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Žinios iš Lietuvos — Elta

Nr. 78

JAV pareigūnai prašo
karinių veiksmų prieš serbus

Pensininkai vėl
piketuoja

VS a s h i n g t o n , DC, balandžio laišką parašiusiais pareigūnais,
22 d. (NYT) — Retai pasitaikan kurių tarpe buvo atsakingieji
čiame tokio masto nuotaikų vedėjai beveik kiekvieno Bal
n e s u t a r i m e JAV Valstybės kanų krašto skyriaus.
Prez. Bill Clinton jau kurį
departamente, 12 aukštų šios
Vilnius, balandžio 23 d. (Elta) savybės teisę į žemę, būtų sutei
įstaigos pareigūnų — specialis laiką tariasi su europiečiais
— Prie Seimo rūmų ketvir kiamos alternatyvos pasiren
t
a i Balkanų politikos srityje — sąjungininkais apie įvairius
tadienį piketavo apie 2,000 kant ūkininkavimo būdą. Todėl
pasiuntė
valstybės sekretoriui veiksmus, kurių būtų galima
pensininkų. Tai jau trečia tokia nuosavybės aktai turėtų būti
VVarren Christopher ypatingai imtis musulmonams apsaugoti,
akcija nuo kovo vidurio. Piketą išduodami nepriklausomai nuo
stipriai parašytą laišką, kuria jų tarpe leidimas musulmonams
organizavo Pensininkų ir Inva to, ką savininkas darys su šia
me Vakarų diplomatines pas pirktis ginklų ir oro puolimai
lidų Socialinės Apsaugos komi žeme — pats ją dirbs, perduos
tangas vadina nepasisekusiomis prieš serbų pozicijas.
tetas, bei pensininkų sąjunga bendrovei ar išnuomos. Tai, Šle
Dabar išsiderėjus paliaubas
ir rekomenduoja imtis karinių
„Bočiai". Pensininkų ir Invalidų ževičiaus nuomone, padėtų
Srebrenicoje
kai kurie JAV ir
veiksmų prieš Bosnijos serbus.
Socialinės Apsaugos komiteto spręsti ir kitą labai svarbų
Šie diplomatai-specialistai JT pareigūnai bijo, kad ir šios
pirmininkas Edmundas Kazari- klausimą — sumažinti žemės de
savo
peticijoje s e k r e t o r i u i paliaubos netvers ir kad įvyks
nas pažymėjo, kad susirinkusių ficitą.
Chistopher rašo, kad JAV turi Srebrenicoje likusių, ginklus pa
žmonių nuomone, Lietuvos Sei
moralinę pareigą gelbėti Bosni gal paliaubų sutartį grąžinusių
mas ir vyriausybė neatsižvelgė
Premjeras ruošiasi vizitui
jos
musulmonus nuo Bosnijos musulmonų skerdynės.
į balandžio 2 d. pateiktus reika
į Norvegiją
Peticijoje sekretoriui Chris
serbų kovotojų vykdomo jų ge
lavimus padidinti pensijas,
topher
prašoma leisti musulmo
nocido.
Šiuo
metu,
jie
rašo,
„mes
sumažinti mokesčius už butus,
Ministras pirmininkas Adol
nams
ginkluotis
ir ore puoli
Iš
Srebrenicos
malūnsparniais
praėjusią
savaitę
fcuvo
evakuoti
apie
486
invalidai
bei
sužaloti
bandome
genocidą
sustabdyti
dujas. Be to dabar žmonės fas Šleževičius ketvirtadienį
ir sergantys žmonės. Tuo tarpu paliaubos Srebrenįcoje tebetveria, bet suaktyvėjo puolimai kitose
mais
ginti
Srebrenicą
bei kitus
tik politiniu bei ekonominiu
reikalauja pensijas didinti priėmė Norvegijos karalystės
vietose. Didelį susirūpinimą kelia tai, kad šią savaite kai kuriuos musulmonų apgyventus miestus
spaudimu, kaip pavyzdžiui, musulmonų apgyventus mies
anksčiau, negu kainas, prieš nepaprastąjį ir įgaliotąjį
pradėjo pulti ir Bosnijos kroatai, kurie ligšiol kovtjjo musulmonų pusėje už Bosniją prieš serbus.
sankcijos ar intensyviu dip tus. Rašoma, jog nepanaudoįvedant litą indeksuoti san ambasadorių Lietuvai Per Gullomatiniu santykiavimu. Prak jimas karinės jėgos prieš serbus
taupas taupomuosiuose bankuo lik Stavnum. Susitikime buvo
tiškai, tokios veiklos rezultatas „pamokytų visame pasaulyje
se, dirbantiems pensininkams aptarta Lietuvos vyriausybės
T a r p t a u t i n i a i inspektoriai
buvo Vakarų kapituliacija esančius valdžios grobuonis bei
mokėti visą atlyginimą.
vadovo vizito į šią šalį darbo
etniškus šovinistus, kad jų nusi
stebi Lietuvos k a r i u o m e n ę
serbų agresijai".
Pensininkų jau nepatenkina tvarkė. Balandžio 26-27 dieno
Kiti aukšti JAV administra kaltimai nebus baudžiami".
premjero Šleževičiaus pasira mis lankydamasis Norvegijoje
Balandžio 20 d. į Lietuvą at
Sutarimo dėl priemonių
cijos pareigūnai sakė, jog JAV
šytas vyriausybės nutarimas Šleževičius susitiks su šios
tačiau
nėra nei JAV Gynybos
vyko
Olandijos
ginkluotųjų
pa
ambasadorė
Jungtinėms
Tau
nuo gegužės 1 d. 40% padidin šalies premjere, Energetikos
16%.
Tuo
tarpu
Latvijos
minist
departamente.
JAV Jungtinių
jėgų
brigados
generolas
Willem
R y g a , balandžio 8 d.
toms Madeleine Albright taip
t i pensijas ir biudžetinių ministru ir kitais oficialiais
ru
pirmininku
Ivars
Godmanis
štabų vadų pirmininkas gen.
organizacijų darbuotojų atlygi asmenimis. Numatoma pasira Boss ir pulkininkas leitenantas (RFE/RL) — Pabaltijo valstybėse buvo patenkinti tik 22% ap pat Baltiesiems rūmams paColin Powell yra pasakęs, jog jo
Georgius
Mulders.
J
ų
vizito
pravestas
apklausinėjimas
kovo
,
siuntė
memorandumą,
ragi
nimus. Pasak Kazarino, nuo šiol šyti valstybinę sutartį dėl
klaustųjų,
57%
—
nepatenkinti.
tikslas
—
įvertinti,
ar
Lietuvos
23-24 dienomis parodo nemažą
nantį puolimais iš oro apsaugoti nuomone, vien oro puolimais
pensininkai panašias akcijas dvigubo apmokestinimo netai
O
Estijos
premjeru
Mart
Laar
nebus galima sustabdyti serbų
organizuos du kartus per mė kymo tarpusavio prekyboje, bus krašto Apsaugos ministerijos skirtumą tarp tų trijų valstybių pasitenkinimą išreiškė 43% ap nuo serbų musulmonų apgyven
puolimo. Tačiau JAV gynybos
nesį.
tariamasi dėl Norvegijos spe pernai Helsinkio proceso ša- gyventojų pasitenkinimo savo klaustųjų estų, nepasitenki- t u s ir serbų apgultus miestus. sekretorius Les Aspin nuomone,
Savo laiške M.Aibright rašė,
cialistų konsultacijų terminalo lims-dalyvėms pateikta infor krašto vadais. •
. nimą — 42%.
macija
apie
lauko
kariuomenės
Latvijoje
51%
apklaustųjų
yra
kad JAV turėtų veikti savaran serbų kovotojų pajėgumas yra
Kariuomenės p r a t y b o s
statybos ir kitais dviejų Šalių
Estijoje
parlamento
ir
valdžios
pervertinamas ir jo manymu
bendradarbiavimo plėtojimo brigados „Geležinis vilkas" patenkinti Latvijos Aukščiau veiksmais pasitenkinimą išreiš kiškai, naudodamiesi jau dabar užtektų vien puolimo iš oro
Pabradės poligone balandžio klausimais. Premjeras dalyvaus sudėtį, jos uždavinius ir veiks siosios Tarybos pirmininku kė 37% ir 40% apklaustųjų, ne turimu J T mandatu pagal pra
jiems sustabdyti.
22 d. vyko lauko kariuomenės tarptautinėje Europos šalių mus atitinka tikrovę. Olandijos Anatolįjs Gorbunovs (nepaten pasitenkinimą — 51% ir 49%. vestas rezoliucijas, jei Europos
brigados „Geležinis vilkas" ir konferencijoje pramonės plėto kariniai pareigūnai atvyko į kinti 26%, nežino 23%). Lietu Latvijoje abi institucijas nei valstybės atsisakytų dalyvauti
Vilniaus
motodesantinio tės ir verslo skatinimo klau Vilnių, kaip ir numatyta Vienos vos prezidentu patenkinti 41% giamai vertino 71% apklaustų tokioje gynimo operacijoje. „Mes
dokumentuose, su geros valios (nepatenkinti 14%). Estijos
neturėtume nusigręžti nuo savo
bataliono taktinės pratybos, simais.
Kauno ekologinis
jų,
o
teigiamai
—
tik
9%.
Lietu
vizitu.
Jie
lankysis
„Geležinio
prezidentu Lennart Meri paten
tarptautinių pareigų", ji rašė.
kurias stebėjo prez. Algirdas
žemėlapis
vilko" brigadoje, kurią patikrin kinti 38% (nepatenkinti 43%). voje Seimo veiklą pozityviai
Sekr. Christopher, kuris iki
Brazauskas, krašto apsaugos
P a š t o ženklai popiežiaus
įvertino
26%
apklaustų
lietu
ti pasiūlė Lietuvos Krašto Ap Pasitenkinimas premjerais
šiol labai atsargiai kalba apie
Kaunas, balandžio 16 d. —
ministras Audrius Butkevičius
vizitui
vių,
negatyviai
—
37%.
Lietuvos
saugos
ministerijos
vadovybe.
atrodo
šitaip.
Buvusiu
Lietuvos
JAV
vaidmenį
Balkanuose
pir
Vytauto
Didžiojo universiteto
ir grupė Seimo narių.
valdžios veiklą pozityviai įver madienį buvo susitikęs su
Pagal
Vienos
1992
m.
dokumen
ministru
pirmininku
Bronislo
Biologijos katedros mokslinis
Pagal pratybų planą, karo
Lietuvoje sparčiai ruošiamasi
tino 26% apklaustųjų, o negaty
to
nuostatas,
inspekcija
truks
12
vu
Lubiu
patenkinti
buvo
40%
bendradarbis
J. Kameneckas ir
junginiams buvo pranešta, jog, popiežiaus Jono Pauliaus II
viai - 20%.
valandų.
apklaustųjų,
nepatenkinti
—
studentas R. Mileris sukūrė
žvalgybos duomenimis, 10 kilo vizitui, kuris šioje Baltijos šalyje
metrų nuo Pabradės pasirodė numatytas rugsėjo 4-7 dienomis.
Kainų šuolis nebuvo Kauno ekologinį žemėlapį. Kaip
—
Vienas
iš
Klaipėdosrašoma „Kauno laike", šie du
100 žmonių priešo grupuotė. Pasibaigė pašto ženklo konkur
Maisto p r o d u k t ų išvežti
netikėtas
Mukrano
linija
kursuojančių
ge
jauni žmonės, gerai žinodami
Žvalgai spėjo, kad jai pavesta sas, kurį laimėjo Vilniaus dailės
galima m a ž i a u
ležinkelio keltų bus perdirbtas
Kaunas, balandžio 15 d. — Kauno aplinkos valdymo specia
ruošti placdarmą stambesnių akademijos ketvirto kurso stu
Anglijoje pagal Lloyd registro Gediminas Vagnorius opozicijos listų vargus, priimant sprendi
pajėgų puolimui. Vadovybė įsa dentas Andrius Repšys. Jo ketu
Siekdama apriboti masinį
kė sunaikinti grupuote. Pirmieji riuose piešiniuose pavaizduotos maisto produktų išvežimą į
— Vilniuje ketvirtadienį oras reikalavimus. Tada keltas galės spaudos konferencijoje balan mus, pradėjo kurti kompiuteri
ataką pradėjo lėktuvai. Buvo vietos, kuriose numato lankytis kaimynines valstybes, Lietuvos sušilo iki 63 F 17 C). Savaitga plukdyti ir sunkvežimių prieka džio 14 d. pareiškė susirūpi zuotas geografines informacines
išmestas desantas, po to į ataką popiežius — Vilniaus Aušros vyriausybė sumažino vienam liui numatoma iki 72 F (22 C) bas ir daugiau keleivių ne tik į nimą, kad LDDP neturi plano, sistemas. Pasinaudoję esamais
Mukraną, bet ir į kitas Vakarų kaip tęsti reformas ir įveikti duomenimis, jie sudarė 1:10,000
patraukė pagrindinės bataliono vartai, Kauno Santaka, Šiluvos gyventojui leidžiamų išvežti šilumos. Kai kur palis.
pajėgos. Inscenizuotame mūšyje koplyčia ir Kryžių kalnas. San prekių kiekį.
— Ignalinos atominėje elek šalis. Iki šiol Lietuvoje buvo krizę, rašoma „Kauno laiko" mastelio miesto užterštumo že
naudojamas Rusijos registras. laikraštyje.
mėlapi, nustatė padidinto už
„priešas" buvo sunaikintas.
takoje ir Kryžių kalne įvyks Po
Nuo šiol iš Lietuvos į Užsienio trinėje kol kas nerasta metų
„Dabartinis kainų šuolis ne terštumo zonas, pateikė pasiū
Po pratybų prezidentas susiti piežiaus ir tinkinčiųjų susiti valstybes vienam žmogui lei pradžioje dingusi branduolinio Lloyd artimiausiais mėnesiais
ketina
atidaryti
Klaipėdoje
sa
buvo netikėtas, nes penkis mė lymus tolesniam duomenų kau
kimai, bus laikomos pamaldos. džiama išvežti iki 3 kilogramų kuro kasetė. Šios kasetės bus
ko ir kalbėjosi su kariais.
vo
atstovybę.
nesius žemės ūkio produktų pimui, aplinkos kokybės verti
Leidybos centro „Pašto ženk mėsos produktų, iki pusės kilo ieškoma pirmajame reaktoriuje,
todėl
reikės
sustabdyti
pirmąjį
supirkimo kainos ir atlyginimai nimui.
Šleževičius apie ekonominę las" direktorius Petras Rut gramo cukraus, sūrio ir saldai
— Vilniuje savo atstovybę
b ū k l ę ir žemės reformą
kauskas pasakė, kad ženklai nių, ne daugiau kaip 200 gramų elektrinės bloką. Planiniam re įkūrė Vokietijos konsultacinė buvo užšaldyti. To nebūtų atsi
bus spausdinami Leipcige, sviesto ir druskos. Be muito montui sustabdytas antrasis firma „Hufęnbach, Volkmer tikę, jeigu kainos ir atlyginimai
Seimo sesijoje ketvirtadienį Vokietijoje. Juos numatyta mokesčio leidžiama taip pat blokas. Jis neveiks iki birželio und Partner", padedanti orga būtų indeksuojami palaips
niui", sakė Gediminas Vagno
ministras pirmininkas Adolfas pradėti platinti rugpjūčio išvežti du kilogramus duonos ir pabaigos.
KALENDORIUS
nizuoti įmonių darbą, steigti
rius. „Suprantama, jog naujoji
—
Socialdemokratų
partijos
Šleževičius komentavo praėju pabaigoje Lietuvoje, ir per ats jos gaminių, tiek pat žuvies,
įmones ir parduoti jų gaminius.
vyriausybė ką tik pradėjo dirb
konferencijoje balandžio 18 d.
sią savaitę vyriausybės paskelb tovus Italijoje bei Vokietijoje. grūdų ir jų produk'.ų.
Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis
Ralf Volkmer mano, kad firma
ti, tačiau, jeigu nebus daroma iš Sigmaringeno, Bona, Kantribuvo
pažymėta,
kad
tarp
Social
tą šalies ekonominės būklės Popiežiaus atvykimui taip pat
Išvežant didesnį minėtų pro
Lietuvoje dirbs 5-7 metus —
įvertinimą. Jis pasakė, jog vy išleidžiamas vokas ir atvirukas, duktų kiekį, reikės mokėti nebe demokratų Seimo frakcijos ir maždaug tiek laiko reikės refor ryžtingų žingsnių, greitu laiku mas, Grožvyda.
riausybė negali žadėti per albumas, daug įvairių suveny 200 procentų muito mokestį, partijos vadovybės yra įtampa. muoti šalies pramonę. Volk galimas socialinis sprogimas".
Balandžio 25 d.: 3 Velykų
trumpą laiką padaryti persilau rų. Iki gegužės 1 d. pratęstas kaip iki šiol, o 300 procentų. Ekonomistai Audrius Rudys mer pataria įmonėm pirmiau
sekmadienis, Morkus, Melą,
siūlo atsiskirti kairesnių pa
žimą. Pažymėjo, jog šiuo metu konkursas popiežiaus kelionės į
Tolmantas, Žadmantė.
sia išsiaikšinti, kam taiko savo
žiūrų srovei Sis skilimas gali
pensijos dydis siekia 7 dolerius, Lietuvą emblemai sukurti.
Balandžio 26 d.: Kietas,
gamybą, o gaminti reikia tai, ką
būti pavojin^-.is 500 narių turin
o vidutinis atlyginimas — 28
— Klaipėdos uoste atidaryti Klaudijus, Dargailė, Gailenis,
100 naujų Rusijos karių
geriausiai sugeba.
čiai partijai, nes ir valdančioji
dolerius. Todėl praėjusią savaitę
liniją keltais transportuoti sunk Vilūne.
Šildymo sezonas baigėsi
p a d ė s kraustytis
LDDP jaučia>i esanti socialde
— J A V lėktuvų k o m p a n i j a vežimių priekabas, sunkvežimius
vyriausybė ieškojo būdų, kaip
Balandžio 27 d.: Tertulipadidinti mažiausiai apmoka
Per p a s t a r ą s i a s penkias mokratine pa-tija. Socialdemo „American Trans Air" birželio ir talpintuvus tariasi Lietuvos jonas, Zita, Aušrelė, Gotautas.
Staigus oro atšilimas paspar
mų žmonių grupių — pensinin tino šildymo sezono pabaigą. dienas į Klaipėdą papildomai kratų partija protestuoja prieš 2 d. pradės reguliarius skry „Litmos" firma ir Olandijos
kų, mokytojų, gydytojų ir kitų Centrinio šildymo sistema pra įvesta apie 100 Rusijos kariškių, Vilniaus miesto tarybos palei džius iš New Yorko į Rygą ir at Flessing miesto jūrų agentūra.
ORAS C H I C A G O J E
atlyginimus. Artimiausiu metu, dedama išjungti. Valstybinės k u r i e
gal. Bilietą į vieną pusę už 380 Gegužės pabaigoje iš Flessing
padės
k r a u s t y t i s dimą.
pasakė premjeras, šiuo klausi energetikos sistemos generali išvedamai trečiajai kranto ap
— Vilniaus bankai nuo balan JAV dolerių bus galima pirkti turėtų išplaukti pirmasis keltas
Šeštadienį saulė tekėjo 5:58.
mu Seimui bus pateiktas nuta nis direktorius Vladas Sirutis saugos divizijai. Kariai yra džio 20 d., o nuo gegužės 17 d. tik iki gegužės 15 dienos. Pasak ir po penkių dienų atplaukti į
leisis 7:39. Temperatūra dieną
rimo projektas.
pasakė, kad centralizuotai beginkliai ir padės išvairuoti visi Lietuvos bankai tarpusavy savininko iš Indianapolis, Ind., Klaipėdą. Tačiau Klaipėdoje dar 68 F. (20 C), debesuota ryte, pas
Kalbėdamas apie agrarinės tiekiamą šilumą gyventojams sunkiąją divizijos techniką. Iš je atsiskaitinės elektroniniu Juris Mikelsons, tokie pigūs nepradėtas statyti terminalas kui dalinai saulėta, bet ir lie
reformos spartinimą, Šleže pakeis karštas vanduo. Visa ši viso į Klaipėdą leista įvesti 300 paštu. Tai leis pervesti pinigus bilietai bus tik iš pradžių, po to keltams. O ši linija galėtų teikti tus su perkūnija, naktį 47 F (8
vičius pastebėjo, jog šiuo metu procedūra gali užtrukti dvi-tris neginkluotų kariškių. Įvedant iš vieno banko į kitą ne per pen jų kainą nustatys rinka. Lėk daug pajamų Lietuvos transpor C).
Lietuvoje yra 73,000 ūkininkų, dienas. Pasak Siručio, už karštą naujus kareivius, siekiama lai kias, kaip iki šiol, o per vieną tuvas „Boeing-757" iŠ J.F. Ken- to sistemai. Kol klaipėdiškiai
Sekmadienį saule teka 5:57.
o žemės nuosavybės aktų išduo vandenį kiekvienas gyventojas ku iškrausyti diviziją, o ji turi dieną. Bankų skyrius visa rei nedy aerouosto New Yorke delsia, atidaryti tokią liniją dalinai s a u l ė t a ,
vėsiau.
ta tik 13,000. Premjeras pasi per mėnesį turės mokėti maž būti išvesta iš Lietuvos iki rug kalinga programine įranga ap skraidys t r e č i a d i e n i a i s ir tariamasi su Latvijos Liepojos Pirmadienį panaši temperatūra,
rūpins Lietu vos Bankas.
uostu.
pjūčio 10 dienos.
šeštadieniais.
sakė už tai, kad turintiems nuo daug po 300 talonų.
giedra.

Pabaltijo šalių gyventojai
nuomonės apie savo valdžią

Trumpai
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t
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Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U S A savaitinis 'sešt laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
USA dol.) savaitinis

NEBAIGTAS INTERVIU
Kai mirtis išsiveda ką nors iš
mūsų tarpo, mes tada bandome
savo prisiminimuose atgaivinti
to asmens savitą vaizdą ir tas
susitikimų akimirkas, kurios
dažnai buvo labai trumpos, bet
kartu ir tokios paveikios, kad
jos liko giliai atmintyje įstrigu
sios. Prieš vieną mėnesį amži
nybėn iškeliavo šio ateitininkų
skyriaus „Drauge" redaktorius
J o n a s Ž a d e i k i s . J o reda
guojamas skyrius kiekvieną
kartą buvo pilnas įvairiausios
informacinės medžiagos iš atei
tininkų veiklos ir vertingų
straipsnių. Tą darbą žemaitišku
užsispyrimu jis dirbo jau bene
20 metų.
Tačiau šalia tos žemaitiškos
ištvermės jo asmenyje buvo ryš
kiai pastebims ir kitas bruožas:
— kuklumas ir vengimas save ir
savo darbu reklamuotis. Jis
verčiau visus kreditus priskir
davo kitiems. Neretai pasako
davosi, kad toks ir toks jo sky
riaus bendradarbis, bendra
darbė maloniai sutikę ką nors
parašyti. Tuo labai džiaug
davosi, bet nė vienu žodžiu
neužsimindavo, kiek rūpesčio ir
pastangų reikėdavo, kol tuos
bendradarbius laiškais ar tele
foniniais skambinimais pripra
šydavo.
Prisimenu dar 1984 metų va
saros metu k a r t u su Valerija ir
Jonu Žadeikiais praleistą ato
stogų savaitę pranciškonų va
sarvietėje, Kennebunkporte.
Jau tada šį skyrių jis redagavo
aštuntus metus. Vieną popietę,
bevaikščiojant su Jonu Atlanto
pajūryje, pasiūliau jam, kad

galėčiau su juo, kaip ateitininkų
skyriaus redaktorium, padaryti
pasikalbėjimą ir paskelbti jį
t a m pačiam skyriuje. Abu
žemaičiai, nors ir skirtingų
tarmių, tad kalbėjomės žemai
tiškai. Daug negalvojęs, Jonas
pritarė su žemaitišku „gera
saka". Sutarėme, kad į mano
parašytus klausimus jis pasi
s t e n g s n e t r u k u s duoti at
sakymus.
Klausimai buvo parašyti, bet
atsakymų į j u o s per porą
mėnesių nesulaukiau. Kai
vieną dieną jį susitikau ir apie
tai priminiau, jis man pasakė,
kad gal geriau to pasikalbėjimo
n e v e r t a d ė t i . Esą mano
klausimai netiesiogiai iškelia
įvairias ateitininkų gyvenimo
problemas, pabrėžia nelengvą
redaktoriaus darbą beieškant
bendradarbių, o pačiam redak
toriui suteikia pernelyg didelę
reikšmę, kurios jis jokiu būdu
nenorįs. Tolimesniame mūsų
pokalbyje jis sutiko, kad mūsų
karta turėjo ir tebeturi savyje
didžiulę to nepraktiškojo idea
lizmo dozę, savo laisvalaikį ati
duodant kažkokiai „neaiškiai"
visuomeninei veiklai. Tuo tar
pu jaunoji karta esanti praktiš
kesnė: pirmoj eilėj — profesija,
o tik paskui visuomeninis dar
bas. Tačiau tą darbą turi kas
nors dirbti, jį būtinai reikia tęsti
toliau... Dėl to jis tik atlieka
savo pareigą!
Negalėjau jo perkalbėti, tad
taip ir liko šis pradėtas interviu
neišspausdintas...

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

J o n a s Žadeikis ilgo ir darbingo g y v e n i m o kelio pabaigoje. Iš k. k u n . A n t a n a s R u b š y s ir J o n a s
Žadeikis Dainavos stovyklavietėje.

NUOŠIRDAUS IDEALISTO
NETEKUS

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2555 W . Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
Olympia Flelds. III.
T e l . (708) 748-0033
Valandos pagal susitarimą

Mūsų žemiškos kelionės tiks deracijos Tarybos narys ir kaip
las yra Amžinoji Laimė. Jos „Draugo" Ateitininkų skyriaus
pasiekimui reikalingos ne tik redakcijoje tesėjęs šiose parei
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKSA
mūsų pačių pastangos, bet ir gose arti dvidešimt metų. Jonas
sielojosi
ir
džiaugėsi
atsikūrusių
VAIKŲ
LIGOS
kitų bendrakeleivių parama.
6441
S.
P
u
l
M
k
l
R
d . , Chicago IL
Mes vieni kitus paskatiname, ateitininkų veikla Lietuvoje,
Raz. (1-312) 778-7679
vieni kitus pastipriname, vieni ypač jo numylėtoje Žemaitijoje,
K a b . (1-312) 582-0221
ir, kiek galėdamas, stengėsi
kitus papildome.
DR. VILIJA KERELYTĖ
Jonas, žemiškos kelionės jiems padėti.
CHIROPRAKTIKA
metu, daug ką paveikė, daug Jonas ir šiandien yra mūsų
7271
S.
Harlem, t e l . 708-594-0400
kam padėjo, daugelį supažin tarpe, ir šiandien kalba į mus
Bndgview. IL 60455
dino su ateitininkų sąjūdžio savo žemaitiška tarme: „Bran
Valandos pagal susitarimą
kilnia ideologija. Jonas daug ką gūs lietuviai, likite ištikimi
paveikė, bet tuo pačiu, buvo pa savo tautai, nepamirškite ir ne- IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.
veiktas daugelio kitų. Dėka nutolkite nuo Dievo. Brangūs
Specialybė — Kaulų ir sąnarių
ligos ir chirurgija
pasišventusių mokytojų, pro ateitininkai, būkite ištikimi
Holy Cross, 2701 W 68 St . Chicago
fesorių bei ateitininkijos pir ateitininkų principams ir su
Tel (312) 471-5573
mūnų, Jonas suprato Dievo, tė meile junkitės į darbą, siekiant
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL
Tai. (704) 423-0313. 425-9353
vynės ir artimo meilės kilnumą, 'Visą Atnaujinti Kristuje' ".
Valandos pagal susitarimą
Mielas Jonai, prižadam sekti
pamilo ateitininkų sąjūdį ir
ryžosi, visu savo gyvenimu, Tavo pavyzdžiu ir likti ištiki
DR. ELIGIJUS LELIS
„Visą Atnaujinti Kristuje", mais Diev4; ir tėvynei, likti
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
nešti meilę, gėrį ir grožį į ištikimais ateitininkų sąjūdžio
4149 W 63rd St
aplinką. Pamilęs tą sąjūdį ir nariais. 0 Tu, Jonai, užtark
M
312-735-7709
217 E 127st St
vadovaudamasis jo principais, mus prieš Aukščiausiąjį, kad Jis
Lemont. IL 60439
tvarkė savo asmeninį gyveni globotų mus, mūsų brangią
Tol. 815-723-0353
mą. Jonas ištikimai ir su meile tėvynę Lietuvą ir ateitininkų
Pagal susitarimą
atliko apsiimtas pareigas, kaip sąjūdį, kuriam Tu parodei tiek
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
Moksleivių Ateitininkų sąjun daug meilės ir pasišventimo.
DANTŲ GYDYTOJA
Ilsėkis ramybėje, brangus
gos apygardos valdybos narys,
9356 S. Robertą Road
kaip Moksleivių Ateitininkų są idėjos drauge!
Hlckory Hllls
jungos centro valdybos pir
Juozas Polikaitis
Tai. (708) 598-2131
mininkas, kaip Ateitininkų fe Ateitininkų Federacijos vadas
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL
(prie MacNeal ligonines)
Tai. (708) 749-4817
Valandos pagal susitarimą

Praktika su
Dr. McElllgott ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 We*t Ava., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel : 708-857-8383

Dvidešimt metų Jonas Žadei
kis redagavo savaitinį „Drau
go" skyrių — „Iš ateitininkų
gyvenimo". Tai darbas, parei
kalaujantis daug rūpesčio, šir
dies, vaizduotės, nuolatinio
žiūrėjimo į ateitį — ką dėsiu
ateinančią savaitę? — ir, gal
svarbiausia, niekada neturėji
mo ramybės, nei poilsio nuo to
darbo. Visi kiti į ateitininkiškus
renginius galėjome eiti ar neiti,
į stovyklas ir suvažiavimus vyk
ti ar nevykti, o nuėję — susi
telkti ar džiaugtis, linksmintis,
ar savo tarpe smagiai bičiuliuotis, o a t e i t i n i n k ų skyriaus
redaktorius turėdavo prieš akis
didelį rūpestį: ieškoti, kalbinti,
kartais maldauti idėjos draugų
— parašyk apie tai į ateitininkų
skyrių... Ir dažniausiai, aišku,
ne pirmas prašomas, o nežinia
kelintas iš eilės, pagaliau sutik
davo. Ir tai vien tik Čikagoje, o
iš kitų Amerikos, Kanados vie
tovių ateitininkiškos veiklos at
spindžių reikėdavo irgi įvairiau
siais būdais išmelsti.
Dvidešimt metų šią pras
mingą, bet vis dėlto naštą,
Jonas Žadeikis nešė, nesiskųs
damas, ištikimai šituo svarbiu
būdu ateitininkijai, o už jos ir
lietuviškajai visuomenei, tar
naudamas. Kad tas darbas ne
buvo lengvas, kad jis apsčiai
kainavo laiko ir energijos, galiu
tiesiogiai paliudyti, nes „Drau
go" ateitininkų skyriaus reda

$30

$25

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

•

6321 Avondale, Sta. 102
Chicago IL 60631
Tai. 312-774-0042

Tomas Kisioilus, M.D.
Stevon Sandler, M . D .
Adrian Bianco, M . D .
Bozena VVKalc, M . D .
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 585-0348;
Raz. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv, 12-4
6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. t a i . (312) 471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
DR. VtJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai)
Pirm., antr.. ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls, IL
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai)
Pirm , antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)2464)067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS

ateitininkų kuopelę. Jam, tą
mintį įvykdyti padėjo iš Čika
gos atvykę Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos tuometinis pir
mininkas ir vicepirmininkas —
Jonas Žadeikis ir Vytautas Šoliūnas. Jie negailėjo pastangų,
laiko, išlaidų — vykti pas
nepažįstamus tautiečius, jeigu
ir nedidelis būrelis jaunuolių
parodė norą įsijungti į atei
tininkų šeimą. Svečių draugiš
kumas, nuoširdumas, pasiruo
šimas mums visaip padėti, už
degė mus tapti ateitininkais
(laimėjo ir tėvų pritarimą, ypač,
kad Jonas Žadeikis su mano a.a.
tėveliu iš karto rado bendrą kal
bą — abu buvo žemaičiai).

$50

DR. DOMAS LAPKUS

Juozas Baužys

PASIGENDAME JO REDAKCIJOJE
IR GYVENIME

metams 4 metų 3 mėn.
$80
$45
$25
$90
$50
$30
$45
$30
$25

ŠEIM06 DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Madlcal Cllnlc
217 E. 127 St. — Lemorrt. IL 80439
Priklauso p alos Cornmumty Hospitai <
S'iver Cross Hospitai
Valandos pagal susitaria
Tai. (708) 257-2245

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
'7722 S. Kedzlo Ava.,

Chicago, III. 6 0 6 5 2
Cardlac Dlagnoela, Ltd.
Marųuette Madlcal Bulldlng
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tai. (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. Kedzle, Chicago. III.
Tai. (312)925-2670
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

Tai savotiška ne vieno idėjinio
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sąjūdžio, bendruomenės, paga
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
liau ir tautos gyvasties paslap
3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101
tis — kad ji yra lyg tam tikra
Valandos pagal susitarimą
gavimą Jonas Žadeikis perėmė
Pirmd. 3 v p.p,-7 v.v. antrd 12:30-3 v p p
estafetė. Gaunam vieni iš kitų
DR. L. D. PETREIKIS
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
DR. R O M U A L D A S POVILAITIS
iš manęs — tik jis ištesėjo (kaip
DANTŲ GYDYTOJA
ir duodam dar kitiems, ir iš tų,
penkt ir šešta 9 v r -12 v p p
DANTŲ GYDYTOJAS
nė viena iš mūsų, kas pora metų
9055
S.
Roberts
Rd., Hlckory Hllls, IL
kuriems duodam, vėl gaus kiti,
6132 S. Kadzla Ava., Chicago
Tai. (1-312)767-7575
1
mylia
į
vakarus
nuo Harlem Ave.
viena kitą tame darbe pakei
(312) 7784969 arba (312) 489-4441
po mūsų ateinantys. Nėra
5780 Archar Ava.
Tai.
(708)
598-4055
DR. K. A. JUČAS
čianti, tais laikais dar jaunų
(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave |
amžinos pertvaros tarp gyvųjų
Valandos pagal susitarimą
ODOS
LIGŲ
SPECIALISTAS
ateitininkių, neįstengė...) O
Valandos pagal susitarimą
ir mirusiųjų vienos, to paties
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
DR. FRANK PLECKAS
„Draugo" redakcijos aukšte jis
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
gyvenimo tikslo ir to paties
Optometristas
(Kalba lietuviškai)
JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
taip pasigendamas — nebėra tų
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
tikėjimo jungiamos bendruome
Tikrina akis. pritaiko akinius
ROGER TOLENTINO, M.D. DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
kiekvieno trečiadienio rytų,
nės nariu. A.a. Jonas Žadeikis
2618 W. 71st St.
Gydytojai ir chirurgai
kada tiesiog laukdavom jo atei
Specialybė
vidaus
ir
kraujo
iigos
Tai.
(312)737-5149
tebėra vienas iš mūsų ir visada
Anestezijos Ir afcauamo
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Vai pagal susitarimą
nant pas redaktorę Ireną Rebus. Katalikiškoji teologija šitą
gydymo epoclallslal
ir hemoroidų gydymas
Palos Vision Canter, 7152 W. 127th St
gienę ir tyra žemaičių kalba
paslaptį jau du tūkstančius me
Sherman ligoninė. Ekjin. H.
5540 S. Pulaskl Road.
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v
prašnekant: „Gera dyn, ponel,
Tai. 708-888-8S76
Tai. (312) 585-2802
tų išreiškia nuostabiu įvaizdžiu
Tai. (708) 448-1777
kaip einas?", o Irenos jam at
Valandos pagal susitarimą
— „šventųjų bendravimu" —
DR. LEONAS SEIBUTIS
Pirm , antr. penkt 12-3 v p.p . ketv 2-7 v.v
sakant: „Sveks, Žadeikeli, vo kep
EVERGREEN PARK X-RAY
kaip
danguj,
taip
ir
žemėj,
ir
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus
tau?" Jų tolesnis pasikalbėjimas
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
PROSTATOS CHIRURGIJA
tarp
dangaus
ir
žemės.
Toliau jau istorija — nuo tų
— tarsi mažas, bet gaivus
DR. JOVITA KERELIS
2656 W. 63rd Straat
9760 S. Kedzie
Dantų Gydytoja
Lietuvos žmonių įvairovės, iš laikų, kai kurie iš to būrelio
Vai
:
antr
1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p
Tai.
708-636-6500
O vis dėlto, kaip bemąstysime,
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
taip toli į „Draugą" atklys- niekada iš ateitininkiškojo kelio
šešt pagal susitarimą
Vai.
9-5
kasdien
Tai. (312)476-2112
Kabineto tai. (312) 776-2880.
nebepasitraukė, o dabar juo jau ką bebandysime sakyti, netekę
tančios, padvelkimas.
9525
S.
79th Ave.. Hickory Hills. IL
Raz. (708) 448-5545
eina keleto, jų tarpe ir mano, brangaus žmogaus, suraminimo
Tai. (708) 598-8101
DR. DANA M . S A U K U S
artimiesiems nei susiraminimo
Vai.
pagal
susitarimą
suaugę
vaikai.
Kodėl
tai
prismiKartu su jo darbu „Draugui"
EDMUNOS VIŽINAS, M.D., S.C,
DANTŲ GYDYTOJA
tačiau — ir todėl neatsitiktinai niau? Todėl, kad už savo ateiti- sau patiems nėra. Jo ieškoti ar,
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Tai. kabineto Ir buto: (708)052-4159
1 0 4 4 2 W . Carmak Rd.
Kalbame lietuviškai
jis buvo ateitininkų skyriaus ninkiškumą iki šiai dienai jau jį siūlyti, būtų pigu ir nesąži
Waatchaatar, IL 60153
DR. P. KISIELIUS
ninga.
Paguodą
siųsti
—
yra
tik
6165
S.
Archar Ava. (prie Austm)
T o l . 700-831-1113
redaktoriaus — yra kita gija, čiu (tarp kitų vyresniųjų) ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dievo
rankoje,
ir
Jis
pats
pasi
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
1443 So. SOth Ava., Cicero
rišanti su juo ne tik mane pačią, Jonui Žadeikiui ypatingą skolą
Tai.
(312)
585-7755
renka
tam
būdus,
kuriuos
Kasdien 1 iki 8 v. v
o, esu tikra, ir daugelį kitų. Tai ir padėką — jeigu jis ir kiti ne
išskyrus
treč
Šešt
12
iki
4
vai
p.p
ARAS ŽLIOBA, M.D.
ateitininkiškoji idėja, ateiti būtų rūpinęsi nepažįstamais lie įžvelgti mums dažnai irgi ne
U N A S A. SIDRYS, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
taip
lengva.
Mums
gal
belieka
DR. PETRAS V. KISIELIUS
nink iškas rūpestis, džiaugsmas tuviukais, jeigu būtų ignoravę
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas
AKIŲ LIGOS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
O 886 W. 71 et St.
ir, kaip mūsų jaunieji dabar Amerikos užkampiuose gyve Viepačiui pasivesti. O savo tar
Good Samarttan Madlcal Centargydymas
bei
chirurgija
318 486 — |
sakytų — prasmė. Prieš daugelį nančius, šiandien nemažai jų, pe — pasakyti Jono žmonai Va
Napervllle Campus
5035 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
4148 W. 88rd St.
lerijai:
„Mes
šiuo
metu
nega
1020
E.
Ogdan Ava., Sulte 310,
metų, man dar būnant gimnazi lietuviškame gyvenime galbūt
Tol. 312-585-1955
312-786-7788
lime
Jūsų
sielvarto
palengvinti,
Napervllle
IL 60563
172
Schlller
St.,
Elmhurat,
IL
60126
visai
nebūtų.
Tai
pavyzdys,
kad
joje, bet, nelaimei, Amerikoje
Chicago, IL
Tai.
708-527-0090
708-941-2806
nei
Jūsų
skausmo
apmalšinti,
patekus gyventi ir augti mažy ne vien mūsų federacijos vadai,
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
ideologai, filosofai, ugningi vei nei, iš tikrųjų, Jūsų net paguosti
čiame lietuviškame telkinyje
DR. KENNETH J. YERKES
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120
Wisconsin'e, kur lietuviška jau kėjai ugdo sąjūdį, ugdo naujas — bet mes norime su Jumis šią
Kab. tai. 312-580-3166
DR. MAGDALEN 8CUCKAS
DR. S. LAL
Namų 708-381-3772
DANTŲ GYDYTOJAI
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Apgavikai moka ir

LIETUVIŠKAI
PRABILTI

AR ISTORIJA GALI
PASIKARTOTI?

Rimties valandėlė

KODĖL JIS PRISIKĖLĖ

P i r m a m e šio sekmadienio vadinama nuodėme, Dievo
skaitinyje iš Apaštalų Darbų rūstybe ir mirtimi".
Karinai avantiūristai Baltijos valstybėse
Šv. Petras savo pamokslą bai
knygos (Apd. 2:14, 22-28) gir
gia,
cituodamas Senojo Tes
būtų siunčiami į Rusijos karo dime vieną seniausių pamokslų,
Kai 1918 m. Lietuvos Taryba
Tokie prašymai paprastai pra
IGNAS MEDŽIUKAS
šio šeštadienio mūsų dienraš
akademijas. Jie sako nenori var- susumuojantį, kas Kristus buvo tamento Izraelio karalių Dovy
čio Socialinės tarybos skyriaus sideda graudžiu: „Brangūs tau paskelbė atstatanti Lietuvos
gen.
N.
Judenič,
gen.
Golz,
pik.
toti
jėgos, bet viską tvarkyti le- ir yra. Jame šv. Petras, pirmųjų dą 15-toje psalmėje (Ps
skiltyse vėl nuaidi pluoštas per tiečiai", o po to išdėsto dar grau- nepriklausomybę, dar daug
spėjimų vyresnio ir ne tiek desnį reikalą. Prašymai pa reikėjo pastangų šį sprendimą Bermontas Avalovas, Virgo- galiu būdu. Jie nori paruošti Sekminių dieną kalbėdamas Je 15{16]:8-11), kad teisusis
vyresnio amžiaus žmonėms, kad tenka ir į mūsų spaudą kaip ap realizuoti. Tada negausūs Lietu ličius ir kiti. Bet jie buvo įveikti viešą opiniją ir pripratinti tarp- ruzalės žmonėms, susumuoja visuomet žvelgia į Viešpatį, ku
šiandienos pasaulis yra pilnas mokami skelbimai arba minkš vos inteligentai ryžosi paraginti ir išstumti. Lietuvai buvo pa- tautines organizacijas, kad jos Kristaus gyvenimą, sakydamas, ris stovi jo dešinėje, kad jis nesu
nenumatytų pavojų, kurie tyko taširdžių redaktorių dėka. Ne t a u t ą išnaudoti šį istorinį vojingiausias Bermontas Avalo- suprastų reikalą, net jeigu tektų jog Jėzaus galingi darbai ir ste svyruotų. Dėl to, kad jis savo gy
parklupdyti neapdairų asmenį, sakome, kad visi tie žmonės sprendimą. Atrodė, kad lietuvių vas, kurio kariuomenė buvo pavartoti ir jėgą, garantuojant buklai jų pačių tarpe buvo venime jaučia nuolatinę Dievo
o paskui iškraustyti jo kišenes. apgavikai. Gink, Dieve! Bet at tauta, turinti valstybingumo sudaryta is rusų ir vokiečių taiką artimose Rusijai srityse. įrodymas, kad pats Dievas tvir pagalbą, jis džiaugiasi, ži
Tai matome iš Boris Jelcino tina jo misiją, nes Jėzus ją vykdo nodamas, kad ir mirtyje jo
Amerikos didmiesčio kasdieny sargumo vis dėlto reikia. Štai pagrindą iš praeities, ramiai savanorių- Vokiečių remiamas,
„kūnas ilsėsis su viltimi, jog
galės žengti į nepriklausomybę, jis norėjo įsitvirtinti prie Balti pareiškimo, kuriame jis taip vienybėje su juo.
vienas pavyzdys.
bėje tai nuolatiniai įvykiai.
(Dievas)
nepaliks (jo) sielos
Priminęs, jog net ir jų pačių iš
kaip ir kitos tautos. 1919 ni. jos jūros. Lietuvoje jo ka sako:, A š manau, jog yra atėjęs
Panašūs perspėjimai dažnai
Neseniai mūsų dienraštyje
sutinkami vietinėje amerikiečių buvo išspausdintas apmokėtas sausio 1 d. pirmieji savanoriai, riuomenė buvo sumušta prie laikas, kad tarptautinės or d a v i m a s Jėzų n u k r y ž i u o t i mirusiųjų buveinėje ir neduos
ir neįvyko be Dievo valios, Petras savo šventajam supūti". Šie
spaudoje, specialiose televizijos skelbimas (už apmokamų skel vadovaujami karininko Kazio Radviliškio ir priversta ganizacijos, jų t a r p e
programose, tačiau apgautųjų bimų turinį redakcija neatsako), Škirpos, iškėlė Gedimino kalne išsikraustyti į Vokietiją. Dar Jugntinės Tautos, turėtų su sako, kad Dievas Jėzų patvir žodžiai, kurie prieš Kristų buvo
skaičius nemažėja, nes apga kad mažam berniukui Pane Lietuvos trispalvę vėliavą. Bet teko sunkiai kariauti su teikti Rusijai specialius įga tino net ir jo mirtyje, pri- suprantami kaip visiško pasi
vikai taip pat nesnaudžia. Vos vėžyje reikalinga skubi opera tuo metu bolševikų gaujos jau avantiūristo gen. L.Želigovskio liojimus palaikyti pastovumą ir | keldamas jį iš mirusiųjų. Pagal tikėjimo Dievu išreiškimo
tik atidengiamas tas ar kitas cija. Ji kainuosianti tik kelis skverbėsi į Lietuvos teritoriją, k a r i n i a i s daliniais, kurie taiką kraštuose, kurie priklau apaštalų supratimą (tad ir malda, Kristaus mirtį ir pri
atplėšė sostinę Vilnių.
sė Sovietų Sąjungai. („New mūsų, jei sakomės išpažįsta sikėlimą išgyvenusiems pirmie
sukčiautojų sąmokslas įpainio šimtus dolerių, bet bus išgelbėta sietuvos vyriausybė išsikėlė į
York
Times", 1993, kovo 1).
Kaip
dabar
matome,
rusai
„apaštalų tikėjimą"), Kristus siems krikščionišms tapo prana
t a u n ą ir čia organizavo pasi
ti kurį neatsargų pilietį į savo vaikučio gyvybė. Viena ponia,
paleisti
Baltijos
Tuo pačiu metu Eduard She- prisikėlė iš numirusių ne dėl to, šystė ir jo prisikėlimo paaiš
tinklą, išdygsta nauji pavojai, sužinojusi, kad patikima mo priešinimą prieš įsiveržėlius. nenori
valstybių
iš
savo
glėbio.
Jie
verdnadze
nusiskundė, kad kad jis buvo Dievas, o dėl to, kad kinimas.
spendžiamos naujos pinklės, teris važiuoja į Lietuvą, su Vilnių užėmė Pskovo šaulių
ieško
priekabių,
kad
jų
tau
tūkstančiai Rusijos piliečių, jis visą gyvenimą išgyveno,
Antrasis šio sekmadienio
planuojami dar suktesni kėslai, krapštė porą šimtinių ir paprašė divizija, susidedanti iš 7 pės
tiečiai
(rusiakalbiai)
čia
yra
savanorių
ir
reguliarios
armijos
skaitinys
iš Pirmojo šv. Petro
tobulai
paklusęs
Dievo
valiai,
tininkų pulkų. Ši divizija tuojau
o aukų niekad netrūksta.
paduoti asmenims laikraštyje
skriaudžiami
ir
diskriminuo
karių,
yra
įsijungę,
vykdydami
todėl Dievas neleido, kad jam laiško (1 Pt. 1:17-21) aptramdo
Apgavikai puikiai pažįsta nurodytu adresu. Dėl visa ko pa pasivadino „Lietuviška divizijami. Todėl jie siūlosi būti k a r i n i u s v e i k s m u s prieš mirtis viešpatautų.
tuos, kurie reikalauja per daug
ja".
žmogaus silpnybes ir psicholo tarė pirma sužinoti, ar ten situa
mažumų teisių gynėjais visoje Gruziją. O Gruzijos užsienio rei
iš prisikėlimo paslapties. Jis
Savo
komentaruose
apie
šio
V. Kapsuko vadovaujama,
giją. Jie žino, kad lengviausias cija tikrai tokia, kaip skelbta.
buvusioje Sovietų Sąjungos teri kalų ministras Mikhail Ugleba sekmadienio Mišių skaitinius jiems sako „su baime" elgtis
Lietuvos laikinoji darbininkų ir
būdas pasiekti tikslą, t.y. pasi
torijoje. Reikia žinoti, kad rusai
Neilgai trukus pažįstamoji pa
vargingų valstiečių vyriausybė nenori, jog jų tautiečiai grįžtų į pareiškė, kad Rusija planuoja kun. Reginald Fuller pastebi, „savo viešnagės" žemėje metu.
pelnyti, yra dvilypis: 1. apeliuo
skambino iš Panevėžio — tai
1918 m. gruodžio 16 d. manifes Rusiją iš Baltijos valstybių. Ne didelio masto karinę ofenzyvą ir jog teologinis mirties supra Būdami krikščionys ir tikėdami
ti į žmogaus geraširdiškumą su
apgavimas! Žinoma, pinigų ap
t r a u k i a k a r i n e s j ė g a s bei timas skiriasi nuo biologinio. Kristaus prisikėlimu bei džiaug
te rašė: „Atėjo Lietuvos susi vien todėl, kad tenai yra didelis
graudžia „pasakėle", kad kurio
gavikai negavo, bent tų, kuriuos
ginkluotę prie Rusijos — Gru Mirtis teologine prasme reiškia damiesi, jog Kristaus dėka jau
jungimo valanda, bet ne su butų trūkumas, bet svarbiausia,
vargdienio, ligonio, invalido (o
vežė moteris, bet, be abejo, atsi
zijos sienos. Rusijos gynybos mi galutinį žmogaus atsiskyrimą dalyvaujame ir jo nuopelnuose,
carine Rusija, o su išlaisvinta iš kad čia likę rusai darytų įtakos
labiausiai — vaiko) gerovė arba
rado ir daugiau susirūpinusių
nisterija nesugeba kontroliuoti nuo Dievo dėl savo maišto prieš vis tiktai turime neužmiršti,
dvarininkų ir kapitalistų jungo tų kraštų gyvenimui. Jiems
net gyvybė priklauso nuo kelių
sergančio vaikučio gerove.
savo karinių dalinių, kurie yra Dievą ir dėl savo valios priešpa kad tebesame žemėje, dar
Rusijos Tarybų Federacine rūpi neišleisti iš savo sferos visų
paaukotų geradario dolerių; 2.
„reakcinių jėgų" įtakoje ir pla
apeliuoti į nuolatinę žmogaus
Mūsų džiaugsmas, kad pa Socialistine Respublika. Mūsų buvusių sovietinių respublikų. nuoja atstatyti Sovietų Sąjungą. statymo Dievo valiai. Jėzus, ! nepasiekę amžinojo gyvenimo
savo gyvenimo ir misijos veik pilnatvės, kada mums bus visa
svajonę greitu, lengvu (kartais galiau laisvai galime bendrau kvietimu mūsų draugai RTFSR Jeigu ne politiškai, tai eko
Kai girdime tokius pareiški liausiu metu suimtas ir paka apreikšta. Tad, nors ir tikėdami
net nelabai legaliu) keliu pra ti su Lietuva, yra visuotinis. darbininkų ir valstiečių Raudo nomiškai čia įsitvirtinti, mus ir matome, kas vyksta
Vyresnio amžiaus lietuviai te nosios armijos asmenyje skuba sudarant bendroves, pavyzdžiui, kitur, galime pasidaryti išvadą, bintas ant kryžiaus numirti, Kristaus prisikėlimu, turime
lobti.
Abu šie būdai turi gausybę va beprisimena, kaip dėdės, tetos ir mums į pagalbą su išskleistomis Mažeikių naftos įmonėje. Kai kad Baltijos kraštams, nesenai buvo pažvelgęs į akis galimybei neužmiršt, jog, nors esame ir at
riantų, abu siekia to paties kiti giminės ar net visai raudonomis vėliavomis (...). Rusija
tuose
kraštuose išsivadavusiems iš Sovietų ne amžinai atsiskirti nuo Dievo, pirkti, ir išganyti, žemėje bū
tikslo — prikimšti apgaviko nepažįstami tautiečiai siuntė Visur skelbkite susivienijimą su įsistiprins ekonomiškai, tai valios, gresia karinės avantiū savo Tėvo, bet ištikimai vykdė dami, esam su mirtimi ir blogiu
kišenes doleriais. Ant abiejų šių siuntinius, dolerius ir padėjo po Rusijos Tarybų Federacine t u r ė s įtakos ir politiniam ros, panašiai kaip 1919 m., nes jo valią, nors žmogiškai nebe „kovojančioji Bažnyčia", kurios
suprasdamas, kaip tai gali būti j nariams nuolat, gresia pavojus
kabliukų kasdien užkimba rie I pas. karo bei ankstyvaisiais R e s p u b l i k a , nes t a t a i yra gyvenime.
Rusijoje įsigalėję imperialistai
suklysti, nusidėti.
jį
mylinčio Tėvo valia.
nepriklausomybės
metais
vargs
socialistinės revoliucijos Lietu
bios „žuvelės".
siekia turėti tiesioginį priėjimą
Rusai
net
nori,
kad
buvusiose
Gal ir Šakos Dovydiečių sek
Net
ir
žiaurios
mirties
kančia
Apie amerikietiškosios kas tančiai Lietuvai. Be tų gerašir voje p e r g a l ė s l a i d a s (...).
prie Baltijos jūros. Todėl Lietu
Sovietų
Sąjungos
respublikose
tantų tragedija Waco, Texas,
dienybės pavojus mus perspėja džių paramos vargu būtų taip Tegyvuoja mūsų išvaduotoja
va turi budėti ir sudaryti kari jo neišskyrė nuo savo Tėvo, bet
jų
karininkai
treniruotų
tų
įvyko dėl to, kad jie pamiršo sį
jis
liko
ištikimas
ne
dėl
to,
kad,
greitai
kraštas
ir
jo
žmonės
atsi
Raudonoji armija".
laikraščiai, televizija arba net
nius ryšius su kitomis Baltijos
šalių
kariūnus,
o
aukštesnėms
šv. Petro įspėjimą, jog tebe
būdamas
Dievas,
naudojosi
ypa
Lietuvai okupuoti buvo pa
pažįstami, kuriems pasitaikė stoję ant kojų. Panaši situacija
valstybėmis.
kvalifikacijoms
įgyti
karininkai
tingomis privilegijomis ar ga gyvename žemėje ir amžinąją
„nudegti". Norėtume tikėti, jog yra ir dabar, todėl užsienio siųstos 3 divizijos su artilerija ir
lietuviai
turi
atidaryti
širdis
ir
liomis, kurių žmogus neturi tiesą tematome tik pro tamsų
kitomis ginklų rūšimis. Lietu
lietuvių — net ir vyresniųjų —
pinigines.
Tik
reikia
atsargumo.
(tuomet
jis nebūtų buvęs tikras stiklą, tad turime gyventi „su
vos vyriausybė atsišaukime
tarpe šitaip suviliotų nedaug
žmogus), o dėl to, kad jis ir tos baime" ir todėl turėti glaudu
pasitaiko, nes lietuvis yra iš pri
Jeigu nepažįstame prašančių kreipėsi į gyventojus, kvies
sunkios mirties sąlygose klus ryšį su prisikėlusiuoju Kris
gimties atsargus ir teisingas. Jis pagalbos, remkime per organi dama stoti į krašto apsaugą.
niai liko vieningas su Dievo tumi, jo apaštalų tikėjimą
verčiau numos ranka ir nueis zacijas, institucijas, kuriomis Sausio 15 d. į lietuvių ka
valia.
Kunigo Fuller žodžiais, išlaikiusioje Bažnyčioje. O Kris
šalin nuo apgaviko, negu pasi pasitikime:
jos
padeda riuomenę buvo įstoję apie 3,000
„Prisikėlimas
neišplėšė per tus, kaip matome šio sekma
duos jo gundymams. Todėl per našlaičiams, seneliams, vai savanorių, o kovo mėn. pra
galės iš pralaimėjimo nasrų, dienio Mišių evangelijoje apie
spėjimai lietuviams ne taip kams, ligoniams, bažnyčioms, džioje jau buvo 6,000. Kovo 15
nesustabdė
kryžiaus tragedijos, kelionę į Emausą (Luko
svarbūs, kaip kitiems lengviau vienuolynams ir kitiems, d. p a s k e l b t a mobilizacija.
nemirusį
Jėzų
nukabindamas 24:13-35), net ir savo artimiauįtikinamiems. Tačiau norėtume pagalbos reikalingiems. Galime Lietuvos kariuomenė ne tik
nuo kryžiaus, o apreiškė tai, ką sie'ns draugams kartais būna
paminėti dar vieną apgavikų pasitikėti Caritu, Lithuanian sulaikė bolševikus, bet juos iš
pats
kryžius parodo — jog Jė atpažįstamas tik „duonos
grupę, prieš kurią ir lietuviai Mercy Lift, Balfu, Saulute, s t ū m ė š i a u r ė s r y t u o s e už
zaus
mirtis ant kryžiaus iš laužyme" — Mišių aukoje,
neturi imuniteto. Tai pagalbos Lietuvos Vaikų Vilties organi Dauguvos. 1920 m. liepos 12 d.
tikrųjų nugalėjo žmogaus kurioje susirinkę K r i s t a u s
maldavimai iš Lietuvos.
zacija, Švietimo tarybos, skau Lietuva pasirašė su Rusija
susvetimėjimą Dievui, jo atsi sekėjai išgyvena Kristaus ištiki
Čia nekalbame apie gimines, tų, ateitininkų ir galbūt kitų taikos sutartį.
skyrimą nuo Dievo. Prisi mybės auką savo Tėvui ir
1919 m. Baltijos valstybėse
kuriuos pažįstame, jų situaciją ruošiamais vajais. Čia mūsų
kėlimas buvo pergalė viso to, ryžtasi patys tuo keliu eiti, jung
Svečių
pulkelis
„Pensininko"
vakarienėje
balandžio
17
d.
Seklyčioje
(iš
žinome, norime ir turime jiems gera valia ir aukos nebus pikt- veikė ir kiti kariniai avantiūris
kas Naujajame Testamente yra damiesi prie jo.
a.j.z.
padėti šiuo ekonominių persi naudojamos. Graudžių prašymų tai, norėdami čia įsitvirtinti: kairės), dr E. Ringus, Juozas Žygas ir Matilda Marcinkienė.
tvarkymų ir trūkumų tėvynėje žodžiai nedaug kainuoja — tik
metu. Kone kiekvienas išeivijos oro pašto ženkliuką iš Lietuvos,
— Sveikas! Ar toli? — sako naujai įėjęs vyriškas tai nors eik ir pasikark. Akių Vokietijoje žmogus grei
lietuvis yra pasiuntęs po kelis bet už kiekvieno apgaviko
tai nebegalėsi parodyti.
balsas. — Ar toli?
siuntinius ar padėjęs saviesiems sukeltą nepasitikėjimą ir
— Atleiskite, — prašneko moteris, — aš negerai
— Į Hamburgą. O tamsta? — atsako prieš mane
kitu būdu. Čia reikalas sukasi kartėlį nukenčia šimtai tikrai
supratau, koks čia nusikaltimas.
sėdįs apibliuškęs vyras.
J U R G I S JANKUS
apie prašymus iš nepažįstamų pagalbos reikalingų tautiečių.
— Tamsta negirdėjai? — nustebo vyras iš kampo.
— Ilgai. Bus nenuobodu.
133
asmenų, organizacijų, insti
Jis susikelia lagaminus, didelius, sunkius, ir atsi — Tamsta juk vietinė. Mačiau tamstą ne kartą gatvėje.
D.B.
tucijų.
— Galbūt, — atsakė nežymiai šypsodamasi. —
Atrodė pasirengęs snausti. Norėjau užmigti ir aš. Įėjo sėda. Juodu sėdi greta vienas kito ir kalba apie
jauna aukšta moteris, užkėlė lagaminėlį ant lentynos, padidėjusį šaltį ir kaip gera, kad vienam kitam vagone Turiu darbo ir mažai su kuo tesusitinku.
atsisėdo šalia manęs, nusimovė juodą odinę pirštinaitę jau pradedanti atsirasti šviesa.
Ir vyras smulkiai ėmė pasakoti, kaip lietuvis
ir ėmė kažin ko ieškoti po rankinuką. Išsiėmė lūpų
Juodu kalbėjo vokiškai, bet tikras vokietis tebuvo studentas, patekęs į meiliškus nemalonumus sujauna
pieštuką, pasidažė, pasitaisė plaukus, uždarė ranki vėliau atėjusis; antrasis kalbėdamas darė klaidų, ir este, kaip atvežęs ją ir sudaręs sąlygas atsikratyti nenuką ir atsirėmė į sieną. Tą matyti man nereikėjo tarimas turėjo daug minkštumo.
gimusio kūdikio, o pats išvažiavęs kitur ir laukęs, kuo
pasukti galvos. Aš sėdėjau įsispraudęs Į kamputį ir
— O apie tą mergaitę naujų žinių nėra? — staiga viskas pasibaigsią.
buvau alkūne pasirėmęs ant stalelio po langu. Ji buvo paklausė vokietis.
— Bet tamsta kalbėjai apie muziką. Koks ryšis čia
graži. Veido oda nuostabiai skaidri, nosis tiesi, blaks
galėjo būti?
— Nedaug.
tienos juodos ir ilgos, ne, aš nemoku pasakyti, kas
— Reikėjo juk kuo nors prisimesti, kad galėtų į pa
— Bet vis dėlto.
sudaro moters veido grožį, bet jis buvo pilnas to, ką
— Taip, šis tas. Bet turiu prisipažinti, kad žinios dorių žmonių tarpą įlįsti.
kiekvienas pavadintų gražumu. Aš būčiau norėjęs, kad nelabai malonios.
— Ji buvo estė?
ji būtų atsisėdus šalia to senyvo pono. Žiūrėjau į ją ir
— Tokios žinios niekada nebūna malonios.
— Estė! Na, matai, aš sakiau, kad ir tamsta tą atsi
jutau, kad tarp jos ir manęs teka moters kraujo srovė,
— Matai, mums rūpi tik teisybė, bet teisybė kaip tikimą girdėjai. Kiekvienas skandalą girdėjo, o mes.
garuojančio Salmės kraujo upė. Mes galėtumėm taip tik ir būna karti. Ir dabar aš patyriau staigmeną. užsieniečiai, turime dėl to rausti.
— Ir be reikalo. Mergaitė suklydo. Du kartus iš
sėdėti šalia vienas kito nepaprastai ilgai, galėtumėm Supranti tamsta, lietuvis, studentėlis, atsivežė čia savo
važiuoti aplink pasaulį, ir aš nepasakyčiau jai ne vieno sugyventinę atsikratyti nemalonių pasekmių. Ir kaip eilės suklydo. Ar tamsta manai, kad kitos tautybės
tik čia, kur kolonija buvo tokia rami ir turėjo gerą var- neklysta, kad vokiečiai neklysta, tik mes nemėgstame
žodžio, nė lūpų nepraverčiau.
Nusisukau į langą. Žmonės eina šalia traukinio, dą. Atvažiavo, apteršė ir pats pasislėpė. Bet mes iš savo klaidų daryti viešo skandalo,
— Gana, skandalo pridarėm ir mes, — suniurnėjo
ieškodamiesi patogesnių vietų. Juodai aps•rengęs vyras suradome ir kas, ir kur. Gali vyrelis tikėti, kad tas pigiai
nepraeis.
vokietis,
bet moteris jo lyg neišgirdo.
sustoja ties kiekvienu vagonu ir šaukia: „Paulą!"
— Ar jis prisidėjo prie nusikaltimo?
— O tos mergytės tikrai gaila. Profesorius mano
Niekas neatsiliepia. Nė vienam vagone nėra Paulos.
— Ar gali būti kitaip. Jeigu atvežu, palieku, suran- geras bičiulis, ir jis buvo taip susižavėjęs jos gabumu,
Ji gal išlipo ir atgal sugrįžo. Gal parėjo namo, beldžia
į duris ir šaukia jį vardu. Ir man staiga užeina noras du eskulopą, o jeigu nesurandu, tai paieškau žmonių, kad, sužinojęs apie nelaimę, apsiverkė. O ir to jauno
išlipti ir ties kiekvienu vagonu pašaukti Salmę. Ir kurie suranda. Muzika.. Dabar mes tai jam pagrosime, vyro nenorėčiau kaltinti. Jis per daug. su didele meile,
šaukti visose stotyse, ir prie kiekvieno traukinio. Aš Išmesim iš bendruomenės, Unra atims globą, ir pažiū- rūpinosi jos gyvenimu. Buvau nuėjusi su profesorium
nemačiau jos mirusios, ir jie galėjo palaidoti visiškai rėsim, ką darys. Galės važiuoti pas tėvelį Staliną. į jos butą pasišnekėti su šeimininke laidojimo reikalais,
Maironio lit. mokyklos mokinys ant savo marškinėlių nori pavaizduoti Vytį. ką kitą, ir tik man sako, kad ji numirė, o gal važiuoja Tokiems tenai ir vieta. Sibire, supranti, tamsta? Matei ir ji mums papasakojo priešmirtinius mergaitės žodžius,
Visi mokiniai, kaip šių metų meno klasės projektą, dažė marškinėlius ir ieško manęs, ir mes galėtumėm susitikti visiškai iš turbūt, kokie grįžta vokiečiai karo belaisviai? Žinoma. Iš JU irgi neatrodo, kad jaunuolis būtų kaltas,
netyčių kokioj nors mažytėj stoty, ir mvaą niekas Tai ir tokiems, kaip šitas, vieta ten. O jeigu, kaip jūsų
(Bus daugiau)
lietuviškais motyvais.
daugiau
nebeperskirtų.
policija
tvirtina,
ir
eskulopas
atsirastų
mūsų
stovykloj,
Nuotr. A. R.
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Ona ir Stasys Bačkiai gyvenimo Vašingtone laikais.

DIPLOMATAS GRĮŽTA Į LIETUVĄ

sukrėtė ne tik sostinės bei jos
apylinkių lietuvius, bet ir daugeli
amerikiečių. Dr. Bačkis skubiai
buvo nugabentas į ligoninę, kur
jam buvo suteikta geriausia me
dicinos pagalba, kur, šalia kitų,
atskubėjo ir tuometinio JAV
prezidento R. Reagano telegra
ma. Daugelis susirūpinę klau
sėm: ar atlaikys tuos lūžius ir
skausmus vyresnio amžiaus
žmogus? Skubiai atvyko ir sū
nus, tada dar prelatas Audrys.
Prisimenu, kai artimiausią sek
madieni, telefonais painformuoti,
į Amerikos katalikų tautinės
šventovės vieną iš erdvių kriptų
sulėkė per 100 Vašingtono ir
Baltimorės lietuvių prel. A.
Bačkio laikomose Mišiose
pasimelsti už smarkiai sužeisto
diplomato sveikatą. Ilgainiui
įvyko stebuklas, ir po kelių
mėnesių dr. Bačkis sugrįžo į
savo pareigas. Jį kartu su nau
juoju Amerikos Balso lietuvių
tarnybos viršininku R. Sakadolskiu aplankėm tų pačių metų
rugpjūčio 24 d. Lietuvos pasiun
tinybės rūmuose.

LAIŠKAI
VARTOTI AR NAUDOTI?
„Draugo" dienraščio balan
džio 20 d. (Nr. 741 laiškų sky
riuje Evelina Masiokienė iš Au
rora Colorado labai taikliai
komentuoja apie pasitaikančius
kalbinius nesklandumus varto
jant naujadarus šio dienraščio
puslapiuose. Ponia Masiokienė
savo laiškutį baigia šiais žo
džiais: „Tai gal geriau lietu
viškus žodžius pradėti naudo
ti?..." (mano pabraukta — N.).
Nesu lietuvių kalbos specialis
tas (žinau tik du Juozą Vaišnį
šiapus ir Alfonsą Pupkį anapus),
bet man regis, kad pradėjus žo
džius naudoti nebeliks jų toli
mesniam vartojimui.
Leonas Narbutis
Clarendon Hills, IL
„PILNA" AR „NEPILNA"
INFORMACIJA

Savo padėjėju pasikvietęs Lie- Paprastai nereaguoju į užtuvos atstovą prie Šv. Sosto St. g a u lius straipsniukus mūsų
Lozoraitį, būdamas Lietuvos s p a udoje, k u r kartais bent
diplomatijos šefu, į vakuojančias keletu žodžių man vis primekonsulų vietas Čikagoje pasky- t a m į nesugebėjimai spaudos
ręs Vaclovą Kleizą, o į Torontą darbe, bet šį kartą visgi atsaky— H. Lapą, dr. S. Bačkis Lietu siu kolegai Vytautui Šeštokui
vos atstovo pareigas 1987.11.15 Cituoju jo žodžius Telkiniuose,
perdavė savo įpėdiniui, dabarti pavadintus „Nepilna inforniam Lietuvos ambasadoriui macija", aprašant susitikimą su
Vašingtone St. Lozoraičiui, pats A. Abišala, ir kuri buvusi
su žmona persikėlęs į privatų nepilna, nes ,,RKV nieko
butą, kol 1989 m. gruodžio 14 d. nekalba apie kitą svarbią
sugrįžo į ilgai nematytą Pary buvusio ministro pirmininko A.
žių, kur gyvena sūnus Ričardas Abišalos kalbą per Lietuvių ra
su savo šeima. Kai Prancūzijos dijo valandėlę"...
prezidentas Mitterrandas 1992
Noriu priminti ponui Šešto
m. gegužės mėn. lankėsi Vilniu kui, kad radijo valandėlės seniai
je, jo plydovų tarpe buvo ir dr. neklausau, nes po daugelio
S. Bačkis, turėjęs progos bent metų bendradarbiavimo, pasi
trumpai pamatyti Vilnių. Istori keitus vadovybei, ir naujam
niam Lietuvos sostinės sena pirmininkui piniguočiui Albi
miestyje — Universiteto gatvėje nui Markevičiui viešame susi— Ona ir dr. Stasys Bačkiai, per rinkime pareiškus, kad „tokių
daugelį metų gyvendami užsie valandėlių, kaip p. Vidžiūnyje, dirbę šviesesnei Lietuvos nienės, mums nereikia", ten
ateičiai, sūnaus Vilniaus arki daugiau nebendravau. Gi
vyskupo globojami, leis savo aprašyti p. Abišalos apsilan
saulėleidžio dienas. Ojų gausūs kymą L.
Bendruomenės
bičiuliai tiek Paryžiuje, tiek subuvime buvau pirmininkės
Vašingtone ir kitur mintyse bei paprašyta.
maldose bus su jais.
Rūta Klevą Vidžiūnienė
V1.R.
Valencia, CA

Su velykiniais sveikinimais iš ninku iš Lietuvos atlikta progParyžiaus atėjo ir žinia, kad rama, dr. Bačkio įpėdinis St. Lo
š.m. gegužės 1 d. į Lietuvą nuo zoraitis savo pirmtako darbą
latiniam apsigyvenimui grįžta taip įvertino: „Bačkis atvažiavo
Lietuvos diplomatas, politikas ir labai sunkiais laikais, kada
visuomenininkas dr. Stasys susidomėjimas Lietuva buvo
Bačkis su žmona Ona, užsieny nepaprastai mažas, o spaudė iš
je, t.y. Paryžiuje ir Vašingtone, įvairių pusių. Jis padėjo iš
gyvenę nuo 1938 m. Nors apla spręsti ir faktiškai išsprendė
mai 1906 m. vasario 10 d. svarbius reikalus, panaudoda
Joniškėlio vals., Biržų aps. mas savo patirtį, savo diplo
gimusio ir 1925 m. Panevėžio matinius gabumus, ir už tai aš,
gimnaząją baigusio St. Bačkio kaip jaunesnysis kolega, turiu
gyvenimas ilgą laiką buvo jam nuoširdžiai padėkoti. Turiu
susietas su Prancūzija: 1928 m. padėkoti ir už tai, kad šis
Paryžiuje jis baigė teisių pastatas, kuriame dabar esam
fakultetą licenciato laipsniu, s u s i r i n k ę , buvo jo l a i k a i s
1930 m. ten pat baigė Tarptau suremontuotas. Tad ir šis at
tinių mokslų institutą, o nuo sisveikinimas t u r i būti ne
1933 m., jau dirbdamas Lietu liūdnas, bet linksmas, nes jis
vos užsienio reikale ministeri grįžta į senąjį kontinentą, k u r
jos tarnyboje, Paryžiaus univer pradėjo diplomatinį darbą..."?
siteto teisių fakultete apgynė
Man asmeniškai su Bačkiais
disertaciją tema „Lietuvos ir buvo lemta Amerikos sostinėje
šventojo Sosto konkordatas" ir išgyventi 11 metų, per tą laiką
gavo teisių daktaro laipsnį.
daug kartų tarnybos reikalais ir
Beveik aštuonerius metus sės privačiai lankytis Lietuvos pa
liau praleidęs Kaune ir ten siuntinybėje nuo pirmojo priė
sukūręs šeimą, kur gimė abu mimo, įvykusio 1978 m. lapkri
Bačkių sūnūs — Ričardas ir bū čio 16 d., kai čia vyko JAV LB
simasis Vilniaus arkivyskupas tarybos suvažiavimas ir ta pro
Audrys Juozas, dr. S. Bačkis ga pasiuntinybėje buvo suruoš
1938 m. rugpjūčio 1 d. buvo tos vaišės, dalyvaujant netoli
312-434-9766
paskirtas dirbti Lietuvos pa šimtui žmonių, iki 1986 m. kovo W« ShipUPS
siuntinybėje Paryžiuje — pra 11 d. įvykusio dr. S. Bačkio Užsiimam maisto tiekimu (caterlng)
džioje pirmuoju sekretorium, vė žiauraus sužeidimo. Tada jam,
liau patarėju, o nuo 1943.09.19 e i n a n t skersai gatvę n u o
Lietuvos atstovu Paryžiuje. pasiuntinybės į pašto dėžutę
1923 m. įsijungęs į ateitininkų įmesti laiškus, ant jo užlėkė
ddkatessen
veiklą, šioje organizacijoje dr. automobilis, sunkiai sužaloda
S. Bačkis ėjo įvairias atsakingas mas Lietuvos atstovo kojų ir
Skaniausi l i e t u v i š k i gaminiai
pareigas, ir tai jam nekliudė rankų kaulus, tik, laimei, nepa
tautininkų valdymo metais kilti liesdamas sąnarių. Per televizi
2 6 2 4 West 69th Street, Chicago, IL 6 0 6 2 9
diplomatinės karjeros laiptais, ją perduota žinia apie šį įvykį
kol pagaliau Lietuvos diploma
tijos šefas St. Lozoraitis, Sr.,
1978 m. rugpjūčio 20 d. raštu (jo
kopija yra čia rašančio archyve)
pavedė jam po savo mirties per
A M E R I C A N TRAVEL SERVICE
imti Lietuvos diplomatijos šefo
•439 S. KEDZIC AVENUE
pareigas, kurias dr. S. Bačkis
EVEROREEN PARK, IL SOS42
ėjo nuo 1983.12.24 iki Lietuvos
TEL. (70S) 422-3000
FAX (7M) 422.3103
Aukščiausioji Taryba paskelbė
atstatanti Nepriklausomybę.
Tiek gyvendamas Lietuvoje,
1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS
tiek vėliau Paryžiuje, dr. S. Bač
kis ėjo įvairias pareigas ir
Teatrų Festivalis
# 601 Gegužės 6—23
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
# 002 Birželio 13—28
lietuviškose, ir tarptautinėse or
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas
# 003 Liepos 10—22
ganizacijose, buvo ir yra Lietu
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
#
§04
Rugpjūčio
8—23
vių Katalikų mokslų akademi
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga.
ff 605 Rugsėjo 1—15
jos narys, lietuvių ir prancūzų
Havajai — 4 salos
# 606 Birželio 22—Liepos 7
spaudos bendradarbis visuome
San
Francisco. Hollywood. Los Angeles, San Diego
# 607 Liepos 10—18
niniais, politiniais bei teisiniais
Alaska
— 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu
tt 606 Rugpjūčio 1—12
klausimais, nuo 1951 m. Pary
Viena,
Praha,
Budapeštas
# 609 Rugsėjo 18—27
žiuje leisto Bulletin Lithuanian
atsakingasis redaktorius.
GRUPINIAI SKRYDŽIAI:
1960 m. dr. S. Bačkis buvo
perkeltas į Vašingtoną kaip
tuometinio Lietuvos atstovo J.
QR|ŽIMAI
IŠSKRIDIMAI
Kajacko patarėjas, o nuo 1976
Geg. 3, 6, 10, 17, 24. 31
Geg. 7, 14, 21, 28
m. birželio 25 d. paskirtas Lie
Birž. 7, 14, 21,28
Birž. 4, 11, 18. 25
tuvos atstovu Vašingtone, kur
Liepos 5, 12, 19, 26
Liepos 2, 9, 16, 23, 30
sunkias bei atsakingas pareigas
Rugp. 2, 9. 16, 23, 30
Rugpj. 6. 13. 20. 27
labai stropiai ėjo iki 1987 m.
Rūgs. 6, 13. 20, 27
Rūgs. 3, 10. 17, 24
lapkričio 15 d., jas perdavęs
Spa«0 4, 11
Spalio 1.8. 15,22
savo pasirinktam jaunesniajam
kolegai St. Lozoraičiui,Jr. 1989
Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai
m. gruodžio 13 d. išleidžiant
dienai arba ilgesniam laikui Del smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE.
Bačkius atgal į Paryžių, Lietu
9439 t . KEDZIE AVE., 1VERORIIN PARK. IL 00642. Tel. 709-422-3000. F«x # 700-422-3163
vos pasiuntinybės rūmuose su
ruoštose išleistuvėse su meni-

talman

PAMIRŠTA ŽURNALISTŲ
PREMIJA
Balandžio 27 d. „Draugo"
dienraščio laidoje buvo paskelb
ta žinia, kad gegužės 2 d. 3 vai.
p.p. įvyks Laureatų šventė,
kurią ruošia „Margutis". Žinia,
dar t i k prieš porą metų
Laureatų šventes ruošdavo JAV
LB Krašto valdybos Kultūros
taryba, o Lietuvių Žurnalistų
sąjungos centro valdybos
s u d a r y t a komisija, s l a p t u
balsavimu išrinkdavo žurnalis
tų premijos laimėtoją, kuris
gaudavo garbės pažymėjimą ir
Lietuvių fondo čekį.
Skaitydami išeivijos lietuvių
laikraščius, net vienintelį išei
vijoje leidžiamą dienraštį
„Draugą", randame daug lietu
viškos spaudos darbuotojų-žurnalistų, pvz. Aureliją Balašaitienę, Juozą Žygą, Alfonsą
Naką ir daug kitų. Rašantieji
perteikia nepriklausomos Lietu
vos vargus ir džiaugsmus, ska
tina išlaikyti lietuvybės tęs
tinumą išeivijoje ir apžvelgia
kitas aktualijas.
Deja, dėl nežinomos priežas
ties ši žurnalistų premijos
šventė jau porą metų nebuvo
ruošiama ir tyliai užmiršta. Tad
prašome LB Krašto valdybą
ar LB Kultūros tarybą paskelb
ti, dėl kokios priežasties
žurnalistų premijos šventė buvo
užmiršta, ar ji bus ateityje at
gaivinta ir tęsiama.
Juozas Šlajus,
Chicago, IL
ANTROJI MALTOS
KONFERENCIJA?
Šių metų „Draugo" balandžio
mėn. 6 d. nr. JAV iškelia savo
susirūpinimą dėl Vancouverio
viršūnių
konferencijos.
Teigiama, kad 1989 m. gruodžio
pradžioje įvykusioje prez. Bush
ir Gorbačiovo konferencijoje Pabaltijis buvo priskirtas „Sovietų
įtakos sferai" ir tas gali pasikar
toti Vancouverio konferencijoje,
kuri taptų antrąja Malda.
Man atrodo, kad Lietuva
Sovietų įtakos sferoje yra jau
nuo 1940 m. ir vargiai, ar tai
galėjo įvykti Maltoje. Knygoje
„At the Heighest Levels" ši kon
ferencija y r a gana plačiai
aprašyta. Be įvairių, JAV labai
rūpimų klausimų, pvz. START
ir CFE sutarčių, cheminių gink
lų sunaikinimo, Sovietų veiklos
Centrinėje Amerikoje sumaži| nimo, Rytų Europos išsilaisvi
nimo, įvyko ir privatus pokalbis
apie Pabaltijo valstybių padėtį.
Tai buvo tuometinės padėties
apibūdinimas ir Gorbačiovo no

ras surasti visiem priimtiną
sprendimą, įskaitant ir Pabalti
jo valstybėms, nors išstojimas iš
Sovietų Sąjungos tuo metu būtų
buvęs netoleruojamas. Prez.
Bush savo keliu pabrėžė
Pabaltijo valstybių aneksijos
49 metų nepripažinimą ir per
spėjo, kad bet joks jėgos panau
dojimas Pabaltijyje sukeltų di
džiausią antisovietinio sen
timento audrą. Gorbačiovas taip
pat davė savo pažadą išvengti
bet kokių represijų Pabaltijo
valstybėse, nes tai būtų galas
„perestroikai". Ši konferencija
iškėlė Pabaltijo valstybių
klausimą į viešumą ir įtraukė jį
į visų būsimų viešų ir privačių
JAV bei Sovietų Sąjungos
derybų darbotvarkę.
Po Maltos konferencijos
įvykiai vyko labai greitai.
Gruodžio 20 d. Lietuvos Ko
munistų partija pasiskelbia
nepriklausoma, 1990 m. sausio
11d. Gorbačiovas lankosi Lietu
voje, bandydamas sustabdyti
nepriklausomybės judėjimą, o
kovo 11 d. — Lietuva paskelbia
atstatomą nepriklausomybę. Ar
tai įvykiai valstybės, atsidūru
sios Sovietų įtakos sferoje?
Paskutinio Sovietų Sąjungos
užsienio reikalų ministro Alek
sandro Bessmertnykh nuomone,
tiktai Maltos viršūnių konfe
rencija įgalino labai sklandų
Rytų Europos ir Pabaltijo vals
tybių išsilaisvinimą.
Vytas Petrulis
Livonia, MI
SUBJAUROJO GERĄ
KNYGĄ
Lietuvoj neseniai yra išleista
V. Landsbergio pasakytų kalbų
knyga „Laisvės byla". Ją įsi
gijau iš „Draugo". Nenoriu jos
recenzuoti, nes apie ją buvojau
rašyta. Kaip „Draugo" skai
tytojas, kuris domisi kalbotyra,
noriu atkreipti dėmesį į asmen
vardžių darkymą šioje knygoje.
Amerikiečiai tokį darkymą pa
vadintų „civil right violation"!
Bet Lietuvos spaudos žmonės to
nesupranta.
Kaip atsimenam, į V. Lands
bergį ir Sąjūdį užsienio spauda,
radijas ir TV atkreipė didelį
dėmesį; tai, jų manymu, buvo
nykštuko kova su milžinu.
K a i p tiksliai laikraščiai
rašydavo mūsų Lietuvos
politikų vardus ir pavardes! Jie
buvo rašomi taip, kaip mes
rašome: Vytautas Landsbergis,
Algirdas Brazauskas, Kazi
miera Prunskienė. O tai vis
buvo ilgos ir užsieniečiams
neįprastos pavardės.
O kaip elgiasi ir tebesielgia
Lietuvos spauda? Ji užsienio

valstybių vyrų (ir moterų) var
dus ir pavardes „lietuvina".
Štai V. Landsbergio knygoje
rašoma: Oskaras Vaildas, Hičkokas, Bušas, T o m a s Džefersonas, H e l m u t a s K o l i s ,
Džeimsas Beikeris, Ronaldas
Reiganas ir t.t.
Lietuva turi gerai išsimoksli
nusių kalbininkų. Bijau apie
juos ką pasakyti, bet vienas
iškiliausių yra Zigmas Zinkevi
čius (žr. LE XXXVI ir XXXVTI
tomus). Prieš porą metų Z. Zin
kevičius p a s k e l b ė i š s a m ų
straipsnį Lietuvos laikrašty
„Literatūra ir M e n a s " apie
asmenvardžius ir vietovardžius.
Ten jis nurodo, kad Lietuvos
spauda, naudojanti l o t y n ų
raidyną, privalo rašyti asmen
vardžius originalia transkrip
cija, t.y.: ne Džefersonas, bet Jefferson, ne Vaildas, bet Wilde ir
pan. Ištarimą galima pažymėti
šalia skliausteliuose arba, jeigu
pridedama lietuviška galūnė,
tai naudoti apostrofą (Kohl'is).
Tačiau tokie vietovardžiai, kaip
Berlin, Warszawa, r a š y t i n i
Berlynas, Varšuva, nes jie per
daug „ į s i p i l i e t i n o " m ū s ų
kalbon. Tačiau Lietuvos spauda
daugiausia nesilaiko Z. Zinke
vičiaus patarimo, naudojasi
fonetine rašyba.
Darkymo apogėjų šitoj knygoj
bene pasiekė p a r a š a s po
paveikslu (puslapis be numerio),
kur mūsų buvęs viceprezidentas
Don Quayle susitinka su V.
Landsbergiu. Parašas y r a toks:
„Vilniaus svečias — J A V
viceprezidentas Danas Kveilas". Mano duktė šį parašą
daugiau , ,sulietuvino''...
Lietuviai vis pabrėžia, k a d
Lietuva t u r i
priklausyti
Europai tiek kultūriškai, tiek
religiškai, bet praktiškai y r a
kitaip: mes vis dėlto dar ne
galim a t s i p a l a i d u o t i n u o
rusiško pavadžio...
O kažin ką sakytų Lietuvos
valstybės vyrai, jeigu jų pavar
des imtų „amerikoninti" čio
nykštė spauda? B r a z a u s k a s
būtų rašomas B r a z z o u s k a s
(doubling
consonantas),
Prunskienė — Proonskeyneh.
Mes skundžiamės, kad lietuvių
kalba Lietuvoj yra užteršta
visokių „griozdų": dizainai, brifingai, komfortiškas ir t.t. Man
atrodo, kad šis t a r š a l a s ateina
iš rytų šalelės, nes jie pirmieji
pradėjo „internacionalinti" savo
kalbą, o mūsų lietuviai nuėjo
paskui juos.
V. Landsbergiui turime būti
dėkingi už šį istorinį veikalą,
tačiau leidėjai neturėtų knygos
taip bjauroti.
V y t a u t a s Valys
Detroit, MI

.INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANT8

Zaifca?

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9929 South M A Į M J
T * . 709-430-7272

223 K a l v a i * gatvė
Tatofonal: 77-79-97 Ir 77-93-92

f^ midlcind Padarai
^ ^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVE
(708) 598-9400
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JAV LB Kraito Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2665 • Fax (312) 436-6909

SVARBŪS DOKUMENTAI
pasus, 5. apdraudų dokumen
tus, 6. „living wills", 7. vedybų
pažymėjimą, 8. iš kariuomenės
atleidimo popierius, 9. testa
mentus ir „codicils", 10. įgalio
jimus (powers of attorney), 11.
nuosavybės mokesčių sąskaitas
(property tax receipts), 12. ga
rantijas, 13. paskutinių 6 metų
Income tax dokumentus.
(Naudotasi medžiaga „Sun
times Moneylife 4.11.93).
Banko seifo dėžutėje
Vertė ir spaudai parengė Al
laikykite:
dona Šmulkštienė ir Birutė
Jasaitienė.
1. Akcijų (stoeks) certifikatus,
2. nuosavybės ir automobilių
dokumentus (titles), 3. didesnių
PASLAUGŪS VAGYS
pirkinių sąskaitas, 4. IRA account records, 5. deeds, 6.
Ar jūs mokėtumėte 1,000 dol.
teisines sutartis (agreements), 7.
už
vandens šildymo tanką?
pilietybės dokumentus, 8. verty
bių popierius (securities), 9. tur Ponas X tai padarė — jį viena
to įvertinimo dokumentus šildymo ir šaldymo įrengimų
(apparaisals), 10. bonds, 11. taisymo įmonė apgavo. O buvo
taip: Ponas X pasikvietė įmonę,
taupymo lakštus (CD).
nes norėjo, kad išvalytų namų
šildymo pečių. Pradėjus valyti,
Palikite pas gimines,
darbininkas atrado daug „bū
advokatą ar draugą:
tinai reikalingų" pataisymų, už
1. laidojimo pageidavimus, 2. kuriuos p. X sumokėjo 4,000
„living will" kopiją, 3. pavardes dolerių, tarp jų ir už naują
ir adresus tų asmenų, kuriuos vandens šildymo tanką — 1000
esate išvardinę įgaliojimuose dolerių.
(powers of attorney), trustuose
Žmogus, kuris darė tuos pa
h testamentuose, 4. įgaliojimų
taisymus, buvo taip susirūpinęs
kopijas (copies of powers of
p. X gerove ir toks įtikinantis,
attorney), 5. trusts kopijas, 6.
kad p. X patikėjo, jog jam reikia
kopijas testamento.
naujo vandens šildymo tanko,
nes kitaip gali kas nors negero
Namuose, nedegamoje
atsitikti. P. X buvo labai pasi
spintelėje laikykite:
tikintis žmogus, bet jo žmona
1. gimimo metrikus, 2 miri pradėjo abejoti tokia aukšta
mo metrikus, 3. finansinių kaina ir pasiteiravo, kiek gi
a p y s k a i t ų d o k u m e n t u s , 4. toks vandens tankas gali kai-

Kad žinotumėte, kur jūsų
dokumentai yra, kad jūs ar jūsų
artimieji, r i m t a m reikalui
esant, galėtų juos lengvai rasti,
dokumentai turėtų būti laikomi
vienoje iš trijų vietų;
1. banke — seifo dėžutėje;
2. nedegamoje spintelėje na
muose;
3. pas draugą, advokatą ar
giminę.

Norint išvengti apgavystės,
prisiminkite

NEUŽTENKA VIEN
TAPATYBĖS DOKUMENTO

Jūs turėtumėte:
Šie laikai yra pilni netikė
1. saugotis nepažįstamų, ku
tumų. Vienam nusišypso laimė
rie sakosi, kad yra rekomenduo
loterijoj. Kitas netikėtai paveldi
ti jūsų draugų, giminių ar
turtus. Trečiam — teismas pri
dvasininkų, ir daro jums kokių
teisia užtikrintą gyvenimą. Tai
piniginių pasiūlymų; 2. viskas
vis geros žinios. Bet be gerų, yra
yra įtartina, kas reikalauja
ir blogų žinių. Automobilių susi
p a s l a p t i e s ; 3. p i n i g i n i u s
dūrimai, plėšimai, žudynės,
pasiūlymus patys apsvarstykite
susišaudymai ir t.t. Kiekvienu
keletą dienų ir pasikalbėkite
atveju, policijos uždavinys, nu
apie tai su jums artimu žmo
stačius nukentėjusio asmenybę,
gum; 4. praneškite policijai, jei
pranešti artimiesiems apie
esate tapęs auka, ar esate
įvykusią nelaimę.
įtrauktas į sukčiaus pinkles; 5
Kiekvienas turi prie savęs
Balandžio mėn. į JAV gydytis atvežti Lietuvos Vaikų Vilties globojami vaikai su motinomis:
liudykite teisme, jei prašo, jei
leidimą vairuoti automobilį. Ta
(iš k. į d.) Rita Švambarienė, Laura Švambaryte, Rasa Baronaitė, Danutė Baronienė, Vilma
norite,
k a d tos
rūšies
maža kortelė atstoja šiame
Ivanauskaitė, Rimo Ivanauskienė, Kęstutis Meištininkas ir Danutė Meištininkienė.
nusikaltimai būtų sustabdyti.
krašte, mūsiškai kalbant, pasą.
Jo neturint, dažnai susiduriama
nuoti. Pasirodo maždaug 380 kainą, jeigu kas ją moka. O Aukos klausia patarimo, ką
J ū s neturite:
su nepatogumais. Bet ne apie
dolerių. P. X supyko ant taisy policija į tokius atsitikimus daryti su tais pinigais? Tada
tai
čia norima kalbėti.
1.
duoti
asmenišką
informa
tojo, bet nebegalėjo atgauti visų mažai kreipia dėmesio, nes turi pasirodo trečias asmuo ir siūlo
Viena vairuotoja po automo
pinigų. Jis užmokėjo 2,500 dol. begales darbo, besirūpindama pasidalinti tarp savęs tuos ciją apie save svetimiems; 2.
bilių
susidūrimo atsirado ligoni
n
e
i
š
d
u
o
t
i
,
k
a
d
gyvenate
čekiu, kurį firma buvo jau iškei didesniais nusikaltimais.
pinigus, bet tuo tarpu susi
nėj
be
sąmonės. Prie jos buvo
vienas/a,
k
a
i
jūsų
pavardė
tusi, pirma negu p. X susigrie
Dažniausiai vyresnieji yra laikyti nuo jų išleidimo, kad iš
bė, kas čia darosi. 1,900 dol. jis apgaunami 3-jose srityse: namų vengtų bėdos. Kad viskas vyktų spausdinama telefono knygoje rastas vairavimo leidimas, bet
užmokėjo, naudodamas Visa remonto, banko tikrintojo (ex- teisingai, nutariama, jog visi ar ant pašto dėžutės; 3. būti nieko daugiau. Skambinant
kortelę, todėl tą sumą jis galėjo aminer) ir „pigeon drop" — kai trys turi dar pridėti nuo savęs suklaidintas pasitikėjimą suke policijai į jos butą, niekas
atšaukti.
siūloma dalintis rastais ir didesnę sumą pinigų. Auka liančio ar oficialią poziciją pa neatsiliepė. Ji gyveno viena.
Yra legionai tokių „gerašir neaiškiai įgytais pinigais.
paima iš banko kelis šimtus ar brėžiančio asmens, kuris daro Vos už kelių mylių gyveno jos
diškų" darbininkų, kurie tik
Truputis žinių apie „bank tūkstančius ir susitinka su ki neįprastus psiūlymus; 4. būti duktė, kuri nieko nežinojo apie
tyko, kaip išnaudoti seną examiner" suktybę. Aukai pa tais dviem. Jie perskaičiuoja suklaidintas asmenų, kurie įvykusią nelaimę. Tik policijai
žmogų. Jie kaip tik ir žvalgosi skambina telefonu „banko in aukos pinigus ir grąžina juos sakosi atstovaują valdžiai. Pra pasikalbėjus su kaimvnais,
į senus, nes tie gyvenimo spektorius", ir prašo, kad jis/ji aukai su jam/jai skirtais „ras šykite ID su nuotrauka; 5. dukrai buvo pranešta, kas
saulėlydyje turi nemažai san paimtų iš banko didesnę sumą tais" pinigais. Bet auka vėliau nepasrašykite nieko, ko jūs įvyko. Jai nuskubėjus į ligoninę,
motina buvo mirus.
taupų. Kita vertus, daug vyres pinigų, neva nori patikrinti pamato, kad voke yra tik laik nesuprantate;
Atsitikimas yra pamokantis
Informacija gauta iš Chicago
niųjų nenori prisipažinti, kad vieną iš banko kasininkų (tel- raščio gabalėliai.
ne
tik tiems, kurie vairuoja
Dept.
on
Aging.
buvo apgauti. Vieni gal ir ler). Tada tas „banko inspekto
Atrodo neįtikėtina, kad žmo
mašiną,
bet ir dviratininkams,
nežino, kad buvo apgauti, o kiti rius" atvyksta į aukos namus, nės šiais laikais galėtų būti
Vertė ir spaudai parengė Al
nenori prisipažinti, jog padarė parodo oficialiai atrodančią apgaunami „bank examiner" ir dona Šmulkštienė ir Birutė sveikatos palaikymo bėgikams,
ar net einantiems nusipirkti
klaidą, nes jiems yra gėda prieš tapatybės kortelę ir prašo, kad „pigeon drop" suktybėmis, bet Jasaitienė.
laikraštį. Visuomet prie savęs
vaikus, kaimynus ir pažįs tie pinigai būtų įteikti jam, tai atsitinka kiekvieną dieną.
turėti
asmens telefono numerį,
tamus.
Žmonės išvengtų tų visų apga
neva laboratoriniams ty
kuriam
nelaimės atveju būtų
Jeigu tokia apgavystė būtų ir rimams. Jei auka atiduoda tuos vysčių ir pinklių, jeigu prisi
policijai pranešta, mažai ką pa pinigus tam „inspektoriui", tai mintų: jei kas skamba per gerai,
• 1867 m. kovo 30 d. tuometi galima pranešti. O visko gali
tai
tikriausiai
negali
būti
tikra.
dėtų, nes kai kurios apgavystės jų jau daugiau niekada ir nema
nis Jungtinių Amerikos Valsti atsitikti. Priepuolis, širdies
Reikia atminti, kad niekas jų sekretorius William Sevvard ataka ar šiaip kokia eismo
nėra nusikaltimai. Žmonės, tys!
kurie pardavė p. X brangų van
„Pigeon drop": į numatytą pasaulyje nieko veltui neduoda. susitarė su Rusija nupirkti nelaimė. Artimas, ar t a i
Naudotasi medžiaga iš Chica Alaską už 7.2 mil. dolerių. Jo giminaitis, ar draugas, kiek
dens šildymo tanką, faktiškai auką kreipiasi koks nepažįs
nenusikalto įstatymams, nes tamas ir sakosi radęs daug pini go Tribūne „Your Money" kritikai tą susitarimą pavadino vienu atveju pasirodys reikalin„Sevvard kvailyste".
nėra nelegalu prašyti aukštą gų, gal kokio nusikaltimo grobį. 4.20.93.
šas
Edm. J a k .

^ KAS YRA TAS KONGRESAS? Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) yra
suvažiavimas, skirtas lietuviškam jaunimui iš įvairių kraštų. 1994 m. PLJK supažindins
atstovus bei dalyvius su Rytų ir Vakarų Europos lietuviško jaunimo būdais,
papročiais ir naujomis gyvenimo sąlygomis.

W KAS GAI1DALYVUATI KONGRESE? Lietuvių kilmės
jaunimas tarp 18 ir 35 metų, susidomėję dalvviai bei kviesti svečiai.
* KADA VYKS KONGRESAS? Nuo 1994 m. liepos mėnesio 12 d.
iki liepos mėn. 31 d. PLJ Kongreso programa Lietuvoje prasidės Vilniuje
dieną po "Lietuvos Dainų Šventės" užbaigimo.
* KUR KONGRESO ATSTOVAI ir DALYVIAI
KELIAUS?
PLJK prasidės Vilniuje, ir tęsime kelionę laivu iš Klaipėdos uosto. Plauksime į Rygą,
Taliną ir Stokholmą. Iš Stokholmo skrisime į Londoną. Po pradiniu iškilmių
"Strawberry Hill" PLJK atstovai liks dalvvauti Studijų dienose, o dalvviai galės
pakeliauti po Didžiąją Britaniją. PLJ Kongreso baigminės iškilmės \Aks Londone.
* KODĖL DALYVAUTI PLJK? Jau 25 metai,
kai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai sudaro
progą lietuvių kilmės jaunimui susitikti,
susipažinti, susidraugauti, dalyvauti
jdomiose programose, išklausyti

*g TAIP! Aš norėčiau gauti daugiau informacijų apie ateinanti Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Europoje ir Anglijoje (1994m. liepos mėn.).

įdomių svarstybų jaunimui svarbiomis

°AVAR0E
VARDAS

temomis ir stipriau pasijusti
vienos tautos vaikais.
Nors ir daug gimtinių,
mūsų Tėvynė yra viena!

SIUNTIMO
ADRESAS
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Daug Gimtinių,
Tėvynė -Viena!
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Ar susipažinęs /usi su °asaulio
Lietuviu Jaunimo Sajonga''
TJNJ

1994 m liepos men as būsiu:
Ar dalyvausite "Lietuvos Dainų
Studentas/Studente J
Šventėje" Vilniuje
Dirbsiu J
(1994 vii M O ?
T J N J

Ar dalyvavęs/usi Pasaj'io
Lietuviu Jaunimo Konarese'5
J N
Jei taip. kūnais metais''

Ar aplankęs iusi Lietuva9
TJNJ
Jei taip. kūnais metais-'

j

Ar esate Lietuviu Jaunimo
Sąjungos narys •'e'' T J N Q
Jei taip. kur priklausote''

Užpildyta anketa prašome sigsti šiuo adresu:

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
ATTN: PLJK Info. P.O.Box 2812. SpringfieM, Virginia 22152-0812
Pirmieji sugrąžinę išpildytas anketas, pirmieji gaus PLJK registracijos informacija.
Kongreso programa gali keistis be išankstinio pranešimo.
PLJS yra ne pelno siekianti organizacija Aukos yra mielai priimamos
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CLASSIFIED GUIDE

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

FOR SALE

PARDUODAMA
Invalido kėdu su
elektrine kontrole.
Skambinti: 312-247-2837

INVESTICIJOS IR
KRYPTYS LIETUVOS
MAISTO PRAMONĖJE
Šį straipsnį mūsų skilčiai
atsiuntė iš Lietuvos „Lito"
savaitraščio redakcijos narys
Antanas Stasiukaitis.
E.K.
* * *

Visame pasaulyje garsi JAV
firma „Philip Morris" neseniai
įsigijo kontrolinį (65 proc.) Klai
pėdos tabako įmonės akcijų pa
ketą. Tai kol kas didžiausia už
sienio investicija Baltijos šalyse,
o Klaipėdos tabako įmonė — pir
moji Lietuvoje, privatizuota už
konvertuojamą valiutą. Valiuti
nėse varžytinėse bus parduoda
ma ir daugiau Lietuvos įmonių.
Be kitų gamybos sričių, gana
daug užsienio investicijų tiki
masi sulaukti maisto pramonė
je. Apie reikalus joje, galimybes
užsienio kapitalui žurnalistas
Antanas Stasiukaitis kalbasi su
Lietuvos žemės ūkio ministro
pavaduotoju — Maisto pramo
nės departamento direktoriumi
Albertu Gapšiu.
— Gal pradžioje pasakytu
mėte, kokios krypties įmonės
dabar sudaro Lietuvos mais
to pramonę?
— Vienos svarbiausių ir mūsų
kraštui nuo seno būdingiausių
— mėsos ir pieno pramonės įmo
nės: 12 mėsos ir 40 pieno perdir
bimo įmonių. Yra 19 grūdų pro
duktų įmonių, tiekiančių miltus
ir kombinuotuosius pašarus.
Taip pat senas tradicijas
Lietuvoje turi cukraus pramonė.
Tai Kėdainių, Marijampolės,
Panevėžio ir Pavenčių cukraus
fabrikai. Yra nemažai duonos
kepyklų, veikia konditerijos
fabrikai, vaisių bei daržovių
konservų, alaus ir nealkoho
linių gėrimų, taip pat degtinės
bei šampano gamybos įmonės,
Anykščių vyno gamykla, tabako
fabrikai, muilo ir aliejaus
gamyklos bei kai kurios kitokio
pobūdžio įmonės.
Kaip matote, Lietuva turi
labai įvairias maisto pramonės
įmones. Vienos jų veikia nuo
seno, kitos pastatytos palygin
ti neseniai, bet visų jų gali
mybės ir perspektyvos dabar
vertintinos visiškai kitaip. Tai
yra, atsižvelgiant į nepriklauso
mos, savarankiškos valstybės
poreikius.
— Tai ir norėtume paklaus
ti. Kokias maisto pramonės
šakas ketinama pertvarkyti
pirmiausia, kur Lietuvai la
biausiai reikėtų užsienio ka
pitalo paramos?
— Manyčiau, kad bet kuri
įmonė, tegul ir veikianti paly
ginti neseniai, norėtų tapti mo
dernesne, kad jos produkcija
galėtų lygiuotis į kitų šalių
pavyzdžius. Tačiau viskam rei
kia lėšų, labai daug investicijų,
kurių išsyk tikėtis nerealu. Tad
pradžioje orientuojamės dviem
kryptimi: sukurti Lietuvai
būtinas naujas maisto pramo
nės įmones ir pertvarkyti pačias
svarbiausias.
Imkime visur reikalingą alie
jų. Kol kas Lietuva jo negamins.
Iki 1974 metų atsiveždavome iš
Ukrainos saulėgrąžas ir spausdavome aliejų. Paskui gaudavo
me jau aliejų, o Vilniuje tik
išpilstydavome. Dabar šitiek
aliejaus nebenusipirksi, jis per
nelyg brangus. Reikia suktis pa
tiems.
Jau sutarėme su kanadiečiais,
kurie ruošia projektą statyti
aliejaus įmonę Kretingoje, kur
jau yra šiuolaikinis grūdų
produktų kombinantas. Aliejų
spausime iš rapsų. Tikimės
Lietuvoje prisiauginti kiek

•

REAL ESTATE

reikiant rapsų, kad per metus
galėtume gauti apie 40 tūks
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka programą Nepriklausomybės šventės minėjime
Huettenfelde. Minėjime dalyvavo apie 500 žmonių.
tančių tonų aliejaus. Jei pra
NuQtr M š m i t i e n ė s
džioje žaliavos kiek ir trūktų,
bandysim p i r k t i iš k i t u r .
NEJAUKUS SUTAPIMAS
gai visų tikinčiųjų suprantama.
Sakykim, kad ir sojos pupas.
Tokių renginių rengėjai, kad
Rekolekcijos ir Las V e g a s naktys
Šiuo atveju mums svarbu ne
ir prieš metus prašydami miesto
tik pats aliejus, bet ir jo
Du svarbūs įvykiai LP centro renginys. Populiarus amerikie leidimo tokiam reikalui (sako
gamybos atliekos — išspaudos,
tiškų renginių skalėje ir visada ma, kad šiam renginiui reikia
kurios yra nepaprastai ver pastogėje, Lemonte, labai ne
labai sėkmingas, nes kas gali at miesto savivaldybės „palaimi
t i n g a s b a l t y m i n i s priedas jaukiai sutapo tuo pačiu laiku,
sispirti šiai lengvai, prieinamai nimo") visada gali išjungti
pašarams. Šiuos baltyminius š.m. kovo mėn. 25 ir 27 d. Pal.
pramogai — pabūti Las Vegas gavėninio laikotarpio datas,
priedus vis pirkdavome iš Vidu Jurgio Matulaičio Misijos Gavė„atmosferoje'' savo kaimynys kaip nepriimtinas dėl religinių
rinės Azijos respublikų, o pa ninio susikaupimo rekolekcijos
tėje,
be didelių kelionės ir motyvų. Amerikoje tas labai
staraisiais metais, paėmus tikintiesiems, su konferencijų
pragyvenimo išlaidų Nevadoje. respektuojama. O jei kitų metų
kreditą, sojos išspaudas teko vadovu iš Lietuvos, prelatu J.
Tokių pramogų rengėjams, tu Gavėnios data dar nežinoma, tai
pirkti ir Amerikoje. Tuo tarpu, Antanavičiumi, ir Las Vegas
r i n t svarbų tikslą pajamų galimybė sužinoti yra čia pat,
turėdami savą aliejaus gamyk naktys, rengtos Lietuvių pa
panaudojimui, Las Vegas naktų pas parapijos kleboną ar kilno
lą, galėsime pirkti kad ir tų saulio centro, su kortavimais,
renginiai
— tai „aukso kasyk jamųjų švenčių lentelėje bet
pačių sojos pupų, nes gausime ir gėrimais ir kitomis „lasvegišlos".
komis" pramogomis visai Lekuriame Mišiole.
aliejų, ir išspaudas.
LPC rengtos „Las Vegas
Jdv. D a m u š i e n ė
Cukrus Lietuvoje gaminamas monto visuomenei (ne tik lietu
naktys"
kaip
tik
turėjo
gerą
viškajai).
nuo seno, bet šią pramonės šaką
Tokių dviejų diametraliai tikslą — sukelti lėšų Centro
dabar būtina iš esmės pertvar
LIETUVOS AMBASADA
kyti, investuoti čia daugiau lė priešingų renginių sutapimas, išlaikymo, remonto ir skolų iš
RENGIA VERSLININKŲ
šų. Pasigaminame tik pusę be abejo, turėjo kliudyti vienas laidoms palengvinti. Visa bėda,
KONFERENCIJA
mums reikalingo cukraus kie kito tikslams. Kad rekolekci kad šis renginys sukėlė nejau
Š.m. birželio 10-11 d., Dupont
kio. Atrodytų, kad gal mažokai joms skirto laiko paskirtis nenu kumą daugelio širdyse, nes jis
labai
nepritiko
Gavėnios
laikui.
kentėtų
triukšmingo
renginio
Plaza viešbutyje Vašingtone,
auginama cukrinių runkelių?
Ne, dabartinių jų plotų pakak pašonėje, konferencijos buvo iš Jei jis būtų buvęs prieš ar po Lietuvos ambasada planuoja
tų, tik reiktų vertingesnių keltos iš Misijos patalpų į Gavėnios laikotarpio, tai, ma surengti konferenciją verslo
veislių, gerų sėklų ir kitokios kaimynystėje esančius Ateiti nau, kad ir visi tie žilagalviai, galimybėms Lietuvoje aptarti.
agrotechnikos. Tada bus geresni ninkų namus Lemonte. Ten, ra kurie sudarė daugumą gavėniKonferencija „Verslo ir inves
derliai, pakaks žaliavos fabri mioje aplinkoje, per 100 dalyvių nio susikaupimo vakarų daly ticijų galimybės' 9 3 " bus ski
galėjo dėmesingai sekti konfe vių, būtų mielai parėmę savo at riama tiek verslininkams ir
kams, pakaks ir cukraus.
silankymu šį renginį, ir prie
Reiktų gerokai sustiprinti rencijų mintis ir išklausyti šv.
kortų
stalo, gal ir prie baro, investitoriams, norintiems susipieno pramonę. Ypač ta linkme, Mišių.
pažnti su rinka Lietuvoje, tiek
Tokios valandos, ypač Gavė tikslo labui. Deja...
kad ji galėtų padėti žaliavos
ir tiems, kurie jau aktyviai čia
Beveik visi LPC rėmėjai yra dirba.
tiekėjams — žemdirbiams. Pra nios metu, yra reikalingos ir
monė turėtų paremti ūkininkus prasmingos tikinčiajam giliau krikščionys-katalikai ir Pal.
Konferencijos metu bus aptar
pašarais, nupirkti, pavyzdžiui, suprasti Gavėnios esmę ir pras Jurgio Matulaičio misijos na tos Lietuvos rinkos galimybės,
riai. Rodos, kad/Gavėnios lai
melžimo aparatus ar kitokią mę.
pagrindinės verslo šioje valsty
Gavėnia nėra tik bažnytinio kotarpio dvasia ir Bažnyčios bėje taisyklės ir reikalavimai,
techniką, gal padėtų gerinti ir
galvijų veisles. Pieno perdir laikotarpio terminologinis nuostatai turėtų visus vienodai tinkamiausios investicijoms
bimo įmonės, gavusios kokybiš pavadinimas. Gavėnia tai savi saistyti. Las Vegas renginys gamybos bei prekybos sritys,
kai geresnę žaliavą, pagamintų tvardos laikas: 40-čiai dienų parodė, kad taip nėra — vieni ekonominės ir finansinės
vertingesnius produktus, galėtų išjungiantis įprastinio gyveni parapiečiai po Užgavėnių sten paramos programos. Į konfe
daugiau jų eksportuoti. Kad ir mo teikiamų gėrybių ir links giasi gyventi Gavėnios dvasia, renciją bus pakviesti privataus
tuos pačius sūrius ar didelę mybių perteklių, garbei To, kiti gi — po Pelenės vėl grįžta verslo atstovai bei vyriausybi
paklausą turinčius pieno mil kuris mūsų išpažįstamas, ir įsi į kasdieninio, įprato gyvenimo nių žynybų p a r e i g ū n a i iš
telius, kazeiną. Šitaip atsipirktų jungimas į Jo kančios, gundymų „užgavėnes". Tik dėl tos priežas Lietuvos ir Amerikos.
kreditai a r užsienio kapitalo in ir mirties kelią, malda ir at ties ir įvyko šių dviejų skir
tingos paskirties renginių ne
gaila.
vesticijos.
jaukus
sutapimas. To būtų buvę
T A I S O M E
Tai Gavėnios motto.
Panašiai orientuojasi ir mėsos
galima
išvengti,
jei
Gavėnios
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„Las Vegas naktys" iš esmės
perdirbimo įmonės. Šiuo atveju
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bendrus interesus gali turėti neblogas pramoginis ir pelningas esmė būtų vienodai ir teisin
Kreiptis [ Mermia D e c k y a
keturios suinteresuotos šalys:
Tai. 58S-6824 Nuo 8 ryto Iki 6 v . v .
lymų iš užsienio partnerių dar
žemdirbys, pašarus tiekianti pat būdu — konkurso būdu — .
Kalbėti lietuviškai
mažoka.
grūdų perdirbimo įmonė, mėsos privatizuojamas už valiutą
— „Philip Morris'' preziden
kombinatas ir investitorius. Kauno konditerijos fabrikas
to geras žodis Lietuvai dėl in
(konkurso
dalyviai
turėjo
Taip būtų, jai pavyktų rasti in
vestavimo galimybių, be abe
vestitorius, kurie nupirktų pateikti paraiškas iki balandžio
jo, ne be pagrindo.
vidurio).
Panašiai
numatyta
pri
pašarinių grūdų. Perdirbtus pa
— Manyčiau, kad užsienio
šarus gautų žemdirbys, jis par vatizuoti Vilniaus aliejaus, Ma
duotų i š a u g i n t u s gyvulius rijampolės pieno fabrikus, kai verslininkai čia turi galvoje
palyginti didesnę Lietuvos
mėsos kombinatui, šis atsis kurias kitas įmones.
Beje, „Philip Morris" prezi rinką, tai yra galimybes reali
kaitytų su investitoriumi gerais
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
dentas
yra viešai pareiškęs, zuoti produkciją. Užsienio kom
mėsos produktais.
IR MĖGĖJAMS
kad, jo manymu, iš visų Balti panijos gali 99 metams išsinuo
Konservų pramonei svarbu
jos šalių Lietuvoje kaiptalo in moti žemę. Žinoma, tai ne pats
imtis gaminti konservus su
vestavimo galimybės geriau geriausias variantas, daug kas
D a u g sutaupysite, p i r k d a m i č i a jų
užsukamais dangteliais. Pane
sios. Tokia jo nuomonė versli žemę norėtų nusipirkti, tačiau
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
vėžio stiklo fabrike jau stovi
ir toji nuoma — bemaž šimtme
ninkams tikrai vertinga.
p l a n u a t i d e d a n t p a s i r i n k t u s reik
olandiška tokių stiklainių ga
Suprantama, privatizavimas čiui — irgi neblogai. Be to, in
menis ypatingai progai
Pilnai
mybos linija, o Klaipėdos ga
už valiutą nėra vienintelė vestitoriams per pirmuosius
užbaigtų foto. n u o t r a u k ų a p t a r n a 
mykla „Progresas" gamintų
galimybė užsienio kapitalui penkerius jų veiklos metus
vimas
A t i d a r y t a p i r m a d i e n į ir
dangtelius. Tik šiai įmonei rei
pritraukti į Lietuvos pramonę. Lietuvoje teikiamos nemažos
kia paramos — maždaug 3-4
k e t v i r t a d i e n i v a k a r a i s iki 8 v a l a n 
Steigiamos ir bendros įmonės. lengvatos, pavyzdžiui, nuo 50
milijonų dolerių.
dos A n t r a r f . i r t r e č i a d susikalbėsit
Pavyzdžiui, šitaip ieško part iki 70 proc. sumažinami mokes
lietuviškai.
— Klaipėdos tabako fabri nerių Šiaulių gliukozės įmonė, čiai.
kas buvo privatizuotas už va gaminanti konditerijos, duonos
3314 West63rd Street
Tai vis paskatinimas, palan
liutą varžytinėse. Ar ieškoma pramonės įmonėms reikalingą
kumas tiems, kurie ketina įdėti
Tel. — PRospect 6-8998
ir kitokių būdų pritraukti už sirupą. J i norėtų bendra
savo kapitalą i Lietuvos pra
TT
sienio kapitalui?
darbiaut su suomiais. Su vokie monę. Čia jis tikrai duos naudą
— Be abejo, toks įmonių par čiais dėl bendros įmonės tarias: ir investitoriui, ir Lietuvai.
davimas — tik viena iš galimy Vilkaviškio konservų fabrikas, Tokios abipusės naudos ir sie
Denglaml stogai, kalamas
bių. Šiuo atveju už valiutą par tačiau apskritai tokių pasiū- kiame.
,,siding", bei atliekami namų
duodame tik valstybinę kapita
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837
lo dalį, o buvęs akcinis įmonės
kapitalas joje ir lieka. Kitas
ATOSTOGAS LIETUVOJE
dalykas, kad čia laimi ir tie
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
patys akcininkai, nes, moderni
IMEX AMERICA, INC.
ja H. Willoweit, LITAUEN-REISEN iš VVuerzburg.
zavus įmonę, gerokai padidėja ir
Nuomoja automobilius Lietu
Palanga, Nida, Vinius
voje; siunčia automobilius, labai
jų turėtų akcijų vertė.
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $ 1 , 6 5 0 , trečia savaitė — tik $380
greitai perveda dolerius mažu
Klaipėdos tabako fabriką
Palangoje, arba $450 Vilniuje)
nuošimčiu į Lietuvą.
ketino pirkti kelios didžiausios
Patogūs butai, skanus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos
Tel.
708-868-0049,
Fax
pasaulyje tabako gamybos fir
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės
7
0
8
8
6
8
8
6
4
2
.
Skambinkite
mos. Konkursą laimėjo „Philip
informacijos skambinkite Angelei Kavakiensl (708-257*8552)
darbo dienomis 9 v.r.-5 v . v .
Morris'", pasiūliusi Lietuvai
arba Birutei Radzevičienei (708-257-9654).
palankiausias sąlygas Tokiu

MAR0UETTE
PHOTO SUPPLY

'

IEŠKO
Man 48 m. Esu sportiško sudėjimo, darbš
ti, nuoširdi. Susipažinčiau su rimtu vyriškiu
Nuostabu, jei draugystė baigtųsi santuoka
Rašykite adresu: J a n i n a V . , V o k i e č i ų
#12-2; V i l n i u s 2 0 0 1 ; L i t h u a n i a .

MI8CELLAN60US"

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p i g i a u mokėsit
už apdraudą n u o ugnies ir automobilio
pas mus

FRANK ZAPOUS
3208V2 W e i t 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ZIGY CONSTRUCTION
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius. ..siding", ,,tuckpointing". cemento ir dažymo darbai, porčiai, langai ir kt.
Tel. 312-471-5292

GREAT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

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 Nuolaida.* - _

New Buffalo, M l
Parduodami 4 vasarnamiai (trobelės).
Sklypas apaugęs medžiais. $129,000.
Ra/Max RasurU
Rimas Stankus
708-425-7160

1^

REALMART, I N C
6602 S. PuUski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU!
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

RACINE KEPYKLA IR
DEUKATESAI
Atidaryta 7 d i e n a s savaitėje. D i d e 
lis p a s i r i n k i m a s įvairiausių kepinių
ir n a m u o s e g a m i n t o maisto —
Catering
6216 S. Archer Ave.
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 581 •8500

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. P u t o k i Rtf.
Phone (312)581-4111

Qntur#

21

ACCENT REALTY, I N C .
5265 VVest 95th Street
|Oak Lawn, Illinois 60453
Bus. 708-630-9400
Ras. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
P r o f e s i o n a l i a i ir s ą ž i n i n g a i p a 
tarnauja įvairių nuosavybių p i r k i m e
ir p a r d a v i m e , m i e s t e ir p r i e m i e s 
čiuose.

J

UNAS REAL ESTATE
LINAS M E I L L 3 , Broker
3 8 6 0 S. A r c h e r A v a . ,
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2
T e l . 312-890-5821
312-927-0619
B r l g h t o n Park — nauja nekilnojamo
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės į U n 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

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mleg.
butas su apšildymu. $425 į mėn.
71 St. ir Mozart Ave. apyl.
Tel. 312-776-2210

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS
MABENKA
7 8 4 4 S. Cicero Av*.
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 (vairioms 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!
J o e Ir Janina

HASTER PLUMBING
! COMPANY .
Licertsed. B o n d e d . insured
Nauji d a r b a i ir pataisymai Virtuvės
ir vonics kabinetai K e r a m i k o s ply
telės Karšto vandens tankai, p o m 
pos.
Išvalome
užsikimšusius
vamzdžius^
BEN SERAPINAS
708-636-2960

HELP VVANTED

Reikalingos moterys —
namų valytojos. Reikia
gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti
angliškai arba lenkiškai.
„Landscaplng" kompanija VVashlngton, D.C. ieško darbininko sodų.
darželių, gėlynų priežiūrai Pradžiai $6
I vai. Skambinti:
Alax Škirpa, 202-244-2373.

Personai caro aide for adult
mals needad. Lifting skills required. Salary, room, and board.
Mušt speak English.
Call 312-594-0449.

ATSTATYTI TAUTOS
FONDĄ Į DEMOKRATINĘ
INSTITUCIJĄ

D R A U G A S , šeštadienis, 1993 m. balandžio mėn. 2 4 d.

A.tA.

Pokalbis su Tautos Fondo Garbės
nariu Juozu Giedraičiu
Beartėjančio metinio Tautos vybės n u t r a u k ė veiklą, a d 
Fondo susirinkimu, įvyksiančiu ministracijos išlaidos pakilo..."
gegužės 8 d. Kultūros Židinyje, Dėl to sieksime atstatyti TF į vi
B r o o k l y n e , N Y , jaučiamas suomenės vertą pasitikėjimo fi
n e m a ž a s susidomėjimas. Spau nansinę instituciją. Mes tikime,
doje, išsiuntinėtuose laiškuose kad T F nariai bus sąmoningi i r
ir T F narių tarpe pasigirdo kon žinos, kam įgaliojimą įteikti.
t r o v e r s i n i ų užuominų ir nepa
— A r dabartinė T F vado
l a n k i ų atsiliepimų dabartinės v y b ė , d o s n i ų a u k o t o j ų s u 
T F vadovybės adresu. Kreipiau a u k o t u s p i n i g u s t i n k a m a i i r
si į buvusį ilgametį TF valdybos a t s a k i n g a i p a n a u d o j a ?
pirmininką, dabar Garbės ir
— Nemanau, nes lėšos yra pa
Tarybos narį, Juozą Giedraitį, naudojamos i r politiniams t i k s 
k u r i s niekuomet nebuvo nuo TF lams, kas nesutinka su TF nuo
nutolęs, o Lietuvos ambasado statais ir JAV reikalavimais. Be
r i u s prie Jungtinių Tautų A. to, didelė dalis pinigų išlei
Jonas Rugelis, Kostas Dočkus ir Pijus Stončius - Lietuvių Fondo suvažiavime priima aukas.
S i m u t i s jį net „Mr. Tautos Fon džiama įvairioms, m a n o galvo
Nuotr. J . Tamulaičio
das"
v a r d u pavadino. Jaus jimu, b e r e i k a l i n g o m s kelio
d a m a s , k a d J. Giedraitis yra nėms. Dabartinės TF vadovybės
pasakyti, k a d jo p r a š y m a s ne k o m p e t e n t i n g a s tuo reikalu nariai gyvena išsisklaidę p o
visą plačią Ameriką. Reikia t i k
svarbus! T a d kaip tuos pra p a s i s a k y t i , užklausiau:
—
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pagalvoti, kiek daug kainuoja,
šymus patenkinti, t u r i n t t i k
d i d e l ė d a l i s T F narių reiškia norint juos visus sukviesti į
ketvirtį reikalingų lėšų?
Tokia padėtis tęsiasi jau d a u g n e p a s i t e n k i n i m ą d ė l pra susirinkimą a r posėdžiui!
— A r reikalinga T F atsto
metų. Ekonomija negerėja, ir ė j u s i ų m e t ų metinio T F susi
BRONIUS JUODELIS
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metu
išrinktos
vado
vybę
turėti Lietuvoje?
LF kapitalo pelno procentai ne
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ė
s
.
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Nereikalinga!
T a i didelės
didėja. To pelno pakėlimui rei
b
u
v
u
s
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a
nedemokra
išlaidos, o naudos jokios.
K i e k v i e n a organizacija, no šimtinę, kad taptume Lietuvių kalinga didinti pagrindinį kapi
— K o sieksite įvyksian
r i n t i augti ir stiprėti, privalo fondo nariu. Čia LF įgaliotiniai talą, kad atsirastų daugiau lėšų t i š k a i . K ą J ū s galėtumėte į tai
a
t
s
a
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t
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č
i
ame TF susirinkime?
r ū p i n t i s narių prieaugliu. N e visuose lietuvių telkiniuose turi skirstymui. Tam reikalingi nau
—
Tuomet,
d
a
r
prieš
susirin
— Sieksime atstatyti T F į
išimtis y r a ir Lietuvių fondas, pasimokyti iš amerikiečių lėšų ji LF nariai su įnašais ir su pali
nors pirmiausia jis skaičiuoja teikėjų. Jie, rinkdami lėšas, kimais. Laikas skelbti naujų LF k i m o eigą, pareiškiau, kad dr. visuomenės p a r a m o s v e r t ą
K. Bobelis, pasinaudodamas demokratinę instituciją, k a i p
finansus, kapitalą, gautus pro dienomis ir vakarais s k a m b i n a narių mobilizaciją.
centus ir metiniame pelno skirs telefonais, važiuoja į n a m u s ,
Metiniame LF suvažiavime VLIKo 4 5 % teise, sumedžiojęs paskutiniame VLIKo seime,
ruošia
įdomius
pobūvius
na
t y m e išdalintus dolerius lietu
buvo paminėtas L F visų n a r i ų d a u g k i t ų įgaliojimų (laiškuose 1991 m. buvo nutarta: „... k a d
riams pritraukti. LF Ameriko r a š t i š k a s r e f e r e n d u m a s dėl nurodęs, kad j a m pavesta per TF tęstų savo veiklą, kaip in
vybės išlaikymui.
N e s e n i a i buvusiame 30-jame je turi 12 įgaliotinių. J ų reikė papildomų L F pagrindinio kapi t v a r k y t i TF). Sakiau, jog dr. K. korporuota, tik jos narių demok
L F n a r i ų suvažiavime iškil tų dvigubai daugiau naujų L F talo milijonų s k y r i m o Lietuvai Bobelis tokio įgaliojimo neturi ratiškai t v a r k o m a organiza
mingai buvo paminėti 1992 narių verbavimui. L F taryba a r t i m u metu. Labai aišku, kad nei iš VLIKo valdybos, nei iš cija"; sieksime vykdyti p a r a m ą
m e t a i s mirę 94 LF nariai. Iš turi pajėgią spaudos komisiją. ir kelių milijonų s k y r i m a s tarybos, nei iš seimo. Viskas Lietuvos demokratinio valsty
spausdinti L F vadovybės pra Jos straipsnių mūsų spaudoje Lietuvai nepadės, dabar t e n b u v o p a d i k t u o t a i r , vado bingumo įtvirtinimui, k u r i la
„ d e m o k r a t i n i u " bai reikalinga dabar; sieksime
n e š i m a i rodė, kad 1992 m. į LF apie L F reikėtų trigubai dau e g z i s t u o j a n t f i n a n s i n e i ne v a u j a n t i s
b a l s a v i m u , buvo išrinkta, tei laikytis aukotojų pageidavimų,
įstojo t i k 63 nauji nariai. Tai giau. Lietuvių Bendruomenės k. t v a r k a i ir korupcijai.
valdybos,
apygardų,
apylinkių
buvo mažiausias
metinis
Tad remkime m ū s ų išeivijos singiau pasakius — pasirinkta, paramą skirstant.
talka
naujų
narių
suradimui
— Ko pageidutume iš T F
įstojusių naujų narių skaičius
n a m o sienas, m ū s ų lietuvybės nauja T F vadovybė.
turėtų
būti
keturgubai
didesnė.
—
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p e r L F 30-tieš metų veiklos
išlaikymą, t a p d a m i Lietuvių
Juk
visi
dirbame
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pačiam
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— Pageidauju, raginu ir kvie
laikotarpį. Nors Lietuvių fonde
fondo nariais, didindami įnašus.
— Normaliai įstatai būna čiu, kad kuo daugiausiai T F na
d a b a r y r a 6,611 narių, tačiau tikslui. Lietuvių fondas yra vi Mūsų stiprybė r e i k a l i n g a ir
keičiami, juos persvarsčius TF riai dalyvautų įvyksiančiame
n e p a s a k y t a , kiek y r a gyvų ir s i e m s d a r b a m s r e i k a l i n g a Lietuvai.
finansinė
jėgainė.
Taryboje,
o paskui jų pakei metiniame T F s u s i r i n k i m e ,
mirusių. Mirusieji 1992 metais
t i m u s išsiuntinėjus nariams. TF išklausytų visus pranešimus i r
pralenkia naujai įstojusių narių
NE T E N P A T A I K Ė
Taryboje įstatų keitimas buvo dėl jų pasisakytų, o tie, kurie ne
skaičių. Ar į tokią statistiką gali
svarstomas, b e t į metinį TF galės susirinkime dalyvauti,
r a m i a i ž i ū r ė t i LF t a r y b a ,
Nauji nariai — didesnė
Vienas Fargo, N . D . pilietis, s u s i r i n k i m ą d r . K. Bobelis
kad atsiųstų savo įgaliojimus.
valdyba, ypač įgaliotiniai lietu
jėgainė
n e g a l ė d a m a s n a k t į miegoti, atsinešė savo projektą ir jį
P. P a l y s
vių telkiniuose, per kuriuos
Nors Lietuvių fondas y r a atsikėlė, nulipo laiptais į savo „padiktavo". M a n atrodo, kad
vyko ir turėtų vykti pagrindinis
stambiausia finansinė jėgainė namo pirmąjį a u k š t ą pažiūrėti tokie pakeitimai nėra galioja
naujų L F narių verbavimas?
K O V O T O J Ų UŽ L A I S V E
lietuvybės išlaikymui išeivijoje, televizijos. P a m a t ę s ant sofos nei formaliai, nei teisiškai, nei
Suvažiavime malonu buvo
miegančią,
antklodę
a
n
t
galvos
ATMINIMUI
tačiau jos sukaupiamas metinis
logiškai — tegu susirinkimas
girdėti i r skaityti, kad 1992 m.
pelnas nepajėgia p a t e n k i n t i užsitraukusią formą, p a m a n ė , sprendžia.
gale LF turėjo 6,296,537 dolerių
1944 metais sukaks 50 m e t ų ,
prašymuose gaunamų poreikių. kad tai jo žmona. P o kiek laiko
— G r u p ė asmenų, j ų tarpe
kapitalą, kuris per metus
nusprendęs
vėl
grįžti
į
lovą,
pa
kai okupuotoje Lietuvoje prasi
Sumažėję iš pagrindinio L F
i r J ū s pats, išsiuntinėjo
paaugo 314,196 doleriais. Gerai,
kapitalo gaunamos palūkanos judino miegalę, k a d pabustų. l a i š k ą , k u r i a m e i š r e i k š t a dėjo rezistencinis judėjimas. I
k a d 1992 metais testamen
fondo pelno skirstymo komisijai Užuot pabudusi, miegančioji tik s u s i r ū p i n i m a s T F ateitimi. žūtbūtinę kovą su o k u p a n t a i s
t i n i a i s palikimais buvo LF gau
pernai ir šiais metais davė po apsivertė a n t k i t o šono, ir T e n t a i p pat p r a š o m a , k a d stojo partizanų būriai. Spėjama,
t a 211,811 dolerių, o narių įna
250,000
dolerių.
M e t i n ė tuomet žmogelis p a m a t ė visai T F i š s i u n t i n ė t ą oficialų T F kad šioje kovoje žuvo apie 15-20
šai sudarė tik 102,385 dolerius.
prašymų suma viršija milijoną nepažįstamą vyrą, k n a r k i a n t į į g a l i o j i m ą atsiųsti v i e n a m iš tūkstančių žmonių. Balandžio 9
Tačiau ir testamentus rašo dar
d. dienraštyje „Kauno d i e n a "
dolerių. Pelno skirstymas atlie ant jo sofos.
t o s g r u p ė s asmenų. T a d koks
gyvi būdami L F nariai. Todėl
kamas labai kruopščiai, su eile
Kai iškviesta policija miegan d a b a r p o to klimatas i r kokie išspausdintame šio miesto gy
L i e t u v i ų fondui r e i k a l i n g i
ventojo Augimanto Žilinsko
dokumentų, apklausinėjimais, tį pažadino, pasirodė, k a d jis a t g a r s i a i ?
gyvieji nariai. Nauji nariai. Iš
laiške siūloma 1944-uosius pa
praeityje
skirtos
paramos
racio
buvo
gerokai
neblaivus
ir
patai
— K l i m a t a s k a i s t a . . . Ta
jaunosios ir vidurinės k«°,-+os ir
skelbti Lietuvos laisvės kovo
nalaus panaudojimo tikrinimu. kė ne į savo n a m u s . Kaip jis įėjo
grupė: A. Daunys, J. Giedraitis.
iš t ų , kurie testamentus rašo.
tojų metais, pastatyti paminklą
Ir nedrįsk nė vienam prašytojui į vidų. dar n e i š t i r t a .
V. Katinas, -J. Nasvytis, dr. B.
tų kovų atminimui. Būsimojo
Nemickas, J. Valaitis, A. Vedecpaminklo statybai
laiško
k a s ir J . Vilgalys, išsiuntinėjo
K u r rasti naujus narius?
m e laiškus, pabrėždami, kad | autorius skiria 100 JAV dolerių
T
• Fondo
r • veikla
- - • pašlijo,
.I'IITTH
ir kviečia
Lietuvos žmones
Lietuvių fondo nariu tampa
„...Tautos
. visus
.
aremtl š
kiekvienas, jaunas a r senas,
a u k o s sumažėjo, kelios atsto- I P
* sumanymą.
lietuvis, fondui paaukojęs 100
dolerių. Šių dienų ekonomijoje
t a i y r a nedidelė suma šeimai,
VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS
jos nariui a r pavieniam as
m e n i u i . Tiesa, šiuo metu y r a
d a u g visokių rinkliavų. Operai
Čikagoje, orkestro triūboms
Vilniuje, Lietuvos atstatymui ir
p a s a u l i n ė m s olimpiadoms.
Lietuvių fondas stengiasi vi
siems padėti, nors n e visada
pajėgia. Jo pagrindinis uždavi
n y s — lietuvybės išlaikymas
NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ
išeivijoje, r e m i a n t lietuvių
ŽEMOS BILIETŲ KAINOS
š v i e t i m ą , k u l t ū r ą , mokslą, Grupė Chicago-Vilniaus miestų draugystės komiteto narių (iš kairės): Alė
Kėželienė, Bernie Sahlins, Gražina Liautaud, Stanley Balzekas ir Dalia
Pradedant birželio 2 d.,
s p a u d ą , jaunimo auklėjimą, Anysas.
išvykstame < ekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko.
jo tautinio
sąmoningumo
vystymą. Tai yra mūsų visų
l i e t u v i ų plačiame pasaulyje
LI E T U V O S
AIDA I
gyvybiniai reikalai. Juos Lietu
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ
vių fondas j a u parėmė per 30
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
Tel. 1-800-382-5892
8030 — 9:00 v. vakaro.
m e t ų su 3,338,380 dolerių. Argi
Visos laidos iš VV'CEV stoties
* Kama | vieną p^e 3ilt«tu$ kelionei 'en ir atgal reikia įsigyti iki gegužes 15 d ir. mažiausiai.
ši s u m a nesako, kad būti Lietu
21 dieną prieš iss"' Oant Lėktuvai kursuoia savaites dienomis $16 JAV muito, imigracijos
1450
A
M
banga.
vių fondo nariu kiekvienam
išvykimo mokestis • ną neįskaitytas Taip pat. bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai.
lietuviui yra garbė ir pareiga?
$3 patarnavimai • $1 45 AFIS
Adresas: 511 So. Nolton Ave.
Willow
Springs,
!
l
.
W)480.
Keleivis pasiruP'"* "ansportu | kitas BaitiĮOs Jalu
Amerikoje visi skubame. Nėra
Tel. (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870
laiko ieškoti, kam įteikti tą

JONAS INDRIŪNAS
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1993 m. balandžio 22 d., 8:15 vai. ryto, sulaukęs 82
metų.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Amerikoje išgyveno
34 m.
Nuliūdę liko: duktė Audronė Wozniak, žentas Edvardas;
anūkės: Patricia Norman su vyru William, Nancy Klabough
su vyru Robert; proanūkai: Rebecca ir Ashley Norman.
Velionis buvo vyras a.a. Vladislavos.
Priklausė Biržiečių ir Pensininkų klubams.
Velionis buvo pašarvotas penktadieni, balandžio 23 d. nuo
2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71
St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. Po religinių
apeigų koplyčioje 11 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę d u k t ė , a n ū k ė s , p r o a n ū k a i ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600.

NAUJI NARIAI
LIETUVIŲ FONDE

Į RYGĄ
$380*

AMERICAN TRANS AIR

A.tA.
ONAI APANAVIČIENEI
mirus, d u k t e r i m s STASEI CIBIENEI ir JANINAI
A M B R A Z I E J I E N E I , j ų š e i m o m s , g i m i n ė m s ir a r 
t i m i e s i e m s r e i š k i a m e g i l i a u s i ą užuojautą.
Ceslava ir Tadas
Aleksoniai
Nancy ir Henrikas
Čepai
Aldona
Jakniūnaitė
Aniceta ir Antanas
Januškos
Elena ir Jeronimas
Kačinskai
Marija ir Bronius
Kruopiai
Bronė
Kuodienė
Adelė ir Benediktas
Povilaičiai
Antanina
Starinskienė
Alė ir Povilas
Žičkai
L

Mirus mylimai Mamytei

A.tA.
KATAKINAI POVILAITIENEI
dr. R O M U I P O V I L A I Č I U I , j o žmonai M I L D A I i r j ų
š e i m a i bei a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e užuojautą.
Irena ir Rimantas
Juzefą
Šimaitienė

Blinstrubai

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

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME
B R I G H T O N P A R K 4330 S . CALIFORNIA AVE.
TOVVN O F L A K E 4 6 0 5 S . H E R M I T A G E A V E .
1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET
CICERO 1446 S 50th AVE.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
I.F.MONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENINC JULY, 1993
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

•
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DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. balandžio mėn. 24 d.

ČIKAGOJE IR
x Čikagos a p s k r i t i e s se
selių pranciškiečių rėmėjų
m e t i n i s b a n k e t a s b u s šį
sekmadienį, balandžio 25 d.,
3:30 vai. po pietų Šaulių salėje.
Programą atliks Lietuvos Vyčių
choras, vadovaujamas Fausto
Strolios, o banketo vadovas yra
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos klebonas kun. Anthony Puchenski. Čikagos apskri
ties ses. pranciškiečių rėmėjų
pirmininkė yra Sabina Henson.
x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, balandžio 28 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p. dainų
popietė su muz. Faustu Strolia.
Programoje: dainos, laimės
šulinys ir vaišes. Turėsime pro
gos išgirsti „Pasaulio lietuvio"
redaktoriaus B. Nainio įspū
džius iš kelionės Sibire ir Lietu
voje.
Visi kviečiam ir laukiami. Ne
praleiskite progos. Atvykite!
x Kovo gale - b a l a n d ž i o
pradžioje keturi vaikai atvažia
vo iš Lietuvos gydytis Čikagos
Shriners ligoninėje. Vilma Iva
nauskaitė (8 m.) iš Panevėžio,
Rasa Baronaitė (10 m.) ir Kęs
tutis Meištininkas (10 m.) iš
Kauno. Laura Švambarytė (13
m.) iš Šiaulių, k a r t u su
mamomis bus globojami Lietu
vos Vaikų Vilties komiteto.
Taigi iš viso Čikagoje yra
vienuolika Lietuvos Vaikų
Vilties į JAV gydytis atvežtų
vaikų.
x Iškilmės ryšium su Mo
tinos Marijos Kaupaitės diena
Čikagoje bus sekmadienį, ge
gužės 2 d. Pradžia 1:30 vai. p.p.
prie 67-tos ir Californijos gatvių
kampo. Po to bus programa
Maria aukštesniosios mokyklos
salėje. Visi kviečiami dalyvau
ti.

' 'yH$-*

APYLINKĖSE
AR V Ė L SIUNTINIUS
A P K R A U S MUITAIS?
Kai kuriuose lietuvių telki
niuose sklinda gandai, kad nuo
birželio 1 d. bus iš naujo apmuituojami siuntiniai į Lietuvą,
todėl žmonės raginami pasku
bėti ir siųsti giminėms, kol dar
neužkrauti muitai. Visų atmin
tyje labai gyvi neseni laikai, kai
už kiekvieną siuntinėlį, siun
čiamą už geležinės uždangos,
reikėjo patiems, arba giminėms
Lietuvoje, mokėti pasakiškas
muito kainas.
Kadangi daug žmonių krei
piasi į mūsų redakciją, klaus
dami, ar šie gandai turi pagrin
do, susisiekėme su viena seniau
sių Čikagoje ir kai kuriose
kitose vietovėse veikiančia
siuntinių siuntimo agentūra —
Romo Pukščio vadovaujama
TRANSPAK, o jis, savo ruožtu,
pasiteiravo ten, kur apie šį
reikalą turi būti geriausiai
žinoma — Lietuvoje.
Š. m. balandžio 22 d. gautame
laiške į R. Pukščio paklausimą
atsiliepiama: „Atsakome į Jūsų
klausimą dėl muitų kontrolės
Lietuvos Respublikoje. Pagal
šiuo metu galiojantį muitų įsta
tymą nuo prekių, skiriamų lab
darai ir humanitarinei pa
galbai, o taip pat nuo įvežamų
vaistų, v a i s t i n i ų
prekių,
medicininės technikos muito
mokestis neimamas. Tokia pat
tvarka numatyta ir pagal naują
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės 1993 m. vasario 13 d.
nutarimą Nr. 8 1 , kurio įsigalio
jimas šiuo metu atidėtas iki
1993 m. birželio 1 d.". Pasirašo
UAB „Aleksas" direktoriaus
pavaduotojas R. Šniaukšta.
Reikia tik pridurti, kad j
„humanitarinės pagalbos ir
labdaros" sąvoka kaip tik įskai
tomi siuntiniai giminėms ar ki
tiems asmenims į Lietuvą, nes
t a i s s i u n t i n i a i s mes juos
remiame, stengiamės jiems pa
dėti.
D. B.

LML eitynių dalyviai prie registracijos stalo Registruoja Pranė Šlutienė ir Birutė Vindašienė.
Nuotr. J u r g i o L e n d r a i č i o

EITYNES BUVO
SĖKMINGOS

skautai ir skautės. Visų dalyvių
nuotaikos buvo pilnos entuziaz
mo.
Šiam darbui eitynių organiza
torė ir LML komiteto narė
Birutė Vindašienė pasikvietė
skautininkes i talką. Prie dar
bo mielai prisidėjo Giedrė Penčylienė, Mante Černiūtė ir
Lidija Griauzdienė. Skau
tininkes budėjo stotyse visą
dieną, laukdamos eitynių daly
vių. Baltic Bakery savininkai
ponai Ankai vaišino dalyvius
pyragais ir pyragaičiais. Visų
pagalba ir parama prisidėjo prie
sėkmingų eitynių.
Lithuanian Mercy Lift pla
nuoja ir kitais metais ruošti
eitynes. Tikimės sulaukti dar
daugiau dalyvių.
V. L,

Lithuanian Mercy Lift dėkoja
visiems eitynių dalyviams ir
aukotojams. Nors eitynių daly
vių skaičius buvo nedidelis,
aukų pažadėta per 2,000 dol. Ei
tynių dalyviai ir toliau rinks
aukas iki gegužės 1 d. Surinktos
aukos padės Lithuanian Mercy
Lift parūpinti vaistų tuberkulio
ze bei kitomis ligomis sergan
tiems vaikams.
Eitynių dalyviai buvo įvai
raus amžiaus — nuo pačių ma
žiausių vežimėliuose iki pen
sininkų. Kartu žygiavo net
vienas šuniukas! Kai kurie
vyresnieji apėjo nurodytą kelią
net du kartus — 12 kilometrų.
Po lituanistinės mokyklos
pamokų atvyko iš Lemonto ir
Čikagos linksmai nusiteikę jūrų MOTERŲ KLUBO VEIKLA
x Pavasario žiedų — 21-sis
abiturientų balius bus gegužės
16 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.
Lietuvių centro salėje, Lemonte. Vietas prašome rezervuoti
paskambinus Gražinai Latožienei, 708-598-8126. Balių
globoja LMK Fed. Čikagos sk.
ir motinų bei tėvų komitetas.

x Lietuvių F r o n t o bičiulių
Čikagos sambūris turi naują
x Prieš užsisakydami pa
valdybą: Česlovas Grincevičius
m i n k l ą , aplankykite St.
— pirm., Stasys Džiugas — ižd.,
Casimir Memorials, 3914 W.
Nijolė Dumbrytė — sekr., Vla
l l l t h St. Turime didelį pasi
das Būtėnas ir Kostas Dočkus —
rinkimą: matysite granito
x Nijolės B a n i e n ė s meno spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
vicepirmininkai specialiems rei
kalams. Balandžio 21 įvyku p a r o d a , Pavasaris ' 9 3 " įvyks paminklus mūsų dirbtuvėje
siame susirinkime kalbėjo solis Lietuvių Dailės muziejuje, Le- pagal jūsų pageidavimą —
mont, LL, šeštadienį, gegužės 8 brėžinius. Prieš pastatant pa
tė Nijolė Ambrazaitytė.
d., 7:30 v.v.
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
(sk) tikinti, kad jis padarytas, kaip
x DĖMESIO V I D E O APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
x Greit p a r d u o d u vienos ir buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
darni tikrai kokybiškai išverst
j a ir Vilimas Nelsonai. Tel.
video įrašus iš Lietuvoje naudo dviejų šeinių namus Chicago- 312-233-6335.
jamos PAL sistemos į amerikie je ir apylinkėse. Skambinkite
(sk)
tiškąją NTSC ir atvirkščiai.- RE/MAX REALTORS, Rimas
kreipkitės į INTERVIDEO. Su S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
x Siuntiniai į Lietuvą grei
moderniausia „digital" apara ba (708) 425-7161.
čiausiai pristatomi per BAL(sk) TIA EXPRESS. Oro siuntos
tūra, už prieinamą kainą mes
perrašome viso pasaulio video ir
x Optical S t u d i o , 2620 W. per 10 dienų! Skambinkite ne
filmo formatus. Mūsų adresas: 71st St., C h i c a g o , IL 60629, mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
INTERVIDEO, 3533 S. AR tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al arba 1-800-772-7624. Arba pri
CHER AVE., CHICAGO, IL doną Kaminskienę. Darbo vai.: statykite siuntinius adresu:
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 3782 W. 79 St., Chicago, IL
Petras Bernotas.
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 60652.
(sk)
(sk) v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir antrd.
x NAMAMS P I R K T I PA u ž d a r y t a .
x Trūksta J ū s ų gyvenime
(sk)
SKOLOS duodamos mažais mė
šviežių
bei tikslių žinių iš
nesiniais įmokėjimais ir pri
x Baltic M o n u m e n t s , Inc., Lietuvos? Pirmaujantis radijo
einamais nuošimčiais. Kreipki
2621 W. 71 Street, Chicago. IL. laidų tinklas ŽEMĖ L PR0tės į Mutual Federal Savings,
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių DUCTIONS turi gerą naujieną!
2212 West C e r m a k Road —
paminklai, žemiausios kainos, I N u o š.m. kovo 15 d. RYT
Tel. (312) 847-7747.
geriausiomis sąlygomis.
MEČIO EKSPRESAS bus per
(sk)
(sk) duodamas nuo pirmd. iki
x ATLANTA IE, I n c . viena
penktd. patogesniu laiku — 10
x Ligos d r a u d i m a s atvyku
iš pirmųjų kompanijų pradėju
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ
si kompiuterizuotą aptarna siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. stoties pajėgumas gerokai
vimą ir toliau siunčia siuntinius Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & didesnis — nuo Milwaukee iki
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, L. Insurance Agency, 4651 S. Elgin, nuo Chicago iki South
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, Ashland Ave., Chicago. IL Haven. Neturite galimybių
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon 60609. Tel. 1-312-523-9191.
klausytis rytais? Jūsų pato
(sk)
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
gumui - VAKARINĖS NAU
pirmadienį. Oro siuntos iške
x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra JIENOS nuo pirmd. iki penktd.
liauja kiekvieną šeštadienį. Per lietuviška valgykla su daugybe 6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O
siunčiame dolerius į Lietuvą. skaniausių lietuviškų patie taip pat Jūsų dėmesiui —
Suteikite džiaugsmo savo gimi kalų. Neatsilankę nežinosite, sekmadieninė 45 min. laida
nėms. Mūsų naujų amerikie kaip gausiai, gardžiai ir nebran V A I R A S perduodama
iš
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — giai galite pas mus papietauti. WNDZ 750 AM. Informuoti
kaina $99. 2719 W. 71 St., Sav. J . Liutikienė i r I. Nau- lietuviai Illinois, Indiana,
Chicago, IL 80629, tel. (312) j o k i e n ė . „ S a g i l V , 6814 W. 87 Michigan bei Wisconsin valsti
434-2121. Iš toliau - 1-800- St., B u r b a n k , IL 60459. tel. jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO775-7363.
DUCTIONS radijo laidų!
708-598-0685.
(sk)
'sk)
(sk)

Lietuvių Brighton Parko mo
terų klubo metinis narių susi
rinkimas buvo kovo 4 d. Kojak
salėje. Pirm. Bernice Žemgulis
atidarė susirinkimą, svei

kindama
gražų
būrelį
atsilankiusių, ir pranešė, kad
yra mirus klubo narė Mary
Marcinkus, gyvenusi Arizonoj,
ir ten palaidota. Klubas taip pat
nutarė užprašyti Mišias vietoj
gėlių. Visos narės sutiko.
Nutarimų raštininkė perskaitė
protokolą iš buvusio susi
rinkimo, 1992 m. lapkričio 5 d.
Protokolas
priimtas
su
pagyrimu. Valdybos raportas
priimtas vienbalsiai. Knygų
patikrinimo komisija pranešė,
kad knygos y r a t e i s i n g a i
vedamos ir rasta viskas tvarko
je. Pranešimą padarė Helen
Dybas. Buvo pranešta, kad yra
3 ligonės Anna Condux, Anna
Wiechecki, Josephine Kilkus.
Klubas pasiuntė korteles su
dovana ir linkėjimais greitai
pasveikti. Pirmininkė pranešė,
kad ateinančiais metais nario
mokestis bus 5 dol. per metus,
o kitas susirinkimas bus
gegužės 6 d. Kvietė visas
atsilankyti. Visos buvo pasvei
kintos su šv. Velykom ir pavai
šintos skaniu maistu.
Rožė Didžgalvis

Smagiai laiką ..Pensininko" vakarienėje (balandžio 17 d.) praleido sol. Algir
das Brazis. Alė Kėželienė ir sol. Stasys Baras.

x „ŽAIBAS"
ketvirti
metai garantuotai ir patikimai
pristato užsienietiškas maisto
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi
užsakymai, pristatomi p e r 10
d a r b o dienų į n a m u s . Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th
Ave., Hickory Hills, n 60457,
tel. 708-430-8090.
(sk)

x SKRYDŽIAI I VILNIŲ
dar vis pigūs! Iš New Yorko
$780. Išskristi iki birželio 1.
Skambint; „ V y t i s " 1-800952-0119.
(sk)

x FIRE - LIETUVA, dar
yra keletas vietų i pranciškonų
universiteto organizuojama
„Katalikų atsinaujinimo šven
te", Klaipėdoje, Vilniuje ir
Kaune. Norintieji
vykti
kreipkitės į Travel Advisers
INC., 708-524-2244.
(sk)
x Gera naujiena Detroito
lietuviams: Baltia Express at
stovai „Europe Enterprise"
priiminėja siuntinius į Lietuvą.
Pristatykite adresu: 320 E.
Twelve Mile Rd„ Ste. 205,
Warren, M148092 arba skam
binkite tel. 313-558-9906.
(sk)

x A r yra į m a n o m a panau
doti L i e t u v o s D i d ž i o s i o s
Kunigaikštystės politines tradicijas, sprendžiant lietu
vių-lenkų nacionalizmų konflik
tus moderniais laikais (19 ir 20
amžiuje)? Egidijus Aleksand
ravičius balandžio mėn. 30 d.
(penktadienį) 7:30 v.v. Balzeko
Lietuvių Kultūros Muziejuje
skaitys paskaitą „ T a r p lenkų
ir lietuvių nacionalizmų —
Mykolo Roemerio p a m o k a " .
Šiuo metu istorikas Egidijus
Aleksandravičius yra Fulbright
programos vizituojantis profeso
rius Illinois universitete, Lietu
vių kalbos Katedroje. Lietuvoje
Egidijus Aleksandravičius dės
to Vilniaus Universitete „Devy
nioliktojo amžiaus Lietuvos
politinės ir kultūrinės minties"
kursą, o Vytauto Didžiojo
Universitete Kaune — „Lietu
vos istoriografija" ir taip pat yra
Lietuvos Istorijos Instituto,
veikiančio Vilniuje, Kultūros Is
torijos skyriaus vedėjas. Nese
nai išsilaisvinusių Lietuvos ir
Lenkijos valstybių santykių
raida turės svarbią įtaką Lietu
vos užsienio politikoje. Visi
kviečiami nepraleisti progos
pažvelgti į šią gyvybinę temą.
Egidijaus Aleksandravičiaus
paskaitą rengia žurnalo „Aki
račiai" redakcija.

VERBŲ SEKMADIENIO RELIGINIS
KONCERTAS
Verbų sekmadienis išaušo
gražus ir saulėtas, gamta lyg ir
teikė savo paramą, pradedant
savaite, kurioje yra švenčiamos
svarbios tikėjimo paslaptys.
Anksčiau išklausę šv. Mišias,
žmonės rinkosi į Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčią pradėti Di
džiosios Savaitės susikaupimą
religiniu koncertu, kuris įvyko
tą popietę parapijos bažnyčioje.
Žmonės suplaukė į bažnyčią iš
visur. Buvo galima matyti ne
tik vietinius parapiečius, bet ir
toliau gyvenančius parapijos
narius. Taip pat ir atvyko iš
kitų parapijų, net ir iš tolimų
priemiesčių. Žmonės pripildė
bažnyčią. Kaip gražu, kad lietu
viai, nors išsisklaidę po plačią
Čikagos apylinkę, suvažiavo į
pagrindinę Čikagos lietuvių
parapiją pradėti Didžiąją Savai
tę, išklausant šio, jau tapusio
tradiciniu, Verbų sekmadienio
koncerto.
Koncertą atidarė kleb. kun.
Jonas Kuzinskas, trumpai ir
gražiai apibūdindamas šio kon
certo reikšmę ir pristatydamas
choro valdybą bei dirigentą.
Valdybą sudaro: pirmininkas
Vaclovas Momkus, vicepirmi
ninkas Povilas Kantas, sekreto
rius Kazys Skaisgirys, iždinin
kas Vitas Kazlauskas ir narys
Vitalius Lekeckas. Dirigento
pareigas jau daug metų eina
muz. Antanas Linas. Visi prista
tytieji nuėjo per bažnyčią prie
vargonų atlikti šiai popietei
skirtas pareigas.
Šių metų koncertą praturtino
net penki solistai — Alvina
Giedraitienė, Genovaitė Mažei
kienė, Margarita Momkienė,
Vaclovas Momkus ir svečias iš
Lietuvos, Bronius Tamašaus
kas. Pirmiausia mišrus choras
atliko Dambrausko „Popule
Meus", toliau — Sasnausko
„Skubink prie kryžiaus", kurį
giedojo Vaclovas Momkus ir
sekstetas. Gerai žinomą Bizet
giesmę „Agnus Dei" atliko
Genovaitė Mažeikienė kartu su
x Šiandien v a k a r e operos
solistų ir choro koncertas
įvyksta 7:00 vai. vak. J a u n i m o
c e n t r e . Dainuoja: Irena Milke
vičiūtė, Nijolė Ambrazaitytė,
Bronius Tamašauskas, Jonas
Vaznelis ir Lietuvių Operos
choras. Diriguoja Alvydas Vasaitis. Akompanuoja Ričardas
Šokas. Bilietai gaunami prie
įėjimo į salę nuo 5:30 vai. po
pietų. Mašinas saugos policija.
Kviečiame visus šiame reto
pobūdžio koncerte dalyvauti.
(sk)
x „ N i e k i e n o ž e m ė " pa
r o d o s u ž d a r y m a s įvyks
sekmadienį, balandžio 25 d. nuo
12 vai. iki 4 vai. p.p. Lion Frame
galerijoje 3125 W. 71st St.
(viena gatvė į rytus nuo Kedzie
Ave.) Tel. 312-778-6322. Bus
rodoma vaizdajuostė iš da
bartinės Prūsų Lietuvos (Kali
ningrado srities).
(sk)
x JUOZAS BACEVIČIUS
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis,
income tax, vertimai, notariatas, naujų v a i r a v i m o teisių
gavimu. Turime kompiuterų ir
fax. Skambinti 312-778-2233.
(sk.)_

x KAIRYS BALTIC EXPEDlTlNG turi įvairybių patarna
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje.
Pristatome 6 rūšių traktorius
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už
$6,200. Turim įvairių padargų
traktoriams. Siunčiam dolerius
į Lietuvą ir pristatom gavėjui į
rankas: 4% už persiuntimą +
pristatymas, 3% siunčiant virš
$2,100 + pristatymas. Rašyti ar
skambinti: Vytui a r Genei
Kairiams. 517 Fruitland Rd.,
Stoney Creek, Ontario. L8E
5 A 6 C a n a d a . T e l . (416)
643-3334. Fax (416) 643-8980.
(sk)
(sk)

mišriu choru. Bronius Tama
šauskas giedojo Rossini „Cujus
animam", po to sekė kitas Ros8ini kūrinys — „Fac ut portem",
atliktas Alvinos Giedraitienės.
Mišrus choras giedojo Gounod
„Garbė Viešpačiui".
Po pertraukos buvo Ričardo
Šoko a t l i k t a s v a r g o n a i s ,
Franck „Choralas, No. 3, A moli
(A minor)". Vyrų choro balsai
didingai klausytojus žavėjo,
atliekant „Jesu dulcis". Mar
garita Momkienė giedojo
Dubois „O vos omnes", o po to
kitą Dubois kūrinį, „Pater,
dimitte", atliko Bronius Tama
šauskas ir Vaclovas Momkus,
kartu su mišriu choru. Labai
jautriai nuskambėjo mišraus
choro atlikta Verdi „Vergų
giesmė" ir Haendel „Aleliuja".
Koncertas įspūdingai užbaigtas,
visai bažnyčiai atsistojus, chorui
giedant Dambrausko „Maldą už
tėvynę".
Chorui ir solistams pritarė
16-kos asmenų simfoninis
orkestras ir Ričardas Šokas var
gonais.
Koncertui sėkmingai praėjus,
didelė padėka
priklauso
klebonui kun. Jonui Kuzinskui,
kuris įvedė šią gražią tradiciją
parapijoje, tvarkė ir koordinavo
koncerto planavimą ir kitus
reikalus. Padėka choro valdybos
pirmininkui Vaclovui Momkui,
kuris ne tik atliko solo partijas,
bet ir rūpinosi įvairiais koncer
to reikalais. Širdingas ačiū taip
pat priklauso muz. Antanui
Linui už ilgas darbo valandas,
įdėtas besiruošiant šiam kon
certui, vargonininkui, solis
tams, choristams ir mecena
tams. Danutei Varaneckienei,
nupiešusiai koncerto programos
viršelius ir reklamų lapus;
Mickey ir Vince Petrošiams,
kurie suruošė pokoncertines
vaišes parapijos salėje.
V . S.
x Kas n o r i laiką maloniai
praleisti su „Grandies" šokėjais,
turi balandžio 24 d., šeštadienį
6:30 v.v. ateiti į Lietuvių centrą,
kur „Grandies" šokėjai savo me
tiniame pokylyje pasiryžę ne tik
pradžiuginti savo svečius, bet ir
užkrėsti juos savo jaunatvišku
gyvumu, kad, prasidėjus bend
riems šokiams, neliktų n ė
vienos sėdinčios poros. Dalia
Bilaišytė, Violeta Fabianovich,
Vida Brazaitytė ir Reda Pliūrienė yra tautinių šokių moky
tojos. Po programos šokiai, gro
jant A. Barniškio orkestrui.
Laukiame!
x Sekmadienį, b a l a n d ž i o
25 d., 10 v.r. — 1 v. p.p. vyks
Kriaučeliūno Vardo Lietuvių
Montessori Vaikų Namelių
apžiūrėjimas. Kviečiame tė
velius su vaikučiais nuo 2¥t iki
6 metų amžiaus apsilankyti ir
susipažinti su mokyklėle. J a u
galima registruotis sekantiems
mokslo metams. Vaikų Name
lių adresas: 2743 W. 69th St.,
Chicago, IL, 60629. Tel. 312476-4999.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 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 va! 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
Valandos pagal susitarimą

