys, brolis ir kiti
giminės.

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose.
Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345

Skaniausi lietuviški gaminiai
(DUU HOUSM

LENDER

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
T

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. vasario mėn. 13 d.

MUZIKOS IR DAINŲ
POPIETĖ VYRESNIŲJŲ
LIETUVIŲ CENTRE

x Prof. Regina Kulienė,

x „Draugo” skaitytojams
primename, jog, kai rinkimų
reikalais kreipiasi įvairūs komi
tetai, kad būtų atspausdinti jų
apmokami politiniai skelbimai,
tai laikraštis gali pasirinkti —
dėti ar nedėti. Jei spausdinamas
vienos grupės skelbimas, tai
turi būti spausdinamas ir kitos
grupės. Jei nespausdinamas, tai
negali būti dedamas joks poli
tinis, kad ir apmokamas,
skelbimas. Šiai tvarkai norime
ar nenorime, bet turime paklus
ti.

x Lietuvos Generalinio
konsulo rengiamame 75 metų
sukaktuviniame pokylyje iki
šios dienos jau atsiliepė 14 kon
sulų, tikimasi dar daugiau. Prie
anksčiau skelbtų dar prisidėjo
šie konsulai: Guyana — Edward
Bromes, Indonesia — P. Surakman, Argentina — Carlos Passalagąua, Eėuador — Ivan Aulison ir Ukrainiečių — Anatoliy
Tymofeliyvch Oiynyk.

Lietuvos Vaikų Viltis komiteto
pirmininkė, š.m. sausio mėn.
pradžioje Vytauto Didžiojo
universitete Kaune dėstė
socialiniams darbuotojams
seminarą. Ta proga ji buvo susi
tikusi su Lietuvos Vaikų Vilties
antrankos komiteto pirmi
ninkais: Kaune su dr. Viktoru
Kriučiūnu ir Vilniuje su dr.
Algimantu Vingru; sudarė
planus Chicagos Shriners ligo
ninės vyriausio chirurgo dr.
John Lubicky kelionei į
Lietuvą. Prof. Kulienė taip pat
turėjo pasikalbėjimą per
Lietuvos televiziją su Irena
Pivoriūniene,- vednčia sveikatos
skyrių.
x Vasario 21 d., jau visai
netoli. Tą dieną visi keliai veda
į Jaunimo centrą, kur vyks
konsulatui išlaikyti koncertas.
Šiai gyvybinės reikšmės įstaigai
reikalinga mūsų parama ir yra
mūsų pareiga konsulatui pa
dėti. Koncerto pradžia 2 vai. p.p.
Dalyvaukime!
x Jaunas muzikas Algi
mantas Barniškis jau yra ne

svetimas Čikagos lietuviams.
Sekmadienį, vasario 21 d.,
Algimantas dalyvaus konsula
to išlaikymo koncerte, kur
atliks programą. Jis dainuos ne
tik solo dainas, bet taip pat ir su
Dainavos ansambliu. Daly
vaukime.

Dalis „Dainavos” ansamblio sopranų repeticijos metu Jaunimo centre. Ansamblis ruošiasi koncer
tui vasario 21 d. Jaunimo centre.

x Prel. Juozas Prunskis

penktadienio, vasario 12 d.,
rytą, beaukodamas šv. Mišias,
nualpo ir buvo greitosios
pagalbos mašina nuvežtas į Šv.
Kryžiaus ligoninę. Ten jam
daromi tyrimai, todėl turės pa
būti kelias dienas.

x Veiklioji visuomenininke

Marija Remienė šiuo metu yra
Floridoje, kur rūpinasi „Drau
go” koncertu ir Lietuvių Fondo
reikalais. Vasario 14 d. St.
Petersburge, Lietuvių klube,
kalbės apie Lietuvių Fondą.
„Draugo” koncertai įvyks: kovo
3 d. St. Petersburge (organiza
torius Mečys Šilkaitis), kovo 7
d. — Miami (organizuoja muz. A.
Šimkus). Koncertų programą
atliks sol. Giedrė Kaukaitė ir
pianistė Gražina Ručytė. Čika
goje „Draugo” koncertas bus va
sario 28 d.

x „Chicago Tribūne” penk
tadienio, vasario 12 d., laidoje
pamini, kad vasario 20 d. Stouffer Riviere viešbutyje Čikagos
centre ruošiama Lietuvos
konsulato puota, kurios metu
bus švenčiamas Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo
x Liuda Apinytė Popenha75 metų jubiliejus. Malonu
gen, teatro profesorė iš Uni
matyti, kad amerikiečiai domisi
versity of Kansas, Lawrence,
šiuo didingu ir kiek mums
atvyksta vasario 26 d. į Litu
neįprastu renginiu.
anistikos Tyrimo ir Studijų
centrą Čikagoje tyrinėti Lietu
x Socialinių Reikalų rašti
vos teatro istorijos savo diser
nėje — „Seklyčioje” — Income
tacijai. Tai būsianti pirmoji ta
Tax pildo Petras Karėnas. Mo
tema doktorato disertacija ne
kestis — auka Vyresniųjų cen
Lietuvos mokslo įstaigoje. Kar
trui. Susitarimui kreiptis tel.
tu atvyksta jos vyras, Ron
312-4782655.
(sk) Popenhagen, kuris irgi yra Uni
versity of Kansas teatro profeso
x VIEŠBUTIS „ŠARŪ rius. Jie abu yra žinomi kaip ak
NAS” Vilniuje. Naujas. Popu toriai. Liuda Popenhagen yra
liarus. Šu vakarietiškais buv. Australijos lietuvaitė.
patarnavimais. Informacijai
x „SAGIL’S restoranas yra
skambinkite collect: Danutei
lietuviška
valgykla su daugybe
Ankaitienei, tel. 518943-1666,
skaniausių
lietuviškų pa
fax 518943-6668.
tiekalų.
Neatsilankę
nežinosite,
(sk)
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
x American Travel Service giai galite pas mus papietauti.
skelbia papigintus skridimus Sav. J. Liutikienė ir I. Naujoiš Chicagos į Vilnių už $500 į kienė. „Sagil’s”, 6814 W. 87
vieną pusę ir $835 į abi puses iš St., Burbank, IL 60459, tel.
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 708-598-0685.
(sk)
American Travel Service, tel.
708-422-3000.
x VELYKINĖ KELIONĖ Į
(sk)
LIETUVĄ. Primename, kad or
x Paslaptingi Tolimieji ganizuojame kelionę į Lietuvą
Rytai: HONG KONGAS, balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
BANGKOKAS, SINGAPŪ naudokite dar priešsezoninėm
RAS, BALI — per amžius vilio žemom kainom pasitikti pa- I
jo savo egzotika. Kelionę, aplan vasarį per šią gražią šventę
kyti šias tolimas šalis, rengia tėvynėje. Kreiptis: G. T. In- ,
AMERICAN TRAVEL SERVI ternational Travel, 9520 So. 1
CE. Nepraleiskite tokios progos 79th Avė., Hickory Hills, IL
— 14 dienų ekskursija 1993 m. 60457. Tel. 708-4387272.
(sk)
balandžio 7 d. Kreiptis: 9439 S.
Kedzie Avė., Evergreen
1 x Turime pačius pigiausius
Park, IL 60642. Tel. (708)
skrydžius į Lietuvą šiais
422-3000.
metais. Kreipkitės į Birutę Za
(sk)
latorienę, Travel Advisers,
Ine.
1515 N. Harlem #110,
x ATLANTA IE, Ine. viena
Oak
Park,
Bl. 60302, tel. 708
iš pirmųjų kompanijų pradėju
524-2244.
Fax
708524-8422.
si kompiuterizuotą aptarna
(sk)
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
X NAMAMS PIRKTI PA-'
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, SKOLOS duodamos mažais
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon mėnesiniais įmokėjimais ir pri-r,
teineriai) išsiunčiami kiekvieną einamais nuošimčiais. Kreipki- j
pirmadienį. Oro siuntos iške įtės į Mutual Federal Savįngs,
liauja kiekvieną šeštadienį. Per 2212 West Cermak Road — Tel.
siunčiame dolerius į Lietuvą. (312) 847-7747.
'
, . i
(sk)
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
x Nuo $898 iki $1,098 (plius
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
mokesčiai)
skrydžiai į Vilnių
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
birželio,
liepos
ir rugpjūčio mėn.
Chicago, IL 60629, tel. (312)
iš:
Boston,
New
York, Wa434-2121. Iš toliau - 1-808
shington,
Chicago,
Tucson,
775-7363.
Omaha,
Tampa,
Miami,
Detroit,
(sk)
Cleveland, Los Angeles, Seattle
x Greit parduodu vienos ir ir kt. miestų. Bilietą reikia nusi
dviejų šeimų namus Chicago pirkti iki vasario 19 d. Ameri
je ir apylinkėse. Skambinkite can Travel Service, 9439 S.

x Ona Ramienė, Hickory
Hills, IL, įvertindama lietu
višką spaudą, savo vyro a.a.
x Vasaris — Velykinių
Povilo Ramo atminimui skiria
siuntinių
mėnuo. Baltia Ex„Draugui” 300 dol. auką. Nuo
press
pristatys
jūsų dovanas į
širdus ačiū.
Lietuvą prieš šv. Velykas, jei
siuntinius atvešite mums iki
x „Draugas”, popiežiaus Jo kovo 1 d. Mūsų adresas: 3782
no Pauliaus II istorinio apsi W. 79 St., Chicago, IL 60652,
lankymo Lietuvoje proga, orga tel. 1-800-SPARNAI arba
nizuoja Amerikos lietuvių ke 1-800-772-7624. Tik Baltia Exlionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio press garantuoja, kad šven
pirmosiomis dienomis. Prašome tiniai siuntiniai pasieks gavėjus
registruotis iš anksto American prieš šventes.
Travel
biuro
įstaigoje
(sk)
1-708-422-3000, kuri suteiks
daugiau informacijų. Šiuo metu
x Kovo mėn. antrą savaitę
žinoma, kad popiežius Lietuvoje važiuoju automobiliu į St. Pe
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio tersburg, FL. Galiu paimti
se vietovėse popiežius lankysis, vieną arba du bendrakeleivius.
bus pranešta vėliau. Amerikos Turėtų būti pajėgūs padėt vai
lietuvių ekskursijos Lietuvoje ruoti. Skambinti: 708-587-8683.
galės tęstis dvi savaites, o jei
(sk)
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai
x Mokytoja Kalnikienė su
svarbu jau dabar užsisakyti sau vyru Kazimieru, iš Šilalės apy
vietas.
linkės, nori surasti savo gimi
(sk) naičius, išvykusius į Ameriką
dar prieš Pirmąjį pasaulinį
x Svarbu žinoti, kas vyksta karą: Joną, Juozapą, Petrą
kasdien besikeičiančioje Lietu Meinartus (Meinartas, Meinar- j
voje? Neturintiems galimybių tai). Jie gyveno Čikagoje. Taip
klausytis „Rytmečio ekspreso” pat ir Oną Kalnikaitę-Vidunuo pirmadienio iki penkta tienę, turėjusią keturias duk
dienio 11 vai. ryto per WPNA teris. Jos brolis Kazys Kalnikas
1490 AM bangomis, siūloma sa grįžo iš Amerikos 1921 metais.
(sk)
vaitinė Lietuvos įvykių
apžvalga „Labas rytas!” iš tos
x VELYKŲ STALUI LIE
pačios radijo stoties sekma
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl
svarų), palendvica 2 kg., rūky
skelbimų kreipkitės tel. (708)
tos dešros 3 kg, alyva iš
524-9762 arba adresu: P.O. Box
Amerikos 64 oz., 8 O’Clock Cof3878, Oak Park, IL 60303. Lai
fee 39 oz., aspirinas 250 Ct., bu
dos girdimos Illinois, Indiana ir
telis šampano ir butelis prancū
Michigan valstijose. Klausyki
ziško vyno su pristatymu į
tės ir būsite informuoti!
namus $100^,Žaibas” 9525 So.
(sk)
79 Avė., Hickory Hills, IL
60457, tel. 708-430-8090.
x JUOZAS BACEVIČIUS
(sk) i
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis,
' x Optical Studio, 2620 W.
income tax, vertimai, notaria
71 st St., Chicago, IL 60629,
tas, naujų vairavimo teisių
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
gavimu. Turime kompiuterų ir
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
fax. Skambinti 312-7782233.
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.,
(sk.)
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd.
x DĖMESIO VIDEO APA uždaryta.
(sk)
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
x Baltic Monuments, Ine.,
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
jmoderniausia „digital” apara geriausiomis sąlygomis.
(sk)
tūra, už prieinamą kainą mes
perrašome viso pasaulio video ir
x Ligos draudimas atvyku
''filmo formatus. Mūsų adresas:
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
INTERVIDEO, 3533 S. AR
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
CHER AVĖ., CHICAGO, IL
L. Insurance Agency, 4651 S. RE/MAX REALTORS, Rimas
60609, Tel. 312-927-9091. Sav.
Ashland Avė., Chicago, IL Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
Petras Bernotas.
60609. Tel. 1-312-523-9191. ' ba (708) 4287161.
(sk)
(sk)
(sk)

Kedzie, Evergreen Pk., IL
60642, tel. 708-422-3000, fax
708422-3163.

(sk)

x JAV LB Švietimo taryba
ruošia lituanistinių mokyklų
konferenciją vasario 28 d.
Lemonto lietuvių centre. Konfe
rencija prasidės po 9 v.r. šv. Mi
šių ir tęsis iki maždaug 5 vai.
p.p. (su pietų pertrauka). Kvie
čiame ne tik Čikagos ir Le
monto lituanistinių mokyklų
vedėjus ir mokytojus, bet Detroi
to, Clevelando ir kitų miestų
dalyvius.

x Lietuvių Prekybos rūmų

ruošiamame bankete, kuris
įvyks š.m. gegužės 16 d. Čika
goje, Martiniųue salėje, bus pa
gerbtas krepšininkas Šarūnas
Marčiulionis. Apie Šarūną dar
vienas šiltas ir palankus
straipsnis buvo išspausdintas
vasario 9 d. „Chicago Tribūne”
dienraščio Tempo skyriuje.
Pažymėti Šarūno sportinės
veiklos bruožai ir taip pat
labdarybės darbai Lietuvos
vaikams; užsimintas „Šarūno”
vardo viešbutis Vilniuje ir krep
šinio mokykla Lietuvoje.
x IŠ VILNIAUS PER
FRANKFURTĄ Į: New York,

Boston, Montreal, Toronto
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 po
kovo 31. Chicago, Miami, Washington D.C., Dalias, Houston,
$850.00 iki kovo 31, $950.00 po
kovo 31. Los Angeles, San
Francisco, Vancouver, Calga
ry, Edmonton $950.00 iki kovo
31, $1,050.00 po kovo 31. Tik
per G. T. International, Ine.
9525 So. 79 Avė., Hickory
Hills, IL 60457. Tel. (708)
4387272.

(sk)
x „Skambėk, pavasarėli”

madų paroda yra Montessori
mokyklų pagrindinis lėšų
telkimo renginys. Kviečiame
visus atsilankyti ir paremti jų
svarbų darbą sekmadienį,
vasario 21 d., 12:30 vai. p.p. Re
zervacijoms
skambinkite:
Aldonai Weir 708964-9120 ar
ba Lidijai Palukaitienei
312-471-2643.

(sk)
x Išnuomojamas erdvus 6
kamb. butas keturiems asme

nims ant 64 g-vės ir Washtenaw. Kreiptis: tel. 312434-9691.
(sk)

Kiekvieną trečiadienį nepails
tanti programų organizuotoja
Elena Sirutienė vis sugalvoja ką
nors nauja ir įdomaus. Taip įr
šį vasario 10 d., trečiadienį,
vyresnieji lietuviai turėjo progos
pasiklausyti naujų, galima
sakyti, modernių dainų.
E. Sirutienė, sulaukusi pro
gramos atlikėjų, kreipėsi į
gausią
publiką
trumpu
įžanginiu žodžiu, iškeldama
muzikos
reikšmę
mūsų
gyvenime. „Muzika ir dainos
niekad nenusibosta, be jų būtų
liūdna gyventi”. Tuo pačiu
metu ji pristatė ir programos
atlikėjus iš Vilniaus: tai muz.
Ričardas Šokas ir Mindaugas
Matkus. Jie atsigabeno ir savus
muzikos instrumentus; elekt
rinį pianiną ir saksofoną,
kiurį įgudusiai valdė M. Matkus.
Po trumpos muzikinės įžangos
Ričardas Šokas programą pra
dėjo su dar negirdėta daina „Ža
li miškai”, žodžiai Just. Marcin
kevičiaus ir muzika Vilkončiaus.
Toliau buvo „Dėl tos dainos”,
„Pienė”, „Skrisk, gandreli”,
patriotinė Lietuva, komp.
Mašanavičiaus, „Grįžtu namo”,
kiek liūdnoka ir pabaigai dvi
linksmenės: „Armonika” ir
„Palinko liepa palei kelią”.
Tai buvo tikrai nauja dvasios at
gaiva, pradžiuginusi visų širdis.
Užtat vyresnieji entuziastingai
plojo, išreikšdami savo dvasios
pakilimą. Šios naujos dainos,
palydimos įgudusių atlikėjų
muzikiniais instrumentais,
mums sudarė tikro teatro
įspūdį. EI. Sirutienė nuoširdžiai
dėkojo visų vardu jauniems ir
mieliems atlikėjams, o jie iš
savo pusės pasižadėjo, kad tai ne
paskutinis kartas.
Po to buvo patiekti pietūs, o iš
gėrus kavutės, B. Zeikienė vėl
lankė stalus, siūlydama loterijos
bilietus. Ir šį kartą laimingieji
džiaugėsi savo laimėjimais, o
kiti vylėsi kitą kartą patekti į
laimingųjų skaičių.
Taip ši popietė, užsitęsusi
daugiau kaip dvi valandas,
paliko gražių išgyvenimų mono
toniškose pensininkų dienose.
Lauksime ir vėl ko nors naujo
ir įdomaus.
APB
x Mokytojos Loreta Bradūnienė ir Jūratė Norvilienė

kalbės tema „Skatinimas skai
tyti lietuviškas knygas” JAV
LB Švietimo tarybos organizuojamoj darbo konfe
rencijoje vasario mėn. 28 d.
Konferencijoj taip pat dalyvaus
Toronto lit. mokyklos vedėja ir
Kanados Švietimo komisijos
narė Giedra Paulionienė, kuri
pristatys J. Rinkūno besi
mokantiems lietuviškai va
dovėlį „Ar kalbate lietuviš
kai”. Lituanistinių mokyklų
vedėjai ir mokytojai kviečiami
atvykti į Lietuvių centro „Bočių
salę”, Lemont, IL. Šios
naudingos
konferencijos
registracijos reikalus tvarko
Švietimo tarybos pirmininkė
Regina Kučienė.

ASMENINĖ PAGALBA
LIETUVAI
Po Lietuvos seimo rinkimų iš
ten ateina daug laiškų, paro
dančių Lietuvos gyvenimo įvai
rybes. Viename jų rašo klasės
draugas, 1944 metais po parti
zanavimo, po anglių kasyklų
Vorkutoje, išlikęs, sugrįžęs, da
bar jau pensininkas, kovotojas
už Sąjūdį ir St. Lozoraitį. Seimo
rinkimuose jis buvo provincijos
rinkimų komisuos pirmininku.
Komisiją sudarė 10 asmenų. Jo
apylinkės rinkiminėms išlai
doms buvo paskirta 45,000
talonų. Buvo pasakyta — sunau
doti visus, nes likusius pragers
kiti. „Mokėjau visiems po 340
talonų už trumpą posėdį. Gavo,
kiek norėjo, už transportaciją.
Kas liko, — pragėrėm, kaip
buvo liepta. O visa tai būtume
visi atlikę be jokių talonų,
visuomeniniais pagrindais,
Lietuvos labui”, — rašo laiške.
„Renku parašus už Lozoraitį į
prezidentus. Ir Bobelis būtų
gerai. Svarbu, kad būtų patys
turtingi ir nepultų vogti, kaip
kad daro mūsiškiai, pasiekė
valdžią. Jūsų doleriai ir
vokiškos markės, kurių dabar
vis daugiau atsiranda pas mus,
baigia visiems galutinai susuk
ti galvas. Už juos galima par
duoti savo artimą ir tėvynę”...
„Dėl labdaros, kurios dabar taip
daug jūs, vokiečiai ir kiti
siunčiate pas mus, vyksta
kažkokia beprotybė. Ją grobia,
kas tik prieina ir gali. Jos ne
gauna tie, kuriems ji tikrai rei
kalinga”, — rašo artimas gimi
naitis.
Čia tik dviejų laiškų iš
traukos.
Daug
panašių
pasisakymų yra ir kituose
laiškuose. Ar tikrai Lietuvoje
toks chaosas, kad jos rėmimas
kokiu bendru keliu, visuomeni
nėm pastangomis, yra bepras
mis, tikslo nepasiekiantis, tik
gavėjus bloga linkme pastumiantis?
Tokį atsakymą galime suras
ti Čikagoje ir kituose lietuvių
telkiniuose Amerikoje. Čikagoje
įsikūrusios trys stambios į
Lietuvą siunčiamų siuntinių
įstaigos. 1992 metų pradžioje
„Atlanta” ar „Transpak” vieną
ar du talpintuvus siuntinių siųs
davo į Lietuvą per mėnesį. Metų
pabaigoje ir 1993 metų pradžioje
„Transpak” ir „Atlanta”
„Drauge” skelbėsi, kad kas
savaitę siunčia 40,000 svarų
talpintuvą į Lietuvą. Matyti,
siuntiniais su įvairiomis gėry
bėmis labai padidėjo tautiečių
asmeninė pagalba Lietuvai.
Sakau, Lietuvai. Kiekvieno
Lietuvos gyventojo gautas siun
tinys, ekonominės gėrybės, yra
indėlis į krašto ekonomiją. Tai
yra pagalba Lietuvai.
Tiesa, dar niekad nebuvo
tokio patogaus ir taip pigaus
siuntinių iš JAV pasiuntimo ir
Lietuvos gavėjui pristatymo,
kaip dabar. Anksčiau nebuvo ir
tokio žmonių skurdo Lietuvoje,
kaip šiandien. Todėl mūsų
pareiga siųsti.
Bronius Juodelis

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 IV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866

__

Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

Visuomenės atsisveikinimas su a.a. „Draugo” vyr. redaktorium-moderatorium kun. Pranu Garšva, sausio 27 d. Jaunimo centre, prie karsto garbės
sargyboje budi ateitininkių-visuomenininkių Korp! Giedra narės Dana
Šlenienė ir Rima Balčiūnienė. Atsisveikinimo žodi taria Lietuvių Skautų
sąjungos tarybos pirmininkas v.s. ūl. Sigitas Miknaitis.
Nuotr. J. Tamulaičio

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

