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Žinios iš Lietuvos — Elta

Rusija siūlo daugiau
svarstybų
Vilnius, balandžio 29 d. (Elta)
— Šiandien prezidentas Algir
das Brazauskas priėmė Rusijos
ambasadorių Lietuvoje Nikolaj
Obertyšev. Ambasadorius įteikė
Rusijos prezidento Boris Jelcino
laišką, kuriame yra atsakymas
į Lietuvos prezidento laišką, pa
siųstą Boris Jelcinui beveik
prieš mėnesį.
„Savo laiške”, pasakė prezi
dentas žurnalistams, „iškėliau
tolesnių ryšių būtinybę. Rašiau,
kad Rusija nevykdo pernai lap
kričio mėnesį pasirašytų susi
tarimų, ypač ekonomikos bei
prekybos srityje. Boris Jelcinas
irgi sutiko, kad derybų procesas
būtų pratęstas. Galvojame arti
miausiu metu pakviesti atsa
kingus Rusijos pareigūnus ir
aptarti principinius klausimus,
kuriuos turėtume spręsti. Pir
miausia, be abejo, būtų Rusijos
karinio bei kitokio tranzito per
Lietuvą problema”.
Ambasadorius Nikolaj Overtyšev pasakė, kad A. Brazaus
ko laiškas B. Jelcinui yra geras
impulsas dvišaliams santy
kiams toliau plėsti. Anot jo, šis
procesas buvo kiek sustojęs „dėl
kai kurių nesusipratimų ar ne
visiško supratimo”. „Preziden
tas Jelcinas suinteresuotas, kad
tarpusavio problemos būtų in
tensyviau svarstomos įvairaus
lygio delegacijų susitikimuose”,
pabrėžė Rusijos ambasadorius.
Opozicija reikalaus tirti
Seimo narių
'bendradarbiavimą su KGB
Seimo opozicija reikalaus, kad
būtų sudaryta parlamentinė ko
misija Seimo narių bendradar- j
biavimo su KGB faktams ištirti,
pranešė Seimo opozicijos vadas
Vytautas Landsbergis spaudos
konferencijoje. Jis priminė, jog
tai įstatyminis reikalavimas,
kuris Seimo daugumos pastan
gomis nevykdomas.
Kalbėdamas apie pasirašytąją
Lietuvos ir Lenkijos sutartį,
Vytautas Landsbergis sakė, jog
šis dokumentas yra darbo, pra
dėto dar prieš Nepriklauso
mybės atkūrimą, vaisius. Pir
mas realus žingsnis šia kryp
timi buvo Algirdo Saudargo
1991 metais pasirašyta deklara
cija. Vytautas Landsbergis sa
kė, jog sutartį analizuos Tė
vynės Sąjungos bei kitos opozi
cinės frakcijos. Jis tikisi, kad
dokumentas bus detaliai aptar
tas Seimo komitetuose. Be to,
reikia dar kartą sulyginti teks
tus abiem kalbom, nes abudu
tekstai turi vienodą galią. Iki
sutarties ratifikavimo (Seimo
patvirtinimo) reikia atlikti
nemažą darbą, pasakė Vytautas
Landsbergis.

Pramoningos valstybės
rengia konferenciją
Vilniuje
Pasaulio pramoningos valsty
bės G-24 gegužės 2 d. Vilniuje
rengia konferenciją, kurioje
numato aptarti, kaip Baltijos
šalys įgyvendina kovo mėnesį
Kretoje įvykusios antrosios
Europos Transporto Konferenci
jos sprendimus.
Konferencijoje bus svarstomi
Baltijos šalių transporto tinklų
restruktūrizavimo, techninių
standartų ir teisinio reguliavi
mo aktų suvienodinimo, sienų
kirtimo, transporto tinklų inte

<

gravimo į Europos tinklą finan
savimo ir kiti klausimai. Šiuos
klausimus Baltijos šalims būti
na išspręsti, norint tapti asoci
juotomis Europos Sąjungos na
rėmis. Konferencijoje dalyvaus
Baltijos šalių transporto minist
rai, taip pat Pasaulio Banko,
Europos Investicijų Banko, Eu
ropos Rekonstrukcijos ir Plėtros
Banko atstovai.
Ukrainos prezidentas
sveikina pasirašius sutartį
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas gavo Ukrainos prezidento
Leonido Kravčuk tėlegramą,
Lietuvos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius, prezidentas Algirdas Brazauskas, Aleksan
kurioje jis pritaria Lietuvos ir
dras Artūras Mičiūdas ir Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. Kovo 31 d. Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas, už nuopelnus ginant laisvę ir nepriklausomybę, Vyčio Kryžiaus IV laipsnio or
Lenkijos draugystės ir bendra
dinu apdovanojo Lietuvos konsultantą ekonomikos ryšiams su Pietų Amerikos kraštais, Lietu
darbiavimo sutarčiai. Telegra
vos informacijos biuro Argentinoje direktorių žurn. Aleksandrą Artūrą Mičiūdą. Jis yra gimęs
moje sakoma: „Su dideliu pasi
Argentinoje, Buenos Aires, 19at m. Ten baigė mokslus, o Lietuvos informacijos biurui Argen
tenkinimu sužinojau, kad Jūs,
tinoje vadovauja nuo 1990 m. (biurą išlaiko savo lėšomis). Ypač 1991 m., kai Lietuva paskelbė
Pone Prezidente, ir Prezidentas
atstatanti nepriklausomybę ir reikėjo greito pasaulio šalių pripažinimo, A. Mičiūdas daug dar
L. Walęsa pasirašėte Lietuvos
bavosi, platindamas informaciją, net asmeniškai kreipdamasis j Argentinos prezidentą ir kitus
Respublikos ir Lenkijos Res
įtakingus vyriausybės asmenis.
publikos draugystės įr bendra
darbiavimo sutartį”.
„Esu įsitikinęs, kad šis svar sį, kai kurie iš jų — užpuolant
Atsikuria Bajorų
Protestas prieš
bus politinis aktas turės teigia pasienio kontrolės punktus.
draugija
mos reikšmės tolesnei Lietuvos Kaltinamieji vykdė LKP Latvijos pasieniečių
(SSKP)
bei
vadinamojo
Naciona

ir Lenkijos santykių raidai ir
darbą
Vilnius, balandžio 28 d.
pasitikėjimo, saugumo ir sta linio Gelbėjimo Komiteto nuro
(AGEP)
— Praėjusį savaitgalį
Vilnius, balandžio 28 d.
bilumo atmosferos stiprinimui dymus, buvo aktyvūs sovietų
kariuomenės ir KGB talki (AGEP) — Praėjusį savaitgalį Vilniuje įvyko atkuriamasis
Europos žemyne”.
prieškario Lietuvių bajorų drau
„Leiskite, Pone Prezidente, ninkai užimant Vilniaus televi Lietuvos-Latvijos poste Zarasų
zijos
bokštą,
Televizijos
ir
radi

rajone iš Lietuvos pusės susida gijos, veikusios 1928-1940 me
pareikšti Jums savo didžią pa
jo pastatą.
rė maždaug kilometro ilgio au tais, suvažiavimas. Susirinko
garbą”.
Teismas paskyrė tokias baus tomobilių eilė. Vairuotojai 300 žmonių. Suvažiavime daly
mes: Aleksandrui Smotkinui — užtvėrė kelią didžiuliu sunkve vavo ir garsios Giedraičių gi
Šleževičius lankosi
8 metus laisvės atėmimo, baus žimiu, todėl per naktį iš Lietu minės palikuonis Romanas
Šiauliuose
mę atliekant sustiprinto režimo vos į Latviją neįvažiavo nė vie Demskis, kunigas ir gamtos
Lietuvos ministras pirminin kolonijoje; Valerijui Ivanovui — nas automobilis. Tokiu būdu mokslų daktaras iš Australijos.
kas Adolfas Šleževičius su grupe 3.5 metų laisvės atėmimo, baus vairuotojai protestavo dėl Lat
Nutarta, kad tikraisiais są
ministrų šiandien lankėsi savo mę atliekant sustiprinto reži vijos pareigūnų darbo.
jungos nariais gali būti visi Lie
gimtajame Šiaulių mieste. Su mo kolonijoje; Aleksandrui
Latvijos pusėje neskubėdamos tuvos karalystės-Lietuvos Di
sitiko su gyventojais, miesto Bobyliovui — 3 metus laisvės automobilius tikrino penkios džiosios kunigaikštystės bajorai
pramonininkų, verslininkų at atėmimo, bausmę atliekant su tarnybos — pasienio, muitinės, ir artimiausi jų giminės, doku
stovais. Elektronikos pramonė stiprinto režimo kolonijoje; veterinarijos, sanitarijos bei mentais įrodę savo bajorišką
je — „Nuklono” ir „Šiaulių .Chetagui Dzagojevui — 3 metus augalų apsaugos. Dėl to latviai kilmę.
Tauro” įmonėse dirba daugiau laisvės atėmimo, bausmę atlie per pamainą įsileisdavo po 8-12
Aiškinantis dėl draugijos
kaip 6,000 miesto gyventojų. kant sustiprinto režimo koloni automobilių bei sunkvežimių,
veiklos
esmės, vieni sakė, kad
Įmonių ateitis — miglota. Pro joje; Vladimirui Šorochovui — 3 nors pamainos norma — 80-90.
ji
turi
būti
kultūrinė-šviečiadukcijos realizavimo galimybės metus laisvės atėmimo, bausmę
Į pasienio postą atvažiavo Lie moji, kiti — kad tai turi būti
tiek Rytuose, tiek, tuo labiau, atliekant sustiprinto režimo tuvos pasienio, muitinės tarny
Vakaruose — labai menkos. kolonijoje; Aleksandrui Orlovui bų vadai, Latvijos ambasadorius stipri organizacija, aktyviai da
Darbininkai laiku negauna at — 3 metus laisvės atėmimo, Lietuvoje. Konfliktą pavyko su lyvaujanti dvasiniame ir politi
niame gyvenime.
lyginimų, neturi iš ko užsi bausmę atliekant sustiprinto reguliuoti.
mokėti už komunalinius patar režimo kolonijoje; Aleksandrui
Suvažiavime veikė heraldikos
Kitame Lietuvos-Latvijos pa
navimus. Sunki ekonominė ir Kondrašovui ir Sergejui Nagor- sienio poste Pasvalio rajone iš paroda, kurioje buvo eksponuo
kitų įmonių — pvz., maisto per nui — po 1,500 litų baudą.
Lietuvos pusės būna dvi eilės — jami šių giminių herbai: Cidzi
dirbimo įmonių — būklė. Mies
Nuteistiesiems, išskyrus lengviesiems automobiliams ir kų, Stankų, Giniočių, Laucevi
te yra 4,400 bedarbių.
Aleksandrą Smotkiną, neatlik sunkvežimiams. Latvijos parei čių, Sasnauskų, Tūrių, Radušių,
Šiaulių devintoje vidurinėje tas laisvės atėmimo laikas su gūnai visas mašinas savo pusėje Sidaravičių, Kliučinskų, Bogda
mokykloje, kurioje yra mokęsis, mažintas trečdaliu, remiantis stato į vieną eilę. Todėl praėjusį nų, Monkevičių, Čerškų, Murministras pirmininkas A. Šleže 1993 metų amnestija. Aukščiau penktadienį ir čia susidarė ilga kų, Gedų, Zubriu, Sapiegų, Sta
vičius susitiko su miesto švieti siojo Teismo nuosprendis galu eilė.
šinskų, Vansevičių, Budkevičių,
mo darbuotojais. Lyginant su tinis ir kasacine tvarka neskun
Polukordų, Eitminavičių, Ma
praėjusiais metais, moksleivių džiamas.
ciūnų, Jašiūnų, Kmitų, Bazevifilio specialistų grupė dalyvaus čių, Liutkevičių, Gascevičių,
skaičius mieste sumažėjo nuo
21,300 iki 20,900. Premjerui Civilinės saugos darbuotojai penkių dienų civilinės saugos Pancezinskų ir Vainauskų. Pa
seminare — pratybose „Euro- rodos autorius — žymus skulp
buvo priekaištaujama dėl mažų
mokysis užsienyje
pa-94
”, kurios rengiamos Vokie torius Kostas Bogdanas, pripa
mokytojų atlyginimų.
Pirmadienį į Oslą, į NATO tijos mieste Karlsruhe.
Lydimas kunigo Broniaus
žintas dar sovietinėje Lietuvoje.
Gimžausko, premjeras apžiūrėjo rengiamą seminarą, išvyksta
Šiaulių pietiniame mikrorajone Krašto apsaugos ministerijos
statomą Šv. Mergelės Marijos Civilinės saugos departamento
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią. direktorius pulkininkas Gedi
minas Pulokas ir Civilinės
saugos mokymo centro viršinin
Nubausti Sausio 13-osios
ko pavaduotojas kapitonas Vac
sąmokslininkai
lovas Palubinskas. Seminaras
Aukščiausiojo Teismo bau skiriamas Skandinavijos ir
džiamųjų bylų kolegija balan Baltijos šalių civilinės saugos
džio 29 d. paskelbė nuosprendį vadovaujantiems pareigūnams.
Į mėnesio kursus Švedijoje
„Jedinstvos” vado ir jo grupės
išvyksta
Lietuvos Civilinės sau
sąmokslininkų byloje.
gos
departamento
ir Priešgais
Aštuoni teisiamieji buvo So
rinės
apsaugos
departamento
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijai pavaldžios Lietuvos Komu darbuotojų grupė. Kursuose jie
nistų Partijos (LKP-SSKP) ak mokysis, kaip veikti cheminių
tyvistai. Jie buvo kaltinami avarijų atveju, kaip organizuoti
dalyvavę bandymuose nuversti civilinę saugą karo metu, ana Balandžio 15 d. prezidentas Algirdas Brazauskas susitiko su Tėvynės Są
teisėtą Lietuvos Respublikos lizuos atominių elektrinių ap jungos (Lietuvos Konservatorių) frakcijos Seime atstovais. Nuotraukoje pre
valdžią 1991 metų sausio mėne saugos problemas. Kita šio pro- zidentas ir TS (LK) vadas Vytautas Landsbergis.

Siūlo sienos derybas
atidėti 10 metų
tinka, bet iš principo ir neprieš
tarauja”.
Kaip žinoma, Estija, spręs
dama pasienio problemą,
linkusi remtis 1920 metų Tar
tu taikos sutartimi su Rusija.
Pagal šią sutartį Estijai priklau
sė kai kurie rajonai, po Antrojo
pasaulinio karo patekę į Rusi
jos sudėtį.
E. Leison, dabar pirminin
kaujantis bendrai Estijos ir
Rusijos komisijai, pareiškė, kad
Jis sakė, jog Rusija siūlo nu Estija nori atgauti visas žemes,
statyti dabartinę administra jai priklausiusias iki šalies
cinę valstybių sieną. Pasak N. patekimo į Sovietų Sąjungos
Medvedevo, Estija „su tuo nesu- sudėtį.

Maskva, balandžio 19 d.
(BNS) — Tarpvalstybinė Rusijos
ir Estijos komisija nutarė abiejų
šalių užsienio reikalų ministeri
joms ir valstybinėms delegaci
joms pasiūlyti 10 metų atidėti
pasienio problemos sprendimą.
Apie tai pranešė N. Medvedev,
atstovaujantis Rusijai komisi
joje, skirtoje sutarties dėl dvi
šalių santykių vykdymui kon
troliuoti.

Krymas Ukrainai atiduotas
ekonomijos sumetimais
Maskva, balandžio 19 d.
(Elta) — Buvęs Sovietų Sąjungos
vadas Nikita Chruščev vado
vavosi grynai ekonominiais
sumetimais, 1954 metais per
duodamas Krymą Ukrainai. Jo
sūnus Sergej Chruščev pareiškė,
jog tuo metu niekas negalėjo
numatyti, kad Krymas sukels
tiek nesantaikos tarp dviejų sla
vų respublikų.
Niekas tada nemanė, kad šios
valstybės bus nepriklausomos,
pareiškė Sergej Chruščev. Ka
daise dirbdamas Kryme, Nikita
Chruščev matė, kad pusiasalis
ekonomiškai visiškai susijęs su
Kijevu. Tačiau visus reikalus
Krymas tais laikais turėjo derin
ti su Maskva, kuriai, pasak S.
Chruščevo, jis visiškai nerūpė
jo. Tačiau Josif Stalinas tada ne
pritarė idėjai perduoti Krymą
Ukrainai, tad Chruščevas ją
galėjo įgyvendinti tik po dikta
toriaus mirties.
Sergej Chruščevas kategoriš
kai paneigė nuomonę, kad Kry
mo prijungimas prie Ukrainos

Per Lietuvą
gabenama
kontrabanda
Vilnius, balandžio 28 d.
(AGEP) — Gerai organizuotos
Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos,
Rusijos ir Baltarusijos grupuo
tės per Lietuvą į Vakarus gabe
na pabėgėlius iš Azijos ir Afri
kos. Vieno žmogaus pergabe
nimas kainuoja 2,000 dolerių.
Per Lietuvą šie keliai eina jau
keletą metų. Išsiaiškinta, kad
kartu su žmonių kontrabanda
keliauja ir narkotikai.
Pernai po kelių Lietuvos poli
cijos operacijų taip pat ir dėl žie
mos kontrabanda buvo aprimu
si, tačiau pavasarį vėl suaktyvė
jo. Praėjusią savaitę Lenkijoje
prie Augustavo miesto sulaiky
tas autobusiukas, kuriuo važia
vo dešimt kinų, du pakistanie
čiai, vienas Šri Lankos pilietis
bei du lietuviai.
Pagal įstatymą, sulaikytieji
sienos pažeidėjai grąžinami į
šalį, iš kurios jie atvyksta, t.y.
į Baltarusiją, bet iš ten jie vėl
grįžta į Lietuvą. Manoma, kad
reikia pasekti estų pavyzdžiu ir
sulaikytiems įrengti specialią
stovyklą.

— Lietuvoje
praėjusią
savaitę buvo šilta, bet ne per
daug. Trečiadienį pliūptelėjo va
sariška liūtis su griaustiniu,
šiek tiek nuplovė dulkes. Dieną
būna 13-15 C (55-60 F) laipsnių,
naktimis nukrinta iki 4 C (39
F). Ketvirtadienį sušilo iki 20 C
(68 F) laipsnių.

buvo „šventinė dovana” Ukrai
nos susijungimo su Rusija
300-ųjų metinių proga ir kad
Nikita Chruščevas tai padarė
nacionalizmo paskatintas. Jis
nebuvo ukrainietis, jis buvo
rusas, pažymėjo Chruščevo
sūnus.

„Meno lygos”
pastatas atiduotas
Lenkų Sąjungai
Vilnius, balandžio 28 d.
(AGEP) — Balandžio viduryje
Prezidentūros iniciatyva, prita
riant kultūros ir švietimo mi
nistrui, buvo nuspręsta likvi
duoti nepelno organizacija —
jaunimo centrą „Meno lygą”, o
jos valdomą pastatą — buvusius
Geležinkelininkų rūmus Kauno
gatvėje Vilniuje — atiduoti
visuomeninei organizacijai Lie
tuvos Lenkų Sąjungai. Tai sie
jama su Lenkijos prezidento
Lech Walęsa vizitu į Lietuvą.
Lenkų Sąjunga jau seniai rei
kalavo patalpų savo kultūros
centrui. Sąjunga pretendavo į
du pastatus — buvusį Operos
teatrą Basanavičiaus gatvėje ir
buvusį Revoliucijos muziejų
šiandieninės Operos rūmų papė
dėje. Lenkų teigimu, šie
pastatai lenkų okupacijos me
tais pastatyti už lenkų visuome
nės lėšas. Ministerija nutarė
paaukoti „Meno lygos” pastatą,
kurį Lenkų Sąjunga taip pat mi
nėjo. „Meno lygai” pastatas
buvo atitekęs, laimėjus kultūros
ministerijos konkursą.
Per metus „Meno lyga” jau
buvo sugalvojusi, kaip išgyventi
be biudžeto dotacijų, buvo sura
dusi rėmėjus, kurie skyrė
150,000 dolerių restauruoti
suniokotam pastatui. Prie „Me
no lygos* įsikūrusi tarptautinė
organizacija „Jutempus” vienija
jaunesnio amžiaus dailininkus
ir kritikus, kurie kuria projek
tus, aprėpiančius įvairias meno
rūšis. Šios organizacijos supa
žindina pasaulį su Lietuva ir
Lietuvą su pasauliu.
KALENDORIUS

Balandžio 30 d.: Šv. Pijus V,
popiežius; Marijonas, Sofija,
Venta, Virbutas.
Gegužės 1 d.: Penktas Vely
kų sekmadienis; Juozapas, Ane
lė, Žilvinas.
Gegužės 2 d.: Šv. Atanazas,
vyskupas ir Bažnyčios mokyto
jas; Zoja, Eidmantas, Zigman
tas, Zigmas.
Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir
Jokūbas, apaštalai; Aleksand
ras, Juvenalis. Rašytojas Ignas
Šeinius gimė 1889 metais.

vybės/pareigos — Lilė Gražulienė
3 vai. — Tinkamų vertybių iš
vystymo pratybos — B. Bublienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 30 .d.

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO

4 vai. — Stovyklos taisyklės ir
štabo pareigų apibūdinimas —
R. Kasputienė
5 vai. — 1994 m. JAS vasaros
tema — „Pasakų pilis” — B.
Bublienė
6 vai. — Vakarienė
7 vai. — „Pasakų pilies” bū
relių projektai — T. Underienė
9:15 vai. — Susikaupimo
vakaras ir šv. Mišios — kun. A.
Saulaitis.

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATEITININKŲ KONGRESUI
ARTĖJANT
Kaip jau ne kartą buvo rašyta
šiuose puslapiuose, Ateitininkų
Federacijos XII-sis kongresas (iš
eilės) yra ruošiamas 1994 m. lie
pos 14-17 d. Profsąjungų rū
muose, Vilniuje. Tai bus tiktai
penktasis kongresas Lietuvoje
ir pirmasis Lietuvos sostinėje
Vilniuje.
Šis Ateitininkų federacijos
kongresas bus viso pasaulio
ateitininkų susibūrimas, ku
riame bus išreikšta šio krikščio
niškojo sąjūdžio vienybė, bus pa
tvirtintas teigimas, kad ateiti
ninkija yra viena ir ta pati visa
me pasaulyje. Norima, kad
šiame kongrese būtų išryškin
tas pasauliečių vaidmuo bažny
čioje ir ateitininkijos užduotis
keliant socialinio teisingumo,
moralės ir krikščioniškos kultū
ros svarbą viešame Lietuvos
gyvenime.
Kongresas, savo akademinės
programos tematika, kreipsis ne
tiktai į kongreso dalyvius, ar
vien tik į ateitininkus, bet į visą
tautą. Keliami klausimai turė
tų rasti atgarsį kiekvieno lietu
vio širdyje.
Nagrinėjant temas, bus sten
giamasi pažvelgti į Lietuvą
kokia ji yra, o ne į idealią tėvy
nę — pasakų šalį. Bus žvel
giama į jos problematiškumą
pradedant politiniu, socialiniu
ir kultūriniu gyvenimu, ir bai
giant žmogaus, kaip asmens, ir
dorovės krize.
Šio kongreso vedamoji tema
yra:
„įprasminkime krikščioniš
kąją atsakomybę laisvoje
tautoje”
Šios temos gvildenime siek
sime, kad vyrautų ieškojimas,
apsisprendimas,
vertybių
evoliucija ir noras artėti ir ves
ti kitus prie Dievo. Kongreso
akademinė programa nagrinės
keturias pagrindines sritis, iš
plaukiančias iš kongreso
vedamosios temos:
Laisvė ir atsakomybė
Visuomenė ir kultūra
Šeima — tautos gyvybės bran
duolys
Pasaulietis liudija Kristų
Provizorinė Ateitininkų fe
deracijos kongreso programa
yra paruošta ir patvirtinta. Ją
matote šiame puslapyje. Prele
gentai kviečiami iš Lietuvos ir
iš užsienio. Kadangi dar ne visi
prelegentai yra davę sutikimus,
galutinę programą ir kalbėtojus
paskelbsime spaudoje.
Kongreso organizacinis komi
tetas, sudarytas iš Lietuvos atei
tininkų, jau nuo lapkričio mėne
sio galo, rūpinasi visais kon
greso ruošos darbais. Vyksta be
maž mėnesiniai organizacinio
komiteto, Lietuvos Ateitininkų
federacijos valdybos ir Atei
tininkų federacijos vado posė
džiai kongreso ruošos klausi
mais.
Organizacinio komiteto pirmi
ninkas yra jaunas advokatas
Vaidotas Vaičaitis. Kiti nariai
yra: Birutė Bartasūnaitė —
reikalų vedėja ir sekretorė, Re
gina Karaliūtė — iždininkė,
kun. Robertas Grigas — spaudos
ir informacijos vedėjas, Mindau
gas Advilonis — nakvynės ir
mityba, Vygantas Malinauskas
ir Kauno SAS — reklama ir
plakatai, Dalia Kabašinskaitė
— parodos, Judita Stankūnaitė
— registracija ir dar visa eilė
talkininkų. Pilną sąrašą
paskelbsime.

Kongreso būstinė bus Vilniu
je, Katalikų Mokslo Akademijos
patalpose (Jakšto 9). Greitu lai
ku paskelbsime telefono nume
rį. Iki to laiko, norintieji susi
siekti su organizaciniu komi
tetu, galite siųsti FAX’ą šiuo
numeriu: 011-370-2-220-300.
Norintieji informacijos arba
nakvynės Lietuvoje, prašomi
kreiptis minėtu FAX numeriu.
Moksleivių ir studentų centro
valdybų iniciatyva, kartu su
Lietuvos Studentų Ateitininkų
centro valdyba, ruošia prieškongresinę stovyklą Berčiūnų sto
vyklavietėje (prie Panevėžio).
Šioje stovykloje kviečiami daly
vauti visi studentai ir mokslei
viai atvykę iš užsienio. Stovyk
los programos apimtyje bus
bendro darbo diena, akademinė
programa, laužai, pasilinksmi
nimai, susikaupimai, pabendra
vimas bei susipažinimas su
idėjos draugais iš Lietuvos.
Prieškongresinės stovyklos pro
grama bus paskelbta netolimoje
ateityje.
Ateitininkų federacijos val
dyba ragina visus ateitininkus,
pagal išgales, dalyvauti šiame
istoriniame ateitininkų kongre
se. Tai bus išsipildymas 50-ties
metų svajonių, darbo, pasiauko
jimo, meilės ir vilties. Savo daly
vavimu aktyviai jungsimės kur
ti šviesesnę tėvynės ateitį
pagrįsta meile, auka ir tiesa,
įprasminkime kongreso šūkį,
nes
„ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS
LAIMINGA”
Ateitininkų Federacijos
Valdyba

Korp! „Gaja” susirinkimo mintimis diskutuoja dr. E. Lelis, dr. A. Razma ir
dr. P. Rasutis.

mintomis vaišėmis, dar valan
dėlę dalinomės mums rūpimais
klausimais. Dalyvavo gana
daug korporantų, bet visada
Balandžio 10 d. Palaimintojo tokiomis progomis pasigendame
Jurgio Matulaičio misijoje mel jaunesniųjų narių.
dėmės už mirusius korporacijos
L. Baltrušaitienė
narius. Šv. Mišias aukojo Misi
jos kapelionas kun. A. Paliokas,
JAS CV KURSAI
maldas skaitė ir aukas nešė
korporacijos nariai: R. PadlecVADOVAMS IR
kienė, L. Baltrušaitienė, A. Raz
MOKYTOJAMS
ma ir P. Rasutis.
Pasimeldę, tai dienai numa
Stovyklos vadovų kursai,
tytą programą tęsėme Atei
turėję
vykti balandžio 16-17 d.,
tininkų namuose, kur vyko susi
buvo
atšaukti,
dėl nepakan
rinkimas. Pirmininkas dr. A.
kamo
užsiregistravusių
skai
Razma pasveikino visus ir per
čiaus.
JAS
CV
pasiruošusi
skaitė susirinkimo dienotvarkę.
Keliais žodžiais užsiminė ir apie numatytus kursus pravesti ge
pastangas ir galimybę atkurti gužės 21 ir 22 d. Viliamės, kad
„Gają” Lietuvoje. Plačiau apie šį kartą atsiras daug norinčių
tai kalbėjo dr. V. Šaulys, ilgesnį dirbti su jaunaisiais savo idėjos
laiką praleidęs Lietuvoje ir susi broliukais ir sesutėmis. Jei ir šį
tikęs su daktarais ir medicinos kartą neatsiras pakankamai no
studentais, besidominčiais tuo rinčių dalyvauti kursuose ir
vėliau vadovauti stovykloje,
klausimu.
Ateitininkų federacijos gene abejoju, kad stovykla įvyks. O
ralinis sekretorius J. Baužys tai būtų tikra skriauda jaunie
pasveikino aktyviai veikiančią siems ateitininkams. Tačiau be
Korp! „Gają” ir gana plačiai vadovų stovyklų neįmanoma
papasakojo apie šią vasarą, pravesti. Tad kviečiame jus gau
liepos 15 - 17 d., Vilniuje vyk siai vykti į Dainavą prasmingai
ir
kūrybingai
praleisti
siantį Ateitininkų kongresą.
savaitgalį.
Dr. K. Pemkus, kuris rašo
„Gajos” istoriją, labai vaizdžiai
Kursų programa
nuotraukomis pailiustravo
pačias pirmąsias „Gajos” įsikū Šešt, gegužės 21 d.
rimo dienas ir jos tolimesnį
12 vai. — Susipažinimas
gyvavimą iki šių dienų.
1 vai. — Stovyklos tikslas — B.
Pasivaišinę Stasiulienės pui Bublienė
kiomis ir prel. J. Prunskio palai
1:30 vai. — Gero vadovo sa-

KORP! „GAJA”
SUSIRINKIMAS

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
XII KONGRESO

Sekm., gegužės 22 d.
9 vai. — Pusryčiai
9:30 vai. — Greitosios pagal
bos kursai — slaugė R. Kaspu
tienė
10:15 vai. — Vandens saugu
mo kursai — Laura Gražulytė ir
Jonas Korsakas
12:15 vai. — Kursų santrauka
(įvertinimas) — užbaigimas — B.
Bublienė
1 vai. — Pietūs. Vykstame
namo ir iki pasimatymo JAS
stovykloje!
Norintieji vadovauti turi būti
16 metų amžiaus ir (pagal Miči
gano valstijos įstatymus) turi
lankyti paruošiamuosius vado
vų kursus. Registruokitės tele
fonu pas Birutę Bublienę (313)
646-8588, iki gegužės 12 d.,
1994 m. Tik užsiregistravę pri
imami į kursus.
JAS CV
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaakl Rd. Tai. (312) 585-2802
Pirm., antr., penkt. 9 v.r.—3 v.p.p.
ketv. 10 v.r.—7 v.p.p., trečd.,
šešt. 10 v.r—2 v. p.p.
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 Wsat Ava., Orland Perk,,
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
” 708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W. 63rd St.
Tel. (1-312) 735-7709
217 E. 127st St.
Lemont, IL 60439
Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

12 vai. Bendros diskusijos
DANTŲ GYDYTOJA
12:45 vai. Pietų pertrauka
9356 S. Roberts Road
14:30 vai. Simpoziumas:
Hickory Hills
,
1994 m. liepos 14 - 17 d.,
„Šeima — tautos gyvybės
Tel.
(708) 598-2131
VILNIUS
branduolys”
Valandos pagal susitarimą
15:45 vai. Diskusijos sąjungų
PROGRAMA
apimtyje simpoziumo tema
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
16:30val. ATEITININKŲ
ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS
DANTŲ GYDYTOJAS
Popiežiaus palaiminimas —
FEDERACIJOS ORGANI
Tel. (1-312) 767-7575
LAIMINGA
nuncijus Mullor Garcia
5780 Archer Avė.
ZACINIS POSĖDIS
Sveikinimai ir garbės svečių
(6
blokai
į vakarus nuo Cicero Avė )
Pirmadienis - ketvirtadie
18:30 vai. Vakarienės per
Valandos pagal susitarimą
nis, liepos 11-14 d., Berčiū pristatymas
trauka
Lietuvos Ateitininkų federa
nų stovyklavietė
20 vai. KŪRYBOS VAKA
LINAS A. SIDRYS, M.D.
Studentų ir moksleivių darbo cijos pirmininko žodis
RAS
Ateitininkų federacijos vado
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
ir studijų prieškongresinė sto
Chicago Ridge Med. Center
žodis
vykla.
9830 S. Ridgeland Ava.
12:30 vai. Pietų pertrauka
Sekmadienis, liepos 15 d.,
Chicago Ridge, IL 60415
14:30 vai. LAISVĖ IR AT
Ketvirtadienis, liepos 14 d.,
708-636-6622
Profsąjungų rūmai
SAKOMYBĖ
4149
W. 63rd St.
Profsąjungų rūmai
10 vai. Šv. Mišios — JONŲ
312-735-7709
„Piliečio atsakomybė vals
Chicago, IL
10 vai. Registracija
BAŽNYČIOJE (Jaunimo Mi
tybėje”
12 vai. Vadovybių pasitarimai
šios)
„Laisvės ir atsakomybės są
14 vai. Atskirų ateitininkų veika modernioje visuomenėje”
11:45 vai. „Popiežiaus vizito ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai
vienetų posėdžiai
reikšmė
ir mūsų uždaviniai 21
16 vai. Bendros diskusijos
JONAS V. PRUNSKIS, MD
Korporacijos
17 vai. Vakarienės pertrauka — amžiaus prieangyje”
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Katalikų Mokslo akademija
12:30 vai. Pietų pertrauka
Chicago 312-726-4200
19 vai. Iškilmingos šv. Mi
Elgin 708-622-1212
Rašytojai ir žurnalistai ir t.t. šios — Vilniaus katedra
15 vai. Simpoziumas: „Pa
McHenry 815-344-5000, exl 6506
18 vai. Šv. Mišios — AUŠ
Vyriausias koncelebrantas ir saulietis liudija Kristų”
ROS VARTAI
16 vai. Diskusijos sąjungų
pamokslininkas — J.E. arki
EVERGREEN PARK X-RAY
20 vai. Susipažinimo vakaras vysk. A. Bačkis
apimtyje simpoziumo tema
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
Meno parodų atidarymas
17 vai. IŠKILMINGAS
20:30 vai. Eitynės miesto gat
9760 S. Kedzie
Jaunimo programa
KONGRESO UŽBAIGIMAS
Tol. 708-636-6500
vėmis
Šokiai ir žaidimai
Vai. 9-5 kasdien
Vėliavų įnešimas
Žuvusiųjų už laisvę pagerbi
Paskaita
„ATEITĮ
REGIM
mas
Penktadienis, liepos 15 d.,
LAIMINGĄ”
DR. DANA M. SALIKUS
Dailiojo žodžio ir dainų pynė TĖVYNĖS
DANTŲ GYDYTOJA
Profsąjungų rūmai
(Baigminės mintys)
10442 W. Cermak Rd.
Naujojo
Ateitininkų
federaci

9 vai. Registracija
VVostchester, IL 60153
Šeštadienis, liepos 16 d.,
jos vado žodis
10 vai. IŠKILMINGAS
Tel. 708-531-1113
Profsąjungų rūmai
Malda
KONGRESO ATIDARYMAS
Valandos pagal susitarimą
Ateitininkų himnas
8 vai. Registracija
Įvadas
19:30 vai. Jaunimui — gegu
9 vai. Šv. Mišios — Šv. Kazi
Organizacinio komiteto pir
DR. KENNETH J. YERKES
žinė
miero bažnyčioje
mininko žodis
DR. BOB DOKHANCHI
Vyresniesiems — Kongreso
10:30 vai. VISUOMENĖ IR
Prezidiumo sudarymas — AF
Dantų Gydytojai
pabaigtuvių agapė
generalinis sekretorius
KULTŪRA
Pensininkams nuolaida
Laimingos kelionės į na
Prezidiumo pirmininko žodis
„Valstybės vaidmuo kultūrin
4007 W. 59 St., Chicago, IL
mus!!!
Tel. 312-735-5556
Lietuvos himnas ir žuvusiųjų gos tautos ugdyme”
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL
„Kūrėjo atsakomybė ateiti
pagerbimas
KONGRESINIŲ METŲ
Tel. 708-352-4487
ninkų misijoje”
Invokacija
PRADŽIA!!!
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
15505—127 St., Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tol. (708) 257-2265

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
PO

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

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) tel. 708-422-8260
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd 12:30-3 v.p p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p..
oenkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

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

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė.. Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS 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 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
7722 S. Kadzla, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd. 2 v. p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. -12,
ketvd. 12 - 4 v. p.p., penktd. 12-6 v.v.
Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 16

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Rez. (1-312) 778-7679
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400
Bridgvievv, IL 60455
Valandos pagal susitarimą
Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

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

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

Namų (708) 584-5527

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

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

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 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. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. P»=-r»e«?

’OBA

GYDYiOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Rimties valandėlė

PARAŠŲ

MES JAME, JIS MUMYSE
Penktą Velykų sekmadienį
Bažnyčia mus veda gilyn į
prisikėlusio Kristaus bendruo
menės paslaptį, kurioje ir mes,
Krikštu tapę jo Kūno — Bažny
čios nariais, dalyvaujame. Praė
jusį sekmadienį evangelistas šv.
Jonas prisikėlusio Kristaus ryšį
su juo tikinčiųjų bendruomenės
nariais nusakė gerojo Ganytojo
įvaizdžiu: jis savo kaimenę
veda, kur geriausios ganyklos,
net savo gyvybės kaina jas sau
go nuo vagių, ir jos pažįsta jo
balsą ir su juo eina.
Šį sekmadienį šv. Jonas (Jn
15:1-8) mus veda gilyn į mūsų
ryšio su prisikėlusiu Jėzum
paslaptį, pateikdamas vynme
džio šakelių įvaizdį. Jėzus sako:
,,Aš esu tikrasis vynmedis...
Kaip šakelė negali duoti vai
siaus pati iš savęs, nepasi
likdama vynmedyje, taip ir jūs
bevaisiai, nepasilikdami many
je”. Evangelistas pirmuoju, ga
nytojo, įvaizdžiu mums padeda
suprasti, kaip Jėzui rūpi, kad
būtume išgelbėti (jis net savo
gyvybę paaukojo),ir kad tikėji
mas yra toji malonė, kuri mums
padeda atpažinti jo balsą ir ska
tina juo sekti. Bet to įvaizdžio
nepakanka nusakyti, koks yra
tikrasis mūsų ryšys su
Kristumi, jei iš tikrųjų juo se
kame.
Taip, priklausydami prisikė
lusio Jėzaus bendruomenei ir
gyvendami pagal jo reikalavi
mus, išmokstame atpažinti Jė
zaus balsą savame gyvenime
ir turime jo užtikrinimą, kad
nepražūsime, nes jis mus iš
gelbėjo savo gyvybės kaina. Bet,
kai esame jo mistinio kūno na
riai, prisikėlusio Jėzaus gyvybė
teka mumyse, kaip vynmedžio
gyvybė teka jo šakelėse, kurios
mezga saldžių, žmogų gaivinan
čių, vaisių.
Tačiau saldžios vynuogės mez
gasi ne vien šiltos saulutės dė
ka. Jėzus primena, kad jo Tėvas
yra vynininkas, kuris „kiekvie
ną mano šakelę, neduodančią
vaisiaus, išpjauna, o kiekvieną
vaisingą šakelę apvalo, kad ji
duotų dar daugiau vaisių”. Bet
Jėzus nenori tokiu posakiu bau
ginti. Jis užtikrina: „Pasilikite
manyje, tai ir aš jumyse pasi
liksiu”. Nevaisinga šakelė bus
išpjauta iš vynmedžio, bet mūsų
vaisingumas priklauso nuo mū
sų ta prasme, kad turime siekti
gilesnio ryšio su Jėzumi įvai
riais būdais: sakramentuose, jo
žodyje Šv. Rašte, bendraudami
su kitais jo sekėjais Bažnyčioje,
darydami tai, ką jis darytų, vyk
dydami jo Tėvo valią.
Tą iš pat pradžių suprato šv.
Paulius, kaip girdime skaitinyje

iš Apaštalų darbų knygos (Apd
9:26-31). Po to, kai Saulius
regėjime pakeliui į Damaską
sutiko Jėzų ir, Damaske būda
mas, pajuto Jėzų veikiantį per
jo mokinius tame mieste, jis su
prato, jog neįmanoma būti Jėzu
je ir jame pasilikti, neturint ry
šio ir su platesne Jėzaus sekėjų
bendruomene. Tad jis „nuvyko
į Jeruzalę ir mėgino prisidėti
prie mokinių, tačiau visi jo
baidėsi, netikėdami jį esant
mokiniu”. Bet ir čia prisikėlęs
Jėzus, veikiantis savo moki
niuose, įkvėpė Barnabą jį pri
glausti ir įtikinti apaštalus
Jeruzalėje, kad Saulius, dabar
jau vadinamas Paulium, iš tik
rųjų yra Jėzaus mokinys ir kad
jis tą jau įrodė net savo veikla
Damaske, kai skelbė Jėzų pri
sikėlusį, net rizikuodamas savo
gyvybe.
Buvimas Jėzuje ir pasilikimas
jame nėra vien žodžių, bet ir
darbų reikalas. Tą suprato šv.
Paulius, to iš Pauliaus (ir iš visų
tikinčiųjų bendruomenės) reika
lavo apaštalai, vadovaujantys
Jėzaus sekėjų bendruomenei Je
ruzalėje, tą šv. Jonas pirmame
savo laiške (1 Jn 3:18-24) rašo
tikintiesiems: „Nemylėkite žo
džiu ar liežuviu, bet darbu ir
tiesa”.
Šv. Jono Evangelija dažnai su
neramina atidžiai ją skaitan
čiuosius, kurie stengiasi pagal
Evangeliją kreipti savo gyveni
mą. Iš pradžių jos žodžiai suža
vi skaitytoją, nes kalba širdies
kalba, tiesiog į širdį: pasilikite
manyje, ir aš jumyse pasiliksiu;
aš pažįstu savąsias avis ir ma
nosios pažįsta mane. Bet, kai ti
kintysis pradeda galvoti, ką tie
žodžiai iš tikrųjų reiškia, gali
kilti įvairių aiškinimų. Matyt,
tai įvyko pirmykštėje krikščio
nių bendruomenėje, todėl šv. Jo
nas parašė du laiškus, kuriuose
konkrečiai parodo, kaip supras
ti Kristaus žodžius. Pasilikti
Kristuje reiškia vykdyti jo įsa
kymą. „O štai jo įsakymas: kad
tikėtumėte jo Sūnaus Jėzaus
Kristaus vardu ir mylėtumėte
vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas
laikosi jo įsakymų, pasilieka
Dieve ir Dievas jame”.
Galime būti tikri, kad pasi
liekame Jėzuje, kai mylime ar
timą, kai prisipažįstame, kad
esame reikalingi Kristaus pa
galbos ir jos prašome, kai atsi
prašome kai nepasiseka ir dėl
to dažnai naudojamės Jėzaus
gyvybę teikiančiais sakramen
tais, tikinčiųjų bendruomenėje
klausomės jo žodžio Šv. Rašte.
Tuomet galime būti ramūs, nes
Jėzus yra mumyse ir mes jame.

RINKIMO

METAS

EGIDIJUS KLUMBYS
Lietuva, balandžio 18-24 d.

To dar nebuvo. Du LDDP
frakcijos Seimo nariai — buvęs
Biudžeto ir finansų komiteto
pirmininkas K. Jaskelevičius ir
Seimo Ekonominių nusikaltimų
tyrimo komisijos pirmininkas
V. Juškus — apkaltino vienas
kitą, kad užsiiminėja finansi
nėmis machinacijomis. Šis fi
nansinis skandalas prasidėjo
turbūt prieš mėnesį laiko.
Tuomet mūsų spauda tik
supažindino su gana keistu Vy
riausybės nutarimu, pažei
džiančiu nustatytą lengvatinių
kreditų suteikimo komerci
niams bankams tvarką. O štai
dabar pradeda lįsti konkrečios
pavardės. Ir tik naivuoliai po
šito gali tikėti, kad vieno banko
pavadinimo pakeitimas kitu,
gaunant vieno milijono dolerių
lengvatinį kreditą, yra spaus
dinusios nutarimo projektą
sekretorės klaida. O taip dabar
bandoma aiškinti šią istoriją.
Viena galima drąsiai tvirtinti —
LDDP mašina vis giliau klimps
ta korupcijos liūne, o pačią
mašiną drasko jos smegenų cen
tro byrėjimas. Maža to, tarp
LDDP frakcijos narių jau ne
bėra vienybės savo pačios
Vyriausybės rėmimo klausimu,
ką liudija ir du LDDP frakcijos
narių parašai po Interpeliacijos
dėl nepasitikėjimo Vyriausybe
tekstu. Nepaisant jog LDDP-istai pradėjo pasirašinėti po tuo
interpeliacijos tekstu, krikščio
nys demokratai bei konserva
toriai ir toliau tebesilaiko savo
nuomonės, jog su šia Vyriausy
be neverta terliotis ir svarstyti
jos darbą. Todėl jie interpeliacijos
nepašfrašinėja. Visa tai ap
sprendžia, jog interpeliacijos pa
reiškimo procesas labai svyruo
ja ir kol kas girdima daugiau
triukšmo, nei matome naudingo
darbo. Tuo tarpu konservatoriai
mėgins rinkti parašus ne Seime,
o tautoje. Reikia tikėtis, kad šis
reikalas bus kur kas sėkmin
gesnis. Stebina tik viena detalė
— į vieną gana trumpą įstatymo
projektą suplakami ir neteisėtas
privatizavimas, ir būsimas
teisėtas privatizavimas, nuver
tėję gyventojų indėliai ir akci
jos bei teisėsaugos stiprinimas.
Vienu žodžiu, padarant teisinį
— populistinį kokteilį, bandoma
realizuoti savus politinius
tikslus. O tai sukels šalyje
visišką chaosą. Į šį siūlomą įsta
tymo projektą įsigilins ir jį
supras ne daugiau 10 - 15%
Aldona Zailskaitė mūsų žmonių, tačiau, kaip jau
parodė prezidentinis refe

MINERALAI - TAI NE TIK
PAPUOŠALAI
VINCAS KORKUTIS
1
Į Čikagą atvykęs Lietuvos geologijos instituto vyr. mokslinis
bendr. Vincas Korkutis yra paskelbęs daugeli mokslinių
straipsnių, dalyvavęs įvairiose konferencijose, turi parašęs keletą
monografijų, jų tarpe mokslo populiarią knygą „Mineralų
pasaulyje”, išleistą „Mokslo” leidykloje 1980 m. Autorius knygoje
pateikia daug įdomios medžiagos apie žmonijos mėgiamus spalvo
tus mineralus ir pažymi, kad šiuolaikiniame gyvenime mineralai
— tai ne tik prabangi puošmena, bet ir nepakeičiama žaliava, be
kurios neapsieina nė viena valstybė, plėtojanti savo gerovę.
Mineralai yra plačiai vartojami pramonėje, gaminant sudė
tingiausius techninius įrengimus.

Artėja pavasris. Jį pasitikdama pirmiausia pasi
puošia gamta, pasidabindama šviesiai žaliu rūbu,
pražysta pievose, paupiuose ir pamiškėse ankstyvosios
gėlės. Pavasarį, pasitikdamos visame pasaulyje,
pasipuošia moterys.
Moterys nuo priešistorinių laikų mėgo save puošti
surastais gražiais akmenėliais, kurie būdavo įvairaus
skaidrumo, tariamais talismanais, turinčiais
„magiškųjų” savybių. Senovėje netgi susikūrė mokslas
— astrologija, kuris aiškino planetų įtaką žmonėms, pvz.:
Jupiteris simbolizavo valdžią, Venera — meilę, Marsas
— karą ir t.t. Kiekvienos planetos veikimas galėjo būti
įvairus; palankus arba nepalankus. Iš to ligi šiol išlikęs
prietaras apie laimingas ir nelaimingas dienas. Dangus

rendumas 1992 m. gegužės
mėn., taktiką naudojama ta pati
— bus kartojamos kelios,
daugeliui žmonių aktualios fra
zės, už kurias būtina balsuoti,
tuo tarpu valstybė bus stumia
ma į sunkiai suvokiamas
teisines pinkles bei naują socia
listinę revoliuciją. Įdomu, kaip
planuojama suderinti to įsta
tymo, jei jis bus priimtas refe
rendumu, atskirus straipsnius
su Lietuvos Respublikos Konsti
tucija, o ypač tuo jos straipsniu,
jog privati nuosavybė yra nelie
čiama. Ir pagaliau esu įsitiki
nęs, kad nei viena privati įstai
ga ar įmonė neįsileis Valstybės
kontrolės departamento ar savi
valdybės kontrolės tarnybų dar
buotojų, remdamiesi vien tuo,
kad valstybės kontrolės paskir
tis apibrėžta įstatymu — tikrinti
tik valstybines įstaigas ir
įmones. Tad kokiais būdais vals
tybės kontrolės darbuotojai įeis
į privačias įmones — su polici
ja, ar su kariuomene? Manau,
būtų labai naudinga, kad šio
siūlomo referendumu priimti
įstatymo projekto teisminę
ekspertizę dėl jo atlikimo Lietu
vos Respublikos Konstitucijai
atliktų politiškai neužsiangaža
vę užsienio lietuviai — teisi
ninkai bei Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas.
Prabėgusią savaitę labai in
tensyviai dirbo įvairaus lygio
Lietuvos teismai, spręsdami
teisines situacijas, susijusias su
garsiais Lietuvos valstybės žmo
nėmis. Lietuvos Respublikos
Aukščiausiasis teismas atmetė
konservatorių ieškinį dėl to, kad
Vyriausioji Rinkimų komisija
atsisakė įregistruoti Lietuvos
TSR Generalinį prokurorą^
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymo Akto signatarą
L. Sabutį konservatorių kan
didatu rinkimams į Seimą.
Tačiau, reikia pažymėti, jog
Aukščiausias teismas, nagrinė
damas šį teisinį konfliktą, pats
pažeidė Seimo rinkimų įsta
tymą, pradėjęs svarstyti šį kon
fliktą stipriai pavėlavęs. Tad,
jeigu įstatymą laužo Lietuvos
aukščiausia teisminė valdžia,
tai ko norėti iš visuomenės? O
juk Aukščiausias teismas turė
tų būti įstatymų gerbimo pavyz
džiu visiems. Šios istorijos politizacija tęsiama — atsistatydino
penki iš dvylikos Kaišiadorių
apygardos rinkiminės komisijos
nariai. Šis žingsnis parodo, kad
ir toliau Lietuvoje vyrauja
grupiniai interesai, o ne teisė
tų valstybės institucijų teisiniai
sprendimai. Ši istorija parodo

buvo padalintas į 12 dalių — zodiako ženklų su lo
tyniškais vardais: Aries — Avinas, Taurus — Jautis,
Gemini — Dvyniai, Cancer — Vėžys, Leo — Liūtas, Virgo
— Mergelė. Libre — Svarstyklės, Scorpius — Skorpionas,
Sagittarius — Šaulys, Capricornus — Ožiaragis,
Aųuarius — Vandenis, Pisces — Žuvys.
Kiekvienam
zodiako ženklui juvelyrai paskirstė ir brangakmenius,
kurie savo kilme tariamai susiję su šiais dangaus kūnais
ir todėl turi „magiškųjų” savybių, padeda arba globoja
brangakmenį turintį žmogų. Astrologijos mokslo atšaka
daugelyje universitetų buvo dėstoma iki XVII a. Vėliau
ją visiškai nukonkuravo astronomija. Astrologija buvo
paremta žvaigždynų kultu, nes dangaus kūnai daro
įtakos Žemei, o tuo pačiu veikia į žmonių gyvenimą.
Ryškiai astrališkų religijos bruožų aptinkama
babiloniečių, asiriečių, egiptiečių, finikiečių ir netgi
senoje Romoje bei Graikijoje.
Dar Aleksandro Makedoniečio laikais juvelyrai
išmoko gaminti iš agatų kamėjas, pradėjo poliruoti
skaidrius akmenis, gaminti žiedus, puošti karių ginklus
ir t.t.
Susidomėjimas įvairiais mineralais augo, buvo
plačiai remiamasi išlikusia Teofrasto rašyta knyga apie
akmenis dar III a. prieš Kristų. Jis sugrupavo žinomus
mineralus į 16 skirtingų rūšių. Romėnų mokslininkas
Plinijus Vyresnysis parašė net tris knygas apie akmenis
ir vieną jų pavadino „Brangakmeniai”, kurioje pateikė
daug savo ir kitų mokslininkų stebėjimų, aprašydamas
mineralų gydomąsias savybes. Mokslininkas žuvo 79 m.
po Kristaus, išsiveržus Vezuvijaus ugnikalniui.
Alchemijos laikotarpiu vėl ėmė sparčiai vystytis ne
tik chemijos, bet ir gamtos mokslai. Įvairiausiose labora
torijose šimtai tyrinėtojų ieškojo būdų, kaip pasigaminti

svarbų dalyką — rinkiminių
komisijų nariais negali būti su
interesuotų politinių jėgų atsto
vai. Juk ir sporto varžybose
teisėjauja ne besivaržančių
komandų atstovai, o neutralūs,
nesuinteresuoti žmonės. Ne
pirmą kartą bandoma Lietuvoje
„išradinėti dviratį”, ir ne pirmą
kartą įsitikinome, kad Lietuvoje
galioja tie patys bendrieji
dėsniai, kaip ir visame pasau
lyje.
Pagaliau į finišo tiesiąją išėjo
buvusio Lietuvos Banko valdy
bos pirmininko R. Visokavi
čiaus byla. Žinoma, Generalinis
prokuroras A. Paulauskas dar
turi vienintelį šansą reabili
tuotis — užprotestuoti Aukš
čiausiam teismui Vilniaus
teismo sprendimą, kuriuo R. Vi
sokavičius buvo išteisintas. Po
tojau bus galima daryti galuti
nes išvadas. Tačiau, to nepai
sant, ateina ieškojimų metas:
Generalinis prokuroras A. Pau
lauskas turėtų pradėti ieškoti
naujos darbo vietos, o LDDP
frakcija Seime — naujos kandi
datūros į Generalinio prokuroro
vietą.
Tiesiog kaip skandalą galiu
įvertinti Seimo nario, social
demokrato V. Plečkaičio pasi
sakymą surengtoje spaudos kon
ferencijoje Seime. Nežinant, kas
kalba, šį pasisakymą galima
būtų priskirti didžiašovinistiškos lenkiškos demagogijos at
stovui. Šiuo pasisakymu buvo
pademonstruotas visiškas nesiorientavimas Lietuvos istorijoje,
Lietuvos - Lenkijos santykių rai
doje. Tautos atstovas V. Plečkai
tis, aklai remiasi tendencingais
lenkų darbais, kuriais buvo
siekiama pateisinti Vilniaus
krašto okupaciją ir aneksiją,
įvykdytą Lenkijos. Galima drą
siai tvirtinti, jog LietuvosLenkijos parlamentinės grupės
pirmininkas V. Plečkaitis tapo
Lenkijos įgaliotuoju gar
siakalbiu Lietuvoje.
Atrodo, kad dideles diskusijas,
kurioms jau suteiktas politinis
atspalvis, sukels sprendimas,
kuriuo Valstybinė sienos apsau
gos tarnyba ir Civilinės saugos
departamentas perduodami iš
Krašto apsaugos ministerijos
sistemos į Vidaus reikalų minis
terijos sistemą. Sienos apsaugos
tarnybos perdavimas Vidaus
reikalų ministerijai tikrai yra
pagrįstas istoriniu aspektu —
taip buvo nepriklausomoje
tarpukario Lietuvoje. Bet ar tą
vertė daryti šiandieninė situaci
ja, sunku pasakyti. Turbūt pir
miau reikėjo patvirtinti Seime
valstybinio saugumo sąvoką ir
tik po to reorganizuoti egzistuo
jančias sistemas. Bet jos nesu
gebėjo priimti nei Aukščiausio
ji Taryba, nei dabar nesugeba
priimti Seimas. O netvarka ties
mūsų sienomis tęsiasi.

Danutė Bindokienė

Tebūna gegužės
pirmoji pagaliau žalia
' Gegužės pirmoji daugelio pa- I demokratinio valdymosi pro
, sąmonėje tebeplazda raudonom cesui.
Antra vertus, Rusijos gyven
! vėliavom su kūjais ir pjautu
vais, tebeaidi komunistiniais tojai neturi demokratinio
; šūkiais ir tebedunda paradais palikimo, kuriuo galėtų remtis,
miestų gatvėmis, tuo akivaiz kurdami savo dabartį ir ateitį.
džiai dar kartą pademonst Po ilgų dešimtmečių totalitari
ruojant pasauliui Sovietų sąjun nio režimo Rusija staiga buvo
gos karinių pajėgų pranašumą. „įmesta” į demokratinę san
Laiko tėkmė dar nespėjo išnai tvarką, iš tikrųjų nepasiruošusi
ir nemokanti pritaikyti tos san
kinti tų šiurpių vaizdų.
tvarkos
principų kasdieninio
Nėra abejonės, kad ir šiemet
gyvenimo
realybei. Jeigu net
televizijos ekrane pamatysime
valdantieji
sluoksniai negali
buvusioje „Raudonojoje aikš
apsispręsti
ir susigaudyti
tėje” susirinkusią minią, no
neįprastose
situacijose,
ypač ka
rinčią prisiminti „senus gerus
muojant
ekonominiam
chaosui,
laikus”. Panašiai, kaip neseniai
tai
ką
bekalbėti
apie
eilinį
vals
matėme ilgas eiles naujosios
tybės
gyventoją?
Kone
visiškai
Rusijos piliečių su raudonų
gėlių puokštėmis, kantriai lau izoliuoti nuo Vakarų pasaulio,
kiančių patekti į Lenino mauzo retai savo tarpe turėję progos
liejų ir pasveikinti „didįjį vadą” laisviau bendrauti su žmonėmis
(nesvarbu, kad jau mirusį) iš nekomunistinių kraštų, rusai
labiau domisi ir žavisi vakarie
gimtadienio proga.
tiška
technika bei materiali
Būtų gera visa tai pagaliau
nėmis
gėrybėmis, bet ne tikro
pamiršti ir gegužės pirmąją
sios
demokratijos
idėjomis. Juk
mintyse nudažyti žalia — pava
yra
lengviau
trokšti
apčiuopia
sariška, o ne raudona — ko
mų
dalykų,
kurie
tiek
metų
munistine, spalva. Tačiau Rusi
buvo
neprieinami.
Žinoma,
ir
ja tebevaitoja demokratijos gim
materializmas
padeda
išsiva

dymo agonijoje, o tas vaitojimas
duoti
iš
suvaržytos,
teroru
per

pripildo baime ar bent netikru
sunktos
praeities,
kurioje
apie
mu ne vien „artimąjį”, bet ir
tolimesnį užsienį. Nelaimė, kad „vakarietiškų daiktų praban
mūsų tėvynė yra kaip tik to gą” nebuvo įmanoma net svajo
ti.
artimojo užsienio ribose.
Galbūt demokratėjimo princi
Pagal knygų autorių, poli pas lietuviams lengviau supran
tinių įvykių stebėtoją Adam tamas negu rusams. Lietuvoje
Hochschild, Pietų Afrikai yra dar daugelio mūsų tautiečių at
daugiau galimybių greičiau įsi mintyje nėra išblukę anų laikų
rikiuoti į tikrai demokratiškų nepriklausomybės vaizdai. Dar
valstybių tarpą negu Rusijai. ne visus tos nepriklausomybės
Tai labai kontraversiška pasta liudininkus yra išskynusi laiko
ba, bet A. Hochschild pateikia ar okupanto ranka (abi vienodai
ir savo argumentus („The Scien negailestingos!) Demokratijos
ce Christian Monitor”, ba sėkla, nors slėpta per 50 prie
landžio 27 d.).
spaudos metų, tebebuvo gyva.
Pietų Afrikoje judėjimas de Pajutusi atgimimo pavasarį,
mokratijos linkme prasidėjęs sužaliavo Kovo 11-tosios grožiu.
seniai ir tai paprastų žmonių Dabar reikia tik prižiūrėti ir bu
tarpe. Net ir griežtojo baltųjų dėti, kad krašto viduj ar iš šalies
bei juodųjų krašto gyventojų vis tebesiaučiančios audros tų
atsiskyrimo metu klestėjo daug demokratijos daigelių nesunai
nedidelių, bet stiprių, „demok kintų. Šiuo metu užtenka prisi
ratiškų salelių”, iš kurių lais minti, kad į tėvynę gegužės
vės, lygybės, teisės siekti mėnuo ateina su sodų žydėjimu,
mokslo, verslo ar kitų galimy alyvų kvapu ir Marijos litanijos
bių idėjos spinduliavo į giesme, bet ne su raudonų vėlia
plačiąsias mases, ruošė jas vų slepiamu teroru.

PRANCŪZAI PADĖS
ŪKININKAMS
Pavasarį Varkalių kaime, ne
toli Plungės, bus įsteigtas pran
cūziškos žemės ūkio techni
kos centras. Darbymečiu ši tech
nika bus išdalinama grupelėms
ūkininkų ir jie nauaos ją, vieni
kitiems padėdami. Šią pagalbą
Lietuvos žemės ūkiui teikia

„filosofinį akmenį” ir juo pasinaudojant, pasidaryti
aukso. Šių tyrinėjimų dėka buvo surasta daug naudingų
naujų cheminių junginių, kurių pritaikymas technikos
vystymui turėjo nepaprastai didelę vertę. Leonardas da
Vinči 1502 m. irgi aprašė mineralus, jų formas,
skaidrumą, kietumą, tyrinėjo jų lyginamąjį svorį, mokė
kaip atskirti tikrus brangakmenius nuo netikrųjų,
bandė gamintis netgi iš žemės mineralų sau dažus. Jau
viduramžiais žmonės išmoko poliruoti brangiuosius
mineralus bipiramidiniu būdu su 57 kraštinėm, o tai
sukėlė dar didesnį mineralų populiarumą, vartojant juos
buityje.
Brangieji akmenys suskirstyti į kelias klases. Pir
mos klasės mineralams priskiriama: deimantas, rubinas,
smaragdas, safyras, aleksandritas, chrizoberilas,
akvamarinas, demantoidas; II klasės: topazas, berilas,
cirkonas, kilnusis opalas, ametistas, granatas, turmalinas, turkis, hiacintas, fenakitas. Iš pusiau brangiųjų
mineralų plačiai vartojami juvelyriniams dirbiniams yra
— kalnų kristalas, agatai, perlai, lazuritas, hiacintas,
karneolas, serdolikas, malachitas, nefritas, gintaras,
jaspis, taurusis opalas, „mėnulio”, „saulės”, „katės”,
„sakalo”, „tigro” akys, flrioritas, rodonitas ir
chalcedonai.
Tad visiškai nenustebkime, kuomet juvelyrinėse
parduotuvėse pastebėsime reklaminius plakatus,
kuriuose mineralai suskirstyti pagal mėnesius taip:
Sausio mėnesį gimusiems siūlomas — granatas,
grosuliaras ir rodonitas. Ypač vertinami granatai, iškas
ti Bohemijoje, netoli Karlovy Varų. Jie buvo surasti XIII
a. ir labai plačiai pasklido po Europą. Tai ryškiai
raudonos spalvos skaidrūs kristalai su gražiu vidiniu
žėrėjimu. Jų kietumas 5,5 — 7,5. Vėliau granatai buvo

Prancūzijos vyriausybė, atsi
žvelgdama į buvusio Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio prašymą
Prancūzijos prezidentui padėti
Lietuvos ūkininkams. Plungę
prancūzai pasirinko neat
sitiktinai, nes tai antrasis po
Šilalės pagal ūkininkų skaičių
rajonas Lietuvoje.

surasti Indijoje, Šri Lankoje, Ispanijoje. Suomijoje, Rusi
joje, Mongolijoje, Vokietijoje ir JAV.
Grosuliaras — rusvų atspalvių — surastas Šri Lanko
je ir ten vadinamas „esonitu”. Tai graikų kalba reiškia
silpniausias. Šių mineralų buvo 1790 m. surasta ir Rusi
joje. Jo kietumas 6,5 — 7,5.
Rodonitas — rožinis — tai neskaidrus akmuo, kurio
kietumas 5,0 — 6,5, yra lengvai šlifuojamas ir blizga
stikliškai perlamutriniu blizgesiu. Nuo senų laikų
plačiai vartojamas juvelyrinėje pramonėje iki šių dienų.
Be Rusijos, jis surandamas Australijoje, Meksikoje, JAV
ir Švedijoje.
Vasario mėnesį gimusiems siūlomas — ametistas,
jaspis ir fluoritas. Ametistas turi kietumą iki 7,0. Nuo
seniausių laikų indai ir kinai ametistus vartojo juvely
riniams dirbiniams, nes mokėjo paryškinti jų spalvą. Jų
dirbiniai nukeliavo į Egiptą. Iki XVIII a. ametistų kaina
buvo tokia pat aukšta kaip ir deimantų. Tačiau aptikus
naujus telkinius Brazilijoje, Burmoje, Čekoslovakijoje,
Meksikoje, Šri Lankoje, Urugvajuje, ametistai šiek tiek
atpigo.
Jaspio priskaičiuojama keli šimtai atmainų ir tei
giama, jog pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio
.jais” — gydau. Jo kietumas 7. Jaspiai turi gražų raštą
lengvai šlifuojami, todėl jų dirbiniai randami dar
priešistoriniais laikais. Jaspio dirbinius ypač brangino
actekai. Jaspius su jo gausiomis atmainomis aprašė
Plinijus Vyresnysis. Ilgus amžius jaspio dirbiniai iš Kini
jos, Indijos keliavo į Europą, vėliau buvo aptikti nauji
jaspio klodai JAV, Australijoje, Rusijoje. Daug jaspio
suvartojama pramonėje — laboratorinių indų gamybai,
odos išdirbimo velenams, aukštakrosnių plytoms ir kt.
(Bus daugiau)
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIKĄ
Lietuvos tekstilės
perspektyvos

Pramonės ir prekybos minis
terijos Lengvosios pramonės
skyriaus viršininkas Algiman
tas Pečiulis „Lietuvos rytui”
(04.19) tvirtino, kad Lietuvoje
pagaminti medvilniniai, lininiai,
vilnoniai audiniai parduodami
Vokietijoje, Švedijoje, Olandijo
je, Anglijoje. Šių gaminių ek
sportą į Europos Sąjungos šalis
riboja prastos technologijos, ne
sugebėjimas su užsienio part
neriais tartis dėl kainų, išpildyti
jų reikalavimus. Tačiau tokios
firmos, kaip „Alytaus tekstilė”,
„Linas” iki 50% savo audinių
eksportuoja į Vakarus. Kai ku
rios siuvimo įmonės ištisus mė
nesius vykdo tik Vakarų firmų
užsakymus. Ministerijos dar
buotojas teigė, kad, sulaukus
investicijų, prekybos apimtis su
Vakarais galima būtų bent pa
dvigubinti. Tačiau Vyriausybė
iš pasaulio bankų gaunamų kre
ditų neskiria investicijoms lėšų.
Labai trumparegiška, pasak A.
Pečiulio, yra ši politika nefinan
suoti pradėtų statybų, kaip Pa
nevėžio „Lino” apdailos cecho.
„Lino” produkcija turi ir turės
paklausą Vakarų Europos rin
kose. Šalies linininkystė ateity
je taip pat turėtų turėti pirmu
mą. Prieš II pasaulinį karą Lie
tuva užėmė trečią vietą pasau
lyje linų pluošto ir sėmenų ek
sporte. Šiuo metu šalies pramo

nėje veikia pajėgumai, leidžian
tys pasiekti prieškarinį lygį,
tačiau būtina modernizuoti per
dirbimo fabrikus ir tekstilės
įmones.
Balandžio pradžioje Vokietijos
mieste Frankfurte prie Maino
vykusioje didžiausioje pasauly
je tekstilės mugėje „InterstofTJ
Lietuva plačiausiai atstovavo
Baltijos šalims. Čia buvo įrengti
atskiri Kauno „Drobės”, „Šil
ko”, „Kauno audinių”, „Aly
taus tekstilės” stendai. Alytaus
tekstilininkai „Interstoff”
mugėje dalyvavo jau penktą
kartą. Prie jų audinių patalynei,
lengvoms vasarinėms sukne
lėms ir bluzonams, flanelės
žieminiams marškiniams kar
tais net susidarydavo klientų
eilutė.
Palūkanos už kreditus ir
indėlius turi sumažėti

Bankininkai skirtingai ver
tina Lito patikimumo įstatymo
įtaką priimamų indėlių ir iš
duodamų kreditų palūkanoms.
Pvz., „Vilniaus banko” valdybos
pirmininko pavaduotojas Gin
tautas Bareika mano, kad palū
kanos artimiausiu metu neturė
tų nukristi. Sunkiausia bus ma
žesniems bankams, nes Lietu
vos bankas nebegalės jiems
teikti trumpalaikių kreditų,
kaip buvo iki šio įstatymo pri
ėmimo. Todėl G. Bareikos nuo
mone („Lietuvos rytas”, 04.23.),
gali būti, kad, norėdami pri

traukti daugiau lėšų, bankai
didins palūkanas už indėlius.
„Vilniaus banko” mokamos pa
lūkanos už indėlius valiuta
išliko stabilios, nes bankas
gauna daug kreditinių išteklių
iš Šveicarijos, Prancūzijos,
Vokietijos bankų.
„Aurabanko” valdybos pir
mininko pavaduotojas Aivaras
Karalius (buvęs R. Visokavičiaus
pavaduotojas Lietuvos banke)
prognozuoja, kad palūkanos už
indėlius litais ir valiuta turėtų
suvienodėti. Tik neaišku, ar va
liutinių indėlių palūkanos pa
sieks indėlių litais lygį, ar
atvirkščiai. Pasak A. Karaliaus,
šiuo metu labai padidėjo kreditų
valiuta poreikis, todėl palūka
nos už valiutinius indėlius bei
kreditus gali padidėti. Gyvento
jai šiuo metu dažniausiai ban
kams patiki savo santaupas li
tais, nes gauna didesnes palūka
nas. Tai gali bankus versti ma
žinti palūkanas už indėlius
litais.
„Ūkio banko” vyriausiasis
finansininkas P. Velička sako,
kad jų banke palūkanos, tiek už
indėlius litais, tiek valiuta
mažėja. Prognozuojama, kad jau
gegužės mėnesį palūkanos už
indėlius litais sudarys tik apie
50% sumos, buvusios metų pra
džioje. Šiuo metu „Ūkio ban
kas” už indėlius litais moka
50-56% metinių palūkanų, va
liuta — 24-36%. Pasak P. Velič
kos, palūkanos už indėlius Lie
tuvoje turėtų artėti prie
pasaulinių normų.
Kaip ir anksčiau dauguma
Lietuvos bankų indėlius litais
priima ne ilgesniam kaip 3
mėnesių laikui. Lito patikimu
mo įstatymas turėtų juos versti
atsisakyti tokios praktikos, nes
sumažėjo galimybės dėl lito kur
so svyravimo patirti nuostolių.
Tačiau bankai neskuba to dary
ti, nes palūkanų normos už in
dėlius litais dar mažėja. Priė

mokant užstatus. Vėliau 300 dolerių. Kauno centre:
mus indėlius ilgam laikui, su kad kainos gali dar kristi.
Užsienio investuotojai šiuo paaiškėja, kad tariamasis 300-400 dolerių, pakraštyje:
mažėjus palūkanoms, bankai
būtų priversti mokėti per dide metu labiausiai domisi galimy „šeimininkas” pardavinėjo ne 100-200 dolerių; Klaipėdos cent
bėmis restauruoti Vilniaus savo butą.
re: 250-300 dolerių, pakraštyje:
les palūkanas.
Šiuo metu I kv. metras ploto 150 dolerių.
senamiestį ir kurti infrastruk
Patalpų nuomos kainos
tūrą šalia kelio „Via Baltica”. Vilniaus centre kainuoja 450Rima Jakutytė
500 dolerių, pakraštyje — 250Vilniuje pasiekė europini lygį G. Bareika atkreipia dėmesį,
kad pastaruoju metu smarkiai
Lietuvos nekilnojamojo turto suaktyvėjo įvairios firmos ir pa
NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, BET NEŽINOTE KAIP?
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINĮ PER
įmonių asociacijos prezidentas vieniai asmenys, kurie vykdo
BALTI
A EXPRESS CO LTD
Gediminas Bareika „Lietuvos įvairias machinacijas su nekil
Prez. Vidmantas RapSys
rytui” (04.19.) pasakė, kad nojamu turtu. Asociacijos prezi
VIENINTĖLĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ)
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI
Vilniaus centre kvadratinio dentas, perkantiems butus Lie
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENŲ)
metro ploto nuoma mėnesiui tuvoje, pataria inventorizacijos
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 29 IR GEGUŽĖS 12 DIENOMIS
kainuoja apie 18 dolerių. Tai jau biure patikrinti, ar butas neįLAUKIAME JOSŲ KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMŲ ĮSTAIGOS
europietiška kaina. Butų kainos keistas banke. Taip pat pati
BALTIA EXPRESS
BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP
nesikeičia jau beveik metai ir krinti, ar butas atitinka išpla
3782 W. 79TH ST
5216 WESLEY TR.
artimiausiu metu neturėtų keis navimą, nes būna, kad dalis
CHICAGO, IL 60652
ROSEMONT, IL 60018
tis. Pasak prezidento, butų nupirko buto dar neprivatizuota
SKAMBINKITE NEMOKAMAI
pasiūla šiuo metu gerokai vir arba plane papildomas plotas
1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624
šija paklausą. Įprastų gyvena tiesiog pripieštas buvusiojo
mųjų namų kaina palyginti su šeimininko ranka. Ypač reikia
praėjusiais metais sumažėjo būti atsargiems, perkant
maždaug 30%. Prognozuojama, nebaigtus statyti butus ir

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS

IMPORT-EXPORT
Ine.
2719 West 71th Street, Chicago, IL 60629

701.
702.
703.
703a.

)0-775-SEND
BEACH, NEW YORK,
KALAMAZOO, BALTIMORE,
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius i namus
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baitarusijoje.
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO

704.

Lietuva - Kopenhaga
Lietuva - Dainų Šventė - Kopenhaga
Skandinavija - Danija, Švedija,Norvegija
Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija
įskaitant kelionę į Dainų Šventę
Kelionė po Pabaltijį

705.
706.

Lietuva - Viena
Alaska - Princess Cruises

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

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

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

30 d.d.
d.d.
d.d.

Siūlome specialias kalnas Į Dalnų/Šokfų Šventę Lietuvoje 1994
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom:

* merikietiško maisto siuntiniai,

Iš Čikagos
birželio 30 d.
liepos 2, 3 d.

esiame vizas, ruošiame iškvietimus.
siunčiame pinigus doleriais.

Iš Nevvark

s paslaugos atliekamos greita Nepigia i

liepos 1 d.

Iš Seattle
birželio 30 d.

iš Los Angeles
birželio 26 d.

I Čikagą
liepos 20 d.

Į Nevvark
liepos 19, 23 d
Į Seattle
liepos 17 d.
Į Los Angeles
liepos 19 d.

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų.

Informacijai prašoma kreiptis tel. 708-422-3000. Darbo vai.: pirmd.,
antrd., trečd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r. -1 v. p.p.

American Travel Service 9439 S. Kedzie Avė., Evergreen Park,
IL 60642.

Į Pabaltijį
TM HMTU L\IK\... tiesioginė kelionė iš Ne\\ Yorko Kennedy aerodromo
iki Rygos (Lahija). \meriean Dalis \ir yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TMPIkHL PINKUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su \meriean
Iraus \ir. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

KAINA I VIENA PUSĘ IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas \ I \ Neu įniko J.l'.k.)
Pclroil nuo

s344 Philadelphia nuo

*324

*279

Los \ngeles nuo

*397 Pillshurg nuo

*329

Clc\el<md nuo

*370

Miami nuo

Chicago nuo

*434

Minncapolis nuo

Yllanla nuo

*411

Boston nuo

\r Jus skrendal biznio reikalais, ar
pasimatyti su giminėmis. Jus norit
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia
persėsti į kita lėktina, nereikia be
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
YI'Ys tiesioginis skrydis iš Ne\\ Sorko
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus\isada to
ir norėjote.
IX'I. pigiausios kelionės į Pabaltijį skam
binki! Jūsų kelionių agentui arba \T\:

800-382-5892

*419 Seallle nuo

*329 San l*'rancisco nuo

*399

*397

/HlN

American Trans Air

3. Datos:

AKADEMINĖS
PROŠVAISTĖS
Red. Vida Brazaitytė,

tel. (708) 598-8331

PLJS ISTORIJA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (PLJS) buvo įkurta
1972 m. Šiaurės Amerikoje vy
kusiame II Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongrese (PLJK). Jos
tikslas — suburti už Lietuvos
Respublikos (ir tuo metu, už
Tarybų Sąjungos) ribų gyve
nantį lietuvišką jaunimą. PLJ
Sąjunga tapo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės dalimi ir jos pir
mininkas — ex officio PLB
valdybos narys.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungai priklauso visas lie
tuviškas jaunimas, tarp 18 ir 35
metų, gyvenantis už Lietuvos
Respublikos ribų. PLJ Sąjunga
sudaro 14 kraštų vienetų, o
kiekvieną kraštą sudaro miestų
skyriai. Kas 3-4 metus šaukia
mas Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas. PLJK — tai aukš
čiausias PLJ Sąjungos organas,
kuris nustato organizacijos
veiklos kryptį ir renka naują
PLJ Sąjungos valdybą.
1992 m. rugpjūčio mėn. 6 d.,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga tapo pirmąja prie Jung
tinių Tautų Organizacijos akre
dituota pabaltiečių visuomenine
organizacija (Non-Governmental Organization — NGO).
Registruodama savo įstatus JT
Organizacijoje, PLJ Sąjunga
įgijo teisę dalyvauti įvairiuose
JT renginiuose, atstovauti ne
Lietuvoje gyvenančiam lietuvių
jaunimui tarptautiniuose pasi
tarimuose. 1992 m. rugsėjo 7-11
dienomis PLJ Sąjungos valdy
bos atstovai dalyvavo metinėje
NGO konferencijoje Jungtinių
Tautų patalpose New York.
Dalyvaudama visuomeninių or
ganizacijų forume, PLJ Sąjunga
tikisi sudaryti sąlygas pana
šioms Lietuvoje esančioms or
ganizacijoms įsijungti į pasau
linį NGO judėjimą ir stiprinti
savo nepriklausomos veiklos pa
grindus.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga suteikia jauniems lie
tuviams galimybę išsireikšti sa
vųjų tarpe. Jos tikslas — ugdyti
ir išlaikyti lietuvybės dvasią
jaunimo širdyse. PLJ Sąjungos

pasisekimus liudija jaunimo
gausus dalyvavimas ne vien tik
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo ir įtvirtinimo dar
buose, bet ir pavieniuose
kraštuose plačiame pasaulyje.
Jau daugiau negu 20 metų PLJS
Sąjunga jungia lietuvišką
jaunimą, suteikiant jam gali
mybę dirbti savo bendraamžių
tarpe. Su pramatytais planais
bei darbais, ši lietuviška dvasia
toliau ves pasaulio lietuvių
jaunimą lietuvybės keliu.

PLJ KONGRESAI
I PLJK, JAV-ėse — 1966 m.
birželio 30 d. - liepos 3 d.
Dalyvavo daugiau 2,400 iš 17-os
kraštų;
II PLJK, JAV-ėse ir Kana
doje — 1972 m. birželio 30 d. liepos 16 d. Dalyvavo daugiau
1,000 iš 11-os kraštų;
III PLJK, Argentinoje ir
Brazilijoje — 1975 m. gruodžio
mėn. 19 d. - 1976 m. sausio 8 d.
Dalyvavo daugiau 2,000 iš 10
kraštų;
IV PLJK, Didž. Britanijoje
ir Vokietijoje — 1979 m. liepos
mėn. 11 d. - liepos 28 d.
Dalyvavo daugiau 550 iš 11-os
kraštų;
V PLJK, JAV-ėse ir Kana
doje — 1983 m. liepos mėn.
Dalyvavo daugiau 600 iš 11-os
kraštų;
VI PLJK, Australijoje —
1987 m. gruodžio 18 d. -1988 m.
sausio 10 d. Dalyvavo daugiau
500 iš 11-os kraštų;
VII PLJK, Argentinoje,
Urugvajuje ir Barzilįjoje —
1991 m. gruodžio 18 d.-1992 m.
sausio 8 d. Dalyvavo daugiau
400 iš 11-os kraštų;
VIII PLJK, Europoje ir
Didž. Britanijoje — 1994 m.
liepos 12-31 d. Dalyvaus dau
giau 300 iš 18-os kraštų (nu
matyta).
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kongreso (PLJK) atstovų
suvažiavimas yra aukščiausias
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos organas. Jame dalyvau
ja 120 atstovių / atstovų, kurie

(a) PLJK Lietuvos programa
(11 dienų / 10 naktų) 1994 m.
liepos 11-21 d.
(b) PLJK Studijų Dienos
Anglijoje (9 dienos / 8 naktys)
1994 m. liepos 21-29 d.

Kas yra PLJK atstovas?
ATSTOVAS yra asmuo, iš
rinktas savo bendraamžių lie
tuvių atstovauti savo kraštui ar
vietovei Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongrese (PLJK).
ATSTOVAS dalyvauja Pasau
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos
(PLJS) aukščiausiame organe —
Atstovų suvažiavime, kuriuo
Rytų Europos lietuvių atstovai su PLB valdybos nariu Rimu Česoniu. Iš k.
metu sprendžiami svarbiausi
sėdi Rūta Kalvaitytė ir Rimas Česonis iš JAV. Stovi Galina Pūkšto — Balta
rusija, Rimas Kaurynas — Kijevas, Monika Girčytė — Lietuva, Algirdą Soltan PLJS-os organizacijos veiklos
klausimai.
— Moldova, Asta Roždestvenskienė — Maskva, Raimonda Bojažanskytė —
Lietuva.
Kas gali būti PLJK atstovu?
VIII
PLJ
yra renkami pagal PLJK „Ats
Atstovu gali būti kiekvienas
tovų Suvažiavimo ReguliamiKONGRESAS
PLJ Sąjungos narys - tai yra,
nus”. PLJ Kongresuose kartu
kiekvienas lietuvis jaunuolis-ė,
1. Tikslai ir siekiai:
dalyvauja prelegentai, svečiai ir
tarp
18 ir 35 metų amžiaus,
(a) Lietuvybės išlaikymas ir
dalyviai, neturintys atstovų
aktyviai dalyvaujantis lietuvių
Suvažiavimo balsavimo teisių. lietuvių kultūros puoselėjimas jaunimo veikloje, ir gyvenantis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo už Lietuvos ribų, ypač jaunimo krašte, kuris turi PLJS skyrių.
Kongreso atstovų kadencija bai tarpe.
Kaip tapti PLJK atstovu?
(b) Išlaikyti ir stiprinti Pa
giasi naujo PLJ Kongreso ati
saulio
Lietuvių
Jaunimo
Sąjun

Lietuvių Jaunimo sąjungos
darymu.
gą (PLJS):
skyriai paprastu balsavimu
— išnagrinėti ir sudaryti renka savo atstovus į Jaunimo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
PLJS-os bei kraštų veiklos pla Kongresą. Kiekvieno krašto
sąjungai priklauso;
nus
Lietuvių Jaunimo sąjungos cen
— diskutuoti mažų kolonijų tro valdyba yra atsakinga or
Argentinos Lietuvių Jaunimo
likimą LJS-os plotmėje
ganizuoti atstovų rinkimus per
sąjunga
— ugdyti pilietinės pareigos visą kraštą.
Australijos Lietuvių Jaunimo jausmą jaunime
sąjunga
Kiek yra PLJK atstovų?
— sustiprinti organizacinius
Brazilijos Lietuvių Jaunimo vadovavimo talentus jaunime.
VlII-ajame PLJ Kongrese pla
sąjunga
(c) Pasaulio lietuvių jaunimui nuojama turėti 120 atstovų iš
Didž. Britanijos Lietuvių susivienyti ir susipažinti:
keturiolikos (14) kraštų, prie
Jaunimo sąjunga.
— pažinti vieni kitų stiprybes kurių suvažiavimo metu prisi
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun ir silpnybes
dės dar atstovai iš naujų PLJS
ga
— sudaryti konkrečius bend kraštų Rytų Europoje. Dabar
Kanados Lietuvių Jaunimo radarbiavimo planus
tinis atstovų suskirstymas yra
sąjunga
— stiprinti lietuvių jaunimo toks:
Kolumbijos Lietuvių Jaunimo santykius tarp kraštų
Argentina - 06; Australiia -15:
sąjunga
— diskutuoti mažų kolonijų Gervėčiai, Baltarusija — 01;
Urugvajaus Lietuvių Jaunimo problemas, siūlyti sprendimus. Brazilija - 06; Didž. Brit. - 12;
sąjunga
(d) Jaunimui susipažinti su Italija - 01; JAV - 40; Kanada Venezuelos Lietuvių Jaunimo Lietuva:
20; Kolumbija - 01; Prancūzija
sąjunga
— pažinti Lietuvos kultūrą, - 02; Šveicarija - 01; Urugvajus
Vokietijos Lietuvių Jaunimo kalbą, istoriją, politinę ir eko - 02; Venezuela - 01; Vokietija
sąjunga
nominę padėtį, geografiją ir - 12.
gamtą;
Jaunimo atstovai iš:
— pažinti Lietuvos jaunimo Kur ir kada vyks VIII PLJK
atstovų suvažiavimas?
gyvenimą.
Baltarusijos, Italijos, Pran
(e) Įtraukti Rytų Europos ir
1994 m. liepos 21-29 dienomis,
cūzijos ir Šveicarijos
buvusios Sovietų Sąjungos lietu Londono priemiestyje, St. Mavių jaunimą į PLJS ir PLB veik ry’s kolegijoje.
PLJS pirmininkas teisiškai lą.
priklauso Pasaulio Lietuvių
(f) Agituoti vietines valdžias
Kur gauti daugiau
Bendruomenės (PLB) Centro Lietuvai ir išeivijai rūpimais
informacijos?
valdybai.
klausimais.
Kiekvieno LJS-os krašto
Kiekviena LJS-os Centro val
2..JDalyvavimas:
valdyba organizuoja atstovų
dyba pilnateisiai atstovauja
rinkimus - bet kokiais klausi
savo krašto jaunimo interesus to
(a) 12G Kraštų LJS-ų rinkti
mais galite įjuos kreiptis. PLJK
krašto Lietuvių Bendruomenės PLJK atstovai (pagal statuto
ruošos komitete atstovų rinki
Centro valdyboje.
nurodymus)
mus koordinuoja: Darius Sužie
PLJS ir jos nariai yra akre
(b) Iki 150 PLJK dalyvių ir
dėlis -PLJK Programos koordi
dituoti ir atstovaujami Jung PLJK turistų
natorius, 41 West 82nd Street,
tinėse Tautose, kaip Jungtinių
(c) Prelegentai, kviesti svečiai,
Tautų ne valdinė organizacija. VIII PLJK-o rengėjai ir Pasau Apt. 5B, New York, NY 10024,
tel. 212-362-1847 (namų), fax.
lio Lietuvių Jaunimo sąjungos
212-595-8301 (darbe).
Centro valdyba.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
JAV ir KANADOS LJS-os

DID2. BRITANIJOS LJS

RYTU EUROPA

AUSTRALIJOS LJS

Virt 20 veikiančių IJS miestų

VIII PI J Kongreso Studijų Dienos

Estija. Latvija. Klevas. Moldova ir

vienetų skyrių

1994 m. liepos mėli.

Taškentas prašo įstoti į PIJS

Išleidžia oficialų PI JS-os
žiniaraštį **Jaužiuio$N

Baltarusijos LJB: 50 narių
Didž. Britanijos LJS: 70 narių
Vokietijos LJS: 100 narių
iš Prancūzijos, Šveicarijos
ir Italijos: 35 nariai

Australijos LJS: 350 narių

Argentinos LJS: 150 narių
Brazilijos LJS: 200 narių
Kolombijos LJS: 20 narių
Urugvajaus LJS: 50 narių
Venezuelos LJS: 50 narių

JAV LJS: 1,300 narių
Kanados LJS: 600 narių

PAREMKITE VIII PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ
Daug Gimtinių, Tėvynė-Vie didėjančią PLJS šeimą.
PLJS ir Jaunimo Kongresai
na! Tai VIII Pasaulio Lietuvių
verti
visų, kuriems rūpi lietu
Jaunimo Kongreso (PLJK) šū
vybės
išlaikymas už Lietuvos
kis. PLJK įvyks šią vasarą ribų
bei
jaunosios kartos
liepos 11-29 dienomis. Kongresą
ugdymas
lietuviškoje
dvasioje,
rengia Pasaulio Lietuvių Jau
paramos.
Per
25
metus
veikusi
nimo Sąjunga (PLJS) kartu su
PLJS
skatina
lietuvių
kilmės
Pasaulio Lietuvių Bendruo
jaunimą
įsijungti
į
visuomeninę
mene (PLB). PLJS nariai yra
lietuvių kilmės jaunimas tarp veiklą ir išvystyti savo orga
18-35 metų amžiaus, gyvenan nizacinius sugebėjimus bei pa
tis už Lietuvos ribų. Jie, nors deda įdiegti pilietinės pareigos
išsisklaidę po visą pasaulį, pri jausmą. Asmenys, įkūrę PLJS ir
pažįsta tiktai vieną Tėvynę - jos gretose subrendę, šiuo metu
aktyviai reiškiasi daugelyje lie
LIETUVĄ.
Šis Kongresas - neeilinis. tuviškų organizacijų per visą
Pirmą kartą PLJS istorijoje pasaulį.
Padėkite užtikrinti lietuviš
Kongresas prasidės mūsų tėvų
kos
veiklos ateitį — paremkite
bei senelių žemėje — Lietuvoje.
VIII
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Jame susiburs atstovai ir
Kongresą
savo aukomis!
dalyviai iš visų tradicinių PLJS
Išrašykite
čekį „Lithuanian
kraštų: Argentinos, Australijos,
Youth
Congress-1994
” pavadi
Brazilijos, Didž. Britanijos, Ita
nimu
ir
siųskite
sekančiu
adre
lijos, JAV, Kanados, Kolumbi
su:
PLJK
Finansų
Skyrius,
c/o
jos, Prancūzijos, Šveicarijos,
Urugvajaus, Venezuelos ir Vo Taupa, P.O. Box 95, South Bos
kietijos. Taip pat pirmą kartą ton, MA 02127, USA. Aukos
sulauksime ir lietuviško jauni nurašomos nuo JAV mokesčių
mo iš devynių Rytų Europos bei (Tax ID #36-309-7269).
Paulius Mickus
buvusios Sovietų Sąjungos
VIII PLJ Kongreso
kraštų ir priimsime jų naujai
Ruošos
komiteto pirm.
įkurtas Jaunimo Sąjungas į
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SVEIKINAME
Antaną Saulaitį, SJ,
dvidešimtpenkerius
metus kunigiškai
tarnavusį
seserims ir broliams
lietuviams

+ AD MAIOREM DEI GLORIAM
Mylim ir lydim,

Algis ir Marytė
Stankus-Saulaičiai

AŠTUNTOJO PLJ
KONGRESO
LIETUVOS PROGRAMOS SANTRAUKA
1994 m. liepos 11-21 d.
Vilnius, Kaunas ir Lietuvos
pajūrys
Pirmadienis, liepos 11 d.
Pasaulio Lietuvių Dainų ir
Šokių šventės pabaiga.
PLJK registracija ir apgyven
dinimas.
Antradienis, liepos 12 d.
Iškilmingos Kongreso atidary
mo šv. Mišios Vilniaus Kated
roje VIII PLJK atidarymo iškil
mės ir pokylis.
Trečiadienis, liepos 13 d.
„Vilniaus gyvenimas” (Miesto
pažinimas kartu su Vilniaus
universiteto studentija).
Darbo būreliai: Susitikimai su
savo specialybės bei sričių ko
legomis.
Susitikimai ir pokalbiai su
Lietuvos jaunimo organizaci
jomis (Skautai, Ateitininkai,
politinių partijų jaunimas ir
kt.).
Ketvirtadienis, liepos 14 d.
„Lietuva šiandien: Politinės,
ekonominės ir socialinės padė
ties pažinimas” (apsilankymai
Seime, valdžios įstaigose, buv.
KGB rūmuose).
Išvyka į Trakus: „Pagoniška
vakaronė” prie Trakų ežero.

Penktadienis, liepos 15 d.
Darbo būreliai: Apsilankymai
pas labdaringas bei visuomeni

nes organizacijas (našlaičių,
vaikų invalidų ir kt.).
Atstovų ir dalyvių projektų
užsiėmimai.
Šeštadienis, liepos 16 d.
„Lietuvių tautos aktualijos”:
Rytų Lietuvos pažinimas — Lie
tuviškų kaimų lankymas.
Sekmadienis, liepos 17 d.
Išvyka į Kauną: Kauno paži
nimas studentų ir jaunimo aki
mis.
Pirmadienis, liepos 18 d.
Išvykimas per Lietuvą į Klai
pėdą, pakelyje aplankant Kry
žių Kalną — kryžių padėjimas
mirusiųjų atminimui.
Apsistosime stovyklavietėje
prie Baltijos jūros.
Antradienis, liepos 19 d.
„PLJK Stovykla prie Bal
tijos”: laisvalaikis, išvykos po
Kuršių Neriją, diskusijos apie
Lietuvos bei Baltijos regiono
ekologiją, Baltijos jūros vals
tybių bendradarbiavimą.
Trečiadienis, liepos 20 d.
„PLJK Stovykla prie Balti
jos”: laisvalaikis, diskusijos apie
Rytų Europos jaunimo padėtį,
pasiruošimas Studijų Dienoms,
Lietuvos programos apžvalga ir
įvertinimas.
Atsisveikinimas su Lietuva:
Laužas ir folkloro vakaras.
Ketvirtadienis, liepos 21 d.
Grįžimas į Vilnių. Kelionė į
Londoną.

STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA
1994 m. liepos 21-29 d.
London, Oxford, Stratford,
Warwick, Lietuvių sodyba

Ketvirtadienis, liepos 21 d.
Kelionė iš Vilniaus į Londoną.
PLJK registracija ir apgyven
dinimas.
Penktadienis, liepos 22 d.
Poilsio / įsikūrimo diena.
PLJK atstovų išvykos į Oks
fordo universitetą, Shakespeare
gimtinę ir Warwick pilį ( vaka
rienė / viduramžių puota pilyje).
Šeštadienis, liepos 23 d.
Studijų Dienų atidarymas.
Dienos temos:
Studijų dienų apžvalga.
Susipažinimas su kraštų de
legacijomis, svečiais.
Atstovų suvažiavimo taisyk
lės, tvarka.
Naujų narių bei LJS vienetų
priėmimas į PLJS.
Sekmadienis, liepos 24 d.
Dienos temos:
Lietuvybė už Lietuvos ribų.
Etninis identitetas ir jo
išlaikymas.
Lietuvių kalbos išlaikymas
užsienyje.
PLJS kraštų / padalinių pra
nešimai.
Pirmadienis, liepos 25 d.
Dienos temos:
PLJS kraštų / padalinių pra
nešimai (tąsa).
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (PLB) ir PLJS.

PLJS ir PLJ Kongresų praei
tis ir ateitis.
Nauji PLJS skyriai Rytų kraš
tuose.
Kongreso Lietuvos programos
apžvalga.
Lietuvių išeivija ir Lietuvos
Respublika.
Antradienis, liepos 26 d.
Dienos temos:

Išeivijos organizacijų likimas:
jaunoji karta ir jos pareigos,
galimybės.
Visuomeninių organizacijų
veikla: kaip ją organizuoti, kur
ti ir įgyvendinti projektus.
Lietuvių išeivijos išlaikymas:
būdai, priemonės ir strategija.
Trečiadienis, liepos 27 d.
Dienos temos:

Visuomeninių organizacijų
veikla: kaip ją išlaikyti finan
siškai? Kaip išlaikyti veiklą?
PLJK nutarimų rengimas ir
svarstymas.
PLJS valdybos rinkimai.
PLJ Kongresų ateitis.
Ketvirtadienis, liepos 28 d.
Dienos temos:

Nutarimų apžvalga ir dis
kusijos.
Kraštų planų bei PLJS projek
tų nagrinėjimas.
PLJ Kongresų ateitis.
PLJK Studijų Dienų uždary
mas.
VIII PLJK uždarymas (Lietu
vių Sodyboje).
Penktadienis, liepos 29 d.

Atsisveikinimas ir išvykimas.
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CLASSIFIED GUIDE

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

VIENUOLIKA DIENŲ SOC.
REIKALŲ ĮSTAIGOJE
Birutė Podienė išvyko atosto
gų, tai aš ją pavaduoju. Kadangi
laikas nuo laiko parašau spau
doje ir apie Seklyčią, tai nuta-.
riau, savo pačios patirtimi rem
damasi, parašyti ir apie darbą
Socialinių reikalų raštinėje, nes
kartais tenka išgirsti, kad žmo
nės galvoja, jog čia tik pen
sininkais tesirūpinama, ar ir iš
viso čia labai nedaug darbo esą.
Tai štai mano vienuolikos dienų
patirtis.
Ateinu dar prieš 9 vai., bet
telefonas jau skamba, o kartais
ir žmonės jau laukia. Darbas
prasideda, namuose valgantiems maisto užsakymu: virtu
vėje reikia sužinoti, kas tą dieną
specialiai gaminama ir tada
visą valgių sąrašą išvardinti
kiekvienam skambintojui, kuris
pasiima jam patinkamus patie
kalus. Po to surašau viską at
skiruose lapeliuose virtuvei ir
dar kitą sąrašą padarau padavė
joms, nes jos sudeda salotas,
duoną, trečią. Jei užsakovas
vėluoja, reikia visiems skubėti,
kad maistas būtų sudėtas dar
prieš 12 vai., nes 12 vai. kuris
savanoris — talkininkas išvežio: ja maistą užsakiusiems. Tie sa" vanoriai šiuo metu yra: Stasė
I Mikelevičienė, Anastazija
" Semienė, Edmundas Paulaus• kas, dr. Aldona Juozevičienė, p.
; Stanevičius.
Z Lygiagrečiai su maisto „ruo
šimu” telefonas skamba ir įvai
riais kitais reikalais. Pvz., norįs
pensiją gauti iš Vokietijos,
skambino šią savaitę net iš Ka
nados. Skambina ir moterys, no
rinčios gauti vaikpinigių iš Vo
kietijos. Stengiuosi duoti kuo
tiksliausią informaciją. Susita
riame, kada padėsiu užpildyti
įvairias formas, primenu, kokių
dokumentų reikia. O vienas po
nas iš Floridos (anglų kl.)
kreipėsi į mus, kaip į Lithua
nian Legation! Jam daviau Lie
tuvos Respublikos konsulato te
lefoną, adresą ir darbo valan
das. Žmogus buvo labai dė-kingas.
Daugiausia šiomis dienomis,
ypač neseniai atvykę iš Lietu
vos, kreipiasi dėl „žalių korte
lių” loterijos. Jie ateina patys,
skambina telefonais, prašo in
formaciją atsiųsti į kitus
miestus Indianoje, Michigane,
Connecticut ir kitur. Visiems
aiškinu svarbiausius klausi
mus, o ateinantiems įduodu (ar
paštu pasiunčiu) Birutės Jasai
tienės verstą States Departa
mento informaciją apie „žalios
kortelės” loteriją. O klausėjų ir
klausimų daug, nes vieni nori
patys dalyvauti loterijoje, o kiti
nori artimiesiems Lietuvoje pa
dėti. Tad darau kopijas, kad net
„Xerox” užkaista...
Kreipiasi daug įvairaus am
žiaus žmonių įvairiais reikalais.
Vyresnieji dažniausiai ieško
pagalbos apdraudų ir ligoninių
bei daktarų sąskaitų tvarky
mui. Jiems reikia raštus išvers
ti, paaiškinti, o kartais dar į
ligoninę, ar gydytojo įstaigą
paskambinti.
Taip pat ateina žmonės, norė
dami gauti pensiją iš Vokietijos.
Kartais jiems reikia parašyti
laiškus vokiečių kalba.
Ateina žmonės, kuriems rei
kia perskaityti ir išversti
įvairius laiškus, dokumentus, o
kartais net ir visą, jų atsineštų,
įvairių raštų maišelį išrūšiuoti.
Jauni žmonės iš Lietuvos ieš
ko butų, darbų. O tiems, kurie
jau turi „žalias korteles”, reikia
dar įvairių kitų, įsikūrimui rei
kalingų, dokumentų, kuriuos
reikia paruošti, susisiekti su
fll

įstaigomis. O tų formų pildyti
yra didžiulė įvairybė .• d ugybė: pilietybės, vizų prailginimo,
senos žaliosios kortelės pakeiti
mo, „Circuit Breaker” vyres
niems žmonėms, nuosavybės
mokesčių ir vandens sąskaitų
sumažinimo vyr. žmonėms ir
pan.
Ateina žmonių su pavėluoto
mis sąskaitomis, nes nesupran
ta angliškai ir į paraginimus
nekreipia dėmesio. Čia norėčiau
priminti, kad žmonės kreiptųsi
į Socialinių reikalų raštinę, jei
gauna sąskaitą, ar kokį raštą ir
jo nesupranta. Išversime, paaiš
kinsime. Taip sutaupysite laiką
sau ir mums, sutaupysite ir pa
pildomus telefoninius skambini
mus. Pvz., dėl gerokai pavėluo
tos sąskaitos reikėjo jau kreip
tis į „Collection” įstaigą ir
derėtis, kad sutiktų priimti sko
lą mažais mėnesiniais įmokėji
mais. Arba, kitu atveju, tartis
ir prašyti telefono bendrovę, kad
už dalinį įmokėjimą vėl įjungtų
telefoną.

KMIECIK REALTORS

•=----- 1n

7922 S- Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

•

bfiSžūjĮ

ir maloniausiu balseliu atsipra
šau už kažkieno mini-klaidytę,
nes „Service is our business” —
mūsų įstaiga teikia patar
navimus, o klientas visada
teisus...
Yra visokių dienų. Pirma
dieniai ir penktadieniai sunkes
ni, kaip ir įvairiose kitose
įstaigose. Kartais iki pietų
reikia labai skubėti, o po pietų
ramiau, kartais — atvirkščiai.
Atneša čia žmonės ir Lietuvos
našlaičiams dovanų. Kartais jų
būna nedaug, bet kartais tiek
prisikrauna, kad sunku net
„Xerox” mašiną pasiekti.
Nors žiema čia šalta, o vasarakaršta, bet darbas soc. reikalų
įstaigoje vyksta nuolat. Jis labai
įvairus ir reikalingas, ką parodė
ir mano vienuolika dienų čia
Birutę Podienę pavaduojant.
Aldona Šmulkštienė

padėti; bet kartais yra tiek daug
interesantų, kad man — neįpra
tusiai — reikia tiesiog „per
galvą verstis”, kai kartais
žmonės užgriūva būreliais. Ir
lyg tyčia, tada dar ir telefonas
skamba be pertraukos. Daž
niausiai žmonės mielai palau
kia, bet būna kartais ir tokių,
kurie nori viską žinoti iš karto!
Būna ir linksmų momentų.
Sakysime, aiškinantis apie
pensijų persiuntimą į Lietuvą,
vienas ponas vis kartojo:
„Velniai žino, kaip ten yra”.
Sakau „Velniai gal ir žino, bet
aš nežinau”... Arba vėl, ateina
toks linksmas, gerai atrodąs
vyresnio amžiaus ponas ir sako,
net nemirktelėjęs, — ieškau tur
tingos žmonos. Sakau, tokių
kortelių neturiu... (Pasirodo,
kad jis norėjo tik sužinoti, kur
gaunami bilietai į solistų
Vilčinskų koncertą.)
O kartais paskambina ir išba
ra mane. Kadangi nesijaučiu STEIGIA GLOBOS NAMUS
kalta, kenčiu dantis sukandus
Rajono valdybos potvarkiu se
nasis Rokiškio centrinės ligoni
nės pastatas perduotas vietos re
liginei bendruomenei. Čia ruo
šiamasi įsteigti globos namus,
kuriuose gyvens 30-40 senų
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
žmonių.
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
Iki šių metų birželio vidurio
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
bus paruošti šių globos namų
nuostatai, apibrėžti finan
TUVOJE.
savimo šaltiniai. Globos namuo
KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ
se senukai gyvens ne už dyką —
teks, matyt, atiduoti dalį pensi
$890.00 CHICAGO
$950.00
jos. Tikimasi sulaukti ir lab
ATLANTA $990.00 BOSTON
$1050.00 LOS ANGELES
$1150.00
daros, pagalbos iš Rokiškio Šv.
DALLAS $1050.00 HOUSTON
$890.00 VVASHINGTON, D.C.
$890.00
Mato parapijos tikinčiųjų. Ra
MIAMI
$995.00 NEVV YORK
jono valdžia taip pat neatsisako
paremti pinigais.
RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5
(„Lietuvos rytas”, III.31)
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GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data.
EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas
su „Draugo” kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.

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

TURISTINIS PATARNAVIMAS:

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

ii

Užkalant ..siding”, remontuojame: stogus,
langus, duris „porches”, rūsius: dedame
keramikines plyteles, atliekame įvairius
mūrijimo darbus.
Kreipkitės: tel. 312-489-1478

BALYS BUDRAITIS

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

I

American Society
of Travel Agents

Cleaning atties, garages, basements; eutting & removing trees.
Free estimate. Call Vytas, tel.
312-436-1437

PUSĖSE.

© City Center GT-Internatlonel
Member

Moteris gali prižiūrėti vaikus
savo namuose Marųuette
Parke 5 dienas į sav. Tel.:
312-476-3176

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

IMEX AMERICA, INC.
8404 S. Oketo Avė.,
Bridgevlevv, IL 60455
Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą
Tel. 708-430-2119
Fax. 708-430-3152
Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v.

1 Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
1 Nuosavybių įkainavimas veltui
1 Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

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

4S*
Galvojate apie namo pardavimą?
Tomas Vieraitis
Real Estate Consultant
RE/MAX HOME CENTER
6000 S. Pulaski
Chicago, III. 60629
312-735-6000 Offfice
312-820-9745 Pager
Office hours: Monday thm Friday 9 A.M. lo 9 P.M. Saturday and Sunday 10 A.M. to 5 P.M.
24 HOUR ANSVVERINC SERVICE

--

4 bedrm. house, 2 baths,
a/c, finished basement,
two car garage; many
extras.
Open house Sunday
May 1, 1 pm. - 5 pm.,
6749 S. Kostner Avė.
Tel. 312-767-1097.

MISCELLANEOUS

1O°/o—2O°/o—30%.pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANK ZAPOLIS
32081/2 VVeet 95th Street
Te|. _ (708) 424-8654
(312) 581-8654

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

VALOME
KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS
737-5168

MASTER PLUMBING
COMPANY
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos
plytelės. Karšto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
708-636-2960

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

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

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

-- rt

s

FOR SALE

BEN SERAPINAS
Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

RE7MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

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

Licensed, Bonded, Insured
NAMŲ REMONTAI

PARDUODA

K

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

Sės. Aldona Rožytė su savo „šeima”. Viduryje — kun. Viktoras Aukštakalnis, o kairėje ■ Juozas
Kregždys, aplankęs Viduklės parapijos globojamus našlaičius.

REAL ESTATE

GREIT

DANUTĖ MAYER
284-1900

patarti, į kurį banką Lietuvoje
geriausia siųsti pensijos čekius,
kur kreiptis dėl buto ar namo
pirkimo. Kiti vėl klausia, kam
rašyti, norint atgauti nuosavybę
Lietuvoje. Tokius asmenis krei
piu į Lietuvos Respublikos kon
sulatą Čikagoje.
Bet ateina žmonių, kurie yra
vieniši ir nori išsikalbėti.
Ateina ir svečių. Pvz., tuoj po
operos buvo iš kitų tolimesnių
miestų užsukę, nes pamatė, kad
čia lietuviška įstaiga, tai užsuko
kiek pakalbėti, pasidalinti ope
ros įspūdžiais, o paskiau ėjo
pavalgyti Seklyčios restorane.
Kartais išgirsti visokių būtų
Galimos nelaimės atveju („gas
ir
nebūtų, džiaugsmingų ir
leak”) irgi kreipiasi žmogus,
nemokąs kalbos. Paaiškinus skausmingų istorijų. Graudu,
viską, dujų bendrovė tuoj at kai klausai prašymo padėti,
siuntė žmones ištirti padėtį. netikėtai mirčiai ištikus. Bet
Žinotina, kad dujų tekėjimo teko išklausyti ir vieno pono
(leak) atveju reikia skambinti: „garantuotos” žinios, kad
Peoples Gas 431-7001, pasakyti, Michael Jordan vyks žaisti
krepšinį į Mažeikius...
kas yra ir duoti savo adresą.
Darbas yra įvairus, nenuobo
Ateina žmonių, kurie nori per
sikelti gyventi į Lietuvą ir prašo dus. Gera širdyje, kai gali kam

*
*
*
*

fc-crtl in/

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

Bus. 708-636-9400
Ręs. 768-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies’ čiuose.

HELP VVANTED

VVashington, D.C. „landscaping”
kompanija ieško darbininko.
Pradžiai alga $6 į vai.
Skambinti
Aleksui Škirpai, tel 202-L44-2373

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 Į mėn. + „security
dep.” Tel. 312-779-6193. Kal
bėti angliškai.

Cicero, IL išnuomojamas
kamb. butas su baldais, šilum
elektra: vyr. amžiaus žmogui. Ni
toli traukinėlis ir krautuvės.
Tel. 708-656-6599

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street
Tel.: 312-776-1486

MAROUETTE

PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFĄMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite', pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų fotp. nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir
ketvirtadienį vakarais- iki 8 valan
dos. Antrarf..ir trečiad". susikalbėsit
lietuviškai.

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

DIEVO MOTERIS

savo broliukais, sesutėmis, gi
minaičiais, kaimynais. Rašo
tolimų parapijų dvasininkai, su
jaudinti šios veiklos.

ALMA MIKALIUK1ENĖ

Prof. Jonas Račkauskas su Gediminu Ilgūnu, Lietuvos Archyvų gen.
direktorium.
Nuotr. M. Vidzbelio

BENDRADARBIAVIMAS
SU LIETUVA
Prof. dr. Jonas Račkauskas
per aštuonias dienas Lietuvoje
ir Vokietijoje kovo mėnesio
pradžioje smarkiai paspartino
savo vadovaujamo Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro bendrus
veiklos projektus su Europos
mokslo ir kultūros įstaigomis. Iš
viso turėjo 18 pasitarimų su jų
vadovais.
Lietuvos Nacionalinėje M.
Mažvydo bibliotekoje susitiko
su direktorium VI. Bulava, Sil
vija Vėlavičiene, Genovaite
Griškiene. Pasitarimai vyko dėl
8-to knygų talpintuvo į bibliote
ką, dėl S. Vėlavičienės at
vykimo į LTSC kovo 31 d. (ji
baigs redaguoti knygą „Lietu
vių išeivijos knygos 19451992”).
Lietuvos Nacionaliniame mu
ziejuje su direktore Birute
Kulnyte parinko tinkamiausias
iliustracijas Centro leidžiamai
antrai ir papildytai laidai prof.
dr. William Urban knygos,
„The Baltic Crusade,” apie
kryžiuočių ir kalavijuočių
agresiją,pridengtą tikyba. Šias
iliustracijas prof. J. Račkauskas
jau parsivežė į Čikagą. Taip pat
su dir. B. Kulnyte aptarė iliu
stracijas, muziejaus renkamas
kitam Centro leidiniui, prof. dr.
Marijos Gimbutienės „Lietuvos
proistorė”. Ši knyga LTSC ben
dradarbių jau išversta į anglų
kalbą.
Direktorė B. Kulnytė prašė
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro pagalbos įgyti Lietuvos
Valstybinio muziejaus paro
doms labai reikalingų naujų
manekenų. Prof. J. Račkauskas,
sugrįžęs namo, jau nupirko 20
manekenų.
Lietuvos Banke prof. J. Rač
kauskas su Vytautu Aleksiejūnu ir Raimundu Spruntuliu ap
tarė sutartį dėl litų monetų
reprezentacinių komplektų pla
tinimo JAV ir Kanados numiz
matikų tarpe.
Lietuvos Istorijos irr*itute
LTSC pirmininkas su dr. Jūrate
Kiaupiene peržiūrėjo galutinius
tekstus Centro leidžiamai nau
jai Lietuvos istorijai, kurio
anglišką vertimą LTSC išleis
Amerikoje. Veikalas bus per
10,000 puslapių. Jų tarpe
svarbią vietą užims 16 žemėla
pių, ąnglų kalba specialiai pa
ruoštų Vilniaus universiteto
kartografinio skyriaus. Prof. J.
Račkauskas šiuos žemėlapius
parsivežė į LTSC.
Su Lietuvos Mokslo akademi
ja ir „Lietuvos Mokslas” re
daktoriumi Algimantu Liekiu
prof. J. Račkauskas aptarė to
limesnį LTSC bendradarbiavi
mą. Be to, buvo priimti ben
dri nutarimai dėl žurnalo
„Lituanus”.
Lietuvos Medicinos bibliote
koje direktorė Salvinija Kocienė
ir prof. J. Račkauskas apžvelgė
pažangą, kuri jau padaryta, vys
tant Pasaulio lietuvių gydytojų
sąjungos ir LTSC planą, stei
giant moderniausių chirurgijos
ir medicinos vaizdajuosčių cent
rą Vilniuje, su šešiais skyriais
visame krašte. Jie pasidžiaugė,
gavę 9,000 dol. paramą, iš At
viro Lietuvos fondo (Sorros fon

do padalinio) pagrindiniams
juostų demonstravimo įrengi
mams pirkti.
Vilniaus Pedagoginiame uni
versitete prof. J. Račkauskas
tarėsi su rektorium prof. A.
Pakeriu, prorektoriais ir deka
nais dėl tolimesnio bendradar
biavimo. Buvo numatyta pagy
vinti veiklą trimis kryptimis:
VPU bibliotekos praplėtimas
profesine literatūra, mokslinių
seminarų ruošimas VPU dėsty
tojams ir išeivijos mokyklų ar
chyvo kaupimas ir jų istorijos
tyrinėjimu tęsimas. Kaip žino
ma, šį darbą jau yra sėkmingai
pradėjęs VPU profesūros narys
dr. Kęstutis Pečkus. Išskirtinio
dėmesio vertas yra VPU ir
LTSC projektas — kulinarinės
lietuviškų patiekalų gaminimo
knygos išleidimas anglų kalba.
Kultūros ir Švietimo ministe
rijoje prof. J. Račkauskas
susitiko su Marijona Barkauskaite, viceministre švietimo
reikalams. Jie aptarė švietimo
reformų eigą ir Lietuvos Demo
kratiškumo ugdymo kolegijos
atidarymo reikšmę.
Šios įstaigos, kuri angliškai
vadinama College of Democracy, oficialus atidarymas įvyko
kovo 11 d. Ji veikia prie Vil
niaus Pedagoginio universiteto
ir Lietuvos Mokytojų kvalifika
cijos instituto ir siekia per
teigiamą įtaką į mokytojus
demokratine linkme auklėti
Lietuvos jaunąją kartą. Mokyto
jams planuojama didesnio mas
to konferencija Vilniuje rūgs.
20-25 d. Šios kolegijos reikalų
koordinatorius Amerikoje yra
prof. J. Račkauskas.
Lietuvos Archyvų generalinė
je direkcijoje LTSC pirmininkas
su Gediminu Ilgūnu, visos Lietu

vės archyvų generaliniu direk
toriumi, aptarė tolimesnį ben
dradarbiavimą ir jau įvykdytą
Lietuvos ambasados Vašingtone
archyvų perkėlimą į Lietuvą.
LTSC ir Lietuvos Mokslo ir
enciklopedijų leidyklos bendrai
leidžiamo JAV Lietuvių Biogra
fijų žinyno jau toli pažengę
redagavimo darbai buvo aptar
ti su leidyklos direktorium Zig
mu Pocium. Buvo apsvarstytos
ir kitos bendradarbiavimo ga
limybės.
Su prof. J. Račkausku išsa
miai pasikalbėti rado laiko ir
noro daugelis Lietuvos žymių
žmonių. Jų tarpe: prez. Algirdas
Brazauskas, opozicijos vadovas
prof. Vytautas Landsbergis,
arkivyskupas Audrys Bačkis,
Seimo vicepirmininkas Egidijus
Bičkauskas, Konservatorių par
tijos veikėja Zita Sličytė,
Socialdemokratų partijos vice
pirmininkas dr. Aloyzas Saka
las, Centro frakcijos veikėjas
Seime Romualdas Ozolas bei žy
mus Seimo narys Emanuelis
Zingeris, Lietuvos Žydų ben
druomenės garbės pirmininkas
ir Valstybinio žydų muziejaus
direktorius. Pasikalbėjimai su
valstybės pareigūnais, tarp kitų
dalykų, buvo dėl Kultūros ir
švietimo ministerijos atstovybės
išeivijai įsteigimo bei išeivijos
kultūrinių vertybių apsaugos ir
išlaikymo JAV.

Prieš pusantrų metų Lietuvos
rajoninių miestelių bei centrinė
je spaudoje sumirgėjo nauja są
voka — „Šeimos židinėlis”. Kas
ją įvedė? Ką jis reiškia?
Esu tikra, kad Čikagoje ge
ruoju prisimena Laimutę Stasę
Tamošiūnienę, pedagogikos
daktarę iš Vilniaus, kam teko su
ja artimiau bendrauti jos vieš
nagės metu. Man teko garbė
ir uždavinys būti jos mokine,
dirbti greta šešerius metus,
dalintis nusivylimo nuoskaudo
mis ir pergalės džiaugsmu. So
vietiniais metais nepripažinta,
tačiau brandinusi ir subran
dinusi originalią idėją, moksli
ninkė, tikra to žodžio prasme,
išliko savimi, ištikima savo
Idealui.
1992-ųjų metų vasarą moksli
ninkė grįžo iš Čikagos. Kaip tik
tuo metu Lietuvoje masiškai užsidarinėjo vaikų darželiai,
kaimuose jų visiškai neliko.
„Vaikams gresia pedagoginio
apleistumo pavojus! — visose
tribūnose ėmė kelti problemą
dr. Tamošiūnienė. Žinoma, pe
dagoginis apleistumas — tai tik
dalis bendro vaikų apleidimo,
neretai einantis greta socialinio,
psichologinio, dvasinio, tačiau,
kaip pedagogės, mes ypač pabrė
žiame šį aspektą. Ilgus metus
valdžia Lietuvoje žmones mokė,
kaldama į galvą, esą tėvai ne
geba ugdyti savo vaikų. Ši funk
cija dirbtinai buvo perleista
beveik vien vaikų lopšelių-dar
želių, kitų ugdymo įstaigų pedaLAIMUTt

TAMOftlŪHlEHĖ

K PASLAPČIŲ
KNYGELĖ

gogėms, specialiai tam pa
rengtoms profesionalėms. Tai
apėmė trijų kartų šeimas. Ma
mos, ypač dabartinės kartos,
užaugo su nuostata, kad vaikus
auklėja, lavina, ugdo tik specia
liai parengti pedagogai, „an
trosios mamytės”, kaip jas
vadino. Ir staiga — „antrųjų
mamyčių” nelieka, vaikas nu
metamas „pirmajai”, pasimetu
siai, nepasirengusiai imtis šios
atsakomybės, slegiamai neįsi
vaizduojamos buities naštos,
nekompetentingumo ir vienišu
mo jausmo. Ką jai daryti?
Nelaukdama, kol šią proble
mą užčiups ir į ją reaguos admi
nistracinės ar mokslinės švieti
mo institucijos „iš viršaus”
nurodydamos, ką daryti, Laimu
tė Tamošiūnienė ėmėsi realizuo
ti savo idėją. Savo asmeniniu
laiku ir lėšomis, paaukotomis
Čikagoje gyvenančių draugų, ji
Vokietijoje prof. J. Račkaus
kas lankėsi Vasario 16 gimnazi
joje, kur tarėsi su direktorium
Andriumi Šmitų. Su Lietuvių
kultūros instituto pirmininku
dr. Vincu Bartusevičiumi,
LTSC pirmininkas aptarė
abiejų įstaigų numatomą
sutartį, kuri ves į glaudesnį
bendradarbiavimą.
Prof. J. Račkauskas sugrįžo
patenkintas darbinga ir tikrai
vaisinga kelione. Šioje kelionėje
kartu su profesoriumi buvo jo
duktė Rita Račkauskaitė. Ji
nori plačiau susipažinti su
Lietuvos švietimo problemomis
ir žada š.m. rudenį vykti į
Lietuvą dėstyti anglų kalbą.
Arūnas Zailskas

su pora padėjėjų atliko Lietuvo
je mokslinį-praktinį eksperi
mentą — paskelbė ir įkūrė šei
mos židinėlius vaikams, nelan
kantiems vaikų darželių, ir jų
mamoms sueiti kartu į tam skir
tą vietą ir pabendrauti ten
sukauptų pedagoginių priemo
nių pagalba. Per gerą pusmetį
įkūrėme per 10 įvairių židinė
lių. Toliau jau idėja pati sklin
da per Lietuvą — žmonės į mus
kreipiasi, siūlydamiesi kurti
židinėlius savo aplinkoje. Šei
mos židinėlių vadovus dr. Tamo
šiūnienė moko pagal savo meto
diką. Taip įsitvirtino L.S.
Tamošiūnienės Pedagoginė šei
mos mokykla, keliaujanti per
Lietuvą.
Lyg pagal užsakymą, tuo me
tu išėjo ir pirmoji „Ugdytojo
kraitelė” — trys mokslininkės
knygos, skirtos suaugusiųjų ir
vyresniųjų šeimos vaikų ben
dravimui su mažaisiais. Tai —
„Ne toks kaip kiti” — straipsnių
rinkinys apie skaudžiausią reiš
kinį — vaiko psichofizinio vys
tymosi sulėtėjimą dėl pedagogi
nių klaidų, apie tai, kaip ben
drauti su vaiku, kad to būtų
išvengta. „Paslapčių knygelė”
— orientacinės gairės ugdytojui
— nuo kokių užduotėlių pradėti
lavinti vaiką, mat Lietuvoje
labai trūksta pačių paprasčiau
sių. Ši knygelė tinka ir ben
drauti su įvairaus amžiaus
vaikais — nuo lopšelinukų, iki
paauglių. Ir trečioji — „Aš
mokau broliuką”. Joje — vyres
niosios sesutės ir jaunesniojo
broliuko bendravimo pavyzdys:
kaip vyresnieji šeimos vaikai
gali mokyti mažesniuosius, pa
tys sukaupdami žinių, mokyda
miesi aukotis, globoti mažesnį,
jį mokyti ir mylėti. Kartu ši
knyga — orientacinės gairės su
augusiajam ugdytojui, kaip ir
kuo papildyti vaiko pedagoginę
aplinką. Šios „Ugdytojo kraite
lės”, Nr. 1 pagrindu kuriasi vis
nauji šeimos židinėliai — ten,
kur yra vietinių žmonių, sutin
kančių aukotis taip, kaip auko
jasi pati idėjos autorė, mūsų cen
tro mokslinė vadovė pedagogi
kos daktarė Laimutė Stasė
Tamošiūnienė. Jos pavyzdys
įkvepia ir mus, dirbančius gre
ta, ir žmones, pas kuriuos lan
komės su šia misija. Atsiliepia
nuošalių kaimo pradžios mo
kyklų mokytojai, atkampiausių
vietovių bibliotekų darbuotojos,
rajonų švietimo skyriai. Mums
rašo vyresnieji vaikai — apie
tai, kaip ir kuo jie gyvena, kaip
sekasi draugauti su mažaisiais

Knygelių galima gauti ir
šiapus Atlanto, kreipiantis į
Almą Mikaliukienę, 4428 S.
Rockwell St., Chicago, IL 60632;
tel. 312-376-0559, faksas
312-927-4659.
Kaip jau matyti, mūsų darbo
taikinys — kaimo žmogus — vai
kas, mama, tėvas, pedagogas,
kultūros namų darbuotojas.
Miesto mamoms ir jų vaiku
čiams pradėjome Mamų klubą,
į kurį jos gali ateiti pasidalinti
savo rūpesčiais, problemomis,
paprasčiausiai „pasižmonėti”.
Buvome įkūrę ir centrinį šeimos
židinį viename Vilniaus vaikų
darželyje. Tačiau po pusmečio
darželį uždarė, ir, kol laukėme
kitų patalpų, židinį porą sykių
apvogė... Vis dėlto rugsėjo
mėnesį jis vėl pradės veikti kito
je vietoje.

FINANCIAL
PATARIMAI VELTUI
PROFESIONALUS
PATARNAVIMAS
5958 S. Pulaski
Chicago, IL 60629

.

A.tA.
KRISTINAI B. KINČINIENEI
mirus, jos vyrą JONĄ, sūnus — JONĄ ir MYKOLĄ,
motiną IRENĄ, tėvą JUOZĄ KASPERAVIČIŲ ir

žmoną TERESĘ, seseris — TERESĘ AKLEY,
MARYTĘ STAWELL su vyru SAM ir RASĄ WOODROM su vyru JEFF, brolius — JUOZĄ ir PAULIŲ
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

liūdime.

Vytautas ir Elena Jasinevičiai
Vytautas ir Sofija Ripskiai
Bronė Rusteikienė
Juozas ir Aldona Stasiuliai
Kazimieras ir Katrytė Valiai
Bernardas ir Birutė Vindašiai

Mylimai žmonai

A.tA.
MARIJAI GURĖNIENEI
mirus, jos vyrui BRONIUI ir giminėms reiškiu gilią
užuojautą ir kartu liūdžiu.

Nina Grigaliūnienė-Norienė

A.tA.
BIRUTEI MURAŠKIENEI

Štai tiek naujienų norėjau šį
kartą papasakoti apie mūsų gy
venimą ir darbą Lietuvoje. Čia
paliečiau tik vieną L. S. Tamo
šiūnienės mokslinės idėjos as
pektą — darbus, kuriuos jau
konkrečiai atlikome praktikoje.
Nerašiau apie mūsų santykius
ir su oficialiąja pedagogika.
Turime visų lygių švietimo ir
valdžios įstaigų pritarimą, bet
esame nepriklausomi. Džiaugia
mės šita laisve ir ja naudojamės.
Džiaugiamės ir savo rėmėjų
pagalba. O tarp jų — Atviros
Lietuvos fondas, kurio lėšomis
pradėtos leisti mūsų knygos,
akcinė bendrovė „Viniaus baldų
kombinatas”, leidykla „Asveja”, firmos „Transpak” Lietuvos
skyrius — akcinė bendrovė
„Aleksas” ir daug privačių
asmenų iš Amerikos, Vokietijos,
Kanados. Juk kol kas tik
pradedame savo praktinę
veiklą, nors jos vaisiai jau ir
dabar rodo, kad sėjame tinkamą
sėklą.

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS
*
*
*
*
*
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Perfinansavimas
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai
5% pradinis įmokėjimas
Be pajamų patikrinimo
Be punktų

Linas Kliarskis
Tel. 312-735-8111
“Pager” 312-289-4806

Illinois Residential Mortgage Licnece of Illinois Savings & Residential Loan Commissioner Funds
Are Provided by Another Entity Which May Afect The Availability of Funds

LOS ANGELES „SPINDULIO”
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS
„Mes dainuojame” 40 min. vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota,
„spinduliukų” suvaidinta pasieks rinką 1994 m. birželio S d.
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 dol. ar daugiau (galima nurašyti
nuo mokesčių L.B. Spindulys) gaus vaizdajuostę, bus įrašyti į 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 Angelas, CA 90027
Kasetės kaina 34.95 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto,
iki birželio 5 d., tik 29.95 dol. Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 3 dol.
(JAV-ėse), į užsienį — 7 dol. Čekius siųsti:

Neovlsion 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.

mirus, giliam liūdesy likusius: vyrą VYTAUTĄ,
dukrą DANUTĘ, žentą RIMĄ ir anūką AIDĄ GEDEIKUS, seserį MARIJĄ su vyru, brolio PETRO ŽU
KAUSKO šeimą Kanadoje ir kitus artimuosius šir
dingai užjaučiame ir liūdime.

Kazimiera ir Antanas Juzaičiai
ir šeima

A.tA.
Dr. GUSTAVUI PETERSONUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui
RIČARDUI PETERSONUI, LTSC periodikos di
rektoriui, ir brolienei, STASEI PETERSONIENEI,
PLI direktorei.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų
Centro ir Pedagoginio Lituanistikos
Instituto vadovybė ir bendradarbiai

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 AVĖ.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET
CICERO 1446 S. 50th AVĖ.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre
— Seklyčioje — gegužės 4 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, bus Mo
tinos dienos minėjimas. Pa
skaitą skaitys dr. Albina Pruns
kienė, meninę programą atliks
„Lietuvos Vaikų vilties” vai
kučiai, kuriuos paruošė
Apolonija Steponavičienė. Po
programos bendri pietūs. Visi
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite!
Patiksliname. Ketvirta
dienio, balandžio 28 d. laidoje (5
psl.) dr. A. Tylos straipsnyje dėl
neaiškaus rankraščio padaryta
klaida. Parašyta „...antihitle
rinės koalicijos sudėtyje buvo
nuožmių žmonių naikinimo
valstybė — Sovietų sąjunga”,
turi būti: „... buvo nuožmi žmo
nių naikinimo...”

Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza
Lietuvių Prekybos rūmų šiemet
išrinktas „Pasižymėjusiu metų
žmogumi”. Jam specialus
žymuo bus įteiktas Prekybos
rūmų bankete šį sekmadienį,
gegužės 1 d., Martiniąue
pokylių salėje. Banketo pradžia
5 vai. Būtų gražu, kad mūsų vi
suomenė ir organizacijos labiau
susidomėtų šiuo renginiu ir
pasistengtų dalyvauti konsulo
Kleizos pagerbime. Juk jis
tikrai nusipelnęs dėmesio ir
paramos. Esame tikri, kad bilie
tų į banketą dar yra. Galima
pasiskambinti Marytei Kinčienei 312-927-4990 arba Vince
Samaška 312-735-4722 ir
sužinoti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas,
Amerikos Lietuvių Tautinės są
jungos pirmininkas, balandžio
23 d. Brooklyn, NY, įvykusiame
Tautos fondo suvažiavime iš
rinktas į fondo tarybą. Iš Čika
gos apylinkių į tarybą išrinktas
ir Pranas Povilaitis.

Švenčiant „Pensininko” žurnalo 10 metų sukaktuves, programą atliko Aldona
ir Algirdas Braziai. Šventė įvyko bal. 23 d. Seklyčioje, Čikagoje.
Nuotr. Antano Malinausko

x Motinos Dienos proga,
gegužės 8 d., sekmadienį, po 11
v.r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte,
ruošiami pietūs. Visi kviečiami
atsilankyti su savo mamytėmis
bei močiutėmis, pasivaišinti ir,
tuo pačiu, prisidėti prie misijos
išlaikymo. Dėl rezervacijų
kreiptis: tel. 708-968-7377.
(sk)

x BINGO žaidimai PLC Le
monte pradedami gegužės 4 d.,
trečiadienį, 5 vai. vakaro. Cen
tro didžiojoje salėje ir vyks
kiekvieną trečiadienį, tuo pačiu
laiku. Bingo žaidimų atidarymo
proga žaidėjai bus pavaišinti
karšta vakariene. Kviečiame
dalyvauti ir išbandyti savo
laimę. Vadovai — Alė ir Algis
Lieponiai.
(sk)
Advokatė LINA ALTA
Imigracija ir civilinės bylos
875 La Playa St.
San Francisco. CA 94121

Tel. 415-221-4805

Dėl teisinių patarimų
Illinois ir Florida valstijose
kreipkitės j advokatą
BRYAN R. BAGDADY, P.C.
25 Northwest Pt. Blvd., Suite 550
Eik Grove Village, IL 60007
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603

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

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

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

Čikagoje šiuo metu vieši
kun. Alionidas Budrius (iš
Telšių vyskupijos). Rytoj, ba
landžio 30 d., 10:30 vai. ryto jis
aukos šv. Mišias Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje
Marąuette Parke. Kun. Budrius
yra net trijų parapijų Lietuvoje
klebonas. Viso parapijos labai
sunkiai verčiasi — tikinčiųjų
uolumas didelis, bet nėra lėšų
pagrindiniams bažnyčios re
montams. Juk žinome, kaip ka
talikų bažnyčios buvo apleistos
bolševikmečiu, neleidžiant jas
taisyti ar statyti naujų, kad
tikėjimas pamažu išnyktų ateiz
mo dumble. Kun. Budrius, Tel
šių vyskupo A. Vaičiaus lei
dimu, lankosi Amerikoje, tikė
damasis surinkti kiek lėšų savo
parapijoms, kad galėtų atlikti
būtiniausius remontus bažny
čiose. Kun. A. Budrius apsi
stojęs Čikagoje marijonų vie
nuolyne. Išvyksta atgal į
Lietuvą gegužės 12 d.

x Gegužinės pamaldos Švč.
M. Marijos garbei su šv. Mišių
auka gegužės 7 d., šeštadienį 6
v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Kviečia Židinys.
(sk)

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ii
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (312)
778-2233 — Casa Blanca.
(sk)

Snieguolė Zalatorė ir Lai
ma Šulaitytė-Day paruošė ir
išleido turistinę knygą anglų
kalba apie Lietuvą, kuri šiomis
dienomis išėjo iš spaudos ir jau
yra platinama. Juodvi yra jau
nystės draugės ir, nežiūrint, kad
yra gimusios Cicero mieste prie
Čikagos, yra labai pamilusios
Lietuvą (pirmoji iš jų net ap
sigyveno ten) ir daro viską, kad
tik savo tėvų kraštą galėtų la
biau išpopuliarinti.

Vasario 16-sios proga vyresniųjų Maironio (Lemonte) lit. mokyklos klasių mokiniai sukūrė eilė
raščių, kuriuos paskaitė jaunesniems savo mokslo draugams.

DVASINIS
ATSIGAIVINIMAS
SEKLYČIOJE
Balandžio 20, gražią pava
sario dieną, į Seklyčią susirinko
nemažas skaičius pašnekesių
mėgėjų. Seklyčia yra tapusi
Marąuette Parke ir apylinkėse
gyvenančių vyresnio amžiaus
asmenų susirinkimo vieta.
Programų vadovė, Elena Siru
tienė pristatė „Pensininko”
redaktorių Karolį Milkovaitį,
atvykusį iš Los Angeles. Jis
skaitė paskaitą: „Vergas ir
karalius viename kūne”.
Karolis Milkovaitis yra gamy
bos inžinierius, poetas, rašytojas
ir labai sumanus „Pensininko”
redaktorius. Savo paskaitoje
gvildeno žmonių vidinius nusi
teikimus. Pagal paskaitininką,
yra žmonių, galvojančių, kad
juos kažkas persekioja, jie bijosi
išreikšti savo nuomonę ir linkę
pataikauti. Tokie asmenys yra
dvasiniai vergai. Dievas, su

tverdamas žmogų, davė jam
įvairius talentus: meilei,
linksmumui, maldai, neaplenkė
ir liūdesio. Kitais žodžiais ta
riant, žmonės yra įvairių
dvasinių nusiteikimų. Kiekvie
nas žmogus turi jaustis esąs
savo asmenybės karalius, bet
nebūti „verkšlenančiu gluos
niu”. Neturi prarasti dvasinių
jėgų ir laukti, kad visos įsivaiz
duotos negerovės kristų ant jo
pečių. Žmonės, kurie šitaip
galvoja, tampa dvasiniais ver
gais. Iš šitos padėties žmogų gali
išgelbėti tik pozityvus galvo
jimas, pasitikėjimas Dievu ir
nuoširdi malda. Kalbėtojas taip
pat pabrėžė, kad neigiamas
galvojimas, nepasitikėjimas
savimi, nenoras prisipažinti
klydusiu ir kitame matyti tik
bloga, žlugdo žmogaus dvasią.
Jis tampa savo dvasios vergu ir
ligoniu. Kalbėtojas pateikė
daug pavyzdžių, kur neigia
mybės sužlugdė žmones, o
pozityvus nusiteikimas išgydė ir
kūniškas ligas. Viena ar kita
nesėkmė dar nereiškia, kad
esame praradę savo tikslą. Skai
tant
didžiųjų
išradėjų
pasisakymus, matysime, kad ir
jie turėjo nepasisekimų, bet
nepalūžo ir dar su stipresniu
pasiryžimu veržėsi į priekį.
Dievas laimina tuos, kurie
keliauja per kliūtis ir per
sunkumus pasiekia tikslą.
Griaukime mūsų sielose susida
riusias užtvaras, negalvokime,
kad esame mažaverčiai, ne-

Ramunė Kubiliūtė, mūsų
x Optical Studio, 2620 W.
nuolatinė bendradarbė, yra įsi
71st St., Chicago, IL 60629,
jungusi į plačiašakę lietuvišką
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al JAV LB Socialinių reik. tarybos pirm. Birutė Jasaitienė (kairėje), „Pensi veiklą šiapus Atlanto, bet ne
doną Kaminskienę. Darbo vai.: ninko” žurnalo redaktorius Karolis Milkovaitis ir gubernatoriaus Jim Edgar pamiršta ir Tėvynės. Ji dažnai
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., atstovė Pat Michalski, įteikusi redaktoriui Illinois gubernatoriaus sveikinimą siunčia medicinos žurnalus ir
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 „Pensininko” vakarienėje balandžio 22 d.
knygas Lietuvos Medicinos
Nuotr. Antano Malinausko bibliotekai.
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd.
uždaryta.
x Knygą „Balionai, bana
(sk)
Los Angeles Dramos sam nai ir biurokratai”, redaguotą
x „Pensininko” žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei būris gegužės 21-22 d. Jaunimo ir papildytą P. Žumbakio ko
x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicago kalų Taryba, red. Karolis Mil centre atliks Algirdo Landsber mentarų per radiją leidinį,
kovaitis, galima užsiprenume gio pjesę „Vėjas gluosniuose”. galima įsigyti; Patria parduo
je ir apylinkėse. Skambinkite
REZMAX REALTORS, Rimas ruoti adresu: 2711 W. 71 St., Režisuoja Alg. Žemaitaitis. tuvėje 2638 W. 71 St., Chica
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar- , Chicago, IL 60629. Prenu Rengia Margutis. Bilietų jau go, IL 60629, arba užsakant
merata metams JAV-bėse $15, galima įsigyti Margučio rašti paštu už $15 ar didesnę auką.
ba (708) 425-7161.
(sk)
(sk) Kanadoje ir Europoje nuo š.m. nėje ir Vaznelių parduotuvėje.
kovo 1 d. — $25. Išeina vieną
x „Saulutė”, Lietuvos naš
x Baltic Monuments, Ine., kartą į mėnesį. Tai vertinga
x NAMAMS PIRKTI PA
laičių
globos būrelis, dėkoja SKOLOS duodamos mažais mė
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. dovana įvairiomis progomis.
Romui Pukščiui „Transpak” nesiniais įmokėjimais ir pri
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
(sk)
siuntimo
įstaigos savininkui, einamais nuošimčiais. Kreipki
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
x SAGIL’S restoranas yra kad nemokumai nusiuntė „Sau tės į Mutual Federal Savings,
(sk) lietuviška valgykla su daugybe lutės” siuntinius į „Kaimo kūdi 2212 West Cermak Road —
kių namus” ir į Kauno vaikų Tel. (312) 847-7747.
x Ligos draudimas atvyku- ■ skaniausių lietuviškų patie globos namus „Viltis”.
(sk)
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. kalų. Neatsilankę nežinosite,
(sk)
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & j kaip gausiai, gardžiai ir nebran
x Šiandien, balandžio 30 d.
x „Saulutė”, Lietuvos naš visi keliai veda į Jaunimo
L. Insurance Agency, 4651 S. Į giai galite pas mus papietauti.
Ashland Avė., Chicago, IL Sav. I. Naujokienė. „Sagil’s”, laičių globos būrelis dėkoja už centrą, nes čia 7:30 vai. vakaro
6814 W. 87 St., Burbank, IL sekančias aukas vargstantiems
60609. Tel. 1-312-523-9191.
prasideda Lietuvos estrados
Lietuvos vaikams Donald M.
(sk) , 60459, tel. 708-598-0685.
karaliaus — St. Povilaičio kon
(sk) Petkus (Marąuette Funeral
certas.
x DĖMESIO VIDEO APA-.
Homes) $150, Debra Simmons
(sk)
x
Prieš
užsisakydami
pa

RATŲ SAVININKAI! Norė
$50, Rima Balčiūnienė $20.
x
Stasė
Kankus
iš
Necedah
minklą,
aplankykite
St.
dami tikrai kokybiškai išversti
Ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner
video įrašus iš Lietuvoje naudo Casimir Memorials, 3914 W. Rd., Buffalo Grove, IL 60089. WI, „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetui atsiuntė $100,
jamos PAL sistemos į amerikie lllth St. Turime didelį pasi
(sk) kad būtų paremtas Viduklės
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, rinkimą: matysite granito
x KAUNAS! Skriskite tiesiai klebono kun. Viktoro Aukšta
kreipkitės į INTERVIDEO. Su spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
moderniausia „digital” apara paminklus mūsų dirbtuvėje į Kauną iš Čikagos. Kainos kalnio globojamas vienas iš
tūra, už prieinamą kainą mes pagal jūsų pageidavimą — balandžio ir gegužės mėn. $780, našlaičių. Viduklės klebonas
perrašome viso pasaulio video ir brėžinius. Prieš pastatant pa birželio, liepos ir rugpjūčio $890, globoja 30 našlaičių. „Lietuvos
filmo formatus. Mūsų adresas: minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi plius mokesčiai. Į vieną pusę Našlaičių Globos” komitetas
INTERVIDEO, 3533 S. AR tikinti, kad jis padarytas, kaip $450 ir $530 plius mokesčiai. laukia daugiau geradarių, kurie
CHER AVĖ., CHICAGO, IL buvo jūsų pageidauta. Sav. Li Rezervacijoms kreipkitės į: padėtų Viduklės našlaičiams.
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. Travel Advisers, Ine. 708- Komiteto adresas: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.
312-233-6335.
524-2244.
Petras Bernotas.
(sk)
(sk)
(sk)
(sk)

i

tinkantys atlikti didelių darbų.
Vidinė ir išorinė baimė sukelia
vergiškumą ir savęs pažemi
nimą.
Ši paskaita visiems patiko ir
nuteikė žmones teigiamai.
Paskaitos išvadoj buvo pa
brėžta, kad nuoširdus pasiauko
jimas Dievui, susikaupimas
maldoje, geri ir pozityvūs darbai
artimui prives prie teigiamo
savęs įvertinimo.
Po paskaitos buvo trumpa
meninė programa. Iš Lietuvos
atvykęs Vytautas Babravičius
— „Simas” padainavo keletą
dainų. Jis pats kuria dainas,
groja gitara ir lūpine armoni
kėle. Jo dainose yra jau
natviškas džiaugsmas ir
tėvynės meilė. Aktorė Apoloni
ja Steponavičienė padeklamavo
du Karolio Milkovaičio eilėrašius, primenančius tėviškės
laukus ir klonius. Po paskaitos
ir meninės dalies dalyviai
vaišinosi
pietumis
ir
šnekučiavosi.
Antanas Paužuolis

CICERO SĄJUNGIETĖS
ŠVENTĖ ATVELYKĮ

Atvelykio sekmadienį Cicero
Šv. Antano bažnyčioje, lietu
viams skirtu (sumos) laiku
11 vai., šv. Mišių intencija
buvo už Cicero Amerikos Lietu
vių R.K. Moterų sąjungos gyvą
sias ir mirusias nares. Šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė
kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Gražiai, kaip ir Velykose, gie
dojo — choristais iš Lietuvos su
stiprintas, parapijos lietuvių
choras, vadovaujamas Marijaus
Prapuolenio. Pasimelsti mi
nėtos intencijos proga susi
rinko, iki šiol dar veiklus,
mažas būrelis Cicero sąjungiečių. Skubiai retėjant lietuvių
sodyboms, išnyko veikusios prie
parapijos lietuvių organizacijos.
Tik šis Moterų sąjungiečių bū
relis išliko, lyg veikusiųjų orga
nizacijų simbolis. Brandus jų
amžius liudija, kad jos yra
vienos tų, pastačiusių savo
aukomis gražią Šv. Antano
bažnyčią. Galima manyti, kad
maldos metu ne vienai sąjungietei skruostu nusirito graudi
ašara, prisiminus praeities
dienas, kada šioje bažnyčioje
nuo ankstyvo ryto iki pamaldų
pabaigos skambėjo lietuviškas

žodis ir giesmės, o jos pačios su
organizacijos vėliava gausiu
būriu procesijoje ėjo.
Tačiau jos tebėra ryžtingos,
širdyje tebeturi įdiegtą lietuvy
bės jausmą, tiki sąjungos
reikšme ir, kaip sąjungos
padalinys, nori prisidėti prie
bendros veiklos. Pažymėtina,
kad šia proga pas Cicero sąjun
gietes iš tolimo Wisconsin ryžo
si atvykti centro valdybos narė
Palmira Braidenbach, užtruk
dama kelionėje į Cicero daugiau
kaip dvi valandas.
Iš bažnyčios sąjungietes susi
rinko parapijos salėje užkan
džiui, numatytai religinio po
būdžio valandėlei, ir savo
(Cicero) kuopos reikalų aptari
mui. Kalbėjo Aldona Zailskaitė,
teologijos ir Šv. Rašto magistrė
ir dėstytoja, „Draugo” redak
torė ir jo šeštadieninės laidos
skilties „Rimties valandėlė” au
torė, besireiškianti Cicero tikin
čiųjų lietuvių tarpe, kaip pagal
bininkė parapijos religinių
poreikių organizavimui. Be
sąjungiečių iš bažnyčios atėjo ir
viešnių. Kalbėtoja Šv. Rašto pa
vyzdžiais vaizdingai nušvietė
kančios ir aukos prasmę bei
maldos galią, ir atsakinėjo į
klausimus. Būtų naudinga,
draugėn suėjus, dažniau turėti
tokio pobūdžio pokalbius.
Šventės tolimesnėje pro
gramoje, Cicero kuopos pirm.
Bronė Motušienė kalbėjo apie
Moterų sąjungos veiklą ir pra
ėjusiais metais padalintas
aukas. Su 1,000 dol. įstota į
Draugo fondą '. Tokia pat suma
sušelptas Šv. Kazimiero seserys-pensininkės. 1,000-čiu dol.
paremtas Seserų pranciškonių
veikimas. Po 500 dol. duota N.
Pradėtosios Marijos seserims ir
„Alkos” muziejui Putname, Šv.
Kazimiero kolegijai Romoje ir
lietuviams pranciškonams; 460
dol. — „Našlaičių globos” komi
tetui. Kitiems reikalams skirtos
mažesnės sumos. ALRK Moterų
sąjungos kongresas, 1993-ais
Putname, pasižymėjusia lietuve
moterim išrinko JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pirm. Biru
tę Jasaitienę. Sąjunga turi dele
gates Amerikos Lietuvių R.K.
Federacijoje, Amerikos Lietuvių
Taryboje ir „Dainavos” sto
vyklos organizacijoje.
Lietuvių katalikių moterų
dėmesys ALRK Moterų sąjun
gai ir jungimasis į jos veiklą
galėtų būti žymiai didesnis,
juolab, kai Amerikoje nėra ki
tos panašaus pobūdžio moterų
organizacijos.
B. Motušienė

iŠ ARTI IR TOLI
A.a. dr. Jokūbas Stukas,
gyvenęs Watchung, NJ, mirė
balandžio 29 d., 1:15 vai. r. Summit ligoninėje New Jersey. Jis
buvo Lietuvos Atsiminimų radi
jo laidų steigėjas ir nuolatinis
vedėjais, taip pat Lietuvos Vyčių
veikėjas, pasižymėjęs ir svar
biais labdaros darbais Lietuvai.
Apie laidotuvės ir kitos informa
cijos, susietos su a.a. J. Stuko
mirtimi, bus praneštos vėliau.

WEV1.

A.a. dr. Jokūbas Stukas.

