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Brazauskas kalbasi
su Britanijos
pramonininkais
Penktadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, balandžio 16 d. (Elta)1
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas ir jį lydintys asmenys
kovo 15 d. Londone susitiko su
Didžiosios Britanijos pramoni
ninkų konfederacijos generaliniu
direktoriumi Howard Davies ir ;
su didelių kompanijų bei firmų
atstovais.
H. Davies pasakė, kad jau ant
ri metai ši organizacija siekia
supažindinti Didžiosios Britani
jos verslininkus su Baltijos ša
limis. Šiemet numatoma su
rengti verslininkams seminarą,
pasikviesti aukštų Lietuvos pa
reigūnų.
Prezidentas Brazauskas pa
brėžė, kad Lietuva turinti daug
privalumų užsienio kapitalui in
vestuoti, jų tarpe patogi geogra
finė padėtis ir specialistai, gerai
pažįstantys Rusijos rinką. Be to,
Lietuvoje neribojamas akcijų
paketas, pelno išvežimas, pir
muosius metus taikoma net
50% mokesčių nuolaida. Yra ne
maža sričių, į kurias įdėjus pi
nigų, galima palyginti greitai
gauti pelno — pavyzdžiui, kad ir
elektronikos įmonės, anksčiau
dirbusios sovietiniam kariniam
kompleksui ir turinčios gana
aukšto lygio techninę bazę. Ne
paisydama ekonomikos nuo
smukio, Lietuva, pasak prezi
dento, gali užsienio partneriams
pasiūlyti ir geros kokybės pre
kių.
Atkreipti žvilgsnius į Lietuvą
britų verslininkus ragino ir
susitikime dalyvavęs Didžiosios
Britanijos ambasadorius Lietu
vai Michael Peart. Jis pasakė,
jog Lietuva itin domisi vokie
čiai, atvykstantys čia dešimti
mis ir net šimtais.
Užsienio investicijų svarbą
Lietuvos ūkio modernizavimui
ir rekonstravimui pabrėžė Al
girdas Brazauskas ir vakar rytą
duodamas interviu televizijos
kompanijai „British Satellite
News”. jis užtikrino, kad Lie
tuvoje ir toliau bus vykdomas
pradėtas ūkio reformų kursas.
Balandžio 16-osios rytą Lie
tuvos delegacija išskrido į
Vilnių.
Pavojus grįžti atgal

Seimo opozicijos vadas prof.
Vytautas Landsbergis balandžio
14-osios vėlų vakarą, Šiaulių sa
vivaldybės salėje susitikęs su
miesto gyventojais, perspėjo, jog
nepriklausomybę galima atim
ti ne vien tik tankais. Jis sakė,
kad pastaruoju metu didėja
žmonių nepasitenkinimas, dau
gėja kritikos. Seimo vadovybė
vengia transliuoti posėdžius,
žmonės nežino, kas iš tikrųjų
vyksta Seime, sakė V. Lands
bergis. Jo manymu, Seimas pri
iminėja nutarimus esamai val
džiai stiprinti, kurie lyg ir
turėtų taisyti reformų kryptį,
bet iš tikrųjų labai dažnai krei
pia atgal. Dešiniosios jėgos vis
negauna laiko savo laidai tele
vizijoje. „Mus norima sugrąžin
ti į dar blogesne padėtį negu at
gimimo pradžioje”, kalbėjo opo
zicijos vadas. V. Landsbergis pa
žymėjo, kad pagrindinė užduotis
— nepriklausomybė — nėra ga
lutinai išspręsta, kad ji gali būti
atimta nebūtinai tankais, ją ga
lima prarasti klimpstant į įvai
rias sutartis, sąjungas, sandrau
gas. Opozicijos vadas V. Lands
bergis informavo, kad yra
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kuriama nauja partija, kol kas
vadinama Tėvynės Atgimimo
Sąjunga.
Krašto apsaugos ministras
išvyko į Maskvą

Balandžio 15-osios pavakary
je į Maskvą išskrido krašto ap
saugos ministras Audrius But
kevičius. Jis susitiks su Rusijos
gynybos ministru Pavel Gračev,
bus aptariami Rusijos armijos
išvedimo iš Lietuvos techniniai
reikalai.
Iš neoficialių šaltinių Maskvo
je Elta sužinojo, kad ministrų
susitikime, be kita ko, gali būti
tikslinamos balandžio 8 d. Balti
jos Tarybos šalių pareiškimo de
talės. Pareiškime, kurį pasirašė
Estijos prezidentas Lennart Me
ri, Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas ir Latvijos
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Anatolij Gorbunovs
pritarima JAV prezidento Bill
Clinton planui teikti paramą,
statant namus išvykstantiems
iš Baltijos šalių kariškiams.
Paleista Vilniaus
miesto taryba

„Sudie — trims Seimo na
riams ir Vilniaus miesto tary
bai” — tokia antrašte „Tiesos”
laikraštis spausdina balandžio
15 d. Lietuvos Seimo posėdžio
aprašymą. Nors buvo svarstoma
daug įvairių klausimų, tačiau
„žemę sudrebino” nutarimas
paleisti Vilniaus miesto tarybą
ir laikotarpiui iki naujos
tarybos suformavimo miesto te
ritorijoje įvesti tiesioginį valdy
mą. Nauji rinkimai į miesto
tarybą numatomi šių metų lap
kričio 28 d.
Seimo nariai buvo supažindin
ti su Vyriausiosios rinkimų ko
misijos balandžio 14 d. spren
dimu atimti Seimo narių man
datus iš A. Eigirdo, J. Janonio
ir R. Hofertienės.
„Tokio precedento pasaulis
dar neregėjo”, apie šią mandatų
atėmimo akciją buvo rašoma
„Respublikos” dienraštyje.
Seimo opozicijos atstovė spau
dai R. Rastauskienė tai pava
dino „Seimo daugumos pro
vokacija”. Opozicija kreipėsi į
Konstitucinį teismą, nors, kaip
rašoma „Respublikos” laikraš
tyje, remiantis vieno Seimo na
rio nuomone, labai panašu, kad
ir Konstitucinio teismo išvados
aiškios iš anksto. Atėmus iš mi
nėtų asmenų mandatus, dar tri
mis nariais padidėja Seime di
džioji dauguma. O ir Vilniaus
taryba, jos narių nuomone, pa
leidžiama dėl to, kad LDDP ten
neturi daugumos.
Rytų Lietuvos
lietuviai piketuoja

Ketvirtadienį prie Seimo rū
mų piketą surengė Rytų Lie
tuvos visuomeninės organizaci
jos: Vilniaus rajono rėmėjų klu
bas, Vilnijos draugija, Vilniaus
rajono Sąjūdis, Visuomeninė
Rytų Lietuvos reikalų taryba.
Piketuotojai reikalavo nu
traukti piliečių teisių pa
žeidinėjimus Rytų Lietuvoje,
kaltino Lietuvos Seimą, kad jis
nesugeba priimti tobulų rinki
mų, savivaldybių, švietimo, ad
ministracinio suskirstymo bei
visuomeninių organizacijų įsta
tymų. Nemažai priekaištų pa
reikšta ir vyriausybei. Jie
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Serbai pasiruošę
užimti Srebrenicą
Sarajevo, Bosnija-Herzegovina, balandžio 15 d. (NYT) —
Jungtinių Tautų pareigūnai
ketvirtadienio vakarą pranešė,
kad Srebrenicos miesto Bosnijos
gynėjai pradėjo kapituliacijos
serbams derybas. Derybomis no
rima užtikrinti saugią evakua
ciją 60-čiai tūkstančių musul
monų civilių bei kareivių gy
nėjų, likusių Srebrenicoje.
Srebrenicą gali būti serbų
valdžioje jau pietų metu penk
tadienį, Bosnijos gynėjų pastan
goms apginti miestą sužlugus
dėl nepakankamų ginklų. Tiki
masi, kad JT Saugumo Taryba
turės skubų posėdį penktadienį
tartis dėl betarpiško įvedimo
naujų sankcijų visai Jugoslavi
jai, jei serbai paims Srebrenicą.
Srebrenicą jau kelias savaites
yra civilinės betvarkės būklėje,
miestą užplūdus tūkstančiams
musulmonų pabėgėlių iš aplin
kinių, serbų užimtų kaimų. Pa
Ketvirtadieni pagrindinės Vakarų pramoningos valstybės, posėdžiaudamos Tokijo, Japonijoje,
bėgėliams pritrūko pastogių, vi
pasižadėjo dar šįmet Rusijai duoti iš viso 28 bilijonus dolerių, nors didžiausia dalis tų pinigų
siems gyventojams maisto ir
sąlygota Rusijos ekonominiu susidrausminimu. Čia Tokijo susirinkimo metu tarėsi JAV valsty
bės sekretorius Warren Christopher ir Rusijos užsienio ministras Andrėj Kozyrev.
šimtams sužeistųjų pritrūko vie
tų vienintelėje ligoninėje, kurio
je tėra tik du chirurgai.
Bosnijos gynėjų vadai derybo
mis bando užtikrinti, kad neį
vyktų Srebrenicos musulmonų
gyventojų skerdynių, kokios
Vilnius, balandžio 15 d. — džios oponentais” procesus. zicijai priklausančių Seimo įvyko, serbams užėmus kitus
Seimo opozicinė frakcija ketvir Anot opozicijos, „žingsnis po narių, pareiškimą pasirašiusios musulmonų gyvenamus mies
tadienį išleido pareiškimą, ku žingsnio grįžtama į mums jau opozicinės frakcijos primena, jog tus.
riame valdančioji LDDP kalti žinomą komunistinį totalitariz atsakomybė ui „Konstitucijos
nama krašto griovimu. Pareiš mą, priiminėjami įstatymai ir laužymus bei valdžios įgalioji^
Srebrenicą kapituliuoja
kimas pradedamas įvardijant vyriausybės nutarimai priešta mų viršijimą tenka ne instituci
Jungtinių Tautų rūpestis
didžiausius šiuo metu Lietuvą rauja Konstitucijai ir dėl to pa joms, o asmenims organizavu
Srebrenicos
musulmonais yra
žeidžia
žmonių
turtinius
ir
so

siems tuos veiksmus”, kad tie
slegiančius sunkumus.
juo
didesnis,
kadangi
JT pajėgų
veiksmai „yra nusikalstami ir
„Paskutinį pusmetį Lietuvos cialinius interesus”.
vadas
Bosnijoje-Herzegovinoje
Opozicija sako, jog iškilo pavo užtrauks Lietuvos Respublikos
negriovė nei karas, nei žemės
drebėjimai, tračiau mūsų visų jus žodžio laisvei, nes iš valsty įstatymais numatytą atsakomy gen. Philippe Morillon kovo
mėnesį buvo pasižadėjęs ap
pragyvenimas krito net tris kar binės televizijos atleidinėjamai bę”.
Pareiškimą pasirašo Sąjūdžio, saugoti miesto musulmonus
tus, pramonės gamyba smuko vyksta politiniais, ne profesi
daugiau kaip du kartus! Tai niais pagrindais. Preiškime ra Laisvės, Piliečių Chartijos, gyventojus nuo serbų puolimų.
neregėta taikos metu, bet tai, šoma, jog Lietuvos Radijo/ Krikščionių Demokratų ir De Ketvirtadienio vakarą gen. Mo
matyt, įmanoma, valdant Televizijos vadovas „oficialiai mokratų Partijos frakcijų įga rillon iš savo namų Sarajevo
mieste sekė įvykius Srebrenico
Lietuvą LDDP. Ši partija stab pareiškė, kad parlamentinė opo liotiniai.
je
iš jam radiju transliuojamų
zicija
negaus
valstybės
televizi

do daugiau nei įpusėtas ūkio
pranešimų.
joje
nė
minutėlės
laiko
”
.
reformas, keičia anksčiau
Dideli sprogimai sukrėtė
Pareiškime rašoma, jog ir su TRUMPAI
vykdytą ekonominę-socialinę
miesto
centrą, išmušdami viso
sidorojimas
su
teisėtai
išrink

politiką savo nekompetetingais
— Rusija siekia pasirašyti su miesto elektrą. Ligoninės chi
tomis
Vilniaus
ir
Šilalės
savi

ir stichiškais sprendimais.
„Juk praeitų metų vidury valdybėmis vyksta dėl to, kad Lietuva ne laisvos prekybos su rurgai pranešė apie naują ant
tartį, o didžiausio palankumo plūdį sužeistųjų, prisidedančių
kaimyninėje Latvijoe ir Estijo jose nedominuoja LDDP, kad
prekybos sutartį, pasak Lietu prie ligšiol šiais metais suskai
je realios žmonių pajamos buvo prasidėjo teismais persekiojimas
vos vyriausybės atstovo. Rusija čiuotų 11,000 mirusiųjų ir
20-30% mažesnės nei Lietuvoje. „specialistų, įgyvendinusių
įteikė visiškai naują sutarties 50,000 sužeistųjų.
Tačiau šios Baltijos valstybės reformas”.
projektą, kuriame siūloma
Jau prieš mėnesį serbų pajė
Kaltinant valdančiąją partiją
nuosekliai tęsia reformas ir jau
įvesti vienakartinių muitų goms pradėjus naują ofenzyvą,
skina jos vaisius: ten vidutinis „peržengimu tautos referen
sistemą visoms prekėms. Rusi Srebrenicos kapituliacija atro
atlyginimas siekia 70-80 dol. dumu priimtą Konstituciją”,
ja
teigia esanti nepasiruošusi dė neišvengiama. Ir nepaisant
per mėnesį, kai Lietuvoje uždir Vyriausiai rinkimų komisijai
laisvai
prekiauti ir siūlo to, kad gen. Morillon buvo išrei
bama per mėnesį tik iki 10 dole atėmus mandatus iš trijų opolaipsnišką perrėjimą.
kalavęs iš serbų paliaubas, prieš
rių. O ką kalbėt apie pensinin
kus, kurių pajamos besiekia vos
— Lietuvos vyriausybės iš kelias dienas jie sulaužė paliau
laikymas 1993 m. kainuos dau bas ir vėl pradėjo šaudyti.
9 dol. per mėnesį. Valdančioji
JAV nepritaria
giau kaip 6 bilijonus talonų. Tai
partija nebenori prisiminti savo
rinkiminių pažadų, ji aiškiai ne Rusijos kaltinimams beveik 12 milijonų JAV dolerių
— Kuriame banke laikyti
bepajėgia tvarkyti krašto ūkio”.
Washingtonas, DC, balan dabartiniu kursu. Didžiausia pinigus? Trisdešimt septyniems
Pareiškime rašoma, jog no džio 9 d. — Latvijos užsienio rei dalis — apie 2 bilijonai talonų —
procentams apklaustųjų Lietu
rint nuo tų problemų atitrauk kalų ministras Georgs Andre- tenka užsienio reikalų minis
vos gyventojų nesvarbu, kokia
ti žmonių dėmesį, dabartinė val jevs pareiškė, jog jo susitikimas terijai. Iš šios sumos 1.3 bilijono
me banke laikyti pinigus, 32%
džia vykdo „politines provoka su JAV valstybės sekretorium talonų bus skirta Lietuvos Res
mano, kad patikimiausia nau
cijas”, siekia „totalinės valdžios Warren Christopher buvo sėk publikos atstovybių užsienyje
dotis Lietuvos valstybiniu ban
visose be išimties valdymo ir in mingas. Min. Andrejevs pasako išlaikymui.
ku, 8% — privačiu banku ir 21%
formacijos grandyse”, pradeda jo, jog sekr. Christopher jam
— užsienio banku.
—
Pasvalio
sūrių
gamykla,
„politinio susidorojimo su val- sakęs, kad būtų klaidinga inter
porą metų kaupusi valiutą, Is
— Statistikos departamento
pretuoti prezidento Clintono ne- panijoje nusipirko modernią,
žiniomis,
kovo mėnesį Lietuvos
skundėsi, kad Šalčininkų, Vil pasisakymą dėl Rusijos prez. milijoną dolerių kainavusią
pramonės produkcijos parduota
niaus, Ignalinos, Švenčionių ra Jelcino užmetimų, neva Pabalti fermentinių sūrių gamybos lini
5% daugiau nei vasario mėnesį.
jonuose, kai kuriose Trakų, Za jy pažeidžiamos rusų žmogaus ją. Sūrius pradės gaminti vasa
Pagaminta ir parduota daugiau
rasų bei gretimų rajonų apylin teisės, kaip pritarimą.
rą, nes pavasarį prastesnis pie dviračių — 87%, audinių — 34%,
kėse lietuviai jau tapo mažuma,
Sekretorius Christopher sakė nas. Linijai aptarnauti reikės televizorių — 32%, kilimų —
jie visaip skriaudžiami.
remsiąs Latvijos prašymą, kad trečdaliu mažiau darbininkų,
30%. Vidutinis užmokestis pra
Piketo dalyvių kreipimesi į sekančiose Latvijos-Rusijos de todėl gamykla steigia naujas
monės įmonėse buvo 13,000
Seimą, be kita ko, reikalaujama rybose dėl Rusijos kariuomenės darbo vietas — atidarytos dvi
talonų. Didžiausius atlyginimus
patikrinti Seimo lenkų frakcijos išvedimo dalyvautų ir stebėtojai firminės įmonės parduotuvės.
— apie 35,000 talonų — gavo
mandatų ir politinės Lenkų są iš užsienio. Christopher taip pat
energetikos pramonės darbuoto
— Šiauliuose buvusi karinė
jungos Lietuvoje registravimo pasakė, kad JAV per pusę su
jai,
mažiausius — mašinų gamy
teisėtumą, paskelbti Šalčininkų mažins JAV humanitarinę pa gamykla kartu su latviais gami
ir Vilniaus rąjonų buvusių ta galbą Rusijai, jei Rusija iki š.m. na atmintį turinčius telefonus. bos ir metalo apdirbimo įmonių
darbuotojai. Oficialus minima
rybų darbo tyrimo rezultatus, į spalio 1 d. nepristatys aiškaus Ji gamina ir paklausą turinčius
savivaldybes skirti vyriausybės tvarkaraščio, pagal kurį bus vi televizijos signalų siųstuvus lus atlygiunimas — 2,420 talo
nų.
atstovus.
siškai išvesti Rusijos daliniai. palydovinėms antenoms.

Opozicija kaltina LDDP bandymu
grįžti į totalitarizmą
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Pirmadienį NATO pajėgoms
pradėjus saugoti Bosnijos oro
erdvę, serbai pradėjo Srebreni
cos bombardavimą, o Vakarų
šalys pradėjo stipriau reikalau
ti, kad serbai laikytųsi paliau
bų. Serbai, tačiau, niekeno ne
paisydami, nustojo atsakinėti ir
į generolo Morillon skambini
mus telefonu, per pasiuntinius
informuodami, jog nėra laiko
diskusijoms.
Jie taip pat nedavė leidimo JT
malūnsparniams iš Srebrenicos
evakuoti 500 sužeistųjų. JT
vadai nori sužeistuosius evakuo
ti malūnsparniais ne tik dėl to,
kad daktarų nuomone daugelis
nepakels ilgos kelionės sunkve
žimiais, bet ir dėl to, kad serbai
sakė neįeisiantys sunkvežimiais
evakuoti jokių vyrų tarp 18 ir
60 m. amžiaus, net ir sužeistų,
ir jei juos rastų sunkvežimiuo
se, iš jų išmestų ir vežtų gydy
mui į serbų ligonines, kad jie ne
begrįžtų į Bosnijos gynėjų gre
tas.
Smūgis generolui Morillon

Srebrenicos kapituliacija yra
itin didelis smūgis generolui
Morillon, nes kovo 27 d. Belgra
de, po derybų su serbų vadais ir
jiems patikėjęs, jis jaučiasi
padaręs taktinę klaidą, išvykda
mas iš Srebrenicos į savo būsti
nę Sarajevo mioste. iš ten vado
vauti JT pajėgų operacijoms.
Tuo veiksmu tačiau Morillon
pakluso JT vadovybės, imtinai
ir generalinio sekretoriaus
Boutros Boutros-Ghali įsaky
mui apleisti Srebrenicą ir su
grįžti į Sarajevo, nes jis neturi
autoriteto pats bandyti gelbėti
Srebrenicą.
Tų varžybų išvada: šią savai
tę Prancūzijos kariuomenė at
šaukė gen. Morillon, ir jis turės
grįžti Prancūzijon gegužės
mėnesį.
Jungtinių Tautų bejėgiškumą
Bosnijoje išryškino ir tai, jog
praėjusią savaitę šarvuotu
sunkvežimiu begrįžtantį į Sreb
renicą generolą Morillon už
puolė 300 civilių minia, su kal
tais ir kūjais pradėję ardyti
šarvuotį. Jį išgelbėjo malūn
sparniu atskridęs serbų vadas,
įsakęs miniai pasitraukti ir ge
nerolo šarvuočiui važiuoti
malūnsparnio rodomu keliu.
Tai buvo itin įžulu iš serbų
pusės, nes oficialiai JT rezo
liucija draudžia jiems iš viso
skraidyti, išskyrus sužeistųjų
evakavimui.

KALENDORIUS

Balandžio 17 d.: Velykų šeš
tadienis, Anicetas, Robertas,
Dravenis, Sigita, Skaidra.
Lietuva paskelbta krikščioniška
1388 m.
Balandžio 18 d.: 2 Velykų
sekmadienis (Atvelykis), Apolo
nijus, Eleuterijus, Totilė, Girmantė.
Balandžio 19 d.: Timonas,
Galatas, Aistė, Nomgaila.
Balandžio 20 d.: Marcijonas,
Zenonas, Agnė, Goštautas, Lazdonė.

ORAS CHICAGOJE
Šeštadienį saulė tekėjo 6:09,
leisis 7:33. Temperatūra dieną
49 F (9 C), saulėta ryte, po pie
tų debesuota, naktį 35 F (2 C).
Sekmadienį saulė tekės 6:08,
panašus oras į šeštadienio. Pir
madienį šilčiau, dalinai saulėta
ir galimybė lietaus.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 17 d.

RAŠINĖLIO KONKURSAS

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
TAUTINE LAIKO RAKETA
- JAS VASAROS
STOVYKLA DAINAVOJE
Nors dar neseniai sniegas
baigė tirpti, tačiau Jaunųjų
Ateitininkų vasaros stovyklos
planai jau įpusėję. Stovykla
prasidės sekmadienį po pietų,
liepos 11 dieną, ir baigsis
šeštadienį, 2 vai. p.p., liepos 24
dieną. Šiai smagiai stovyklai

LAIKO RAKETA”, paruošta
Birutės Bublienės. Per dvi
stovyklavimo savaites bus
„žaibo greitumu” perbėgti visi
metų mėnesiai ir juose pasi
taikančios lietuviškos bei re
liginės šventės, su jomis susiję
papročiai, tradicijos. Šiai
stovyklai sukurtas atitinkamas
ženklas, simbolizuojąs gėlę su
dvylika metų mėnesių. Gėlės vi
duryje yra stilizuotas ateiti
ninkų ženklelis. Pati gėlė kyla,
auga iš lietuviško dirvono lie
tuviškųjų simbolizuotų Gedimi
no stulpų. Programa bus pateik
ta vaikams patraukliu, supran
tamu būdu. Jeigu iš stovyklos
grįžę vaikai tėvelių prašys
daugiau papasakoti apie Kū
čias, Jonines, Vėlines ar pie
menėlių šventę — nesistebėkite!
Jie apie tas ir kitas brangias
įdomybes sužinos, skrisdami tau
tinėje laiko raketoje, Dainavoje!
Stovyklos registracijos lapus
galite gauti savo vietovių kuo
pose, paprašydami globėjų. Jei
gyvenate, kur kuopų nėra, galite
susisiekti su JAS CV iždininkę
Nijolę Lapšienę, tel. 313932-0768 ir ji jums mielai at
siųs.
Stovyklos registracija baigia
Danutė Petrusevičiųtė, o kosi
gegužės 31 d. Iki to laiko
mendantes pareigas eiti sutiko
registruotis
pas Nijolę Lapšienę,
Vija Bublytė.
4170
Echo
Rd.,
Bloomfield Hills,
Šių metų JAS vasaros stovyk
Mich.,
48304.
lai parinktą temą galima aptar
Birutė Bublienė
ti trimis žodžiais: „TAUTINĖ

VAIKŲ ŽAIDIMO
AIKŠTELĖ DAINAVOJE
Dainavos jaunimo stovyklos tą. Savo laiku kalnus vertęs
direktorių taryba nutarė sto Rėmėjų komitetas Čikagoje irgi
išsibarstė. Gražia išimtimi te
vykloje įrengti žaidimo aikštelę
bėra
Dainavos globos komitetas
vaikams. Aikštelėje būtų sūpy
Clevelande.
Komiteto pirminin
nės, laipynės (laipteliai laipio
ko
dr.
Mariaus
Laniausko pra
jimui) bei panašios įdomybės,
nešimu,
rudenį
bus ruošiamas
paprastai randamos mokyklų
koncertas
stovyklos
labui.
aplinkoje, miesto parkuose ar
Iždininko
St.
Smalinsko
pra
stovyklavietėse. Susiduriama
nešime
pateikti
skaičiai
rodo,
su išlaidomis. Kiek prašmatnes
kad su Lietuvos nepriklauso
nis ir įvairesnis kombinatas
mybės atstatymu aukos Daina
kainuoja iki 25,000 dol. Pradžiai
vai sumažėjo. Prieš aštuonerius
tam reikalui pramatyta penkių
metus (1985 metais) aukos Dai
tūkstančių dolerių sąmata. Čia
atsiranda graži proga tam navai siekė 24,847 dol. Jos
projektui pritariančiai šeimai ar pakilo iki 37,477 dol. 1987
šeimų telkiniui tapti mecena metais. Tuo tarpu 1990 metais
tais. Paramos reikia ir visai susilaukta tik 5,395 dol., 1991
eilei kitų projektų, bet pastarieji metais tik 3,020 dol., o pernai
daugiausiai liečia ūkinius, pa vos daugiau negu 5,000 dol. Iš
statų remonto bei inventoriaus pranešimų spaudoje pastebimą,
pripirkimo reikalus. Tarp jų kad plačioji visuomenė panašiai
paminėtini stogai stovyklautojų reaguoja ir į kitus išeivijoje gerą
nameliams, vandens čiauptu- vardą turinčius kultūrinius, vi
vai, sulankstomi stalai, pirmo suomeninius, spaudos bei jauni
sios pagalbos priemonės, sandė mo telkinius. Gana staigiai visų
liukai rankdarbių žaliavoms, pilnas dėmesys, palydimas fi
žuvavimo platforma, baldai ir nansine parama, atitenka Lie
kt. Jei kas iš skaitytojų planuoja tuvai. Aišku, išeivijos telkiniai
keisti savo baldus, nors turimie nekonkuruoja su pastangomis
ji dar gana gerame stovyje, susi remti Lietuvą. Tačiau reiktų
siekite su stovyklos administra išlaikyti šiokią tokią proporciją
toriumi. Gal jie stovyklai tiktų ir neskubėti pjauti šakos, ant
ir ten lankantis jaustumėtės kurios išeivijos ateitis noksta.
Daug kas stebisi, kad Dainava,
kaip namuose...
Šie ir kiti svarbūs reikalai galą su galu vos suvesdama, yra
buvo aptartia direktorių tarybos gana gerame stovyje. Stovyk
posėdyje kovo 7 dieną, Kultūros lavietė švari, tvarkinga, pa
centre, Southfielde prie Detroi statai prižiūrimi, remontuojami,
to. Posėdis buvo gausus daly gerinami. Čia reikia pažymėti,
viais — net penkiolika! Buvo kad daug darbų atliekama
pranešta, kad vėl projektuojami talkos būdu, nes kitu atveju
Dainavos marškinėliai, kuriuos reiktų arba bankrutuoti, arba
stovyklautojai galės įsigyti. leisti turimam kilnojamam ir
Nors detroitiškiai daug rūpinasi nekilnojamam turtui susidėvė
stovyklavietės reikalais, vis dar ti ar kitaip sunykti. Pernai
nesiseka sudaryti ir/ar atgai pajamų turėta 47,424 dol., o
vinti Dainavos rėmėjų komite- išlaidų — 50,444 dol. Mažai jau-

DRAUGAS

Moksleivių ateitininkų cent
ro valdyba (MAS CV) skelbia
rašinėlio konkursą. Tema —
„Mano ateitininkiška kelionė į
idealą”. Laimėjusiam pirmą
vietą bus pilnai apmokėtas
moksleivių ateitininkų stovyk
los mokestis. Antros vietos
premija — sumokėjimas pusę
stovyklos mokesčio. Bus at
skiros premijos jaunesniems (9
ir 10 skyr.) ir vyresniems (11 ir
12 skyr.) moksleiviams. Ypa
tinga premija bus skiriama kuo
pai, gausiausiai dalyvavusiai
konkurse, procentaliai pagal jos
narių skaičių. Dėl informacijos
sekite sekite ateitininkų skyrių
„Drauge” arba skambinkite Į
Dainai
Siliūnienei,
tel.
708-852-7631.
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Geras darbas meistrą giria,
I
bet palaimą Dievas skiria.
Fr. Schiller

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
Ateitininkų metinėje šventėje, Clevelande, jaunučių įžodį davę Saulius
Kliorys, Simas Laniauskas, Kęstutis Kalvaitis ir Kęstutis Aukštuolis su JAS
CV pirmininke Danute Petrusevičiūte.

Nuotr. L. Vaitkaus

SUSITIKO ATEITININKAI
KĘSTUTIEČIAI
Saugodama atsivežtą iš Lietu
vos lobį, išeivija atgaivino dau
gumą nepriklausomoje Lietuvo
je veikusių organizacijų. Viena
iš jų yra ateitininkų korp!
Kęstutis.
Bent keletą kartų metuose su
sitinkam draugiškam pabendra
vimui ir svarstyboms. Kovo 28
d. susitikimas prasidėjo šv.
Mišiomis tėvų Marijonų vienuo
lyno koplyčioje, Chicagoje, ir
tęsėsi dr. Šarūno ir Audronės
Užgirių namuose Highland Par
ke. Svartyboms pradžią davė
dienos svečias konsulas Vac
lovas Kleiza, prieš kelias dienas
lankęsis Lietuvoje. Kalbėta
ekonominėmis, kultūrinėmis,
religinėmis ir, žinoma, poli
tinėmis temomis. Svarstyta ir
nosios bei viduriniosios kartos
lietuvių šeimų su tokiu biudžetu
verčiasi.
Šią vasarą bus renkami šeši
direktorių tarybos nariai. Bal
savimas bus pravestas paštu.
Kandidatai pramatytini iš
anksto. Esamieji Tarybos nariai
stengsis sutelkti stiprių kandi
datų sąrašą. Čikagoje kandida
tų dairysis dr. Marytė Gaižutienė, Clevelande — dr. Marius
Laniauskas, o Detroite — Vidas
Neverauskas. Bet koks rėmėjas
gali save ar kitą rėmėją siūlyti
į kandidatų sąrašą. Nesiribotina ir ką tik paminėtomis
vietovėmis, nors praktikoje taip
jau būna.
Stovyklos rėmėjų metinis sužiavimas ir šventė įvyks liepos
25 dieną. Visi kviečiami! Pagal
stovyklos registratorės Ritos
Giedraitienės sudarytą vasaros
sezono kalendorių, stovykla
vimas prasidės su Detroito
skautų stovykla birželio 19-26
dienomis. Birželio 27-liepos 10
dienomis stovyklaus mokslei
viai ateitininkai. Po jų dviem
savaitėms rinksis jaunieji atei
tininkai. Per stovyklos metinę
šventę, liepos 25 dieną, savaitei
suvažiuos sendraugiai ateiti
ninkai. Juos seks, irgi savaitei,
Lietuvių fronto bičiuliai. Rug
pjūčio 8-15 dienomis vyks lietu
vių kilmės, lietuviškai nekal
bančiųjų vaikų stovykla, kuriai
šįmet vadovaus Dainavos „au
gintinė” Rima Polikaitytė.
Rugpjūčio 15-22 vyks mokytojų
stovykla. Rugpjūčio 22-29 —
Dainavoje bus Tautinių šokių
mokytojų savaitė. Vasaros sezo
nas bus uždaromas su Atei
tininkų federacijos studijų sa
vaitgaliu rugsėjo 3-6 dienomis.
Visiems Dainavos stovyklau
tojams, vadovams, rėmėjams ir
svečiams linkime saulėtos va
saros!
Romualdas Kriaučiūnas

tolimesnis išeivijos likimas, dar
bas, prasmė ir galimas įnašas
Lietuvai ir žmonijai.
Prisidedam prie Lietuvos
politinio kalinio, kęstutiečio,
VLIKo atstovo okupuotoje Lie
tuvoje advokato Povilo Šilo
atsiminimų knygos išleidimo.
Knygos tekstas bus surinktas
JAV, o pati knyga spausdinama
didesniu tiražu Lietuvoje.
Atsisveikinom su vyresniuoju
broliu Kazimieru Pabedinsku,
kuris kovo 31 d. išvyko
galutiniam apsigyvenimui į
Lietuvą. K. Pabedinskas tirs
galimybes atkurti Kęstučio
korporaciją Lietuvoje. Savo
svariomis mintimis svarstybas
gražiai papildė korporacijos
garbės brolis ir kapelionas kun.
Vytautas Bagdanavičius,MIC.
Pamaldose dalyvavo korporaci
jos garbės narys inž. Antanas
Rudis su žmona ir P. Šilo kny
gos išleidimą parėmė stambes
ne auka. Audronė Užgirienė,
mūsų brolienė, prisidėjo prie
svarstybų pasisekimo puikiai
paruoštomis vaišėmis.
Pr.
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DANTŲ GYDYTOJAS
2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
Olympla Fields, III.
Tel. (708) 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Rez. (1-312) 778-7678
Kab. (1-312) 582-0221

6827 W. Stanley Ava., Bervvyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)

Tai. (708) 749-4617

$80

$25

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

8321 Avondale, Sta. 102
Chicago, IL 80631
Tai. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Stevsn Sandler, M.D.
Adrlan Blanco, M.D.
Bozena Wltsk, M.D.

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA

Valandos pagal susitarimą

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400
Brldgview, IL 60455

DR. DOMAS LAPKUS

Valandos pagal susitarimą

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.

15300 Waat Ava., Orland Park
700-349-8100
10 W. Martin, Naperville
708-355-8776

DR. FRANCIS MAŽEIKA

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

Vėžio ligos (Orikologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą
Praktika su
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

Specialybė — Kaulų ir sąnarių
ligos ir chirurgija
Holy Cross, 2701 W 68 St., Chicago
Tel (312) 471-5573
9830 S. Ridgeland, Chicago Ridge, IL
Tol. (708) 423-0313, 425-9353

Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS

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

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)

217 E 127st St
Lemont. IL 60439

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p.

Tel. 815-723-0353

10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)

Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. (708) 598-2131

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

Valandos pagal susitarimą

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road

DR. VILIUS MIKAITIS

Valandos pagal susitarimą

Šeimos

daktaras ir chirurgas
Family Medical Cllnlc
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439

DR. A? B. GLEVECKAS

Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

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.

Tsl. (708) 257-2285

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Verbų sekmadienį į Lietuvą
iškeliavo surinktieji reikmenys
ateitininkų vedamoms stovyk
loms. Siunta svėrė daugiau
negu 1,100 svarų. Buvo daug gė
rybių, už kurias esame labai
dėkingi. Dėkinga Čikagos sen
draugių ateitininkų valdyba,
kuri šį vajų pravedė, sukrovė į
dėžes, gerai užklijavo ir siuntą
savo kasos pinigais padengė.
Buvo gauta ir daugiau negu
tūkstantis ir keli šimtai dol.
aukų, ir net iš Floridos (Minio
tų šeima) ir iš Califomijos (dr.
Starkai). Čikagoje finansiniai
parėmė šį vajų po šimtinę ir
daugiau dr. K. Ambrozaitis, V.
Prunskienė, V. A. Laniauskai
(Cicero), dr. Šležas, J.J.
Lieponiai, Jean Žygas (prof. Ar
vydo mamytė) ir V.A. Šmulkš
čiai. Visiems nuoširdžiai dė
kojama, o ypač tiems, kurie
pirko reikmenis, aprašė viską,
ką įdėjo į siuntas, ir labai daug
širdies į tuos siuntinius įdėjo.
Čikagos sendraugių valdyba
(visos penkios moterys) sau per
petį glosto, atlikusios labai didelį
darbą Gavėnios metu, nes leng
va nebuvo — kilnoti dėžes dau
giau negu 50 svarų svorio.
Gauta finansinė parama bus
pasiųsta asmeniui, kuris yra at
sakingas už visą šios paramos
paskirstymą.
Jdv.

Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.

DANTŲ GYDYTOJAS

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė )
Valandos pagal susitarimą

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
ROGER TOLENTINO, M.D.
Gydytojai ir chirurgai

AneetezIJoa Ir skausmo
gydymo specialistai
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tel. 708-958-8975

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

6132 S. Kadzla Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

|

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadžio Avė.,
Chicago, III. 60S52
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Msdlcsl 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., Elgln, 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.

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

5540 S. Pulaski Road.
Tel. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
I Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
■
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

Tel. 708-636-6500

3315 W. 55th St., Chicago, IL

DR. DANA M. SALIKLIS

4255 W. 63rd St.

DR. K. A. JUČAS

9760 S. Kedzie
Vai. 9-5 kasdien

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St
Tel. 312-735-7709

SIUNTA KELIAUJA

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

Tel. (312) 476-2112

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

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

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
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.

10442 W. Cermak Rd.
VVestchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113

Tel. kabineto Ir buto; (708)652-4159

Valandos pagal susitarimą

1443 So. SOth Avė., Cicero

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophthalmologas/Akių Chirurgas
2838 W. 71st St.
312-438-5688
4149 W. 83rd St.
312-735-7708

Chicago, IL
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OR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI

Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St.
Tel. (312) 735-5556
507 8. Gllbert, LaGrange, IL.
Tel. (708) 352-4487

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

5535 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 7tet 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 ContorNapervllle Campue
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
' Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

KAULAI SRIUBAI
ANT VILNIEČIŲ STALO

Žurnalisto teisė ar

KURSTYMO
PROPAGANDA
Plačiąsias gyventojų mases
pasiekiančios susižinojimo prie
monės Amerikoje, galbūt kaip
niekur kitur pasaulyje, vaidina
labai reikšmingą vaidmenį. Ta
čiau sensacingų antraščių ir
žinių laidų populiarumas ne
kartą sukelia pavojų panaudoti
spaudą ir televizijos ekraną ne
vien faktų bei įvykių per
davimui, ne tik žiūrovų ar skai
tytojų įtaigojimui viena ar kita
kryptimi, bet ir tarpusavio
varžyboms, dažnai nueinančiom
į beveik juokingus kraštutinu
mus.
Televizijos ir spaudos žurna
listai, apsiginklavę naujau
siomis rekordavimo bei filma
vimo technikos priemonėmis,
žaibišku greitumu atsiranda
ten, kur nujaučia besivystančią
tragediją, įdomesnį įvykį, vertą
(o kartais ir nevertą) platesnio
publikos dėmesio. Jeigu pasi
taiko, kad įvykis nėra jau toks
įdomus, kaip iš anksto manyta,
nesidrovimąjį „sudramatinti”,
o paskui varžytis dėl menkiau
sių detalių. Čia pasidaro svarbu
jau ne tikslus ir nešališkas
įvykio raportavimas, o populia
rios žiūrovų ar skaitytojų
reakcijos sukūrimas. Begaudant
tas sensacijas, su priemonėmis
nelabai skaitomasi.
Labai geras to žurnalistiško
„uolumo” pavyzdys — prieš
keletą mėnesių vykęs JAV
karių išsikėlimas Somalijoje,
kur jie turėjo sustabdyti nuola
tines vietinių vadukų pjautynes
ir išgelbėti gyventojus nuo bado.
Na ir sugužėjo žurnalistų mi
nios: atrodė, kad kiekvieną karį,
ant Somalijos kranto pastačiu
si koją, sekiojo trys ar keturi
žurnalistai, filmuodami, komen
tuodami, maišydamiesi po kojų,
kol iš rimto ir pavojingo įvykio
padarė tikrą cirką, papiktinusį
ne tik Ameriką, bet ir pasaulį.
Panašus cirkas šiuo metu
vyksta Los Angeles mieste, kur
prisiekusieji tebesvarsto Rodney King bylą, o žurnalistai,
nesulaukdami sprendimo, iš
nuobodumo stengiasi vienas per
kitą siųsti savo darbdaviams
baisiausias pranašystes apie
būsimas riaušes, jeigu polici
ninkai būtų išteisinti. Tas
nuolatinis riaušių linksnia
vimas baugina ne tik Los An
geles, bet ir kitų miestų gyven
tojus, kiršina tarprasinį nepasi
tikėjimą ir didina įtampą.
Kiekvieną vakarą po kelis kar
tus rodoma vaizdajuostė, kurioje
keturi balti policininai negailes
tingai daužo juodą jaunuolį,
nuolatinis pasakojimas apie
ginklų pirkimą, užtvarų sta
tymą, neapykantą ir keršto
ažadus, negali neturėti įtakos,
urnalistai moka taip pakreip
ti tiesą ir įvykius parodyti tokio
je šviesoje, kad žiūrovai ar skai
tytojai mato iškreiptą, šališką
vaizdą. Štai dar vienas
pavyzdys.
Praėjusią savaitę „Chicago
Tribūne” sekmadieninės laidos
priede nemažai vietos skyrė
straipsniui apie Marąuette
Parką. Kodėl? Straipsnio au
toriaus, Leonard Aronson žo
džiais: „Ši apylinkė yra pa
garsėjusi kaip rasinės neapy
kantos tvirtovė dar nuo anų,
Martin Luther King, Jr. orga
nizuotų eitynių laikų”. Bet tos
eitynės vyko šešiasdešimtojo de
VEIKLĄ PLĖSTI YRA
DAUG TRUKDYMŲ

šimtmečio pabaigoje, kai visoje
Amerikoje virte virė rasiniai
konfliktai. Tuomet Marąuette
Parko apylinkėje, lyg šlykšti,
pūliuojanti žaizda, pūpsojo neonacių būstinė, o iš jos sklido
neapykanta ir tos neapykantos
kurstymas. Neonaciai nebuvo iš
apylinkės ir jai nepriklausė. Jie
susimesdavo ten, kur jautė gerą
dirvą savo veiklai, o po to pasi
traukdavo.
Straipsnio autorius į apylinkę
atvažiavo, pasiryžęs įrodyti savo
teoriją: Marąuette Parkas te
bėra kovos laukas. Iš čia galvo
trūkčiais bėga baltieji, skubiai
parduodami namai, kraustosi
juodieji, ir niekas per 20 metų
nepasikeitė. Savo nuomonės au
torius nepakeičia, nieko naujo ir
pozityvaus čia neranda, tik
nepasitikėjimą ar net neapy
kantą.
Šios savaitės trečiadienį 11
televizijos kanalas taip pat
dėmesį nukreipė į Marąuette
Parką, transliavęs valandos il
gio programą. Joje atsiliepė tos
pačios mintys ir teigimai, kaip
„Chicago Tribūne” straipsnyje.
Baltieji pavaizduoti beveik
kaip „Dėdės Tomo trobelės”
plantacijų savininkai, skriaudę
savo juoduosius vergus. Nei
vienu žodžiu neužsiminta, kad
toje apylinkėje gyveno ir tebe
gyvena lietuviai, nekalbėta apie
jų įnašą, triūsą ir rūpesčius.
Ekrane nešvystelėjo nei Šv.
Kryžiaus ligoninė, Šv. Kazi
miero vienuolynas, Maria aukš
tesnioji mokykla, gražiosios
lietuvių parapijos bažnyčios
bokštai... Filmavimo aparatas
matė ir plačiai žiūrovų masei
parodė tik tai, ką norėjo matyti,
parodyti, o komentatorius bėrė
tik tokius posakius, kurie tiko
jo nustatytai nuomonei įrodyti.
Tolimesnių vietovių gyventojai,
ypač kitataučiai, matė viena
šališką, iškreiptą vaizdą, ir įsi
tikinimas, kad Marąuette
Parkas yra siaubinga vieta,
galbūt pavojingiausia visoje
Čikagoje, vyraus toliau.
Ar šioje apylinkėje saugu? Ne.
Tačiau, kur dabar Čikagoje
saugu? Kur nėra nusikaltimų,
gaujų, rasinių konfliktų? (Nors
Marąuette Parke gyventojų
rasių pasikeitimas vyksta dau
giausia be jokių incidentų.)
Reikia tikėtis, kad apylinkė
ilgainiui nusistovės. Jau dabar
yra daug pozityvių ženklų — ku
riasi naujos verslo įstaigos, par
duotuvės, ruošiamasi greitai
įvesti geresnę apsaugą, organi
zuojasi gyventojai ir t.t. Lietu
viai turėtų susirūpinti, minėtos
rūšies straipsnių ir programų
skleidžiamu, iškreiptu šios apy
linkės vaizdu. Ne tik susi
rūpinti, bet apipilti protesto
laiškais jo skleidėjus. Sunku
suprasti, ką norima pasiekti
tokia „informacija”. Beveik
atrodo, kad tai tyčia varoma
kurstymo ir kiršinimo propa
ganda, kurios tikslų kol kas ne
galime įžvelgti.
Masinio susižinojimo priemo
nės šiandien pasiekia daugiau
žmonių, kaip bet kada anksčiau
žmonijos istorijoje. Užuot gau
džiusios sensacijas ir užsiėmusios populiarumo varžybomis,
jos turėtų daugiau dėmesio
kreipti į savo atsakomybę žiū
rovams bei skaitytojams.
D.B.

tarnauja „Minoltos” dauginimo
techniką, fotoaparatūrą, tele
Dukterinė Japonijos korpo faksus, automobilius „Mazda”.
racijos „Minolta” įmonė „Mi Lietuvoje viešėję „Minoltos”
nolta Trading Baltia”, pasak jos vadovai svarstė galimybes
direktoriaus, 1992 m. pasiekė gaminti čia kai kurias savo
beveik 1,5 milijono JAV dolerių technikos detales, tačiau filialo
apyvartą. Bendroje Lietuvos - direktorius teigė, kad plėsti
Austrijos firmoje dirba apie 100 veiklą trukdo dabartinių
žmonių, kurie parduoda ir ap mokesčių ir muitų politika.

Panašia antrašte „Lietu/os
Aidas” 1993.HI.20 numeryje pa
skelbė Antano Ališausko
straipsnį apie mėsos gaminių
trūkumą mėsos parduotuvėje
Vilniaus centre, o ypač jautie
nos kaulų bei kanopų stoką, ku
riuos labai mėgsta liaudis sriu
bai virti, nepajėgiant nusipirkti
mėsos. Tų kaulų kasdien užsa
koma po pusę tonos, o atvežama
tik 200 kg. Kaulų 1 kg. kaina
61.6 talonai dar prieinama ir
pensininkui, ir laikinam bedar
biui. Tik tų kaulų per mažai
parduotuvėje. Pirkėjų ilga eilė
nuo pat ryto. Kaulai išgraibsto
mi tuoj pat. Sriubą valgo visi. Ji
garuoja ant prezidento stalo, ant
seimo narių, ministrų, direkto
rių, bedarbių ir suvargusių pen
sininkų stalo. Visų sriubai rei
kia kaulų. O kur juos gauti, jei
parduotuvė neturi? Jei sriubos
nebus ant prezidento, ministrų
direktorių ar verslininkų stalo,
tą vietą užpildys įvairūs mėsos,
žuvies, daržovių, vaisių ar ke
pyklų patiekalai su pupelių ka
va, ar kinietiška arbata. Jei
sriubos nebus ant 80 procentų
visų Lietuvos gyventojų stalo,
su pajamomis žemiau skurdo ri
bos („Gimtasis Kraštas”, 1993.
III.31. „Ir toliau veržiam dir
žus”), jiem liks tik duona ir
bulvės.
Abu straipsniai duoda maisto
produktų kainas š.m. kovo mė
nesį, kurios vis kyla. „Gimtojo
Krašto” duomenimis: virta deš
ra — 400 tl., viščiukų krūtinėlių
kg — 444 tl., rūkytos jautienos
kg — 1080 tl., kiaulienos kum
pio kg — 600 tl. Pranzūzijos mu
gėje prancūziško kumpio kg
kainavo 3880 talonų, o jų dešrų
kg — 4850 talonų. „Rugelio”
duona — 42 tl., litras pieno — 72
tl., varškės sūrio kg — 335 tl.,
sviesto kg 600 talonų.
Medikai rekomenduoja valgy
ti daržoves ir vaisius. Deja,
obuolių kg — 220 tl., morkų kg
— 100 tl., kopūstų kg — 60 tl.,
kivi kg. — 720 tl., bananų kg —
550 tl., mandarinų kg — 300 tl.,
ananasų kg — 1500 talonų. Ma
žai keitėsi bulvių kaina — 36 tl.
kilogramui. Pagal pateiktus pa
jamų ir kainų duomenis atrodo,
kad tie 80% Lietuvos gyvento
jų šiuo metu maitinasi duona,
bulvėmis ir sriuba iš kaulų. Bet
kur gauti tuos kaulus? Po vasa
ros sausros, neturėdami pašarų,
ūkininkai priversti pjauti tik
kaulus ir odą beturinčias kar
ves. Atrodo, kad kaulų dar tu-

BRONIUS JUODELIS

I retų būti. Deja, jų labai trūksta,
pagal Lietuvos spaudą, dar la
biau truks ateityje, jų kainoms
nuolatos didėjant.
O kaip yra su tų 80% gyven
tojų žemiau skurdo ribos pa
jamomis? Minimalus gyvenimo
lygis — 2,430 tl. buvo gruodžio
mėnesį. Oficiali Lietuvos statis
tika teigia, kad 1992 m. gruo
džio mėn. vieno šeimos nario pi
niginės pajamos buvo 5,358 tl.
per mėnesį. 1993 m. kovo mėne
sį jos tepadidėjo 34 talonais.
Kainos per tą laikotarpį padidė
jo 190 ir daugiau procentų. 1993
m. kovo mėnesio minimalus gy
venimo lygis — 7,808 talonai.
Pensijos yra 2,500-3,000 talonų
asmeniui. Mieste vieno kamba
rio (prie jo yra virtuvėlė,
prausykla ir vonia) nuosavo bu
to išlaikymas mėnesiui kainuo
ja 2,000 talonų. Batams nusi
pirkti reikia 4,000-5,000 talonų
(pagal „Gimtąjį Kraštą”). Tai ką
bekalbėti apie kitą aprangą?
Kas bepalieka kaulų sriubai ir
duonai, kurios riekutę kai ku
rie tėvai nepajėgia įdėti prieš
piečiams savo vaikui, einan
čiam į pradžios mokyklą.
O kaip su ta 20% Lietuvos
gyventojų viršūne? Straipsniuo
se neminimos dabartinių Lie
tuvos verslininkų, bankų, pre
kybos įmonių, industrijos direk
torių mėnesinės pajamos, daž
nai viršijančios 100,000 ar mili
joną talonų. „Lietuvos Aidas”
mini valdžios pareigūnų mėne
sines algas, kurios pakeliamos
nuo š.m. balandžio mėn. pra

džios. Jos yra: prezidento —
60,750 tl., premjero A. Šleževi
čiaus — 43,740 tl., ministrų —
36,450 tl., valstybės kontro
lieriaus — 19,440 tl. Vilniaus
mero — 15,795 tl. Seimo pir
mininkui — 59,935 tl., o papras
tam seimo nariui — 35,961 ta
lonai. Straipsnyje sakoma, kad
š.m. balandžio mėnesį 20 pro
centų bus pridėta vidutiniam
Lietuvos gyventojo atlyginimui
ir pensijai. Toks priedas, kai
kainos kyla 200%, rodo, kad
šiuo metu Lietuvos gyventojai
dar labiau skęsta skurdo ar iš
naudojimo jūroje, ir nematyti
pagerėjimo. Charakteringi ir
dabartinių valdžios pareigūnų
neproporcingi atlyginimai, kai
80% Lietuvos gyventojų yra že
miau skurdo ribos.

Palyginus Lietuvos valdžios
pareigūnų algas su Vakarų
pasauliu, — jos yra elgetiškos.
Tačiau Vakarų pasaulyje val
džios pareigūnų algos yra ne
daug didesnės (kartais ir ma
žesnės) kaip paprastų profe
sionalų, tarnautojų ar pensinin
kų. „Lietuvos Aido” straipsnis
nurodo, kad Lietuvos respubli
kos prezidentas mėnesine alga
gali nupirkti 89 kg kaulų sriu
bai, o pensininkas tik 12 kg po
pensįjos pakėlimo, jei kaulų bus,
jei jų kaina nepakils...
Abu straipsniai liudija sunkią
Lietuvos gyventojų ekonominę
būklę, maisto stoką ant dauge
lio stalų, nes, pagal vieno
buvusio AT deputato pareiški
mą, „lovys mažas, o... mūsų per
daug”.

Iš kairės: Leonidas Ragas, DDS, prof. Jonas Žekonis ir dr. Patrick Toto Loyola
Dental mokyklos profesorius.prof. Žekoniui lankantis Čikagoje š.m. vasario
25 d.
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— Iš pradžių saugokis, nepertempk pirštų, — sakė
profesorius, bet ji skambino ir skambino.
— Pertempsi pirštus, — sakiau.
— Verčiau tu man versk lapus, bus smagiau.
Aš atsisėdau šalia, bet gaidos man buvo kinų raš
tas. Atsikėliau, nuėjau į kitą kambarėlį ir įdėjau į voką
tris tūkstančius. Visą laiką galvojau įdėti penkis, bet
įdėjau tik tris. Vis tiek juk čia dar atvažiuosiu, ir jeigu
ji norės, mano atostogas praleisime kartu. Per tą laiką
būsime daug laiškų pasirašę ir apie meilę bus galima
kalbėti ne kaip apie atlyginimą. Artėjo laikas išvažiuo
ti. Padėjau voką ant pianino ir pasakiau:
— Čia visiems kitiems reikalams.
Bet ji tuoj paėmė jį ir pažiūrėjo į vidų.
— Pinigų aš turiu, — pasakė.
— Ar galima paklausti kiek?
— Netoli tūkstnaČio.
— Ar pagalovojai, kad tai tik du kilogramai svies
to?
— Maistą gausiu.
— Žinau tą maistą. Jeigu norėsi dirbti, reikės ir
prisidėti. Aš ištempiau, kad galėtum dirbti.

Valandėlę pažiūrėjo į mane ir vėl padėjo voką at

gal.
— Dabar sakyk atvirai: gal dar ko trūksta?
— Nieko. Visiškai, visiškai nieko, bet aš dar ne
galiu tikėti, kad nesapnuoju. Kai tik tu išvažiuosi, pa
busiu ir...
Ji nusipurtė, aš nusijuokiau ir daugiau apie tą nebekalbėjom. Stoty, kai traukinys jau buvo atėjęs,
pasakė:

Rimties valandėlė

PRISIKĖLUSIOJO
BENDRUOMENĖ
Ištraukoje iš šv. Jono evange
lijos (Jn 20:19-31), tradicinėje
Atvelykio evangelijoje girdime
žodžius apie prisikėlusio Jėzaus
pasirodymą savo mokiniams. Po
Jėzaus nužudymo jie buvo iš bai- J
mės užsirakinę, užsidarę nuo
žmonių, kad Jėzų nužudžiusieji
neateitų ir jų — Jėzaus mokinių
— suimti. Bet žemiški užraktai
prisikėlusio Jėzaus nesulaiko —
jį tegali sulaikyti tik žmogaus
uždaryta širdis.
Atsistojęs savo mokinių tarpe,
prisikėlęs Jėzus jiems davė savo
ramybę, ir jų baimė išnyko. Jė
zus juos ne tik nuramino, bet ir
davė tą pačią Šventąją Dvasią,
kuria jis pats, žemėje būdamas,
veikė, kad jie galėtų tęsti jo
darbą.
Kai jie tuo metu su jais nebu
vusiam Tomui papasakojo, jog
matę Jėzų, Tomas jiems (ir tuo
pačiu prisikėlusiam Jėzui, kuris
tuomet jau buvo gyvas, nors ir
nematomas, savo mokinių tar
pe) atvirai prisipažino, jog jam
būtų sunku vien matymu įtikė
ti, kad Jėzus tikrai prisikėlė.
Jam reikėtų ir rankomis palies
ti Jėzaus žaizdas, tada patikėtų,
jog tas, kurį mato, yra tas pats
jo Mokytojas ir Viešpats, kurs
taip gėdingai ir tragiškai buvo
nužudytas. Tuomet Tomas įtikė
tų, jog Jėzus iš tikrųjų nugalėjo
mirtį.
Jei Tomas nebūtų ne tik Die
vui, bet ir Kristaus sekėjamsmokiniams prisipažinęs savo
abejonių, galbūt jis būtų nutolęs
nuo Jėzaus mokinių būrio, nes
jam jų pasikeitęs gyvenimo bū
das būtų neįmanomas. Jam pri
pažinus savo tikrąją būseną,
Jėzus vėl regimai atėjo į savo i
sekėjų būrį, ir šį kartą jau .
tiesiai pas Tomą, atsiliepdamas I
į jo prašymą. Tomui kelias į
tikrą tikėjimą prasidėjo ne
apsimetant tikinčiu, kad išlaikytų
draugystę, bet buvimu tiesiu ir
atviru, kad Dievas galėtų jį
paveikti. Atvirumu Tomas atra
kino savo širdį, ir tuomet Jėzus
galėjo pas jį ateiti.
Bet ne visiems to reikia. Pir
mųjų prisikėlusiu Jėzumi įtikė
jusių tarpe buvo daugelis — tiek
vyrų, tiek ir moterų — nemačiu
sių ir neprisilietusių prisikė
lusio Jėzaus, bet tikėjimu paty
rusių jį gyvą ir veikiantį tikin
čiųjų tarpe.
Pirmajame skaitinyje iš šv.
Luko parašyto tęsinio savo
evangelijai — Apaštalų Darbų
knygos — girdime, kaip gyveno

šie Jėzaus nematę tikintieji
(Apd 2:42-47). (Iš Luko žodžių
Apaštalų Darbų knygos pradžio
je [1:1-3] suprantame, kad Luko
evangelija pasakoja apie Jėzaus
darbus ir mokymą prieš savo
mirtį ir prisikėlimą, o Apaštalų
Darbų knygą yra tęsinys prisi
kėlusio Kristaus darbų savo
mokiniuose ir tuose, kurie tapo
Jėzaus mokiniais, pirmųjų
mokinių liudijimo dėka).
Pirmasis tos ištraukos sakinys
(Apd 20:42) susumuoja keturias
pagrindines krikščioniškos
bendruomenės žymes, kurioje
reiškiasi prisikėlęs Kristus: „Jie
ištvermingai laikėsi apaštalų
mokslo ir bendravimo, duonos
laužymo ir maldų”. Gyvastinga
krikščionių bendruomenė, nepai
sant asmeniškų sunkumų ar
persekiojimo, ištvermingai lai
kosi to, ką mokė pirmieji Jėzaus
įgalioti apaštalai.
O laikytis tikėjimo nėra
lengva. Krikščionims, gyvenan
tiems jiems priešiškoje visuo
menėje, norisi užsirakinti, užsi
daryti nuo visų, kai Kristus
siunčia liudyti jį prisikėlusį —
nugalėjusį baimę ir mirtį, ir tuo
įkvėpiantį jo sekėjus. Laisvoje
visuomenėje sunku nepasiduoti
aplinkos beviltiškumo dvasiai ir
tikėti, jog Kristus iš tikrųjų yra
mūsų kaimynuose, bendradar
biuose, svetimuose žmonėse, su
kuriais kasdienis gyvenimas
mus suveda
Dėl to tikintiems Kristumi
būtina bendrauti su kitais Kris
tumi tikinčiaisiais — graikiškai
„koinonia”. Kai prisikėlusiu
Kristumi tikintys žmonės benddrauja, draugystės ryšiais iš
reikšdami tikėjimą Prisikėlu
siuoju jų Viešpačiu, kuriam
pasiveda tarnauti, jie vienas
kitam., stiprina'-'r jo duodamą
Šventąją Dvasią, kuria jis pats
taip galingai veikė, ir juos
įgalina veikti. Asmeniška drau
gystė su Kristumi reikalauja iš
raiškos ir draugystėje su žmonė
mis.
Kristaus bendruomenė su juo
bendrauja „duonos laužymu” —
tuo Kristaus veiksmu, kurį jo
mokiniai išmoko, kasdien Gali
lėjos pašlaitėse su juo valgy
dami, ir kuriam jis davė visai
naują prasmę savo mirties išva
karėse. Kai visa tai sujungta iš
tverminga malda, tuomet prisi
kėlęs Kristus tęsia savo darbą
ir mokymą visur, kur jo sekėjai
renkasi draugėn.
a. j. z.

stiprų, kuris ne tik remtų, bet ir akis atvertų, ir kelią
— Bet man liūdna.
parodytų. Kas yra gyvenimas ir kas pareiga? Ir kuri
- Kodėl?
areiga yra žmogui didesnė, ir kuri pati didžiausia?
— Aš pasilieku čia tokia viena.
iūriu į raudonų stogų skruzdėlyną, ir viskas galvoje
— Ne viena, su muzika. Ir jeigu norėsi, susisusipainioja. Pažiūriu pati į save, krūpteliu ir mėgirašinėsime laiškais.
! nu užsimerkti, kad nieko nieko nematyčiau... Bet aš
— Ar dar kitaip galvoji?
— Ne, aš kitaip negalvoju. Bet mes tokie vieniši, kalbu niekus. Gyvenimas eina, ir žmogus jame toks
ir tarp mūsų pačių kažin kas yra. Atvirai pasakysiu: mažas. Ar gali būti didelis, ką jis padaro?
Aš vėl jai rašau apie žmogaus kūrybos didybę ir
kartais pagalvoju, kad pinigas žmones vieną nuo kito
apie
kenčiančios širdies galią. Daug žodžių prirašau
stumia. Gal ir nestumia, bet užtveria sieną, per kurią
ir
kiekvieną
laišką išsiųsdamas norėjau kartu nu
sunku perlipti.
važiuoti,
visas
tas mintis pasakyti žodžiu ir matyti jų
— Gal ir dar kas tveria, bet mes užsispyrę.
atspindį mėlynose akyse. Bet aš buvau užsispyręs ir
— Taip, mes užsispyrę.
Aš šypsojausi, o ji buvo labai rimta. Traukinio paly nenorėjau nė vienos dienos nuleisti veltui, o laiškai
dovas liepė visiems lipti. Pasidavėm rankas. Aš vaikščiojo ir vaikščiojo kaip keltuvai į kalną: vienas
pakėliau jos ranką prie lūpų ir pabučiavau, tada ji ten, kitas čia. Ji kartais norėjo atskleisti žmogaus
gyvenimo prasmę, kitą kartą vėl aprašinėjo labai
palinko į mane, ir pasibučiavome į lūpas.
Traukinys ėmė judėti, ir ji pasiliko perone. Nuo paprastais sakiniais savo dieną, ir tie laiškai buvo tokie
laiptelių mojau ranka, ir ji mojo, ir veidas buvo nuo pilni gyvybės, tokie pilnijos pačios, kad jaučiau ją pačią
atėjusią ir gyvenančią kartu su manim. Ir staiga įvyko
stabiai rimtas.
Traukinys lėkė pro kalvas, iš po aptriušusių šlai plykstelėjimas, kaip nuostabiai skaistus žaibas. Jis ir
tų kyšojo grubios uolos. Ir ji, ir miestelis nuskendo trumpas, ir akinąs buvo taip pat kaip žaibas.
„Brangusis”, rašė. „Mano širdis plazda ir geidžia,
praeity, bet lūpas, pilnas sodrumo ir karščio, tebejukad Tu į ją būtum atėjęs nors pora mėnesių anksčiau,
tau, lyg jos tebebūtų čia kartu su manim.
Tuoj parvažiavęs parašiau laišką. Prašiau nekalbėti kai klevo lapai buvo auksiniai ir voverės nešė skroblo
apie praeinančią medžiagą, sukuriančių tarp žmonių sėklas į lizdus. Bet aš noriu pasukti laiką. Mano šir
prarają, bet apie degančias širdis, beieškančias viena dis dreba, bet tu žinai, kad mūsų širdys užsispyrusios.
kitos. Parašiau ir ėmiau laukti, bet tas nekliudė dirb Aš myliu tave. Aš jaučiu, kad neklystu, kad Tavo šir
ti. Darbas padėjo laukti. Per dieną sėdėjau bibliotekoj dis tą patį jaučia. O gal ir kita. Širdis to neklausia. Bet
ir negalėjau vis įsivaizduoti, kad rytą neateis seniūnas aš myliu. Aiškiau pasakyti nemoku, aš myliu, myliu,
myliu, myliu. Ir palyginimo kito nerandu, kuris būtų
ir nepavarys į mišką.
Antros savaitės vidury gavau laišką. Rašė bijan gražesnis už tą žodį: Aš myliu, myliu, myliu. Aš atsi
ti, kad tikrai nepertemptų pirštų, nes kartais skauda, stoju vidury kambario ir šnibždu, lyg mano lūpos lies
o kartais iš ryto jaučianti, kaip rankos užtirpusios, bet tų Tavo ausies kraštelį: aš myliu, myliu, myliu, myliu,
kitaip ji negalinti. Ji maniusi, kad yra kitas gyvenimas, myliu...”
bet dabar svyruojanti, kaip staigios audros ligi pusės
(Bus daugiau)
įlaužtas medis. „O, kad galėčiau rasti ramstį aiškų ir
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HORIZONTAI
STEBINO ŠVENTOVĖS IR GIESMIŲ
GROŽIS
Per beveik 14 metų, išgyventų
JAV rytinėje dalyje, buvo pro
gos aplankyti eilę ten buvusių
stambių lietuviškų telkinių
Baltimorėje, New Yorke, Phila
delphijoje, įvairiuose Penn
sylvanijos angliakasių mieste
liuose ir kitur. Ten buvusios ka
daise stiprios lietuviškos parapi
jos mirčių yra gerokai prare
tintos, o naujieji ateiviai, pasku
tinių penkerių metų laikotarpiu
atvykę iš Lietuvos, retas kuris
jungiasi į lietuviškas parapijas,
chorus, dar išlikusius an
samblius ir aplamai lietuvišką
veiklą, paremtą grynai žmonių
idealizmu. Tik kai sostinėje Va
šingtone 1991 m. rudenį vyko
Amerikos katalikų tautinėje
Nekalto Prasidėjimo šventovėje
lietuvių įrengtos Šiluvos Mari
jos koplyčios 25 m. minėjimas,
į iškilmes iš įvairių JAV vietų
suplaukė apie 3,000 lietuvių ir
jų draugų, užpildydami beveik
visas didžiosios šventovės
sėdimas vietas. Stebint tas
iškilmes ir susirinkusių tau
tiečių gausią minią, man
prisiminė pirmoji kelionė į Va
šingtoną 1966 m. rugsėjo pra
džioje, kai vyko vysk. V. Brizgio
ir jo vadovaujamo komiteto pa
stangomis įrengtos Šiluvos Ma
rijos koplyčios šventinimo
iškilmės. Tada į JAV sostinę
buvo suplaukusi dešimttūks
tantinė lietuvių minia. Tuo tar
pu per ketvirtį šimtmečio ji tiek
praretėjo, kad beliko tik treč
dalis. Tokia yra gyvenimo
tikrovė, taip retėją mūsų išeivi
jos gretos ne tik JAV, bet ir vi
sur pasaulyje.
Šį Verbų sekmadienį po il
gesnio laiko vėl teko būti Švč.
M. Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijos šventovėje Marąuette
Parke, kur vyko religinės
muzikos koncertas. Įėjęs į
erdvią šventovę, buvau daugiau
nei nustebintas. Retėjančio ir
tamsėjančio Marąuette Parko
gražioji bažnyčia buvo pilnutėlė
susirinkusių įvairių kartų
lietuvių. O šventovės grožis, jos
vidaus šviesumas, paveikslų bei
vitražų spindesys bei iškilmin
gumas tiesiog stebino. Čia man
prisiminė dabartinio jos klebono
kun. J. Kuzinsko, pažįstamo dar
iš Bridgeporto laikų, kai apie
1953 m. jis buvo tenykštės,
dabar jau uždarytos, Šv. Jurgio
bažnyčios vienas vikarų, energi
ja ir talentas rūpinantis parapi
jos gyvastingumu ir bažnyčios
iškilmingumu bei patrauklumu.

Na, žinoma, daugelis bažnyčių
gali pavydėti ir to puikaus, iš 50
choristų susidedančio parapijos
choro, kuriam vadovauja diri
gentas A. Linas ir akompanuotojas R. Šokas. Verbų sekma
dienio koncerto pradžioje savo
tiškai įdomus buvo klebono
atliktas choro ir ypač jo
valdybos narių pristatymas, kai
penki valdybos nariai — V.
Momkus, P. Kantas, K. Skaisgirys, V. Kazlauskas ir V.
Lekeckas, klebono kun. J.
Kuzinsko iššaukti, iš zakristijos,
nusilenkę prieš altorių, per
bažnyčią žengė vargonų link ir
po to prasidėjo pats labai įspū
dingas religinės muzikos kon
certas, mišraus choro atliekamu
komp. Dambrausko kūriniu
„Popule Meus”. Chorui talki
ninkavo vietiniai solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai, A.
Giedraitienė, G. Mažeikienė ir
ypač pirmą kartą čia pasirodęs,
iš Lietuvos operoje „Norma”
dainuoti atvykęs, gražiabalsis
tenoras Bronius Tamašauskas.
Iš viso choras ir solistai pagie
dojo 12 lietuvių ir pasaulinių
kompozitorių kūrinių, o 13-ąjį
vargonais atliko muzikas R. Šo
kas. Neilgai su pertrauka užsi
tęsusi religinės muzikos šventė
baigta, mišriam chorui giedant
komp. Haendelio „Aleliuja” ir
komp. Dambrausko „Maldą už
tėvynę”.
Tuo ir baigėsi tradicija tapęs
Verbų sekmadienio koncertas,
ryškiai parodęs ir choro stip
rybę, ir religinės muzikos
kūrinių grožį, ir kartu dar sykį
pademonstravęs, kaip svarbu
parapijos gyvybei palaikyti yra
geras choras, kokį turi Švč. M.
Marijos Gimimo liet. parapija
Marąuette Parke. Ojos ateities,
tikėkim, neužtemdys ir tamsūs
apylinkėje susikaupę debesys, ir
to pasėkoje vykęs nemažos
dalies tautiečių kraustymasis į
priemiesčius, į saugesnius ra
jonus. Netoli tūkstančio kon
certo pasiklausyti ir atnaujintos
bažnyčios vidaus grožiu pasigė
rėti susirinkusių lietuvių
aiškiai parodė, kad šios šven
tovės jie neužmiršta ir parapija
jiems yra reikalinga. Tai įspū
džiai žmogaus, ilgesnį laiką
Čikagoje negyvenusio, o Verbų
sekmadienį turėjusio progos su
žmona vėl įžengti į architekto J.
Muloko suprojektuotą kūrinį —
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių bažnyčią Marąuette Parke.

MIRĖ MAJORAS, KURIO KULKA
NEPAĖMĖ
Savaitraštis „Darbininkas”
pranešė, kad kovo 25 d. St. Pe
tersburg Beach, Floridoje einąs
97-uosius amžiaus metus, mirė
majoras Leonas Virbickas,
Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas, nepriklausomybės
kovų dalyvis, dviejų Vyčio
kryžių kavalierius, poetas, buv.
Lietuvos ministro pirmininko
A. Voldemaro adjutantas,
sužeistas 1929 m. gegužės 6 d.
įvykusiame atentate prieš prof.
A. Voldemarą.
Su šiuo Lietuvos karo avia
cijos karininku-majoru L. Vir
bicku teko susipažinti 1946 m.,
kai likimas mus suvedė toje
pačioje didžiulėje Seedorfo pabė
gėlių stovykloje, kur L. Vir
bickas buvo stovyklos komiteto
narys kultūriniams reikalams,
aktyviai įsijungęs į rež. J.
Petkūno vadovaujamą vaidybos
būrelį, literatūros vakaruose
paskaitydavęs savo poezijos.
Emigravus į JAV ir kurį laiką
gyvenant New Yorko apylin
kėse, vėl atsirasdavo progų susi-

tikti bei pabendrauti ir su
Brooklyne įsikūrusia Virbickų
šeima, nes Virbickai buvo
kuklūs, malonūs žmonės.
Vėliau Virbickai persikėlė į
St. Petersburg Beach, kur, bene
1975 m. vasarą, teko ir man ato
stogauti. Apsilankiau ir jų
namuose. Viena aktualiausių
temų tuo metu buvo okup.
Lietuvoje išleista A. Bulotos
knygutė apie atentatą prieš A.
Voldemarą, pavadinta „Limuzi
nas IV”. Aplankęs gyvą anų
laikų liudininką majorą L. Vir
bicką, kaip tik ir radau rankose
belaikant minėtą knygutę. Ją
vartydamas, komentavo: „Šar
vai, liemenė... Tais laikais
Lietuvoje niekas nenešiojo nei
šarvų, nei kokios liemenės apsi
saugojimui nuo šūvių. Tai jokiu
būdu ne dokumentinė knyga...”
Mano paklaustas, kas iš
tikrųjų jus sužeidė?, majoras
atsakė: „Mums einant į teatrą,
staiga šūvis. Aš žvilgterėjau:
šviesiaplaukio užpuoliko ran
kose revolveris, o Gudynas

LIETUVIU TELKINIAI
LOS ANGELES, CA.
ATVYKSTA
„ANTRAS KAIMAS”

Į Los Angeles atvyksta „Ant
ras kaimas”. Akademinio Skau
tų sąjūdžio Los Angeles skyrius
ir skautų stovyklavietės
komitetas maloniai kviečia vi
sus atsilankyti į linksmą skau
tišką vakaronę Šv. Kazimiero
parapijos salėje šeštadienį,
gegužės 1 d., 7:30 v.v. ir sek
madienį, gegužės 2 d., 12 vai. Pa
sivaišinsite kaimiškais valgiais
ir gira, užkandžiais ir kavute.
Programą atliks iš Čikagos at
vykęs „Antras kaimas”.
LANKĖSI LB ŠVIETIMO
TARYBOS PIRMININKĖ

Regina Kučienė, JAV Švieti
mo tarybos pirmininkė, kovo 27
d. lankėsi Los Angeles Šv. Ka
zimiero šeštadieninėje lituanis
tinėje mokykloje. Mokyklos kie
me, prieš pamokas pakeliant vė
liavą, direktorė Marytė Newsom supažindino su viešnia iš
Čikagos, kuri jau antrą kaden
ciją rūpinasi lituanistiniu švie
timu. R. Kučienė pasveikino vi
sus susirinkusius, prisiminda
ma, kad čia buvo atvykusi prieš
trejetą metų, kai buvo paskelb
ta Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymas.
Pamokoms prasidėjus, ji lan
kėsi klasėse ir susipažino su
dėstomais dalykais, mokinių
pamokų paruošimu ir pažanga
moksle. Po pamokų R. Kučienė
dalyvavo mokytojų ir mokinių
tėvų susirinkime, kuriame ji in
formavo apie lituanistinį švie
timą Amerikoje. Sakė, kad šie
met veikia 28 mokyklos. Moki
nių skaičius kasmet vis mažėda
vo, bet dabar sustojo ir net pra
dėjo augti. Imant dėmesin besi
keičiančias sąlygas, ieškoma
priemonių, kaip lengviau gali
ma būtų perduoti žinias moki
niams. Palaikomi ryšiai su Lie
tuvos Švietimo ministerija, kuri
atsiunčia ten leidžiamų vadovė
lių. Bet tie vadovėliai yra pri
taikinti kasdien lietuviškas
mokyklas lankantiems, o čia lie
tuviškos mokyklos veikia tik
šeštadieniais. Todėl ir vadovė
liai turi būti skirtingi. Lietuvoje
leidžiami vaikų laikraštėliąi,
esant skirtingoms sąlygoms, ne
labai tinka čia gimusiems vai
kams. Stengiamasi išlaikyti vie
nintelį vaikams Amerikoje lei
džiamą lairaštėlį „Eglutė”, kurį
redaguoti sutiko Nijolė Nausė
dienė. Švietimo tarybos pirmi
ninkė R. Kučienė iškėlė reika
lą, kad nors vienas iš šios mo
kyklos mokytojų galėtų daly
vauti Mokytojų, tėvų ir jaunimo
studijų savaitėje Dainavoje, ku
ri šiemet vyks rugpjūčio 15-22
d. Mokytojų kelionės išlaidas tu
rėtų padengti LB apylinkės val
dybos. Švietimo tarybos pirm. R.
Kučienė taip pat iškėlė svarbą
knygų skaitymo konkursų ir
kalbėjo apie darbo knygeles, ku
rios palengvina išmokti pertei
kiamas žinias.
Baigusi pranešimą, R. Kučiekrenta. Į mane šovė, jau man
pabėgus į šoną. Kulką kaip tik
gavau, užtaisydamas savo
revolverį. Dr. Kuzma sakė, kad
kulka išėjo visai netoli nu
garkaulio. Paleidęs į mane šūvį,
šviesiaplaukis užpuolikas
nubėgo į tamsą...”
Taip apie 1929 m. gegužės 6
d. įvykusį pasikėsinimą prieš
tuometinį Lietuvos ministerį
pirmininką, kurio metu buvo
nušautas jį lydėjęs kapt. Pr.
Gudynas, pasakojo paskutinis
gyvasis tų įvykių liudininkas
maj. L. Virbickas, užpuolikų pa
vardžių neminėdamas, nors jos
buvo gerai žinomos.
Ilsėkis ramybėje, šviesusis
lietuvi! Užuojauta likusiai
šeimai.
VI. R.

nė atsakinėjo į mokytojų ir tėvų
iškeltus klausimus. Tą dieną sa
lėje buvo išdėstyti mokinių pie
šinėliai. Tos dienos vakarą ar
chitekto Roberto ir Marytės
Newson rezidencijoje buvo susi
tikę vaišėms mokytojai, tėvų ko
miteto nariai su šeimomis, kur
turėjo progos pasikalbėti su
Švietimo tarybos pirmininke
apie rūpimus auklėjimo ir švie
timo reikalus.
I. M.

DAYTONA BEACH, FL
LANKĖSI VYSKUPAS
BALTAKIS

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos trečio skyriaus mokiniai — Kasandra Adams,
Tomas Mikuckis, Konradas Mažeika, Albinas Lapinskas ir Onutė Alminaitė.
Nuotr. Gailės Radvenytės

Kovo 5 d. mūsų telkinį ap
visus balsuoti už pasirinktus mas nuo tikėjimo. Dabar Bažny reikės padėti. Ten steigiamos
lankė vyskupas Paulius Bal
kandidatus. Taigi Bažnyčia čia telkia pastangas atsinauji lietuvių mokyklos, organizacijos
takis. Jo viešnage rūpinosi ir
įtakos į rinkimus ir rinkėjus ne nimui, beveik visose mokyklose pradeda kultūrinę veiklą. Tuo
globojo artimi jo bičiuliai Danu
tė ir Algirdas Šilbajoriai, o dariusi. Pažymėjo, kad, nepai jau dėstoma tikyba ir krikščio- rūpinasi PLB, o taip pat ir
sant A. Brazausko didelės niškas-katalikiškas auklėjimas. šalpos institucijos.
Lietuvių klubas ta proga su
pergalės, tauta arti 40 procentų Tai šviesios viltys ateičiai. Sun
Po pranešimo vysk. P. Bal
ruošė iškilmingas lietuviams
pasisakė ir už Stasį Lozoraitį, kų gyvenimą gyvena buvę trem- takis atsakė į klausimus. Pabai
pamaldas Prince of Peace, Orkas rodo, kad tautoje yra dar tiniai, seneliai, ligonys, goje Lietuvių klubo pirmininkas
mond Beach, bažnyčioje, o po
viena jėga, patriotiškai galvo našlaičiai, kurių likimu mažai Gediminas I^apėnas padėkojo
pamaldų jaukų pabendravimą
janti. Ir tai, esą, taip pat laimė tesirūpinama. Ir čia reikalinga svečiui už įdomų pranešimą ir
parapijos salėje.
jimas.
išeivijos lietuvių jiems parama. įteikė pinigine dovaną visų šio
Garbingasis svečias ilgokai
Kaime ir jaunimo tarpe po Daug lietuvių dar gyvena buv. telkinio lietuvių vardu.
klausė išpažinčių, o po to auko
tokios ilgos vergijos ir didelės Sovietų Sąjungos respublikose.
jo šventas Mišias, asistuojant
propagandos, jaučiamas nutoli- Jiems irgi visko trūksta ir
Jurgis Janušaitis
lietuvių sielovados reikalais
besirūpinančiam kun. Ričardui
, INTERNATIONAL
Grasso.
Pamaldų pradžioje vyskupas
TRAVEL CONSULTANTS
Baltakis nuoširdžiai padėkojo
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
už sudarytas sąlygas prieš
CARGO — siunčiame oro linija
Velykas antrą kartą aplankyti
••ŽAIBAS”
virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Daytona Beach.
Šv. Mišių metu choras „Sie
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
tynas”, vadovaujamas muz. An
9828 South 79th Avenue
223 Kalvarijų gatvė
tano Skridulio, pagiedojo kele
Hickory Hill, Illinois 60487
Vilnius, Uotuva
tą tai dienai parinktų, gražiai
Tel. 708-430-7272
Telefonai: 77-78-07 Ir 77-83-02
skambančių giesmių.
Šv. Mišių skaitinius skaitė
nuolatinis lektorius Kazimieras
Barūnas, o tikinčiųjų maldoje,
AMERICAN TRAVEL SERVICE
pridėdamas savo kūrybos, prašė
0430 S. KEDZIE AVENUE
Aukščiausiojo palaimos garbin
EVERGREEN PARK, IL 80642
gajam svečiui ekscelencijai vys
TEL. (708) 422-3000
kupui, lietuvių tautai ir
FAX (708) 422-3163
išminties Lietuvą valdantiems.
Pamoksle vysk. Paulius Bal
1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS
takis išryškino artėjančių šv.
Velykų prasmę, kvietė dva
601 Gegužės 6—23
Teatrų Festivalis
siniam susikaupimui vis to
602 Birželio 13—28
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
bulėjant, artėjant prie Dievo.
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas
603 Liepos 10—22
Aukas prie altoriaus nešė
604 Rugpjūčio 8—23
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė,
605 Rugsėjo 1—15
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga.
606 Birželio 22—Liepos
Havajai — 4 salos
oper. sol. Antanas Sprindys,
Liepos
10
—
18
607
San
Francisco, Hollyvvood, Los Angeles, San Diego
Marytė ir Stasys Šarauskai.
Rugpjūčio
1
—
12
Alaska
— 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu
608
Šios iškilmingos pamaldos į
#
609
Rugsėjo 18—27
Viena, Praha, Budapeštas
mūsų ramų telkinį įnešė daug
giedrios, malonios, šventiškos
nuotaikos.
GRUPINIAI SKRYDŽIAI:
Po pamaldų salėje vyko susi
tikimas su svečiu ir pabendra
IŠSKRIDIMAI
GRĮŽIMAI
vimas.
Klubo pirmininkas Ge
Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31
Geg. 7, 14, 21, 28
diminas Lapenas pasveikino
Birž. 7, 14, 21, 28
Birž. 4, 11, 18, 25
vysk. Paulių Baltakį ir gausiai
Liepos 5, 12, 19, 26
Liepos 2, 9, 16, 23, 30
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30
Rugpj. 6, 13, 20, 27
susirinkusius, padėkojo už
Rūgs.
6,
13,
20,
27
Rūgs.
3, 10, 17, 24
atsilankymą, kvietė su svečiu
Spalio 4, 11
Spalio
1, 8, 15, 22
pabendrauti ir išklausyti jo pra
nešimo.
Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo
Algirdas Šilbajoris painforma
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai
vo apie Lietuvių Katalikų Reli
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE,
ginės Šalpos veiklą, kvietė šią
9439 S. KEDZIE AVĖ., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tel. 708-422-3000. Fax # 708-422-3163
organizaciją visuomet remti,
nes ji daug padedanti dabar jau
neprikl. Lietuvoje esantiems
vargšams. Išdalino vokelius su
laimėjmų bilietėliais ir prašė
į prašymą atsiliepti auka.
Vysk. Paulius Baltakis il
gesniame žodyje palietė visą eilę
Savings and Loan Association
gana būdingų klausimų.
Padėkojo visiems iki šiol LKRŠ
darbus gausiai rėmusiems: tos
aukos prisidėjo prie sėkmingos
LKRŠ veiklos. Buvo suteikta
Indėliai iki $100,000.00
pagalba Lietuvoje seneliams, in
Apdrausti Federalinės valdžios
validams, tremtiniams, našlai
čiams. Prašė ir ateityje šią orga
nizaciją remti.
MAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
Papasakojo įspūdžius iš ke
2567
VVEST
69th
STREET
4040 ARCHER AVENUE
lionės Vengrijon, kur dalyvavęs
vyskupų suvažiavime. Sutikęs
(1-312) 254-4470
(1-312) 925-7400
BRIDGEVIEVV
keletą Vengrijoje gyvenančių
lietuvių, dar gražiai kalbančių
8929 S. HARLEM AVĖ
lietuviškai. Jiems reikalinga
(708) 598-9400
visokeriopa parama.
Lietuvoje katalikų bažnyčia
ŪS39IC<
laikėsi Vyskupų konferencijos
nutarimų, visuose rinkimuose
LENOER
laikėsi neutraliai, tik raginusi

midlcind Federal

75 metus aptarnauja lietuvius

lOUAt HOUSiMG

STUDENTŲ ATEITININKŲ
REKOLEKCIJOS
TORONTE

AKADEMINĖS
PROŠVAISTĖS
Red. Vida Brazaitytė,

tel. (708) 598-8331

ĮSPŪDŽIAI, MININT
KOVO 11-TĄJĄ
Kovo 14 dieną Detroito apy
linkės lietuviai susirinko Kultū
ros cenfre paminėti Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės
atstatymą.
Su dideliu dėmesiu klausiau
mūsų jaunosios kartos. Prieš
mus stovėjo ir savo mintimis
dalinosi galvojantys, svars
tantys, gilios dvasios žmonės...
ir koks džiaugsmas, kad jie čia
gimę, čia augę — mūsų vaikų
karta, su kuria kovojome dėl
daiktavardžių linksniavimo,
veiksmažodžių asmenavimo ir
šeštadieninės lankymo, nes vis
viliojo televizijos „mikimauzai”... Dabar sėdėjau salėje ir
klausiau jų nuostabiai gražios
lietuvių kalbos, kuri išreiškė
giliai išmąstytas idėjas, skam
bančias energija, optimizmu ir
viltimi. O, Dieve geras, ačiū,
ačiū!
Vėjas Liulevičius priminė
dažnai matomą šūkį „There’s
no place likę home” (niekur nėr
taip, kaip namie). Bet tą patį
posakį galima skaityti ir kitaip:
„There’s no place likę home”
(niekur nėra namų.) Antroji ver
sija yra ta, kuri tinka mums,
nes po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo mes laisvai
keliaujame tarp Lietuvos ir
Amerikos, bet kur namai? Ar
čia, ar ten? Klausydama galvo
jau, gal atsakymo nėra, nes šak
nys nesuleistos nei čia, nei ten.
Gal vietoj šaknų turime spar
nus, kuriais, reikalui esant,
esam nešami ir ten, ir čia. Mūsų
įnašas, ne tik materialinis, bet
ypač moralinis yra būtinas da
bartinei Lietuvai.

Dr. Kastytis Karvelis pri
minė pastangas pagerinti Lietu
vos medicinos sistemos da
bartinį stovį. Vaistų ir apara
tūros rinkimas, pakavimas,
pakrovimas ir piniginių aukų
rinkimas persiuntai yra nesibaigiantys rūpesčiai, kuriais
sergame daugelis. Organi
zuojamas Lietuvos gydytojų lan
kymasis čia susipažinimui su
metodika, su invalidų reabili
tacijos filosofija: „kiekvienas
žmogus, net luošiausias, vertas
pagalbos ir pastangų, kad jisji pasiektų (kiek galima)
didesnio savarankiškumo. Sten
giamasi organizuoti naujos mo
dernios ligoninės statymą Lie
tuvoje. Reportažas žadino entu
ziazmą visus tuos projektus vis
pusiškai remti.

,.Audinio” šokėjai Kovo 11-sios minėjimo Detroite programoje.
Nuotr. Mary Ann Pinkerton

Marius Katilius Boydstun

pasakojo įspūdžius iš savo kelių
mėnesių viešnagės Lietuvoje.
Jis — medicinos studentas, tat
jam buvo įdomus Lietuvos me
dicinos pasaulis. Susidūrė su
sąlygomis, kuriose nebuvo vie
tos medicinos etikos sąvokai.
Gydytojai neatsako į ligonių
klausimus apie jų būklę ir
nepaaiškina, drįsta tuo sau im
tis „visagalių” vaidmenį... Ligo-

ivianus Katilius-Boydstun
Nuotr. Mary Ann Pinkert<

dienos realybėje, kurią paliko
penkiasdešimtmetis kančios,
PASAULIO JAUNIMO DIENA ’93
kovos ir išniekinimo: besilupanvykti kaip atskira grupė.
Kas yra Pasaulio
čios sienos, iškrypę vartai,
Pademonstruoti pasaulinę
Jaunimo Diena?
užrakintos, užkaustytos durys...
katalikų
vienybę.
Galop, Lietuvos žmonės: įvai
Pasaulio Jaunimo Diena
rūs, keisti, jauni, seni — jun (PJD) yra viso pasaulio jaunimo
Kiek kainuos?
giantys pasakų ir realybės sąskrydis, vykstantis kas dvejus
Lietuvą.
Registracinio mokesčio ne
metus, per kurį jaunimas iš viso
„Audinio” šokėjai šoko. pasaulio gauna progą pabend bus. Tačiau būsite prašomi pa
Marius Gražulis grojo violon rauti, bendrai Dievą pagarbinti, aukoti 10 dol. padėti tiems,
čele, jo žmona Sheila akompa pagilinti žinias apie tikėjimą kurie negali padengti savo
navo. Mėta Landytė deklamavo. pasisemti vieni iš kitų jėgų kelionių išlaidų.
Rima Idzelytė ir Mėta Landytė įgyvendinant ir skelbiant Kris
pasikeisdamos pravedė visą pro taus mokymus ir atšvęsti
Kas rengia PJD ’93?
gramą.
Bažnyčios jaunimo dvasią bei
PJD ’93 rengia Popiežiaus
stiprybę.
Likau sužavėta mūsų jaunimo
Pasauliečiams taryba, kartu su

nuostabiais talentais! Dėkoju
JAV vyskupais, o lietuvių dele
jiems visiems, kad tais talentais
gaciją organizuoja sės Igne.
Kur ir kada vyks PJD ’93?
dalinasi su mumis ir laisvąja
Lietuva. Duok, Dieve, jiems
Kaip galiu daugiau apie
PJD ’93 vyks Denver, Colo
energijos, drąsos ir ištvermės. rado, JAV-se, nuo rugpjūčio 11
PJD ’93 sužinoti?
iki
15
d.,
1993.
Leiskim jaunimui organizuo
Pasiųskite atviruką su savo
ti minėjimus dažniau, bet nesivardu, adresu ir užrašu:
tikėkim tų pačių verkšlenimų, Kokie bus užsiėmimai?
„Domiuosi PJD ’93. Prašau at
tų pačių senienų, prie kurių
Bus diskusijų būreliai, kon siųsti daugiau informacijos”.
pripratome. Drįskim pažvelgti certai, vaidinimai, kateketinės Siųskite jį sės. Ignei:
jų akimis, paklausyti jų pamokos, maldos būreliai, susi
600 Liberty Hwy
ausimis, nes Lietuvos ir išeivijos taikymo sakramentas ir
Putnam, CT 06260
ateitis yra juose ir su jais.
pamaldos su popiežium Jonu
Lilė Gražulienė Paulium II.

ninių nešvara, higienos supra
timo stoka, personalas be gailes
tingumo. Iš šios kelionės jis
grįžo su įsitikinimu, kad ne
pamokslavimas, kaip ten reikia
gyvenimą keisti, sąlygas
pataisys, bet praktiškas pavyz
dys, mūsų darbas jų tarpe.
(Taip, reikia veiklos korpuso,
kuris padėtų pažadinti depresi
joje paskendusią žmonių dvasią,
kuris organizuotų darbo kadrus
išvalyti ligonines, suorganizuo
ti vaikų aikšteles daugiabučių
namų gyventojų vaikams, ap
tvarkytų tų pačių „balandinių”
piktžolėmis apaugusią aplinką,
išvalytų dilgėlėmis užleistus
senus kapinynus, išdažytų
Vilniaus aerouostą ir jo
apylinkę, gi tai Lietuvos pirma
Rima Idzelytė Kovo 11-sios minėji
sis vaizdas grįžtančiam namo ar
mo Detroite programos pranešėja.
tik ten besilankančiam...)
Nuotr. Mary Ann Pinkerton

Vytas Čiuplinskas ir Gytis
Liulevičius parodė įdomų

skaidrių montažą. Tarsi vėrė
nuostabių karolių vėrinį. Netoli
manęs sėdintys bumbėjo: kodėl
nepasako, ką kiekviena skaidrė
rodo! Kaip gaila, nes tuo neleido
sau pasinerti į tą bendrą iš
gyvenimą, kuris buvo tų jaunų
žmonių mums dovanotas.
Skaidrėse Lietuva, kokią mes
vaikuose skiepijom: graži, nuo
stabi pasakų Lietuva. Tai mūsų
ilgesio ir vilties Lietuva. Toliau
Lietuva, kurią randam šian-

Vėjas Liulevičius kalba Kovo 11-sios minėjime, Detroite.
Nuotr. Mary Ann Pinkerton

Toronte ateitininkai studentai
kviečia dalyvauti rekolekcijose
gegužės 21-24 dienomis. Keliau
sim dviračiais Ontario šiaurėje,
Bruce Peninsula. Kaina
asmeniui maždaug 70-90 dol. (už
nakvynes, palapines, maistą,
kelionę, sunkvežimį nugabenti
dviračius ir kt.). Jei reikia,
galėsit nuomoti dviratį už 35
dol. Informacijoms kreiptis
Leonas Ehlers, tel. 767-2781,
Dovydas Genys, tel. 536-6660
(6-8 v.v.), Linas Daukša, tel.
588-4744, Tadas Slivinskas, tel.
447-6043 (5-7 v.v.).

Kodėl man vykti?

Reta proga susitikti su
pasaulio įtakingiausiu dvasiniu
vadu ir mūsų Bažnyčios
žemiška galva popiežium Jonu
Paulium II.
Proga atnaujinti pasišven
timą krikščioniškai veiklai —
maldai ir geriems darbams —
visa atnaujinti Kristuje.
Visapusiškai atsinaujinti
krikščioniškam gyvenime besi
meldžiant, besimokant, bend
raujant ir besidžiaugiant
drauge su jaunimu iš 70
pasaulio šalių.
Atstovauti ateitininkams ir
bendrai lietuviškam katalikiš
kam jaunimui, kurie ruošiasi

LIETUVOS ATEITININKŲ
FEDERACIJA KVIEČIA VADOVUS
Ar turite gabumų vado
vavimui? Jei taip, esate reika
lingi Lietuvos Ateitininkų fe
deracijai, Vadovai,-ės, globėjai,os ar paskaitininkai,-ės, no
rintieji prisidėti prie Lietuvos
atgimimo, dirbant Lietuvos
Ateitininkų federacijai šią
vasarą, pateikite sekančią
informaciją: vardą, pavardę,
gimimo datą, adresus, telefono
numerius, specialybę, kur ir ką
dirbate, akademinį/profesinį
išsilavinimą, ateitininkišką
reziume (kokius ryšius turite su
ateitininkija, kokiai draugovei
priklausote, kokiose stovyklose
ar kursuose esate dirbę ir kt.).
Taip pat prašoma atsakyti į
šiuos klausimus:

Taipogi reikalinga Atei
tininkų federacijos vadovybės ir
dvasios tėvo rekomendacija.
Pareiškimus siųskite kun. Ro
bertui Grigui šiuo adresu:
Kun. Robertas Grigas
Kauno Kunigų seminarija
Karaliaus dvaras 1
Kaunas 6000
Lietuva — Lithuania

1. Ar tinkate būti katalikiško
jaunimo globėju/vadovu? Kaip
pasiruošite.
2. Ar galėsite būti stovyklos
vadovų 1993 m. moksleivių
keliaujančiose stovyklose liepos
4-30 dienomis?
3. Ar galėsite būti vadovu jau
nučių stovyklose birželio, liepos,
rugpjūčio mėn.?
4. Ką tikitės galėsią duoti
Lietuvos katalikiškai jau
nuomenei (kaip galėtumėte
prisidėti)?
5. Kokie jūsų didžiausi rūpes
čiai dėl Lietuvos jaunimo atei

Šių metų vasaros stovyklų
vadovų bei darbininkų kursai
vyks šeštadienį, gegužės 15 d.,
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Kaip ir pernai, registracija
vyksta telefonine tvarka. Regis
truotis pas JAS-CV pirmininkę
Danutę Petrusevičiūtę, tel.
313-626-4709 nuo kovo pirmos
dienos iki gegužės pirmos die
nos. Primename, kad pirmoji
atranka stovyklos štabui bus
daroma iš kursų dalyvių sąrašo.

ties?
6. Kokie yra didžiausieji
pasaulietiško apaštalavimo
uždaviniai Lietuvoje šiandien?

LIETUVOJE BURIASI
STUDENTAI
ATEITININKAI

Pateikiame sąrašą 1993 m.
pavasarį ir vasarą Lietuvoje
vyksiančių studentų sambūrių:
Šv. Kazimiero Atlaidų
Akademija — kovo 6-7 d. Vilniu
je.
Pavasario Akademija — ba
landžio 12-18 d. Klaipėdos
krašte.
Vadovų kursai — balandžio
12-18 d. ir birželio 12-13 d.
Jaunimo Diena vyskupijose —
gegužės 22 d.
MAS-SAS Keliaujančios
ateitininkų stovyklos
„Kristaus pavasaris”

Telšių vyskupija — liepos
12-23 d.
Kauno vyskupija — liepos
12-23 d.
Vilkaviškio vyskupija —
liepos 12-23 d.
Kaišiadorių vyskupija —
rugpj. 8-15 d.
Panevėžio vyskupija — rugpj.
1-15 d.
Vilniaus vyskupija — rugpj.
8-15 d.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 17 d.

IŠKYLAVOME
Neseniai skaitėte apie skautų (kandidatai atlieka savo kandi
akademikų dalyvavimą Čika datavimo darbelį); apklausinėji
gos Kaziuko mugėje. Tęsdami mai (kandidatai „laiko”
skautų akademikų tradicijas egzaminus, parašo ir apgina
(kas mėnesį turime bent vieną savo temą stojimui į korpora
sueigą — narių suėjimą), ASS ciją); metinė šventė (kurioje
Čikagos skyriaus Korp! Vytis kandidatai pakeliami į tikrųjų
suruošė „Ideologinę iškylą”.
narių eiles); krambambalučiai
Iškyla vyko balandžio 2-4 ir pan.
dienomis senj. Andriaus Utz va
Toliau sekė dviejų vaizdajuos
sarnamyje, Michianoje. Šį kartą čių žiūrėjimas. Pirmoji vaizda
neturėjome bendro suėjimo su juostė buvo apie V-ją Tautinę
sesėmis. Norėjome šią sueigą stovyklą, įvykusią 1968 metais
turėti savo naudai, „male-bon- Rako stovyklavietėje Michigano
ding”. Nors dalyvių buvo ne valstijoje.
Baigę žiūrėti
daug, iškyla puikiai pasisekė, vaizdajuostę, diskusijose paly
nes turėjome progą pabendrauti ginome ir būsimas tautines
su savo „kolegomis”, atgaivinti stovyklas. Antroji vaizdajuostė
ryšius su visais dalyviais, at buvo susukta AŠS 50 metų su
naujinti mūsų pasižadėjimą kakčiai paminėti (1974 m.
korporacijai. Iškyloje dalyvavo: spalio 19 d. „Dainavos” sto
ASS Čikagos skyriaus pirmi vykloje, Michigano valstijoje,
ninkas fil. Rimas Griškelis; skautų akademikų studijų
Korp! Vytis valdyba — pirmi dienų/stovyklos metu). Vaiz
ninkas senj. Dainius Brazaitis, dajuostėje matėme, kaip tėvas
vicepirmininkas senj. Andrius Jonas Kubilius, SJ, tapo ASD
Utz, iždininkas senj. Andrius garbės nariu, o fil. Jonas DaiPanaras. vėliavininkas senj. Ta nauskas tapo Korp! Vytis gar
das Misiūnas, tėvūnas fil. Jonas bės nariu. Abi vaizdajuostės
Variakojis, dainavimo koordina susuktos Algimanto Kezio.
torius fil. Vytenis Kirvelaitis;
Paskutinioji iškylos dalis buvo
senj. Tomas Žukauskas ir junj. diskusijos apie fil. Jono
Vilius Žukauskas.
Dainausko straipsnį „Kiek da
Šioje iškyloje diskutavome bartinis ASS yra artimas SSD”
Akademikų Skautų sąjūdžio („Mūsų Vytis”, 1992 nr. 4). Senj.
Korp! Vytis praeitį, dabartį ir T. Misiūnas visiems perskaitė šį
ateitį. Iškylą pradėjome fil. J. straipsnį. Bendras straipsnio
Variakojo paskaita „ASS ideolo apibūdinimas: fil. J. Daigija ir tradicijos”. Skautai aka nauskas lygina Lietuvos skau
demikai turi dvi tradicijų rūšis: tus akademikus su išeivijos
dvasines ir išorines. Dvasinių skautais akademikais. Jis
tradicijų yra devynios:
teigia, kad dabartinė ASS nėra
1. Lietuviškumas — esame tokia, kokia turėtų būti. Da
lojalūs Lietuvai, mūsų tau bartiniai nariai netęsia ASS
tiečiams;
tradicijų ideologijos — jie pri
2. Akademiškumas — lavina traukiami ASS vienetų simbo
me savo protą, mokomės ir stu lių, jiems pasidaro patrauklūs
dijuojame;
išoriniai simboliai: juostelė
3. Skautiškumas — mūsų (spalvos), ženklelis ir kaklaraiš
šūkis „Dievui, Tėvynei ir Arti tis. Savo kasdieniniame gyve
mui”;
nime nesivadovaujam skauty
4. Nepriklausomumas — „lais bės idėjomis. Po to turėjome la
vai” galvojame, patys darome bai ilgas diskusijas apie straips
sprendimus be jokios įtakos;
nio pagrindinę mintį. Ideolo
5. Apolitiškumas — mes nere ginės iškylos dalyviai padarė
miame jokios politinės grupės, šias išvadas: 1. fil. F.
kaipo organizacija;
Dainauskas nepadarė tikro
6. Tolerancija — išklausome ryšio tarp ASS ir SSD; 2. Rei
kitų žmonių pasisakymus, jų kėtų turėti skautų akademikų
nuomones.
ideologijos pasikalbėjimą su
7. Broliškumas/seseriškumas autoriumi, kad galėtumėme
— esame broliai ir seserys vieni įžvelgti geresnį Korp! Vytis
kitiems (šeimose, draugų tarpe, suvokimą; 3. autoriui esant ASS
darbe ir t.t.), juos gerbiame ir garbės nariu, turime pranešti
savo veiklą jam iš anksto; 4.
jais pasitikime;
keičiasi
laikai, keičiasi jau
8. Pareigingumas — turime
nimas
—
negalime
savęs lygin
atsakomybę savo studijoms,
darbui ir šeimai, atliekame kas ti su nepriklausomos Lietuvos
mums užduota, atliekame visas akademikais.
Iškyla tęsėsi nepilnas tris
pareigas;
dienas, kad galėtumėme turėti
9. Blaivumas — anksčiau rimtąją ir ne tokią rimtą dalį.
būdavo visiškas nenaudojimas Tikimės, kad ši iškyla visiems
svaiginančių gėrimų; dabar dalyviams patiko ir kad ateity
galima (su saiku), pasibaigus je vėl galėsime susirinkti kur
oficialiai programos daliai.
nors ir padiskutuoti, kas mums
Perskaitę matote, kad mūsų yra svarbiausia, kas mums la
organizacijos ideologiją sudaro bai rūpi.
nemažai punktų. Išorines tra Dėkojame senj. Andriui Utz
dicijas sudaro: akademikų šūkis už jo šeimyniškumą.
(AD MELIOREM — Vis aukš AD MELIOREM!
tyn, vis geryn); blynų balius
senj. Dainius Brazaitis

1993 JAS VASAROS
STOVYKLOS DAINAVOJE
VADOVŲ/DARBININKŲ
PARUOŠIAMIEJI KURSAI

JAS Centro valdyba

ASS Čikagos skyriaus Korp! Vytis nariai, dalyvavę Ideologinėje iškyloje, Michiana, MI. Iš k.
stovi vėliavininkas serų. Tadas Misiūnas, vicepirm. senj. Andrius Utz, ižd. senj. Andrius Pana
ras, tėvūnas fil. Jonas Variakojis, pirm. senj. Dainius Brazaitis, ASS Čikagos sk. pirm. fil. Rimas
Griškelis. Tupi — jurų. Vilius Žukauskas, dainavimo koordinatorius fil. Vytenis Kirvelaitis, senj.
Tomas Žukauskas.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

TEISINES SĄLYGOS
INVESTITORIAMS
LIETUVOJE
Šį straipsnį atsiuntė mūsų
skilčiai iš' Lietuvos Beirutas
Vaitulionis, ekonomistas ir Lie
tuvos Respublikos vyriausybės
patarėjo ekonomikos klausimais
konsultantas.
E. K.

* * *

Akivaizdu, kad, kuriant inves
ticinį klimatą šalyje, svarbus
vaidmuo tenka teisinėms sąly
goms. Jas sukuria valstybėje
veikiantys įstatymai, reglamen
tuojantys užsienio kapitalo in
vestavimą ir verslo reikalus.
Pabandykim aptarti pačias
svarbiausias. Tiems, kurie gal
voja apie investavimą, reikėtų
žinoti, jog, sutinkant su Lietu
vos Respublikos įstatymais, už
sienio kapitalą gali investuoti
tiek juridiniai asmenys (firmos,
bendrovės, kiti ūkio subjektai),
tiek ir fiziniai (privatūs) asme
nys. Kapitalas gali būti inves
tuojamas trimis pagrindiniais
būdais: steigiant bendrą įmonę
kartu su Lietuvos privačia ar
valstybine įmone (firma, ben
drove ir pan.) arba piliečiu; stei
giant užsienio kapitalo įmonę
arba užsienio firmos bendrovės
filialą, kai jų steigėju yra tik už
sienio investitorius (investito
riai); perkant privatizuojamus
Lietuvos ūkio objektus arba
įmonių akcijas. Pastarasis bū
das turi savo specifiką, todėl de
taliau apie jį Čia nebus kalbama.
Nėra apribojimų, pasirenkant
investicijos formą. Galima in
vestuoti pinigais (konvertuoja
ma valiuta), materialinėmis
vertybėmis (technologija, įrengi
mais, žaliavomis, medžiagomis
ir pan.), intelektualine produk
cija ir kitu turtu. Investicijos
galimos visose ūkio srityse, iš
skyrus draudžiamas (pavyz
džiui, ginklų, alkoholinių gėri
mų gamyba) arba ribojamas
kontrolinio akcijų paketo at
žvilgiu (pavyzdžiui, gamtos iš
teklių, dujotiekių, naftotiekių
eksploatacija), kurios aptartos
atitinkamuose įstatymuose.
Leidimus užsienio kapitalo in
vestavimui išduoda Ekonomi
kos ministerija. Pateikus tinka
mai sutvarkytus dokumentus,
tai atliekama ne ilgiau kaip per
30 dienų. Jei užsienio investicija
sudaro daugiau kaip 3 mil.
JAV dolerių, sprendimą dėl lei
dimo išdavimo turi priimti vy
riausybė.
Kadangi Lietuvos įstatymai
griežtai tvarko įmonių rūšis, už
sienio kapitalo ir bendra su
užsienio kapitalu įmonė gali
pasirinkti akcinės bendrovės ar
ba uždaros akcinės bendrovės
statusą. Steigti valstybinę
akcinę įmonę, kurioje užsienio
investitoriai turėtų daugiau
kaip 49 procentus akcijų, drau
džiama. Jeigu užsienio investi
toriai įsigyja daugiau kaip 49
procentus valstybinės įmonės
akcijų, tokia įmonė reorganizuo
jama į akcinę arba uždarą akci
nę bendrovę. Užsienio kapitalo
įmonė gali turėti ir individua
lios (asmeninės) įmonės statusą
(kai ją steigia vienas užsienio
pilietis).
Pažymėtina, kad pasirinktas
(įgytas) įmonės statusas iš dalies
apsprendžia įmonės valdymo
struktūrą, pelno paskirstymą,
įmonės steigėjų ir akcininkų tei
ses bei pareigas, kitus juridinius
klausimus. Visa tai tvarko akci
nės bendrovės įstatymas, kai
kurie kiti įstatymai ir vyriau
sybės nutarimai. Jais vadovau
jantis, ruošiami įmonės įstatai,

sudaroma įmonės steigimo su
tartis. Tačiau įmonės steigėjams
nedraužiama įrašyti į steigimo
dokumentus kitokius, pavyz
džiui, pelno paskirstymo princi
pus, negu užfiksuota įstatymuo
se, jeigu tam pritaria visi stei
gėjai (akcininkai). Jų tarpusavio
susitarimu nustatomi kai kurie
kiti įmonės veiklos klausimai.
Bendrų įmonių kūrimas da
bar yra populiariausia užsienio
kapitalo investavimo forma Lie
tuvoje, nes šiuo būdu patogiau
sia investuoti palyginti nedidelį
kapitalą. Stambioms investici
joms Lietuva kol kas nepatrauk
li dėl aukštos infliacijos, iki ga
lo nesutvarkytos finansinės sis
temos ir kitų priežasčių. Stei
giant bendrą įmonę, nereikia
rūpintis patalpomis įstaigoms,
pastatais ir žemės sklypu, reika
lingu verslui pradėti, nes visa
tai paparastai įneša, kaip savo
dalį į bendrą įmonę, partneriai
iš Lietuvos pusės. Galimos dvi
šalės, trišalės, keturšalės ben
dros įmonės. Jų steigėjais gali
būti tiek įvairios firmos ir kom
panijos, tiek privatūs asmenys.
Pasirinkus tokį investavimo
būdą, reikėtų žinoti, kad
įstatinis kapitalas formuojamas
ir įdėjimai vertinami bendros
įmonės steigėjų tarpusavio susi
tarimu. Įnašams valiutą įvertin
ti paprastai naudojamas Lietu
vos bankų skelbiamas komerci
nis konvertuojamos valiutos ir
vietinių pinigų keitimo san
tykis. Tam tikros taisyklės yra
tik tuo atveju, kai vienas iš ben
dros įmonės steigėjų yra valsty
binio kapitalo įmonė (firma,
bendrovė). Tuomet įnešamo
valstybinio kapitalo, kurį suda
ro pastatai, vertę nustato eks
pertų komisija.
Steigiant gryno užsienio kapi
talo įmonę, t.y. be Lietuvos juri
dinių ar fizinių asmenų kapita
lo, gali būti pasirenkamas vie
nas iš dviejų variantų. Įstaty
mai leidžia kurti užsienio firmos
filialą Lietuvoje (tuomet steigėju-investitoriumi bus užsienio
firma) arba kurti įmonę, kurios
steigėju-investitoriumi yra vie
nas arba keli užsienio piliečiai.
Atkreiptinas dėmesys, jog
įstatymai numato, kad 25 pro
centai piniginių įnašų į steigia
mos įmonės įstatinį (nuosavą)
kapitalą turi būti sumokėta
(įnešta) iš karto, o likusi jų dalis
ir įnašai materialinėmis verty
bėmis gali būti formuojami per
2 metus.
Svarbi sąlyga užsienio kapita
lo investavimui — mokesčiai ir
jų lengvatos. Didžiausią vaid
menį čia vaidina pelno mokes
tis. Lietuvos ūkio subjektai
moka 29 procentų mokestį nuo
gauto pelno. Ta pelno dalis, ku
ri investuojama į verslą, apmo
kestinama 24 procentų dydžio
mokesčiui. Tačiau užsienio ka
pitalui taikomos įstatymais nu
matytos lengvatos. Užsienio ka
pitalo įmonė ar jos filialas Lie
tuvoje 5 metus moka 8.7 procen
to dydžio mokestį nuo pelno, o
sekančius 3 metus — 14.5 pro
cento. Tokio pat dydžio mokestis
mokamas nuo pelno, proporcin
go užsienio kapitalo investicijai
bendros įmonės įstatiniame ka
pitale.
Be to, užsienio kapitalo ir
| bendros su užsienio kapitalu
įmonės, jeigu jose dirba ne
daugiau kaip 50 žmonių, gali
papildomai pasinaudoti mokes
čių lengvatomis, kurios numa
tytos mažų įmonių įstatyme.
Pagrindinė sąlyga — pajamos iš
gamybinės veiklos turi sudaryti

APIE STASIO LOZORAIČIO
RINKIMINĘ KAMPANIJĄ
LIUDA RUGIENIENĖ

Valdas Adamkus, vadovavęs
ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio rinkiminei kampanijai į
Lietuvos Respublikos prezi
dentus, grįžęs į JAV, keliose vie
tovėse išeivijos lietuviams
papasakojo apie tos kampanijos
vyksmą Lietuvoje. Susidomėji
mas buvo didelis, tačiau ne visi,
ypač tolimesnių telkinių, lietu
viai turėjo rogos išgirsti tuos
pranešimus.
Valdui Adamkui kalbant Det
roite, Dievo Apvaizdos parapijos
lietuvių kultūros centre kovo 5
d., jo kalba buvo įrekorduota ir
iš tos juostelės parašytas šis
straipsnis, kad ir nuošalesnių
telkinių lietuviai, „Draugo”
skaitytojai, turėtų galimybę
susipažinti su tuo istoriniu,
priešrinkiminiu laikotarpiu.
Rinkimus vieni vertina vie
nai, kiti kitaip. „Likimas taip
susidėjo,
kad
atsiradau
rinkiminės kampanijos pačiame
centre. Tos trys savaitės pratur
tino mane visais požiūriais, įsi
tikinau ir pamačiau, kaip reikia
organizuoti prezidentinius
rinkimus ir juos pravesti, turbūt
man davė neįkainojamą požiū
rį pačios Lietuvos gyvenimo,
nuotaikų ir tikrovės pajau
timo”, kalbėjo V. Adamkus.
Lietuvoje yra stoka informacijos
ir komunikacijos. Didžiųjų
miestų gyventojai nežino, kas
darosi kaime, kas darosi pro
vincijoj, kokiose sunkiose sąly
gose žmonės gyvena.
Rinkiminė akcija pradėta
Kaune. Kartu su Stasiu Lozo
raičiu Adamkus nuvyko į Vy
tauto Didžiojo universitetą,
kur susitiko su kai kuriais
akademikais ir įtakingais
žmonėmis. Kaune taip pat
turėjo galimybę kalbėtis su
nariais, kurie čia buvo suvažia
vę iš visos Lietuvos, bei politinių
kalinių ir tremtinių atstovais.
Tuoj pat pastebėjo, kad Kaunas
ir jo apygarda St. Lozoraitį rems
ir yra geriau susiorganizavęs
negu kur kitur. Iki šio laiko,
nors buvo likę tik keletas
savaičių iki rinkimų, nebuvo
sudarytas rinkiminės kampa
nijos štabas, suorganizuota būs
tinė ar pagaminta literatūra.
Kai jiedu sugrįžo atgal į Vilnių,
pirmasis uždavinys ir buvo su
organizuoti pagrindinį komi
tetą. Visa tai atlikti ir vado
vauti rinkiminei kampanijai St.
Lozoraitis pavedė Valdui Adam
kui, kuris jau tą patį vakarą su
šaukė viešbutyje susirinkimą.
Atvyko nemažai įtakingų Seimo
narių, nepriklausančių LDDP
blokui. Šiame susirinkime pa
aiškėjo, kad veikia dar ir

kitas komitetas, kuriam
vadovauja buvęs ministras
pirmininkas
Aleksandras
Abišala. Nutarta iš ten esančios
grupės sudaryti pagrindinį
komitetą. Rinkiminei būstinei
vadovauti pakviestas buvęs
Aukščiausiosios
Tarybos
seniūnas Eugenijus Gentvilas,
priklausantis socialdemokratų
— liberalų sparnui, o Jonas
Tamulis, įtakingas liberalas,
pavaduotojo pareigoms.

Jau kitą rytą Seimo rūmuose
buvo paskelbta, kad įvyks spau
dos konferencija. Vienuoliktą
valandą didžiulė salė buvo pilna
Lietuvos spaudos ir televizijos
žurnalistų, taip pat buvo ir iš
užsienio. V. Adamkus pristatė
E. Gentvilą, kaip pagrindinį
žmogų, kuris štabe vadovaus
darbui, pareikšdamas: „Užtikri
nau visus, kad šitos kampanijos
tikslas yra parodyti Lietuvoj,
kad galima nebūtinai socialis
tiniu pagrindu, kaip kad buvo
rinkiminės kampanijos vykdo
mos, bet kad galima vykdyti
prieš kitą varžovą labai aukšto
je kultūringoje, Vakarų demok
ratijos dvasioje”. V. Adamkus
jaučia, jog savo pasižadėjimą iš
tesėjo. Lietuvos gyventojai
turėjo progą pamatyti, kad
galima nesutikti su nuomone,
bet išsilaikyti kultūringai. „Aš
galvoju, kad Lietuva po šitų
rinkimų bus kitokia”.
Rinkiminę būstinę gavo labai
gerą, išsinuomavo tris kamba
rius Gedimino gatvėje Vilnuje,
prie Lukiškių aikštės. Sausio
25-tą dar nebuvo išspausdinti
plakatai ar Lozoraičio biogra
fija, taigi reikėjo skubiai visa
padaryti. A. Brazauskas buvo
paruošęs gražiausius spalvotus
plakatus, o St. Lozoraičiui užsa
kyti tik juoda-balta. Reikėjo ką
nors daryti. V. Adamkus liepė
kuo greičiausiai pagaminti spal
votus, o biografijos leidinėlių
skaičių pakėlė nuo 200,000 iki
puės milijono, kad būtų pakan
kama visiems. St. Lozoraitis ir
V. Adamkus pradėjo keliauti po
Lietuvą, pagal jiems sudarytą
tvarkaraštį. Abudu kartu ne
važinėjo. Taip keliaudavo be su
stojimo tris dienas, paskiau su
grįždavo į Vilnių, pasikeisdavo
informacija ir po pusdienio vėl
pasileisdavo tolyn. Sudėjus
abiejų keliones, buvo padaryta
5,000 km, išraizgė ne tik Lietu
vos miestus, bet, svarbiausia,
miestelius ir kaimus. Aplankė
200 vietovių. Į šiuos susi
rinkimus ateidavo keli šimtai,
kartais net pusantro tūkstančio
žmonių.

Jau pačiame pirmame susi
rinkime Panevėžy pajuto, kad
nebus lengva. Ten atvažiavę, A.
Brazauskas su akademiku R.
Rajacku. puolė ne tik St. Lozo
raitį, bet ir V. Adamkų, kuris
pats išgirdo per radiją R. Rajacko komentarą: „Lozoraitis
atsivežė su savim svetimos vals
tybės federalinį agentą, kuris
kišasi į Lietuvos vidaus poli
tinius reikalus”. R. Rajacko
elgesys parodė, kad jis
nesiskaitys su niekuo ir bandys
„mane likviduoti kuo greičiau
siai”. Nustebti teko ir tada, kai
pamatė „Tiesos” pirmame pus
lapyje, jog A. Brazauskas vyksta
į Marijampolę su savo
patikėtiniu Kaziu Bobelu ir R.
Rajacku. Marijampolėje A. Bra
zauskas labai nedaug kalbėjo, iš
vis „per visą kampaniją Bra
zauskas buvo labai švelnus, la
bai geras, šypsojosi visur, nieko
nepuolė, bet šalia savęs turėjo
Rajacką ir Bobelį, ir jie abu
atliko už jį visą darbą”. Mari
jampolė yra K. Bobelio rinki
minė apygarda, kuriai jis atsto
vauja Seime. K. Bobelis kaltino
Lozoraitį ir juodino jo charak
terį. Buvo nutarta, kad V.
Adamkus vyks į Marijampolę ir
tuos argumentus atrems. Bijo
jo, ar susirinks žmonių, tačiau
į salę vos vos galėjo susigrūsti.
Po pirmosios kalbos dalies ir
paaiškinimo, ko siekia Stasys
Lozoraitis Lietuvai, buvo
klausimai, kurie buvę tikrai
įdomūs: kodėl jūs bandot mums
įpiršti Lozoraitį, gi jis Lietuvos
nepažįsta? Lozoraitis nori išpar
duot Lietuvą. Mes žinome, kad
jis narkomanas, čia jo trečioji
žmona ir t.t. V. Adamkus bandė
juokauti, o apie narkomaniją
atsakė: „Gal aš irgi narko
manas. Atvažiuoti į Lietuvą ir
čia dalyvauti, tai lietuvybės
narkomanija”. Žmonėms toks
atsakymas patikęs, o kad Lozo
raitis turėjęs tris žmonas, tai la
bai gerai išlaikyta paslaptis, nes
V. Adamkus jį pažįstą 40 metų
ir apie tai nieko nežino. Publika
pradėjo ploti.
Labai malonūs ir jaudinantys
buvę susitikimai su ūkininkais,
bet kartu ir slegiantys. Praves
toji žemės reforma padarė nuo
stolį mažiausiai dešimtmečiui,
ir to negalima pateisinti.
Kaimuose žmonės yra pasiekę
skurdo lygį. Važinėjant po
Lietuvą, pasidarė akivaizdu,
kad, jei Lozoraitis laimėtų, tai
pirmiausia turėtų būti sten
giamasi šį nusikaltimą prieš
Lietuvos žmones atitaisyti.

(Bus daugiau)
MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius^
BEN SERAPINAS

ne mažiau kaip du trečdalius
nuo bendrų verslo pajamų. Tuo
met pelnas, proporcingas užsie
nio kapitalo investicijai įmonės
įstatiniame kapitale, pirmuo
sius 2 metus apmokestinamas
2.6 procento dydžio, o trečiai
siais — 4.35 procento dydžio mo
kesčiu.
Įstatymai nenumato jokių ap
ribojimų užsienio investitoriams
išvežant į užsienį jų gautas pa
jamas (pelną). Jais taip pat nu
statyta, kad užsienio investici
jas, investitorių pajamas, teises
ir teisėtus interesus Lietuvoje
saugo valstybė.
Palyginti nesudėtinga užsie
nio kapitalo ir bendrų su užsie
nio kapitalu įmonių įsteigimo
procedūra. Tam reikalinga gau
ti leidimą užsienio investicijai ir
paruošti įmonės steigimo doku
mentus (steigimo sutartį ir
įmonės įstatus). Leidimo gavi
mui užpildoma atitinkama pa
raiška, kuri turi būti suderinta
su tos vietovės, kurioje steigia
ma įmonė, savivaldybe bei Ap
linkos apsaugos departamentu
(dėl įmonės gamybinės veiklos
ekologinio poveikio). Paraiška

kartu su įmonės steigimo doku
mentais bei užsienio firmos,
investuojančios Lietuvoje kapi
talą, registracijos savo šalyje
pažymėjimo kopija pateikiama
Ekonomikos ministerijai, kuri
priima sprendimą ir įregistruoja
įmonę. Po to belieka užsisakyti
antspaudą ir atidaryti sąskaitą
pasirinktame banke.
Visais užsienio kapitalo in
vestavimo klausimais informa
ciją ir konsultacijas galima
gauti šios ministerijos tarptau
tinių įmonių steigimo skyriuje,
telefonai 624114; 622001; fax
625604.

Partnerių bendram verslui
Lietuvoje galima ieškoti priva
čių verslininkų sąjungoje
(Jakšto g. 9, Vilnius 2600, tel.
614963, fax 221357), Pramoni
ninkų sąjungoje, jungiančioje
daugiausia valstybinio kapitalo
įmones (Saltoniškių g. 19, Vil
nius 2600, tel. 352667; 757676,
fax. 353320), bendroje LietuvosJAV komercinių paslaugų fir
moje „Litimpex” (Verkių g. 37,
Vilnius 2600, tel. 355580, fax '
354353).

708-636-2960

IMEX AMERICA, INC.
Nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius, labai
greitai perveda dolerius mažu
nuošimčiu į Lietuvą.
Tel. 708-868-0049, Fax
708-868-8642. Skambinkite
darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

MABENKA
7844 S. Cicero Avė.
Burbank, IL 60459
Tel. 708-423-7679
Už pigiausią kainą siūlome skaniausią
lietuvišką maistą:
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai •
Blynai . Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba.
Išnuomojam salę įvairioms progoms
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeštd. 8 v.r
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti!

Joe Ir Janina

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, bei atliekami namų
vidaus remonto darbai. Skambinti Sigitui: 312-247-2837

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

REAL ESTATE

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208VZ VVest 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
IMEX AMERICA, INC.
Nuomoja automobilius Lietuvoje; !
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius mažu nuošim- į
čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-0049, '
Fax 708-868-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.
----------------

TAISOME

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba;
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaidai.' . .

NEW HOME FOR SALE
in Lemont — „Old Derby Estates”
Brick Forester, 4 bedrooms. For info. Call 708-599-2864

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS

Kreiptis Į Hermis Deckys
Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

I MAROUETTE
PHOTO SUPPLY

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

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

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad'.ir trečiad. susikalbėsit
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

ACCENT REALTY, INC
5265 VVest 95th Street
Oak Lavvn, Illinois 60453

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

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

LINAS REAL ESTATE
LINAS MEILUS, Broker

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS
737-5168

3860 S. Arr her Ava.,
Chicago, IL 60632
Tel. 312-890-5821
312-927-0619
Brlghton Park — nauja nekilnojamo
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės į Ll,:ą 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.

FOR RENT

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

6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) 581-4111

Dengiami stogai
kalamas „siding” bei atliekami
namų vidaus remonto darbai.
Skambinti Sigitui:
tel. 312-247-2837

Apt. for Rent
71 st & Pulaski; 4 rms., heat incld.
Laundry facilities, a/c.
$550 per mo.
Call 312-847-2483

Išnuomojamas mažas 31/2 kamb.
butas Brighton Parko apyl. Pagei
daujami suaugę.
Tel. 312-523-0148

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg.
butas su apšildymu. $425 į mėn.
71 St. ir Mozart Avė. apyl.
Tel. 312-776-2210
HELP VVANTED

„Landecaplng” kompanija Washlngton, D.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
į vai. Būtina turėti darbo leidimą. Skam
binti: Alax Škirpa, 202-244-2373.

Reikalingos moterys —
namų valytojos. Reikia

U.S. SAVINOS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti
angliškai arba lenkiškai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėm 17 d.
JAV LB Kraftto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

PADĖKA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

A.tA.
JONAS ŽADEIKIS

PINIGAI IR APGAVIKAI
Lietuviai yra darbštūs, tvar
kingi ir taupūs žmonės. Išsky
rus tuos, kuriuos aplanko įvai
rios nelaimės ar ligos, išeidami
į pensiją, jie turi susitaupę Juo
dai dienai” pinigų, iš darbo
viečių gauna įvairias premijas,
o apsukresnieji turi investavę
savo santaupas saugiose vie
tose. Yra asmenų, kurie sunkiai
dirba, taupo, turi daug turto, bet
gyvena skurdžiai, o kai numirš
ta, miestas ar valstybė visą
turtą paima. Pinigus reikia
mokėti ne tik uždirbti ir
sutaupyti, bet ir juos išleisti,
kitaip sakant, reikia mokėti gy
venti. Žmonės, išeidami į
pensiją, susirenka įvairius savo
uždirbtus pinigus, įvairias dar
boviečių premijas ir stengiasi
padėti ar investuoti taip, kad jie
uždirbtų šiek tiek procentų,
kuriuos galima būtų pridėti prie
gaunamos pensijos ir patogiai,
ramiai gyventi.
Visa tai puikiai žino įvairūs
nesąžiningi investitoriai —
agentai, kurie, jūsų pinigais
pasinaudodami, nori patys pra
turtėti. Čikagos miestas yra net
brošiūrą šiuo reikalu išleidęs,
kurios suglaustą vertimą čia
pateiksime.
Daug investavimo galimybių
siūlo teisingi-sąžiningi agentai
(jų tarpe yra daug ir lietuvių),
bet yra daug ir apgavikų.
Teisėtas investavimas gali
atnešti puikių pajamų, o su
apgaviku sudaryta sutartis
atneš garantuotą nuostolį. Štai
keli labai rizikingų ir dažnai
nelegalių investavimų metodai
ir būdai.
1. Katilinės agentų spau
dimas („boiler room”). Šie

tipiški naktiniai veikėjai
(vadinami „Fly — by night”)
turi imponuojančius adresus ir
naudoja labai uolius agentus,
kurie neprašyti daug kartų
skambina galimiems investi
toriams. Jie siūlo įvairias
galimybes uždirbti daug pinigų.
Jei jums kas neprašytas
paskambina ir daro siūlymus,
kurie skamba per gerai, būkite
atsargūs: jūs turbūt kalbate su
apgaviku.
2. Aukso ir sidabro kasyk
los: saugokitės pasiūlymų apie

brangių rūdų turinčią žemę,
kuri žada fantastiškus mineralų
rezervus ir praturtėjimą.
Šitokie pasiūlymai gali būti
nelegalūs. Tvirtinimas, kad
turima slapta ar nauja formulė,
padedanti atskirti vertingus
mineralus iš senų kasyklų kve
pia apgavyste.

3. Auksinės ar sidabrinės
plytos (bullion) ar monetos:

Siūlydamas įsigyti aukso, si
dabro ar kitų brangių metalų,
apgavikas prikalbina investuo
toją pirkti brangių metalų ply
tas ar monetas ir pažada tai sau
giai laikyti savo seife. Kai
ateina laikas tas investicijas pa
versti pinigais, investitorius
pamato, kad pirktų brangių me
talų ar monetų visai nėra.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 metus. Pasiruošęs
amžinam gyvenimui, iškeliavo pas Viešpatį 1993 m. kovo
mėn. 17 d. Palaidotas kovo 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui ir kun. V. Mikolaičiui už
sukalbėtas maldas koplyčioje. Kan. V. Zakarauskui už atna
šautas šv. Mišias ir palydėjimą į Amžinojo Poilsio vietą.
Dėkojame prel. J. Prunskiui už maldas koplyčioje, bei kun.
V. Rimšeliui, kuris savo apsilankymu pagerbė velionį.
Nuoširdus ačiū Lietuvių Operos vyrų chorui, vado
vaujamam Alvydo Vasaičio, giedojusiam koplyčioje, bei vi
siems Operos nariams atidavusiems paskutinę pagarbą
velioniui)švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos chorui,

6. Iš anksto apmokamos su
tartys. Tie, kurie tai propa

guoja, nori iš anksto pinigų už
vėliau pristatysimas prekes:
anglis, alyvą ir pan. Labiausiai
saugokitės nuostabių pažadų
per telefoną.
7. Paskolinimas pinigų Tai
pinigų paskolinimas kam nors,
kas nori pirkti ar perfinansuoti nuosavybę. Investuotojas
galvoja, kad gaus gerus pro
centus kaip pajamas už inves
tavimą ir tikisi gauti nuosavy
bės dokumentą, jei skolininkas
nepajėgs apsimokėti skolą.
Dažnai investuotojas sužino,
kad nuosavybės vertė nepa
dengia investavimo sumos ir
kad „deed” nebuvo užregist
ruotas investitoriaus vardu.
8. Žemės ūkis ir gyvuliai.

Siūloma įvairūs planai auginti
specialius pasėlius ar gyvulius
ir žadama investuotojui didžiulė
rinka tam produktui. Sukčius
užtikrina investuotoją, kad jis
atpirks tą produktą, jei jo nebus
galima kitur parduoti. Kai tas
laikas ateina, sukčiaus niekur
negalima surasti.
9. Alyvos ir dujų nuomos lo
terijos. Naudojant loterijos sis

temą, „Bureau of Land Managment” siūlo galimybes
išnuomoti teisę naudotis val
džios žeme. Norėdami iš šios lo
terijos pasipelnyti, sukčiai siūlo
brangius patarnavimus, kurie
duotų jums „geresnę galimybę”
laimėti tokią nuomą, siūlydami
„garantuotą” pelną.
10. Neteisingi neapmokes
tinami investavimai. (Tax

shelters) Šios investavimo pro
gramos naudoja suktas prie
mones užslėpti transakcijas, ne
turinčias ekonominio pagrindo
ar sukuriant nelegalius
mokesčių nurašymo būdus.
Neapmokestinami investavimai
gali būti įvairių formų, prade
dant meno kūriniais ir baigiant
investavimais į pervertintus gy
vulius bei kasyklas. Būkite
atsargūs, jei kas jums siūlo ga
rantuotą daugiapusį (multiple
tax write offs) mokesčių
nurašymą.
11. Piramidės. Pradžiai
investuotojas nusiperka kokį
produktą iš siūlytojo. Kad būtų
iš to pelno (kas yra dalis
apgavystės), papildomi inves
tuotojai turi būti surasti. Pa
brėžiamas ne produkto par
davimas, bet papildomų inves
titorių suradimas. Vienintelis
laimėtojas šiame žaidime yra
apgavikas.
Investuotojo ypatybės,
kurias apgavikai mėgsta
ar kurių neapkenčia

LB Omahos apylinkės valdyba ir viešnia iš Čikagos. Iš k. — Angelika Sičiūnaitė, Algirdas Mac
kevičius, Gediminas Murauskas, viešnia Regina Narušienė, Eugenijus Radžiūnas, Aušrelė
Sakalaitė ir Nijolė Sudavičiūtė-MacCallum.

1. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kuris noriai kalba tele
fonu su neprašytu, nepažįstamu
investavimo agentu apie
galimybes investuoti. Šie
apgavikai jus bandys įvelti į
painias, faktų pilnas pinkles ir
sužavės jus gražių spalvų paža
dais.
Apgavikas nemėgsta inves
tuotojo, kuris nutraukia pokalbį
su nekviestu investavimo agen
tu. Toks investuotojas daro
planus investuoti savo pinigus
tik su gerą vardą turinčiomis,
žinomomis firmomis ir jų agentais.
2. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kuris lengvai patiki
gražiais pažadais lengvai ir grei
tai praturtėti.
Apgavikas nepakenčia inves
tuotojo, kuris tuoj pakabina
telefono ragelį, kai išgirsta
pasiūlymus, kurie atrodo per
geri, kad būtų tikri. Jeigu
pasiūlymas atrodo per geras, tai
aišku, kad yra apgaulė.
3. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kuris tuojau nuspren
džia padaryti investavimą, tikė
damas agentu, kuris sako, kad
„rytoj bus per vėlu”.
Apgavikas nepakenčia inves
tuotojo, kuris pakabina telefono
ragelį, jei jis yra spaudžiamas
padaryti skubų investavimo
sprendimą.
4. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją,
kuris
duodasi
apgaunamas pasiūla, „kad ne
reikia nieko raštiško”.
Apgavikui nepatinka inves
tuotojas, kuris prašo visų
detalių apie investavimo gali
mybę, prieš darydamas sprendi
mą.
5. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kurį gali prispausti
daryti investavimo sprendimą
dėl to, kad jis ar ji priėmė
dovaną ar pietus ir dėl to varžosi
pasakyti „ne” investavimo susi
tarimui.
Apgavikui nepriimtinas investatorius, kuris nepriima
dovanų, vakarienių ir nesilei
džia, kad pigi dovana galėtų iš
šaukti kaltės jausmą, kuris gali
baigtis 10,000 investavimo nuo
stoliu, investavimą padarius.
6. Apgavikui patinka asmuo,
kuris sako: „Neturiu laiko pats
tai peržiūrėti. Jūs tai padary
kite už mane”. Šitoks investuo
tojas, kuris neturi laiko susi
pažinti su pasiūlymu, yra pati
geriausia auka apgavikui.
Apgavikas nemėgsta investatoriaus, kuris pakabina tele
foną, jei nėra laiko išsiaiškinti
pasiūlymo, pasiūlymą perduoda
įvertinti savo advokatui arba ži
nomam ir patikimam pro
fesionalui.
7. Apgavikas mėgsta inves-

Blogas investavimas prasi
deda tuo, kad neįtariantis inves
tuotojas priima apgaviko pa
tarimą. Tie apgavikai, krimina
listai, yra savo darbo žinovai.
Kiekvienais metais jie laimi
tūkstančius aukų. Nors mes visi
galime būti apgavikų aukomis,
ypač
viliojantys taikiniai yra
4. Deimantai, safyrai kiti
našlės,
seni žmonės, jauni pro
brangakmeniai. Šios rūšies
fesionalai,
kurie uždirba ar
investavimas yra labai rizi
gauna
didesnes
pinigų sumas
kingas. Būkite atsargūs tele
pirmą
kartą.
fono paskambinimams, kurie
Jūs galite apsaugoti savo
žada didelį pelną ir garantuoja,
investavimui
skirtus dolerius,
kad brangakmeniai yra pati ge
riausia investicija. Tyrimais žinodami, ką apgavikas mėgsta
nepagrįsta brangakmenio vertė ir ko nepakenčia.
ir fantastiškų įplaukų pažadai
yra geras įrodymas, kad turima
reikalo su apgavikais.
L I E T U V O S AIDAI
5. Alyvos šaltiniai. Pasida
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
rant alyvos šaltinių dalininku,
Kasdien nuo pirmadienio iki. penktadienio,
investuotojams pažadama dideli
8030 — 9:00 v. vakaro.
turtai. Dažnai tie alyvos šal
Visos laidos iš VVCEV stoties
tiniai visai neegzistuoja ir yra
1450 AM banga.
gryna apgavystė. Tai viena iš
Adresas: 511 So. Nolton Avė.
seniausių ir dažniausiai pasitai
*
VVillovv Springs, IL. 60480.
kančių apgavysčių, kuria krimi
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870
nalistai dažnai naudojasi.

tuotoją, kuris turi paruošęs savo
čekių knygutę, arba jaučiasi
nepatogiai, priimdamas nemo
kamą kelionę lėktuvu, arba
keliauja siūlytojo automobiliu
patikrinti investavimo pasiūlą.
Tada, kad atsikratytų siūlytojo
spaudimu, investuotojas parašo
čekį.
Apgavikas nemėgsta inves
tuotojų, kurie pasirūpina patys
transportaciją ir palieka čekių
knygutę namie. Tada investūotojas turi progos patikrinti
pasiūlymą.
8. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kuris tiesiog stačia
galva puola investuoti, rem
damasis draugo patirtimi,
kuriam gerai pavyko ir pasako
ja apie nuostabią investavimo
galimybę.
Apgavikas nepakenčia inves
tuotojų, kurie atsargūs su neži
nomais investacijų planais, nes
žino, kad gali viską prarasti.
9. Apgavikas mėgsta inves
tuotoją, kuris už „naujus
atradimus” kaip tikrus „pinigų
darytojus”, pVz., saulės ener
gijos panaudojimą, oro taršos

kontrolę, satelitų navigaciją, ar
AIDS ligą pagydančius vaistus.
Toks investuotojas tiki apga
viko pažadais.
Apgavikas nepakenčia inves
tuotojo, kuris stato kritiškus
klausimus vadinamai „vėliau
siai technologijai”.
Išvertė bei spaudai paruošė
Aldona Šmulkštienė ir Birutė
Jasaitienė.

NUSIKALTIMAI
LIETUVOJE DAUGĖJA
Vidaus reikalų ministras R.
Vaitiekūnas, aptariant Seime
teisėtvarkos ir nusikaltimų
būklę Lietuvoje, neatmetė
prielaidos, kad šalyje yra mafi
jos užuomazgų. Jo nuomone, ne
viena nusikalstama grupuotė
pridengia savo veiklą komerci
ja ar kitu verslu. Generalinis
prokuroras A. Paulauskas pra
nešė, jog pernai Lietuvoje buvo
įvykdyta daugiau nei 56,000
kriminalinių nusikaltimų. Per
paskutinius trejus metus nusi
kalstamumas išaugo 2 kartus.
Neišaiškinama net iki 69 proc.
visų nusikaltimų.

vadovaujamam Antano Lino, giedojusiam gedulingose šv. Mi
šiose. Taip pat nuoširdus ačiū solistui Jonui Vazneliui.
Nuoširdžiai dėkojame Juozui Baužiui, pravedusiam atsi
sveikinimą koplyčioje bei organizacijų atstovams,tarusiems
paskutinį žodį a.a. Jonui, ir pareiškusiems užuojautą. Kalbėjo
Ateitininkų Federacįjos vardu Juozas Polikaitis, Čikagos Atei
tininkų sendraugių — Jadvyga Damušienė, „Draugo” dienraš
čio — Aušrelė Liulevičienė, Kražiškių vardu — Apolinaras
Bagdonas, Operos choro — Vytautas Radžius, Lietuvių Fron
to Bičiulių — Juozas Baužys, Švč. Mergelės Marįjos Gimimo
parapijos choro vardu — Vaclovas Momkus ir Brighton Parko
Lietuvių Bendruomenės — Salomėja Daulienė.
Dėkingi esame visiems,dalyvavusiems gedulingose šv. Mi
šiose ir palydėjusius a.a. Joną į Amžinojo Poilsio vietą.
Didelė padėka karstą nešusiems: Vincui Baziui, Jurgiui
Matusevičiui, Vaclovui Momkui, Vaidui Pauliui, Juozui
Polikaičiui ir Stasiui Tamulioniui.
Nuoširdus ačiū draugams, pažįstamiems bei organiza
cijoms Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje, už pareikštą
užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje.
Dėkojame už gražias gėles, taip pat vietoje gėlių aukoju
siems „Draugo” dienraščiui.
Ačiū už užprašytas šv. Mišias čia ir tėvynėje bei gausias
aukas šv. Mišioms daugeliui metų.
Ypatinga padėka Danutei ir Vincui Baziams, kurie per
ištisus metus su didele kantrybe ir nuoširdumu pagelbėjo
mūsų negalioje.
Taip pat dėkojame Jurgiui Matusevičiui, kuris niekad
neatsisakė prašomas padėti.
Didelis ačiū svainei Teodorai Tamulienei ir jos dukrai
Ritai, padėjusioms budėti ligoninėje.
Ačiū draugams,lankiusiems ligonį, namuose ir ligoninėje.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir jo sūnui
Donald už rūpestingą patarnavimą.
Brangus Jonai, tesuteikia Dievas Tau amžinąją laimę.
Liekame su dideliu skausmu širdyje: žmona Valerija,

podukra Daiva, vaikaičiai Vaidas ir Daivutė.

Dr. ROMUI POVILAIČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią
užuojautą mirus jo mylimai Mamytei

Mielam Tėveliui

A.tA.
STASIUI ČARNECKUI
mirus, mielai mūsų vadovei ZITAI ČARNECKAITEI
RAHBAR ir artimiesiems reiškiame užuojautą ir kar
tu liūdime.
Los Angeles „Kunigaikštienės Gražinos”
būrelio sesės

312-434-9766

We Shlp UPS
Užslimam maisto tiekimu (catering)

%

A.tA.
KATAKINAI POVILAITIENEI
Pasaulio Lietuvių centro valdyba
ir taryba

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

talman
ddicatesscn

GAIDAS DAIMID

Skaniausi lietuviški gaminiai

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS
LACK & SONS

Į RYGĄ
*

NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ
ŽEMOS BILIETŲ KAINOS
Pradedant birželio 2 d.,
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko.

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON

FUNERAL DIRECTORS

AMERICAN TRANS AIR
Tel. 1-800-382-5892
• Kaina į vieną pusę. Bilietus kelionei ten ir atgal reikia Įsigyti iki gegužės 15 d. ir, mažiausiai,
21 dieną prieš išakrendant. Lėktuvai kursuoja savaitės dienomis. $16 JAV muito, imigracijos,
išvykimo mokestis į kainą neįskaitytas. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti: $10 apsaugai,
$3 patarnavimams ir $1.45 AFIS.
Keleivis pasirūpina transportu į kitas Baltijos šalis.

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET
CICERO 1446 S. 50th AVĖ.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

7

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 17 d.

Gov.

ČIKAGOJE IK APYLINKĖSE

Saiutes The

Lithuanian
x „Saulutės”, Lietuvos naš

x Sol. Nijolė Ambrazaitytė,

laičių globos būrelio, susi
rinkimas bus Lietuvių pasaulio
centre, Lemonte, sekmadienį,
balandžio 18 d., 11:45 vai. ryto,
po Mišių, konferencijų kam
baryje. Kviečiami visi, turintys
entuziazmo ir pasiryžimo padėti
Lietuvos našlaičiams. Daugiau
informacijų teikia Indrė Tijūnėlienė, tel. 708-537-7949 arba
708-541-3702.

šiuo metu viešinti Čikagoje ir
besiruošianti „Normos” operai,
apsilankė mūsų redakcijoje
susipažinti ir pasikalbėti
rūpimais klausimais. Kadangi
Nijolė Ambrazaitytė yra Lietu
vos Respublikos Seimo narė,
todėl gerai informuota apie da
bartinę padėtį mūsų tėvynėje,
jos vargus, rūpesčius bei kitas
gyvenimo detales.

x Nijolės Banienės meno
paroda „Pavasaris 93” įvyks
Lietuvių Dailės muziejuje
Lemonte gegužės 8 d.
x A.S.K. Lituanicos jaunių
krepšinio komandai reikalingi
berniukai (13-14 metų amžiaus),
kurie norėtų dalyvauti sporto
šventėje Detroite š.m. balandžio
24-25 d. Informacijas teikia
Donatas
Siliūnas,
tel.
708-852-7631.
x Lemonto apylinkėje, ne
toli Lietuvių pasaulio centro, iš
varžytinių bus parduodami 212
akrai žemės, kuri pavadinta
„Amber Shires” vardu. Varžy
tines rengia Cook apskrities še
rifas, jos vyks ketvirtadienį, ba
landžio 22 d., 12 vai. Richard J.
Daley Center, Room LL 155.
Daugiau informacijų galima
gauti skambinant: Donna M.
Lack, Kattan, Michin & Zevis
Plantiff’s Attorney, 312902-5491.
x Sol. Bronius Tamašaus
kas, žemaitis nuo Skuodo,
lydimas Jurgio Vidžiūno,
užsuko ir į „Draugo” redakciją,
nors yra šiuo metu labai
užimtas operos „Normos” repe
ticijomis — juk premjera jau
rytoj, sekmadienį, balandžio 18
d. 3 vai. p.p. Pažymėtina, kad
mūsų svečiai solistai, dainavę
operos spektaklyje, kartu su
Lietuvių operos choru ruošia
koncertą šeštadienį, balandžio
24 d., 7 vai. vakaro Jaunimo
centre.

x Puiki dovana Motinos
Dienos proga — linksmas
muzikinis veikalas „Fiddler on
the Roof” su -vakariene
gražiame OakBrook Drury
Lane Teatre, sekmadienį,
gegužės mėn. 16 d., 5 v.v. O di
džiausia dovana — grąžinti
Lietuvos vaikučiams sveikatą,
paremiant Lietuvos Vaikų
Vilties darbus. Bilietus užsi
sakyti prašome iš anksto skam
binant (312) 476-2655, (312)
476-0664 arba (708) 971-8862.
(sk)
x Dievo gailestingumo pa
garbinimo ir permaldavimo
pamaldos ruošiamos „Židinio”
įvyks balandžio 24 d. 6 v.v.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čiame dalyvauti.
(sk)
x Trūksta Jūsų gyvenime
šviežių bei tikslių žinių iš
Lietuvos? Pirmaujantis radijo
laidų tinklas ŽEMĖ L PRODUCTIONS turi gerą naujieną!
Nuo š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per
duodamas nuo pirmd. iki
penktd. patogesniu laiku — 10
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ
stoties pajėgumas gerokai
didesnis — nuo Milwaukee iki
Elgin, nuo Chicago iki South
Haven. Neturite galimybių
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo pirmd. iki penktd.
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O
taip pat Jūsų dėmesiui —
sekmadieninė 45 min. laida

VAIRAS perduodama iš
WNDZ 750 AM. Informuoti
lietuviai Illinois, Indiana,
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRODUCTIONS radijo laidų!
(sk)

Jim
American
of Illinois

x Šv. Kazimiero seserų

kongregacijos 85 gyvavimo su
kakties šventė bus ateinantį
sekmadienį, balandžio 18 d. Šv.
Mišios bus aukojamos Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, 5:30 vai. po pietų.
Mišias aukos prel. John Gorman, Čikagos arkidiecezijos
gen. vikaras, jis pasakys ir šven
tei pritaikytą pamokslą.
Laukiama atsilankant daugy
bės garbingų svečių ir plačiosios
Čikagos bei apylinkių visuo
menės, nes tai nėra eilinė
šventė.

Sol. Eglė Rūkštelytė-Sundstrom
atliks Klotildos partiją Bellini „Nor
moje” šį sekmadienį Morton audito
rijoje.
x SKRYDŽIAI Į VILNIŲ
dar vis pigūs! Iš New Yorko
$780. Išskristi iki birželio 1.
Skambinti „Vytis” 1-800952-0119.

(sk)

Iš parodos State of Illinois centre Čikagos vidurmiestyje.

demonstruojant ir neverkšle
nant, kaip daugelį metų anks
Čikagos miesto centre, State čiau darydavome. Parodos tema
of Illinois pastate, balandžio 5 — Lietuvių įnašas Illinois vals
- 9 dienomis vyko lietuvių tijai. Tai galimybė nuotrau
paroda. Šiame pastate kasdien komis parodyti lietuvių
lankosi tūkstančiai žmonių, nes kultūrinį ir ekonominį įnašą.
čia yra ne tik Illinois valstijos Užrakintoje stiklinėje spintelėje
valdžios įstaigos, bet taip pat ir buvo išdėstyta tautodailės
parduotuvės bei meno galerijos. meno, gintaro ir šiandieninės
Gubernatoriaus asistentei Pat kasdieninės apyvartos Lietuvos
Michalski pasiūlius lietuviams gaminių, pvz. — Jiesios por
suruošti parodą — neatsisakėm, celiano vaza ir servizas arbatai,
nes pagalvojom, kad laikas be baltos lininės staltiesės su mar
veik sutampa su Lietuvos gučių ir rugiagėlių raštais,
nepriklausomybės paskelbimų Vilniaus stiklo įmonės stiklinės
laikotarpiu, tai yra proga ir vazelės, odinis diržas,
plačiajai visuomenei patrauk aplankas ir fotografijų albumas,
liai pristatyti Lietuvą, ne- sidabriniai šaukšteliai ir šaku
tės su gintariniais galiukais,
x Švč. M. Marijos Gimimo Klaipėdos duonos lankstinukas
parapijos (Marąuette Parke) mo ir kt.
Standrūs plastmasiniai plaka
kyklos Motinų klubo susirinki
tai
su nuotraukomis buvo išsta
mas bus ateinantį pirmadienį,
tyti
ant penkių stalų, apdengtų
balandžio 19 d., 7:30 vai. vaka
baltomis
plastmasinėmis
ro parapijos salėje. Programoje
numatyti grožio ir kosmetikos
patarimai bei kiti einamieji rei
x JUOZAS BACEVIČIUS
kalai.
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomįs,
x
„ŽAIBAS”
ketvirti income tax, vertimai, notariametai garantuotai ir patikimai tas, naujų vairavimo teisių
pristato užsienietiškas maisto gavimu. Turime kompiuterų ir
prekes Lietuvoje į namus. Dvy fax. Skambinti 312-778-2233.
likos, labiausiai mėgiamų ir no
(sk.)

PARODA ČIKAGOJE

x Kaip ir kiekvieno mėne rimų paketų pasirinkimas. Visi
sio paskutinį sekmadienį, ba užsakymai, pristatomi per 10
landžio 25 d. Baltia Express darbo dienų į namus. Kreip
priiminės siuntinius Lietuvių tis; „ŽAIBAS*, 9525 So. 79th
centre Lemonte nuo 9 v.r. Avė., Hickory Hills, n 60457,
Informacijos teiraukitės ne tel. 708-430-8090.
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
(sk)
arba 1-800-772-7624.

(sk)
x Ieškomas Jonas Dervaitis, sūnus Andriaus, maždaug

70 m. Anksčiau gyv. Hamilton,
Ont. JAV-bėse remontuodavo
namus (kontraktorius). Ieško gi
minės iš Klaipėdos. Atsiliepki
te! Skambinkite: 708-447-3351.
(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė

x Gera naujiena Detroito
lietuviams: Baltia Express at
stovai „Europe Enterprise”
priiminėja siuntinius į Lietuvą.
Prisatykite adresu: 320 E.
Twelve Mile Rd., Ste. 205,
Warren, MI 48092 arba skam
binkite
tel. 313-558-9906.
x Greit parduodu vienos ir
(sk)
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite
x Siuntiniai į Lietuvą grei
RE/MAX REALTORS, Rimas
čiausiai pristatomi per BALStankus, tel. (312) 586-5959 ar
TIA EXPRESS. Oro siuntos
ba (708) 425-7161.
per 10 dienų! Skambinkite ne
(sk)
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
x Optical Studio, 2620 W. arba 1-800-772-7624. Arba pri
71st St., Chicago, IL 60629, statykite siuntinius adresu:
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 3782 W. 79 St., Chicago, IL
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 60652.
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 ATLANTA IE, Ine. viena

dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie uždaryta.
tiškąją NTSC ir atvirkščiai;
(sk)
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
x Baltic Monuments, Ine.,
moderniausia „digital” apara
2621
W. 71 Street, Chicago, IL.
tūra, už prieinamą kainą mes
Tel.
(312)
476-2882. Visų rūšių
perrašome viso pasaulio video ir
paminklai,
žemiausios kainos,
filmo formatus. Mūsų adresas:
geriausiomis
sąlygomis.
INTERVIDEO, 3533 S. AR
(sk)
CHER AVĖ., CHICAGO, IL
60609, Tel. 312-927-9091.Bav.
Petras Bernotas.

x Ligos draudimas atvyku

iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
kaina $99. 2719 W. 71 St.,

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
(sk) Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
x Prieš užsisakydami pa L. Insurance Agency, 4651 S.
minklą, aplankykite St. Ashland Avė., Chicago, IL
Casimir Memorials, 3914 W. 60609. Tel. 1-312-523-9191.
Chicago, IL 60629, tel. (312)
’
(sk) 434-2121. Iš toliau - 1-800lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
x SAGIL’S restoranas yra 775-7363.
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame lietuviška valgykla su daugybe
(sk)
paminklus mūsų dirbtuvėje skaniausių lietuviškų patie
pagal jūsų pageidavimą — kalų. Neatsilankę nežinosite,
x NAMAMS PIRKTI PA
brėžinius. Prieš pastatant pa kaip gausiai, gardžiai ir nebran SKOLOS duodamos mažais mė
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi giai galite pas mus papietauti. nesiniais įmokėjimais ir pri
tikinti, kad jis padarytas, kaip Sav. J. Liutikienė ir I. Nau- einamais nuošimčiais. Kreipki
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili jokienė. „Sagil’s”, 6814 W. 87 tės į Mutual Federal Savings,
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. St., Burbank, IL 60459, tel. 2212 West Cermak Road —
| 312-233-6335.
708-598-0685.
Tel. (312) 847-7747.
(sk)
(sk)
(sk)

AR VĖJAI PŪTĖ, AR
Ltd.) patalpomis Čikagos mies
MEDŽIAI ŪŽĖ?
to centre ir drauge dirbusiam,
montuojant nuotraukas ir pa
Tai vėjai pūtė, tai medžiai ūžė,
ruošiant plakatus išstatymui.
Ačiū Vincui Lukui ir Leonui tai droblis drobliavo... Ir vis tiek
Narbučiui už naudingus pa į Seklyčios „Veidrodžių salę”
tarimus ir Alei Kėželienei, Aus atėjo pakankamai entuziastų. Ir
tei Vygantienei ir Laimai Žlio- kaipgi neateis, kaipgi praleis
bienei už talką parodą išstatant dainų popietę su Faustu Strolia.
ir nuimant. Dėkojame Donatui Bet kurgi pats Faustas Strolia?
Tijūnėliui už padengimą Gal kur vandeniu paplūdusioj
parodos išlaidų, kurių susidarė patiltėj laukia atoslūgio, o gal
„šaltį ar droblį pagavo”?
arti 300 dol.
Bet štai pasirodo velykinis
Paroda atkreipė žmonių dė
mesį į konstruktyvų lietuvių Zuikis, net iš Auroros su mo
gyvenimą ir į gražiuosius tinėle atkeliavęs. Atvėręs
Lietuvos aspektus. Gaila, kad dovanų maišą, visus susirinku
dar dažnai veikiame tik patys sius šokoladiniais margučiais
sau, nesistengdami dalytis savo apdalino.
Suvalgom saldžius margučius.
kultūra su kitataučiais. Mūsų
plakatai (pvz. „Norma’), ar Ką dabar veiksim? Ne bėda.
sveikinimų atvirutės, dažnai Mūsų energingosios specialistės
turi tik lietuviškus paaš- kaip mat suorganizuoja dovanų
kinimus. Mums esant, žmonės žvejojimą iš laimės šulinėlio.
domėjosi ir teiravosi apie operą; Viskas gana sklandžiai ėjo, nors
be mūsų pagalbos nebūtų galėję nuo kai kurių stalų atskrisdavo
žinoti,
kur ir kada vyks spek priekaištai dėl „diskrimina
Nuotr. I. T.
taklis. State of Illinois Center cijos”, o taip pat tvarkos prižiū
staltiesėmis. Prieš plakatus savo patalpas nuomoja paro rėtojams tekdavo pakelti balsą,
buvo išdėstyti Juozo Palio doms už nemažą kainą, bet kai kad nuramintų per daug džiū
Lietuvos vaizdai, aptraukti paroda globojama guberna- gaujančius dėl, pavyzdžiui,
plastika ir dvipusiais lipinukais ( toriaus įstaigos, vieta gaunama I laimėto kilniojo gėrimo butelio.
Taip bešurmuliuodami nepa
priklijuoti prie staltiesės. Taip | nemokamai ir teikia puikią
matėm,
kaip mūsų Dainorėlis
progą
išryškinti
teigiamą
Lietu

pat ant stalų buvo išdėstytos
atsirado
ir iš karto sėdo prie
vos
veidą.
Buvome
pakviesti
ir
knygos, žurnalai ir laikraščiai,
pianino.
Na
ir pradėjom dainuo
kad žiūrovai galėtų patys pavar ateinančiais metais daryti
ti
tas
mūsų
liaudies dainas,
tyti, paskaityti. Buvo padėta ir parodą. Turint daugiau laiko,
American Travel agentūros yra galimybė paruošti tikrai kurios graudina ir širdį ramina.
Ir „žiburėlį”, ir „Ant to kalno”,
lankstinukų apie Lietuvos tarp įdomią ir vertingą parodą,
Indrė ir „Oi varge, varge” ir „Linelį
tautinį teatro festivalį ir Lietu į
raunu ne viena”; ir vis su intar
vių Operos reklaminiai lanksti
!
VERBŲ SEKMADIENIS
pais, vis su dainų vedėjo pasinukai. Prie parodos niekas neLEMONTE
džiaugimu, kokios mūsų
budėjo, tai buvo rizikuojama,
liaudies dainos poetiškos ir
kad eksponatai gali dingti ar
I
Verbų
sekmadienis
LPC,
lyriškos. O pabaigai užtraukėm
ba būti sugadinti. Parodai pasi
Lemonte
buvo
didelio
dvasinio
„Lietuva brangi”.
baigus, radome, kad eksponatai
pakilimo
diena.
Palaiminto
Jur

O mūsų Jaunų pensininkų”
užrakintoje spintelėje ir plaka
tai liko nesužaloti. Lanks gio Matulaičio misijoje per šv. didžiausias malonumas tai
tinukai (kaip ir buvo norėta) Mišias giedojo „Dainavos” Seklyčia, kur gali dienos metu
buvo paimti. Trūko žurnalų ir choras. Bažnytėlėje netilpo ir anglų kalbos žinias pagilinti,
laikraščių (kuriais negaila daly žmonės. Dainaviečių gražus ir ir pasimankštinti, ir pasi
tis), dingo ir kelios knygos (ku didingas giedojimas pasklido po dainuoti, ir aukšto lygio kon
certą išklausyti.
rios buvo paaukotos rizi visą Centrą.
Dėkojame Dainavos choro
Aldona Grincevičienė
kuojant). Vieną dieną radome
raštelį su neaiškia prasme: muzikos vadovui ir dirigentui
x Rytoj, sekmadienį, 3 vai.
„Restore OUR PRUSSIA from Dariui Polikaičiui. Padėka
popiet,
„Normos” operos spek
Their Royalty”, užrašytą antro choro pirmininkei Danguolei
taklis
Morton
gimnazijos audi
je pusėje 1993 JAV taurės Ilginytei, koncertmeisterei
torijoje,
2423
S.
Austin Blvd.,
europietiško futbolo reklaminio Loretai Maišteninkienei. Nuo
Cicero
mieste.
Diriguoja
Alvy
širdi padėka visiems Dainavos
lapelio.
das
Vasaitis.
Režisūra
Ėligijaus
Kadangi parodą teko sureng choro dalyviams. Pakilę dvasio
Domarko. Chormeisteris Ričar
ti per kelias savaites, per spau je ir primiršę kasdieninius
das
Šokas. Dainuoja; Normos
dą ir telefonu buvo kreiptasi į rūpesčius ir bėdas, geriau pasipartiją Irena Milkevičiūtė, o kiti
visuomenę, prašant atsiųsti ruošėme sutikti didžiąją šventę
solistai — Nijolė Ambrazaitytė,
lietuviškos veiklos, vietovių, — Velykas.
Vaišių metu dainaviečius Eglė Rūkštelytė, Bronius Tama
spaudos ir Amerikoje žinomų
šauskas, Jonas Vaznelis ir
lietuvių nuotraukas. Nuošir sveikino: nuolatinis Dainavos
Julius
Savrimas. Režisieriaus
džiai dėkojame greitai reaga mecenatas dr. Leonas Kriauasistentė
yra Vida Momkutė.
vusiems. Deja, per tokį trumpą čeliūnas, misijos komiteto
Autobusai
nuo 69-tos ir Washlaiką nebuvo įmanoma pilnai pirmininkas dr. Algis Mockaitenaw
gatvių
išvažiuoja pirmą
atvaizduoti Illinois lietuvių tis, PLB valdybos pirmininkas
valandą
popiet.
Jie taip pat
veiklą. Galvojama plakatų neiš Bronius Nainys. Visi jie kalbėjo
sustos
paimti
žmonių
iš Brigh
ardyti (būtinai norintys atsiim apie reikalingumą remti ir
ton
Parko
apylinkės
prie
parapi
ti nuotraukas prašomi skam išlaikyti dainos vienetus išei
jos
bažnyčios
ant
44-tos
gatvės.
binti 708-541-3702), o rinkimą vijoje, linkėjo „Dainavai” dar il
Po spektaklio visus parveš atgal
tęsti. Esame dėkingi Algi gai dainuoti, giedoti ir mus džiu
į tą pačią vietą. Sekmadienį
mantui Keziui ir Jonui Tamu- ginti.
bilietų
kasa bus atidaryta 1:00
Dėkojame Misijos vargoni
laičiui, gausiai paaukojusiems
vai.
p.p.
Prašome dalyvauti.
medžiagos šiai parodai. Ypa ninkei Rasai Poskočimienei,
tinga padėka Rimantui Griš- kun. Jonui Kidykui. Tikimės,
x Berwyno, Brighton Parko,
keliui, profesionaliai paruošu kad „Dainava” vėl kada mus Cicero ir Stickney vietiniai laik
siam parašus, leidusiam naudo pradžiugins savo giesmėmis ar raščiai šią savaitę, ryšium su
tis savo architektūrinės firmos dainomis.
„Normos” pastatymu, plačiai
Bronė Nainienė aprašė savo puslapiuose mūsų
(Griškelis and Smith Architects,
operą su visų solistų ir vadovų
pavardėmis. Tik „Life” laik
raštyje yra korektorūs klaida,
nes šis sezonas yra Lietuvių
operos 37-asis, bet ne 17-asis.

Edgar

Community

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 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.

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

Architektas Rimantas Griškelis padeda paruošti plakatus lietuvių parodai
Čikagos State of Illinois Center.
Nuotr I T

Valandos pagal susitarimą

