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Žinios iš Lietuvos — Elta

Nr. 98

Rusija siūlo planą
užbaigti karą
Bosnijoje

Lietuva prašo
atlyginti už
okupacijos padarytus
nuostolius

Washington, DC, gegužės 20 stabilizuoti tą regioną ir jei tai
d. (NYT) - JAV ir Rusija ket būtų tik laikinas dalykas, ku
virtadienį sutarė bendromis jė riuo nebūtų einama prie Bosni
gomis kartu su Europa sukurti jos pasidalinimo. JAV nenorėtų
visoms priimtiną Bosnijos karo dalyvauti JT daliniuose saugan
užbaigimo strategiją, kurioje čiuose tas gyvenvietes, bet
V'lnius, gegužės 21 d. (Elta) pažymėjo, kad jį labai padrąsi
bent tuo tarpu bus pripažinti svarsto galimybę iš oro apginti
— Lietuvos derybos su Rusija no prezidento pareišktas prita
serbų teritoriniai laimėjimai.
ten esančius JT dalinius.
pagaliau pajudėjo iš aklavietės, rimas nepriklausomai žurna
Šiuo metu sekr. W. Christo
Naujosios strategijos tikslas
konstatavo Lietuvos valstybinės listikai. Tai labai svarbu,
nebebūtų priversti serbus atsi pher stengiasi sudaryti progra
delegacijos vadovas, Seimo na pasakė Aidan White, nes kai
sakyti savo laimėtų teritorijų, o mą, kuriai pritartų ir Rusija ir
rys Virgilijus Bulovas. Po dau kuriose šalyse valdžia ir vado
vieton to tik apriboti karą ir Britanija ir Prancūzija. Numa
giau kaip pusmečio pertraukos vai, manipuliuodami spaudą,
politiškai stabilizuoti Balkanus, toma, kad joje bus JT apsaugo
dvi dienas Vilniuje vykusį vals mėgina siekti sau politinės
kad būtų sustabdytos masinės tos gyvenvietės musulmonams,
tybinių derybų delegacijų susi naudos.
žudynės. Kai apie tai pranešęs Bosnijos-Serbijos pasienyje bus
A. White atvyko į Vilnių da
tikimą jis įvertino teigiamai,
JAV adrmnistracijos pareigūnas pastatyti JT sargybiniai pri
nors ir pabrėžė, kad abi pusės lyvauti gegužės 21 d. prasi
buvo paklaustas, ar tuo nebus žiūrėti, kad Belgradas laikytų
nepasiekė tų rezultatų, kurių dedančioje tarptautinėje konfe
apdovanojami etninį svarinimą si žadėtosios ginklų blokados
norėjo. Tokios pat nuomonės, rencijoje „Masinės informacijos
atlikę serbai, jis atsakė: „First Bosnijos serbams, sustiprinti J T
pasibaigus susitikimui, buvo ir priemonės — demokratijai".
things first" atseit — pirmiau daliniai netolimoje Makedonijo
Ketvirtadienį įtakingas būrys senatorių iš abiejų politinių partijų sukūrė naują kliūtį preziden
Rusijos delegacijos vadovas, am
sia reikia sutvarkyti svarbiau je, galbūt prisidedant ir JAV ka
to Clinton siūlomam valstybės biudžetui — alternatyvinį biudžeto projektą, kuriame mažiau ir
basadorius ypatingiems pavedisius dalykus.
Mažėjanti infliacija leis
riams, ir padidintas skaičius
išlaidų ir taksų Spaudos konferencijoje planą pristatė (iš k.) William Cohen, Bennett Johnston,
mams Viktor Isakov.
greičiau įvesti litą
David Boren ir John Danforth.
tarptautinių
stebėtojų pietinės
Pagal naująją
strategiją,
Vienas svarbiausių ir, Virgi
kurią ketvirtadienį aptarė JAV Serbijos Kosovo provincijoje, ku
lijaus Bulovo nuomone, sun
Apie lito įvedimą gyventojai
bantieji būtų trečioje vietoje — valstybės sekretorius Warren rios gyventojų 90% yra albanai.
kiausių klausimų buvo sutar bus įspėti iš anksto, spaudos
žemiau, negu Bahamų salų gy Christopher su Rusijos užsienio
ties projektas dėl atlyginimo už konferencijoje, pareiškė Lietuvos
Rusija s : ūlo laipsnišką
ministru Andrėj Kozyrev JAV
ventojai,
Estijos
ir
Pietų
Korėjos
žalą, kurią Lietuvai ir jos žmo valstybinio banko pirmininkas
taikos planą
Valstybės departamente, iš es
gyventojai.
nėms padarė buvusi sovietų Romualdas Visokavičius. Kartu
mės
būtų
atidėta
Vance-Owen
New Yorkas, gegužės 19 d. gyventojų metines pajamas ir
Bet beveik kiekvienas kraštas
kariuomenė, užpernai perėjusi jis patvirtino neseniai prez.
tarptautinėse derybos sukurta
Ketvirtadienį vykusiuose
(Reuters)
—
Nors
visame
pasau
procentinį
jų
išsidėstymą
ir
turi
bent vieną mažumą, kuriai
į Rusijos jurisdikciją. Lietuva Algirdo Brazausko pasakytą tei
taikos
sutartis,
kuri
reikalauja,
susitikimuose
Rusijos užsienio
išdėstė savo poziciją šiuo ginį, kad, esant tam tikroms ap lyje šalys krypsta į demokratiją, gyventojų pajėgumą pirkti. Šio yra daug sunkiau prieiti prie kad serbai atsisakytų apie pusės sekretorius A. Kozyrev pristatė
reikalu: Rusija, kaip Sovietų linkybėms, litas gali būti įves 90% žemės gyventojų neturi įta JT pranešimo tikslas yra paska gerovę užtikrinančių resursųra- savo išsikovotų žemių.
pasiūlymą, pagal kurį Vancekos įstaigoms, kurios juos tie tinti valdžias ir įstatas, kaip šoma JT pranešime. Pvz. Čilėje
Sąjungos t e i s i ų perėmėja, tas po kelių mėnesių.
Sekr. Christopher atsisakė Ovven sutartis būtų įgyvendina
siogiai paveikia, yra rašoma Pasaulio Bankas, atkreipti dau tarp 1970 ir 1988 metų netur
privalo atlyginti už tai, ko
Susitikime su žurnalistais
ma palaipsBtai, kaip nors įti
tingiausioj© penktadalio gyven smulkiau pakalbėti apie naujaii
Lietuva neteko nuo 1940 iki dalyvavo ministras pirmininkas naujoje Jungtinių Tautų studi giau dėmesio į žmojpCLų rosur
kinant
serbus tą planą priimti.
planą,
sakydamas,
jog
pirmiau
1990 metų. Tačiau Rusijos Adolfas Šleževičius. Kalbėda joje. Daugelyje kraštų netur sų ugdymą — į sąvoką, jog di tojų pajamos nukrito trimis pro nori visa tai aptarti su Pran Sekr. Christopher pasakė mi
delegacija atsakymo nedavė, mas apie vyriausybės ir valsty tingiesiems, moterims, imi džiausias šalies turtas yra jo centais, o tuo tarpu turtingiau- cūzija ir Jungtinėms Karalystė nistrui Kozyrev. kuris praėjusią
nes, pasak jos vadovo, neturėjo binio banko piniginę politiką, grantams, religinėms bei etni žmonės, tad svarbiausia in siojo penktadalio pajamos paki mis. Rusijos Užsienio ministras savaitę keliavo po Balkanus,
šalies vadovybės įgaliojimų. premjeras pažymėjo, kad ja sie nėms mažumoms sunku pasi vestuoti į žmones — į jų išmoks lo 10%. Bangladeš valstybėje be Andrėj Kozyrev, kuris penkta kad JAV nesipriešina jo pastan
Ankstesnė Rusijos nuostata kiama stabdyti infliaciją. Stai naudoti teisine sistema, darbi linimą, jų sveikatos priežiūrą, veik pusė šeimų, gyvenančių ne dienį susitinka su prez. Bill goms sustabdyti karą Bosnijoje
buvo ta, kad ji negalinti at gus talono kurso kilimas dolerio ninkų unijų užnugariu bei val žmogui teigiamos aplinkos miestuose, yra bežemiai ir gauna Clinton, pasakė, kad planai yra laipsniškais ėjimais, bet kad
sakyti už t a i , ką Sovietų atžvilgiu, sutiko jis, laikinai džios įstaigų patarnavimais, nuo sukūrimą — kad žmonės galėtų, tik 17% išduodamų paskolų labai konkretūs, bet kad reikia JAV nedalyvaus tokiame pro
Sąjunga darė Lietuvoje 1940 sukėlė kai kurių sunkumų pra kurių priklauso, kaip jie galės būti produktyvūs visuomenės pirktis žemę.
pasitarti su kitais partneriais. cese. JAV nesipriešina Rusijos
užsidirbti pragyvenimą, kur jie nariai. Šiais pranešimais JT
Net ir išsivysčiusiuose kraš
metais ir vėliau.
monės įmonėms, nes šiuo atve
bandymams, tik nenori jungtis
Buvo planuota šiame susiti ju didėja jų produkcijos gamybos lankys mokyklas, ar kur gaus nori skatinti, kad krašto turto tuose d a u g i a u s i a gerovės J A V turėjo atsisakyti savo į jokią veiklą, kuri įtrauktų
investavimą įtakotų kuo dau rodiklių yra prieinami vyrams,
kime parengti sutartį dėl Rusi kaštai. Tačiau tai laikinas medicininę priežiūrą.
"JAV karius kol karas Bosnijoje
pasiūlymų
„Žmonių
atstūmimas,
o
ne
giau šalies gyventojų, nes tai daug mažiau — moterims. Jei
jos karinio tranzito iš Vokieti reiškinys. Artimiausiu metu
dar nėra pasibaigęs. Bet JAV
jos per Lietuvos teritoriją. Jos viską į vėžes turėtų įstatyti priėmimas yra vyraujanti tik neš šaliai didžiausią visuotinę gerovė nėra skaičiuojama ne
Aukšti JAV administracijos sutiks siųsti ten savo karius po
pagal šeimas (pagal vyro gerovę
projektą ir praktinius pasiū rinka. Vyriausybė į kainų rovė", pranešė buvęs Pakistano gerovę.
pareigūnai
pripažįsta, jog dėl to, kai taikos sutartis bus visų
Pranešime rekomenduojama skaitant visų šeimos narių), o
lymus Lietuva pateikė gerokai reguliavimą nesikiš. Premjeras finansų ministeris Mahbub ui
stipraus sąjunginkų bei Rusijos pusių pasirašyta, dalyvauti tai
anksčiau, bet Rusijos delegaci taip pat akcentavo, kad nei vy Haq, Jungtinių Tautų žmogaus pertvarkyti užsieniui teikiamą moterų ir vyrų gerovė atskirai, pasipriešinimo prezidento Clin kos palaikymo priežiūroje.
jos nariai sakė, kad jų ekspertai riausybė, nei bankas nedarys padėties gerinimo studijos 1993 pagalbą, kad per ją teikiamoji Japonija sąraše nukristų į 17-tą ton pasiūlymas siųsti ginklus
Kai kurie JAV senatoriai,
parama sveikatos priežiūrai, vietą, Švedija būtų pirmoje. Po
nespėję tų dokumentų išnagri pinigų emisijos, ir, mažėjant metams vadovas.
Šiame pranešime buvo iškelti švietimui bei kitoms sociali jos Norvegija, Prancūzija. Dani Bosnijos musulmonų dominuo pietavę su ministru Kozyrev,
nėti.
infliacijai, greičiau atsiras
JAV-ose esantys skirtumai tarp nėms prievolėms būtų padidin ja, Suomija, Australija, Naujo jamai vyriausybei nebeįmano sako, jog planas Vance-Ovven
Rusijos delegacijai buvo pa prielaidos litui įvesti.
baltųjų ir juodųjų bei ispaniškai ta nuo dabartinių 7% iki 20%. ji Zelandija, Olandija, JAV. Bri mas. Vieton to, JAV nebesi sutartį laipsniškai įgyvendinti
teikta informacija apie Kara
priešina Prancūzijos siūlomam nėra gerai išmąstyti ir neaiškiai
kalbančiųjų mažumų, tuo paro
Pagal žmogaus gerovės ro tanija ir Kanada.
liaučiaus srityje gyvenančių Opozicija: B a n d o m a įteisinti
planui
Bosnijoje sukurti kelias suformuluotas. Senatorius Ridant, kad ir išsivysčiusiuose dyklę Japonija yra pirmoje vie
lietuvių padėtį. Rusija pažadėjo
sovietinį žemės atėmimą
JT dalinių apsaugotas musul chard Lugar (R-IN) pareiškė:
kraštuose yra aštrių kontrastų, toje, o po jos yra Kanada, kuri
ją išnagrinėti. Galimas dalykas,
„Prieš dvi savaites atrodė, kad
monų gyvenvietes.
bet ji — „stebėtinai atvira vi pernai buvo pirmoje vietoje.
bus sudaryta grupė atitinkamo
Vytautas Landsbergis Seime suomenė", besistengianti kovoti Japonija ir keli kit; Rytų Azijos
Prieš porą savaičių keliau JAV turi planą. Dabar aure, dėl
susitarimo projektui parengti. perskaitė opozicijos pareiškimą
damas po Europos sostines, atsiradusio beveik visiško JAV
su diskriminacija. Problemos kraštai yra daugiau investavę į
Kitas delegacijų susitikimas „Dėl žemės grąžinimo stabdy
JAV-ose „yra tik ledkalnio švietimą ir turi daug mažiau
— Gu a te m ai oje 32 metus sekr. Christopher priešinosi JT vadovavimo vakumo. ateina ru
įvyks Maskvoje birželio pirmo mų". Pareiškime pažymima, jog
viršūnė, palyginus su mažumų bedarbių, negu kitos šalys. Tre užsitęsusiam civiliniam karui apsaugotoms musulmonų gy sai ir vykdo energingiausia dip
je pusėje.
Seimui pateiktose svarstyti padėtimi kitur", pasakė M. čioje vietoje yra Norvergija, o po užbaigti vykstančios derybos venvietėms. Tuomet jis argu lomatinį darbą. Toks rolių pasi
žemės ūkio reformos pagrindi Haq.
jos Šveicarija, Švedija, JAV, Meksikos mieste nutrūko, šį mentavo, kad tokios gyven keitimas atima kvapą".
Sausio 13-osios m e d a l i s —
nėse kryptyse nieko nesakoma
Šiame pranešime, kuris išlei Australija, Prancūzija, Olandija kart nenumatant datos derybų vietės sukištų musulmonus į
Tarptautinės žurnalistų
apie atimtos žemės grąžinimą džiamas jau ketvirti metai, ir Britanija.
tęsimui. Dešiniosios pozicijos getus, tuo teigiamai atlyginant
KALENDORIUS
federacijos v a d o v u i
savininkams, — ten kalbama šalys yra surikiuojamos pagal
Bet JAV juodieji, jei būtų valdžia ir kairiųjų sukilėlių Bosnijos serbams už etninį
apie žemės privatizavimą ir apie „žmogaus gerovės rodyklę", skaitomi kaip atskira tauta, sąjungos vadai visi išstatė eilę svarinimą, be to. kalbėjo
Gegužės 22 d.: Rita, Julija,
Gegužės 20 d. Algirdas Bra būsimus tos žemės savininkus
sudarytą įvertinant to krašto būtų 31-oje vietc-e, kartu su reikalavimų, atsisakę bet kokių Christopher, jas būtų beveik
Aldona.
Eimantas.
zauskas priėmė Tarptautinės arba žemdirbius.
neįmanoma apginti no serbų
raštingumą, kaip ilgai žmogus Trinidad ir Tobage salomis Ka derybų.
Žurnalistų federacijos genera
Gegužės 23 d.: 7 Velykų sek
Šios sąvokų manipuliacijos gali tikėtis išgyventi, krašto ribų jūroje. JAV i-paniškai kal
puolimais iš oro, nepakenkiant
linį sekretorių Aidan White. tikslas, sakoma pareiškime, yra
madienis. Andriejus Bobola, De— New York, gegužės 14 d. — tuo pačiu ir ginamiesiems.
Prezidentas įteikė jam valstybės įteisinti Sovietų Sąjungos ir
Lietuvos Misijos iniciatyva,
Dabar, kaip praneša vienas ziderijus. Merkurijus, Gertauapdovanojimą — Sausio 13-osios sovietinio režimo įvykdytą demokratijos pagrindams bei birželio 2 d. sušilkime Vilniu Baltijos Misijų ekspertai susi aukštas JAV administracijos tas.
atminimo medalį. Jis pareiškė žemės atėmimą, ūkininkų api teisingumo supratimui; tai je. Jei programa r.okytojų nepa tiko su Jungtinių Tautų Trečio pareigūnas, W. Christopher ga
G e g u ž ė s 24 d.: J o a n a ,
apdovanotajam nuoširdžią padė plėšimą ir jų ištrėmimą į Sibirą, pažeidžia pagrindines žmogaus tenkins, streikų? žadama pra jo komiteto pirmininku aptarti lėtų sutikti su apsaugotų gyven Zuzana, Algirdas, Gina.
ką už didelę paramą Lietuvai nepriklausomos Lietuvos žemės ir piliečių teises.
Gegužės 25 d.: Beda Garbin
tęsti rudenį, prasidėjus nau pasiruošimą Pasaulinei Žmo viečių pasiūlymu, jei tai būtų
tragiškosiomis 1991 m. sausio ūkio sunaikinimą ir kaimo žmo
jiems mokslo me:;ims.
gaus teisių konferencijai Vie dalis plačiau apimančio plano gasis, šv. Grigalius VII, šv.
dienomis. Sausio 13-osios naktį nių pavertimą kolūkiniais bau Mokytojai sustabdė streiką
Marija Margarita Pazzi, Alman
Kultūros ir švietimo ministe noje. Neformalios tarpvalsty
Aidan Wbite, gavęs žinią iš Lie džiauninkais. Valdžia negali
tas,
Jovilė.
rijos duomenimis antrąją strei binės konsultacijos vyks birželio
tuvos žurnalistų sąjungos, tuoj privatizuoti to, kas jai nepri
Gegužės 20 d. susirinkę Vil ko dieną — gegvės 14-ąją — 9-11 d., prieš pat prasidedant
— Ministras pirmininkas
pat susisiekė su daugelio šalių klauso — svetimos žemės priva niuje mokytojų streikų komite nedirbo daugiai ia mokytojų — konferencijai, kuri įvyks birže
ORAS C H I C A G O J E
Adolfas Šleževičius kaltina Są
žurnalistų organizacijomis, ir jau tizavimas reiškia smurtu pri tų atstovai nutarė sustabdyti 142. Paskutiniai — gegužės lio 14-25 d.
jūdį mokytojų streiko organiza
šeštą valandą ryto visas pasau siplėšto turto skirstymą ir par streikus. Gegužės 21-ąją visose 20-ąją - streiką o 70 mokyklų
Šeštadienį saulė tekėjo 5:25,
vimu.
Streikuoja
apie
30
Vil
lis žinojo apie Vilniuje įvykusią davinėjimą.
pedagogai.
Dau^usia
streika
leisis
8:10. Temperatūra dieną
Lietuvos mokyklose vėl vyko
— K a u n e Lietuvos Vete
niaus
mokyklų.
Streikas
vyksta
tragediją. Suomijos, Norvegijos,
69 F (21 C), ryte giedra. į popie
Dokumente akcentuojama, pamokos. Pedagaogai taip pat at vo Vilniaus, Kaune ir Panevėžio rinarijos Akademijos rektorium
Švedijos — daugelio šalių žurna kad tokių nuostatų svarstymas, sisakė siūlymo boikotuoti egza- mokytojai. Jie irklavo dešim- paskirtas 37-metis V. Bizokas. taip pat Panevėžyje, Šilalėje, tę renkasi debesys, naktį 51 F
listų organizacijos tuomet or o tuo labiau LDDP daugumos minus. Mokytojai lauks iki ties minimalių f> venimo lygio Akademijos buvusiam rektoriui Klaipėdoje, Kaune, Trakuose. (10 C).
ganizavo labai plačią protesto pritarimas joms Seime, yra gegužės 31 dienos, kai bus pa- atlyginimų, sum^ėti už streiko R. Karazijai gruodžio mėnesį Jonavoje, Anykščiuose, Plun
Sekmadienį saule teka 5:24,
gėje, Mažeikiuose ir dar keliose šiek tiek šilčiau, apsiniaukę ir
kampaniją.
rengta
vyriausybės
žadėtoji
jų
dienas,
piniguuž
vasaros
neleistinas tiek moraliniu, tiek
tapus Lietuvos žemės ūkio
Tarptautinės žurnalistų fede teisiniu požiūriu, nes tai prieš būklės pagerinimo programa, atostogas mokėt pagal pasku ministru, akademija iki šiol vietose. Viso streikuoja apie 150 lietinga. Panašus oras pirma
mokyklų.
racijos generalinis sekretorius tarauja Lietuvos Konstitucijai, Ją mokyklų atstovai apsvarstys tiniųjų trijų mėnesių vidurkį. buvo be rektoriaus.
dienį.

90% žemės gyventojų negali
įtakoti savo gerovės
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TAPKIM NAUJAIS
KNYGNEŠIAIS
Man, kaip lingvistei, rūpi
žodžiai: jų reikšmė, jų kilmė ir
sudėtis. Man, kaip lietuvei, rūpi
ypatingas ir brangus lietu
viškas žodis: jo istorija, jo, tiek
akademiniai kiek emociniai
skaudus barbarizavimas, ir
ypač jo išlaikymas bei puoselė
jimas. O man, kaip ateitininkei,
labiausiai rūpi idėjos, moralė,
Kristaus žodis. Šiuos visus troš
kimus, susidomėjimus, pasiryži
mus dažnai aprūpina ir paten
kina viena — knyga.
Pedagogės Marijos Pečkauskaitės žodžiais: „Knyga yra ste
buklingas dalykas. Atskleisi ją
— negyvas, bežadis popieriaus
pluoštas ima tau kalbėti įvai
riais balsais. Iš jo pakyla
žmonių būriai ir rodo tau gro
žybių grožybes, kokių tik bėra
žemėje ir kokių nė būti negali,
kurias tik žmogaus siela tenu
jaučia. Knyga yra geras bičiulis
kuris guodžia mus nuliūdusius,
moko, rodo kelią, duoda patari
mus, atidaro akis, kad aiškiau
regėtume, ir ausis, kad geriau
girdėtume". Lietuvių tauta
pasižymi savo knygnešiais, kai
kurie iš jų padėję galvas tam,
kad lietuviškas knygas ar spau
dą platintų bei išsauguotų!
Pagerbti buvusius knygnešius
yra būtina susipažinti su jųjų
siaubingais pergyvenimais. Tad
telkiu keletą šiurpių pavyzdžių,

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO pr«num«rata mokama I i anksto

to atlikti, drąsiai kvieskime
mokytojus, organizacijų vado
vus, vaikų globėjus, močiutes,
senelius į talką.
Ar dar nesame įsitikinę, kad,
jeigu pranyks kalba, pranyks ir
tauta? Privalome ne tiktai bran
ginti savą žodį, savas knygas,
bet tuo pačiu skleisti tuos
raštus, tas žinias. Kun. dr.
Juozo Prunskio žodžiais: „kai
tiek daug aukų lietuviškai kny
gai parodė mūsų tėvai kovose
dėl savo kultūros, mes turime
rasti įkvėpimo tapti naujais
knygnešiais". Vilties kupina, ne
sykį tuos žodžius esu skaičiusi.
Bet kaip mums tapti naujais
knygnešiais, ar idėjanešiais?
Pažvelkime trumpam Lietuvos
komunistinės okupacijos pasek
mių link. Galima paklausti,
kiek yra sielų jau apnuodytų
partijos šūkiais, ,Lenino anūkų'
eilėraščiais? Kiek kartų vaikas
gali pamatyti užrakintas ar ap
kaltas bažnyčios duris ir išlikti
to vaizdo nesuteptu? Kiek pra
rado broliai Tėvynėje, nesusipa
žinę apsčiai su Maironiu, Krėve,
Brazdžioniu, Aisčiu, su Šapoka?
Iš patirties galius atsakyti kad
padėtis, nors kartais niūri, nėra
beviltiška. Už kiekvieną neti
kintį, neapsišvietusį jaunuolį
Lietuvoje yra du ar trys, ar gal
net daugiau, kurie domisi viskuom, siekia aukštesnio išsi
lavinimo lanko bažnyčią, pri
klauso organizacijai.
Viena mano pusseserė Vilniu
je pasakojo, kai močiutė vežėją,
kūdikėlį, iš miesto į kaimą slap
toms krikštynoms. Ta pati pus
seserė neseniai laiške prašė
manęs atsiųsti katekizmo vado
vėlį jau savo vaikams.
Kitam mano pažįstamam iš
Šiaulių būdavo privaloma parė
jusiam į namus tos dienos pa
mokas papaskaoti močiutei, ku
ri tuojau pat permokydavo jį
teisingai, kovodama prieš
didžiulį tarybinį melą. Tiesiog
spindėdamas man paasakojo,
kada močiutė jam aiškino apie
Vytauto Didžiojo laikus. Tam
draugui išsiunčiau Šapokos
istoriją. Jis neseniai laiške rašė,
kad įsteigė savo mieste Lietuvos
istorijos mėgėjų ratelį.
Aišku, pasakojimai įvairūs,
bet tas pats prašymas skamba
visuose Lietuvos kampeliuose:
„Tik siųskite knygų!" Pati jau
nesuskaičiuoju kiek „Programos
vadovų" išsiųsta Lietuvos jau
nučiams per JAS-CV. Tikiuosi,
kad kitų sąjungų dėka panašūs
siuntiniai keliauja mūsų bend
raminčiams Lietuvoje. Toliau

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U S A . savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
USA dol.) savaitinis

siūlyčiau organizuotai persiųsti
literatūrą Lietuvos gimnazi
joms, vaikų vadovėlius ar mal
daknyges Lietuvos parapijoms.
Giminėms siųskime viską, k a s
įmanoma. Iš patirties taip p a t
žinau, kad tinka siųsti sutaupytų
žurnalų komplektus (pvz. „Atei
ties", „Moteris", „Laiškai Lie
tuviams") Prisiminkime kad
knyga, spauda tinka kiekvie
nam. Sužlugusiam žmogui, pa
vargusiai sielai tegul knyga
būna langas į pasaulį, tegul
tampa v i l t i e s pavidalu. O
susipratusiam, trokštančiam
tegul knyga tampa įrankiu
kitiems mokyti, žinias skleisti.
Bepigu Lietuvai atgauti nepri
klausomybę aštuonioliktaisiais
metais, turėjus Kudirką ir
Basanavičių. Dabar Lietuvai
reikia žinių, rašybos, Švento
Rašto, p e r t e k l i a u s g r a ž i ų
minčių, stambaus pagrindinio
ramsčio, kad neišryškėtų jokia
idealistų, dvasininkų ar patrio
tų stoka. Baigdama norėčiau
šios misijos idėjas pabrėžti kun.
dr. Prunskio žodžiais: ,,Be
aukštesnės idėjos negali egzis
tuoti nei žmogus nei tauta.
Žemėje gi tėra tik viena aukš
čiausia idėja: sielos nemir
t i n g u m a s , n e s visos k i t o s
aukštesnės idėjos, kuriomis
gyvena žmogus, kyla tik iš šios
idėjos — sielos nemirtingumo.
Mylėdami nemirtingąsias sie
las, stenkimės jas per gerą spau
dą laimėti Dievui".
Danutė Petrusevičiūtė

kilniųjų Lietuvos knygnešių
egzistencijos akimirkų:
— Knygnešys Ignas Milašius,
žandarų vejamas, nakčia su kny
gomis pabėgo į kapines. Bebėg
damas knygas suvertė į nese
niai išskastą numirėliui duobę,
pats išsislapstė.
— Knygų platintoją Mockaitį
žandarai žiauriai mušė. I nosį
rykštes kišo, visą sukruvino.
Kraujas bėgo ne tik per nosį, bet
ir per gerklę. Kalvarijos kalė
jime išsėdėjo septynis mėnesius,
vėliau buvo ištremtas trims me
tams į Zarasų apskritį.
— Juozas Rečiūga sukraudavo
knygas į karstą, samdydavo
J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ
verkėjas ir lyg laidotuvėse, per
SĄJUNGOS
veždavo žandarų nepastebėtas.
SUVAŽIAVIMAS
— Ignas Šervinskas, žandarų
vejamas, šoko į vandenį ir nu
Šių metų JAS vasaros stovyk
skendo.
los metu įvyks Jaunųjų Atei
— Įpykę žandarai, kad pas
tininkų sąjungos suvažiavimas
knygnešį Švedą negali rasti
Dainavoje, sekmadienį, liepos
knygų, jį sugavę vistiek peršovė
18 d. Prašome kuopų iš anksto
revolveriu, ir jis buvo palai
paruošti veiklos pranešimus ir
dotas Vadžgiry.
taip pat užtikrinti, kad kuopų
— Kalvarijos Juška tik už
vėliavos būtų atvežtos į sto
vieną maldaknygę buvo ištrem
vyklą. Vėliavos bus priimamos
tas dvejiems metams.
stovyklos raštinėje. J a s b u s
Brone Zabuliokienė liudija: —
galima atsiimti, išvykstant iš
Važiuojant iš Palangos link
Dainavos.
Gargždų, parubežy matydavau
kryželių. Vieną kartą paklau
siau, kam šie kryželiai pasta
tyti. „Čia knygnešį nušovė", —
ataskė.
(Pavyzdžiai paimti iš kun. dr.
Juozo Prunskio knygos „Meilė
ir laimė").
„Iš viso už slaptų knygų gabe
nimą yra nukentėję apie tūks
tantis knygnešių" (Prunskis
114 psl.). Taigi, kada atsklei
džiame brangią, raminančią
maldaknygę, ar pasileidžiame į
poezijos grožio sūkurį, dėkokime
Dievui, kad nebe tie laikai, kad
jau ilgai lietuviškas žodis laisvai
prieinamas. Nemanau, kad bū
tų įmamoma per daug kartoti
kaip yra būtina, tikrai būtina
užtikrinti dabartinio jaunimo ir
ateinančių kartų mūsų kalbos
žinojimą, lietuviško žodžio Ateitininkų namų tarybos posėdyje. 15 k. — Marytė Saliklienė, Alfonsas Par
gerbimą Kai patys nesugebame gauskas, Aldona Ankienė ir seselė Margarita Bareikaitė Stovi P. Kazlauskas.
Nuotr. J. Damuftienė*

r

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

Ateitininkų šventėje moksleivių ateitininkių Gajos Bublytės, Audros Degesytės ir Audros
Žiedonytės priesaika priima kun. G. Kijauskas, SJ.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

RELIGINIS
KONKURSAS

-

^

V E D Ė KURSUS LIETUVOS
MOKYTOJAMS

DR. ELIGIJUS LELIS

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS
6827 W. Stanley A v a . , B a m y n , IL
(prie MacNeal ligoninės)
Tai. ( 7 0 8 ) 749-4617
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.

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63rd St
Tai. 312-735-7709
217 E l 2 7 s t S t
Lemont IL 60439
Tai. 815-723-0353
Pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Straat, Chicago
Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p
10401 S. Robarts Rd., Palos Hllls, IL
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

9 3 5 6 S. Robarts Road
Aušra Gylytė-Karkienė, Ka
Hlckory Hllls
nados LB švietimo skyriaus na
Tai. (708) 598-2131
rė, veikli ateitininkė, kovo 27 d.
Valandos pagal susitarimą
išskrido į Lietuvą 5 savaites
dėstyti mokytojams Vilniuje
DR. VILIUS MIKAITIS
anglų kalbą ir tos kalbos dės
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
tymo metodiką.
FsmHy M.dlcal Cllnlc
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439
Ją ir kitus keturis kanadie
Priklauso Palos Community Hospita! ir
čius mokytojus šiam projektui
Siiver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
išrinko „Association of CanaTai. (708) 2S7-2265
dian Community Colleges".
Aušra Karkienė yra baigusi bio DR. ROMUALDAS POVILAITIS
logiją Čikagos Loyolos univer
DANTŲ GYDYTOJAS
T
a i . (1-312) 787-7575
sitete, o Toronte, Kanadoje bai
5780 Archar Ava.
gė literatūrą, įsigydama ma
(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave )
gistro laipsnį iš anglų kalbos ir
Valandom pagal susitarimą
literatūros. Ji keletą metų
mokytojavo Toronto lituanis
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
tinėje mokykloje.
J O N A S V. P R U N S K I S , M D
T E R R I DALLAS P R U N S K I S , M D
Tel. Elgin 708-822-1212
Chicago 312-728-4200
McHenry 815-344-5000, ext 6502

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

Laikas registruotis! Stovyklos
atidarymas bus š.m. liepos 11 d,
3 vai. p.p. Stovykla liepos 24 d.,
3 v. p.p. Registracija vykdoma
iki gegužės 31 d. Registracijos
lapus galite gauti iš kuopų
globėjų ar Nijolės Lapšienės, .
4170 Echo Rd., Bloomfield Hills,
MI 48302. Tel.: 313-932-0768.
Nedelskite!

a —

a — a — — a — — — a — a ^ a — * • — ~

DR. DANA M. SAUKUS
DANTŲ G Y D Y T O J A
1 0 4 4 2 W. Carmak R d .
W a t t c h a t t a r , IL 6 0 1 5 3

6132 S. K»dzl» Ava., Chicago
(312) 778-6989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIAllSTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 ( 4 0 S. Pulaskl Road.
Tai. (312)585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p , ketv 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A v a . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai p.p

DR. PETRAS V. KISIELIUS

Ophthalmologas/Akių Chirurgas
2838 W. 71at St.
312-438-5888
4149 W. 63rd St.
312-738-7709
Ik

D * . KENNETH J . YERKES
D R . MAOOALEN BCUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St.
Tai. (312) 739-5558
5 0 7 S. Gllbart. LaGranga IL.
Tai. (708) 352-4487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmo! 3 v p.p -7 v.v antrd 12:30-3 v p p
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p .
penkt. ir seitd 9 v r.-12 v.p.p.

DR. P. KISIELIUS

UNAS A. SIDRYS, M.D.

»*•¥•<» 6w6J9J(

DR. A. B. GLEVECKAS

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159

Tol. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

_

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
8449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tai. (312)476-2112
9525 S 79th Ave., Hickory Hills, IL.
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Vai. 9-5 kasdien
—

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0087; arba (708)246-6581

DR. JOVITA KERELIS

9760 S. Kedzie
Tol. 708-636-6500

1993 J A S STOVYKLA DAINAVOJE

Daina jėgas gimdo, nuovargį
tildo.
Lietuvių patarlė

Praktika su

Kab. tel. (312) 471-3300

DANTŲ GYDYTOJA

Moksleiviai, nepamirškite
rašyti rašinėlius „Mano ateitininkiška kelionė į idealą". Dar
ne per vėlu laimėti moksleivių
ateitininkų stovyklos mokesčio
atleidimą, o kuopai, kurios di
džiausia dalis narių dalyvaus
konkurse, bus įteikta speciali
premija.

$25

DR. LINAS M. KLYGIS

Valandos pagal susitarimą

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUII

$30

—

P r e l a t a s Juozas Prunskis
1993 metais skiria 4,500 dol.
4321 Avondale, St*. 102
'roįtmsli*
premiją (s) Krikščionybės idealų
Chicago, IL 60631
Tai. 312-774-0042
udymui.
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Gali būti:
Tomas Klslalius, M.D.
JOKŠA
Stavan Sandlar, M.D.
1) Krikščionybės idealus ug
' VAIKŲ LIGOS
Adrlan Blanco, M.D.
d a n t i s projektas, visiškai 6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Bozana Witek, M.D.
Roz. (1-312)778-7679
suplanuotas, su finansine sąma
Kab. (1-312)582-0221
ta, arba
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
2) vienas religinis veikalas, sa
DR. VILIJA KERELYTĖ
Valandos pagal susitarimą
vo parašytas ar išverstas, maši
CHIROPRAKTIKA
nėle perrašytas, dar neišleistas.
7271 S . Harlem, tel. 708-594-0400
DR. DOMAS LAPKUS
Brldgview, IL 60455
Projektas ar veikalas pasira
Praktika su
Valandos pagal susitarimą
Dr. McEJIlgott Ir Dr. Adams
šomas slapyvardžiu, Atskiram,
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
užklijuotam voke pridedama
15300 Wost Ava., Orland Park
IGNAS G. LABANAUSKAS, M.O.
tikroji autoriaus pavardė, ad
708-349-8100
Specialybe — Kaulų ir sąnarių
resas ir telefonas. Konkurso
10 W. Martin, Napervllte
ligos ir chirurgija
Hely CroM, 2701 W 68 St . Chicago
708-355-8776
medžiagą reikia prisiųsti iki
Tel (312) 471-5573
Valandos pagal susitarimą
1993 m. rugpjūčio 1 d. šiuo ad
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL
Nakties metu tel.: 708-857-8383
resu:
Tai. (70t) 423-0313, 425-9353
Sisters of t h e Immaculate
Conception,-^
Religinis Korfkursas,
600 Liberty Highway
Putnam, Ct. 06260
USA

$50

3 mėn.
$25
$30
$25

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2S55 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30)
Olympla Flelds. III.
Tel. (708) 748-0033
Valandos pagal susitarimą

m e t a m s Vi m e t ų
$80
$45
$90
$50
$45
$30

,

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tai. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2608
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71 st Straat
(312) 434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S — Š I R D I E S LIGOS
'7722 S. K a d z l * A v a . ,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Cardlac Dlagnoslt, L t d .
Marquatta Madlcal Bulldlng
6132 S. Kedzie
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. Kedzie, Chicago, III.
Tai. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 Oundaa Ava., Elgln, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, !LJ
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tai. ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7 1 5 2 W. 127th St
Palos Hgts. III. Ketv vai 3 6 v.v
Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W . 63rd Straat
V a i : antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto t a i . (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS,M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susiianmą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Madlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogdart A v a . , Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tai. 7 0 8 527-t)090
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai. 312-588-3166
Namu 708-381-3772

DR. PETR \S ŽL'OBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 83rd St.. Chicago, IL 60638
VaL: pirm. antr.. ketv ir penkt. 3-6;
šeštadieniais pąpąi susitarimą

Kad pavasario audros

MŪSŲ NENUPŪSTŲ
Žinutėje iš Lietuvos rašoma:
„Šiemet labai gražus pavasaris,
palankus žemės ūkio darbams",
o tuo tarpu Amerikoje, ypač
Oklahoma, Kansas, Texas vals
tijose, beveik kasdien savo mir
ties šokį šoka viesulai, pridary
dami milžiniškų nuostolių. Mes
čia, Vidurio Vakaruose, šiemet
kol kas esame laimingi, išsisukę
nuo įprastinių pavasario išdai
gų. Bent jau gamtoje...
Lietuviškame gyvenime kiek
kitaip. Kurį laiką galėjome pasi
džiaugti darnia ramybe, ypač po
Lietuvos Seimo rinkinių praėju
sių metų rudenį ir balsavimų už
prezidentą š.m. vasario mėnesį.
Priešrinkiminis įkarštis buvo
įsiūbavęs daug karštų „vėjų",
bet visos a u d r o s t a r y t u m
nuščiuvo, kai išeivijos lietuviai
pagaliau susitaikė su mintimi,
kad situacijos savo nepasi
tenkinimu pakeisti negali, o jų
protestų menkai kas klauso
Lietuvoje. Iš tikrųjų jau senokai
skaitėme išeivijos spaudoje
aštrius pasisakymus apie
buvusią komunistų partiją, da
bar pakeitusią inicialus į LDDP,
ir jos pirmąjį sekretorių Algir
dą Brazauską, pasipuošusį
Lietuvos Respublikos pre
zidento titulu.
Ką gi, norime ar nenorime, jis
tas pareigas perėmė tautos
valios lėmimu, neabejotina
balsų dauguma, nors vis dar
mūsų tėvynainiai nenori prisi
pažinti, kad balsavo už Brazaus
ką (tai kas jį išrinko?). Prieš
rinkimus tikrai atrodė, kad išei
vija vieningai remia kitą
kandidatą į prezidento postą —
juk Brazauskas gavo tik ne
reikšmingą skaičių balsų išei
vijoje. Kai „Draugas" išdrįso
spausdinti priešrinkiminę Bra
zausko reklamą, buvome ap
šaukti „komunistų padlaižiais"
ir dar įdomesniais epitetais.
Įdomu, kad nuo to laiko nepra
ėjo net geras pusmetis, o išeivių
nuomonės stipriai pasikeitė.
Kai tas pats „Draugas" pami
nėjo, kad kažkas paskubėjo siųs
ti padėką prez. Brazauskui už
naujo ambasadoriaus JAV
paskyrimą, pakilo tokia audra,
jog Oklahomos tornadai atrodo
prieš ją kaip „velnio vestuvių"
sūkuriukai and dulkėto vieš
kelio.
Kaltinimai, pasipiktinimas,
pasiaiškinimai ir visokios rūšies
reikalavimai krinta lyg stambi
kruša, o įsikarščiavimas skro
džia aplinką, tarsi pirmosios pa
vasario perkūnijos žaibai.
Kodėl? Atrodo, kad čia kažkur
kažkas nesiriša, arba bent ne
bemokame lietuviškai susi
šnekėti, todėl labai knieti visą
reikalą kuo greičiau baigti.
Laikas dėmesį nukreipti į la
biau konstruktyvias darbo bei
veiklos vagas.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
kažkokiu būdu buvo įžeista
Amerikos Lietuvių t a u t i n ė
sąjunga ir Altas tik dėl to, jog
pirminiame pranešime apie šių
organizacijų pirmininkų laiškus
į Lietuvą su padėka už naujo
Lietuvos ambasadoriaus Vašingtonan paskyrimą buvo
paminėta Lozoraičio pavardė.
Esą laiškų autoriai pritaria jo
atšaukimui iš ambasadoriaus
pareigų, o tokios užuominos
laiškuose visai nebuvę.
„Draugo" redakcija gavo kelis
glėbius laiškų ir galybę skambiEKSPORTUOJAMOS
MIŠKO G Ė R Y B Ė S
Jau metus Dzūkijoje veikia
bendra Lietuvos — Olandijos
įmonė „Varengrybas". Įmonė
superka uogas ir grybus. Iš
Varėnos prekybai įpakuotos
miško gėrybės per tris dienas
pasiekia pirkėją Vakaruose.
Sezono metu firmoje dirba apie
130 žmonių, andoroiančiu ir

nimų. Visi tie atsišaukusieji Į
byloja ką kitą. Tik su viena
išimtimi, visi reagavusieji į
m i r ė t ų pirmininkų pasitei
sinimo laiškus net nekreipia
dėmesio, ar Lozoraitis minimas,
ar n e . Karštoji reakcija kilo tik
dėl to, kad vėl du išeivijai svar
būs žmonės pasiskubino „nusi
lenkti" Brazauskui.
Žmonės visiškai sutinka, kad
nauja vyriausybė, nesvarbu, ku
rio krašto, perėmusi valdžią,
turi teisę skirti savo parei
gūnus. Čia yra priimtas ir na
t ū r a l u s procesas. Tik naivuolis
galėjo tikėti, kad A. Brazauskas
laikys JAV ambasadoje asmenį,
kuris buvojo vienintelis oponen
t a s rinkimuose. Lozoraičio
atšaukimas nebuvo nelaukta
staigmena, žinia sutikta su liū
desiu ir nusivylimu.
Nors Lozoraičio atšaukimo
priežastis išeivijos lietuviai
suprato ir su jomis turėjo susi
taikyti, A. Brazausko skubėji
m a s pasigirti, kad gavęs net du
pritarimo laiškus iš svarbių
išeivijos organizacijų, o vėliau
tų laiškų spausdinimas „Tie
s o j e " , d a r pridedant ALT
sąjungos ir Alto valdybų narių
sąrašus, daugeliui atrodė lyg
terkštelėjimas šlapia mazgote
per veidą. Dėl to ir kilo audra.
Jaučiame, kad ji dar nepasi
baigė, bet mes, sakome — gana!
Nieko naujo neišgirsime, o
„naujos poros senų kaliošų"
tampyti neverta.
Išeivių tarpusavio kivirčai pa
staruoju metu gerokai sustip
rėjo (ir dar mes stebimės nesu
tarimais Lietuvoje!). Geras pa
vyzdys y r a T a u t o s fondo
suvažiavimo eiga New Yorke.
Kaip gaila, kad susinarplioja
asmeniškos ambicijos, skir
tingos nuomonės ir dar pinigai,
o iš viso to pasipelno tik kita
taučiai advokatai ir gando
nešiai. Tačiau dar labiau gaila,
kad eilinis pilietis, kuris iš savo
kuklios pensijos sukrapšto šim
tinę ir atsiliepia į prašymus pa
remti tą ar kitą fondą, išgirdęs
nesutarimų atgarsius, numoja
r a n k a ir nieko neduoda...
Mūsų taip mažai, o dar ma
žiau tų, kurie veikia, rūpinasi,
organizuoja. Nepaisant tos liūd
n o s s t a t i s t i k o s , vis dar
skaldomės, nesutariame. Kažin
a r negalėtume būti tik lietuviai,
r ū p i n t i s savo išlikimu sve
timuose kraštuose ir atsistatančios tėvynės gerove? O gal
tos ūmios ir pragaištingos aud
ros mūsų gretose šiaip jau sa
vaime neatsiranda? Gal joms
padeda susiformuoti ekspertai,
t i k jau atėję kaip pasalūnai,
pasivadinę kitais vardais? Jie
supranta ir gerai pažįsta mūsų
silpnybes, moka pakurstyti
ambicijas, kyštelėti kibirkštėlę
į sausus šiaudus... Kadaise
buvome pratę tų kurstytojų sau
gotis (nors niekuomet saugūs
nebuvome ir tai akivaizdu iš at
skleistų KGB dokumentų), da
bar jau užmiršome atsargumą.
Kas gi iš tikrųjų pasikeitė? Ne
bent pradėta daiktus ir žmones
vadinti kitais vardais...

NUSIKALTIMAI LIETUVOJE IR
PASAULYJE
Gyvendami Amerikoje, kiek
vieną dieną žiūrime televiziją,
klausome radiją ir skaitome
lietuviškus bei amerikietiškus
laikraščius. Taip pat stebimės
vykstančių įvairių nusikaltimų
gausumu: kasdien žudynės, api
plėšimai, vagystės, pagrobimai
žmonių ir automobilių.
Kurie prisimena senus laikus,
gyvenant Lietuvoje, žino, kad
retai buvo nužudytas ar apiplėš
tas žmogus.
Po II pasaulinio karo, lietuvių
bangai atvykus į Ameriką, o čia
pagyvenus ilgesnį laiką, stebė
dami amerikiečių dažnai daro
mus nusikaltimus, dar ir šian
dien sakome: „O Lietuvoje taip
nebuvo"...
Teisybė, prieš 50 metų to ne
buvo. Tačiau gyvenimas nestovi
vietoje — vyksta nuolatinis pa
sikeitimas. Gimsta naujos kar
tos, kurios įneša evoliuciją į
gyvenimą.
Vykstantieji į Lietuvą, jau
vienas kitas yra patyrę tuos nu
sikaltimus ir savo kailiu. Ta
čiau tie, kurie gauna iš Lietuvos
laiškus ir laikraščius, juose
skaito apie ten vykstančius
nusikaltimus.
„Lietuvos aidas" beveik kiek
vienos dienos laidoje rašo apie
Lietuvoje vykstančius nusikal
timus. Įdomu, kad tie nusikal
timai yra rafinuoto vakariečių
pobūdžio.
„Lietuvos aidas" rašo: „Pra
sidėjo gaujų karas Klaipėdoje?
Paslaptingomis aplinkybėmis
nužudyti trys žmonės".
Kitą dieną rasti penki lavonai
Vilniuje, Laisvės prospekte.

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

tūrą ir dorovinį krikščioniškąjį
auklėjimą.
Lietuva gali sumažinti nusi
kaltimų skaičių, tačiau jų ir
toliau nebus išvengta.
Pažvelkime į Vakarų Europą.
Ir čia vyksta nusikaltimai.
Procentiniu nusikaltimų at
žvilgiu saugiausios Europos
vietos yra mažosios valstybės:
Šveicarija, Danija, Belgija,
Olandija, Skandinavijos kraštai.
Geros socialinės gyvenimo
sąlygos turi daug įtakos į
nusikaltimų skaičių.
Grįžtant į Amerikos gyve
nimą, yra verta pažymėti, kad,
norint paveikti šio krašto
visuomenės opiniją nusikaltimų
atžvilgiu, reikėtų, jog viešosios
informacijos priemonės nedra
matizuotų ir neišpūstų daromų
nusikaltimų. Dažnai nuo ryto
iki vakaro žinių metu kartojami
nusikaltimai pasidaro įkyrūs.
Geriau daugiau stenkimės ap
saugoti žmones nuo nusikaltęlių.
Miestų policijos apsauga nėra
pakankama. Bausmės už nusi
kaltimus yra per daug švelnios.
Reikia rašyti ar skambinti savo
miesto tarybos nariams, kongresmanams ar kitiems politi
kams, prašant daugiau apsau
gos eiliniams žmonės.
Mūsų visų bendromis pastan
gomis galima nusikaltimų skai
čių sumažinti.

Kitur vėl — dešimt vaikinų atė
mė pinigus ir sulaužė žmogaus
šonkaulius.
Vėl skaitome įvykdytas va
gystes: apiplėšta sentikių
bažnyčia, išnešti keturi kryžiai
ir keturios ikonos.
Kaune trys vaikinai sumušė
žmogų, atėmė JAV dolerius ir
Vokietijos markes.
Panevėžyje iš krautuvės pa
vogta 30 suknelių, 10 sijonų ir
kitų drabužių.
Šilutės rajone Nemune rastas
vyro lavonas. Jis buvo išreng
tas, nužudytas ir, pririšus prie
kaklo akmenų maišą, nuskan
dintas.
Šiauliuose rasti du peiliais
subadyti vyrai.
Nusikaltimai vyksta ir kai
muose. Šalčininkų rajone, Pa
šilaičių kaime, peršautas kaimo
gyventojas.
Vagiamos kiaulės, vištos, avys
ir kiti gyvuliai, kurie panaudo
jami maistui.
Čia suminėta tik keletas bū
dingesnių nusikaltimų. Nusi
kaltimai vyksta dažnai ir visose
gyvenimo srityse.
Mes nenorime jų dramati
zuoti, kad Lietuvą užvaldė mafi
ja ir nusikaltėliai. To nėra. Ta
čiau išeivijos lietuviai turi būti
painformuoti ir realiai supras
ti ten vykstančią padėtį.
50 Komunistinio valdymo me
tų išaugino naujas kartas, kurių
• 1830 m. kovo 29 d. Ispani
nusikaltimo sąvoka yra kitaip jos karalius Ferdinandas II pasi
suprantama negu mūsų. Reikės rašė įstatymą, suteikiant} mo
daug laiko, kol ,.Homo sovie- terims teisę paveldėti Ispanijos
ticus" priims vakariečių kul karaliaus sostą.

Š.m. balandžio pabaigoje Vašingtone lankant.s Lietuvos Respublikos seimo opozicijos vadui Vytau
t u i Landsbergiui, jis susitiko su Senato užsienio reikalų komisijos štabo nare Ann Smith (kairėje)
ir jos motina.

Rimties valandėlė

PAŠAUKTI DALYVAUTI
ŠLOVĖJE
Šio sekmadienio pirmasis jam davė. Tai yra pavyzdys ir
skaitinys Apaštalų Darbų kny mums, kaip melstis, kaip gy
goje (Apd 1:12-14) pasakoja apie venti ir kokio ryšio su Kristumi
vieną laiko tarpsnį tarp Dievo ir jo Tėvu mes patys galime
nuveikiamų darbų Kristaus tikėtis, jei Kristų teisingai
sekėjų bendruomenėje. Ką tik suprasime. Šioje maldoje ma
prieš tai buvo rašoma apie Kris tome Kristų ir žmogišką,
taus žengimą į dangų, tuoj po to reikalingą konkrečios paramos
apaštalai išsirenka Motiejų iš savo Tėvo, kad galėtų ir šiuo
užimti Judo Iskarioto vietą. paskutiniu savo g y v e n i m o
Liturginiuose metuose iš uždaviniu Tėvą pašlovinti.
Kristaus kunigiškoje maldoje
gyvename tarpsnį tarp Kristaus
Dangun žengimo šventės — Šeš matome ir tai, kad negalima jo
tinių ir Šv. Dvasios atsiuntimo kryžiaus suprasti, kaip atskiro
— Sekminių. Tai reikšminga nuo viso jo gyvenimo. Kryžiaus
pauzė, momentas pažvelgti kančia susumuoja visą Kristaus
atgal ir susitelkti žingsniui pir gyvenimą. Norint suprasti Kris
myn. Bet tai žingsnis, kurio dar taus kančią, būtina atsiminti,
nežinome, kol Dievas nenurodo, kad jis visą savo gyvenimą
skyrė atlikti Dievo jam paves
neįgalina.
Šis skaitinys mums parodo, ką t ą uždavinį — p a r o d y t i
Bažnyčia daro tos pauzės metu: žmonėms, koks mylintis yra
laukdama Dievo nurodymų, ji Dievas, kaip jis nori visus
meldžiasi. Reikšminga ir tai, žmones į savo karalystę įvesti ir
kad čia Jėzaus motiną Mariją kaip jis nori, kad jie gyventų ta
sutinkam Šventajame Rašte karalyste net dar žemėje bū
paskutinį kartą, ir būdinga, kad dami. Nepažinus Kristaus ir jo
ją matome besimeldžiančią viso gyvenimo, jo kančia ir mir
tikinčiųjų bendruomenėje. Ti tis tampa papiktinimu, ro
kintieji nuolat meldžiasi — ar dančiu net ir labai gero žmogaus
dalyvaudami, Dievui veikiant, gyvenimo pabaigos bepras
ar laukdami būsimo Dievo miškumą. B e t K r i s t u s ir
veiksmo, leisdami Dievui juos gyvenimo kentėjimams suteikia
pripildyti, kad jie būtų pasi naują prasmę — juose Dievas
ruošę Dievo veikime dalyvauti. veikia — Dievas žmogų „šlo
Maldos svarbą pabrėžia ir šio vina" — jį padaro garbingu —
sekmadienio evangelija (Jono kai žmogus jau bejėgis.
Maldoje, k u r i ą
Kristus
17:1-11). Tai ištrauka iš Jėzaus
vadinamos kunigiškos maldos, kalbėjo šiuo reikšmingu savo
prieš jam einant į savo kančią. gyvenimo momentu, jis žvelgia
Šią pašventinimo maldą Jėzus atgal į savo išgyvento gyvenimo
kalbėjo savo gyvenimo reikš darbą ir reiškia savo prašymus,
mingos pauzės metu, žvelgiant lūkesčius, viltis. Jo maldos žo
atgal į atliktą, Tėvo jam paves džiai mus moko, koks yra tikra
tą, gyvenimo uždavinį ir sis Dievo g a r b i n i m a s ir
laukiant, kol „ateis jo valanda", šlovinimas. Tai pamoka ir
kai savo kančia ir mirtimi jis mums, kaip Dievą garbinti, kad
užbaigs viso savo gyvenimo jam patiktų: „Aš tave pašlo
vinau žemėje, atlikdamas dar
aukojimo Dievui darbą.
Savo gyvenimu Jėzus „šlovino bą, kurį buvai man davęs
Tėvą" ir todėl prašo, kad ir Tė nuveikti... Aš apreiškiau tavo
vas jį pašlovintų: ryšys tarp vardą žmonėms, kuriuos man
Dievo ir jį mylinčiojo visuomet davei iš pasaulio".
Iš tikrųjų Kristus mus išmoko
yra dvikryptis — ne tik žmogus
daug
maldų, ne tik „Tėve
Dievą myli, bet Dievas žmogų;
ne tik žmogus savo gyvenimu mūsų". Kristaus kunigiškoji
Dievą garbina, bet Dievas jį pa malda, jei ja melsimės, tikėdami
šventina, kilnina, iškelia į savo jo pažadais, kartu su Marija ir
paties garbę kaip tik per tai, ką apaštalais „ a u k š t u t i n i a m e
kambaryje" (kur jis paskutinį
žmogus Dievui aukoja.
Svarbu krikščionims, no kartą dėkojo, valgė, mokė ir
rintiems sekti Kristumi, klau aukojo) mums padės neužmirš
sant tokių skaitinių, kaip šio ti, kad Krikštu esame pašaukti
sekmadienio evangelija, neleis turėti dalį Dievo garbėje ir
ti Kristaus dieviškumui nu mums primins, kad mūsų užda
stelbti jo žmogiškumą mūsų vinys šioje žemėje yra garbinti
sąmonėje. Tai ne tik Dievo Dievą taip, kaip Kristus jį gar
Sūnaus, mūsų Išganytojo ir ypa bino: apreikšti Dievo vardą
tingo užtarėjo, malda savo žmonėms, atlikti tą darbą, kurį
Tėvui, aukojant ir pašvenčiant Dievas buvo m u m s davęs
a.j.z.
save ir visus tuos, kuriuos Tėvas nuveikti.

tusi. Ne tiek ligi šiol iškenčiau, iškęsiu ir toliau. Ne
visi šunes nuo skausmo pasiunta. Sakiau, kad nekreipk
į mane dėmesio, aš nepasiusiu. Jeigu mokslas labai pa
JURGIS JANKUS
tinka, mokykis. Tavo pinigus paėmiau ne sau, bet tau.
153
Turiu laiko po vokiečius palakstyti, vis šį tą gaunu.
Perskaitęs nusišypsojau. Galėjau pasakyti, kad jis Kartais net daugiau, negu kitos. Nesirūpink, badauti
neateis. Jeigu jis neatėjo šiąnakt, kai lange tamsu neleisiu. Dabar siunčiu ir vėl atsiųsiu, o jeigu kada
pasidarė, jis nebeateis.
norėsi pailsėti, atvažiuok, aš Tau visada atvira kaip
Pavalgiau, susitvarkiau indus ir negalėjau marios. Niekam kitam, nei vyrui, nei kam kitam, tiktai
susilaikyti nesišypsojęs. Galvojau, ar parašyt; trumpą tau. Ir tik nepyk, kad taip padariau. Padariau, kad tau
būtų lengviau".
raštelį: o vis dėlto jis neateis, ir nusiųsti.
Išėjau į universitetą. Pakeliui užsukau į antikva
Aš visiškai nepykau. Iš tokio jos triuko galėjau net
rą. Čia man žadėjo parūpinti enciklopedinį anglų pasijuokti, bet siuntinėlį grąžinau atgal, net nepažiū
kalbos žodyną. Žodyną radau. Jis buvo kiek senstelėjęs, rėjęs, kas viduje yra. Laiškanešiui pasakiau, kad ad
Šiuo metu, kaip niekad anks bet man buvo geras. Ir nebrangus. Senis prašė tik šešių resato čia nebėra, kad jis kažin kur išvyko ir jokio
čiau, turime budėti, kad tos aud šimtų penkiasdešimt markių. Siekiau piniginės ir adreso nepaliko.
Laiškanešis kiek keistokai pažiūrėjo tiesiai į veidą,
ros nenušluotų visų lietuvybės krūptelėjau: kišenė buvo tuščia. Tada atsiminiau, kad
lyg
norėdamas dar ką pasakyti, bet nepasakė, tik
likučių nuo išeivijos lietuvių vakar palikau ant stalo ir nuskubėjau atgal Stalas
pasaulio paviršiaus, kai mes už buvo tuščias. Pirmoji mintis buvo, kad išeidama kur užrašė, kad adresatas čia nebegyvena, apžergė dviratį
siimame tarpusavio rietenomis. padėjo toliau nuo akių. Pažiūrėjau po pagalve, po kny ir nuriedėjo savo keliu, o man dingtelėjo, kad vis dėlto
esu užsispyręs, taip baisiai, jog niekada net į galvą
D.B gomis, peržiūrėjau visur, k u r tik galėjau padėti, kad
greitai rasčiau: niekur nebuvo. Tada vėl paėmiau neatėjo, kad galėčiau toks būti.
Kai valgęs-nevalgęs, rengęsis nesirengęs, mii raštelį ir negalėjau sulaikyti šypsenos. Man jo reikšmė
pakuojančių supirktą produk dabar pasidarė visiškai aiški, ir jai galva rami. Aš gęs-nemigęs gavau į rankas anglų kalbos ir literatūros
ciją. Pernai už kilogramą vo niekam nebegalėsiu padėti. Nė vienai moteria.. bet pas diplomą, pasijutau kaip iš šaknų išrautas. Nebuvo
veraičių dzūkams mokėjo po ją turėsiu atvažiuoti, nes visiškai tuščia kišene ne lengva. Iš karto ir universiteto administracija, ir pro
aštuonias vokiečių markes. gyvensiu. Bet dabar visiškai tikrai žinojau, kad nenu fesoriai į mano atsivežtus Vilniaus universiteto užskaitus nė žiūrėti nežiūrėjo. Pradėk iš pradžių, ir viskas.
važiuosiu. Niekada. Ir raštelio jokio nebenusiųsiu.
• Pirmąsias ženkliukų kny
Po trijų savaičių atėjo siuntinėlis ir laiškai Laiške Čia tai tikrai padėjo užsispyrimas: išlenda viskas buvo
gutes JAV paštas pradėjo par • skundėsi, kad nebegali gyventi su vyru. Nors ir sakosi, užskaityta, nors laiko gal kiek ir sugaišta, bet ne
viena, pirma paviršium prašliaužta, vieta atskleidė
davinėti 1900 metais balandžio kad jau visiškai išgijęs, bet ji bijanti, negalinti jo leis
16 d. Knygutė, kurioje buvo 12 tis net artyn, ir gyvenimas darosi panašus ; pragarą. tikrai vertą savo gelmę. Per tuos pora sunkaus darbo
dviejų centų vertės ženkliuku, „Tu dėl to nesirūpink. Man nereikėjo to rašyti, bet kai ir dar sunkesnio gyvenimo metų, buvau bepamirštąs,
kainavo 25 centus.
sunku, tai ir nepasijutau. Nekreipk dėmesio Aš pripra kad esu niekam nereikalingas, o dabar tą iš karto vėl

NIEKAM NEREIKALINGI

pajutau. Vokietijai buvau, nors ir su labai geru
diplomu, nereikalingas. Jiems kasdien vis daugiau ir
daugiau priaugo savų, o antra vertus, ji mane ir nela
bai tetraukė. Iš Amerikos Mikas irgi šalto vandens
pylė. Rašė, jeigu būčiau mokęsis inžinerijos, tai ir
Amerikoj gal kur užsikabinčiau, nes fabrikams inžinie
rių reikia. Su kalba, girdi, čia nepasigirsi, čia visi
valkatos angliškai neblogiau, o gal net geriau, už tave
šneka, o iš literatūros duonos irgi neišsikepsiąs. Sako,
jeigu turėčiau doktoratą, gal kur nors įsispraus
ti į universitetą. „Be doktorato laipsnio čia tetiksi į
dar prastesnę vietą, negu aš", rašė, ,,Aš nors apie
mašinas šį tą žinau, o tu ką? Fabrikams literatūros ne
reikia".
Apie doktoratą negalvojau. Jeigu būtų kaip, nė galvo
ti nereikėtų, bet nebebuvo kaip, nei iš kur. Nejučia
galvon atėjo kaimynė. Kad ne tas mano užsispyrimas,
gal visą laiką būčiau turėjęs paramą, gal ir dabar te
beturėčiau. Pagalvojau ir pats vienas nusišypsojau. Jei
gu tų iš manęs išsineštų tūkstančių nespėjo išbarstyti
kol naujoji markė išėjo, gali kambario kampą išsiklijuo
ti. Be markių ji būtų tik našta, ne parama. Keista,
jos prisiminimas buvo kaip nejaukus, sarmata apveltas
gumulėlis, kartais net kaip sunkiai praryjamas
gumulas. Vis tiek prieky vasara, o ruduo gal atneš savo
progas. Niekas niekada nežino, kas jo už kampo laukia.
Praėjusią žiemą susipažinau su psichologiją studi
juojančiu Kęstučiu Seigiu. Kai daugiau lietuvių ne
buvo, tai vis retkarčiais susidurdavau. Tą pavasarį ir
jis pabaigė. Nebežinau, ar gavę diplomus buvom k u r
susitikę, bet vieną rytą, kai aš vos iš lovos ritausi, įbė
go jis.
(Bus daugiau)

*
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mentalistą, galiu ruošti ir sun
kesnį repertuarą, o tai visiems
naudinga. Patys dainininkai
LITERATŪRINĖ NAUJIENA
man užsimena, kaip lengva ir
gera dainuoti, kaip gražiai
Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajochoras skamba. Jaučiu lankstu
no redaguota, dvidešimties autorių
parašyta knyga, apžvelgianti visą
mą disciplinai ir aš pats, tai
45 metų mūsų egzodo literatūros
man maloniausias atpildas už
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
įdėtą darbą, kurį noriai per
mato puslapių, kuriuos puošia
duodu iš širdies į širdį.
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
— Ar tikite, k a d bažnytinis
dėjas — mecenatas yra Lietuvių
choras tinka i r kitokiems
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.
žanrams?
Lietuvoje 1991 m. data išėjo valdžios leidimo išvykti į
Leidinys gaunamas „Drauge",
— Ne visi dainininkai mėgsta
plačios apimties, kone dešimt svetimą šalį', rašoma romano
4545
West 63rd Stree, Chicago, IL
stovėti scenoje prieš publiką.
metį aptariantis, 514 psl. auto „Negandų metai" 43 psl., kuris,
60629.
Knygos kaina — $30.00.
Kiti varžosi. Būtų idealu tokį
reikia
tikėti,
atremtas
į
istorinę
Užsisakant
paštu, persiuntimo išlai
biografinis romanas „Negandų
•
^
kolektyvą Los Angeles Sv. Kazi
doms
pridedama
$4.00, į Kanadą
tikrovę
ir,
tikriausiai,
pavardės
m e t a i " , p a r a š y t a s , rašto
miero parapijoje turėti. Saky
—
$6.00,
į
kitus
kraštus
— $6.50.
pasaulyje mažai žinomo auto pateikiamos tikros.
čiau, kad į klausimą atsakymas
Illinojaus gyventojai visais atvejais
Pagaliau aprašomas ir karinio
riaus, Jono Laucės. Veikale la
būtų — taip.
dar primoka $2.63 valstijos mo
bai vaizdžiai bei sodriai, žinoma, teismo sprendimas: „Pirmi Muziko Viktoro Ralio aranžuotų lietuviškų dainų plokštelės „Harmonija"
kesčių.
— Pokalbio
pradžioje
ir ištęstai vaizduojami istoriniai ninkas, visiems stovint ramiai, viršelis. Dalyvauja (iš kairės): Birutė Balytė, Rasa Bobelytė; II eil.: Matthew klausdama apie Naujųjų Me
lietuvių karių išgyvenimai II perskaitė karo lauko teismo Yatkauskas, kvarteto vad. V. Ralys ir Petras Tutinas.
tų rezoliuciją, laukiau pla
Pasauliniam karui baigiantis nuosprendį: viršilą Macijauską,
tesnio pasisakymo dėl atei
Kuržemės prietiltyje. Po grandinį Sendrių, eilinius
ties. Kokia jos spalva Los An
Berlyno, pagaliau ir Kuržemės Bačinską, Krasauską, Kortušą,
VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS
geles lietuvių akiratyje: švie
prietilčiui
kapituliavus, Jovaišą ir Stulgį, sušaudyti,
si, pilka, a r jos i š viso n ė r a ?
vengiant patekti į bolševikų o puskarininki Lunevičių, jau
— Mano akyse spalva visada
nelaisvę, seka veikalo autoriaus nesnįjį puskarininkį Silavičių,
šviesi. Žmonių yra: ir dirbančių,
ir vieno kito buvusio kario pa grandinius Korkurį ir Gryžą,
lietuvišką dainą iš savo tėvelio, j ir žiūrovų-klausytojų. Lietuvy
LOS
ANGELES,
CA
eilinius
Slančiauską,
Vaidutį
bėgimas ir pavojais bei nuo
a. a. Leonardo Ralio. Jisai dai bės apimtis yra plati, gyvybin
tykiais atausta kelionė per irKarklį visam karo laikotar
navo New Yorko vyrų oktete. ga, kaip sraunios upės vanduo
bolševikų okupuotas Žemaitiją piui išsiųsti į konclagerį.
Mama vis siųsdavo mane kartu permatoma. Kartais reikia pasi
POKALBIS
SU
MUZ.
bei Aukštaitiją į Rokiškio Nubaustiesiems atimami laips
su juo į repeticijas. Rimtai studi tenkinti trupučiu, pajusti savo
VIKTORU RALIU javau kompiuterio mokslą, bet apimties ribotumą, bet gyventi
apylinkes rytinėje Lietuvoje, po niai ir pasižymėjimo ženklai.
NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ
to įsijungimas į Lietuvos par Teismo sprendimas įsigaliosiąs,
perėjau į muzikos konservato ir veikti mums niekas nedrau
ŽEMOS BIUETŲ KAINOS
Šv. Kazimiero lietuvių parapi riją, gilinausi chorvedyboje, džia. Belieka apsispręsti pa
tizanus, žiaurios laisvės kovos kai jį pasirašysiąs grupuotės va
Pradedant birželio 2 d . ,
jos choras Los Angeles, Ca., specializavausi sakralinėje tiems dėl savo krypties ar ša
rezistencijos lauke ir galop iš das..." (p. 47)
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko.
Netrukus lietuviams kariams, iškilmingai atšventė savo 50 muzikoje. Esu aranžavęs miš liškumo ir prisidėti prie lietu
trėmimas į Sibirą.
Veikalo pradžioje paaiškėja, pagelbėjusiems nekaltiems j gyvavimo metų sukaktį. J a u r i a m vokaliniam kvartetui vybės darbo kuo kas galime.
jog į Kuržemės prietiltį pateku civiliams žmonėms pabėgti į daugiau negu trejetą metų „Harmonija" lietuvišką reper Statyčiau čia pavyzdžiu Šv.
siam lietuvių karių daliniui Švediją, karinio teismo nuo- >vadovauja čia vargoninkaująs tuarą. Su tuo kvartetu kon Kazimiero parapijos chorą.
1944 m. rudenį vokiečiai pa sprendis buvo įvykdytas, o chormeisteris muz. Viktoras certavome Amerikos rytuose, ir Choras ne tik gieda kiekvieną
Tel. 1-800-382-5892
vedė saugoti vieną Baltijos pajū egzekuciją stebėti ir net ją Ralys. Bažnytinis giedojimas jo čia, Los Angelės (Lietuvių Bend sekmadienį per pamaldas, daž
rio ruožą, kad iš jūros neišsi vykdyti buvo priversti lietuviai disciplinoje kiekvieną sekma ruomenė, pamenu, iškvietė). Tuo nai ir per laidotuves, bet pa * Kaina j vieną puse. Bilietus kelionei ten ir atgal jsigyti iki birželio 16 d. ir. mažiausiai,
21 dieną prieš isskrendant. Lėktuvai kursuoja savaites dienomis. $16 JAV muito, imigracijos,
dienį gražiai papildo lietuviškas pačiu „Harmonijos" vardu ir stoviai dirba: penktadienio
keltų priešo desantas. O kad karininkai bei kareiviai.
išvykimo mokestis į kainą neįskaitytas. Taip pat. bilietą perkant, reikia sumokėti: $10 apsaugai,
Sušaudymo scenos buvo tikrai pamaldas, stiprina tautinę gabių, gerų menininkų grupe, vakarais parapijos salėje būna
šiame lietuvių karių sau
$3 patarnavimams ir $1.45 AFIS.
gojamame ruože vyko istoriniai graudžios: „Oberfeldfebelis ėmė dvasią. Maldingos giesmės sava esu paruošęs ir išleidęs plokšte repeticijos: jose atliekame voKeleivis pasirūpina transportu į kitas Baltijos šalis.
pabėgėlių gelbėjimo įvykiai, si darbo. Pirmiausia įsakė suim kalba, kaip iki šiol Šv. Kazi lę. Dabar ištraukos iš jos duo kalizaciją, ieškome tobulumo
atskleidžia šie romano epizodai: tiesiems nusivilkti. Nelai miero parapijos spalvingame damos per Los Angeles radijo dainavime ir interpretacijoje,
„Pasirodo, kad pagal susi mingieji pakluso. Viršila Maci laikotarpyje, jungia ir vienija valandėlę. Labai malonu, kad papildome repertuarą, kartoja
tarimą su trečiuoju atramos jauskas tuojau ėmėsi sagstytis visus tikinčiuosius. Naujųjų — atsiliepimai ateina palankūs. me ir dailiname senąjį. Čia yra
L I E TUVOS A I D A I
punktu iš anksto nustatytomis munduro sagas, o grandinis 1993 metų dieną buvo proga 13-ka metų New Yorko Apreiš lietuvybės palaikymas. Stengi
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
naktimis iš Gotlando salos, Sendrius nusiėmė pilotę ir sutikti ir užkalbinti muz. Ralį. kimo parapijoje vargoninin masis ugdyti kultūrines tauti
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
Jis buvo draugiškas ir šnekus. kavau ir chorą vedžiau. Lygia nes savo vertybes. Mano nuomo
priklausančios
Švedijai, numetė ją ant žemės. Lyg
8030 — 9:00 v. vakaro.
— Sakykite, k a s Naujuo- grečiai 11 metų dirbau su vyrų ne, tai yra laipteliai į šviesią
atplaukdavęs kateris ir paim- suakmenėję jų veiksmus stebėjo
Visos laidos iš VVCEV stoties
davęs ant kranto laukiančius bataliono kareiviai. Tyla gaubė suose metuose J ū s ų rezoliu choru „Perkūnas". Taigi, lietu ateitį.
1450 AM banga.
viška veikla man nėra svetima
civilius gyventojus... Jie sprukę aikštelę. Tik girdėjosi naujoko cijoje svarbiausia?
Už pokalbį muz. Viktorui Ra
Adresas: 511 So. Nolton A ve.
— Kad Šv. Kazimiero parapi a r sudėtinga. Iš tikrųjų, man jo liui padėkojau rankos paspau
nuo bolševikų ne į Vokietiją, bet kūkčiojimas. Besimeldžiantysis,
VVillovv Springs, IL. 60480.
į Švediją. Už tai, kad mūsiškiai pamaldžiai sudėjęs rankas, jos choras stiprėtų ir nepri j e dalyvauti labai patinka.
dimu. Atsisveikinome su „iki
(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870
Tel.
kareiviai netrukdydavę laivui ir laikė pakėlęs akis į dangų. trūktų dainininkų, kad dar
— Pomėgis muzikai — įgy pasimatymo choro repeticijoje",
valtims priartėti prie kranto ir Šiedu tarsi negirdėjo feldfebelio daug metų būtų galima skleisti t a s a r įgimtas?
kurioje būna spontaniškomis
leisdavo civiliams išplaukti, įsakymo nusirengti, nors įky lietuvišką giesmę.
— D a r mažas b e r n i u k a s pastabomis įdomiai pamokančių
312-434-9766
We Shlp UPS
— Kaip jaučiate Šv. Kazi būdamas stebėjau savo sesutę momentų. Maestro Viktoras
bėgliai dosniai atsilygindavo tų rusis lauko žandaras kelis kar
dviejų punktų sargybiniams tus paragino juos negaišti... Kai miero parapijos pulsavimą, prie pianino pamokų. Paskui, Ralys yra kruopštus dainavimo
Užsiimam maisto tiekimu (eatering)
maisto produktais, degtine. Su kareiviai pririšo pasmerk jos ritmą?
pats vienas, pasistiepęs prie mokytojas. Jam visas choras
paskutiniais bėgliais į Švediją tuosius ir atsitraukė, prie
— Čia viskas gerai, viskas ki klaviatūros, mėgindavau skam turi skambėti lygiai, kaip geras
būtų išplaukusios ir abiejų šaudomųjų priėjo gydytojas ir taip: ir klimatas, ir lietuviai. binti, rinkti melodiją ir abu solistas.
atramos punktų įgulos,, jei ne kiekvienam su segtuku prisegė Jaučiu, kad sugyvenimas tarp mano tėveliai stebėdavosi, kaip
Stasė V. Šimoliūnienė
delicatessen
Bačinskas, k u r i s k a ž k a m po skritulį kairėje krūtinės žmonių yra labai gražus. Įdomu a š gerai ir tiksliai iš atminties
išplepėjęs apie tą sandėrį, pusėje, toje vietoje, kur turėjo ir įvairi tautinė veikla: čia jau galiu viską pakartoti. Jiedu
Skaniausi lietuviški gaminiai
• Pirmieji valstijos mokes
kažkas pranešęs slaptajai polici būti širdis. Gydytojui ta vieta la nimo ansamblis (koks puikus sakydavo, kad tas mudviejų
jai, o kas buvo paskui, visiems bai gera žinoma ir todėl, reik jaunimas), dramos sambūris, vaikelis turi „gerą ausį". Esu čiai (State income tax) buvo
2624 West 6 9 t h Street, Chicago, IL 6 0 6 2 9
manyti,
jis
nesuklydo, visokie renginiai, minėjimai, tikras, „gerą ausį" dovanoti gali įvesti West Virginia valstijoje
gerai žinoma..." (p. 39)
1921 m. gegužės 3 d.
Apie tai patyrę', vokiečiai kai atlikdamas tą profesionalui gyva lietuvių bendruomenė, or t i k prigimtis. Su mumis t a do
ganizacijos, draugijos, visi juda- vana pasilieka amžinai. J i pa
kuriuos lietuvius karius suėmė. nesunkų darbą..." (p. 54, 55)
Ir štai vėl naujas buvusio kruta, atrodo, kiekvienas šios ženklino ir mane. Savo kompiu
Prasidėjo jų teismas. Teismo
INTERNATIONAL
aplinką autorius taip aprašo: Kuržemės gynėjo, vėliau parapijos žmogus yra reikšmin terio mokslą perleidau broliui.
TRAVEL CONSULTANTS
^ZaifcaS"
„Buvusios mokyklos salė Lietuvos partizano ir Sibiro gas ir svarbus. Aš čia irgi Sugrįžau į muzikos sritį, kaip į
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
nedidelė, be scenos. Gale stovėjo tremtinio, pagrindinio romano priklausau su visu choru, dai pamiltą šalį. Arčiausiai man
ilgas stalas, aptiestas žalia veikėjo puskarininkio Vytauto nininkais, solistais ir savo dar prie širdies yra choralinės muzi
CARG0 — siunčiame oro linija
gelumbe. Stalo vidury blizgėjo Norkaus (netenka abejoti, kad bu labai noriu dalyvauti šiame kos kalba.
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
didelis nikeliuotas kryžius. tai yra pats veikalo autorius), energijos rate.
— A r dalyvių a t r a n k a cho
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
Aplink stalą išrikiuotos kėdės. kilusio iš Rokiškio apskrities,
— Ar dalyvavimas lietuviš r u i y r a būtina? A r galima
§528 South 79th Avenue
223 Kalvarijų gatve
Ant galinės sienos kabojo kelių atskleistas epizodas, kai jis koje veikloje jums, Ameriko p a r u o š t i dainavimui kiekvie
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Lietuva
kvadratinių metrų Hitlerio por aplankė sušaudytų lietuvių žū je gimusiam, u ž a u g u s i a m , ną, turintį „gerą ausį"?
T e l . 708-430-7272
77-7f-t7
Ir 77-a3-M
tretas pusiau profiliu. Jį puošė ties vietą:
mokslą baigusiam, čia ir lie
— Man patinka, kad ta „gera
dvi šonuose pastatytos karinės
„Netrukus duobė buvo beveik tuviškai kalbėti i š m o k u s i a m ausis" čia vėl ukliuvo... Cho
vermachto vėliavos. Hitlerio sulyginta su paviršiumi. Puska y r a sudėtingas, painus?
ras, mat, yra žmonių grupė.
veidas nuo šešėlių, kuriuos metė rininkis Norkus apsidairęs pa
— Aš užaugau lietuviškoje Kiekvienas jų yra skirtingas,
vėliavų
klostės,
atrodė matė tarp krūmų įstrigusią po šeimoje. Mano pirmi žodžiai t u r i savitą būdą, nevienodus
nepaprastai rūstus. Lietuvių ka pieriaus skiautę. Priėjęs buvo lietuviški. Daug įtakos sugebėjimus, kitokį balso
rininkų būrelis, susėdęs beveik paspyrė ją koja. Vėjas pagavęs mano muzikiniame išsilavinime tembrą. Svarbu klausa, tonas jei
salės
vidury,
pusbalsiu panešė popierėlį toliau, bet tas turėjo vienas geriausių lietuvių asmuo jį turi, jis gali chore būti
kalbėjosi..." (p. 42)
vėl susilaikė tarp kelių iš žemės pianistų Mrozinskas. Pamėgau naudingas. Visada svarbu pa
^ ^ ^ ^ ^
Savings and Loan Association
justi, kaip žmonės dirba, kokio
Kariniam teismui vykstant, išlindusių juodalksnio atžalų.
kaltinamąją išvadą perskaitė Tik dabar puskarininkis gėdą kaltųjų krauju, vėl galė lygio jų pajėgumas, ar turi norą,
„teismo sekretoriaus vyresnysis Norkus pamatė, kad tai Dievo siąs kovoti už fiurerį ir Naująją entuziazmą dainuoti. Nesvarbu,
kaip t a s dainavimas j a m
grandinis. Joje labai trumpai Motinos paveikslėlis, kurį, Europą..." (p. 59)
Indėliai iki $100,000.00
skambėtų, su tokiais galima
buvo nurodoma, k a d nuo aišku, prieš sušaudymą rankose
Pasaulio Lietuvių Bendruo
Apdrausti Federalinės valdžios
dirbti-rezultatai bus geri: jie
rugsėjo 21 dienos iki lapkričio laikė nuteistasis naujokas.
menės
valdybai
leidžiant
Lietu
stebės ir seks pastabas, priims
29 dienos iš Švedijos tris kartus Pakėlęs lapelį nuo žemės,
vos Kančios istoriją, joje turėtų
konstruktyvią kritiką. Nedarau
buvo a t p l a u k ę s neaiškaus prinešė jį prie bendro kapo.
būti įrašyti ir šiame autobiogra
MAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
Nepažiūrėjęs,
ar
yra
kitoje
choristų atrankos. Mes turime
tonažo ir paskirties laivas ir iš
finiame
romane
minimų
vokie
tokį ribotą pasirinkimą, aš
vežęs 150 vietinių gyventojų pusėje koks nors įrašas ar
4040 ARCHER AVENUE
2567 WEST 69th STREET
čių sušaudytų lietuvių karių
maldelė,
Norkus
įspaudė
lapelį
b r a n g i n u kiekvieną ,,gerą
nežinia kur. Viršila Maci
(1-312) 254-4470
pavardės bei faktai, už ką j i e ausį". Be paliovos bandau savo
(1-312) 925-7400
jauskas, grandinis Sendrius, į kapo žemę..." (p. 58)
BRIDGEVIEVV
buvo sušaudyti. Lietuvoje dainuojančius žmones pratinti
eiliniai Bačinskas, Krasauskas,
Šio liūdno įvykio atomazga
8929 S. HARLEM AVE
Kortušas, Jovaiša ir Stulgis tar veikale „Negandų metai" šitaip gyvenantis veikalo autorius prie atidaus dėmesio dainuo
(708) 598-9400
dymo metu prisipažinę kalti, aprašoma: „Po egzekucijos Jonas Laucė, bene 1989 m. po il jamai kalbai. Savo darbą galiu
kad leidę laivui priartėti prie vokietis karininkas perskaitė go nesimatymo aplankęs savo daug sėkmingiau atlikti, kai
kranto ir apie tai nepranešę pulkininko Kohl įsakymą, ku Čikagoje gyvenantį brolį, galėtų turiu labai gerą pagalbininką,
(OUKNOUSiC
vadovybei, kad netrukdę, netgi riame buvo pasakyta, kad ba tą žiaurų įvykį dar ir asmeniškai pinaistą-akompanuotoją Paulių
LEN0ER
paliudyti.
Vytą. Turėdamas pajėgų instru
padėję civiliams gyventojams be talionas, girdi, nuplovęs savo
VI. R .
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„DAINOS" CHORO
Danutė Valodkienė, Jonas Šta
Lietuvoje, tiek išeivijoje dir
Dainos.
LB J U N O BEACH
ras ir Marius Sodonis.
• Anita Bajoraitienė yra binius. Lietuvos pakelių kryžiai,
VEIKLA
APYLINKĖS METINIS
pasak
prelegentės,
jos
kultūros
Susirinkimas išreiškė padėką
viena pagrindinių konkurso
SUSIRINKIMAS
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2
v.
atpažinimo,
riginalumo
ypa
kun. V y t a u t u i P i k t u r n a i ,
„vestuvinės pasakos" laimėtoja,
„Dainos" choro vadovei Irenai
(konkursą rėmė „Eastside tybe. . Po paskaitos buvo svečių p.p., St. Paul of the Cross
Balandžio 2 d. Juno Beach
bažnyčios
i
ižoje
salėje,
priėmimas.
Reikia
paminėti,
Manomaitienei,
Vytautui
Weekly" laikraštis). Ji pateko į
rotušėje įvyko Lietuvių Bend
vadinamoje
\a\
ine".
susi
kad
paskaitininke
greitu
metu
pirm.
Algiui
dalyvių sąrašą, nes juokais
ruomenės apylinkės metinis Šalčiūnui,
Augūnui, kuriam teko pirmi
pareiškė, kad tradicinis lietuvių gaus menoistorijt- mokslų dak renka būry? Juno Beach ir susirinkimas.
apylinkių dainos mylėtojų choro
vestuvinis pyragas („raguotis") tarė? laipsnį.
Susirinkimą
pradėjo ninkauti pačiu sunkiausiu
repeticijoms.
• Jubiliejinės Lietuvos ne
Lietuvai laiku, kai skubiai
pats „negrą?- usias, bet
Choro vadovė Irena Manomai- apylinkės pirm. Algis Augūnas, reikėdavo ruošti demonstra
skaniausias tortas pasaulyje". priklausomybės metinės buvo
pakviesdamas susirinkusius
• Alan Moritis su draugu An pažymėtos vasario 20 d. Latvių tienė jau dėsto gaidas prie pia atsistojimu pagerbti mirusius cijas, daryti plakatus, reaguoti
driu Kazlauskr iš Denver kas salėje, Seattle. Pa^-indinius nino. Susirinkę dar p ą mi skyriaus narius. Po to jis į įvykius Lietuvoje bei į
metai važiuoja į Aliaską žu pranešimus skaitė Amanda nučių dalinasi paskutir nis ži pakvietė dr. Henriką Solį pirmi Amerikos senatorių, kongreso
(„Nacionalizmas niomis, įspūdžiais, o po to prasi ninkauti susirinkimui ir Vladą narių, spaudos ir net paties pre
vauti. Paskutiniu laiku meške F ' o s n
zidento pasisakymus Lietuvos
riotojų pasisekimu taip pat šiandieninėj Lietuvoje") ir Ga deda rimtas darbas. Repe Barių — sekretoriauti.
tuojamos
naujos
dainos
ir
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Gedvilą
(„Lietuvos
eko
atžvilgiu.
pasidžiaugė išalkusios meškos,
Savo pranešime pirm. Algis
giesmės,
kartojamos
senos.
nomika
šiandien:
kas
laimi?")
A. Augūnui valdybos narė
kurios nakties metu atrado ir
„Dainos" choristai taip repe Augūnas apžvelgė pereitų metų Akija Solienė Bendruomenės
Vėliau „Lietutis" linksmino
suėdė per 120 svarų lašišos.
skyriaus veiklą. Pasidžiaugė,
• Gėdis ir I r e n a Morkūnai susirinkusius lietuvišku šokiu tuoja vieną valandą, po to trum jog kas mėnesio antrą antra vardu įteikė dovaną.
— antrą kartą seneliai. Jų ir net pakvietė salėje sėdinčius pa 15 min. pertrauka pailsinti dienį daug lietuvių susirenka j
vyresnioji duktė Dana ir jos tryptelti linksmą polką. Vakaro balsus, išgerti kavos puodelį, na bendrus pietus, kur galima suži
vyras Mario Loomis vasario 10 kultūrinę programą papildė ir paminėti choro narių gimta- noti paskutines žinias apie
LIETUVOS DUKTERŲ
Dalis Vašingtono valstijos Lietuvių Bendruomenės naujai išrinktos valdybos. d. susilaukė Rebekos Marijos. Bronės Pužauskienės meno dar- dienius. „Dainos" choras yrą Lietuvą, išklausyti pranešimų,
METINIS SUSIRINKIMAS
Iš kairės: vicepirmininkė Silvija Fabijonaitė-Comeaux. pirmininkė J ū r a t ė Jaunieji tėvai gyvena Pen- bų paroda. Suneštiniai pietūs tapęs tartum viena didelė šeipamatyti
vaizdajuosčių
iš
Lietu
paįvairino dalyvių nuotaiką, ma, ir gimtadieniai virte tradiMažeikaitė-Harr ison.
, silvanijos valstijoje.
vos gyvenimo. L. Bendruomenės
Balandžio mėn. 26 d. įvyko
• Aštuonerių metų amžiaus Didelis lietuviškas „ačiū!" cija, kurios metu giedama nau- metinis piknikas, ruošiamas metinis Lietuvos Dukterų narių
SEATTLE, WA
Jessie Vasarės Johnson mer nuskambėjo valdybos narei ja, iš Lietuvos parvežto, „Ilgiau- lapkričio mėnesį, irgi būna gau susirinkimas Aldonos Biliū
gaičių skaučių grupė dalyvavo Suzanne Price, tvarkiusiai sių metų" versija.
siai lankomas, visuomet duoda nienės namuose.
IŠRINKOME NAUJĄ LB VALDYBĄ
Ir smagu, kad ši šeima vis gražaus pelno.
Franklin High School praves vakarą, bei jos pagalbininkams.
Pirm. Dalia Augūnienė pasi
Vašingtono valstijos skyriaus Valerija S p a r k y t ė . Inga su toje tarptautinėje dienoje. Jos Minėjimą pravedė jaunos kartos pasipildo naujais nariais. Šiuo
džiaugė,
jog skyrius pernai va
V. Šalčiūno redaguojamas ir
metu „Dainos" chore dainuoja
Lietuvių bendruomenė kas an vyru Arūnu atvyko iš Lietuvos atstovavo Lietuvai ir buvo atstovas Viktoras Raišys.
Lietuvių Bendruomenės lei sarą parėmė d a u g i a v a i k e s
• Bendruomenės ataskai 26 choristai. Paskutinėje repe
tri metai, per ataskaitinį susi į Seattle 1989 m. ir tuoj pat paruošusios medžiagą apie jos
džiamas „Lietuvių biuletenis" šeimas Lietuvoje. Dar ir dabar
tiniame susirinkime, kuris ticijoje įsijungė dar viena
įsijungė
į žmones ir pačią šalį.
rinkimą kovo mėn., renka naują n u o š i r d ž i a i
yra labai populiarus. Tai vie siunčia maisto ir drabužių siun
• Sveikiname University of įvyko kovo 20 d., Irenos Bleky- Amerikos lietuvaitė, kuri nintelis informacijos šaltinis tas vargingoms šeimoms.
bendruomenės valdybą. Daliai bendruomenės veiklą. Gėdis
sunkiai padirbėjusių išeinančios M o r k ū n a s d a u g metų ėjo Washington irkluotoją Kęstutį tės/Allan Johnson namuose, neseniai atsikėlė į Juno Beach rytinėje Floridos dalyje.
Sausio mėn. įvykusi madų
valdybos narių, tarp jų pirmi bendruomenės iždininko parei Sereivą, kuris pirmas stu buvo išrinkta nauja bend apylinkę ir susirado „Dainos"
Džiaugėsi „Dainos" choro paroda labai gerai pavyko. Vėl
ninkei Irenai Blekytei, at gas _ jis visų vertinamas pa dentas nuo 1946 m. savo pir ruomenės valdyba, kuriai pirmi chorą. Yra choristų, kurie veikla ir vadovės Irenos Mano- susidarė proga finansiniai
sisakius toliau kandidatuoti, tarėjas lietuviškiems reikalams. mais mokslo metais patekęs į ninkas Jūratė Mažeikaitė-Har- gyvena ir apie 50 mylių nuo maitienės bei choristų pasi paremti daugiavaikes šeimas
šiais metais bendruomenė pir Valeriją Sparkytę visi gerbia universiteto pagrindinę irkla rison. Pirmininkei Irenai Juno Beach, tačiau nepatingi šventimu. Minėjo ir kitų or Lietuvoje.
Blekytei, baigusiai savo kiekvieną trečiadienį atvykti į
ma turėjo apsvarstyti dvigubai kaip bendruomenės švietimo vimo komanda.
Iždininkė Elena Damijonaiganizacijų darnią veiklą. Tačiau
• Vasario 26 d. savo darbovie kadenciją ir toliau nekandida- repeticijas.
aktualų klausimą: kas pasi reikalų vedėją.
tienė
padarė finansinę apy
„Dainos" choras gieda per šv. pirm. Algis Augūnas ypatingą
I r e n a B l e k y t ė toliau daly tėje, Sisters of Providence tuvusiai į valdybą, buvo įteikta
ruošęs toliau vadovauti lietuvių
padėką reiškė kun. Vytautui skaitą, kurią patvirtino revizijos
buvusios įmonėje, per pobūvį, kuriame bendruomenės narių padėkos Mišias St. Paul of the Cross Pikturnai už šv. Mišių aukojimą komisijos n a r ė R i m g a i l ė
veiklai; koks bendruomenės na v a u s valdyboje
koplyčioje, dalyvauja lietuviš
dalyvavo visi darbininkai, Zita dovana.
rių uždavinys naujai valdybai? pirmininkės pareigose.
St. Paul of the Cross koplyčioje, Zotovienė.
• Jūratė Mažeikaitė-Harrison kuose renginiuose, ruošia kur kiekvieną sekmadienį,
Kaip ir anksčiau, ,,Tulpė Petkienė visus supažindino su
Taigi rinkimų komiteto narės
Susirinkimas nusprendė, jog
redaktorė
Z i t a lietuviškais papročiais bei tra ir Irena Blekytė kovo 25 d. susi koncertus amerikiečių tarpe.
Nijolės Raišienės pravestos na T i m e s "
išskyrus antrą mėnesio sekma ir šiais metais vykstančios
Šiais metais choras atliko
rių priešrinkiminės diskusijos Petkienė pakviesta toliau daly dicijomis. Zita šiomis dienomis tiko su Nordic Heritage muzie
dienį, kai kun. Pikturna būna Lietuvon Lietuvos Dukterų
meninę
programą Vasario 16 d.
sveiksta po operacijos, padary jaus direktore Marianne Forssnustatė bendruomenės gaires vauti valdyboje.
Pompano Beach, turi progos ne Juno Beach skyriaus narės
blad Lietuvių Bendruomenės minėjime Juno Beach. Giedojo tik pasimelsti, bet ir susitikti. asmeniškai kontaktuos vargan
tos balandžio mėnesį.
lietuviškai veiklai ateinantiems
TRUMPAI
• Lietuvos režisierių draugijos vardu pervesti menininko St. Paul of the Cross bažnyčioje švęsti religines bei tautines papuolusias daugiavaikes šeidvejiems metams. Bendruome
mas ar
pirmininkas bei Panevėžio Povilo Tamulicnio du drožinius, per iškilmingą, Vyčių suruoštą, šventes.
nės nariai nusprendė, kad
vargstančius senelius ir
• Buvęs kongresmanas J o h n dramos teatro vyriausias direk nuolatiniam išstatymui muzie šv. Kazimiero minėjimą.
pageidautina šiek tiek sulėtinti
Miller, kovo 15 d. dalyvavęs torius Saulius A n t a n a s Var juje.
stiprią veiklą, nes tie patys
World Affairs Council disku n a s lankėsi Seattle kovo mėn.,
• Lietuvos Dukterys surengė
veikėjai viską atlieka ir jau eina
sijose apie Rytų Europą, rėmėsi iškviestas World Affairs Coun metinę margučių dažymo
prie savo jėgų galo. Nariai stip
savo patyrimu su vietiniais cil, International Visitors Pro pamoką Nijolės Raišienės
riai pritarė, kad tikrai būtinas
lietuviais.
gramos. S. Varnas daug laiko namuose Mercer Island, verbų
metinis N e p r i k l a u s o m y b ė s
• Sodininkas Mike Flinn, ku praleido su Seattle Repertuary sekmadienį. Pamoką pravedė
šventės minėjimas, bet visi kiti
ris su Vašingtono valstijos agro t e a t r u , susipažino su vie margučių dailininkė Irena
siūlomi uždaviniai priklausytų
nomijos bei Girininkystės švie tiniais lietuviais Inos Bertulytės Morkūnienė
nuo bendruomenės valdybos bei
timo fondacijos nariais keliavo ir Jim Bray namuose kovo 23 d.
narių jėgų ir ambicijų.
į Pabaltijį vasario mėn., savo
• Kun. Gintautas Vitkus,
Tokiam narių sprendimui tei : niciatyva dirba suorganizuoti
S
J
, yra atvykęs iš Lietuvos į ŠIRDINGAI SVEIKINAME!
giamai paveikus, a t s i r a d o naują fondaciją padėti Lietuvai.
daugiau sutinkančių kandida Fondacijos tikslas: pravesti pro Spokane miestą stebėti Amerikos
Silvija Fabijonaitė ir jos
tuoti į valdybą. Buvo išrinkti fesionalų apsimainymo progra jėzuitų vedamą mokyklą,
vyras Angelo Comeaux prane
valdybon 1993-95 metams šie mą tarp Lietuvos ir Vašingtono Gonzaga Prep. Kunigas Vitkus
taip pat medicinos daktaras. ša apie jų pirmagimio Angelo
asmenys.
valstijos. Flinn jau projektuoja J u o rūpinasi lietuvaitė iš atsiradimą sausio 25 d.
Pirmininkė J ū r a t ė Mažei- antrą kelionę i Lietuvą su
Fred ir Inute Gylys-Colwell
kaitė-Harrison. J ū r a t ė labai suinteresuotais amerikiečiais Spokane.
džiugiai
paskelbia apie Joseph
• Nauja Seattle gyventoja
sumaniai ėjo vicepirmininkės kitų metų sausio mėn.. ir jau da
Antano gimir. 4- Jų pirmasis
pareigas buvusioje valdyboje. bar r e n k a įvairius vaistus Jolita Mieželaitienė stipriai
kūdikis
išvyo šį pasaulį vasario
Juno Beach, FL ..Dainos" choras. Sėdi 'ketvirta iš eilės) vadovė Irena Manomaitienė ir kompozi
Prieš tai sąžiningai dirbo bend humanitarinei pagalbai. Salia įsijungė į lietuvišką veiklą,
4
dieną.
daug
valandų
paaukodama
torius Liudas Stukas.
ruomenės sekretore. Taip pat TO. parapija kuriai FI»nn
Šių metu Širaelių diena va
1991-92 metais vadovavo Seat priklauso Quincy miestelyje, „Tulpės" laikraštėlio darbams.
Kalbos pabaigoje pirm. Algis perduos jiems finansinę pagal
Suruošė du koncertus vyres
sario 14 d. amžinai liks Onos
tle Pabaltiečių komitetui. Jū svarsto įvairiu? pasiūlymus,
niųjų žmonių gyvenvietėse. Augūnas priminė. jotT dirba jau ba.
Karašaitės
ir
Brian
Anderson
ratė
veikliai
a t s t o v a u j a kaip bendrauti su lietuviais.
Susirinkimas padėkojo už
atmintyse, kaip jų jungtuvių Vienas buvo ruoštas ..VVater septynerius metus, iš kurių
Lietuvių bendruomenei Seattle,
penkerius
L.
Bendruomenės
nuoširdų
darbą iš valdybos
NESENIAI {VYKO
• V i k t o r a s Kinderis sugrįžo
šventė. Jauniej". sumainė žiedus, ford", Juno Beach, o kitas
dažnai
kviesta
kalbėti
nuolatiniam gyvenimui i Seat
plaukiant laivu Puget įlankoje, ..Pennsylvania House ". West pirmininku. Jis pareiškė, jog šį išeinančioms narėms Elenai
Amerikos visuomenei; tele
kartą į valdybą nebekandida- Damijonaitienei, Dainai Mo•
Seatle
įvykusiame
meno
is
tle. 1986 m. pabaigoje Viktoras
o medaus mėnesio kelionei iš Palm Beach.
vizijos ir radijo bangose iškal
šinskienei ir Janinai Šalnienei.
Per šiuos koncertus ..Dainos' tuos.
nutarė išmėginti savo laimę torijos suvažiavime dalyvavo vyko į Havajų salas.
bingai apibūdina dabartinius
Dabartine valdybą sudaro:
prof.
Milda
Bakšytė
Richardson.
choras
dainuoja
ne
tik
lietuviš
Pasitraukdamas
iš
valdybos,
saulėtoje Kalifornijoje, tačiau po
įvykius Lietuvoje. Naujausias
Dalia
Augūnienė, Birutė Čiu
Vas.
5
d.
Nordic
Heritage
kas
dainas,
bet
ir
porą
populia
linkėjo ir toliau Juno Beach LB
šešerių praleistų Šacramento
PABALTIEČIŲ PARODA
jos užsimojimas — suruošti
rių amerikietiškų.
dirbti be jokiu partinių kivirču r l e n i Elena Karosienė, Regina
mieste metų jis priėjo išvados, muziejuje ji skaitė paskaitą apie NORTHWEST FOLKLIFE
didelę pabaltiečių parodą NorthLietuvos
pakelių
kryžius.
Pro
„Dainos"
choro
pasirodymai
bei asmeninių ambicijų, nes Duobienė ir Aldona Urbienė.
kad geriausia vieta — Vašing
FESTIVALYJE
west Folklife šventėje Seattle
fesorė
iliustravo
pasakojimą
amerikiečių yra labai mėgs visas darbas turi vieną tikslą —
tono valstija. Savo grįžimu
gegužės mėn.
PALM BEACH
Viktoras pradžiugino mamą. skaidrėmis, atskleidė pakelių
Metinis Amerikos Šiaurės tami, nes choristės būna pasi išlikti lietuviais Amerikoje ir
Vicepirmininkė Silvija FaINTERNATIONAL
puošusios
tautiniais
drabužiais
padėti Lietuvai.
Vakarų etninio gyvenimo
bijonaitė-Comeaux. Silvija su
PIANINO KONKURSAS
ir
gintarais.
Pertraukos
metu
Po to iždininkas Marius So
festivalis, kuri> ruošiamas Seat
vyru Angelo ne per seniai
tle gegužės men. pabaigoje, yra jos turi progos parodyti ir donis davė finansinę LB Juno
Pernai šį konkursą laimėjo
atsikraustė iš Čikagos į Seattle.
vienas did, ausiu
visoje paaiškinti lietuviškais raštais Beach apylinkės apyskaitą, kuri pianistas iš Lietuvos Petras
Sausio mėn. jie susilaukė prie
leisti pasi- buvo patvirtinta apylinkės
Amerikoje.
Festmfc organiza- austus drabužius,
Geniušas, kuris šiais metais
rvmeriKoie. r t - i v a i i u u i g a u i i a ._
.•
-auglio. Lietuviai susipažino su
vimo komitetą-1993 m. parinko grožėti
gintarais. Be
to,Lietuva.
tai gera kontrolės
komisijos nares Irenos laimėjo valstybinę Lietuvos pre
Silvijos gabumais, kai ji pernai
proga papasakoti
apie
Manomaitienės
miją. Balandžio mėn. jis vėl at
Lietuvą, Lat\ ;ą ir Estiją ypa
stojo į „Lietučio" tautinių šokių
1994
metais
„Dainos"
d
u
r
a
s
J.
J
a
k
u
b
a
u
s
k
a
s
padarė
vyko į šį pianino konkursą,
tingai parodai, k u r i bus
grupę. Silvija gabi administra
švęs
10-ties
metų
sukaktuves,
pranešimą
apie
lietuvių
kapinių
tačiau šj kartą jau kaip teisėjas.
ruošiama rySiuM su švente. I
torė, puikiai organizuoja pro
tad jau dabar ruošiasi, repetuoja sekciją Palm Beach Gardens
Konkurse dalyvavo 21 pianis
.udies
menas,
isparodą įeina I
jektus, turi kiekvienam malonią
iškilmingam
koncertui.
Choro
Memorial
kapinėse.
tas iš viso pasaulio — 11 iš
torinės žinioe- pie vietinės pašyspeną.
širdis yra vadovė Irena Mano
Po
pranešimų
buvo
išrinkti
Jungtinių Amerikos Valstijų,
jas,
dabartiniai
baltiečių kolo
Iždininkė M a r y t ė J o z a i maitienė, kurios entuziazmą-, atstovai i Floridos apygardos L. 10 iš kitų valstybių.
titijy
bei
foto
įvykiai Pab
tienė. Marytė dirba sąskai
humoras ir p a s i š v e n t i m e Bendruomenės suvažiavimą St.
Šiais metais konkurso pirmo
paroda.
tininkės darbą, džiaugiasi proga
palaikė chorą per šiuos devyne Petersburge. Atstovais buvo iš
įrdu
naujai
išji premija buvo padalinta tarp
Pabaltiečių
savo gabumus skirti bend
Bendruomenės rius metus. I chorą yra įsi rinktos: Dalia Augūnienė, Van jugoslavo ir amerikiečio.
rinkta
Lietuv
ruomenės finansų vedimui.
rate Mažeikai jungusi ir sol. Ona Šalčiūniem . da Majauskienė, Rimgailė
Konkursą lankė ir būrys lie
pirmininkė
o koncertų metu chorui Zotovienė ir Katriutė Sodonienė
Sekretorė Rasa R a i š y t ė . Ši
tė-Harrison pirmininkauja visos
tuvių, kurie susitiko su laurea
akompanuoja muzikas Liuda^
jaunosios kartos atstovė tikrai
pavaduotoja.
parodos orga naciniam komi
tu Petru Geniušu ir išreiškė
unikali. Rasa ne tik nuoširdžiai
Stukas.
J
L.
Bendruomenės
Juno
Nerim
Palūnieviltį, kad gal 1994 metais vėl iš
tetui. Kartu s
prisideda prie lietuviškos veik
Šiandien
jau
negalima
įsivaiz
Beach
ap\
linkės
valdybą
buvo
girsime lietuvį ar lietuvę, skam
ne, Jūratė ta pat vadovauja
los, bet ir puikiai kalba lietu
duoti Juno Beach ir apylinkių išrinktas dr. Vytauas Ma
>dos
ruošos
darbinančius šiame konkurse.
lietuviškos p.'
viškai.
Prelegentai, kalbėję Seattle Lietuvių Vasario 16-sios minėjime. Amanda
be „Dainos" choro. Tai šios įauskas ir dar vieneriems
D. A.
Valdybos nariai: I n g a Gau- Floan, diskutavusi nacionalizmą Lietuvoje, ir Gabrielius Gedvilą, apibūdinęs bams.
metams pasiliko Alicija Solienė.
Z.P. apylinkės pažiba.
rienė, Gediminas M o r k ū n a s , ekonominę krize Lietuvoje
i_-i__ i
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

TIESIAI IS LIETUVOS
Lietuvoje išbuvau beveik tris pėdą) per mėnesį. Kai kurie
savaites. Gyvenau pas žmonos asmenys yra susirūpinę, kad
giminaičius — skaičiavimo daug pastatų senamiestyje ir
mašinų specialistą Algį ir apskritai Lietuvoje išperkama
apskaitos mokslo docentę Ziną užsieniečių. Daug kas mano,
Gaidžius, kurie savo žiniomis ir kad dabar geras laikas įsigyti
įžvalgumu dalinosi su manim ir nekilojamą turtą ir vykdyti sta
tokiu būdu p r a t u r t i n o šį tybas Lietuvoje, nes grečiausiai
straipsnį.
nei turtas, nei darbas nebus pi
gesnis ateityje.
Apie b a n k ų s ą s k a i t a s
Apsilankiau viename banke ir J A V P a r a m o s ūkininkams
fondas
atidariau bendrą sąskaitą savo,
žmonos ir giminaičio Vilniuje
vardais. Sąskaitą gali atidaryti
bet kurio krašto pilietis. Parašo
pavyzdį reikia parūpinti vieto
je, paštu nepriima. Įtraukiau
savo giminaitį, kad, reikalui
esant, jis galėtų pinigus išimti
pagal mūsų nurodymus iš JAV.
Buvau atsivežęs „cashier's
check*', manydamas, kad iškeis
greičiau, nes jis yra garan
tuotas. Lietuvoje tomis ga
rantijomis nepasitikima, ir šie
čekiai traktuojami taip pat,
kaip asmeniški čekiai. Tai yra,
pinigus įrašo į indėlius po to, kai
čekis nusiunčiamas į JAV ir pi
nigai pervedami iš JAV, visa tai
užtrunka apie tris savaites. Tad
nutariau dėl indėlių naudotis
kelionių čekiais. Šis bankas
paskaitė 3.5% už iškeitimą
kelionių čekių į pinigus, kuriuos
tuomet įdėjau į sąskaitą.
Iš JAV pinigų galima siųsti į
bankų sąskaitas ir giminėms
čekiais arba elektroniniu būdu
(wire transfer). Čekius užtrunka
ilgiau realizuoti ir už jų iškei
timą į grynus pinigus pasiima
apie 1%. Elektroniniu būdu
pinigų pervedimas iš JAV į
sąskaitą Lietuvoje užtrunka
apie tris dienas, bet už šį
pervedimą tenka sumokėti.
Kredito kooperatyvai (credit
unions) ima už tai tik 10 dol.,
bet komerciniai bankai ima apie
35 dol.
Už t e r m i n u o t u s indėlius
bankas moka aukštus procentus
— iki 30% metams, jeigu indėlių
suma viršija 10,000 dol. ir pa
dedama bent dvejiems metams.
Už neterminuotus indėlius
moka tik kelis procentus, pana
šiai kaip JAV. Kaip anksčiau
rašyta, indėliai nėra apdrausti.

Vilniuje, Žemės ūkio minis
terijoje, susitikome su Alvydu
Mikelioniu, Ūkininkų veiklos
koordinavimo skyriaus virši
ninku (tel. 22 44 40), kuris
aptarė ūkininkų siekimus. Tai
yra, ūkininkai norį auginti ir
parduoti be tarpininkų, tokiu
būdu daugiau uždirbdami. Šiuo
metu nėra kur kitur parduoti
gamybą, ir pajamų galimybės
ribojamos valstybinių gamyklų
monopolio. Ūkininkai tikisi
daugiau uždirbti. Pavyzdžiui,
ūkininkui moka tik 35 talonus
už litrą pieno, o parduotuvėse
pienas kainuoja 65 talonus. Be
to, supirkėjai ilgai neatsiskaito
už ūkininkų gamybą, ir jų pa
jamos menkėja nuo infliacijos.
Planuojama steigti gamybinius
kooperatyvus. Ūkininkai taip
pat nori siekti Europos stan
dartų. Šiuose projektuose gali
būti progų prisidėti ir JAV
lietuviams.
Pereitais metais JAV dova
noti grūdai buvo parduoti už
350 milijonų talonų. Ši suma
buvo įdėta į fondą, iš kurio ūki
ninkai galėjo skolintis, mokant
21% per metus. Paskolos buvo
duodamos įsigyti įrangai, sta
tyboms ir kitiems reikalams.
Visi pinigai buvo išskolinti ir
dabar grįžta po maždaug 5 mili
jonus talonų per mėnesį, tokiu
būdu sudarant mažą šaltinį
naujoms paskoloms. Šiais me
tais iš JAV bus gauta grūdų ir
sojos pupelių už maždaug 6 ar
7 milijonus dolerių vietinėmis
kainomis, arba apie tris kartus
daugiau, negu pernai. Tokiu
būdu šis fondas bus vėl
papildytas.
Atviros Lietuvos fondas
Apie šį Fondą, kuris yra
Jakšto 9, Vilniuje, tel. 62 90 02,
buvo rašyta anksčiau mūsų
skiltyje, bet šį kartą papildome
kitokia informacija. Fondas yra
finansuojamas iš Soros fondo
lėšų. Susitikau su aktyvia
Amerikos lietuve, Atviros
Lietuvos fondo įstaigos buvusia
vadove Audra Misiūniene, kuri
aptarė, jos nuomone, svarbiau

Nekilnojamas t u r t a s
Senamiestyje nekilnojamo
turto kainos kyla. Per pasku
t i n i u s 6 mėnesius k a i n o s
maždaug padvigubėjo. Šiuo
metu įstaigoms t i n k a m ų
patalpų kaina yra apie 600 dol.
už kvadratinį metrą (apie 56
dol. už kv. pėdą). Nuoma yra 15
dol. už kv. metrą (1.4 dol. kv.

A M E R I C A N TRAVEL SERVICE
• 4 3 9 S. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 6 0 6 4 2
T E L . (706) 4 2 2 - 3 0 0 0
FAX (708) 4 2 2 - 3 1 6 3

X
.

s i u s šio fondo 1992 metų
atsiekimus.
Gal pats svarbiausias atsiekimas — t a i įsteigimas
Junior Achievement Lietuvoje.
J u n i o r Achievement
yra
gimnazistams skirta programa,
per kurią jie supažindinami su
verslo mokslu ir praktika,
įgyvendinant konkrečius ko
mercinius projektus nuo planų
sudarymo iki prekės ar paslagų
tiekimo vartotojui. Su jaunimu
susitiks ir jiems patars žymūs
Lietuvos verslininkai. Ši pro
grama veikia JAV ir daugelio
kitų kraštų gimnazijose. Lietu
voje jai vadovauja buvęs prem
jeras Aleksandras Abišala. Pro
gramą taip pat rems krepšinio
žvaigždė Šarūnas Marčiulionis,
komercinių b a n k ų sąjungos
generalinis direktorius dr. Ar
tūras Balkevičius ir kiti žinomi
asmenys.
Antras svarbus atsiekimas
yra šiuolaikinio meno informacijos centro įsteigimas. Šis centras sukaupia informaciją apie
lietuvių dailininkų kūrybą
pagal National Gallery stan
dartus, parūpina informaciją ir
finansus parodoms užsienyje.
Trečias svarbus atsiekimas, —
tai verslo ir ekonomikos pro
grama auditoriams ir apskaitos
specialistams (buhalteriams). Ši
programa vykdoma Vilniuje.
Keturis mėnesius JAV apskai
tos specialistai mokys vakarie
tišką sistemą 35 apskaitos spe
cialistams ir mokytojams iš
Lietuvos bei kitų kraštų. Po to
10 dalyvių bus parinkti gilintis
JAV. Ketvirtas atsiekimas, tai
sudarymas Studijų Informacijos
centro. Šis centras naudojasi
TRACE sistema, k u r i apjungia
Europos ir viso pasaulio
universitetus. Centras taip pat
gauna universitetų katalogus.
Pereitais metais Fondas kas
mėnesį susilaukdavo apie 150
paramos prašymų. Iš jų Fondas
patenkindavo apie puse. Tad iš
viso per metus parėmė apie
1000 lietuvių pastangas! Skai
čius parodo, koks reikšmingas
y r a šis fondas. Audros Misiū
nienės energingo ir sąžiningo
vadovavimo d ė k a , Atviros
Lietuvos fondo biudžetas 1993
metams padidintas iki 1.5 mili
jono dol.
Maža lėktuvų o r o linija
Planuojama steigti mažų
lėktuvų su 4-8 vietomis, Cessna
tipo, oro linijos bendrovė. Lėktu
vai skristų pagal užsakymą
Lietuvoje ir Europoje. Ieškoma
suinteresuotų investitorių. Bus
paruošta studija ir verslo
planas.

VILNIUS/NEWARK
VILNIUS/CHICAGO
VILNIUS/LOS ANGELES
VIuMUS/SEATTLE

trc^=

po Mriefto 15 d.

$650.00
$650.00

$1025.00
$1025.00

$1060.00
$1050.00

»m

TRAVEL 9 TRADE INTL.
Aras Mieželis. CEO Berte Gaskey. Pres.
50 Corey Ave . St. Petersburg Beach. FL 33706
Tai. 613-660-6200
Fa* 613-360-1657

*

Aplankykite t ė v y n ę !
* Individualios ir biznio kelionės
* (vairios grupinės kelionės

Įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 M a d l s o n Ave.,
Tel:

Join with us to proclaim
His Gospel so that all will
know His love.

THE MARIANS OF THE
IMMACULA TE CONCEPTION...
Founded in 1673, an international
community of Priests and Brothers
who, through action, teaching the
power of Chnst's love with locations
around the vvorid.
Contact: Fr. Bill Hayward, M.I.C.
Vocation Director
Congregation of Marians
Thompson, CT 06277

(203) 923-9565

U n i o n Pier, M l prie p a t e ž e r o va
s a r a i i š n u o m o j a m a s 4 kam b. bu
telis Kreiptis 6 1 6 - 4 6 9 - 1 6 0 0 savait
g a l i a i s , arba 7 0 8 - 7 8 8 - 3 7 6 9 .

GREAT
PARDUODA

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . , 2 mieg.
naujai išdekoruotas butas antrame
aukšte; 6 3 PI. ir St. Louis Ave. apyl.
Suaugusiems.
Kreiptis: 3 1 2 - 7 7 8 - 6 1 8 4

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

K s d z l e Ir 66 P I . a p y l . i š n u o m o 
j a m a s gražus 5 kamb. 2 mieg. butas
naujesniame, ramiame name; antras
aukštas; šaldytuvas, virykla ir skal
bykla. Suaugusiems. $ 3 9 5 Į m ė n .
Kreiptis: 708-658-8599.

arians
fAITH

REAL ESTATE

FOR R E N T

IN ACJION

Z I G Y CONSTRUCTION
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus:
virtuvės, vonios kambarius, ,,siding",
„tuckpointing", cemento ir dažymo
darbai, porčiai, langai ir kt. T e l .
3 1 2 - 2 8 6 - 7 1 6 0 arba 3 1 2 - 6 1 8 - 3 7 3 2 .

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

iššnuomojamas privatus kam
barys vienam asmeniui; pilnai
apstatytas, su patogumais. 71 St.
ir Richmond Ave. apyl.
Kreiptis: tel. 312-778-8645

HOUSE FOR SALE
3 bdrm. 3 baths, 2 kitch.; tam. rm.
with fireplace; hse. on 2 acre landscaped lot, Lemont, IL. Call:
weekdays
after
5
p.m.:
708-257-8545.

HELP VVANTED
Dengiami stogai, kalamas
„siding", bei atliekami namų
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne
mažesnė, kaip $300 iki $380 į
savaitę. Reikia gyventi VVheaton, IL. Kambarys parūpina
mas.
Kreiptis tel.:
1-708-393-3999.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

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

OntuĮfc,
r

2l

FOR SALE

MARO.UETTE
PHOTO SUPPLY

York, N.Y. 1 0 0 1 6
Fax:212-603-0511

212-883-8500

S4S

ey/v/v/mr

r

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

DANUTE MAYER
284-1900

Pigiai parduodami 1 metų senu
mo oro vėsintuvai ir dujinė plyta.
Skambinti: 708-752-0157.

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute M a y e r . ji
p/otesionaliai,
sąžiningai
ir
asmeniniai patarnaus. įkainavimas
veltui

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
IEŠKO
Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis

ypatingai

progai

Pilnai

užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas.

Atidaryta

pirmadieni

Patraukli 59 m. lietuvė norėtų
susipažinti su Amerikos lietuviu.
Rašyti: Danutė Daunienė, Draugys
tės prosp. 11-11, Šiauliai, Llthuania; tel. 2-70-80.

'4'

ii

ir

REALMART, I N C
6602 S. PuUslri,
Chicago, IL 60629
312-583-6100

BALYS BUDRAITIS

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad\.ir trečiad. susikalbėsit

MltCCLUNtOUsT

Asmeniškai patarnauja Įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971

lietuviškai.

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

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

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

7 8 4 4 8. Cicero Ava.
Burbank, IL 80459

^

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus

T«4. 708-423-7679
Už pigiausią kainą siūlome skaniausią
lietuvišką maistą:
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai •
Blynai . Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba.
Išnuomojam salę įvairioms progoms
(telpa virs 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd. šeštd 8 v.r
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti!
J o * Ir Janina

FRANK ZAPOLIS
3208V2 V'eat 95th Stret
Tel. - (708) 424-8654
(312) 581-8654

COMMONVVI AITU
UNITED MORTCAGI

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

Kelionės į Pabaltijį

1-800-451-9511

$6)96
$969
$999

CLASSIFIED GUIDE

He Cares.

MABENKA

Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru

ŠIĄ VASARĄ
KEUAUKITE į UETUVĄ PIGIAI!
New York—Vilnius ten ir atgal
Chtcago—Vilnius ten ir atgal
Tampa—Vilnius ten ir atgal

Kelionėje iš Lietuvos susi
pažinau su Vilniaus universi
teto istorijos mokslų studente,
kuri vyko į Angliją žemės ūkio
vasaros darbams. J a u antra
v a s a r a vyksta d a r b a m s į
Angliją. Tai daro legaliai, tarp
t a u t i n ė s studentų draugijos
sudarytomis sąlygomis. Džiau
giasi, galėdama užsidirbti,
susipažinti su Anglija ir to
bulinti anglų kalbos mokėjimą,
bet žada grįžti į Lietuvą baigti
mokslus.
Taip pat susipažinau su vienu
jaunuoliu, ekonmikos mokslų
studentu, kuris vyko į Švediją.
Ten du mėnesius b u s ap
mokomas švedų naftos firmos ir
ateityje dirbs šios firmos įstai
gose Lietuvoje. Jis pasakojo, kad
universitetuose studentai kai
k u r i ų klasių
sąmoningai
nebelanko, nes ten seni profe
soriai dar moko sovietinių laikų
sistema. Studentų manymu,
tokias klases lankyti y r a laiko
g a i š i n i m a s . Šie profesoriai
vakarietiško mokslo nežino, o
j a u n e s n i e m s profesoriams,
kurie nusimano apie šį mokslą,
neleidžia mokymą pertvarkyti.
N e n o r ė d a m i gaišinti laiko
universitete, studentai siekia
mokslo pramonėje. Gabesni ir
veržlesni bestudijuodami pra
deda dirbti Vakarų firmų ar ki
tose įstaigose, kad galėtų ką
nors išmokti. Deja, didesnė dalis
studentų ne tik klasių nelanko,
bet ir nieko rimto nedirba.
Šie du pavyzdžiai parodo, kad
yra sumanaus jaunimo, kuris
dirba ir studijuoja užsienyje, bet
grįžta Lietuvon, praktiškai pri
taikyti savo mokslo patirtį.
Edmundas Kulikauskas

Specialūs patarnavimai:
* pigesni lėktuvo bilietai
* susirinkimai, suvažiavimai
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose

Mokesčiai rtepriškaityti. Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į
mūsų Įstaigą.

WhoGnes?

J a u n i m a s dirba užsienyje,
b e t grįžta L i e t u v o n

U E T U V A '93

Bilietus nuperkant

$625.00
$625.00

Šiame, Lietuvoje leidžiama
me, anglų kaiba savaitraštyje,
rašoma apie ekonomiką ir
politiką Pabaltijo kraštuose.
Redaktorė ir steigėja Danguolė
Droblytė ieško platintojų ar
atstovų JAV. kuriems atsily
gintų
komisu.
Metinė
prenumerata 150 dol. Kreiptis
adresu P.O. Box 320, Vilnius
2300 arba teiefonu/fax (370-2)
624 090.

UNIOMTOURS

*

Iki btriafta 15 d.

Baltic News. I n f o r m a t i o n
a n d Analysis

• 1493 m. gegužės 4 d. popie
žius Aleksandras VI išleido
raštą, kuriuo Naujasis pasaulis,
Taksistai p l ė š i k a u j a
t.y. neseniai atrastoji Amerika,
Vilniaus senamiesčio taksi padalinama tarp Ispanijos ir
aikštelėse įsitaisė gaujos taksis Portugalijos.
tų, kurie reikalauja žymiai
1975 m. b a l a n d ž i o 29 d.
didesnių sumų už paslaugas.
Apie juos net rašo Lietuvos Amerika pagaliau užbaigė savo
spauda. Už keliones, kurios įsivėlimą j Vietnamo karą, eva
turėtų kainuoti 500 talonų, jie kuodama apie 1,500 amerikie
prašo 2,500 talonų. Tokiose čių ir bent 5,500 vietnamiečių
aikštelėse reikia pereiti per iš buvusios Vietnamo sostinės
kelis taksistus, kol pagaliau Saigon.

A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E skelbia S P E C I A L Ų išpardavimą bilietų
iš V I L N I A U S į J A V su S A S lėktuvų linija:
Kaina tan k atgal

randi vieną, kuris nuveš už nor
malią kainą. Geriausios kainos
yra valstybinė? taksių firmos. Iš
jos taksius galima užsakyti
Vilniuje telefonu 22 88 88.

U N A S C. LESECKAS
Paskolos

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas [vairiausių kepinių
ir namuose gaminto maisto —
Catering
6216 S. Archer Ave.
Chlcago, IL 80836
Tel. 581-8500

Tel.

708-403-2700

T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis ( H e r m i s D e c k y s
Tel. 58S-662* Nuo 8 ryto Htl • v.v.
kalbėti lietuviškai

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

M.ASTER PLUMBING
1
COMPANY
.
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves
ir vontos kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius,
•8N KRAPINAS
706*36-2t60

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virs 7 8 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
6 0 1 0 0. rHSHhl M .
(212)611-4111

I

r Cį&&%
ACCENT REALTY, I N C
5265 West 95th Street
Oak Lawn. Illinois 60453
Bus. 708-636-9400 '
Re*. 708-423-0443

ASTA T. M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

UNAS REAL ESTATE
LINAS MEILUS, Broker
3 8 8 0 S. Archer A v e . ,
Chlcago, IL 80632
Tel. 312-890-5821
312-927-0819
Brlghton Parfc — nauja nekilnojamo
turto įstaiga Pirkimui ir pardavimui
kreipkitės į Liną Meilų. Patarnaujame
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinietiškai.
Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley
Pk., Bridgeport
ir pietvakarių
priemiesčiuose.

Namai Floridoje, St. Patersburge ir
apylinkėse nuo $35.000 Sąrašai ir vis*
patarnavimai veltui Pasitinkame atvy
kusius Marie Powe!l Realtors agentas
Vladas Mažens. Skambinti ( raštine
1-800-FLA-REAL arba bet kada (
namus 1-813-938-4613

PARDUODAMAS N A M A S
5 kamb., 2 mieg.,
108 St. ir Pulaski Rd.
Kreiptis: tel. 312-238-7599

wmm

JAV LB Kraato Valdybos
Socialinių RoHcalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

NEIŠMESKITE SENŲ
FEDERALINIŲ MOKESČIŲ
DOKUMENTŲ

LAIŠKAI
NEUŽTARNAUTI
KALTINIMAI

silly, a figure of speech in which
opposite or contradictory ideas
or terms are combined. Ex.:
t h u n d e r o u s silence, sweet
sorrow".
Mūsų bostoniškė LE XXI
tome rašo: Oksimoronas (gr.
oxys „aštrus" ir moros „kvai
las") retorinė figūra, kur ypa
tingam pabrėžimui sujungiamos
dvi prieštaraujančios sąvokos,
pvz., įsymylėjusi neapykanta,
lėtas skubėjimas ir pan.".
Mes gerbiame mūsų veikėjus,
dirbančius nedėkingą visuome
ninį darbą, bet ir jie turi save
gerbti, vengdami tokių priešta
raujančių pasakymų.
Vytautas Valys
Detroit, MI.

Taip ir lieka neaišku, kodėl
keturi ALT s-gos valdybos na
riai parašė „Lietuvių Ambasada
Washingtone — Laiško patiksli
nimą" (Draugas - 1993.V.18):
ar dėl to, kad buvo su jais nepa
Dabar, kai federalinių mo federaliniams mokesčiams įro
sitarta, ar dėl to, kad S-gos
kesčių dokumentų pildymo dyti jūsų pajamas ar nuostolius.
pirmininko nuomonei nepri
laikas praėjo ir pavasarinis Pildant federalinius mokesčius,
tarė? Kitaip sakant: ar kad
valymas prasidėjo, daug žmonių jums reikės žinoti, kiek jūs
buvo paliesta jų ambicija, ar kad
norėtų mielai išmesti senus uždirbote (capital gain), kiek
nepritarė konsulo V. Čekanaus
mokesčių dokumentus, kad kainavo patarnavimo mokestis, ko skyrimo rekomendacijai?
padarytų vietos naujiems.
kiek gavote dividentų.
Argi keturi valdybos nariai ne
Ką galima išmesti ir ką reikia 3. IRA
galėjo savo nuomonę aiškiau iš
laikyti?
Jei jūs taupote neapmokestin reikšti? Be to, ko buvo siekiama,
Paprastai visi mokesčių mo toje IRA programoje (non- išeinant į spaudą?
kėjimo dokumentai: ataskaitų deductible), šiuos dokumentus
J a u gegužės 1 d. JAV LB
kopijos, antspauduoti čekiai, turite laikyti, kol visus savo
W-2 ir 1099 formos, visi kiti indėlius išimsite iš IRA. Saugoti Floridos apyg. suvažiavime St.
Petersburge
LB
Krašto
išlaidų ir pajamų pateisinami reikia dokumentus kiekvienų
Valdybos pirm. Vytas Miciūnas,
dokumentai turi būti saugomi metų, kada įnešėte pinigus. į
kaip Jurgis Janušaitis rašo,
bent 3 metus po jų užpildymo IRA sąskaitą: visas 1040 for
viešai „pranešė, kad vietoje St.
datos. Treji metai yra laikas, mas, 8606, 1099-R ir 5498 for
Lozoraičio ambasadoriumi į Waper kurį IRS įstaiga t u r i mas. Jei jūs tų dokumentų
shington, DC, paskirtas Vytau
patikrinti jūsų prisiųstą mo neturėsite, kai išimsite iš IRA tas Čekanauskas, Los Angeles
kesčių mokėjimo atskaitomybę. pinigus, jums gali tekti daugiau garbės konsulas" („Draugas" —
Tačiau daugumas mokesčių mokesčių mokėti, negu iš tik 1993.V.14)
pildymo specialistų pataria rųjų reikia. Ši dokumentų
Būtų klausimas: jei Lietuvos
visus dokumentus laikyti 6 laikymo našta yra viena prie
metus. Jeigu po 3 metų IRS žasčių, dėl ko daugelis mokesčių Respublikos valdžia jau seniai
buvo nusprendusi padaryti
įstaiga pašauks jus paaiškinti patarėjų nėra entuziastiškai
pakeitimus, ar mums, išeivijai,
kai kurias jūsų deklaruotas nusiteikę dėl pinigų laikymo
būtų geriau, kad ton vieton
sumas, išlaidas, pajamas, jeigu „non-deductible IRA" plane.
būtų paskirtas vietinis, savas
jūs- savo pajamas sumažinote 4. R a š t i n ė n a m u o s e
žmogus, ar atsiųstas koks buvęs
25%, jeigu jūs pamiršote kai ku
Jeigu jūs turite verslą, galite ar dar tebesąs vadinamos „no
rias pajamas deklaruoti, ar n a m u o s e t u r ė t i r a š t i n ę ir menklatūros" narys?
nurašėte per daug mokesčių, pa išlaikymo išlaidas nurašyti.
Balsavau už Stasį Lozoraitį,
darėte kai kurių kitų klaidų, tai Jeigu išlaidos yra didesnės,
raginau
ir Lietuvoje (laiškais) už
IRS įstaiga turi teisę tikrinti negu pajamos, tos išlaidos ne- j
jį
balsuoti.
Jis man geras am
jūsų mokesčių dokumentus (ir gali būti nurašytos tuojau, bet '
paprastai taip daro) 6 metus gali būti perkeltos į ateinančius basadorius, bet dėl jo vietos
ambasadoje sprendimus darė
atgal. 6 metai yra paskutinis metus. Todėl šie dokumentai ,
kiti, kurie dabar, gaila, yra
terminas, arba vadinamas „sta turi būti laikomi, kol visas
valdžioje. Ar mūsų balso jie
tute of limitations". Jei jūs išlaidas nurašote ir kol tų metų
klausys?
neužpildėte federalinių mokes mokesčių „statute of limitation"
Dėl visos tos „istorijos" tų
čių mokėjimų formų, arba laikas pasibaigia.
laiškų
į Lietuvą rašytojai (dr. L.
užpildėte jas neteisingai, tokiu 5. S u s i d ė v ė j i m o (depreciaKriaučeliūnas
ir G. Lazauskas),
atveju nėra „statute of limita- tion) n u r a š y m a s
o kartu ir jų remiamas duotas
tion"; IRS gali jūsų dokumentus
Sąskaitos, parodančios įren
tikrinti bet kuriuo laiku. Jeigu gimų kainas verslui, turi būti į laisvėjančią vietą konsulas (V.
jūs kuriais metais neuždirbote laikomos tol, kol bus tie įren Čekanauskas), turi dabar iš
tiek, kad jums reikėtų mokėti gimai visiškai n u r a š y t i ir gyventi neužtarnautus kaltini
federalinius mokesčius, ir nurašomų metų pasibaigęs „sta mus.
J o n a s T. Lazdutis
nepildėte mokesčių mokėjimo tute of limitation" laikas.
Chicago, IL
formų, tų metų dokumentus 6. Š a l u t i n i a i v e r s l a i
laikykite visą laiką, nes gali
Jei jūs turite šalutinį verslą,
reikėti jums tai įrodyti IRS įstai dokumentai, surišti su šiuo KAS YRA OKSIMORONAS?
gai. Taip pat laikykite ilgai tų verslu, turi būti laikomi ilgiau,
Š.m. gegužės 11 d. „Draugo"
metų dokumentus, kuriuose yra negu normalų 3-6 metų laiko laiškų skyriuje buvo įdėti dviejų
ypač daug didelių nuskaitymų tarpį. IRS gali jus pasišaukti, mūsų organizacijų pirmininkų
(deductions), arba jei jūs buvo bet kada paaiškinti — paklausi pareiškimai dėl ambasadoriaus
te įrašę ką nors, kas galėtų nėti. Jei jūsų verslas nenešė pel St. Lozoraičio atleidimo iš parei
įgalinti IRS įstaigą jus apkaltin no bent 3 iš penkių metų, IRS gų. Esą, „Draugo" korespon
ti sukčiavimu.
gali įtarti, kad tai nėra verslas, dentas iš Vilniaus klaidingai
Yra dokumentų, kuriuos o tik jūsų malonumas (hobby). parašė: tų pirmininkų organiza
reikia laikyti ilgesnį laiką negu Tokiu atveju IRS gali nepripa cijos pritariančios St. Lozoraičio
„statute of limitations'", tai:
žinti jokių nurašymų, kurie vir atleidimui. Jie abudu tuos tvir
1. Namų nuosavybės doku šijo pajamas, nebent jūs galėsi tinimus paneigia tokiu būdu:
te įrodyti, kad jūsų šalutinis
mentai
Dr. Leonas Kriaučeliūnas,
Namų savininkai turi visada verslas yra įsigytas, norint LTS pirmimininkas, savo laiške
laikyti įvairius jų namų padaryti pelną. Reikės visų jūsų taip rašo: „...kategoriškai panei
dokumentus:
pardavimo- verslo dokumentų, kad galė giu, kad mano laiške buvo kokia
pirkimo sutartis (sales, con- tumėte tai įrodyti.
nors užuomina ar pritarimas St.
tracts), pirkimo užbaigiamuo 7. D a r b a s (employment)
Lozoraičio atleidimui". Toliau,
Jei jūs turite verslą ir samdo sužinojęs apie pakeitimus Wasius dokumentus (closing statments), sąskaitas už padary te darbininkus, IRS reikalauja, shingtono ambasadoje, jis rašo:
tus bet kokius namų pageri kad darbininkų mokesčių doku „Parašiau Lietuvos Respublikos
nimus ir dokumentus, įro mentus laikytumėte mažiausiai užs. reik. ministrui Povilui
dančius nenumatytus nuo 4 metus po to, kai pasiuntėte at Gyliui pasveikinimą ir padėko
skaitomybę.
stolius (casualty loses).
jau už Vytauto Čekanausko pa
rinkimą pareigoms".
8.
V
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Advokatas, mokesčių specia
Jūsų verslo (net operating
listas, Herbert Paul, N.Y. sako:
Panašiu būdu ir kitas pir
„Aš patariu savo klientams, kad loss) administravimo nuostolių mininkas Grožvydas J. La
jie įsigytų didelį voką ir dėtų į dokumentai turi būti laikomi, zauskas ALTO vardu rašo:
jį viską, kas surišta su jų iki nuostoliai bus padengti iš „Mano laiške jokio pritarimo
pajamų.
namu".
Stasio Lozoraičio atleidimui ne
Švarinant namus, metant buvo parašyta, tik pritarta gar
Įvairūs jūsų namų dokumen
tai
reikalingi
mokesčių lauk federalinių mokesčių do bės konsulo Vytauto Čeka
apskaičiavimui, parduodant kumentus, būkite atsargūs: nausko paskyrimui Lietuvos
seną namą ir perkant kitą. jeigu abejojate, ar r e i k ė s atstovu Washingtone, D.C."
Jeigu parduosite už didesnę dokumentų, ar ne, geriau jų
Kaip matome abiejų laiškų
kainą, negu pirkote, tai turėsi nemeskite, laikykite; švara gali autoriai, vadovaujasi tokia
te mokėti uždarbio mokestį, jei ateityje jums daug kainuoti!
pačia logika: mes nepritariame
Paimta iš ,,Your money" St. Lozoraičio atleidimui, bet
parduosite už mažiau, tai nuo
stolis b u s nurašomas nuo „Chicago Tribūne" 5-4-93, vertė dėkojame ir pritariame už V.
mokesčių ir t.t. Laikykite visus A l d o n a Š m u l k š t i e n ė , spaudai Čekanausko paskyrimą toms
pagrindinius jūsų turėtų ir paruošė B i r u t ė J a s a i t i e n ė .
pareigoms, kuriose dar yra St.
turimų namų dokumentus.
Lozoraitis.
2. Stocks, bonds ir kiti inves
Kalbotyroje tokie posakiai ir
minčių
reiškimo būdas vadinasi
tavimai
•
1986
m.
balandžio
27
d.
OXYMORON, arba, lietuviškai
Šie dokumentai turi būti sau
įvyko
garsioji
Černobilio
reak
tariant, oksimoronas.
gojami tol, kol jūs esate tų inves
t
o
r
i
a
u
s
n
e
l
a
i
m
ė
Ukrainoje.
Websterio didysis žodynas
tavimų savininkai. Kai jūs juos
parduosite, tuos dokumentus Sovietų vyriausybė evakavo „New World Dictionary" tokį
turite laikyti taip ilgai, kaip ir apie 49,000 apylinkių gyven minčių dėstymo būdą — OXYMORON — aiškina: „acutely
kitus dokumentus, reikalingus tojų.

KLAIDINANTI PAMOKA

' DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 22 d.

Ignas Petrauskas gegužės 11 ne pievagrybas; peltakys — ne
d. „Draugo" (Nr. 89) laiškų peltakas; buožgalvis — ne
skyriuje moko, kaip sulietu- buožgalva; vištvanagis — ne
vintinas „aerouostas": jo vieto vištvanagas; vardardienis — ne
je siūlo „orouostą", kuris, sako, vardadiena ir t.t. Taigi, ven
„būtų lengviau ištariamas, giant svetimybių ir lietuvinant
gražesnis ir tikrai lietuviškas". aerouostą, aerodromą bei
Gera paskata, bet blogai aeroportą, jų vietoje būtų
sudaromas peršamasis nauja glaima vartoti dviejų lietuviškų
daras („orouostas"). Jungiant daiktavardžių junginį su pakeis
du lietuviškus daiktavardžius į ta galūne, būtent: oruostis ar
vieną, paprastai pasikeičia orauostis, kaip mums „oreivys
sulipdytųjų žodžių galūnės, tėje" jau pažįstami naujadarai
būtent: vyriškoji giminė įgyja is orlaivis, ortakis ar orasraigtis
ar y s, o moteriškoji — ė; tuo (propeleris). Tą oreivystės
būdu gaunamaj pienburnis (-ė), objektą galima aprašomai va
bet ne pienburna; vėjavaikis (-ė) dinti ir Igno Petrausko
— ne vėjavaikas; pievagrybis —

PADĖKA
A.tA.
GENOVAITĖ GRUZDIENĖ
Stankevičiūtė-Valūnienė
Mano mylima Žmona, nelauktai pašaukta į Amžiną,
žemiškų rūpesčių neturintį gyvenimą, mirė š.m. balandžio
mėn. 7 d. Po iškilmingų šv. Mišių Šv. Vardo bažnyčioje, išly
dėta į Torrington CT ir palaidota Šv. Pranciškaus kapinėse.
Nuoširdžiai dėkoju kunigams — St. Ropolui, OFM, J.
Gasiūnui ir M. Čyvui už rožinį ir maldas koplyčioje ir už šv.
Mišias bažnyčioje.
Ačiū Floridos Lietuvių klubo pirm. Antanui Gudoniui už
a.a. Genovaitės gyvenimo apybraižą ir pravestą atsi
sveikinimą koplyčioje.
Dėkoju už jautrius atsisveikinimo žodžius organizacijų
atstovams: Antanui Gudoniui, Floridos Lietuvių klubo var
du, Vytautui Budrioniui LB St. Petersburgo apylinkės var
du, Janinai Gerdvilienei, Lietuvių Fondo vardu, Antanui
Jonaičiui ALTS-gos skyr. vardu, Alfui Šukiui, ALT'o skyr. ir
ALIAS skyr. vardu ir Gražinai Jazukaitienei draugų vardu.
Dėkoju sol. Birutei Diškėnienei už jautrias giesmes
bažnyčioje, muz. R. Ditkienei ir muz. V. Kerberiui už palydą
vargonais, o tėvui St. Ropolui, OFM, už prasmingą pamokslą.
Ačiū visiems gausiai atsilankiusiems į koplyčią ir
bažnyčią už gausias šv. Mišių aukas, kurių labai daug prisiųs
ta iš tolimų vietovių, ypač iš Philadelphijos apylinkių.
Ačiū už aukas Lietuvių Fondui, už gražias gėles, už
pareikštas užuojautas žodžiu, spaudoje ir laiškais. Ypač dėkoju
Genovaitės draugei Elenutei Vaškelienei už lankymą,
rūpesčius ir paguodą sunkiose valandose. Taip pat ačiū
mielam kr'egai Antanui Diškėnui už talką ir paguodą. Ačiū
draugėms ir draugams, lankiusiems ligonę namuose ir
ligoninėj.
Didelis ačiū karsto nešėjams: Kaziui Astrui, Antanui
Diškėnui, Henrikui Gineičiui, Jonui Labanauskui, Vladui
Vaškeliui ir Juozui Žvyniui.
Ačiū visiems, mane užjautusiems liūdesio valandoje.
Liūdesio prislėgtas vyras Vincentas ir kiti giminės.

DĖMESIO AMERIKOS LIETUVIAI!
LITUANICA COMMERCE & CARGO
Lietuvių-amerikiečių vadovaujama kompanija, turinti savo
šaką Lietuvoje, nuo š.m. gegužės mėn. 22 d. pradeda priimti siun
tinius į Lietuvą.
Atvykę į šios kompanijos raštinę, esančią patogioje vietoje,
netoli Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Čikagoje, būsite
maloniai sutikti ir aptarnauti. Susikalbėsite lietuviškai.
Siuntinius atvežkite patys, arba atsiųskite per UPS Pagei
daujant, jūsų siuntinius galime paimti iš namų. Užsisakius, siun
tiniai bus paimami ir iš kitų JAV miestų. Pageidaujant, siuntinius
profesionaliai supakuojame.

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO Į UETUVĄ KAINOS
I
LABAI PRIEINAMOS!
Kargo laivu: iki 100 sv. — 67 et. »v., minimumas $20
virš 100 sv. — 57 et. »v.
Kargo oro linija: iki 40 sv. — $2.65 i v . , minimumas $30
virš 40 sv — $2.45 sv.
Lietuvoje s untiniai pristatomi adresatui į namus. Vertingus siun
tinius galima apdrausti. Talpintuvų (konteinerių) išsiuntimo datos
bus pastoviai skelbiamos.
Pirmiesie-ns 250 klientų suteikiamas kompanijos LITUANICA
COMMERCE & CARGO Garbės Kliento vardas, kuris suteikia
privilegiją naudotis 5% nuolaida pastoviai siunčiant siuntinius laivu
į Lietuvą.
Taip pat sudarome ir siunčiame amerikietiško maisto
siuntinius.
LITUANICA COMMERCE & CARGO kompanijos vadovai
maloniai kviečia visus, Amerikoje gyvenančius ir į svečius at
vykusius, lietuvius pasinaudoti mūsų paslaugomis. Prašome kreip
tis ir įvairias lietuvių organizacijas, norinčias siųsti mažesnius ar
didesnius krovinius į Lietuvą.
Kaip prekybinė kompanija. LITUANICA COMMERCE &
CARGO siūle ir kitas paslaugas (prekybinų sutarčių sudarymo,
nekilnojamo turto pardavimo, kapitalo investavimo į biznį Lietuvje). Fax'u pe'duodame žinias ir dokumentų kopijas į Lietuvą.
LITUANICA COMMERCE A CARGO
6607 S. Pulaskl Rd
Tai. 312-565-6700
Chicago, IL 60629
Fax 312-565-6922
Darbo lalki
v.r. 4 v. p P

pirmd. - penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p.; šeštd. 10

siūlomais d a i k t a v a r d ž i a i s ,
tačiau jokiu būdu nesu
jungiamais į vieną žodį, būtent:
oro uostas.
Bronius Nemickas,
Masphet, NY

• Pirmasis Amerikos prezi
dentas, kalbėjęs per televiziją
į tautą, buvo Franklin D.
Roosevelt, 1939 m. balandžio 30
d. atidaręs New Yorke Pasau
linę mugę (World's Fair). Jo
kalba buvo transliuota per
NBC.

A.tA.
ANTANAS BEINARAUSKAS
Staiga mirė 1993 m. gegužės 20 d., sulaukęs 76 metų.
Gyveno Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje. Gimė Lietu
voje, Panevėžio apskr . Naujamiesčio valsč. Amerikoje iš
gyveno 42 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Juozas su žmona Monika ir dviem
vaikais, sūnus Stasys su žmona Karen ir dviem vaikais, sūnus
Tony su dukra, duktė Veronika su šeima, mirusio brolio
Vytauto sūnus ir keturios dukterys su šeimomis ir brolis
Petras su žmona Irena Čikagoje.
Lietuvoje liko brolis Vilius su žmona Irena, sesuo
Veronika su vyru ir šeima; Sibire mirusio brolio Vlado sūnus
Albinas ir dvi dukros su šeimomis; Sibire mirusios sesers
Adelės duktė Regina su šeima; mirusių seserų, Bronės i.
Emilijos, šeimos; mirusio brolio Zenono sūnūs — Zenonas su
šeima ir Algis bei kiti giminės ir pažįstami Amerikoje ir
Lietuvoje.
Priklausė Panevėžiečių ir Anglijos lietuvių klubams.
Velionis bus pašarvotas gegužės 22 d., šeštadienį,nuo 4
v. p.p. iki 9 v.v. ir sekmadienį, gegužės 23 d.nuo 2 v. p.p. iki
9 v.v. S.C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IL.
Laidotuvės įvyks gegužės 24 d., pirmadienį. Iš laidojimo
namų 8:45 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Our Lady of Ridge
parapijos bažnyčią, 107 St. ir Ridgeland, kurioje 9:30 vai. ryto
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
šiose laidotuvėse dalyvauti.
Nuliūdę: sūnūs, duktė, anūkai ir brolis Petras.
Laid. dir. S. C. Lack ir Sūnūs, TEL. 708-974-4410.

A.tA.
KATRYNAI POVILAITIENEI
mūsų draugijos narei, meldžiame Amžinosios Šviesos.
Skausme likusius - dukrą M. BRUSOKIENĘ ir sūnų
dr. R. POVILAITĮ bei visus velionės artimuosius
guodžia
Lietuvos Dukterų

draugija

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

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
ari"d EUDEIKIS FUNERAL H O M E
BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA A VE.
T O W N O F LAKE 4605 S. HERMITAGE A VE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST 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 VV. 71st STRF.ET
CICERO 1446 S 50th AVE
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMOM 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD 1
LEMONT LOCATION OPENING JUI.Y. 1993
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-S0O-994-7600

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 22 d.

ČIKAGOJE IR
x „Draugo" administracija
gavo pranešimą iš pašto įstai
gos, jog dienraščio skaitytoja
Paulina Rapšienė iš Palatine,
IL, yra pakeitusi adresą ir
laikraštį reikia siųsti nauju
adresu. Tikrovė išaiškėjo, kai ji
pati mums paskambino ir
pranešė, kad ji niekur kitur
nėra išsikrausčiusi ir tebe
gyvena, kur ir gyveno. Tokių
atvejų mes jau turėjome ir dau
giau. Deja, paštas nepažymėjo,
kur ši mūsų skaitytoja galėjo
„išsikraustyti".
x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje gegužės 26 d.,
trečiadienį, 2:00 vai. p.p. dainų
popietė su muz. Faustu Strolia.
Programoje: dainos, laimės šuli
nys. Po programos — bendri
pietūs. Visi kviečiami ir
laukiami! Atvykite ir linksmai
praleiskite popiete.
x Antrasis Poezijos dienų
Čikagoje v a k a r a s gegužės 29
d., šeštadienį, skirtas mūsų
gyviesiems Čikagos poetams.
Visus juos čia girdėsime ir ma
tysime. Bus prisimintas ir
Poezijos švenčių dvidešimt
metis. Abiejų Poezijos dienų
programą organizuoja ir jai
vadovauja Nijolė Martinaitytė.
O Poezijos dienas rengia ir
globoja vaišingasis Jaunimo
centro moterų klubas.
x Dr. J o n a s Valaitis, buvęs
ALTO pirmininkas, yra įgalio
tas atstovauti Amerikos Lietu
vių Tarybai JAV Bendruome
nės rengiamoje visuomeninėje
konferencijoje, kuri įvyks
birželio 19-20 d. Detroite. Kon
ferencijos tikslas — įvertinti
esamą padėtį, aptarti bendra
darbiavimo kliūtis, paieškoti
sprendimų, k u r i e galėtų
užtikrinti Lietuvos ir jos išei
vijos glaudų bendradarbiavimą.
x Popiežiaus J o n o Pau
liaus II istorinės kelionės Lietu
voje proga, „Draugo" administ
racija organizuoja Amerikos
lietuvių ekskursiją į Lietuvą.
Išvykstama rugsėjo 1 d. ir
Vilniuje lėktuvas nusileis
rugsėjo 2 d. Popiežius Lietuvoje
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Iš
Lietuvos išskrendama rugsėjo
14 d., bet galima grįžti, kada
nori. Visi bus nuvežti, kur
reikės ir kur norės. Prašome re
gistruotis jau dabar, o ypač tie,
kuriems bus reikalingi vieš
bučiai, American Travel įstai
goje 1-708-422-3000. Čia bus
suteiktos ir visos kitos informa
cijos.
(sk)
x IMEX AMERICA, INC.
nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius; labai
greitai perveda dolerius į
Lietuvą. Tel. 708-8684)049, fax
708-868-8642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Imex America, Inc., 524 State
Line Rd.. Calumet City, IL
60409.
(sk)

APYLINKĖSE
x Vinco Mykolaičio-Putino
šimtmečiui nuo jo gimimo skir
tas pirmasis šių metų Poezijos
dienų vakaras gegužės 28 d.,
penktadienį, 7:30 v.v. Progra
ma, kurią organizuoja Nijolė
Martinaitytė, vyks M. K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Poezijos dienas rengia ir glo
boja Jaunimo centro moterų
klubas.
x LAPAS — Amerikos lie
t u v i ų farmacistų draugijos
susirinkimas įvyks gegužės 26
d., trečiadienį, 7 v.v. William
Tell restorane, 6201 Joliet Road,
LaGrange Countryside, IL. Pro
gramoje paskaita: „Viršutinių
i kvėpavimo takų infekcijos".
Kviečiami visi LAPAS nariai ir
svečiai susirinkime dalyvauti ir
paremti Vaikų Viltį, atnešant
buteliuką ar daugiau kram
tomų vitaminų vaikams. Dėl
platesnės informacijos skambin
ti pirm. Irenai Juškienei po 6
vai. vak. 708-403-0690
x „Draugo" administracija
dar kartą prašo dienraščio
skaitytojų, jog keisdami savo
adresus, būtinai tuoj pat
praneštų ir mūsų laikraščio
administracijai, ne tik pašto
įstaigai. Pašto įstaiga mums
praneša, kad yra pakeistas
adresas ir už tai tenka
primokėti paštui už kiekvieną
siunčiamą numerį. Būna atvejų,
kad paštas mums perduoda ir ne
visai tikslų adresą, todėl
prašome iš anksto mums
pranešti savo gyvenamosios vie
tos pakeitimą.
x Vytautas Norvilas, vienas
mūsų jaunųjų profesionalų,
kuris dėsto kompiuterių kursą
Moraine Valley kolegijoje, savo
labai vertingomis žiniomis kas
savaite padeda „Draugo" ad
ministracijoje. Už tai mes jam
esame nuoširdžiai dėkingi.
x ALTO valdybos posėdyje,
įvykusiame gegužės 14 dieną,
svarstyta 53-čiojo metinio
suvažiavimo reikalai. Suvažia
vimas numatytas šaukti Čika
goje š.m. spalio mėn. pabaigoje
ar lapkričio pradžioje.
x ATLANTA IE, I n c . viena
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą.
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
kaina $99. 2719 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629, tel. (312)
434-2121. Iš toliau - 1-800775-7363.
(sk)

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 per 10
darbo dienų į namas. Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9626 So. 79th
Ave„ Hickory Hills, B 60457,
teL 708-430-8090.
(sk)

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes
perrašome viso pasaulio video ir
filmo formatus. Mūsų adresas:
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL
60609, Tel. 312-927-9091. Sav.
P e t r a s Bernotas.
(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k Road —
Tel. (312) 847-7747.
(sk)

x JUOZAS BACEVIČIUS
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis,
income tax, vertimai, notariatas, naujų vairavimo teisių
gavimu. Turime kompiuterų ir
fax. Skambinti 312-778-2233.
(sk.)

tvirtino, kad nuotraukos gerai
vyksta ir jai nereikės per ilgai
gulėti. Stebėjausi mažos mer
gytės paklusnumu, manda
gumu ir ramiu laikymusi, nes ir
mažiausias sujudėjimas būtų
privertęs visą procedūrą kartoti.
Kai viskas jau buvo sutvarkyta,
mes visos nuėjome lankyti toje
ligoninėje gulinčių mūsų
jaunųjų ligonėlių. Jų bendra
palata yra netoli vaikų valgo
mojo, kuris yra didžiulė salė su
medžio didumo augalais ir net
vieta sviediniui į krepšį pamė
tyti. Netoli yra ir kiti kambariai
vaikų užsiėmimams, ir kiemas
su įvairių žaidimų įrengimais.
Tenai sutikome Mariją Kriau
č i ū n i e n ę , L.V.V. atstovę
visuomeniniams
ryšiams,
nepaprasto pasišventimo asme
nį. Ji beveik ir gyvena toje ligo
ninėje, nes ji visiems visur
padeda. Ji viską aprodė, vertėja
vo, kur reikėjo, kalbėjo su
vaikais ir mamomis. Palatoje
tuo metu buvo Žydrė, Rasytė ir
Čikagos lituanistinės mokyklos mokinės (iš kairės): Milda Bunikaitė, Viktori Laura su savo mamomis, vėliau
ja Vanagūnaitė ir Laura Danytė, laimėjusios premijas meno kūrinių turėjo dar atvežti ir Lidiją. O
konkurse.
Kęstutis, žinoma, su mama
buvo kitoje palatoje, nes, mat,
vyras.
PUSDIENIS SU „LIETUVOS VAIKŲ

VILTIS" SAVANORIAIS
Alės Kėželienės, L.V.V. infor
macijos vadovės, paprašyta,
noriu parašyti apie L.V.V. talkininkus-savanorius. Kad galė
čiau geriau suprasti ir įsijausti
į jų pasiaukojančią talką,
paprašiau L.V.V. reikalų ve
dėjos Jūratės Budrienės sudary
ti sąlygas kokią dieną pava
žinėti su savanoriais ir stebėti
jų darbą. Kadangi vežiojimai į
ligonines tyrimams buvo jau
anksčiau atlikti beveik visiems
vaikams ir daugumas jų (5)
buvo jau paguldyti į ligoninę,
tai praeitą k e t v i r t a d i e n į ,
gegužės 6 d., buvo tik vienas
važiavimas į Shriner's ligoninę,
nes 8 m. mergytei Vilmai dar
reikėjo padaryti tomogramą.
Tad su talkininke-savanore
Gene Maldėnienė, Vilma, jos
mama ir Violeta vykome į
Shriner's Hospital for Crippled
Children, Chicago Unit.

Įžengus į vidų. visai nejutome,
kad esame ligoninėje: visur švie
su, spalvinga, erdvu, patogūs
minkšti baldai, vaikams daug
visokių kimštų gyvuliukų,
meškių, didelių ir mažų,
kuriuos vaikai sodina į kėdes,
žaidžia su jais ir taip užsimiršta
savo nedalią. Nematyti net bal
tai apsirengusių tarnautojų, nes
jie irgi spalvotai apsirengę.
Man leido įeiti ir į rentgeno
patalpą, kur buvo daroma tomo
gramą. Tarnautojas Thomas R.
Daus buvo labai malonus ir,
atrodo, yra specialiai paruoštas
dirbti su vaikais.
Genė Maldėnienė vertėjavo
motinai ir dukrelei Vilmai,
kurią ji meiliai vadino „Saulu
te". Ji viską joms abiems pa
aiškino, kad nei vaikas, nei
mama nesirūpintų ir nebijotų.
Vilma turėjo ilgokai gulėti ant
šono visai ramiai, kol buvo
daromos sluoksninės nuo
x Dar turime pilnus kom traukos, o G. Maldėnienė vis
plektus: Lietuvių Enciklopedi paklausdavo, kaip ji jaučiasi,
jos 37 t., Encyclopedia Lituanica, 6 t., Vinco Krėvės raštai, 6
x P r a n e š a m e giminėms ir
t. Taip pat siunčiame į Lietuvą d r a u g a m s , kad po ilgos ligos
per agentūras, kaina 60-80 et. gegužės 21 d. rytą mirė a.a.
už svarą. Teirautis: J . Kapo V y t a u t a s
Žygas.
Apie
čius, P.O. Box 752 Cotuit, laidotuves bus pranešta vėliau.
MA, tel. 1-508-428-6991.
(sk)
(sk)
x SPECIALIOS NUOLAI
x Greit parduodu vienos ir DOS. I Vilnių iš Newark birž.
dviejų šeimų namus Chicago- 28, grįžimas - liepos 13 d. $960.
je ir apylinkėse. Skambinkite is N.Y. (JFK) į Vilnių (viena
RE/MAX REALTORS, Rimas kryptis) birželio, liepos ir rugStankus, tel. (312) 5865959 ar pjūčio mėn. $498. Taksai ne
ba (708) 425-7161.
įskaityti. VYTIS 800-952-0119.
(sk)
(sk)
x Optical Studio, 2620 W.
x Vairavimo teisės (IL Dri71st St., Chicago, IL 60629,
ver's
License) — $100 pas Ed
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
Šumaną.
Tel. 1-708-246-8241.
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
(sk)
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., ,
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir a n t r d .
x „Saulutė" Lietuvos naš
uždaryta.
laičių globos būrelis, dėkoja
(sk) seselei Reginai J a n u s a s iš
x Baltic Monuments, Inc., Holland, PA už dvi dideles dėžes
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. kimštinukų (^stuffed toys") ir
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių anoniminei geradarei iš Kali
paminklai, žemiausios kainos, fornijos, kuri paaukojo 30 dol.
Lietuvos našlaičiams. Aukos
geriausiomis sąlygomis.
(sk) nurašomos nuo mokesčių, siun
čiamos: „Saulutė", 419 Weidner
x Ligos draudimas atvyku Rd., Buffalo Grove, IL 60089.
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
(sk)
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 4651 S.
x Prieš užsisakydami pa
Ashland Ave., Chicago, IL m i n k l ą , a p l a n k y k i t e St.
60609. Tel. 1-312-523-9191.
Casimir Memorials, 3914 W.
(sk) l l l t h St. Turime didelį pasi
x SAGIL'S r e s t o r a n a s yra rinkimą: m a t y s i t e granito
lietuviška valgykla su daugybe spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
skaniausių lietuviškų patie paminklus mūsų dirbtuvėje
kalų. Neatsilankę nežinosite, pagal jūsų pageidavimą —
kaip gausiai, gardžiai ir nebran brėžinius. Prieš pastatant pa
giai galite pas mus papietauti. minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau- tikinti, kad jis padarytas, kaip
jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87 buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
St., Burbank, IL 60459, tel. j a ir Vilimas Nelsonai. Tel.
312-233-6335.
708-5980685.
(sk)
(sk)

Pora valandų pasikalbėjome
su vaikais ir mamomis, geriau
pasakius, Genė Maldėnienė ir
Marija Kriaučiūnienė kalbėjo, o
aš tik įdėmiai klausiausi. Mane
ypač stebino ir žavėjo lankančių
mergyčių (Violetos ir Vilmos)
š v e l n u m a s ir meilė j a u
gulinčioms ligoninėje: jos žaidė
su mažąja Rasyte, kuri negali
pajudėti, nes yra tempiama
prieš operaciją; tai jai aprėdinėjo
lėlytes ir šiaip visaip stengėsi ją
pradžiuginti. O Žydrę glostė ir
bučiavo, nes ir Žydrė turėjo
ramiai gulėti. Jos visos yra
likimo draugės ir dėlto viena
kitą taip užjaučia.
Mačiau, kaip „Shrineriai"
(amerikiečiai savanoriai) atveža
vaikų būrelius lankyti ligonių
ir pagalvojau, kad gal ir mums
panašiai reikėtų daryti? Tikrai
būtų puiku, jei mūsų jaunimėlis
( s k a u t a i ir ateitininkai)
grupėmis, arba p a v i e n i u i ,
aplankytų bent retkarčiais
šiuos skaudaus likimo ištiktus
bendraamžius, arba jiems atvi
rutę parašytų, gėlyte pradžiu
gintų.
Išbuvę ligoninėje pusdienį,
x T r ū k s t a Jūsų gyvenime
šviežių bei tikslių žinių iš
Lietuvos? Pirmaujantis radijo
laidų tinklas ŽEMĖ L PRODUCTIONS turi gerą naujieną!
N u o š.m. kovo 15 d. RYTMEČIO EKSPRESAS bus per
d u o d a m a s nuo pirmd. iki
penktd. patogesniu laiku — 10
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ
stoties pajėgumas gerokai
didesnis — nuo Milwaukee iki
Elgin, nuo Chicago iki South
Haven. Neturite galimybių
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo jirmd. iki penktd.
6:30 v.v. iš V/CEW 1450 AM. O.
t a i p pat Jūsų dėmesiui —
sekmadieninė 45 min. laida
V A I R A S perduodama
iš
WNDZ 750 AM. Informuoti
lietuviai Illinois, Indiana,
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRODUCTIONS radijo laidų!
(sk)
x Vėl išleista „Du Gai
deliai" CD plokštelė, dainelės
v a i k a m s . Dainuoja: Irena
Čerškienė, Rūta Valaitienė ir
Vaidotas Vaičiūnas. Užsisakant
kreiptis: 2. Vaičiūnienė, R R
#1 Freelton, Ont., LOR 1KO,
Canada tel. 1416-689-7464.
Plokštelė jau platinama PLC,
Lemont, IL.
(sk)
x 16 metų g i m n a z i s t ė
Lietuvoje norėtų susirašinėti
su Amerikos jaunimu. Galima
rašyti lietuviškai arba angliš
kai. Kristina Varnaitė, P a r k o
55-25, Panevėžys 5309 Lithuania.
(sk)

LIETUVIŲ FONDAS - NE TAUTOS
FONDAS
I Lietuvių fondo būstinę Čika
goje ateina laiškai, skambina
telefonais žmonės, išsigandę,
kad padėtis bloga su Tautos fon
du, manydami, kad Tautos fon
das yra tas pats kaip Lietuvių
fondas.
Tie du fondai yra visiškai skir
tingi, nieko bendra vienas su
kitu neturi.
Lietuvių fondas šiuo metu yra
peržengęs 6 milijonus pagrin
dinio kapitalo ir iš jo investuo
tų pinigų lietuvybės darbams
išdalinęs per 3.5 milijono
dolerių.
Štai tų dviejų fondų skirtu
mai!
Skaitant spaudoje pranešimus
apie dabar buvusį triukšmingą
Tautos fondo narių suvažiavimą
New Yorke, matyti, kad dr. K.
Bobelis per buvusį VLIKą taip
buvo patvarkęs Tautos fondo
statutą, kad dr. K. Bobelis
vienas galėjo turėti 45% visų to
fondo balsų.
Lietuvių fondo įstatai visiškai
priešingi, ir vienas narys negali
turėti daugiau balsų negu 5%,
su įgaliojimais. Tad vienas
Lietuvių fondo narys negali
„diktuoti" Lietuvių fondo narių
suvažiavimui.
Be to, Lietuvių fondo įstatai
yra taip surašyti, kad Lietuvių
fondo tarybos pirmininkas,
valdybos pirmininkas ir svar
biųjų komisijų pirmininkai ne
išsirengėme namo, o širdyje
buvo toks geras šiltas jausmas!
Čia tik lašelis to, ką L.V.V.
talkininkai-savanoriai atlieka.
Apie jų darbą ir auką bus dar
rašoma. Noriu tik trumpai
suminėti, kad jų pasiaukojimas
yra beribis. Jie veža į orauostį
išvykstančius, sutinka naujai
atvažiuojančius vaikus ir jų
mamas, jie vežioja vaikus į įvairias ligonines t y r i m a m s ,
vertėjauja, guodžia, lanko,
ramina ir būna kartu su mo
tinomis, kai jos laukia vaikų po
operacijos. Savanoriai vežioja
vaikus į išvykas, parsiveža pas
save, apiperka, lanko juos
Seklyčioje. Čia neįmanoma visų
jų meilės darbų beišskaičiuoti,
tik noriu paminėti bent jų
pavardes: Irena Garunkštienė,
Dana Gierštikienė, Albinas ir
Elena Hoffmanai, Liucija ir
Vilius Hoffmanai, Janina Jarašienė, dr. Aldona Juozevičienė,
Genovaitė Kiudulienė, Marija
Kriaučiūnienė, Genovaitė
Maldėnienė, Ona ir Kęstutis
Paulikai, Raimundas Rimkus,
Regina Smolinskienė, Birutė
Trinkienė, Antanas ir Viktori
ja Valavičiai ir Birutė Vindašienė.
Bet jų reikėtų daug daugiau.
„Lietuvos Vaikų Viltis" labai
džiaugtųsi, jei šių eiles
papildytų nauji t a l k i n i n kai-savanoriai, nes be jų talkos
L.V.V. darbas būtų neįmano
mas. Jiems priklauso mūsų vi
sų nuoširdus dėkingumas ir
nuostaba jų kantrybe bei meile
ligoniams vaikams.
Aldona Šmulkštienė

gali būti pirmininkais ilgiau
kaip 3 metus.
Lietuvių fondo pradininkai ir
vėliau atėję organizatoriai
išmintingai surašė Lietuvių fon
do įstatus taip, kad Fondas
priklausytų visiems nariams ir
būtų visi Fondo r e i k a l a i
tvarkomi demokratiškai.
Kasmet reguliariai Lietuvių
fondo vadovybė prieš Fondo na
rių suvažiavimą pasiunčia
kiekvienam nariui smulkią
pinigų apyskaitą, nurodant, kur
pinigai investuoti, kokios paja
mos, kiek skiriama administra
cijai ir kiek išdalinta lietuvybės
reikalams.
Savarankiška Lietuvių fondo
revizija su CPA pagalba kasmet
patikrina L. Fondo knygas ir
pristato duomenis L. fondo
narių suvažiavimui.
Toks demokratiškas, atviras,
saugus Lietuvių fondo tvar
kymas susilaukė didelio pasi
tikėjimo lietuvių visuomenėje.
Lietuvių fondas toks bus ir
ateityje.
A. R.
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Vida Damijonaitytė.

BAIGĖ ILLINOIS
UNIVERSITETĄ
Illinois universitetas Čikagoje
gegužės 8 d. įteikė diplomus šį
pavasarį studijas baigusiems
absolventams. Jų tarpe baka
lauro diplomą Marketing and
Management srityje gavo Vida
Damijonaitytė, Gražinos ir
Vitalio Damijonaičių dukra.
Vida yra su pagyrimu baigusi
Čikagos aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą ir Pedagoginį litu
anistikos institutą. Per visą
studijų laikotarpį aktyviai daly
vavo skautų akademikų veiklo
je, eidama studenčių skaučių
vieneto Čikagoje pirmininkės,
iždininkės, sekretorės ir junjorių globėjos pareigas. Daug
metų šoko tautinius šokius
„Grandies" ir „Vilties" an
sambliuose. Dalyvavo Lietuvių
jaunimo sąjungoje ir Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresuose
bei stovyklose.
Diplomo gavimo proga, tėve
liai gegužės 16 d. suruošė Vidai
šaunų pobūvį, dalyvaujant jos ir
šeimos apie 50 draugų. Tolimes
nes studijas magistro laipsniui
(Marketing Communication)
nuo rudens Vida pradės Roosevelt universitete, Čikagoje.
Br. J .

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441'
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (1-312) 776-«700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
Seštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.

x A.a. adv. Antanas Olis,
Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos steigėjas ir jos pirma
sis pirmininkas 1949-51 metais.
Iškilmingas minėjimas jo 35
metų
mirties
sukakčiai
paminėti yra ruošiamas š.m.
gegužės 30 d. Jaunimo centre.

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