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Bandoma suardyti Lietuvai
ir Rusijai svarbų projektą

Žinios iš Lietuvos — Elta

Baltijos prezidentai
kuria gaires bendrai
veiklai
Vilnius, kovo 25 d. (Elta) —
Penktadieni Palangoje valsty
binėje rezidencijoje „Auska"
susitiko prezidentai: Estijos —
Lennart Meri, Latvijos — Gun
tis Ulmanis ir Lietuvos — Algir
das Brazauskas, dalyvaujant jų
patarėjams trijų Baltijos šalių
užsienio ministerijų aukštiems
pareigūnams, kitiems oficia
liems asmenims.
Lietuva pateikė tris dokumen
tus: Baltijos valstybių prezi
dentų pareiškimą dėl veiksmų
koordinacijos plėtojant ryšius su
Europos Sąjunga, NATO bei
stiprinant stabilumą Europoje,
prezidentų pareiškimą dėl Bal
tijos valstybių tarpusavio re
gioninio bendradarbiavimo plėt
ros ir pasiūlymą dėl aukščiausio
lygio susitikimų reglamento
metmenų. Kai kuriuos pana
šaus pobūdžio projektus pateikė
ir Latvija bei Estija.
Svarstomuose dokumentuose
fiksuotos tokios nuostatos: Esti
ja, Latvija ir Lietuva ketina
toliau koordinuoti savo užsienio
politiką, artėdamos prie Vakarų
Europos politinių ir ekonominių
struktūrų. Trys Baltijos šalys
ketina skatinti artėjimo su
Šiaurės šalimis procesą, pažymėdamos, kad formulė ,,5 plius
3 " visiškai atitinka Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos interesus. Lie
tuvos ir Lenkijos draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio bend
radarbiavimo sutarties parafavimasyra svarbus politinis poli
tinis žingsnis, kuris padės stip
rinti Baltijos ir Vyšegrado gru
pės valstybių integraciją.
Viename iš pateiktų doku
mentų kalbama apie siekimą
pasirašyti laisvos prekybos
sutartį su Europos Sąjunga, po
to neatidėliotinai pradėti dery
bas dėl trijų Baltijos valstybių
asocijuotos narystės šioje Są
jungoje. Minėti procesai, tei
giama dokumente, veda į suar
tėjimą su NATO — organizaci
jos, kuri perspektyvoje vertina
ma kaip pagrindinis Baltijos
šalių saugumo garantas.
Kardinolui Sladkevičiui
50 metų k u n i g y s t ė s
Lietuvoje buvo atšvęstas Kau
no arkivyskupo metropolito,
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus kunigiškojo pašventinimo
penkiasdešimtmetis. Kovo 24 d.
Kauno arkikatedroje baziliko
je buvo aukojamos šiai sukak
čiai skirtos iškilmingos švento
sios Mišios. Jas koncelebravo
Lietuvos vyskupai ir Apaštalu
Sosto nuncijus arkivyskupas
Justo Mullor Garcia.
Šiandien 12 vai. iškilmingas
šventas Mišias Kauno arki
katedroje bazilikoje aukojo kar
dinolas Vincentas Sladkevičius
su keturiais 1944-ųjų metų
laidos kunigais. Pamokslą sakęs
Dotnuvos Bažnyčios klebonas
tėvas Stanislovas prisiminė
sunkų kardinolo kunigystės
kelią okupacijos metais, nuo
pelnus Lietuvai. J o Eminencija
tarė žodį parapijiečiams, suteikė
palaiminimą.
Opozicija p r i e š i n a s i
ūkininkų žemės
nacionalizavimui
Šiandien Seimo opozicijos
vadas Vytautas Landsbergis
spaudos konferencijoje išplatino
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
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servatorių) pareiškimą dėl
LDDP vykdomo ūkininkų žemės
nacionalizavimo. Jame sakoma,
kad „vienos LDDP balsais
Seime priim t as *emės įstatymas
atima žemę, kuri buvo atimta
okupacinės sovietų valdžios ir
ligi šiol dar negrąžinta savinin
kams. (...) dabar, priimant
žemės įstatymą su atikonstituciniu 21-uoju straipsniu, galu
tinai paaiškėjo gobšuoliški šios
partijos ir valdžios tikslai".
Jeigu prezidentas Algirdas Bra
zauskas pasirašys dabartinę že
mės įstatymo redakciją. Tėvy
nės Sąjunga pateiks ieškinį
Konstituciniam Teismui.
W. Christopher sveikina
Lietuvą ir Lenkiją pasirašius
sutartį
Lietuvos užsienio ministras
Povilas Gylys gavo JAV valsty
bės sekretoriaus Warren Chris
topher telegramą, kurioje Lie
tuvos ir Lenkijos užsienio poli
tikos žinybų vadovai sveikinami
kovo 19 d. parafavę „Lietuvos ir
Lenkijos draugiškų santykių ir
gero kaimyninio bendradarbia
vimo sutartį".
Telegramoje sakoma, kad su
tartis taps tvirtu abipusiškai
naudingo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo pagrindu ir
padės siekti regiono stabilumo
bei santarvės. „Šiuo dokumentu
patvirtinama, kad dvišaliai san
tykiai plėtosis tarp lygiaverčių
partnerių. Tai sektinas pavyz
dys visam pasauliui, ypač Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos šalims. Nors
svarstomi klausimai buvo sudė
tingi ir derybos buvo sunkios,
Lietuvos ryžtas siekti pragma
tiškų kompromisų nulėmė dery
bų sėkmę", rašoma telegramoje.
JAV valstybės sekretorius esąs
įsitikinęs, kad sutartis bus sėk
mingai įgyvendinama.
Tautininkai rengiasi
rinkimams
Šiandien Seimo rūmuose
įvykusioje spaudos konferen
cijoje Lietuvių Tautininkų
Sąjungos pirmininkas Riman
tas Smetona pareiškė, kad
priešlaikinių
parlamento
rinkimų idėjai pritaria „didžioji
dalis opozicijos partijų", todėl
„atėjo laikas kalbėti apie konk
rečią parašų rinkimo datą".
Tautininkų sąjunga siūlys, kad
referendumas šiuo klausimu
vyktų rudenį, kartu su savival
dybių rinkimais.
Rimanto Smetonos nuomone,
priekaištai, jog tokia visuotinė
Lietuvos gyventojų nuomonės
apklausa brangiai kainuotų,
yra nepagrįsti, „nes LDDP
valdymas valstybei kainuoja
žymiai daugiau, nei referendu
mas".
Filosofijos, sociologijos ir
teisės instituto mokslinė
bendradarbė, psichologė Lina
Astra spaudos konferencijoje
komentavo grupės inteligentų
pasirašytą kreipimąsi į Lietuvos
visuomenę, kuriame raginama
pradėti kurti ir įgyvendinti
konkrečias įvairių valstybės
gyvenimo sričių pertvarkymo
programas.
Mokslininkės nuomone, Lie
tuva, skirtingai nei Latvija ir
Estija, tapo nesivystančia vals
tybe. Lina Astra teigė, kad
viena svarbiausių regreso prie

Meksikos prezidentas Carlos Salinąs de Gortari ir kiti vyriausybės pareigūnai sudaro garbės
sargybą prie trečiadienio vakarą nužudyto prezidentinio kandidato Luis Donaldo Colosio karsto.
Policija rado, kad tik vienas asmuo šovė abu šūvius — 23-metis pacifistas Mario Aburto Martinez. Nerasta, kad jis būtų turėjęs ryšį su sukilėliais Chiapas valstijoje ar su narkotikų prekyba.

Lietuvoje gali keistis
ministerijos
Vilnius, kovo 17 d. — Lietu
voje artimiausiu metu gali būti
panaikintos kai kurios minis
terijos arba sukurtos naujos
rašo „Lietuvos rytas". Šiuo
metu vyriausybėje ir Seimo
LDDP frakcijoje svarstoma ga
limybė Miškų ūkio ministeriją
reorganizuoti į departamentą
prie Žemės ūkio ministerijos.
Taip buvo ir prieškarinėje
Lietuvoje. Tačiau gali būti, kad
vietoj Aplinkos apsaugos depar
tamento tokiu pačiu pavadini
mu bus įkurta ministerija. Pa
našios ministerijos veikia
daugelyje pasaulio valstybių.
„Lietuvos ryto" žiniomis,
valdžios sluoksniuose galvoja
ma ir apie Susisiekimo bei
Ryšių ir informatikos ministežasčių — nereformuota, vadina
moji užslopinta mokesčių siste
ma, kuri suskaldė visuomenę į
konfrontuojančias stovyklas.
Kalbėtoja tvirtino, jog didžioji
Lietuvos gyventojų dalis moka
nepakeliamus mokesčius ir yra
atsidūrusi beviltiškoje būklėje.
Valiutų valdyba nustatys
centrinio banko veikla
„Valiutų valdyba — tai ne
kažkokia nauja institucija,
pakeisianti centrinį banką.
Valiutų valdyba — tai tvarka,
pagal kurią veiks centrinis ban
kas", pasakė Lietuvos Banko
valdybos pirmininkas Kazimie
ras Ratkevičius kovo 25 d., su
rengtoje spaudos konferencijoje.
Komentuodamas Seime pri
imtą Lito patikimumo įstatymą,
K. Ratkevičius pasakė, kad nuo
balandžio 1 d. Lietuvos Bankas
galės išleisti litus į apyvartą
tiktai nustatytu santykiu pirk
damas užsienio valiutą, o kovo
31d. bus priimtas bendras Vy
riausybės ir Lietuvos Banko
sprendimas dėl pasirinktos bazi
nės valiutos ir fiksuoto lito kur
so jos atžvilgiu dydžio.
Spaudos konferencijoje daly
vavęs Tarptautinio Valiutos
Fondo atstovas Lietuvai Adalbert Knobl sakė, kad TVF ats
tovai ateinančios savaitės metu
padės parengti detalų Valiutų
valdybos veikimo Lietuvoje me
chanizmą.
Turime Lietuvos Banke užsie
nio valiutos rezervų, pasak K.
Ratkevičiaus, visiškai pakanka
padengti šiuo metu apyvartoje
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rijų sujungimą. Tačiau vietoj
bendros Kultūros ir švietimo
ministerijos gali atsirasti dvi at
skiros ministerijos.
Kai kurie LDDP frakcijos na
riai galvoja, kad Lietuvai ne
reikalinga Statybos ir urba
nistikos ministerija. Jų nuo
mone, statybomis galėtų rū
pintis pramonės, o urbanistika
(miestų planavimu) — Kultūros
ministerija.
Anksčiau buvo kalbama ir
apie Ekonomikos ministerijos
likvidavimą, šios ministerijos
funkcijas perduodant Finansų ir
Pramonės ministerijoms bei
kuriamai Investicijų agentūrai.

Manoma, kad ministerijos pa
naikinimo planai buvo viena iš
priežasčių, dėl kurios ekonomi
kos ministras Julius Veselka
pareiškė apie savo atsistatydi
nimą. Tačiau kai ministerijos
likvidavimo planų buvo at
sisakyta, Julius Veselka pa
reiškė, kad jis persigalvojo ir
toliau lieka ministru.
Kaip „Lietuvos rytui" sakė
vienas Demokratinės Darbo
Partijos vadovų, planai reorga
nizuoti valdymo struktūras at
sirado, norint sumažinti valdi
ninkų skaičių ir tuo pačiu pa
didinti atlyginimus liekantiems
dirbti. Nes, anot to paties
valdančios partijos atstovo, dėl
mažų atlyginimų iš ministerijų
išeina kompetentingi specialis
tai.

jantį pakeitimą, valstybinės
televizijos atstovai pasakė, kad
šis pakeitimas „nepažeidžia
kitų respublikų orumo" ir
atspindi daugelio rusų norą ..ap
Vilnius, kovo 24 d. (AGEP) saugoti savo kultūrą ir kalbą,
Prezidentas Algirdas Brazaus kad ji nebūtų kitų buvusios
kas ketvirtadieni susitikęs su Sovietų Sąjungos tautybių ga
Izraelio ambasadore Tova Herzl dinama ir iškraipoma
kalbėjosi apie straipsnius, dau
JAV vėl klaidingai
giausia JAV spaudoje, ir ypač
straipsnį „Lietuvos sąrašas" su
kalbėjo apie rusų
aliuzija į Steven Spielberg filmą
teises Latvijoje
„Šindlerio sąramas" atspausdin
tą „The Washmgton Post"
Ryga, Latvija, kovo 9 d.
laikraštyje praėjusią savaitę.
(RFE/RL) - Latvijos užsienio
Šiuose straipsniuose Lietuva reikalų ministerija kovo 9 d. pa
kaltinama neva reabilituojanti siuntė raštą JAV Valstybės de
žydų genocide dalyvavusius as partamentui, prašantį paaiški
menis. Prezidentas Brazauskas nimo dėl valstybės sekretoriaus
pažymėjo, kad keli šimtai as Warren Christopher pranešimo
menų negavo reabilitacijos. Iz JAV Kongresui apie Latvijoje
raelio ambasadorė įvertino tei gyvenančius rusus. Jis Kong
giamai tai, kad reabilitacija resui pasakęs, kad apie mili
nesuteikiama automatiškai. jonui rusiškai kalbančių žmonių
Viena pirmųjų naujai steigiamų Latvijoje buvo neleidžiama
Lietuvos ambasadų numatoma balsuoti Latvijoje.
TelAvive.
Latvijos užsienio ministerija
nurodė, kad iš viso Latvijoje
Rusai vėl pradėjo
gyvena tik 722,468 rusų, ir iš jų
darkyti vietovardžius 278,087 yra Latvijos piliečiai,
tad turi balsavimo teisę. JAV
Maskva, kovo 15 d. — Rusi
Valstybės departamentui pa
jos valstybinė radijo-televizijos
siųstoje notoje buvo išreikštas
įmonė vėl pradėjo naudoti suru
susirūpinimas, kad tokius JAV
sintus vietovardžius savo trans
valstybės sekretoriaus pasisa
liacijose. Subyrėjus Sovietų Są kymus Rusija gali palaikyti
jungai, buvo pradėti naudoti JAV pritarimu, kai Maskva
vietinių gyventoju priimti vie bando Latvijai diktuoti jos
tovardžiai. Kovo 14 d. vėl pra pilietybės sąlygas.
dėta vartoti surusintieji. Pvz„
Moldova vėl bus vadinama Mol— Vilniuje ketvirtadienį du
dovija, Tatarstanas bus vadi kartus griaudėjo perkūnas.
namas Tatarija. Kirgizistanas Siautėjo stiprus vakarų vėjas.
— Kirgizya, Kazachstano sos Per patį vidurdienį prapliupusi
tinė, vietinių gyventojų vadi ledų kruša grasinosi išdaužyti
nama Almaty, vėl bus vadina langus. Sniego likučius beveik
ma Alma Ata, raJo „Wall Street nuplovė lietus. Oras taip pat
Journal" laikraštis.
atšilo iki 6 laipsnių Celsijaus (43

Izraelio ambasadorė
kalbėjosi apie žydus
žudžiusius žmones

Vilnius, kovo 24 d. (AGEP; Praėjusį savaitgalį Generalinė
prokuratūra atliko apie 50
kratų visoje Lietuvoje. Ši ope
racija yra susijusi su Krašto
apsaugos ministerijos apgink
lavimo tyrimu. Kratų metu
buvo rasta šaudmenų, ginklų,
sprogmenų. Krata buvo pada
ryta buvusio Krašto apsaugos
ministro Audriaus Butkevičiaus
bute. Sulaikytas Kauno bend
rovės „Selma" prezidentaas
Vladas Laurinavičius.
1992 metais, kai Lietuvai rei
kėjo ginklų, buvo sukurtas pro
jektas „Baltflot - Selma", Pagal
šį projektą Kauno bendrovė
„Selma" Karaliaučiaus krašte
turi pastatyti 6,500 butų, iš
kurių 2,500 skiriami iš Baltijos
šalių išvedamiems Rusijos ka
riškiams. Pagal ,,Šeimos"
sutartį su Rusijos karo laivynu
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija gavo 5,000 automatų
„Kalašnikov" ir dvi fregatas.
Sulaikius „Šeimos" preziden
tą, neįvyko jo susitikimas su
Rusijos gynybos ministru Pavel
Gračev. Susitikimo metu buvo
numatyta pasirašyti sutartį dėl
naftos produktų tiekimo. Pu
santrų metų „Selma" dirbo
Rusijai skolon, tad naftos pro
duktais būtų atsiskaityta už pa
statytus ir toliau statomus na
mus.

Rusijos gynybos ministras,
nesusitikęs su „Šeimos" prezi
dentu, pareiškė, kad „tam tikri
politiniai Lietuvos sluoksniai
bando pakenkti Rusijos ir Lie
tuvos santykiams". Kitas Rusi
jos kariškis pareiškė, kad sutar
ties su Lietuvos firma nutrau
kimas gali turėti įtakos Rusijos
kariuomenės išvedimui iš Lat
vijos ir Estijos.
Į Vilnių skubiai atvyko buvęs
krašto apsaugos m i n i s t r a s
Audrius Butkevičius. Šiuo metu
jis tobulinasi Anglijos Kara
liškojoje Gynybos kolegijoje.
Butkevičius pareiškė, kad „Šei
mos" prezidento sulaikymas yra
provokacija. Jam taip pat ban
doma „prisiūti" bylą. Jis mano,
kad Lietuvoje yra jėgų, norinčių
suardyti projektą „Baltflot-Selma". šis projektas, pasak Aud
riaus Butkevičiaus, suteikė
3,000 darbo vietų Lietuvai ir
būtų suteikęs dar 2,000.
Statyboms K a r a l i a u č i a u s
krašte buvo panaudotos Lie
tuvai tuo metu nereikalingos
statybinės medžiagos. Projektui
buvo pritarę trys Lietuvos
premjerai. „ Š e i m o s " vice
prezidentas pasakė, kad pagrin
dinis šios provokacijos organi
zatorius yra Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininkas
Vytautas Petkevičius.

Lenkijos premjeras išvyko į
Maskvą, neinformavęs
prezidento
Varšuva, kovo 15 d. fAP) —
Lenkijos premjeras VValdemar
Pawlak kovo 14 d. su vienos
dienos vizitu viešėjo Maskvoje,
ten susitikdamas su Rusijos
premjeru Viktoru Černomyrdin.
Po derybų buvo pasirašyti tarp
valstybiniai susitarimai dėl
Rusijos ir Lenkijos piliečių dar
bo principu Lenkijoje ir Rusijoje
bei sutartis dėl bendradarbiavi
mo antimonopolinėje politikoje.
Gegužės mėnesį ketinama su
rengti nauja Rusijos ir Lenkijos
vyriausybių vadovų susitikima
kuriame gali būti pasirašytas il
galaikis -usitarimas dėl ekono
minio bendradarbiavimo. Pasak

Vebeliunas gavo 3
metus kalėjimo
New Y'orkas, kovo 23 d. —
Vytautas Vebeliunas, „Kasos"
lietuvių kredito unijos steigėjas,
antradienį buvo nuteistas trims
metams kalėjimo ir trims me
tams priežiūros („parole") po
paleidimo iŠ kalėjimo. Bausmė
skirta, radus jį kaltu pavogus
daugiau, kaip 8 milijonus dolerių
iš „Kasos", rašo „New York
Newsday" kovo 23 d. laidoje.
Teisėja Carol Amon, paste
bėdama, kad jis nerodė jokio
gailesčio už savo „arogantišką
nusikaltimą", jam taip pat
paskyrė 60,000 dol. baudos ir
įsakė atlyginti 581,194 dol. už
„Kasai" padarytus nuostolius
dėl kurių teko ją likviduoti.
Vebeliunas, 63 metų, prašė
pasigailėti, sakydamas, jog jis
yra prokuratūros „falsifikuotų
teiginių auka" ir kad jis pats
nepasipelnė, iš aferos už kurią
nuteistas.
Jo advokatas apeliuos teismo
sprendimą. Iki apeliacijos jis
paliktas laisvėje, žmonai Van
dai ir sūnui Taurui užstačius jų
vardu turimą firmą „Litas
Travel Agency". Tai padaryta,
nes ligliol įmokėtą užstatą
padidinti pareikalavo prokuro-

W. Pawlak, dabar atsirado visos
sąlygos pasirašyti tokį doku
mentą.
Išvykdamas į Maskvą, W.
Pawlakas pareiškė, jog nori
suintensyvinti Rusijos ir Lenki
jos ekonominį bendradarbia
vimą. Kartu su W. Pawlak Mask
voje viešėjo kelios dešimtys
Lenkijos verslininkų.
Lenkijos prekybos apyvarta
su Rusija 1991 metais, palyginti
su 1989 metais, sumažėjo be
veik per pusę po to, kai šalys
nusprendė atsiskaitinėti do
leriais. Dėl atsiskaitymų formos
pasikeitimo daug Lenkijos įmo
nių atsidūrė ties bankroto riba.
Premjero Waldemar Pawlak
vizitas j Maskvą yra trečioji
Lenkijos premjero kelionė į
užsienį nuo spalio mėnesio, kai
jis pradėjo vadovauti vyriau
sybei.
Kovo 14 d. Lenkijos preziden
tas Lech Walęsa pareiškė, jog
nieko nežinojo apie premjero
Waldemar Pawlak ketinimą
vykti į Maskvą.
Antradienį susitikęs su žur
nalistais prezidento spaudos
atstovas A. Drzycimski patvir
tino, jog prezidento santykiai su
vyriausybe ir parlamentu yra
labai blogi. „Nė vienoje šalyje
nėra taip, jog premjero į kelionę
nepalydėtų ar nesutiktų vyriau
sybės ir parlamento atstovai".
KALENDORIUS
Kovo 28 d.: Feliksas. Kasijonas, Teklė, Vygantas, Gėla,
Liudgaras.
Kovo 27 d.: Kančios (verbų)
sekmadienis; Nikodemas, Rupertas, Lidija, Vinotas, Rūta.
Kovo 28 d.: Didysis pirma
dienis; Petras, Valerija, Gundelinda, Rikontas, Girmantė.
Kovo 29 d.: Didysis antra
dienis; Kotryna, Bertoldas, Al
mante, Kernius, Manvydas.
Muz Juozas Naujalis gimė 1869
metais. Lietuvos žemės reforma
T*~tAr\tr>
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Džiaugsmingo

Aleliuja
DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

Prisikėlusio Kristaus atsisveikinimo
žodis savo
artimiesiems,
kurie su liūdesiu žvelgė į Jį nutolstantį ir grįžtantį pas Tėvą, buvo
trumpas ir įpareigojantis: „Eikite į visąpasaulį ir liudykite mane".
Tegu šie mirties Nugalėtojo
žodžiai nauja jėga aidi visoje
ateitininkų šeimoje ir kiekviename mūsų sąjūdžio asmeny. Šitoji
yra pati galingiausia ir patraukliausia jėga, kuri, lyg laumės juosta,
per vandenynus sujungs Lietuvos ir išeivijos ateitininkų jėgas ir
užtikrins mūsų idėjoms palaimingą
išsiskleidimą
atgimstančioje
mūsų tautoje.
(kun. dr. Valdemaras
Cukurasj
At-kų Federacijos
kapelionas

KĄ VELYKOS MUS MOKO
APIE MUS PAČIUS?

bės medis rojuje. Kaip tai b ū t ų
vykę, jei žmogus nebūtų nutrau
kęs s a n t y k i ų su Dievu, mes ne
ž i n o m e . VVilhelm S c h m i d t ,
SWD šitaip t a i aptaria: „Kata
likai š v . Rašto tyrinėtojai nėra
vienos nuomonės, kaip gyvybės
medis būtų suteikęs žmogui
nemirtingumą: ar vienkartiniu
ar p a k a r t o t i n i u jo vaisiaus val
gymu, o gal dėka viršgamtinės
jėgos, „panašiai kaip yra sak
r a m e n t o atvejyje". (Primitive
Revelation, 1939 m., 26 psl.).
V. Bagdanavičius, MIC

Norėdami sužinoti velykinės
Ž m o g u s y r a Dievo s u k u r t a s
paslapties
pamoką,
pradėkime
b
ū
t i a m ž i n a i gyvu. Gyvybė y r a
Mielieji, idėjos sesės ir broliai
Kristuje!
savo mąstymą n u o to Tėvo Dievo k ū r y b o s tikslas. Ryškios
pasakymo gerajam sūnui, kuris gyvybės ir medžiagos pirmuonės
Sveiki sulaukė šv. Velykų!
Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu
dalindamiesi
sveikiname ir nenorėjo jungtis į pokylį, kurį y r a pastebimos net augaluose,
linkime, kad Prisikėlusio Kristaus artumas Velykų rytą varpų tėvas ruošė pagerbti sūnui pa- N u o s t a b u s reiškinys, medžiaga,
gausme, šv. Mišiose ir Jo paskelbtoji Ramybė jus aplankytų ir laidūnui. Gerasis sūnus buvo sėklos d ė k a išsaugoja savo
įsižeidęs, kad Tėvas yra toks gyvybę ir t a m p a nauju gyvas
džiugintų ne tik Velykų rytą, bet ir visą gyvenimą.
Velykų šventėje sveikiname ir viso geriausio linkime
Lietuvos geras žmogui, kuris nebuvo t i n g u a u g a l u su savo dinamiška
ir išeivijos federacijų valdyboms, dvasios vadams, kuopų globėjoms,- geras. Savo priekaištą Tėvui jis j ė g a . A t k r e i p k i m e dėmesį į
ams. ateitininkų spaudos redaktoriams ir visų sąjungų
nariams. išreiškė šiais žodžiais: „Aš visą pienę, su kokia jėga jos sėkla
gyvenimą buvau tau ištikimas, p a s i r e i š k i a p r a s i s k v e r b d a m a
Džiaugsmingo
ALELIUJA!
Ateitininkų
federacijos
taryba o t u nedavei man nei ožiuko, gyventi pro cemento luitų plyšį,
kad galėčiau pasilinksminti su I t a i y r a atkreipęs dėmesį
OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
7
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
draugais'
.
Tėvas
į
tai
šitaip
didelis
m
ū
s
ų
šimtmečio
pasauKristus, nugalėjęs mirtį prisikėlė ne tam, kad parodytų savo
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
atsakė:
„Sūnau,
viskas,
k
a
s
lietis
teologas
grafas
F
r
i
d
r
i
k
a
s
galybę, bet tam. kad atskleistų mums amžinojo gyvenimo
tikrumą,
5540 S. Pulasfcl Rd. Tel. (312) 585-2802
von H u e g e l . Pasak jo. „pienės
kad išblaškytų liūdesio, nevilties ir baimės jausmus, kad parodytų mano, tas y r a ir tavo".
Pirm., antr , penkt 9 v.r —3 v.p.p
Palikime šį kartą nuošaly t i k r o v ė s pažinimas yra sunkes
ketv 10 v.r —7 v.p.p . trečd..
mums pergalės kelią į amžinąjį gyvenimą. Nugalėjęs
kančias,
šešt 10 v.r—2 v p.p.
nis
u
ž
d
a
v
i
n
y
s
nogu
kvarzo
tik
persekiojimus,
skausmus ir mirtį Kristus prisikėlė visoje savo grįžusį palaidūną sūnų ir
Susitartimo
nereikia trečd. ir šeštd
didybėje. Melskime, kad triumfuojantis
Kristus prisikeltų
mūsų susitelkime prie Tėvo pasakymo rovės, o ir t a s kristalas nėra
Sumokama po vizito
ištikimajam sūnui. Mes n e t o k s a i š k u s , kaip du k a r t du širdyse, mūsų šeimose, mūsų sąjūdyje ir mūsų tautoje.
Ateitininkų
Federacijos vardu sveikinu visus idėjinės šeimos kartą savo dvasioje sakome k e t u r i " (Essays and Addresses
DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
narius ir linkiu drąsos kovoti su savo silpnybėmis, suprasti Kristaus Dievui panašiai, k a i p teis- on t h e Philosophy of Religion,
ingasis
sūnus.
Mes
sakome:
mes
Westport,
Conn..
1974,
11
psl.).
Dr.
McElllgott
ir Dr. Adams
begalinę meilę ir pasiryžti skleisti Ją kitiems siekiant „ Visa atnau
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
esame
Tau
ištikimi.
Mes
ne
Ir
t
a
i
p
,
sako
jis.
juo
k
u
r
i
būtis
jinti
Kristuje!"
1 5 3 0 0 Wast Ava., Orland Park
Juozas
Polikaitis kartą ėmėmės nemažų pastan- y r a a u k š t e s n ė , tuo ji y r a paslap708-349-8100
10 W. Martin, Naper/llla
Ateitininkų
Federacijos
Vadas gų, k a d i š l a i k y t u m e s į v o t i n g a ir betarpiškai neišaiški708-355-8776
įsakymus. Ir, štai, m e s turime narna.
Valandos
pagal susitarimą
Dėl to, svarstydami apie žmo
Šv. Velykų proga. Moksleivių Ateitininkų
sąjunga linki, kad mirti, kaip ir visi kiti. At
Nakties metu tel : 708-857-8383
viso pasaulio ateitininkai pajustų Prisikėlusio Kristaus
begalinę sakymas, kurį Tėvas davė iš gų, nesitenkinkime tais duome
DR. ELIGIJUS LELIS
meilę ir drąsiai pasiryžtų tos meilės pavyzdžiu atnaujinti save ir tikimajam sūnui galioja ir n i m i s , kuriuos mums teikia
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA
mums. Tai yra net per d a u g tikslieji mokslai. Jie negali apkitus.
4149 W 63rd St.
pasakyta. kad mes ji praleistu- t a r t i n e t tos paslapties, kuri
MASCV
T e l . (1-312)735-7709
me pro pirštus. Dievą mes su- glūdi augalo sėkloje, kuri iš
217 E. 127st St.
sav
prantame
visokios
kūrinijos
e
s
išaugina
naują
augalą,
Lemont.
IL 60439
Ateitininkų Sendraugių sąjungos Centro valdyba sveikina visus,
T a i . 815-723-0353
kaip
ji
savo
metodika
gali
aptar
kūrėju.
Bet
kaip
nepaprastai
nuo jauniausio
iki vyriausio ateitininkus,
su Šv. Velykom lin
Pagal susitarimą
kėdami, kad Kristaus prisikėlimas sustiprintų mūsų jėgas stojant daug šis sakinys sako apie mus. ti žmogų su tokiais toli sie
DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
į ateitininkuos atsinaujinimą,
lietuviško gyvastingumo
išlaikymą „Sūnau, viskas, k a s y r a mano, k i a n č i a i s jo dvasios išsišako
DANTŲ GYDYTOJA
jimais?
Verčiau
rimtai
studijuo
išeivijoje ir pilnutinį Lietuvos atsistatymo darbą. Šv. Velykų pro yra ir tavo". J i s sako ne ką ma
9
3
5 6 S. Roberts Road
ga linkime, kad prisikėlusio Kristaus meilė ir ramybė
viešpatautų žiau, kaip kad visa Dievo kūri k i m e , k ą apie žmogų sako kata
Hickory Hills
nija yra ir žmogaus. Bet a r l i k i š k a s tikėjimas.
mūsų visų šeimose.
Tel. (708) 598 2 1 3 1
Ž m o g u s yra paslaptis. Nieka
A SS Centro
Valdyba galėtų būti šie Tėvo žodžiai
Valandos
pagal susitarimą
teisingi, jeigu žmogaus mirtimi da n e s v a r s t y k i m e ž m o g a u s ,
baigtųsi jo gyvenimas? Š i s kaip savaime s u p r a n t a m o daly
pasakymas, pilnai išmąstytas, ko. T o k s svarstymas neįstengs
JAS CV KURSAI VADOVAMS IR
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
y r a p a t v i r t i n i m u t o . k a d . a p t a r t i nei žmogaus silpnumo,
DANTŲ GYDYTOJAS
MOKYTOJAMS
žmogus, ne tik kaip dvasinė nei jo didingumo. Del to t a s p a t
T e l . (1-312) 787-7575
būtybė, bet ir kaip kūninis a u k š č i a u minėtas, grafas von
5 7 8 0 Archer Ave.
J A S CV balandžio 16 ir 17 d. Kasputienė
Huegel
kviečia
į
žmogų
žiūrėti
(6
blokai
| vakarus nuo Cicero Ave j
žmogus
turi
amžinumo
pažada.
Dainavoje ruošia kursus vado
10:15 vai. — Vandens saugu
Valandos pagal susitarimą
kaip
i
užuominą,
kažko
labai
Žmogus y r a aukštesnis už
vams ir mokytojams, norin mo kursai — L a u r a Gražulytė,
visus žvaigždynus, medžiagos ir didelio ir labai sudėtingo. Ką
tiems dirbti šią vasarą toje p a t J o n a s Korsakas
LINAS A. SIDRYS, M.D.
Dainavoje vyksiančioje J A S sto
12:15 vai. — Kursų s a n t r a u k a dvasios j u n g i n y s . Ir n ė r a užmena m u m s ši užuomina, ku
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
vykloje. N u m a t y t a tokia k u r s ų (įvertinimas) užbaigimas — B. prasmės manyti, k a d Dievas rią m e s v a d i n a m e žmogumi? —
Šv.
Rašte.
Sen.
Testamente
mes
Chicago Ridge Med. Center
savo
plano
apie
žmogų
būtų
darbotvarkė:
Bublienė
9 8 3 0 S. Rldgetand A v e .
s
u
t
i
n
k
a
m
e
iki
įkyrumo
karto
atsisakęs
ir
nusileidęs
mirties
Š e š t a d i e n i , b a l . 16 d.
1:00 vai. - Pietūs
Chicago Ridge. IL 60415
p e r g a l e i ir po jo m i r t i e s jamą pasakymą, kad Dievas y r a
12 vai. — susipažinimas
V y k s t a m e namo. Iki greito
708-636-6622
išlaikytų gyvą tik žmogaus i š t i k i m a s žmogui. Ir jeigu j u m s
4149 W. 6 3 r d S t .
1 vai. — Stovyklos tikslas — B. pasimatymo J A S stovykloje!
312-735-7709
Bublienė
J A S vadovų kursų registracija dvasią. Ne, Dievas savo plano kiltų k l a u s i m a s , ar j ū s nesate
Chicago. IL
bereikšmis,
ar
Dievas
n
ė
r
a
Jūsų
apie žmogų nėra atsisakęs.
1:30 vai. — Gero vadovo savy vykdoma telefonu iki balandžio
Kristaus prisikėlimas iš mirties a s m e n s užmiršęs, ar j u m i s apsi
bės — gero vadovo pareigos — 10 d. S k a m b i n k i t B. Bublienei,
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE :
yra
tik pradžia žmogaus prisi vylęs, tai t a yra t o kartojamo pa
tel. 313-644-8827. Registracijos
Lilė Gražulienė
Skausmo gydymo specialistai
sakymo
prasmė.
J
i
s
yra
j
u
m
s
iš
kėlimo;
tokio
žmogaus,
kokiu
jis
JONAS
V. PRUNSKIS. MD
mokestis
15
dol.
3:00 vai. — Tinkamų vertybių
TERRI
DALLAS
PRUNSKIS. MD
t
i
k
i
m
a
s
.
yra
dabar,
būtent
sielos
ir
kūno
išvystymo pratybos — B.
JASCV
Crvcago
312-726-4200
T
a
dieviška
užuomina,
kuri
junginio.
Bublienė
Elgm 708-622-1212
yra Dievo užminta jūsų asmeny
McHenry 815-344-5000. ext 6506
4:00 vai. — Stovyklos taisyk
ATEITININKŲ JAUNIMUI
je l a u k i a p i l n u t i n i o s a v ę s
lės/Štabo pareigų apibūdinimas
PRIEŠKONGRESINĖ
STOVYKLA
EVERGREEN PARK X-RAY
išsipildymo ir visuotinio išsi
— R u s n ė Kasputienė
DR.
E. RINGUS RADIOLOGAS
pildymo.
Mes
turime
vertinti
LIETUVOJE
5:00 vai. - 1994 metų J A S
9 7 6 0 S Kedzie
savyje
amžinybės
sėklą,
pasėtą
stovyklos tema „Pasakų p i l i s "
Lietuvos, JAV, Kanados,
Stovykloje pramatyta įvairi
T6)l.
708-636-6500
Vokietijos ir k i t ų p a s a u l i o programa, n u o a k a d e m i n i ų m ū s ų k ū n e . P a t i mūsų dvasia
— B. Bublienė
V a i . 9-5 kasdien
kraštų moksleiviai ir studentai pasireiškimų iki nuotaikingų n e t u r i galios mūsų kūną prikel
6:00 vai. — Vakarienė
ti iš mirties, tačiau Dievas t a i
7:00 vai. — „Pasakų pilies" bū a t e i t i n i n k a i kviečiami b u r t i s linksmavakarių. Ypatinga prog
DR. DANA M. SALIKUS
relių projektai — T a u r a Unde- k a r t u Berčiūnų stovyklavietėje ramos dalimi n u m a t y t a vieną gali ir nori padaryti. K r i s t a u s
D A N T Ų GYDYTOJA
š.m. liepos 11-14 d. prieš
rienė
dieną talkinti Berčiūnų stovyk p r i s i k ė l i m a s iš m i r t i e s y r a
1 0 4 4 2 W. Cermak R d .
V V e a t c h e t l e r . IL 6 0 1 * 3
8:00 vai. - „Pasakų p i l i e s " k o n g r e s i n e i s t o v y k l a i . Šią los pagerinimo darbuose. Savo pradžia visos žmonijos prisikė
limo
amžinam
gyvenimui.
Tol. 7 0 8 5 3 1 1113
vakarinės programos — V a k a r ė stovyklą b e n d r o m i s jėgomis rankomis padėsime atnaujinti
K
a
d
Dievas
pradžioje
turėjo
V
a
l
a
n d o s p a g a l susitarimą
r u o š i a L i e t u v o s i r išeivijos a t e i t i n i n k a m s s v a r b i ą
Valaitienė
ir
9:15 v a i . — S u s i k a u p i m o Moksleivių ir Studentų Ateiti brangią vietą. Visa t a i suteiks . mintį apsaugoti žmogų n u o mir
DR. KENNETH J. YERKES
v a k a r a s — kun. A. Saulaitis, šv. ninkų sąjungų centro valdybos. puikią progą arčiau susipažinti ties, nepaisant to, kad jis y r a ne
vien
dvasinis,
b
e
t
ir
medžiagi
DR. BOB DOKHANCHI
Po Dainų i r Šokių šventės kvie ir suartėti bendron ateitininMišios
Dantų Gydytojai
čiame a t e i t i n i n k u s stovykloje kiškon sąjūdžio šeimon. Šių nis, t a i liudija mistiškas gyvyS e k m a d i e n i , b a l . 17 d.
9:00 vai. - Pusryčiai
9:30 v a i . — Greitosios pagal
bos k u r s a i — slaugė R u s n ė

k a r t u padainuoti, pašokti, pasi
d a l i n t i m i n t i m i s ir d v a s i a ,
besiruošiant dalyvauti Atei
t i n i n k ų kongrese.

JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Tik š e š t a d i e n i o laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant i Lietuvą —
Oro paštu
Tik šeštadienio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

A t e i t i n i n k ų k o n g r e s o r e i k a l a i s Č i k a g o j e t a r ė s i A t e i t i n i n k ų federacijos v a l d y b a su b u v u s i a i s ir
d a b a r t i n i u federacijos v a d u , d a l y v a u j a n t svečiui iš L i e t u v o s k u n . R. G u d e l i u i . Iš k.: I eil. - A t e i 
t i n i n k ų federacijos v a d a s J u o z a s P o l i k a i t i s , Tarybos p i r m . - B . B u b l i e n ė , J . B a u ž y s , K. L i a u g a u d a i t ė ir J . Š o l i ū n a s . II eil. — B u v ę s federacijos p i r m . dr. J . P e m k u s , d r . A. P o l i k a i t i s , I.
K a z l a u s k i e n ė , k u n . R. G u d e l i s , J . D a m u š i e n e . dr. A. D a r n u s i s , J . K r u m p l y t ė , M. V y g a n t a i t ė ir
dr. V. V y g a n t a s .

nuotaikų vedini, visi kartu vyk k i m e ruoštis kelionėn į Berčiū
sime į Vilnių, į pirmą pokarinį nų stovyklą.
Ateitininkų Kongresą laisvoje Susidomėję kreipiasi į Audrių
tėvynėje. Tad jaų d a b a r prade- polikaitį, (708) 257-2022.

Pensininkams nuolaida
4007 w 59 S t . Chicago. IL
Tel. 312-735 5556
4707 S Gilbert. LaGrange. I I
Tel. 706-352-4487

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo
8.30 4:00: šeštadieniais nedirba

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

, DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Famay MedteeJ C M
15505—127 St., Lement, IL 6043*
Priklauso Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 257 2265

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) t e l . 708-422-8260

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
f O

DANTŲ GYDYTOJA

L J
\J V

7915 W. 171st
Tinley Park. IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFOR0 MEOICAL BUILOING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

0R. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3*00 W . M « I . Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd i-3v.pp,
penkt ir SeStd 9 v r -12 v p p
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago
(312) 778 69«9 a-ba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
G v D O ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Ave Hickory Hills IL
Tel. (708) 598-8101
Va! pagal susitarimą

metams
$90.00
$100.00

4 metų
$50.00
$55.00

3 mėn.
$30.00
$3500

$50.00
$55.00

$35.00
$35 00

$25.00
$30 00

$500.00
$160.00
$100.00
$55.00

$250.00
$85 00
$55.00
$35 00

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. N'esunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
u k į§ a n k s to susitarus. Redakcija
skelbimų turinį neatsako.
už
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

DR. VILIJA KERELYTE
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400
Bridgview. IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaskl Rd., Chicago, I L
Rez. (1-312) 77S-767S
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Cardiec Dlagnosls, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng
8132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2818 W . 71 st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W 127th St
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v
Tel. ( 7 0 8 ) 4 4 8 - 1 7 7 7

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai antr 2-4 v p p !r ketv 2-5 v p.p
Šeštd pagal susitarimą
V'zitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Pnklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C

INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120

Specialybe
Vidaus hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312)565-7755

Tel. kabineto ir buto: (706)652-4159

DR. P. KISIELIUS

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123
Pirm 2 7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
b <) antr 1?f> (K>nkl 10 t? 16

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcal Center.
Naoervllle Campus
1020 I . Ogden A v e . , Sulto 3 1 0 ,
Napervllle IL 60503
Tel. 708-527 0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. te|. (1-312) 586-3166
Namų (708) 361-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 7 4 8 West 63rd Street
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6.
Šeštadieniais pagal susitarimą

Rimties valandėlė

Danutė Bindokienė

IŠAUKŠTINTAS KANČIOJE
slaptį. Nors Jėzus turėjo Dievo
prigimtį, jis to nesilaikė, o
priėmė viską, kas priklauso
žmogiškumui. Nors būdamas
Dievas, jis „tapo kaip visi
žmonės; jis nusižemino, tap
damas klusnus iki mirties, iki
kryžiaus mirties", giedojo pir
mieji krikščionys. Ir kaip tik dėl
to, kad jis, būdamas visagalis
Dievas, kaip visi matė jo ste
bukluose, atsisakė dieviškumo
privilegijų ir priėmė papras
čiausią žmogiškumą, jis tapo
tikruoju žmonių IšgelbėtojuMesiju: „Todėl ir Dievas jį
išaukštino ir padovanojo jam
vardą, kilniausią iš visų vardų ...
kad kiekvienos lūpos ... išpa
žintų: Jėzus Kristus yra Vieš
pats!" — giedojo pirmieji krikš
čionys.
Pirmame skaitinyje iš prana
šo Izaijo knygos (Iz 50:4-7) gir
dime vadinamąją Trečią Ken
čiančiojo Tarno giesmę. Kai šios
dalies pranašo Izaijo knygos
autorius (gyvenęs porą šimtme
čių po paties pranašo Izaijo, bet
išaugęs Izaijo mokinių bendruo
menėje ir rašantis jo dvasioje)
rašė šias giesmes, neaišku, ką
jis pats turėjo galvoje. Ar ši giesmė-malda išplaukė iš jo paties
kančios, kai jis buvo persekio
Nors Morkus nuo pat pradžių jamas už tai, kad kalba žmo
rodo Jėzų galingai veikiantį, nėms Dievo gaivinantį žodį? Ar
sutramdantį audras, išvarinė- jis tik tuomet pirmą kartą už
jantį piktąsias dvasias, gydan rašęs paties Izaijo pranašystes,
tį žmones (ir visuomet nurodo kurios iki tol dar nebuvo užra
žmonių nuostabą jo darbais), jis, šytos? Kaip ten bebūtų, žinome,
labiau nei kiti evangelistai, kad pats Jėzus gerai pažino šias
nurodo ir Jėzaus žmogiškumą. giesmes ir savo pašaukimą su
Kylant audrai, matome Jėzų prato Kenčiančiojo T a r n o
snaudžiantį laivelyje, kitur giesmių šviesoje.
Jėzus pats buvo nukankintas
matome jį netenkantį kantrybės
su savo apaštalais, kai po tiek kaip tik dėl to, kad jis, anot
laiko, praleisto su juo, jie vis dar Kenčiančiojo Tarno, sugebėjo
„meilingu žodžiu stiprinti nu
nesupranta.
vargusius".
Kenčiantysis Tar
Morkaus evangelijoje, Kristus
nas
priima
kentėjimus,
žinoda
nuolat įspėja tuos, kurie jį
mas,
jog
dėl
to,
kad
jis
visą
atpažįsta esant Mesiju ar Dievo
Sūnum, niekam to nesakyti. Jė gyvenimą tarnauja Dievui, jam
zus taip įsako, nes nenori būti „padės Viešpats Dievas, todėl aš
neteisingai suprastas: jis yra nebūsiu sugėdintas". Sugėdina
Dievo pateptasis — Mesijas-Kris- žmogų ne žmogiškas kentėji
tus — ne dėl savo stebuklingų mas, ribotumas ir mirtingumas,
galių, o dėl pasiaukojančios o neištikimybė Dievui ir žmogui
meilės, kuri už savo artimuo — nuodėmė. Ir Jėzus, nors mirė
gėdingiausią piktadario mirti
sius sugeba atiduoti viską.
mi, kokia yra nusakoma Įstaty
Antrame skaitinyje iš šv. Pau me (po kurios net draudžiama
liaus laiško Filipiečiams (Fil laidoti pagal žydų apeigas), ne
2:6-11), girdime jo cituojamą tik nebuvo sugėdintas, o prie
pirmykščių krikščionių giesmę, šingai — buvo išaukštintas taip,
kuri jiems jau buvo įprasta vos kad jam lenkiasi kiekvienas
trisdešimčiai metų praėjus po kelis, kad jį išpažįsta Viešpačiu
Jėzaus mirties. Nuo pat pirmųjų visos tautos.
metų jie giedojo apie Kristaus
Aldona
Zailskaitė
dieviškumo-žmogiškumo pa

Verbų sekmadienį pagrindinį
dėmesį patraukia Kristaus
kančia, aprašyta Evangelijoje
pagal Morkų (Mk 14:1 -15:47).
Tik tuomet, kai Jėzus, visiškai
atsižadėjęs visų žmonėms su
prantamų dieviškumo žymių,
mirė ant kryžiaus, tegalėjo pa
gonis, romėnų kariuomenės
šimtininkas jį atpažinti ir kon
statuoti: „Iš tikro, šitas žmogus
buvo Dievo Sūnus!" Šimtinin
kas matė visą Jėzaus žmogišku
mą, kai, draugų išduotas ir
žmonių apleistas, Jėzus savo
gimtąja aramajų kalba šaukė:
,,Dieve, mano Dieve, kodėl
mane apleidai?" Morkus, evan
geliją rašęs graikų kalba, kad ją
suprastų ne vien žydai, bet visi
Romos imperijos žmonės (kurių
bendra kalba buvo graikų),
specialiai šį Jėzaus sielos
šauksmą užrašė Jėzaus gimtąja
kalba ir išvertė, dar kartą pa
brėždamas ir tai, ką šimtininko
žodžiai iškelia: „šitas žmogus
buvo Dievo Sūnus". Šimtininko
akyse Jėzus buvo tik paprastas,
vienos romėnų pavergtos taute
lės narys, tačiau, stebėdamas jo
mirtį, okupuojančios kariuo
menės karininkas suvokė ir iš
pažino, kas iš tikrųjų buvo
Jėzus.

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS
11
Vyrai kažin kur buvo išsiskirstę. Ant kalniuko rado
laukiantį tik vieną vadą.
— Ką tamsta sugalvojai? — paklausė pasitikęs.
Skirpstūnas atvirai pasakė, kas jį kankino. Vadas
kantriai išklausė.
— Aš manau, kad reikia ausis suglaudus pakentėti.
Suprantu tamstos rūpestį, bet būtų neprotinga lįsti jiems
tiesiai į nasrus.
— Lįsti... Turiu akis ir ausis, bet ir bėgti nenoriu.
Jonas Krikštytojas nebėgo, Kristus nebėgo, šventas
Petras bėgo, bet pats Viešpats sugrąžino, kodėl aš
turėčiau nuo kankinimų bėgti? Žmonės per mano dar
bus kenčia, o man bėgti?
— Aš ne teologas, bet man rodosi, kad ir tikėjimai,
ir tautos, net kartais ir pats žmogus teatgyja tik per
kančią. Neretai tik per mirtį. Ne visų, tik tų, kurie savo
mirtim aptemusias akis nušviestų. Petrui iš Romos
nereikėjo bėgti. Jo mirtis turėjo būti kitiems atvėrimas,
užtat Viešpats ir sugėdino, kam bėga nuo amžių tėkmėje
jam skirto uždavinio, o tamstos niekas negėdina. Pats
Viešpats išvedė. Ar tai nebuvo jo valia, nuo kurios bėgi?
Ar nebuvo net šventuose raštuose aprašytas toks, kuris
norėjo pabėgti nuo Viešpaties jam paskirto darbo?
— Tą didžuvė prarijo ir vėl išspjovė kaip tik toje
vietoje, į kurią buvo paskirtas vykti. Bet kur kitur aš
turiu vykti? Koks man paskirtas darbas? Anam buvo
pasakyta, o man kas? Klaidžioti po tą mišką ir medžiams
skelbti, kad Viešpats padarė stebuklą?

Kaip ten su Vytauto
Didžiojo universitetu?

Po Vasario 16 minėjimo St. Petersburg, FL, iš kairės: Jurgis Mikaila, kons. Vaclovas Kleiza ir
Regina Mikailienė.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

KRIMINALIZMAS RUSIJOJE

bikus. Mašinų grobimas ir
išpirkimas irgi dažnai naudo
jamas
būdas uždirbti skubų
E. RINGUS
dolerį. Maskvoje pavagiama
150,000 mašinų per metus ir,
Ši tema mums darosi aktuali, visose buvusiose respublikose. aišku, tik maža dalis grįžta savi
nes, kas vyksta Rusijoje, vėliau Kaltininkų atradimas sunkus, ninkams. Dauguma mašinų
persimeta Lietuvon. Iš Rusijos nes teritorijos plačios ir senoji atkeliauja iš Vokietijos per
ateina prekės legaliai ir nele gyventojų registracija nebe Lenkiją, maža dalis per Lietuvų
galiai, keliauja narkotikai j veikia. Nors daug rimtų iš Švedijos.
v a k a r u s , transportuojamos nusikaltimų yra registruota,
Visų didžiausia tragedija yra
mašinos iš vakarų į rytus. Su nedaug jų susekta, iš dalies dėl
jaunimo
dalyvavimas krimitokia prekyba neišskiriamai policijos nerūpestingumo ir net
nalizme
ne
tik Rusijos, bet
ateina ir kriminalizmas, ap jos pačios dalyvavimo nusikal
Baltijos kraštuose. I tą veiklą
kraunama mūsų teisinė sistema timuose. Kriminalistai tai žino
ir stengiasi išnaudoti esamą įtraukiami ne tik gimnazistai,
ir pripildomi kalėjimai.
bet ir pradžios mokyklų vaikai.
Nors rusiškos statistikos vis nepastovią padėtį, nori skubiai Apie 80<7c mažesnių nusikal
dar nėra patikimos, bet spau praturtėti. Statistikos parodo, timų atlieka paaugliai. Psi
doje randami tokie duomenys: kad plėšia ir vagia ne tik užkie chologai yra linkę galvoti, kad
žmogžudytės vyksta kas 18 tėję kriminalistai, bet ir iki šiol posovietiniuose
kraštuose
minučių, į s k a i t a n t a u k a s , buvę padorūs piliečiai jeigu tik kriminalistinės tendencijos
kurios praranda gyvybę kiek atsiranda proga.
pasireiškia vaikuose anksčiau
vėliau nuo gautų sužeidimų.
Civilizuotuose kraštuose mafi negu kitur. Rusų spauda
Tokios aukos jau įtraukia ja apsiriboja siauromis krimi skelbia, kad vaikų ir paauglių
mos į kitokią statistiką ir nalinėmis šakomis ir tuo būdu nusikaltimai smarkiai didėja,
nusikaltėliams pritaikomos terorizuoja tik specifines grupes. kai kuriose srityse net dešim
mažesnės bausmės. Kriminaliz Eilinis pilietis lieka už jos teriopai.
mas Rusijoje auga nesustab veiksmo ribų ir išgirsta apie
domai, nusikaltimų skaičius di mafiją tik iš informacinių Kaip žinome, kriminalizmas
dėja ir jų aršumas stiprėja. šaltinių. Tuo tarpu Rusijoje Lietuvoje nedaug atsilieka nuo
Naudojamos vis labiau kom mafija kontroliuoja beveik kaimyninių kraštų. Suaugu
plikuotos priemonės ir metodai; viską, kas atneša pinigą. Nese siems mes jau padėti nedaug ga
granatos,
minosvaidžiai, niai Maskvoje išaiškinta „fir lim. Belieka užbėgti už akių ir
cheminės priemonės ir net ma", kurios aukos buvo vyres gelbėti naująją kartą. Tai mes
radioaktyvinės medžiagos. Nuo ni piliečiai, turį savo butus. Tos galime padaryti, remiant vai
kriminalizmo nukenčia ne tik „firmos" atstovai, už pažadą kus globojančias organizacijas.
tas, kas turi kokių pajamų: išlaikyti senelius iki gyvenimo Lenkų žurnalistas, lankydamas
prekybininkai, pramonininkai, pabaigos reikalaudavo buto per- Karaliaučių, pastebėjo įdomų
bankininkai, bet ir pavieniai davimo jiems, aišku, po faktą. Vokiečiai Karaliaučiaus
a s m e n y s , visa t a u t a , nes savininko mirties. Blogiausia, mieste jau pastatė namus naš
užpuolimai vyksta butuose, kad „firma" nekantriai laukė to laičiams ir toliau juos globoja.
gatvėse, keliuose. Žmogžudystės momento ir dažnai jį pasku Bendrabučio vedėjas pasakė
vyksta visur: traukiniuose, au bindavo įvairiomis priemo žurnalistui: „Kada nors tie vai
tobusuose; žudomi verslo kon nėmis, vos tik pasirašius perda kai išaugs ir žinos, kam jie turi
būti dėkingi". Būtų sveikintina,
kurentai, atsilikę skolininkai, vimo dokumentą.
jeigu vaikų globos reikalas būtų
b a n k ų prezidentai, įmonių
Be žudynių dažnėja asmens diskutuojamas ir Lietuvių fon
savininkai,
neapsirūpinę grobimo ir išpirkimo ..verslas".
asmenine apsauga. Posovie Jis tapo pats pelningiausias. do suvažiavime. Tegu Lietuvos
tiniuose k r a š t u o s e krimi Grobiami turtuoliai ar jų šeimos našlaičiai žino, kas jiems padėjo.
nalizmas apima visas gyvenimo nariai. Nukentėję, nesitikėdami
• 1912 m. vasario 14 d. Ari
š a k a s . Retas pilietis y r a daug pagalbos iš policijos, ban zona tapo 48-tąja Amerikos
nepaliečiamas, jis turi saugotis do išsipirkti patys, kas jiems valstija.
dieną ir naktį. Nusikaltėlių dažniausiai pavyksta. Vėliau,
• Yra tik viena saulė dan
skaičius yra toks, kad juridinės jeigu jie yra finansiniai pajėgūs,
guje, yra tik vienas lietuviškas
įstaigos nepajėgia svarstyti bando atsilyginti, samdant
dienraštis išeivijoje — „Drau
bylų, kuriomis užgrūsti teismai „specus", kurie sutvarko gro
gas".

— Kas žino? Gal reikia skelbti medžiams, kad žmones
kada nors išgirstų ir įtikėtų. Antrą dieną man pačiam
neišeina iš galvos, kad toje vietoje, kur įsmeigiau savo
peilį, reikia pastatyti kryžių ir įrašyti, kad tokiais ir
tokiais metais, tokią ir tokią valandą pats Viešpats, toks
pat, kuris buvo prikaltas ant iš Skirpstūno kiemo į
Vilnių išvežto kryžiaus, mus per pelkes ir per ežero
paviršių atvedė čia ir per tokį stebuklą visus išgelbėjo
nuo tikros mirties. Kryžių tai ir mes patys pastatysim,
o kas padarys kančią? Ar ne prasmingas uždavinys tams
tai?
Skirpstūnas juto, kad rami vado kalba suka jį į visai
naują kelią, ir ėmė noras galvoti, kaip galėtų kur nors
čia, vidury miško, įsirengti dirbtuvėlę, pats likti niekam
nežinomas, tik tarpais vienas kitas darbas nežinia nei
kaip, nei per kur išeitų i žmones. Vis ten, kur labai tokio
reikia, gal tik ten, kur neseniai kas buvo sunaikinta ar
tik pagrobta, bet pasakė:
— O kas iš to bus? Suras ir čia. Suras ir sunaikins.
Gerai dar, kad su visu įrašymu išveš į bedievybės
muziejų, tai kas nors perskaitys ir žinos, kas ir kur
buvo atsitikę. Kad buvo stebuklas. Bet tokio neveš nė
ten. Sunaikins, kad nė ženklo nebūtų. Ir dar ką nors dėl
to prikankins, ar ir visai nukankins. Kokį nors žmogutį,
grybautoją ar uogautoją kokį. Nukankins, o žmogus net
nenuvoks už ką jį taip. Nežinau. Nežinau. Ir širdis, ir
gal protas, traukia į dvi puses. Vis tiek traukia namo.
— Kaip žinais. Tik nenoriu, kad eitum dabar. Mums
patiems reikia persitvarkyti.
— Manai, kad aš?
— Nieko nemanau. Bet, Žiūrėk, jeigu paims, pradės
kankinti. Jie moka. Nejučia pasakysi, kur mes. Iš nety
čių koks žodis išsprūs.
— Nemanau, kad mano sena oda neišlaikytų. Bet

naudotis pastato S. Daukanto g.
28 patalpomis ir už tai neima
jokio nuomos mokesčio".
Kadangi Lietuvos Respub
likos vyriausybė š.m. vasario 7
d. potvarkiu Nr. 83 perdavė
VDU pastatus, esančius
Daukanto g. 28, o šį sprendimą
užprotestavo Kauno miesto
Taryba „reikalaudama palikti
pastatus miesto reikmėms ten
kinti", kovo 2 d. VDU Rektora
to nariai pasiuntė raštą prez.
Brazauskui ir premjerui Šleže
vičiui, kuriame prašo „neten
kinti Kauno m. Tarybos protes
to ir palikti pastatus Vytauto
Didžiojo universitetui".
Kokios gi tos reikmės, kad jos
svarbesnės už Lietuvos mokslo
Kaip dar gerai prisimename, ir kultūros židinį (įsteigtą 1922
Vytauto Didi. un-tas, bolševikų m.)? Į klausimą atsako trečiasis
okupacinės vyriausybės uždary Kauno m. Tarybos raštas (š.m.
tas 1950 metais, buvo iškilmin kovo 17 d.), rašytas Lietuvos
gai atkurtas 1989 m. rugsėjo Seimo pirmininkui Č. Juršėnui:
mėnesį. Prie jo atkūrimo labai „... pusę milijono gyventojų tu
aktyviai prisidėjo ir užsienio rintis Kaunas iki šiol neturi
lietuviai. Išeivija ir dabar remia tinkamos koncertų salės.
šią mokslo instituciją, kurioje ...sprendimas yra paprastas ir
darniai bendradarbiauja lietu aiškus. Buvusią polit. švietimo
viai mokslininkai iš abiejų namų 800 vietų salę... perduoti
Atlanto pusių.
miesto meninėms reikmėms...
VDU
galės ja naudotis tiek,
Įdomu pastebėti, kad į minė
kiek
jam
bus reikalinga". Tary
tą prof. Vaškelio atsišaukimą
š.m. kovo 24 d. faksu plačiai bos pirm. V. Grinis teigia, kad
atsiliepė Kauno miesto Tarybos „visai net nekeldami klausimo
pirmininkas V. Grinis, atsiųs dėl VDU naudojimosi mokymo
damas ne tik patalpų reikalą procesui reikalingomis patal
paaiškinantį straipsnį, bet ir pomis, 1994 m. vasario 24 d.
trijų dokumentų kopijas, ku Tarybos posėdyje deputatai
riomis grindžia savo pretenzijas priėmė protokolinį nutarimą,
į pastatus, šiuo metu naudoja kuriuo buvo siūloma iš visų
pastato S. Daukanto g. 28 patal
mus Vytauto Didžiojo un-to.
Pirmuoju galima paminėti pų miesto kultūrinio ir visuome
Lietuvos Respublikos Aukščiau ninio pobūdžio reikmėms palikti
siosios Tarybos nutarimą (Vil tik 800 vietų salę".
nius, 1990 m. gruodžio 11 d. L Ir čia kažkas neaišku. Jeigu
kuriame rašoma, kad ..Pastatas, Kauno m. Taryba iš tikrųjų nori
esantis Kaune. S. Daukanto g.. tik paimti salę. tai šis žingsnis
Nr. 28", yra be šeimininko, nie dar nereiškia universiteto dar
kam nepriklausantis, neįregist bo sutrukdymo. Jeigu, kaip tei
ruotas, kaip kieno nuosavybė, gia prof. Vaškelis, V. Grinis š.m.
todėl nutarta jį ..perduoti į vasario 4 d. rašė A. Šleževičiui,
Kauno miesto savivaldybės kad „Verta pagalvoti apie VDU
balansą". Tuo tarpu V. Grinis sujungimą su Vilniaus un-to
rašo, kad „1993 m. rugsėjo 5 d. filialu Kauno mieste ar Kauno
prezidiumo posėdyje (miesto technologijos un-tu", tai labai
Taryba) priėmė protokolinį žalinga pažiūra, verta stipraus
sprendimą pasiūlyti miesto reagavimo. Siūlome ir Lietuvių
Valdybai leisti universitetui fondo suvažiavime šį opų
nemokamai vienerius metus klausimą pasvarstyti, o vėliau
naudotis šiuo pastatu. Nors uni nuodugniai ištirti. Garbingai
versiteto ir miesto valdybos su mokslo institucijai neturėtų
tartis dėl pastato naudojimo ne sudaryti pavojaus miesto tary
buvo sudaryta, miesto valdžia bos ar kitos žmonių grupės
iki šiol nedaro jokių kliūčių komerciniai bei kitokie tikslai.

Š.m. kovo 9 d. redakciją pa
siekė skubus pagalbos šauks
mas iš Kauno: Vytauto Didžio
jo universitetui gresia pavojus
dėl Kauno miesto Tarybos keti
nimo atimti beveik pusę uni
versiteto turimų patalpų. Tas
atėmimas faktiškai reikštų
Vytauto Didžiojo universiteto
uždarymą. Savo pranešimą,
„Drauge" išspausdintą tą pačią
dieną, VDU rektorius prof. Bro
nius Vaškelis baigia taip:
„Sunku, tiesiog skaudu, kalbėti
apie tokius priešiškus Vytauto
Didžiojo universitetui Kauno
miesto Tarybos veiksmus, bet
būtų kur kas skaudžiau rašyti
VDU nekrologą".

aš nei išsisukinėti, nei meluoti nežadu. Jeigu paims ir
klausinės, visiškai atvirai pasakysiu, kaip buvo. Ir apie
Viešpatį, ir apie pelkę, ir apie ežerą.
— Ir apie mus?
— Jeigu neklaus, nesakysiu, bet jeigu klaus. Kam
meluoti? Meluojantį gali pagauti, o kai sakai teisybę.
niekas nesumaišys. Ir jie turbūt dar nesugalvojo tokių
kankinimų, kurie galėtų teisybę sumaišyti.
— Ir galvoji, kad jie patikės, kad sausom kojom
išėjom ir per pelkes, ir ežere?
— Dar geriau, — net nusišypsojo senukas. —
Netikės, tai nei jūsų pėdų toje pusėje neieškos.
— Bet tamsta? Kiek tamsta atsiimsi už teisybę?
— Už teisybę nesunku. O antra, ar šiaip, ar taip,
kiek čia man teliko gyventi.
— Bet reikia.
— Į žemę gyvas juk nelįsi.
— Žinau, o kartais ir gyvas verčiamas būti žemėje.
Sakyk, kaip būtų. jeigu mes čia įrengtumėm gerai
užslėptą slėptuvę. Atsineštum savo įrankius.
Padėtumėm sunešti, aprūpintumėm maistu, ir galėtum
dirbti. Kaip sakei, kiekvieną sunaikintą ar pagrobtą tuoj
pakeistumėm. Jiems dar vieną galvosūkį užduotumėm.
— Viskas būtų galima. Daug ką būtų galima, bet
iš ten manęs niekas neišvijo. Niekam taip labai tada
nerūpėjo, po kelių dienų gal ir visai užmirš. Sutarkim.
Kai jums bus patogu, leiskit grįžti.
— Mes nelaikom nė dabar, tik galvojam, geriau
palaukti, kad vanduo kiek nusės.
Atsisveikindamas paliko gūnią, kad naktį nuo vėsos
turėtų i ką susisukti, paliko duonos puskepalį ir gabalą
kumpio, pasakė, kad trečią, vėliausiai ketvirtą dieną kas
nors ateis pasakyti, ką daryti ir dar pridėjo:
— Ne viskas mūsų valioje. Jeigu po keturių dienų
niekas nepasirodytų, manykis pats.

Paspaudė ranką ir dingo eglyno tamsume. Nė
žingsnių nebuvo girdėti. Kaip sapne. Skirpstūnas ilgai
stovėjo vietoje ir pasijuto toks vienas ir vienišas, kaip
niekada nesijautė. Net tada, kai sesuo Elzbieta išvažiuo
davo. Buvo sunku, bet ne taip, kaip dabar. Tada ji iš
važiuodavo, bet žinojo, kad vienuolynas vėl kada išleis
aplankyti savo brolio klebono, kurio sveikata nebe
visada buvo labai gera. Jis jau padarė pirmiausia Elz
bietą, paskum Oną, paskum Motiną Švenčiausią, ir
kiekvieną vis norėjo padaryti tokią, kaip ji, bet nedrįso.
Darė panašias, kokios buvo jos atneštuose pa
veiksliukuose, bet nedrįso. Vis tiek įdėdavo vieną kitą
ir jos bruožą, kurios niekas kitas negalėjo pastebėti. O
Motinai Švenčiausiai išdrįso. Atėjusi atsiimti ji žiūrėjo,
žiūrėjo, nusiplieskė raudoniu, kaip saulutė, leisdamasi
už beržyno, vėl pažiūrėjusi pasakė:
— Tos tai į vienuolyną vežtis negalėsiu.
— Nepatinka 0
— Patinka. Labai patinka, bet jos negalėsiu parodyti
motinėlei.
— Kodėl?
— Jai nepatiks.
— Sakei, kad Elzbieta ir Ona labai patiko.
— Bet ta nepatiks. Sakys, kad Motina Švenčiausia
negalėjo būti panaši.
Tada jis išdrjso pasakyti, ko kitą sykį gal nebūtų net
pagalvojęs.
— O kas begali pasakyti, j ką ji buvo panaši. Kas
tik ją piešė ar darė. darė panašią į ką nors. Man ji buvo
panaši tik į tokią, kokią padariau. Kitokios nebūčiau
galėjęs.
Neišdrįso pasakyti, jog taip padarė, kad norėjo
padaryti į jos panašumą.
(Bus daugiau)
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KELIAUJAM Į KARIBŲ
SALAS
Keliauti pradėjom 1993 metų
ankstyvą rudenį. Iš tikrųjų
reikėjo apsispręsti: keliauti a r
nekeliauti, nes p a t i kelionė bu
vo numatyta 1994 metų vasario
men. Tačiau rugpjūčio ar rug
sėjo mėnesį pasakyti vienaip ar
kitaip buvo gana sunku. Ką ži
nai, k a s per pusę metų gali at
sitikti. O jeigu... o jeigu... o
jeigu... Ir tų . j e i g u " nemažėjo,
atrodė, kad net auga. O jeigu
kils a u d r a ir laivą sups, arba
lėktuvą mėtys? Suptis nei laive,
nei lėktuve baisiai nesinori,
geriau jausti kietą ir tvirtą
žemę po kojom. O jeigu Čikagoj
bus sniego p ū g a ir lėktuvai
nekils, ir 1.1.
Bet galų gale sprendimas bu
vo padarytas — nutariau keliau
ti. Kai nėra didesnių rūpesčių,
pradedi rūpintis kasdieniniais
smulkiais dalykėliais. Ir tinka
patarle: ..Neturėjo boba bėdos,
nusipirko paršiuką'*. Taigi,
kokia bus kompanija, ar geri
bendrakeleiviai, kas bus su
manim vienoj kajutėj, kokius
rūbus imti. kelis lagaminus
gabenti, ar bandyt sukišt viską
į vieną (o jei pradings ar laiku
neateis?), kiek pinigų pasiimti
(o jeigu pavogs, o jeigu pame
siu?).
Užmiršus visus .jeigu" ir
kasdieninius rūpestėlius, va
sario 4 d.. 7:45 vai. ryto pakilom
į San J u a n . Puerto Rico. Skri
dom United oro linija. Atsidū
riau lėktuvo pačioj uodegoj,
sako. t a i saugiausia vieta. Lėk
tuvas ne per didžiausias, tai
teko keletą keleivių mandagiai
paprašyti (tą padarė lėktuvo
pilotas" užleisti vietas mūsų
grupei. Po4 vai. skridimo nusi
leidom San J u a n ' e . Apsirengę
pagal Čikagos žiemą, sunkiai
kentėm tropikin) karštį. Sutvar
kę visus reikiamus formalumus,
skubėjom j laivą s u s i r a s t i

atitinkamas kajutes ir ber.t dalį
žieminių rūbų nusimesti.
Sekmadienį privalomas gelbė
jimosi kursas, kuriame t u r i
dalyvauti visa įgula ir visi
keleiviai. Išsipūtę kaip balionai,
..žąsele" t r a u k i a m į nurodytas
vietas, iš ketvirto denio j de
vintą. Valgėm dviem pamai
nom, iš karto 700-800 žmonių.
Lietuvių grupė užėmė tris sta
lus, du stalai buvo vedusių —
vyras žmona, vyras žmona, ir
l i k ę septyni „ v i e n g u n g i a i "
sudarėm trečią stalą. Mes, vien
gungiai, dažniausiai ir laikėmės
k a r t u , kartu valgydami, kartu
laivukais plaukdami j salas,
k a r t u bandydami dar po krau
tuves palakstyti. Kadangi pa
s k u t i n i a i l a i v u k a i iš salų
grįždavo apie 5 ar 5:30 vai. p.p..
t a i naktinis gyvenimas virė
laive: šokiai, lošimas, valgymas,
išgėrimas. Ir gaila buvo žiūrėti į
tuos jaunus padavėjus — vaiki
n u s ir merginas — kurie nuo
ankstyvo ryto iki vėlyvos nak
ties visą laiką vaikščiojo ir
vaikščiojo, klausdami, kuo gali
patarnauti. Net jei t u o metu ir
buvo tik keli žmonės, atėję ra
miai pasėdėti, procedūra buvo
ta pati — jie ėjo ir ėjo, ir ėjo.

G r a ž ū s ir didingi lordo Sam
r ū m a i yra Barbados saloje. Rū
mai gražūs, t i k klausimas, a r
tas lordas t e n ir gyveno. Grei
čiausiai, rūmai pritaikyti turis
tams.
Trečiadienį visą dieną plau
kiam ir teko sėdėti ant denio. St.
T h o m a s — p e r mahogany alėją
p a t e k o m į povandeninį akva
riumą ir observatoriją. Koks
žuvų ir gyvūnų įvairumas!
Spalvos, formos, ir negali pa
sakyti ar tai žuvis, ar augalas,
ar d a r kažkas.
Kelionė eina į pabaigą. Laivo
kapitono valanda ir pietūs su
juo. Lipant iš 9-to denio į 8-tą,
laivo fotografas vis fotografavo,
o laiptukų gale mandagus kapi
tonas vis lankstėsi ir bučiavo
moterims rankas. Vargšas, jis
t u r b ū t porą dienų po to d a r
negalėjo išsitiesti. O per pietus
kapitono taip ir nematėme, ta
čiau pražygiavo visi virėjai su
savo aukštom baltom kepurėm
ir dalis įgulos, jiems visiems
buvo smarkiai paplota.

P e n k t a d i e n į liko apžiūrėti
Serena Cay — Casa de Campo.
Kaip sakiau — Costa Classica —
stovi jūroj a n t inkaro. Į salas ir
atgal plaukdavom laivukais. Šį
kartą pasitaikė banguota jūra.
P r i p l a u k ę s laivukas mėtėsi
a u k š t y n ir žemyn, į kairę ir į
dešinę. Lentos, jungiančios lai
vą su laivuku, mėtėsi į visus
šonus ir keturi jūreiviai stengė
si k a i p galima atsargiau turis
Po priešpiečių — į St. Maartus patalpinti į laiviūkštį, nors
ten. Mūsų laivas — Costa Clasman atrodė, kad nepaisant man
sica — ant inkaro jūros viduryj.
dagumo, jie vos susilaikė nesi
Patekti į salą reikia laivuko.
juokę, palydėdami šypsenas
Paskutinis laivukas iš salos į
prancūzų kalba.
laivą grįžta 5 vai., taigi laiko ne
Pagaliau mes laiviūkšty —
per daugiausia. St. Maarten y r a
prancūzų ir olandų tvarkoma a u k š t y n žemyn, j kairę į dešinę,
sala. Dvi vėliavos, dvi valdžios a u k š t y n žemyn. Motoro kelia
— prancūzų ir olandų — gražiar mos bangos taškėsi, pradžioje
vienas kitas lašas, vėliau —
t a r p savęs sutaria.
daugiau ir. d a r nepasiekę salos,
Martinique saloj apžiūrėjom šlapi kaip vištos, nuo galvos iki
1902 m. Pelee ugniakalnio išsi kojų. Vaizdas ne koks. Galų
veržimo nuniokotą miesto dalį
gale koks skirtumas, k u r mau
ir muziejų. Išliko gyvas tik vie dytis (ar b ū t išmaudytai) —
n a s žmogus, Cyparis, kuris tuo Mėlynojoj Grotoj, Karibų jūroj,
metu kalėjo už žmogžudystę. ar lėktuve su šampanu. Šlapi
sulipam j autobusą ir važiuojam
į Altos de Chavon. Tas 16-to
šimtmečio atgaivintas kaimelis
yra žavus. Nei lordo rūmai
Barbadose taip nesužavėjo, kaip
ši vietovė. Pasitiko m u s kaimo
kapela su muzika ir romo
punču. Apvaikščioję aplinkui,
pasigrožėję gražiu vaizdu ir
2719 fVest 7Uh Street, Chicago, IL 60629
nepastebėjom, kaip greitai bėga
TeL (312)434-2121 1-800-775-SESD
laikas. Sėdom vėl j autobusą
SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH. NEW YORK,
DETROtT. GRANO RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE,
kelionei atgal, per besiūbuo
PITTSBURGH, HOTSPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,
jančias bangas šlapiais rūbais,
Pristatome siuntinius i namus
su besimėtančiu laiviūkščiu į

atlanta

lMPORT-EXPORT Inc.
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje.
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO
Amerikietiško maisto siuntiniai.
I Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus.
Persiunčiame pinigus doleriais.
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai.
4 ,tt < J * l I I ftjfr *± U j
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VIENKARTINĖ
SPECIALI
KAINA Į VILNIŲ

KOVO 29 d.

Nuo
BALANDŽIO 01-16 d.

CHICAGO, DETROIT ir CLEVELAND
į abi puses $650.00 plius mokesčiai,
NEW YORK į abi puses $475.00 plius
mokesčiai
CHICAGO, DETROIT ir CLEVELAND
į abi puses $750.00 plius mokesčiai.
NEW YORK į abi puses $575,00 plius
mokesčiai.

Bilietai galioja iki 6 mėn.
Dėl informacijos kreiptis į:
BALTIC TOURS
77 Oak St., Sulte 4
Nesrton M A 02164
Tel: 617.f65.6060
Fax: 617332-7781

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė
Dažnai skaitome pranešimus
apie įvairių fondų veiklą,
turimų lėšų paskirstymą, jį kla
sifikuojant kaip „švietimo",
„kultūros" ar kitais pavadi
nimais, skaitytoją ar narį palie
kant savotiškoje migloje, retai
t u r i n t progą susipažinti su
konkrečia nauda praktiškame
gyvenime. Mano dideliam
džiaugsmui, kukli, bet labai
darbšti ir veikli Lietuvių fondo
atstovė Clevelande Dalia Puškorienė, jau ketverius metus
e i n a n t i tas pareigas, mane
trumpai painformavo, k a i p fon
das tiesiogiai paliečia išeivijos
svarbiausią elementą - lietu
višką jaunimą. J a u tapo tradici
ja, kad atstovė Kalėdų eglutės
metu Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos mokinius apdova
nojo kukliomis dovanėlėmis,
pereitų Kalėdų proga jiems
įteikus dovanir.ius maišelius su
rašymo priemonėmis, spalvotais
pieštukais, liniuotėmis ir t.t.
Tai buvusi nebrangi, bet labai
naudinga dovana. Šiais metais,
po dviejų mėnesių atvykusi j
mokyklos suruoštą Vasario
16-osios minėjimą, Dalia Puškonenė nepaprastai nudžiugo
pamačiusi, kad mokiniai su
dideliu malonumu tomis kalė
dinėmis dovanelėmis tebesinau
doja. J i žavėjosi mokinių pa
statyta „vaško muziejaus" prog
rama. Tamsiame koridoriuje,
tik prie blykčiojančios žvakelių
ramų ir pastovų Costa Classica
laivą. Ar nebuvo tai kartais
jūreivių pokštas paįvairinti
turistams kelionę, nes grįžom
visiškai sausi.
Ir lygiai savaitę po kelionės
pradžios, pradėjom kelionę
atgal. Liko gražūs prisiminimai,
nauji draugai ir nuotraukos.
Kelionę organizavo ir tvarkė
v.s. fil. Rita Penčylienė iš Ame
rican Travel Service kelionių
agentūros. Lietuvių grupę
sudarė 25 žmonės, daugiausiai
iš Čikagos ir priemiesčių, bet
buvo ir iš Kalifornijos, ir
Washington. DC. Nesklandumų
pasitaiko, o nepatenkintų irgi,
tačiau kelionė buvo puiki ir tik
gaila, kad kai kurie turai kirtosi
ir negalima buvo jais pasinau
doti. Rytiniai grįždavo, kai po
pietiniai jau būdavo išvykę, o
liko d a r daug k a s nepamatyta.
Dabar, Rita. keliaukim į Hava
jus, o norinčių atsiras.
Al. Likanderienė

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS

704

Lietuva - Kopenhaga
Lietuva - Dainų Šventė - Kopenhaga
Skandinavija - Danija, Švedija.Norvegija
Skandinavija - Danija. Švedija. Norvegija
Įskaitant kelionę j Dainų šventę
Kelionė po Pabaltijį

705.
706.

Lietuva Viena
Alaska - Princess Cruises

liepsnelės, kostiumais pasipuošę
„aktoriai" vaizdavo Lietuvos is
torijos didžiąsias asmenybes:
Vytautą Didįjį, kunigaikštienę
Birutę, Kęstutį ir k i t u s i r pa
sakojo jų istorijas, o žiūrovai
turėjo juos atpažinti. D a u g u m a i
pavyko atspėti. D a l i a Puškorienė stebėjosi m o k i n i ų kūry
binga ir p r a s m i n g a p r o g r a m a ,
džiaugėsi g i r d ė d a m a , k a i p jie
gražiai l i e t u v i š k a i k a l b a .
Ta pačia p r o g a D a l i a Pušk o r i e n ė Šv. K a z i m i e r o mo
kyklai įteikė L i e t u v i ų fondo
2,000 dolerių p a r a m o s čekį ir
vaikus apdovanojo dideliu
trispalvių balionų kiekiu.
Mokiniai su dujų a p a r a t ė l i ų pa
galba balionus i š p ū t ė ir j a i s
išdekoravo s a l ę . „ B u v o nuo
stabiai gražu, k a i lubose plū
duriavo trispalviai b a l i o n a i , o
vaikai negalėjo a t s i g ė r ė t i jų

gražia išvaizda", pasakojo fon
do atstovė. Kalbėdama moki
niams apie fondą, ji priminė,
kad dabar fondas turi „666"
n a r i u s , paminėtų skaičių ali
teracija prajuokindama moki
n i u s . Toks linksmas momentas
p a p r a s t a i išlieka jaunoje at
mintyje.
Lietuvių fondas Clevelande
y r a žinomas savo konkrečia pa
r a m a įvairiose srityse, šalia
mokyklos j i s parėmė Lietuvių
k u l t ū r i n i u s darželius Maironio
p a m i n k l o atidengimo proga,
ruošia kasmetinius koncertus,
tuo s u d a r a n t progą scenoje pasi

rodyti ir išeivijos menininkams,
kurie jau buvo beveik Lietuvos
dainininkų ir solistų antplūdžio
iš išeivijos scenų išstumti.
Svarbiausia y r a tai, kad Lie
tuvių fo idas iš pagrindų tar
nauja iš* vijos labui. Pastebima,
kad fond' < narių dauguma pagei
dauja savo įnašą palikti išei
vijai.
Būtų p -avartu, kad ir kiti fon
dai rast Į būdų eilinį visuome
nės nar' supažindinti s u savo
veiklos i 3zultatais, nes tokia informaci; i sustiprina pasitikė
jimą ir konkrečiau įprasmina
fondo egzistenciją.

L I E T U V O S

A I D A I

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYT'
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 V. v.
Visos laidos iš VVCEV stotie?

1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Ave
Willow Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) C ,9-0870

£^3 midlcincJ Fcdcrral
Savings and Loan Association

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

BRIGHTO i PARK
4040 ARCHEf

2567 WEST 69th STREET
(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

AVENUE

(1-312) 2 4-4470

8 9 2 9 S HARLEM AVE
(708) 598-9400

tŠJ

ESEE

EOUUNOSC

LEN0ER

CityCenter GT-International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI U
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ UE
TUVOJE.

KVIEČIAME!
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VI' NIAUS Į:
NEW YORK
$725.00
MIAMI
$050.00
BOSTON
$750.00
DALLAS
$850.00
TORONTO
$750.00
HOUSTON
$850.00
MONTREAL
$750.00
LOS ANGELES
$025.00
CHICAGO
$825.00
SAN FRANCISCO
$025.00
DETROIT
$050.00
VANCOUVER
$050.00
WASHINGTON
$050.00
Kainos yra ablpusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasi ėti Iki 1004 m.
kovo 3 1 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.

#

701.
702.
703.
703a

UTIC

KONKRETUS VEIKLOS PAVYZDYS

birželio 13-26 d.d
liepos 2-17 d.d
liepos 15-29 d.d
liepos 16-29 d.d.

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1 . Dainų š v e n t ė — „Lietuvos Vyčiai" 2 0 birželio Iki 13 liepos.
2 . Dainų i v e n t ė — „Lietuvos Vyčiai" 2 0 birželio Iki 1 3 liepos, Gru ė „ B "
3 . „ D r a u g o " k e l i o n ė po PabattIJĮ, baigiant su Dainų švente Lietuvoj* 26 birželio
iki 12 liepos.
4 . Kelionė po PabartlJĮ „ A " 2 6 liepos i k i 08 rugpjūčio.
5. Kelionė po Pabaltijį „ B " 10 rugpjūčio Iki 20 rugpjūčio.

liepos 30 rugp. 13 d.d
rugpjūčio 7-21 d.d
rugpjūčio 11-22 d.d

Siūlom* specialias kainas {Dainų/Šokių Švantę Lietuvoje 1994
Dar
turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom:
m.
i i Čikagos
birželio 23. 30 d.d.
liepos 2. 3 d.d.
i i Nawark
liepos 1 d.
liSsattls
birželio 30 d.
I i Los Angslss
birželio 26 d.

I Čikagą
liepos 11, 13, 16. 20, 21. 23, 30 d.d.
į Nawark
liepos 16. 19. 23 d.d.
ISaattla
liepos 19 d
Į Los Angslss
liepos 17 d

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų.
Kaina:
iš Čikagos
iš Newark
iš Seattle
iš Los Angeles

$1,02500
$ 865.00
$1,140.00
$1,140.00

Prie kainų reikia pridėti mokesčius.
Informacijai prašoma kreiptis tel. 706*422-3000. Darbo vai.: pirmd.
antrd., tredd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r. -1 v. p.p.
American Travsi 6ervlcs 9436 6. Ksdzis Ava., Ivergrssn Perk,
IL 60642.

SIŪLOME:

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaucjon ;!

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (i l)keliones po
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, alime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, r ~ba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis I ivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarn usime visose
mūsų raštinėse.
O. T. INTERNATIONAL, INC.
0 5 2 5 SOUTH 7 0 T H A V E N U E
HICKORV HILLS, I L U N O I S
80457
TELEFONAI: ( 7 0 8 ) 4 3 0 - 7 2 7 2
TELEFAX:
(708) 430-8783

Memoer

American Socitry
of Trovtl Agents

,Q Ctty Cant* QT
GEDIMINO l ROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, U TUVA
TELEFONĄ? (370) 2-223-147
TELEFA

2-223-184
(370) 2-223-146

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 26 d.

AKADEMINĖS
PROŠVAISTĖS
Red. Vida Brazaitytė,

tai. (708) 598-8331

„SPINDULIO" VASARIS
Vasario mėnuo, nors vos pasi
baigęs, rodosi jau seniai nu
skendęs metų glūdumoje. Rodo
si, tiek darbo įdėta ruošiant
metinį balių, koncertą Grand
Rapids, Michigane, koncertą
Čikagos miesto centre ir pasi
rodymą Buffalo Grove tautų fes
tivalyje. Tiek prakaito išlieta,
ilgų nemigo naktų, tiek telefonu
iškalbėta, o liko tik malonūs
prisiminimai. Kurgi dingo tas
mėnuo? Ar tikrai 1994 metai
turėjo vasario mėnesį? Sėdžiu,
rašau kompiuteriu ir prisimenu
tą naktį (ne vakarą), kai išvar
gusi rašiau svečių sąrašą „Spin
dulio" tautinių šokių grupės
metiniam pokyliui. Pusė dviejų
ryto labai apsidžiaugiau, kad
baigiau „susodinti" svečius.
Išjungiau kompiuterį. Vos verkt
nepradėjau. Juk reikia patau
pyti įrašą! Kitą rytą vėl iš
naujo...
Pagaliau sulaukėm vasario
12-osios dienos. Salė šokėjų
papuošta, baras sutvarkytas,
576443-toji repeticija atlikta, ge
neralinė gerai pasisekusi, šokė
jai nesusižeidę, stalai sudaryti,
laimikiai surinkti, o lauke —
baisiausios pūgos, vėjai ir ledai!
Vairuoti nesaugu, svečiai vėluo
ja, programa vėluoja, o virtuvėje
kunkuliuoja. Aldonos Šoliūnienės 350-čiai svečių kopūstai
ir dešros, kepa kugelis ir viš
čiuko kotletai jau paruošti
kepimui. Bet mūsų šaunūs sve
čiai visi iki vieno atvažiavo
pasigėrėti jaunimo pastango
mis.
Programoje svečiai matė
vestuves. Pirmojoje dalyje —
pasilinksminimas laukiant
jaunųjų. Atlikti šokiai: Pa
siutpolkė, Putinėlis, Liuoksinis,
Pakeltkojis ir Kauškutis. Pas
kutinieji du atlikti su klum
pėmis. „Spindulio" šokių grupė
repertuare turi dar daug šokių
su klumpėmis (kitais metais
atvykę baliun galėsite juos pa
matyti!). Antroji dalis, jau su
jaunaisiais, Kastyčiu Šoliūnu ir
Nida Tijūnėlyte. Atlikti šokiai:
Zanavykų aplinkinis, Aušrelė,
Jaunystės šokis, Rezginėlė, ir
pabaigai — visų mėgiamas Suk
tinis. Recenzijų jokių nerašysiu,
nes aišku, nebuvo jokių klaidų
ar nesklandumų... Vadovės Ra
sos Poskočimienės padėkos žo
džiai apibūdino visą baliaus
nuotaiką; „...Spindulys" augo ir
plėtėsi. Šiandien matome „Spin
dulio" darbo derlių... Niekad
nesame turėję tokio gausaus po
būvio. Atsiprašome visų, kad
negalėjome visiems paskirti
vietą priekyje, taip, kaip visi
prašėte. „Spindulys" buvo mano
svajonė, ir džiugu, kad po tiek
metų, kai skundžiasi visuomenė
jaunimo nutautėjimu, meilė
tautiniam šokiui sujungia mus
visus į vieną lietuvišką šeimą.
O mano mieliems spindulie
čiams - dabartiniams ir buvu
siems, linkiu visuomet prisimin
ti savo dienas šokant „Spindu
lio" ratelyje. Buvo gerų laikų,
ar ne? Svarbiausiai, niekad
neužmirškite, kad kiekvienas iš
, jūsų turi savo ypatingą vietelę
mano širdy... jus esate mano
svajonių išpildytojai. Skrisk,
nekrisk.. Šok, ar sprok!" Turbūt
nebuvo nė vienos sausos akies
prie „Amžinųjų studentų"
stalų. Svečiai skaniai pavalgę,
pasigėrėję programa, ilgai šoko
ir smagiai praleido vakarą. Kai
kuriuos teko net raginti namo
važiuoti.

Kitą dieną vėl rinkomės repeticijon, juk trečiadienį Va
sario 16-toji ir turime kon
certuoti miesto centre. Šokėjai
nuvargę, nusišokę, bet dar vis
džiaugiasi vakaro sėkme. Šiaip
taip atlikom 3 valandų repeti
ciją, susitarėm kada ir kur
rinktis Daley centre ir išsis
kirstėm į namus. Trečiadienį
jau visi atsigavę, tautiniai
drabužiai iš valyklų paimti, ir
dunda sustatyta platformų sce
na. Šiais metais, atrodo, geriau
suklijavo plyšius... Programoje
pasirodė Janina Adickaitė su
trimis lietuvių liaudies daino
mis ir šokėjų išmokta prog
rama. Žiūrovų buvo maždaug
šimtas ir smarkiai plojo kiek
vieno šokio pabaigoje.
Per dvi dienas studentų šokė
jų ratelis turėjo vėl pasiruošti
koncertui. O, kad turėčiau
valyklos įstaigą! Būčiau iškart
praturtėjus! Šeštadienio rytą,
susirinkę Lincoln Oasis, va
žiavome karavanu į Grand Ra
pids. įsismaginus, ėmiau ir
nudūmiau į Kalamazoo. Kalba
mės, juokiamės ir nekreipiam
dėmesio kur išsukimas. Laimė,
kad pasąmonėje suskambėjo at
sargos skambutis. Dar porą
minučių ir nebūčiau spėjus
išsukti nors neteisingu, bet
nevedančiu į Grand Rapids ke
liu. Būtume atsiradusios Det
roite!
Šeštadienį po pietų susirin
kom į parapijos salę repetuoti.
(Man asmeniškai jos reikėjo, nes
mūsų viena šokėja smarkiai
susirgo ir negalėjo dalyvauti.
Penktadienį Rasa panikoje
man skambino pusė vienuolik
tos vakare ir sakė: „Susirask
savo batelius, juostas, klumpes
ir pasitikrink tautinius dra
bužius. Tu sekmadienį šoki").
Atpylę pusę repeticijos, mūsų
šeimininkai, Kamantai ir Lukai
pavaišino mus pica ir gėrimais.
Kaip įdomu šokti, kai pilve
kliuksi coca-cola ir pica. Kitą
rytą dalyvavome Mišiose, o po
Mišių - koncertas. Mums visuo
met malonu dalyvauti Grand
Rapids Vasario 16-tosios minė
jime. Publika labai šilta, mus
labai giria ir skaniais kepsniais
vaišina! Ko gali žmogus dau
giau norėti? Po šios kelionės
susitarėme padaryti vienos sa
vaitės pertrauką. Šokėjai dėkojo
Rasai.
Kitą savaitgalį jaunių grupė
atliko pasirodymą Buffalo
Grove tautybių festivalyje. Po
repeticijos (taip, ir vėl) suko
smagiai šokį. Scenoje jautėsi
tam tikras atsipalaidavimas
(gal net per daug, bet, sakiau,
recenzijų nerašysiu), nes visi
jautėme vasario pabaigą...
Vasaris prabėgo lyg akimirka,
o dabar lieka ruoštis į Dainų
šventę Lietuvoje. Mums visiems
ta kelionė yra svajonių išsipil
dymas - aplankyti tėvynę tau
tinio šokio sūkury.
Audra Lintakienė
DALYVAUKIME
ATEITININKŲ KONGRESE
Ateitininkų Kongreso pasi
ruošimai vyksta pilnu tempu.
Kaip žinome, Kongresas vyks
šių metų liepos 15-17 dienomis.
Visi galintieji raginami daly
vauti, nes tai bus viso pasaulio
ateitininkų suartėjimas, ka
dangi nedaug turime progų
vieni kitus pažinti ir suprasti.

DALYVAUKIME PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESE!
„Daug Gimtinių — Tėvynė
Viena!" Tokiu šūkiu tęsiasi
paruošiamieji darbai Aštun
tajam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui (PLJK). Norė
dami užtikrinti gausesnį lie
tuvių jaunimo dalyvavimą
šiame aštuntame pasauliniame
sąskrydyje, PLJK Ruošos Komi
tetas su džiaugsmu praneša,
kad Kongreso kainos nuleistos
net 25 nuošimčius.
Atsižvelgiant į daugelio Pa
saulio Lietuvių Jaunimo są
jungos (PLJS) narių nuomonę,
nutarta programos dalį Lietuvo
je pratęsti, atšaukiant kelionę
„Vijūnas" — tautinių šokių šokėjų vienetas Čikagoje Iš k. I eil. Violeta Dirvonytė, Irena Jasulaitytė, Audra Kubiliūte, Dalia Narienė. II eil. — Jonas Cinkus, Rasa Miliauskaitė, Andrius Kubilius.
laivu Baltijos jūra. Deja, nebe
vadovė Rita Kėželienė, Haris Subačius, Daiva Petersonaitė, Marius Naris. III eil. — Jonas
galėsime aplankyti Latvijos ir
Astrauskas, Daiva Mockaitienė, Algis Mockaitis. Loreta Plienaitė, Linas Lukas, Vija Bublytė,
Estijos, tačiau turėsime papil
Vaidas Užgiris, Asta Spurgytė ir Robertas Keželis.
domo laiko geriau pažinti TėvyNuotr. J . Tamulaičio
• nę ir bendrauti sujos žmonėmis.
Vokietiją, Prancūziją
ar Sis sprendimas taipogi sudarys
Budapeštą, o kita grupė net į galimybę Rytų Europos ir buvu
tolimesnę Graikiją. Linkime sios Sovietų Sąjungos kraštų lie
visoms šokių grupėms ir jų tuvių jaunimui gausiau daly
vadovams sėkmės repeticijose ir vauti visoje Kongreso progra
1991 m. talentinga šokių mo Keli šokėjai susirado savo gyve šokiuose. Iki pasimatymo Vil moje, suteikiant Vakarų kraštų
jaunimui geresnę progą artikytoja (pati mikli šokėja), į nimo draugus šokiu grupės rate niuje!
Čikagą atvykusi iš Lietuvos, lyje ir neseniai susituokė. Pir
Rasa S. Miliauskaitė
ieškojo gražių ir grakščių bei ma tokia pora buvo Dalia ir Ma
labai gabių šokėjų sudaryti rius Nariai. Šios poros vestu
ŽVILGSNIS Į GVATEMALĄ
šokių grupę ir dalyvauti 1992 vėse bandėme šokti senovės tram. lietuvių t a u t i n i ų šokių dicinius lietuviškus šokius,
Gvatemaloje ūkininkai valdo savaitę vyksta įvairūs ren
šventėje.
pusiau ir pavyko, bet mums tik 16 nuošimčių šios valstybės giniai, kuriuose renkamos
Ji susiskambino su Daiva labiau rūpėjo linksmintis ir ben ariamos žemės, tuo tarpu 72 aukos neturtingiems ir bena
Barškėtyte, kuri susisiekė su drauti. Vestuves gražiai atšven- nuošimčiai žemių vartojamos miams. „Ministry"' taip pat
Marium Nariumi, kuris susisie tėm. Antrai porelei. Daivai ir eksportų produkcijai. 87% Gva ruošia keliones į Appaiachią,
kė su Vija Bublyte, kuri susiri Algiui Mockaičiams. šokių ra temalos gyventojų gyvena Belizą ir Gvatemalą. Šių
šo su Audra Kubiliūte, kuri pa telis supynė meile iš draugystes. skurde, uždirba mažiau negu kelionių tikslas yra įgyti
skambino broliui Andriui, ir Jie susižiedavo ir sausio mėn. 216 Amerikos dolerių per daugiau dvasiškumo, pažinti
Astai Spurgytei, kurie susisiekė susituokė. Vijūniečiai smagiai metus. 60^ žmonių nemoka nei kultūrinį įvairumą ir geriau
su Erika ir Marium Kriaučiū šoko valsus, polkas ir tango jau skaityti, nei rašyti. 72% pažinti save.
nais, kurie susirišo su Linu nųjų Mockaičių vestuvėse iki gyventojų neturi vandens savo
— Su kokiu tikslu važiavai
Luku, kuris paskambino Algiui ankstyvo ryto. Linksmybės tę namuose. 82% namų neturi į Gvatemalą?
Mockaičiui ir Jonui Žymantui, sėsi, kai sekančią dieną gražiai elektros. 91% neturi vanden
— Nuo vaikystės dienų no
kurie susitikę pranešė Indrei papietavome pas Mockaičius In tiekio sistemos savo namuose.
rėjau
būti savanore-darbininke
dianoje.
Paskutinės
(iki
šiol)
Biskytei, kuri susisiekė su ma
Neturinčių darbo nuošimtį sun
kažkurioje
pasaulio valstybėje.
nim, ir pagaliau aš prikalbinau vestuvės (žinau bus daugiau!) ku apskaičiuoti, bet spėjama,
Kelionė į Gvatemalą įvyko geru
Daivą Petersonaitę ir Joną Cin tai buvo Ritos Radzevičiūtės su kad yra tarp 41 ir 65%.
laiku.
Aš norėjau vykti į Gvate
Robertu
Kėželiu.
Visi
šokėjai
kų dalyvauti pirmame susirin
Loyolos universiteto psi
malą
padėti
jos gyventojams.
džiaugiasi jų vedybomis ir dar chologijos studentė Tania
kime.
Nebuvome labai talentingi, didesnis malonumas, kad šįmet Mikaitytė prieš p u s a n t r o Mano nustebimui, aš ne tik pa
nei buvome labai grakštūs (kiti įtraukėm Robertą į naują šokėju mėnesio dešimti dienų lankėsi švenčiau savo laiką kilniam
net ir gan „sustingę" pradžioje sąrašą. Šįmet įsijungė šie šokė Gvatemaloje su Loyolos uni tikslui, bet ir sustiprėjau
atrodė), bet buvome jauni, gra jai: Jonas Astrauskas. Irena versiteto ..Ministry". Apie savo dvasiškai. Ši kelionė man
atvėrė akis. koks yra sudėtingas
žūs ir energingi, ir visados besi Jasulaitytė, Loreta Plienaitė, patyrimus
Tania
sutiko
mūsų gyvenimas.
Larą
Liautaud.
Haris
Subačius,
šypsantys. Išsirinkome „Vijū
pasidalinti su „Akademinių pro
no" pavadinimą ir prasidėjo mū ir Vaidas Užgiris. Šiltai pri švaisčių" redaktore.
— Kokius darbus dirbote?
sų draugystės ir bendravimo ėmėm naujus vijūniečius.
— Pirmomis dienomis nu
— Kas yra Loyolos uni
grandinėlė. Netrukus grupė
..Vijūno" grupė buvo pakvies
važiavome
į bažnytkaimį. Čia
išaugo net iki 30 šokėjų ir po ta atstovauti lietuviams Daley versiteto „Ministry" ir kokia
darbininkai
statė mokyklą.
dešimties valandų sunkaus dar Plazoje. Čikagos miesto centre, jos veikla?
Mūsų darbas buvo paruošti
bo išmokome valsą. „Oi wei!'/ gegužės 19 d. pietų metu vyku
— Loyolos universitetas yra aikštę krepšiniui. Mes rinkome
bet šokių šventė prieš akis... sioje kultūros dienos programo Jėzuitų universitetas. Loyolos
akmenis, kirtome piktžoles,
Mūsų grupės „žvaigždė" — šo je. Tą diena mažesnė dalis šo universiteto „Ministry" paskir nešėme žemes į mokyklos kam
kių vadovė Rita Radzevičiūtė kėjų šoks 4-6 šokius. Tai tik tis yra supažindinti studentus barius, kad galėtume išlyginti
(dabartinė R. Kėželienė) — apie dalis šokių, kuriuos šoksime su įvairiomis religijomis (ne grindis. Vieną dieną dažėme
tai papasakosiu vėliau - tikrai Lietuvoje. Taip šokam, puo vien katalikų). Jos sudėtyje įvai stalus ir kėdes, kuriais naudo
pasišventė mus išmokyti visus taujam ir visi sykiu vyksime į rios grupės '„support groups"), sis mokinukai. Likusį laiką
šokius ir gerai paruošti šventei, Vilnių dalyvauti lietuvių dainų kurios duoda įvairia paramą praleidome su gyventojais,
bet susidūrėme su kliūtimi, kad ir tautinių šokių šventėje.
studentams.„Ministry" praveda kurie mus supažindino su jų
buvo noras, o gabumas - abe Po dainų ir šokių šventės Lie katalikybės kursus. Kiekvie gyvenimo būdu. papročiais ir
jotinas. Rita netrukus padėjo tuvoje vijūniečiai žada toliau pa nais metais būna Sutvirtinimo tradicijomis. Kelios šeimos
mums griežta priežiūra (kartais keliauti. Keli laivu aplankys sakramentas. Lapkričio mėnesį
pakvietė mus į savo namus ir
net su botagu grasino, tikrai!) Baltijos kraštus, kiti keliaus į ruošiama bado savaitė. Šią
mus vaišino, nors patys nebuvo
ir tiesą sakant, šokiai gražiau ir
užtenkamai pavalgę.
lengviau po to sekėsi. Gražiai
— Kodėl pasirinkote Gva
sušokome lietuvių tautinių šo
kių šventėje, gerai išmokome
temalą ir jos žmones jūsų ge
valsą, šokame repeticijose, šo
riems darbeliams?
kame vestuvėse ir baliuose, ne
— Loyolos universitetas pra
siliaujame šokę (esam lyg už
dėjo projektą su Majų indėnais
suktos šokančios spyruoklės) ir
Gvatemaloje per Christian
kas savaitę geriau šokti sekasi,
Foundation for Children and
o šokėjų draugystė vis stiprėja.
Aging (CFCA) organizaciją.
Nesame vien tik šokėjų grupė
Kiekvieną sausio ir gegužės
„Vijūnas", bet draugai vijūmėnesį studentai keliauja į
niečiai. ,,Vijūno" šokėjų
Gvatemalą dešimčiai dienų.
dauguma yra profesionalai, kiti
Universitetas yra pastatęs
studentai, turime įvairių amžių
kelias bažnyčias ir mokyklas
atstovus - nuo 22 m. iki 40 m.
Gvatemaloje. Kitas tikslas yra
amž., bet nepaisant amžiaus,
statyti orkaites — chiufinas.
visi šokėjai jaunatviškos dvasios
— Kuo galėtų prisidėti, ką
ir sielos. Šokėjų specialybės api
galėtų
atlikti norintys padėti
ma įvairias sritis: mediciną, in
Gvatemalos
žmonėms?
žineriją, psichologiją, teisę, ar
chitektūrą, buhalteriją, kompiu
— Gvatemala yra maža vals
terių mokslus, bizni ir terapiją.
tybė Centrinėje Amerikoje, jos
Laisvalaikiu šokėjai mėgsta
kaimynė — Meksika. Gyventojų
golfą lošti, bėgimą ir mankštą,
daugumą sudaro Majų indėnai,
šokti, slidinėti ir čiuožti,
kiti gyventojai vadinami
įvairius vandens sportus, jodinė
ladinos (indėnai su ispanišku
jimą, tinklini ir kt. Vijūniečiai Tania Mikaitytė (dešinėje) ir jos drauge lyjrina žemes bažnytkaimio mokyklai krauju). Majams žemė yra
draugauja net ir laisvalaikiu. Gvatemaloje.
šventa. Jie naudojasi žemės tur

„VIJŪNAS" RUOŠIASI
KELIAUTI Į LIETUVĄ

miau susipažinti su šiuo, pirmą
kartą Kongrese dalyvaujančiu,
jaunimu.
Kongreso Lietuvos programa
(liepos 11-21 d.) — unikali pro
ga jaunimui susipažinti su
tikruoju Lietuvos gyvenimu.
Nebūsime vien turistai, o turė
sime progą pamatyti savo tėvų
bei senelių žemę šiandieninio
Lietuvos jaunimo akimis. Dar
bo būreliuose bendrausime su
savo profesijos kolegomis arba
savo specialybės studentais;
praleisime dieną Lietuvos
kaime ir susipažinsime su jo
gyventojais; įsijungsime į lab
daros bei savanoriškos veiklos
darbus. Bus progų ir pasilinks
minti, pažinti Lietuvos kul
tūrines vertybes bei senovės
papročius. Praleisime „pagoniš
ką vakarą" Trakuose, bus folk
loro vakaronė. Prieš išvykstant
į Londoną turėsime progos pail
sėti Baltijos pajūryje — Juod
krantėje, apmąstyti Lietuvoje
įgytas žinias, pasiruošti Studijų
Dienoms bei atsisveikinti su
Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.
Toliau, Londone, vyks Studijų
Dienos atstovams, įvairios
ekskursijos dalyviams bei turis
tams (liepos 21-29 d.). Visi kar
tu susiburs Kongreso uždarymo
iškilmėms, kurios vyks Lietuvių
Sodyboje — Headley Park. Šio
Kongreso Studijų Dienos bus
neeilinės, nes sulauksime
atstovų iš Rytų Europos bei
buvusios Sovietų Sąjungos
kraštų ir priimsime jų naujai
įkurtas Jaunimo sąjungas į
didėjančią PLJS šeimą.
Skubėkite registruotis —
Kongrese dalyvaujančių skai
čius ribotas!. Kongreso re
gistracija pratęsta iki 1994 m.
gegužės mėnesio 1 d. Naujos
kainos: Atstovams — 1385 JAV
dolerių; dalyviams ir turistams
nuo 525 iki 1905JAV dolerių,
priklausomai nuo dalyvavimo
- kategorijos ir pasirinktos pro- •
gramos. Nupigintus lėktuvo
bilietus iš visų PLJS kraštų j
Vilnių ir namo iš Londono
galima įsigyti per PLJK ofi
cialią kelionių agentūrą
TRANSEAIR (tel. 1-800-6664901 skambinant iš visų JAV
miestų, 202-362-6100 iš kitų
kraštų).
Dėl papildomos informacijos
bei registracijos lapų skambinkite/faksuokite 703-569-5370
arba rašykite: PLJK Ruošos
Komitetas, ATTN: Registarcijos
informacija, P.O. Box 2812,
Springfield, VA 22152-0812,
USA. PLJK ir PLJS yra pelno
nesiekiančios organizacijos.
Stebėkite spaudą - reklamo
mis, straipsniais bei nuotrau
komis nuolat informuosime Jus
apie Kongreso ruošos eigą.
tais. Majai augina kukurūzus,
kuriuos vadina gyvenimo egzis
tencija. Gvatemala yra valsty
bė, kurioje dažnai būna sąmyšių
ir daug kraujo praliejimo. Skur
do lygis labai aukštas. Šiuo
metu Majų žemes valdo Ameri
kos korporacijos ir turtingi
„ladino" žemvaldžiai. Majai turi
pėsčiomis eiti kelias mylias i
darbus, dirbti pavojingose
sąlygose už nepilną dolerį per
dieną. Kai kurie indėnai dirba
rožių šiltnamiuose. Vyrai renka
gėles, nors jiems nemokama už
darbą, net kelias savaites. Mes
turime geriau susipažinti su
tokių valstybių padėtimi, kad
galėtume jiems padėti. Taip pat
reikėtų boikotuoti „Dole" kom
panijos produktus ir rožes,
auginamas Gvatemaloje. Tuo
paremtume Majų indėnus. Jų
troškimas yra gyventi savose
žemėse paprastai, kukliai,
nesudėtingai.
VRB

J
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EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
Ekonominių tyrimu centro di
rektoriaus pavaduotojas itamūn a s Darulis sako šioje istorijoje
Ekspertai teigia, kad visam
nesuprantąs nei viešbučio admi
privatizavimui už tvirtą valiutą
nistracijos, nei prezidento, nei
bei apskritai užsienio investici
ministro pirmininko elgesio mo
joms p a k e n k ė viešbučio „Lietu
tyvų ir nepateisina jų veiksmų
va" Vilniuje pardavimo istorija.
„Kaip galima tikėti A. Šleževi
Pasibaigus sėkmingoms dery
čiumi, kuris tvirtina, kad šiuo
boms su JAV firmos ..Cammetu Lietuvoje yra likę nepriva
bridge Group'', Lietuvos vyriau
tizuoto turto už 550 mln. litų.
sybė staiga a t m e t ė šios firmos
jeigu „Lietuva" nebuvo parduo
pasiūlymus. K a d ši istorija jau
ta dėl pernelyg mažos kainos ir
įnešė nepasitikėjimo elementų.
nutarta, kad ji kainuoja 30 mln.
rodo ir p a s k u t i n i s faktas. Kovo
JAV dolerių. Perskaičiavus li
1 d. baigėsi j a u trečią kartą
tais, tai būtų beveik 120 mln.
skelbtas Lentvario firmos „Kili
litų. Ar tai reiškia, kad visoje
mai" privatizavimo už tvirtą va
Lietuvoje liko neparduoti tik 4-5
liutą k o n k u r s a s , bet taip ir ne
stambūs objektai?" — „Lietuvos
atsirado investuotojų, norinčių
ryte" klausia Ramūnas Darulis.
įsigyti 48% „Kilimų" akcijų.
Kita vertus, tokia pat suma —
nors įmonė iš tiesų perspektyvi.
30 mln. dolerių įkainuotas ir Jo
Manoma, kad ..Kilimai" grei
navos „Azotas". R. Darulio nuo
čiausiai bus išbraukti iš įmonių,
mone, šie objektai yra akivaiz
privatizuojamų už konvertuoja
džiai nelygiaverčiai, tad kyla
mą valiutą, sąrašo.
klausimas, kuris jų įkainuotas
Viešbučio „Lietuva" privati
neteisingai. R. Darulis „Lie
zavimo istoriją d a r kartą nagri
tuvos rytui" priminė ir Vilniaus
nėja „Lietuvos rytas"" (03.01).
centre esančio „Vilniaus" vieš
Viešbutis firmai ..Cambridge
bučio pardavimo istoriją. Šį
Group" turėjo b ū t i parduotas už
viešbutį už 6 mln. talonų, pagal
10 mln. dolerių, bet prieš pu
tuometinį kursą — mažiau nei
santro mėnesio vyriausybė nu
už pusę mln. dolerių, nupirko G.
t a r ė viešbučio neprivatizuoti ir
Dekanidzė, kurio vardas Lietu
palikti jį valstybiniu. Pagrindi
voje siejamas su garsia nusikal
nė priežastis — „Lietu v a" esanti
tėlių grupe „Vilniaus brigada".
verta daugiau nc-i 10 mln. do
Kiek vėliau sostinės tame pačia
lerių. JAV7 konsultacinė firma
me Gedimino prospekte esanti
„KPMG Peat Marwick*. viešbu
krautuvėlė „Mineraliniai van
čio administracijos paprašyta.
denys" j a u buvo parduota tris
n u s t a t ė , kad visas viešbučio
kart brangiau — už 18 mln. ta
kapitalas vertas maždaug 13-17
lonų.
mln. dolerių. Parduodant 70//r
..Lietuvos r y t o " žiniomis.
akcijų, kaina svyruos nuo 9 iki
„Lietuvos" viešbutis vėl įtrauk
12 mln. dolerių. Viešbučio ad
tas į privatizuotinų už laisvai
ministracija tokiu įvertinimu
konvertuojamą valiutą objektų
buvo n e p a t e n k i n t a ir kreipėsi j
sąrašą. Kas jį pirks dabar? —
šalies prezidentą, prašydama
klausia dienraštis. — Ar neiš
panaikinti Centrinės privatiza
tiks jo toks pat k a i p ne vienos
vimo komisijos sprendimą — t.y.
maisto perdirbimo įmonės liki
a t š a u k t i k o n k u r s ą ir nebeparmas, kai iš pradžių nuo siūlomo
duoti viešbučio užsienio inves
už valiutą parduoti objekto nutuotojams. P a s a k jų, tai būtų
baidomi užsienio investuotojai,
„ n e d o v a n o t i n a klaida", nes
po to pelninga įmonė staiga pri
naujo p a n a š a u s viešbučio staty
sidaro skolų ir ją pusvelčiui įsi
ba kainuotų a p i e 40 mln. dole
gyja vietinio kapitalo grupė,
rių. P r e z i d e n t a s A. Brazauskas
kurioje galima rasti ir valdžios
laišką p e r s i u n t ė ministrui pir
tūzų pavardžių?
m i n i n k u i A. Šleževičiui. Š.m.
sausio 12 d. vyriausybė sus
Vėl atgyja V i l n i a u s
tabdė viešbučio privatizavimą.
nekilnojamojo turto birža
Tokiam vyriausybės žingsniui
Po finansinės krizės metų pra
priešinosi Ekonomikos minist
ras J u l i u s Veselka. Vilniaus ra džioje Vilniaus nekilnojamojo
dijui užsieniui J . Veselka ..Lie turto birža pradėjo prekiauti
t u v o s " viešbučio privatizavimo savo akcijomis. Numatyta išleis
ti 400.000 paprastų vardinių ak
sustabdymą nurodė kaip vieną
cijų, kurių kiekvienos pardavi
iš trijų priežasčių, dėl kurių
metų pradžioje jis buvo pareiš mo kaina 115 litų. ..Lietuvos ry
tui" VNTB prezidentas Vasili
kęs apie savo atsistatydinimą.
F a s a k ministro, teiginys, jog jus Mitrochinas teigia, kad
biržoje padėtis stabilizavosi,
„Lietuva" parduodama už mažą
kainą, yra nepagrįstas, nes vieš tačiau sukelta panika firmai
butis per m e t u s gauna tik 2 brangiai kainavo — ji gavo tik
mln. dolerių pelno, o užsienie pusę pelno, kurį galėjo gauti.
čiai iš karto mokėjo 10 mln. do Prezidentas garantavo, kad in
lerių. Be to. viešbutis, panaudo dėlininkai gali atsiimti savo pi
nigus kada panorėję. V. Mitro
jus užsienio investicijas, greitai
būtų tapęs užsienio standartus chinas neabejoja, kad yra suin
a t i t i n k a n č i u aukštos klasės teresuotų žmonių, kurie inspi
ruoja puolimus prieš firmas, pri
viešbučiu.
Meškos paslauga
privatizavimui

v-
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i m a n č i a s indėlius. Jo teigimu,
š i a n d i e n sužlugdyti klestinčią
firmą — vienas juokas. P a k a n k a
p a s k e l b t i , jog ji bankrutuoja ir
atėjus visiems indėlininkams,
su jais iškart negalėtų atsiskai
tyti n e t didžiausi šalies bankai.
Beje, n u o sausio mėnesio VNTB
indėlių iš gyventojų nebepriima.
D a b a r parduodamos tik firmos
akcijos.
Per pirmąsias dvi dienas jų
p a r d u o t a apie 300. Prezidento
paskaičiavimais, apie 10% indė
lininkų atsiėmė savo indėlius ir
a t s i s a k ė toliau bendradarbiau
ti su birža, bet didžioji dalis sa
vo indėlius verčia akcijomis, ku
rių savininkai turės galimybę
dalyvauti programoje „Būstas".
Bendrovės akcininkams bus su
teiktos galimybės pirkti butą iš
simokėtinai. Be to akcininkai
gali sudaryti sutartį, k a d divi
dendai bus išmokami gyvena
muoju plotu. Tuo atveju akci
ninkai atsisako nuo kasmetinių
dividendų, o bendrovė, priklau
somai nuo įsigytų akcijų skai
čiaus, suteikia butus nemoka
mai visoje Lietuvoje. Pavyz
džiui, nupirkus 80 akcijų, po 5
metų suteikiamas vieno kamba
rio b u t a s , 140 akcijų — dviejų
kambarių butas. O 200 akcijų —
trijų kambarių butas. Y r a ir il
gesni terminai, iki 10 metų už
mažiau akcijų. Vienos akcijos
k a i n a — 115 litų (apie 30 dole
rių). Akcijos pasirašomos Vil
niuje: Kalvarijų 2, tel. 35-32-03,
35-28-63 ir Algirdo 5, tel. 6508-94.
Rima J a k u t y t ė

sas ir b a n k ų procentai y r a gan
pastovūs j a u keli mėnesiai.
Kovo 17 d. Seimas priėmė Lito
p a t i k i m u m o įstatymą, t.y., bus
įkurta Valiutų valdyba. įsta
t y m a s įsigalioja nuo balandžio
1 d. Iki tos datos vyriausybė ir
Lietuvos b a n k a s nuspręs, prie
kokios konvertuojamos valiutos
„ r i š a m a s " litas ir n u s t a t y s
santykį. Reikia manyti, kad
tuomet komerciniai b a n k a i pa
keis p a l ū k a n a s už indėlį.

IMEX AMERICA, INC.
524 State U n e Rd.
Calumet City, IL 50409
Nuomoja automobilius. Lietuvoje;
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą.
Tel
708-868-0049,
Fax
708-888-8642. Skambinkite darbo
dienomis 9 v.r.—5 v . v .

PRAŠYMAI IŠ LIETUVOS
„Zapyškio skysto stiklo"
bendrovė ieško atstovo. Bend
rovė ieško atstovo užsienyje,
kuris galėtų tarpininkauti, par
duodant skystą natrio stiklą (Sodium silicate solution). Šis pro
d u k t a s naudojamas muilo, che
mijos, mašinų gamybos, teksti
lės ir kitose pramonės šakose.
Už tarpininkavimą įmonė siūlo
10% nuo parduoto stiklo. Stik
lo kokybė a t i t i n k a Vakarų Eu
ropos standartui ir kaina žymiai
žemesnė už pasaulinės rinkos
kainas, $300 už vieną toną. Su
interesuoti prašomi kreiptis,
angliškai a r lietuviškai į: R.
Černiauskas, „Zapyškio skystas
stiklas", tel. (370-7) 291-681,
faksai (370-7) 226-030, 228-504.

EKONOMINIS FORUMAS
„ L I E T U V O S V E R S L A S '94"
Lietuvos prekybos ir pramo
nės r ū m ų sąjungos (V.Kudirkos
g. 18, Vilnius, tel. 222-617)
prezidentas Mindaugas Čer
niauskas praneša, kad ruošiama
ekonominio forumo ,.Lietuvos
verslas -94" programa. Forumo
rengėjai kviečia visus dalyvauti
renginiuose liepos 4-8 d., kurie
bus Lietuvos parodų centre „Litexpo". Šio forumo apimtyje
vyks mugė „Pagaminta Lietu
voje ' 9 4 " ir tarptautinė paroda
,,Baltica-94". Liepos 5 d. taip
pat vyks trečiasis Pasaulio lie
tuvių verslininkų suvažiavi
mas, kurį atidarys prezidentas
Brazauskas, Suvažiavimas tu
rės tris plenarinius posėdžius: I.
Lietuvos verslininkų ir pramo
n i n i n k ų savivaldos institucijų
vystymasis; II. Išeivijos ir Lie
tuvos ekonominių ryšių plėtoji
mas; III. Lietuvos vidaus ir už
sienio ekonominė politika — da
lyvaus Lietuvos ekonomikos,
pramonės ir prekybos, užsienio
reikalų ministrai bei atitinka
mų Seimo komitetų vadovai.
V a k a r e bus suvažiavimo daly
viams priėmimas, susipažini
mas ir kultūrinė programa. Šie
renginiai yra suderinti su „Dai
nų š v e n t e " ir viliamasi, kad į
juos atsilankys nemažai užsie
nio lietuvių verslininkų, kurie
bus a t v y k ę Lietuvon į šventę.
Ekonominio forumo „Lietuvos
verslas '94" vyriausybės komi
sijos pirmininkas yra premjeras
A. Šleževičius. Rengėjai yra Lie
tuvos Respublikos vyriausybė,
Lietuvos komercinių b a n k ų są
j u n g a , Lietuvos pramonininkų
konfederacija, Lietuvos Preky
bos ir pramonės rūmų sąjunga,
Lietuvos privataus kapitalo jun
ginys ir JAV LB Ekonominių
reikalų taryba. Organizatoriai
yra Lietuvos tarptautinių orga
nizacijų komitetas ir Lietuvos
parodu centras „Litexpo".
L I T O K U R S A S IR B A N K Ų
PROCENTAI

LB Ekonominių reikalų tarybos narys, lietuvių kilmes advokatas Bill
Acromit* kalba Skandinavų oro linijos - SAS suruoštame pobūvyje I/is
Angeles verslininkams, kurie domisi verslu Pabaltijyje
Nuotr A. Balcho

nis, medelius, k r ū m u s ir gėles
(Pinus, Taxus, Picea, Chamaecyparis, Pseudotsuga, Juniperus, Arbatus, Buxus, Erica, Calluna). Suinteresuoti prašomi
kreiptis, angliškai ar lietuviš
kai, į: Vasarė J a k i m a v i č i ū t ė ,
„Ellipsis", Brolių 7-44, Vilnius
2038, Lithuania, tel. (370-2)
266-958.

Oficialus lito kursas kovo 21
d. buvo: vienas JAV doleris —
3.904 lito. Stambesni komerci
niai bankai moka 20-25% meti
nių palūkanų už didesnes valiu
tos sumas, įdėtas metams. Už
didesnes sumas litais moka
45-60% metinių palūkanų, bet
priima ne ilgiau, k a i p trijų
mėnesių terminams. Lito kur-

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite*, pirkdami čia jų

Pensininkė ieško darbo
p r i ž i ū r ė t i vaikus. Turi m a š i n ą .
Tai. 312-434-7669

mems

ypatingai

progai

PMna;

• užbaigtų foto. nuotraukų* aptarna
vimas

Atidaryta

p;rmad.en|

ir

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbėsi!
lietuviškai

i 3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

BALTIA EXPRESS CO LTD
P'ez M d n M M RacS/s

V I E N I N T E L Ė K O M P A N I J A L A I K U P R I S T A N T I S I U N T I N I U S (40-50 DIENU)
O R O C A R G O SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU)
S I U N T O S L A I V U I Š P L A U K I A B A L A N D Ž I O 5 IR 19 D I E N O M I S
l NUMANĖ J0SU KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO U2PUOLIMU IŠTAIGOS
BALTIA EXPRESS/AMBER G R O U P
5216VVESLEYTR.
ROSEMONT, IL 60018

B A L T I A EXPRESS
3 7 8 2 W . 7 9 T H ST
C H I C A G O , IL 60652
SKAMBINKITE

arba

1-800-772-7624

„ M e s dainuojame" 40 min vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota,
..spinduliukų" suvaidinta pasieks rinką 1994 m . birželio 5 d .
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 dol. ar daugiau (galima nurašyti
nuo mokesčių L.B. Spindulys) gaus vaizdajuostę, bus įrašyti j kasetę,
priedo gaus nuotraukų (iš juostos) albumą. Čekius siųsti iki 1994 m.
gegužės 15 d., šiuo adresu:
L.B. Spindulys
Danguolė R. Varnas
4113 Tracy St.
Los Angeles, CA 90027
Kasetės kaina 3 4 . 9 5 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto.
iki birželio 5 d., tik 29.95 dol. Prie kainos pridėti pašto išlaidas. 3 dol
(JAV-ėse), ( užsienį — 7 dol. čekius siųsti:
Neovlslon Productions
P.O. Box 74277
Los Angeles, CA 90004
Tel.: (213) 387-0461
Fax: ext. 10
Užsisakant prašome užrašyti pavardę, adresą, kasečių skaičių, kokios
sistemos NTSC (JAV), PAL ar SECAM

(312)586-5959
(708)425-7161
10%—20%—30<Vfcpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOU9
3 2 0 8 V* West 9 t t h Street
T e l . — (706) 4 2 4 - 8 6 6 4
( 3 1 2 ) 581-6654

R I M A S L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

ELEKTROS.
Į V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chlcagos miesto leidimą
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir.sąžiningai.
312-779-3313
K L A U D I J U S PUMPUTIS

-=...

Perfinansavimas
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai
5% pradinis įmokejimas
Be pajamų patikrinimo
Be punktu
Linas Kliarskis
Tel. 312-735-8111

BALYS BUDRAITIS

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

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

DANUTĖ

PRANAS G. MEILĖ, CPA

MAYER

2 6 4 9 W . 6 3 St.,
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9

284-1900

Sekmadieniais — Pasaulio
Liet. C e n t r e , L e m o n t
Tel.: raštinė 3 1 2 - 7 7 6 - 5 1 6 3

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

namai 708-636-5347

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

^ , l u , '2]

P a r d u o d a • Taiso • P r i e d a i
ir Reikmenys
Virš 7 5 metų
p a t i k i m a s patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • C A L C U L A T O R S
5 6 1 0 S . Pulasfci R d .
Phone (312) 581-4111

2 3 4 6 W 69 St
Tel. 776-1486

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

H MLS

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

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

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

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering
6 2 1 6 S. A r c h e r A ve.
Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 581-8500

PARDUODAMAS
ST. PETE BEACH, FL
Naujai atremontuotas ,.dupiex". Beile
Vista apyl. arti vandenyno ir krautuvių
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent. $127,000. Infor
macijai ar apžiūrėjimui skambinti:
Paul Traxler, 813-864-9655 (Flori
da), Kalbėti angliškai.

j

N e w Smyrna Beach. FL
Sav. p a r d u o d a citrus vaisių sodą (orange
grovei ant 5 akrų žemės su 4 mieg.. 2 vonių
geru namu. Neseniai ši nuosavybė buvo
..rezoned" kaip komercine, todėl ją galima
laikyti tokią, kaip yra, arba planuoti bizni
Kvalifikuotus pirkėjus finansuotų svminkas Kreiptis Joe Stanaitis, t a i . 904-428-2412.

HELP VVANTED

HELP VVANTED
VALOME
KILIMUS. BALDUS,
G R I N D I S IR S I E N A ' S

VAIRUOTOJO

• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba!
• Vairuotojams iš Lietuvos—teisės per vieną dieną
S* H I
PROFESIONALO
U U L VAIRUOTOJO TEISĖS
• Išmoksi vairuot sunkvežimi,
• Mokymasis ir visi testai—
LIETUVIŠKAI!
• Papildomai pavojingų krovinių
pervežimas, autotraukinių ir
cisternų vairavimas.
• Pagalba susirandant darbą
Pirmd 4-7 v.p.p. Katvd. 3 4 v.p.p.
LIETUVIŠKAI
5215 S. Archer (312) 735-1199

Chicago, l t 60629
312-585-*: 00

" P a g e r " 312-289-4806

>i'p-*>s Rmoential **ortglį» L>cn»c» o* IHinotS Savmgs t R*sxtontial Loan Comrmsaionar Puod»
Are ProvidM &y Anolt»r Enoty *rhch May Afect Th« AvailaMrty o' Funda

Kreiptis l Remigijų

•?.

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei- pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus *3l'2-585Jbiaa>re4 312-778.3971*

INCOME TAX
SERVICE

MIGLINAS TV
PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS

PATARIMAI VELTUI
PROFESIONALUS
PATARNAVIMAS
5958 S. Pulaeki
Chicago, I L 60629

Ofp

REALMARL-tNC.
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K i a u r a s s t o g a s ? Norite uždėt
n a u j ą „ s i d i n g " , p e r d a ž y t i namą.
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius „ g u t t e r s " . sudėti .,dry-waH"?
Kreipkitės
į
Romą.
tel.
708-969-2658.

PARDAVIMASJR TAISYMAS

.^•gą^si

RE/MAX
REALTORS

MISCELLANEOUS

NEMOKAMAI

LOS ANGELES „SPINDULIO"
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS

FINANCIAL

GREIT
PARDUODA

Hkfy

planu atidedant pasirinktus reiK-

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE. BET NEŽINOTE K A I P '
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTIN) PER

o

R E A L E . ;AT

IEŠKO DARBO

reikmenis Pasinaudokite patogiu

Bendrovė ieško daržinin
k y s t ė s i m p o r t ų . Nedidelė
„landšafto" (landscape architecture) bendrovė Vilniuje „Ellipsis" nori užvesti kontaktą su
JAV daržininkais 'nurseries) ar
mėgėjais pirkti ir importuoti į
Lietuvą daržininkystės reikme

1-800-SPARNAI

C L A S S I F I E D GUIDE

J.

BUBNYS

737-5168

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvas
ir vonios kabinetai. Keramikos
plyteles Karsto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
MNMRAPINAS

Blue Horizon C o . Ine
Driving School
3253 N. Pulaakl (312) 202-1

AMBITIOUS YOUNG MAN TO
HELP BUILD GARAGES.
CARPENTER EXPERIENCE
HELPFUL Tel. (708) 636-0649

70i-«tt-2t«0

Jobs available lor English speaking
men or vvomen. Live-in or come & go
Universal Employment Agency
3154 N. Central
Chicago. IL 60634
Tel. 312-237-0044

Moteriškei pragyvenimas New Buffalo, Ml veltui už prižiūrėjmą keleto
šuniukų. Rašykite ir atsiųskite savo lo
to; Mr. f darard, P. O. Box 246, New
B u f f i l o , M l 49117.

JAVU
Socialinių Reikalų Taryba

Jei esate gimusi prieš 1920 m.
gruodžio 31 d. ir esate gimdžiusi
vaikus Vokietijoje, galite gauti
iš Vokietijos valdžios vaikpini
gius (Zahlung einer Leistung
VOKIETIJOS PENSIJOS
fur Kindererziehung). (Galima
prašyti ir už mirusius vaikus).
Ką turite daryti, kad juos
Norint gauti pensiją iš Vokie įrodymo, kad buvote DP UNR
gautumėte?
tijos, reikia būti ten išdirbusiam RA ar IRO globojamais; čia
1. Iš vietinio Vokietijos kon
bent 18 mėnesių ir turėti doku reikia pridėti dokumentus iš DP
sulato
paprašykite reikiamų
mentus ar liudininkus, kurie stovyklų.
blankų.
Jos paprastos. (Vadina
galėtų paliudyti.
Jei jų neturite, vokiečiai kar
Lietuviai, kurie gyveno ir dir tais prašo liudininkų parodymų, si , ,Formloser Antrag".) Vokieti
bo Vokietijoje, gali gauti Vokie kartais prašo, kad iš Immigra jos konsulatas jas jums atsiųs.
tijos pensijas. Taip pat moterys, tion and Naturalization įstaigos Ten reikia įrašyti savo pavardę,
kurios gimdė vaikus Vokietijo gautumėte pažymėjimą, jų vadi vardą, mergautinę pavardę, gi
je, nesvarbu, ar jie mirę, ar gyvi, namu „kelionės pasu"; tai yra mimo datą ir vietą, dabartinį
gali gauti vaiko mėnesinį mo faktiškai, „Re-entry visa" doku savo adresą, vaikų vardus, gimi
kestį iš Vokietijos valdžios.
mentas, leidžiantis išvažiavus iš mo datas ir vietas bei savo
Svarbu turėti: įvairius doku šalies su „Žalia kortele", vėl į pilietybę.
2. Reikia pridėti patvirtintas
mentus, kur dirbote ypač įmo JAV grįžti. (Kartais šį doku
kėjimus Vokietijos Soc. Securi- mentą parūpina ir lietuvių ke kopijas vaikų gimimo metrikų,
jūsų paso (kartais prašo ir jūsų
ty sistemai; gimimo metrikus lionių biurai).
(ar kitą dokumentą, kuris įrody
Kitas lapas yra apie jums gimimo metrikų, ar pan. doku
tų jūsų gimimo datą), pilietybės būsimų pinigų išmokėjimą. Jei mentų) ir visa nusiųsti vokiečių
įrodymo dokumentus (US pasą per banką — reikia turėti banko konsulatui. Jie tai perduos ati
ar pilietybės gavimo dokumen pavadinimą, adresą, jūsų banko tinkamoms įstaigoms Vokie
tą). Jei turite tik žalią kortelę knygeles nr (acc. nr) ir banko tijoje.
3. Po kiek laiko (kartais net
(Alien reg. card), reikia dar „routing" numerį.
kokių kitų dokumentų iš DP
Kitas dokumentas susideda iš po poros mėnesių) ateis įvairūs
stovyklų su IRO ar UNRRA kelių puslapių, kur vėl prašo blankai iš Vokietijos: viename
antspaudais. Jie įrodo, kad panašios informacijos, kaip už prašoma duomenų apie asmenį
buvote DP. Siųskite šių doku pildėte pirmajame prašyme. Vėl — ir apie jūsų US pasą, ar pilie
mentų tik patvirtintas kopijas. reikia pasiųsti patvirtintų doku tybės popierius. Duomenys apie
Ką reikia daryti:
mentų kopijas (tų, kurių prašo). pasą turi būti notaro patvirtin
Nueiti į savo Soc. Sec. įstaigą Pildant nepalikite neatsakytų ti. Kitas lapas liečia piniginius
(su dokumentais) ir prasyti, kad klausimų. Jei jus ta dalis nelie išmokėjimus jums: banko pava
užpildytų pirminius dokumen čia, paaiškinkite, kad tai jūsų dinimas, adresas, jūsų banko
knygutės numeris, kokios rūšies
tus - FORM D/USA 1, suside neliečia.
dančią iš 12 puslapių. Ta forma
Pildant ypač dalį apie jūsų yra jūsų sąskaita banke (ar tau
yra dviem kalbom — vokiškai ir darbą Vokietijoje, jei neat pomoji ar „checking account")?
angliškai. Joje reikia suteikti: simenate, parašykite, kad neat Reikia pridėti ir banko „rou
Sec. A. 1. Asmenines žinias simenate, nežinote, ar užmiršo ting number" (kurį, jums klau
apie save; 2. apie savo pilietybę te, bet nepalikite tuščios vietos. siant, bankas pasakys).
(reikia įrodymo).
Pinigai iš Vokietijos gali būti
Yra buvę atvejų, kai žmogus,
persiųsti
į jūsų nurodytą banką,
Sec. B. 3. Kokios soc. ap- pildydamas tuos dokumentus,
jei
banko
knygutė yra jūsų ar
draudos pensijos jūs prašote iš parašė, kad jis pabėgėlis (Fluchtling). Tada vokiečiai daž ba jūsų vyro vardu. Kitais atve
Vokietijos.
Sec. C. 4. Informacija apie niausiai reikalauja, kad jūs jais pinigus jie siunčia į namus.
savo amatą, darbą, išeitą gautumėte iš Vokietijos pabėgė Jei norite iš karto, kad siųstų
lių centro Koelne (ar kitur), pinigus į namus, pažymėkite
mokslą.
Sec. D. 5. Apie įmokėjimus įrodančius dokumentus, nes jie pildydami tą blanką.
vokiečių soc. apdraudai (Tai (ypač jaunesni įstaigų tarnauto Blankai apie pilietybę ir
svarbu ir vokiečiai visada prašo jai) laiko, kad tai buvo vokiečių pinigų persiuntimą yra anglų ir
tai įrodančių dokumentų. Jie kilmės žmonės, kurie bėgo, ar vokiečių kalbomis.
Yra dar vienas blankas, il
prašo, jei turite, siųsti originalą buvo išvaryti. Galite paaiškinti,
Versicherungskarte — įrodančią kad jūs ne vokietis, o lietuvis, gesnis, vokiečių kalba. Ten
Vokietijos Soc. sec. įmokėjimus. kuris bėgo nuo sovietų okupaci klausiama dar kartą, kada ir
kur gimę vaikai, klausiama ir
Sec. E. 6. Informacija apie vai jos 1944 m.
kus (moterims).
Neužmirškite pažymėti datą apie jūsų kilmę (ar ne vokiečiai
Sec. F. 7. Smulki informacija ir pasirašyti ten, kur prašoma ir pan.). Čia vėl reikia pridėti
vaikų gimimo metrikų kopijas.
apie jūsų darbą Vokietijoje: nuo jūsų parašo.
kada iki kada dirbote, jūsų
Tada, ir vėl po kelių mėnesių, Pildydami, venkite naudoti žodį
darbdavio pavardė ir vardas, ar gausite laišką, kuriame pažymi „Fluchtling". Jaunoji vokiečių
firmos pavadinimas, ką dirbote, ma, kad jūsų dokumentus gavo, įstaigų tarnautojų karta tą žodį
kiek valandų dienoje, kiek algos bet prašo jūsų kantrybės, nes taiko tik vokiečių kilmės asme
gavote į savaitę, ar mėnesį, ar jie, Vakarų ir Rytų Vokietijoms nims, kurie bėgo, ar buvo iš
gavote ir išlaikymą, ar darb susijungus, turi labai daug savo namų išvaryti; todėl jie
prašo įrodymų, kad buvote pa
davys buvo jūsų giminė, ar darbo.
bėgėlis iš Vokietijos pabėgėlių
mokėjote į soc. sec.? Jei neturite
Jei turite svarbių klausimų,
įrodymų dokumentų, ar turite kreipkitės į vietinį Vokietijos dokumentacijos centro Koelne.
Jei vis tiek norite įrašyti, kad
liudininkų?
konsulatą. Jie paprastai doku
buvote pabėgėlis (Fluchtling),
Sec. G. įvairi kita informaci mentų nepildo, bet mielai prirašykite, kad bėgote iš Lietu
ja, susieta su jūsų prašymu paaiškina.
vos, besiartinant sovietų okupa
Vokietijos pensijai gauti.
P.S. Jei Jūs turite tik „Žalią cijai, ir nesate vokietė, bet esate
Sec. H. Informacija apie Jūsų kortelę", jūs laikomas „staatenlos" — be pilietybės. Jei užrašy lietuvė. Iš viso, pildant blankus,
USA Soc. Security.
Sec. J. Informacija apie Jūsų site, kad esate Lietuvos pilietis, nepalikite tuščių vietų. Jei koks
tai vokiečiams „sumaišo popie klausimas jūsų neliečia, įrašy
invalidumą.
Sec. K. Paaiškinimai ir pra rius", prašo paaiškinti, kame kite, kad tai jus neliečia, ar pan.
reikalas. (Jie neturi su Lietuva O jei ką pamiršote, ar nežinote,
šančio parašas.
Paskutiniame puslapyje — US sutarties dėl Soc. Sec. išmokų, taip ir įrašykite. Nepamirškite
Soc. Sec. įstaiga tai patvirtina. turi su JAV, Kanada ir kitais pasirašyti nurodytose vietose ir
įrašyti datas. Jei neturite vaikų
(Jie paprastai persiunčia jūsų kraštais).
prašymą atitinkamoms Vokieti
jos įstaigoms).
312-434-9766
Po kiek laiko, gal po keleto WeSMpUPS
mėnesių, ateina vokas iš Uisllmam maisto tiekimu (catertng)
Vokietijos su vokiškomis for
momis. Ten paprastai būna:
lapas su informacija apie jūsų
pilietybę. Jei turite US pasą, ar
delkatesscH
pilietybės popierius, duokite tik
Valgis Catertng
informaciją, kurią „notary pubSkaniausi lietuviški gaminiai
lic" patvirtina. Jei turite „Žalią
Geriausias
spaudos rinkinys Čikagoje!
kortelę" (Alien Registration
2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629
Card), tai vokiečiai reikalauja
2711 West 71 st Street, Chicago. Illinois 60629
<312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909
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jų neturite, kartais prašo dviejų DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 26 d.
liudininkų parodymų. O jei jo
kių įrodymų neturite, jie prašo
,,Rei8eau8weis". Tai reiškia,
metrikų, pasiklauskite adreso kad Jūs iš „Immigration and
Vokietijos konsulate, kur Vo Naturalization" įstaigos turite
kietijoje tų metrikų prašyti. gauti „re-entry" dokumentą,
Tada į ten parašykite ir papra kuris jums leidžia sugrįžti į
šykite atsiųsti jums jūsų vaikų JAV, išvažiavus ir ilgiau pa
metrikus. Tai užtruks, bet buvus užsienyje, pvz. Lietuvoje.
atsakymą gausite.
Tas dokumentas galioja 2 me
Blankus pildyti ir pasiteiravi tus. Jį vokiečiai ir vadina „Rei
mus rašyti galite ir angliškai. seausweis" (kelionių doku
Jei turite „žalią kortelę" (Allien mentu).
registration Card), tai vokiečiai
Anksčiau moterys gaudavo
Gyveno Park Ridge, IL.
prašo įrodymų, kad buvote DP,
vaikpinigius gan greitai ir buvo
Mirė 1994 m. kovo 2 d., sulaukęs
globojama UNRRA ar IRO. Rei
reikalaujama mažiau dokumen 80 metų.
kia pridėti tų dokumentų kopi
tų. Dabar visa užtrunka ilgiau,
jas, kur matyti, kad buvote
o kartais prašo net ir moterų
UNRRA ar IRO globojama. (Čia
gimimo ar vedybų metrikų. Pi
Gimė Glasgow, Škotijoje 1913 m. kovo 22 d. I JAV atvyko
tinka įvairūs dokumentai iš DP
nigus už gimdytus vaikus gali
1926
m.
stovyklų laikų su UNRRA ar
gauti tik motina, niekas kitas.
Nuliūdę
liko: žmona Ann, dukterys Joann, žentas Arthur
IRO antspaudu).
(Už kiekvieną vaiką gaunama
Pahike, Carol Poshka, sūnus Joseph Pashka, marti Nancy;
Jei tie dokumentai dingę, jūs apie 30 DM mėnesiui).
anūkės: Tyla, Elizabeth, Nicole, Jennifer ir Christine.
Priklausė 41-mos divizijos veteranų sąjungai; buvo
veteranų žurnalo „Jumrleer" redaktorius ir leidėjas; vadovavo
reklamų agentūrai Poshka Advertising, Inc.
Broliui
Velionis buvo pašarvotas Friel Funeral Home laidojimo
namuose, 8300 W. Lawrence Ave., Norridge, IL.
A.tA.
Pildant velionio norus, laidotuvės buvo privačios.

VAIKPINIGIAI IŠ VOKIETIJOS
MOTINOMS

22I2W CttMAKUOAD • CHICAGO, IUIMOIS 60608

fHONf |3I2> 147 7747

A.tA.
JUOZAS
POŠKA

VLADUI ŠLEŽEVIČIUI
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame dr. ADOLFĄ
ŠLEŽĄ su žmona ALGE, dukrą SILVIJĄ ir visus jų
artimuosius.
Aldona ir Elegijus Kaminskai
Liucija ir Karolis Avižieniai

A.tA.
BARBARA PAULIKIENĖ
Žilytė
Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1994 m. kovo 25 d., sulaukusi 85 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Birutė Lintakienė, sūnus Kęstutis
Paulikas, žentas Julius, marti Ona, anūkai: Rasa Conklin ir
jos vyras Jim, Aras Lintakas ir jo žmona Audra, Tomas
Paulikas, Rima Paulikaitė; proanūkai: Aleksandras Conklin
ir Rima Lintakaitė; seserys Lietuvoje: Juzefą Žilytė ir
Salomėja Vygontienė, brolis Stasys Žilys ir kiti giminės
Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Prano Pauliko.
Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 27 d. nuo 3 iki 9 v.v.
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės ivyks pirmadienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Draugo" fondui arba
„Lietuvos Vaikų Vilties" fondui.
Nuliūdę duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir
proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

Nulūdę žmona, dukterys, anūkės ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Friel Funeral Directors. Tel.
708-698-1207.

A.tA.
GRAŽINA ROŽĖ
MAINELYTĖ JASINSKIENĖ
Gyvenusi Kaune, New Yorke ir galutinai St. Petersburge,
Floridoje, mirė 1994 m. vasario mėn. 24 d.
Nuliūdę liko: seserys Ona Bertašienė Chicagoje ir Elena
Tulabienė Vilniuje: dukterėčios Sigutė Užupienė ir Nijolė
Maskaliūnienė su šeimomis Chicagoje, dr. Aušrinė Kiliuvienė
u* Vida Guzikauskienė su šeimomis Vilniuje; pusseserė Emili
ja Kolbienė Chicagoje.
Velionė buvo palaidota 1994 m. kovo mėn. 1 d., šalia savo
vyro teisininko Jono Jasinsko, Memorial Park Cemetary
mauzoliejuje. St. Petersburg, Florida.
Seserys, dukterėčios ir pusseserė.

Motinai

A.tA.
BARBARAI PAULIKIENEI
mirus, kartu liūdime su savo mieląja bendradarbe
BIRUTE LINTAKIENĖ ir nuoširdžiai užjaučiame jos
šeimą bei visus velionės artimuosius.
„Draugo" tarnautojai

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

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

A.tA.
ČESLOVAS BANKAUSKAS
Po sunkios ligos mirė š.m. kovo 1 d. Fordo ligoninėje,
Detroite, sulaukęs 78 metų amžiaus.
Velionis buvo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
karininkas. Dirbo Fordo automobilių b-vėje kaip gamybos pro
ceso inžinierius. Buvęs „Dainavos" jaunimo stovyklos globos
komiteto pirmininkas, stovyklos administratorius ir ilgame
tis, uolus tos stovyklos talkininkas, aktyvus Dievo Apvaiz
dos parapijos narys. Lietuvių Fondo ir daugelio organizacijų
rėmėjas.
Liko giliame nuliūdime: žmona Stasė, sūnus Erdvilas,
marti Linda; brolienės Valerija ir Marija, ir jų šeimos, sesuo
Irena Lapšienė su šeima Australijoje.
Laidotuvės buvo privačios.
Šv Mišios už velionio sielą buvo aukojamos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, Southfield, Mich. kovo mėn. 19 d.
Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir kiti giminės.

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W 71st STREET
CICERO 1446 S 50th AVE
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S ARCHER AVE ( i DERBY RD )
LEMONT LOCATION OPENING JANLARY 1994
A L L PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 26 d.

Darryl Johnson, JAV amba
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO
sadorius Lietuvai ir tikrai nuo
PARAPIJOS RELIGINIS
širdus lietuvių draugas, iš Vil
KONCERTAS
niaus (kovo 14 d.) mums rašo,
kad jau pasveikęs po sunkios
Nakties tyloje, apytamsėje
operacijos ir kartu su žmona
bažnyčioje aidėjo choro balsai
Kathleen grįžo į Lietuvą vasario
kartu su simfoninių instru
15 d., kaip tik laiku švęsti
mentų melodija. Jeigu durys ir
Vasario 16-ją k a r t u su visa tau
langai būtų buvę atidaryti, šie
ta. Ambasadorius prašo padėko
choro balsai, vieningi ir galingi,
ti visiems „Draugo" skaity
galėjo n u a i d ė t i tolyn per
tojams už prisiminimą ir linkė
apylinkę, pasiekiant visus,
jimus jo ligos metu. Sakosi
k u r i e p r i i m t ų Dievo žodį
gavęs tiek daug gerų žodžių ir
giesmėje. Tą vakarą vyko Švč.
laiškų, kurie j a m padėjo grei
M. Marijos Gimimo parapijos
čiau pasveikti ir vėl grįžti į savo
choro repeticija su simfoniniu
pareigas Lietuvoje.
orkestru, besiruošiant Verbų
V e l y k ų p u s r y č i a i Sekly sekmadienio religiniam kon
čioje ruošiami balandžio 3 d.. certui.
sekmadienį,9 vai. ryto. Maloniai
Su malonumu teko klausytis
kviečiami visi pusryčiauti su tos choro repeticijos. Taip pa:
draugais ir pažįstamais. Reikia besiklausant repeticijos buvo
registruotis iš anksto iki kovo proga pasigrožėti mūsų puikia
29 d. telef. 476-2655.
bažnyčia, jos švelniomis
spalvomis, jos altoriumi ir statu
Vyresniųjų lietuvių centre
lomis.
balandžio 6 d., trečiadienį, 2 vai.
Koncerto metu bus galima iš
p.p. bus Povelykinė muzikos
girsti giesmes lietuvių, lotynų ir
popietė. Programą atliks prof.
anglų kalba. Solo partijas atliks
A n i c e t a s A r m i n a s ir sol.
Virgilijus Noreika, Genovaite
Algimantas Barniškis. Visi
Mažeikienė, Margarita Momkviečiami ir laukiami linksmai
kienė ir Vaclovas Momkus.
praleisti popietę. Po programos
Solistus ir chorą lydės simfoni
bus bendri pietūs.
nis orkestras. Dir'guoja muz.
„Pensininko" žurnalo red. Antanas Linas. Vargonais lydės
Karolis Milkovaitis atvyksta iš muz. Ričardas Šokas.
Los Angeles. CA, į žurnalo
Klebonas kun. Jonas Kudešimtmečio sukakties pami zinskas. choro valdybos pirmi
nėjimą, kurį ruošia JAV LB Soc. ninkas Vaclovas Momkus, diri
Reik. Taryba balandžio 23 d. gentas Antanas Linas ir visi
Seklyčioje. Atvyksta keletą programos dalyviai maloniai
dienų anksčiau ir bal. 20 d., kviečia visus atsilankyti j Ver
trečiadienio popietėje skaitys bų
sekmadienio
religinį
paskaitą „Vergas ir karalius koncertą, tuo įspūdingai ir
viename kūne". Paskirkite tą tinkamai pradedant Didžiosios
popietę išgirsti paskaitos ir pasi savaitės susikaupimą.
matyti su redaktorium.
MPV
x J u o z a s B a c e v i č i u s pa
tarnaus Income Tax, namų ir
apdraudų reikalais, 6529 S. Kedzie A v e . . C h i c a g o . (312)
778-2233 — Casa Blanca.
(sk)
x P a v a s a r i s jau č i a , ir
Velykos čia pat! Nedelskit už
sakyti maisto Velykų stalui iš
Talman Deli iš anksto tel. 312434-9766. Arba užeikite i 2624
W. 69-tą gatvę. Tegul Talman
Deli būna Jūsų padėjėjas ir pa
ruošia įvairių rūšių silkių, pri
kemša lydekas, kumpius, švie
žias dešras, iškepa anties ir
kalakuto, sumaišo įvairias miš
raines. Saldžiajai iškepsim tor
tų, ežiukų, babkų, net ir beržo
šakos pagraužti. Pasiūlome ir
rūkyto ungurio ir upėtakio. Pra
džiuginsite gimines ir draugus,
gyvenančius kitur JAV, užsaky
dami iš Talman Deli tinkamą iš
siuntimui maistą.
(sk.)

Sol. Liudas Norvaišas, Lie
tuvos Operos ir baleto teatro ar
tistas, kuriam ne svetimas ne
tik operinis, bet ir kitų žanrų
dainavimas, įskaitant ir šiuolai
kinę muziką, atvyksta į Čikagą
ir čia ,,Pilėnų" operos spek
taklyje atliks Ulricho, kryžiuo
čių ordino pasiuntinio, partiją.

„DRAUGO"FONDAS
Draugo fondo narių skaičius
pamažu auga. Labai svarbu toli
mesniam vienintelio išeivijoje
lietuviško dienraščio „Draugo"
išlaikymui, kad visi „Draugo"
skaitytojai,
visos
mūsų
organizacijos su 200 dolerių įna
šu stotų nariais į Draugo
fondą . Laukiame ir rėmėjų,
kurie, pradėję su mažesne
suma, ją padidina ir tampa fon
do nariais.
Didelę padėką reiškiame vi
siems Draugo fondo nariams ir
rėmėjams. Jų paaukotos lėšos
yra „Draugo" gyvybės laidas.
Draugo fondo nariai

Švč M. Marijos Gimimo parapijos choras, kuris ruošia religinį koncertą šį sekmadienį, 2 vai.
po pietų parapijos bažnyčioje. Sėdi (iš kairės) choro valdybos pirm. Vaclovas Momkus, dirigentas
Antanas Linas, sol. Margarita Momkienė, parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas, sol. Geno
vaitė Mažeikienė ir sol. Virgilijus Noreika.

MUZIKOS VAKARAS TĖVIŠKĖS
PARAPIJOJE
Po žiemos šalčių ir sniego,
kovo 19-sios šeštadienio pavaka
rė pasitaikė graži, rami, prana
šaudama Čikagai ir lietuviškai
visuomenei artėjantį pavasarį.
Pavakario saulė, prieš nuei
dama poilsiui, mėgino nušvies
ti savo spinduliais kelią, sku
bantiems j Tėviškės parapijoje
įvykstantį Muzikos vakarą.
Nors lietuvių evangelikų-liu
teronų Tėviškės parapijoje ir
praeityje įvyko
nemažai
muzikinių parengimų su iš už-

Dr. Albina Prunskienė. „Lietuvos
Našlaičiu globos" komiteto pirm.,
kalba PLC Lemonte apie parama
Lietuvos našlaičiams.

x RICHARD KAYROS, iš
Cranbury, N.Y. ir Anthony ir
Barbara Pastore iš Maple
Izabelė Stončienė, Chicago.
Glen PA. atsiuntė kiekvienas po
IL,
su savo šimto dolerių auka
$150 Lietuvos našlaičių globai.
sumažino
mūsų dienraščio
Tuo būdu dar du našlaičiai
Lietuvoje bus metus laiko glo kasdienines išlaidas. Nuoširdus
bojami. „Lietuvos našlaičių Glo ačiū jai už šią labai reikalingą
paramą.
bos" komitetas našlaičių vardu
dėkoja. Komiteto adresas: 2711
x Greit parduodu vienos ir
W. 71 St., Chicago, IL 60629. dviejų šeimų namus Chicago(sk) je ir apylinkėse. Skambinkite
x Lietuvos Dukterų drau RE/MAX REALTORS, Rimas
gija ruošia velykinių pyragų ir Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
margučių išpardavimą kovo 31 ba (708) 425-7161.
(sk)
d.. Didįjį Ketvirtadienį, 8 v.r.
iki 3 v. p.p. savo namelių
x A.a. Alfonso Ažubalio at
patalpose, 2735 W. 71 St., minimui. Genovaitė Ažubalienė
Dėl teisinių patarimu
Chicago. Laukiame malonių paaukojo $50 „Saulutei", Lietu
Illinois ir Florida valstijose
pirkėjų.
vos našlaičių globos būreliui.
kreipkitės į advokatą
(sk)
„Saulutė" ir Lietuvos beglobiai
BRYAN R. BAGDADY, P C .
vaikai
dėkoja už auką ir paro
25 NorMmest Pt. Blvd.. Suite 550
x Optical Studio, 2620 W. dytą širdį vargstantiems.
Eik Grove VHUge, I I 60007
71 st St., Chicago, IL 60629,
(708) 290-0033. F»x (708) 364^603
(sk)
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
Advokatas
x BALF'ui šiuo metu labai
trecd.-penkt.
1
v.
p.p.
5:30
v.v.,
reikalingi naudoti rūbai ir ba
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 tai. Maloniai prašome lietuvių
v.r. - 1 v. p.p. Pircnad. ir antrd. visuomenę į tai atkreipti dėmesį
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 uždaryta.
ir paaukoti švarių, gerame
Tel. (708) 301-4866
(sk) stovyje rūbų. BALPas dabar
Valandos pagal susitarimą
x DĖMESIO KELIAUTO ypatingą dėmesį skiria šalpai
JAMS l DAINŲ ŠVENTE! Lietuvoje ir nuolatos siunčia
Advokatas Gibaitis
Gavome papildomų vietų skri rūbų, maisto ir vaistų siun
6247 S. K e d r i e Ave.
dimui su Austrų oro linija iš tinius. Rūbai priimami Centro
įstaigoje 2558 W. 69 St., Chica
C h i c a g o , IL 60629
Čikagos į Vilnių birželio 30 ir
go, IL, tel. 312-776-7582, nuo
liepos 3 dienomis. Grįžimą
Tel. 1-312-776-8700
pirmadienio iki penkiadienio
galima pasirinkti liepos 15, 22
Vir< 20 metu praktikos
9-4 v.v.
arba 29 dieną. Skrendant ir
civilinėse ir kriminalinėse bylose
(sk)
grįžtant šiomis dienomis, spe
ciali Dainų Šventės kaina yra
x Algis Luneckas, turįs ilgų
ADVOKATAS
$1,025.00 plūs mokesčiai. metų patyrimą, pa '"s jums
Vytenis Lietuvninkas
Nakvynė Vienoje grįžtant įskai užpildyti „income tax" formas.
2501 W. 69th Street
tyta į bilieto kainą. Vietų Dirba šeštadienais, Marquette
Chicago, IL 60629
skaičius ribotas. Prašome skam Parke ir, reikalui esant, gali at
Tel. (1-312) 778-0800
binti AMERICAN TRAVEL važiuoti į namus. Valandos susi
Valandos pagal susitarimą
SERVICE 708-422-3000.
tarus, tel. 312-778-0800.
(sk)
(sk)

t

sienio atvykusiais ir vietiniais
aukšto lygio menininkais, šio
šeštadienio vakaras buvo
nepaprastai viliojantis pamatyti
iš tolimos tėvynės atvykusius
menininkus ir pasigėrėti jų
atliekamų muzikos kūrinių gar
sais. Juk muzika — nepaprasta
meno sritis, apjungianti visus
klausytojus, be rasės, tautybės
ar tikybinių skirtumų, palies
dama visų jausmus ir pasiek
dama net jų sielos gelmes. Tad
nebuvo nuostabu, jei Tėviškės
parapijos bažnyčia prisipildė
jaunų ir vyresnio amžiaus
klausytojų, klasikines muzikos
mylėtojų. Kartu buvo įrodymas,
kad muzikos mėgėjai remia
kiekvieną kultūrinį parengimą,
nepaisant, kurioje vietoje jis
vyksta.
Šio muzikinio vakaro pro
gramos atlikėjais buvo vilnie
čiai: Raimundas Katilius ir
Leonidas Dorfmanas. Rai
mundas Katilius savo smuiko
atlikimu jau žinomas iš įvairių
muzikinių festivalių ir koncertų
su žymiais simfoniniais orkest
rais ne vien Europoje, Ameriko
je, Kanadoje, Izraelyje, bet ir
Meksikoje. Šiuo metu jis profe
soriauja Vilniaus konserva
torijoje. Leonidas Dorfmanas,
talkininkaudamas nuo 1991
metų Raimundui Katiliui kaip
akompaniatorius koncertuose,
yra daug kartų pasirodęs kaip
Per „Saulutę", Lietuvos naš
laičių globos būrelį, Levutė Giečius ir Pranutė Domanskienė
pasirinko remti daugiavaikes
šeimas Kaune. „Saulutės" adre
sas yra: 419 VVeidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089. Dar daug ki
tų daugiavaikių šeimų laukia
globos. Ar padėsite?
x Baltic Monuments, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Ave., Chicago, IL
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk)
x LITUANICA C A C INC.
pigiai ir patikimai siunčia siun
ti n ius ir didesnius krovinius į
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto rin
kinys 42 sv. - $69. 4067 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Tel. 1-312-585^700.
(sk)
x SAGIL'S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuvišku patie
kalų. Neatailankę nežinosite,
kaip gausiai, gardžiai ir nebrangiai galite pas mus papietauti,
Sav. I. Naujokienė. „SaguV*,
6814 W. 87 St, Burbank, IL
60459, tel. 708498-0686.
(sk)

solistas buvusios Sovietų
Sąjungos miestuose, taip pat
Graikijoje, Italijoje, Austrijoje ir
Vokietijoje. Šiuo metu jis
gyvena Frankfurte, Vokietijoje.
Po vysk. Hanso Dumpio su
glaustai tartų žodžių, pristatant
dalyviams menininkus, vakaro
programoje pasigirdo T. A.
Vitallo, J o h a n n e s Brahms
Cėzar Pranck, Franz Schubert,
Johann Sebastian Bacb, V.
Barkausko ir Gioachino Rossini
kūriniai. Nepaprastai jaus
mingai Raimundas Katilius
atliko Franz Schubert „Ave
M a r i a " pasveikinimą, be
abejonės, išspausdamas ir Mari
jai ne vieną susijaudinimo
ašarą. Leonidas Dorfmanas
pasirodė taip pat kaip solistas,
atlikdamas pianinu iš Johann
Sebastian Bach 147-tos ketvir
tajam Advento sekmadieniui
skirtos kantatos dalies „Jesus
bleibet meine Freude" (Jėzus
lieka mano džiaugsmu), kuri
pasireiškė nepaprastu jausmin
gumu.
Vakaro programa užsibaigė
Raimundo Katiliaus be palydos
atliekama Gioachino Rossini
variacine tema iš oratorijos
,,Mozė Egipte". Programos
užbaigoje abu menininkai
susilaukė iš klausytojų dėkin
gos pagarbos ir gėlių. Dalyviai
Tėviškės parapijos salėje dar
dalijosi prie užkandžių ir kavos
savo įspūdžiais.
V. B.

Su 1,000 dolerių:
Albinas Kurkulis, VVheaton,
IL.
Su 600 dolerių:
Marija Vaitkienė, Belleville,
IL.
Su 200 dolerių;
Dr. Alfonsas Stankaitis, Wethersfield. CT.
Adolfas ir Sofija Jelioniai,
Darien, IL.
Liudas ir Emilija Valančius,
Orland Park, IL.
Elena ir Anthony Kelečius,
Oak Lawn, IL.
Ona ir Stasys Budėjus, Jupiter, FL.
Antanina Repšienė, Chicago,
IL.
Stasvs Daržinskis, Ponce Inlet, FL.
Stasė ir Vytautas Mažeika,
Colbert, GA.
Aniceta ir Antanas Januška,
Milton, MA.
Lydia ir Algis Liepinaičiai,
Riverside, IL.
Kun. Jonas Kuzinskas, Chica
go, IL.
Gertrūda ir Romas Šatai, Sunny Hills, FL
Julius ir Renata Špakevičiai,
Westwood, MA.

Albina ir Nijolė Dumbrys,
Chicago, IL.
Dr. Vytautas Majauskas, Teąuesta, FL.
Kun. dr. Valdemaras M. Cukuras, Putnam, CT.
Danutė Aidienė (a.a. Juozo
(Sniečkaus atminimui) Bethesda, MD.
Vytautas Sinkus, Chicago, IL.
Antarma ir Alfa Lauraitis,
LaGrahge Park, IL.
JAV LB Hot
Springs
apylinkės valdyhvHrjt Springs,
AZ.
Panevėžiečių Klubas Čikagoje
(c/o K. Rožanskas).
Draugo fondo rėmėjai
P o 100 dolerių:
Aldona Andriušis, Dorchester,
MA.
Felicija ir Lionginas Pliūra,
Racine, WI.
Algis ir Vaida Mikuckis, La
Crescenta, CA.
P r a n a s ir G i n t r a N a r i s ,
Darien, IL.
Juozas Skomantas, Beverly
Shores, IN.
Apolinaras Varnelis, Dowagiac, MI.
Valentina Manelis, Davis,
CA.
Ona Barauskas, Woodhaven,
N v.
Rimas Černius, La Grange
Park, IL.
Juozas ir Kastutės Rudzevi
čiai, Los Angeles, CA.
Irma Laisvėnaitė, Hickory
Hills, IL.
P o 50 dolerių:
Stasė S t u i k y s , T o r o n t o ,
Canada
Vida Zubkus, Poolesville, MD
Peter Uginčius, Fredexicksburg, WA.
Maironio parkas, Shrevvsbury,
MA.

x Pasaulio lietuvių centro,
Lemont, IL rengiamas „Velykų
stalas" balandžio 10 d., sekma
dienį 12 vai. tuoj po šv. Mišių,
centro
didžiojoje
salėje.
Kviečiame dalyvauti. Stalus ar
pavienes vietas užsisakykite iš
anksto pas V. Marchertienę
tel. 708-985-7216. Auka asme
niui 10 dol.
(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 INTERVTDEO. 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.
Petras Bernotas.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h S t Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą —
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis padarytas, kaip
buvo jūsų pageidauta. Sav. LiUja Ir Vilimas Nelsonai. Tel.
312-2334335.
(sk)

Čikagos lit. mokyklos mokiniai prie savo darbelių parodėlės apie Lietuvą,
suruoštos Vasario 16-sios proga. Parodėlės pavadinimas — „Lietuvos miškas".
Priekyje iš kairės: Tomas Genčius, Milda Bunikytė ir Krista Plačaitė; II eil.:
Alina Meilytė, Lina DoviJaitė, Julius Griauzdė; u i jų — mokyt. Irena
Vilimienė.
Nuotr. Vlado Ž u k a u s k o

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui—
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.
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