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Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai kalbėjosi apie 

muitus ir prekybą

JAV saugumo įstatymas 
paneigia Rusijos įtakos 

sferą
Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 

Penktadienio rytą į Lenkiją su 
oficialiu vizitu atvyko Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Prezidentą, jo dukrą Aud
ronę Ūsonienę bei delegacijos 
narius pasitiko Lenkijos 
prezidento ir užsienio reikalų 
ministerijos protokolo tarnybų 
vadovai, kiti oficialūs asmenys. 
Iškilmingas svečių pasveiki
nimas įvyko Lenkijos Preziden
to rūmų — jo oficialios reziden
cijos kieme.

Algirdą Brazauską pasitikęs 
Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa pristatė Lenkijos mi
nistrų tarybos pirmininką 
Waldemar Pavvlak, Lenkijos 
Seimo maršalką Jozef Oleksy, 
Senato maršalką Adam Struzik, 
kitus oficialius asmenis. Buvo 
atlikti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybiniai himnai.

Prezidento rūmuose prasidėjo 
Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
derybos. Į Varšuvą atvykusioje 
Lietuvos delegacijoje buvo 
užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų minis
tras Mindaugas Stankevičius, 
švietimo ir mokslo ministras 
Vladislovas Domarkas, kultūros 
ministras Juozas Nekrošius, 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis, pre
zidento patarėjas užsienio poli
tikai Justas Paleckis, Seimo 
nariai Vytautas Plečkaitis ir 
Zbignevas Semenovičius, Pra
monininkų Konfederacijos pre
zidentas Bronislovas Lubys.

Kaip vėliau buvo informuoti 
žurnalistai, Lech Walęsa pritarė 
Algirdo Brazausko pasiūlymui 
sudaryti bendrą Lietuvos ir 
Lenkijos komisiją, kuri pateiktų 
pasiūlymus, kaip iš esmės pa
gerinti muitinių bei sienos 
perėjimo punktų darbą.

A. Brazauskas sakė, kad, jo 
nuomone, reikėtų taip pat 
paspartinti derybas dėl laisvos 
prekybos tarp Lietuvos ir Len
kijos.

Lenkijos delegacija kėlė klau
simą dėl Lenkijos karo veteranų 
klubo Lietuvoje įsteigimo, dėl Vil
niaus ribų išplėtimo, kuris, jų 
nuomone, pažeidžia kai kurių 
Lietuvos lenkų interesus, taip 
pat dėl Valstybinės kalbos įsta
tymo. Prezidentas Brazauskas 
išdėstė Lietuvos poziciją šiais 
klausimais, jo atsakymas paten
kino Lenkijos delegacijos na
rius.

Lietuvos ir Lenkijos preziden-

i

Vienuolikai lietuvių —
Izraelio

apdovanojimas
Vilnius, vasario 13 d. (Elta) — 

Vienuolikai Lietuvos gyventojų, 
karo metais išgelbėjusių žydų 
gyvybes, sostinėje Tel Aviv bus 
įteikiami Izraelio „Yad Vašem” 
instituto „Pasaulio teisuolių” 
medaliai, įsteigti dar 1967 me
tais.

Iškilmingame renginyje me
daliai ir garbės raštai bus įteikti 
įvairiuose šalies miestuose bei 
rajonuose gyvenantiems pa
tiems teisuoliams bei jų atsto
vams — vaikams ir anūkams. 
Apdovanojimus įteiks Izraelio 
nepaprastoji ir įgaliotoji am
basadorė Lietuvai Tova Herzl.

Lietuvoje „Pasaulio teisuolių” 
medaliais jau apdovanoti 154 
žmonės. Iškilmingas jų įteiki
mas vyksta kas trys mėnesiai.

tai kaip labai svarbų įvertino 
paskutinį JAV Kongreso spren
dimą kandidačių į NATO nares 
sąraše palikti Baltijos valstybes.

Pasibaigus deryboms, A. Bra
zauskas ir L. Walęsa pasirašė 
bendrą deklaraciją, kurioje 
pabrėžiamas Lietuvos ir Lenki
jos siekimai toliau plėtoti 
dvišalius santykius ir bendra
darbiavimą pagal tarptautinės 
teisės ir Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos principus, siekimas pri
sijungti prie NATO bei stiprinti 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizaciją (ESBO).

Po pietų Algirdas Brazauskas 
ir dalis delegacijos narių nu
vyko į Lenkijos Seimą. Plo
jimais sutiktas Lietuvos pre
zidentas Seime pasakė kalbą.

Prisiminęs sudėtingą šimtme
čių Lietuvos ir Lenkijos tar
pusavio santykių istoriją, 
Lietuvos prezidentas pažymėjo, 
kad blogai yra tai, jog aštrūs 
tarpusavio ginčai bei XX 
amžiaus pradžios įvykiai turėjo 
neigiamos reikšmės Lietuvos ir 
Lenkijos likimui. Tačiau nau
jausi įvykiai Europoje suteikia 
istorinę galimybę nekartoti 
fatališkų praeities klaidų.

Be kita ko A. Brazauskas savo 
kalboje paminėjo, kad dabar 
Lietuvoje lenkų kalba leidžiami 
septyni laikraščiai ir keturi kiti 
periodiniai leidiniai, veikia 
radijo stotis „Znad Wilii”, yra 
daugiau nei 25 lenkiškos orga
nizacijos, 127 mokyklose dėsto
ma lenkų kalba. Daugiausia dė
mesio, Lietuvos prezidento 
manymu, šiandien reikia skir
ti tolesniam prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
plėtojimui, turizmo skatinimui.

Lietuvos ir Lenkijos sieną A. 
Brazauskas savo kalboje Lenki
jos Seime pavadino nesusipra
timu, kuris turi būti kuo 
greičiau pašalintas. Ji Lietuvos 
prezidentui primenanti liūdnos 
atminties Berlyno sieną, dali
jusią Europą. „Todėl ją turime 
pakeisti civilizuotas valstybes 
skiriančias riboženkliais ir tik 
būtina kontrole”, sakė jis.

Prezidento Brazausko many
mu, vertėtų pasvarstyti Lietu
vos ir Lenkijos jungtinio taikos 
palaikymo bataliono įkūrimo, 
bendros oro erdvės ir jūrų sienos 
kontrolės galimybes.

Tomas Venclova
lankosi Lietuvoje

Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 
1 Prezidentas Algirdas Brazaus

kas priėmėjo kvietimu Lietuvo
je viešintį Lietuvos Helsinkio 
grupės narį, Yale universiteto 
profesorių Tomą Venclovą su 
žmona. Pokalbio metu buvo 
pasikeista nuomonėmis apie 
penkerius Lietuvos laisvės 
metus, vidaus ir užsienio poli
tikos aktualijas.

Prez. Brazauskas pažymėjo, 
kad T. Venclovos pilietinė pozi
cija palankiai įtakojo visuo
menės nuotaikas suartinant lie
tuvių ir lenkų, lietuvių ir žydų 
tautas. Savo literatūrine veikla 
ir straipsniais bei visuomenine 
veikla jis daug prisidėjo šalinant 
praeities šešėlius santykiuose 
tarp tautų Lietuvoje bei ugdant 
demokratiškai mąstančią visuo
menę.

Tos pačios dienos vakare To
mas Venclova Lietuvos meni
ninkų rūmuose susitiko su savo

Vasano 6 d. Lietuvoje viešėjo Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenko (kairėje) ir su Lietuvos 
prezldentLu Brazausku pasirašė sutartis dėl sienų ir draugiškų santykių. Spaudos konferen
cijoje jis buvo paklaustas apie Baltarusijos parlamentarų iš Maskvos parsivežtą pasiūlymą kad 
Rusija norinti padėti saugoti sieną su Baltijos šalimis. A. Lukašenko teigimu, Maskva Minskui 
to nesiūliusi, o , jei pasiūlys, tada ir svarstysim” ir dar pridūrė: „Mūsų pasieniečiai pakankamai 
aukšto lygio, ir gal pasienyje su Lietuva to nereikia”. Jis taip pat paneigė teiginį, būk jo šalis 
pasienyje su Lietuva telkia ginkluotę.

Atidengta atminimo lenta 
diplomatams Lozoraičiams

Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 
Kaune prie namo Donelaičio g. 
58 vasario 18 d. atidengta 
paminklinė lenta diplomatams 
tėvui ir sūnui Lozoraičiams pa
gerbti. Užrašas po skulptoriaus 
V. Žuklio sukurtu bareljefu 
sako, kad čia 1935-1939 metais 
gyveno Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras, oku
pacijos metais Lietuvos diplo
matijos vadovas užsienyje 
Stasys Lozoraitis (miręs 1983 m. 
Romoje) ir jo sūnus, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone ir 
Romoje, Vytauto Didžiojo uni
versiteto garbės daktaras

Lietuvos, Graikijos ir Kipro 
parlamentarai stiprins šių 

šalių ryšius
Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 

Penktadienį Seimo rūmuose 
vykusioje spaudos konferencijo
je Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas informavo apie jo va
dovaujamos Lietuvos parlamen
to delegacijos oficialius vizitus 
į Kiprą ir Graikiją vasario 6-13 
dienomis. Tai buvo pirmieji ofi
cialūs aukštųjų Lietuvos valsty
bės ir valdžios pareigūnų vizitai 
šiose šalyse.

Spaudos konferencijoje Česlo
vas Juršėnas pabrėžė, jog šie 
vizitai suaktyvins dvišalių 
santykių plėtojimą įvairiose 
srityse. Jau yra parengti ir ar
timiausiu metu turėtų būti pa
sirašyti bei ratifikuoti susi
tarimai dėl dvigubų mokesčių 
išvengimo ir investicijų skati
nimo, turizmo plėtojimo bei pre
kybos bendradarbiavimo, kiti 
dokumentai. Pasak Seimo pir
mininko, trijų šalių parlamen
tarai įsipareigojo dėti visas pa
stangas, kad būtų kuo greičiau 
pasirašyti jau parengti bei 
rengiami nauji Lietuvos, Kipro 
ir Graikijos ryšius skatinantys 
susitarimai.

Spaudos konferencijoje buvo 
pažymėta, kad Lietuvą bei

kūrybos gerbėjais ir skaitė 
pranešimą „Lietuva ir pasaulis: 
abipusis atsivėrimas?”

Susitikime dalyvavo preziden
tas Algirdas Brazauskas, trečia
dienį Lietuvos valstybės atkū
rimo dienos — Vasario 16-osios 
— proga rašytojui įteiksiantis 
2-ojo laipsnio Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordiną.

Stasys Lozoraitis (miręs 1994 m. 
Vašingtone).

Žymaus tautiečio Stasio Lozo
raičio (sūnaus) atminimui 
Kaune, Kryžių kalnelyje taip 
pat skirtas koplytstulpis, pa
statytas pernai rudenį, diploma
to vardu yra pavadinta viena 
miesto gatvių.

Prie minėtojo namo K. Done
laičio gatvėje kandidatavusiam 
į atkurtos Lietuvos prezidentus 
ir Kaune laimėjusiam rinkimus 
ambasadoriui Stasiui Lozorai
čiui miesto visuomenės valia ir 
lėšomis ketinama pastatyti ir 
paminklą.

Viduržiemio jūros šalis sieja ir 
istorijos ryšiai. Dabartinis 
Graikijos ministras pirmininkas 
yra nuo Vilniaus kilusio 1863 
metų sukilimo dalyvio Zigman
to Mineikos anūkas. O Elados 
žemės žmonėms buvo ypač įdo
mu tai, kad Seimo delegacijoje 
buvęs Nikalojus Medvedevas 
yra Lietuvos graikų bendrijos 
narys.

• Lietuvoje šią savaitę dieną 
buvo 9 laipsniai Celsijaus (48 F). 
Nors praėjusį savaitgalį gausiai 
pasnigo, dabar tojau nematyti. 
Pamario rajone daugiau kaip 
35,000 hektarų užlieta van
deniu. Ledai verčia elektros 
stulpus. Kai kurie kaimai likę 
be elektros. Vyriausybė neduo
da pinigų potvynių padariniams 
taisyti. Elektrikai, gavę specia
lius kabelio iš danų labdaros, 
nutiesė jį per medžius, ir dabar 
jau kai kurių kaimų gyventojai 
vėl gauna elektrą.

Sausio pabaigoje Rumunuos Senato pirmininkas Oliviu Gherman (vidury) 
lankėsi Lietuvos Seime, kur jį priėmė Seimo kancleris Nerijus Germanas 
(kairėje). Parlamento nariai dalinosi panašiomis patirtimis.

Iš Baltarusijos — tik
su vizomis

Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 
Lietuvos ambasadorius Balta
rusijoje Viktoras Baublys mano, 
kad vizų režimo panaikinimas 
tarp Baltarusijos ir Lietuvos 
artimiausioje ateityje mažai 
tikėtinas. Pokalbyje su Minsko 
žurnalistais jis pažymėjo, kad 
Baltarusija su kai kuriomis Ry
tų, o Lietuva su Vakarų Euro
pos šalimis yra pasiekusios 
susitarimų dėl bevizio įvažia
vimo. Todėl kai kalbama apie 
vizų režimo panaikinimą tarp 
Baltarusijos ir Lietuvos, abi 
šalys turi atsižvelgti į savo įsi
pareigojimus trečiosioms ša
lims, sakė ambasadorius

Praėjusią savaitę lankydama
sis su oficialiu vizitu Lietuvoje 
Baltarusijos prezidentas Alek
sandr Lukašenko dabartinį vizų 
režimą tarp Baltarusijos ir Lie
tuvos pavadino „keistu ir nenor
maliu”. Jis siūlė panaikinti vizų 
režimą ir užtikrino, kad iš Bal
tarusijos pusės nebus jokių kliū
čių sprendžiant šią problemą.

Rinkimai kainuos 5
milijonus litų

Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 
Politinių partijų ir organizacijų, 
pareiškusių norą dalyvauti 
savivaldybių tarybų rinki
muose, sąrašas turėtų likti toks, 
kokį šios savaitės viduryje pat
virtino Vyriausioji rinkimų 
komisija. Iki penktadienio 16 
valandos buvo įregistruota 17 
partijų bei sąjungų iš 19, kurios 
turi teisę dalyvauti šiuose rin
kimuose.

Visuose 12 miestų ir 44 ra
jonuose kandidatų sąrašus kels 
tiktai LDDP, Tėvynės Sąjunga 
ir Krikščionių Demokratų 
partija.

Oficiali rinkimų kampanija 
prasidės vasario 23 dieną. Rin
kimams organizuoti iš valstybės 
biudžeto skirta 5 milijonai 
litų.

Vašingtonas, vasario 16 d.— 
Ketvirtadienį 12:15 p.p. JAV 
Atstovų rūmai pravedė JAV 
saugumo atgyvinimo įstatymą, 
vadinamą „National Security 
Revitalization Act” su vadina 
maja Durbin/Knollenberg patai
sa, to sudarydami sąlygas lygia- 
teisiškam NATO plėtimui vi
soms Vidurio ir Rytų Europos 
šalims.

Kaip informuoja Jungtinis 
Amerikos Pabaltiečių Komite
tas JBANC savo pranešime, 
kaip buvo iš pradžių suformu
luotas, šis įstatymo projektas 
statė narystės kriterijus tik 
Lenkijai, Vengrijai, Čekijai ir 
Slovakijai (vadinamos Vyšegra- 
do šalys). Dabar, šalia šių šalių 
kalbama ir apie kitas Vidurio ir 
Rytų Europos šalis, suteikiant 
lygias sąlygas ir joms, siekiant 
NATO narystės. Toks įstatymo 
pataisymas, pagal kongresma- 
nų Richard Durbin (D-IL) ir Jo- 
seph Knollenberg (R-MI) patai
są, anot JBANC, duoda aiškų 
ženklą Rusijai, kad galimybė 
įstoti į NATO bus atvira 
visoms šalims, ir kad nepri
pažįstama Rusijos įtakos sfera 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
šalyse.

Anot JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
tarybos pranešimo, kurį paruošė 
tarybos raštinės Vašingtone di
rektorė Asta Banionytė, Dur
bin/Knollenberg pataisa atitaisė 
ir antrą projektuojamo įstatymo 
trūkumą. Ji cituoja pataisos ko-

Premjeras susitiko su 
Lietuvos politiniais kaliniais

Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 
„Tai man buvo tarsi prisilie
timas prie Lietuvos istorijos, nes 
susitikau su žmonėmis, kurie 
labai daug padarė, kad būtų 
atstatyta Nepriklausomybė”, 
pasakė ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, pasibaigus 
susitikimui su Lietuvos politi
niais kaliniais. Susitikimas Vy
riausybės rūmuose įvyko antra
dienį, prieš Vasario 16-ąją ir 
bene pirmąjį kartą iš tokių 
susitikimų buvo kalbama ne 
apie tarpusavio nesutarimus, o 
apie Lietuvos ekonomiką, socia
linę situaciją.

Pokalbis prasidėjo nuo to, kad 
vyriausybei reikėtų daug dau
giau dėmesio skirti žmonių 
mokymui, kaip toliau gyventi, 
nes dauguma iš jų, patekę į nau
jas, rinkos ekonomikos sąlygas, 
nežino ko griebtis. A. Šleževi 
čius pritarė minčiai, kad 
žmonėms reikia duoti „ne žuvį, 
o meškerę jai pasigauti”, su
daryti sąlygas imtis verslo, užsi
dirbti duoną ir išlaikyti šeimą. 
Tam stengiamasi iki minimumo 
sumažinti infliaciją, metines 
kreditų palūkanų normas, ska
tinti iniciatyvą.

Susitikimo metu politiniams 
kaliniams kėlė nerimą ir dabar
tinė švietimo sistemos padėtis. 
Jų nuomone, šiuo metu tik tei
giama, kad kuriama tautinė 
mokykla, o iš tikrųjų nieko nėra 
daroma. Mokyti vaikus ir stu
dentus ateina tam nepasiruošę 
pedagogai, ypač tragiška padė
tis susidariusi aukštosiose mo
kyklose.

Adolfas Šleževičius priminė, 
kad pastaraisiais metais stu
dentų skaičius sumažėjo maž
daug 17%-18%, o dėstytojų

sponsorius Benjamin Gilman 
(R NY), kuris taip pat yra ir 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, William 
Lipinsi (D-IL) ir Martin Hoke(R- 
OH) Jie sakė, kad nedavus Ru
sijai aiškaus ženklo, kaip tai 
padaro Durbin/Knollenberg pa
taisa, sudarys klaidingą vaizdą, 
būtent, kad Jungtinės Valstijos ne
laiko kitų Europos šalių galin
čiomis prisidėti prie NATO 
saugumo garantijų ateityje.

Durbin/Knollenberg pataisa 
taip pat išbraukė išsireiškimus 
įstatyme, kuriuose buvo kal
bama apie „glaudų bendradar
biavimą” tarp NATO ir Rusijos 
saugumo klausimais. Tai būtų 
atspindėję prez. Bill Clinton ad
ministracijos vadinamąją „Ru
sija pirmoje vietoje” politiką. Su 
pataisa pravestame įstatyme 
dabar rašoma, kad NATO turi 
siekti stiprinti ir kitas saugumo 
struktūras Europoje. Anot Avo 
Orą, kuris vadovauja JBANC 
įstaigai Vašingtone, išbrauki
mas žodžių apie „glaudų bend
radarbiavimą” su Rusija suma
žina galimybę, kad Rusija 
turėtų de facto veto. teisę NATO 
plėtimo atžvilgiu.

Pats įstatymo projektas, kuris 
Atstovų rūmuose buvo vadina
mas HR 7, su Durbin/Knollen
berg pataisa buvo pravestas 
2:30 vai. po pietų, 241-181 balsų 
santykiu. (Red. pastaba: Vakar 
dienos „Draugo” laidoje buvo 
paskelbtas klaidingas balsų 
santykis: 241-81.)

skaičius išaugo 30%. Tačiau vy
riausybė negali kištis į aukštųjų 
mokyklų reikalus, nes Seimas 
yra patvirtinęs visišką jų 
autonomiją. Susitikimo dalyviai 
nesutiko su tokia autonomija, 
kuri egzistuoja tik tol, kol 
neprireikia pinigų iš valstybės 
biudžeto.

Su Lietuvos premjeru politi
niai kaliniai taip pat aptarė Lie
tuvos pasienio, krašto apsaugos, 
pensijų skyrimo, muitinių aprū
pinimo problemas, kalbėta apie 
galimybes mažinti vis labiau 
plintantį alkoholizmą, nusikals
tamumą ir jų padarinius — didė
jantį Lietuvos gyventojų mirtin
gumą bei mažėjantį gimstamumą

Baigiantis susitikimui, prisi
minta, kaip švęsta vasario 16-ji 
Sibiro lageriuose, skambėjo poli
tinių kalinių eilėraščiai ir dai
nos.

KALENDORIUS

Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta, Lengvenė, Gendrė. 1780 
m. mirė Kristijonas Donelaitis.

Vasario 19 d.: Septintas eili
nis sekmadienis; Konradas, Be
line, Šarūnas, Nida. 1861 m. 
Lietuvoje panaikinta baudžia
va.

Vasario 20 d.: JAV šventė: 
Prezidentų diena. Amata, Leo
nas, Visgintas, Auksuolė.

Vasario 21 d.: Šv. Petras Da
rniam, vyskupas, Bažnyčios mo
kytojas (1007-1072); Eleonora, 
Feliksas, Kęstutis, Žemyna. 
1882 m. gimė Lietuvos minist
ras pirmininkas Mykolas Šleže
vičius. 1883 m. pasirodė pirmas 
„Aušros” numeris.
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Balta sniego danga pasipuo
šusi tyliai laukė Dainava... Jo
je kasmet žiemos metu apsilan
kydavo būriai moksleivių ir 
studentų ateitininkų. Jie 
džiaugdavosi jos pasikeitusia 
gamta ir svarstydavo temas svar
bias asmeniškam bei organiza
ciniam brendimui. Taip ir šių 
metų gruodžio 26 d. Žiemos 
kursų proga Dainavoje susirin
ko moksleivių ateitininkų bū
rys. Jie tą pirmadienio vakarą, 
suvažiavę iš įvairių JAV ir Ka
nados miestų, susipažino tarpu
savyje ir su Žiemos kursų vado
vybe.

Ideologinės programos vado
vai buvo dr. Vytautas Vygantas 
ir dr. Vėjas Liulevičius, kurie 
jau kelinti metai praleidžia savo 
kalėdines atostogas dirbdami su 
ateitininkišku jaunimu. Šiais 
metais kursų kapelionu buvo 
kunigas Algis Gudaitis iš Lie
tuvos, kuris dabartiniu metu 

t studijuoja Boston College. Kur
sų komendantas Haris Subačius 
iš Vilniaus, kuris mokosi Loyo- 
la University, Čikagoje. Vado
vais buvo Audra Baleišytė iš 
Čikagos, Regina Karaliūtė iš 
Panevėžio, Adriana Karkaitė iš 
Toronto, Liudas Landsbergis iš 
Maryland, ir Marius Polikaitis 
iš Čikagos kursante Irena 
Kvantaitė iš Čikagos pasakojo, 
kad susipažinimo vakaro metu 
„...mes nukirtome eglutę ir ją 
papuošėme savo sukurtais papuo
šalais. Papuošalų tikslas — sim
bolizuoti ypatingą įvykį, kurį 
išgyvenome 1994 metais”. Po 
įvairių susipažinimo žaidimų, 
kursų dalyviai linksmai pralei
do vakarą.

Antradienį, gruodžio 27 d.,
dr. Vėjas Liulevičius Žiemos 
kursų dalyviams išreiškė savo 
mintis paskaitoje „Ideologinis 
įvadas — centras”. Kursante 
Lydija Pranaitytė iš Toronto, 
pasakodama apie šią paskaitą, 
paaiškino: „Vėjas su mūsų 
pagalba priėjo išvados, kad 
viskas pasaulyje turi centrą. Tai 
ką mes pastatome savo gyveni
mo centre nulemia kas mes esa
me ir kaip mes gyvename. Ši 
paskaita sukėlė daug klausi
mų”.

Po pietų ir smagaus laisvalai
kio Dainavos sniege, Marius 
Polikaitis su kursantais pasi
kalbėjo apie ateitininkų pasis
veikinimą „Garbė Kristui!” ir jo 
reikšmę mūsų organizacijos na
riams. Tai buvo Žiemos kursų 
pirmoji „kaladė” — proga kursų 
vadovamas ir moksleiviams pa
tobulinti savo žinias apie 
ateitininkų ideologiją.

Toliau dr. Vygantas mokslei
viams kalbėjo tema „Inteli
gentiškumas: mokslas ir aš”. 
Dr. Vygantas aiškino, kad inte
ligentas: 1. siekia lavinti protą; 
2. siekia lavinti jausmus; 3. 
moka diskriminuoti ir daryti 
sprendimus. Kursante Julija 
Enskaitytė iš Toronto apie dr. 
Vyganto paskaitą aiškino, kad 
„...Inteligentas gyvena ne praei
čiai, o ateičiai”. Kursantas 
Kovas Lapšys iš Čikagos savo 
užrašuose iš šios paskaitos 
pabrėžė, kad „...Niekas negali 
žmogui įsakyti kaip sprendimus 
daryti. Tuo pačiu, niekas negali 
padaryti mus inteligentais. Tai 
mes turime patys pasiekti”.

Vakare, po skanios vakarie
nės, kursų dalyviai žiūrėjo filmą 
„The Mission”. Jame vaizduoja
mas katalikų kunigų darbas ir

draugystė su Pietų Amerikos 
indėnais, ir jų sukurtų misijų, 
indėnų bei kunigų sunaikini
mas. Kursante Audra Degesytė 
iš Clevelando aiškino, kad: 
„...Po filmo diskutavome 
klausimą ’Ar tikslas pateisina 
priemones?’. Priėjome išvados, 
kad gėris yra panaikinamasjei- 
gu jis yra suteiktas blogomis 
priemonėmis”. Tarpusavy to
liau diskutuodami, kursantai 
išsiskirstė poilsiui.

Trečiadienį, gruodžio 28 d., 
antroje „kaladėje”, Audra 
Baleišytė moksleiviams apibū
dino ateitininkų sąjungų juos
tas. Vėliau, dr. Vėjas Liule
vičius kalbėjo tema „Tautiš
kumas ir aš”. Kursante Vilija 
Gražulytė iš Čikagos pasakojo: 
„Vėjas paaiškino, kad lietu
viškumas yra meilės aktai, pvz. 
jausmai ir papročiai. Tautiš
kumas yra dvasinis namas, 
kuriame yra žmogaus esmė ir 
vertybės. Mes turime išlaikyti 
savo lietuviškumą, nes mes 
turime būti ištikimi savo esmei. 
Be lietuvybės, mes nesame 
’mes’. Paryškinti tautiškumo 
bruožus, Vėjas mums parodė 
Jono Meko filmą apie ’dypukų’ 
gyvenimą. Po paskaitos, vyko 
diskusijos tautiškumo tema. 
Kursantai savęs klausė : ’Kas 
yra tikras lietuvis?’ Turbūt visi 
šį rytą giliai įvertino savo lie
tuviškumą...”.

Trečiadienį po pietų, Adriana 
Karkaitė trečioje „kaladėje” 
moksleiviams papasakojo apie 
ateitininkų ženkliuką. Paskui, 
Dainavon atvyko seselė Igne 
Marijošiūtė su svečiu Gediminu 
Jomantu iš Lietuvos. Su jais 
smagiai padainavome. Seselė 
Igne ir Gediminas pakalbėjo 
tema: „Mano santykis su Dievu 
— malda”. Kursantas Kovas 
Norvilas iš Čikagos savo užra
šuose iš šio pokalbio rašė: 
„Malda yra dovana, sutartis ir 
komunija”. Kursantas Saulius 
Polteraitis iš Detroito paminėjo 
seselės Ignės mintį, kad „...mal
da sustiprina mūsų ryšį su Die
vu”. Trečiadienio vakare vyko 
susikaupimo vakaras. Kursan
tas Aidas Kuolas iš Los Angeles 
apie jį papasakojo: „Pirmiausia 
mes žaidėme žaidimą, kuriame 
vienas žmogus vaidino velnią, 
kitas — angelą, o trečias — 
žmogų, kuriam velnias ir 
angelas patarė kaip išspręsti 
kasdienines moralines proble
mas. Vėliau, susėdome prie savo 
kalėdinės eglutės ir smagiai 
giedojome giesmes. Kadangi 
šiame susikaupime visi links
mai dalyvavo, vakaras buvo 
labai prasmingas”.

Ketvirtadienį, gruodžio 29 
d., seselė Igne ir Gediminas 
Jomantas (su kunigo Algio pa
galba) kalbėjo tema: „Mano san
tykis su Dievu — išpažintis”. Iš
pažintis yra susitaikymas su 
Dievu, dovana ir atsakomybė.

Ketvirtoje „kaladėje” Haris 
Subačius su kursantais pa
diskutavo ateitininkų vardo 
kilmę ir prasmę.

Po pietų, Liudas Landsbergis 
penktoje „kaladėje” moks
leiviams papasakojo apie Stasį 
Šalkauskį, antrąjį ateitininkų 
Federacįjos vadą ir gerai žinomą 
ateitininkų ideologą.

Paskui visi kursų dalyviai 
kartu šventė išpažinties sak
ramentą. Kursantė Venta Nor- 
vilaitė iš Čikagos pasakojo, kad: 
„...Ši maldos valandėlė buvo

labai sava, nes kursantai patys 
parašė maldas ir išsirinko iš Šv. 
Rašto skaitinius. Tuo pačiu 
metu, visi ant didelio plakato 
užrašė savo Naujųjų Metų pasi 
žadėjimus. Pamaldoms pasibai
gus, kursų dalyviai buvo apsup
ti ramumo”. Tą vakarą „...buvo 
proga atsigaivinti po paskaitų ir 
diskusijų” — pasakojo kursan
tė Daina Čarauskaitė iš Čika
gos. „Šokome, dainavome ir 
žaidėme įvairius žaidimus”.

Penktadienį, gruodžio 30 
d., šeštoje „kaladėje” Regina 
Karaliūtė panagrinėjo ateiti
ninkų šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje!” Toliau Audrė 
Budrytė, atvykusi iš Čikagos, 
kursantams kalbėjo tema: „Pa
šaukimas: Viešpaties žemėla
pis”. Kursantė Gaja Bublytė iš 
Clevelando minėjo, kad: „...Aud
rės pagrindinė mintis buvo, kad 
Viešpaties žemėlapis yra pa
šaukimas, kuris mums nurodo 
kelią į gyvenimą. Mes kalbėjo
me apie gabumus ir talentus, 
apie kūrybingą gyvenimą ir 
apie likimą. Nusprendėme, kad 
kūrybingo gyvenimo pavyzdžių 
yra daug: Popiežius Jonas 
Paulius II, Motina Teresė, Jonas 
Basanavičius, Konstantinas 
Čiurlionis, Vincas Kudirka ir 
kiti. Atlikome įvairius kūry
bingumo pratimus. Vienas jų 
buvo improvizacijos žaidimas. 
Buvo tikrai įdomu ir smagu”.

Po pietų, Marius Polikaitis 
aštuntoje ir paskutinėje „kala
dėje” apibūdino ateitininkų 
himną. Kursantė Audra Prial- 
gauskaitė iš Čikagos pastebėjo, 
kad: „...visos kaladės yra svar
bios ateitininkijai. Jei vieną 
kaladę atimi, tai iš jų pastatyta 
mūsų ideologija gali sugriūti”, 

j Prieš vakarienę dr. Audrius

AUKOS LABAI 
REIKALINGOS

Prieš keletą savaičių „Iš
Ateitininkų gyvenimo” skyriuje 
skaitėme, kaip gražiai veikia 
Ateitininkai Lietuvoje. Grįžęs 
Federacijos vadas Juozas Poli
kaitis pasakoja, kad ir vadina
mos žiemos akademijos buvo ga
na sėkmingos ir pilnos jaunimo 
— tiek Panevėžyje, tiek Drus
kininkuose.

Jau nuo dabar visiems ateiti
ninkams Lietuvoje pradėjo rū
pėti vasaros stovyklos, vykstan
čios Berčiūnuose, Alytuje, Kal
tinėnuose ir kitose Lietuvos 
vietovėse. Visur prašo Ateiti
ninkų fondo paramos. Artėja 
Gavėnios laikotarpis. Turėsime 
progos pergalvoti, ar mes, gy
vendami JAV, neišleidžiame 
šau per daug ir ar mums tikrai 
rūpi Lietuvos jaunimas. Labai 
prašome visų dar prisidėti savo 
auka prie Ateitininkų fondo, 
siunčiant aukas: „Ateitis Foun
dation, 12690 Archer Avė., Le- 
mont, IL 60439. Iš anksto vi
siems dėkojame. Dėkoja jums ii 
visas lietuviškas susipratęs jau
nimas Lietuvoje.

M. B.

Toronto studentų ateitininkų 1994 m. gegužės 27-29 d. organizuotos baidarių kelionės dalyviai 
ir rekolekcijų vedėjas kun. Ant. Sauląitis, SJ, Algonųuin parke.

Nuotr. Lino Daukšos

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu
Tik šeštadieninio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

Polikaitis, buvęs Moksleivių 
ateitininkų sąjungos Centro 
valdybos pirmininkas, kursan
tams pakalbėjo tema „Ateiti- 
ninkija: vakar, šiandien, rytoj”. 
Kursantė Rėdą Karaliukaitė iš 
Čikagos aiškino: „Man, kaip 
naujai moksleivei ateitininkei, 
Audriaus paskaita labai padėjo. 
Jis mus supažindino su ateiti
ninkų organizacijos struktūra ir 
jos išsivystymu praeityje, su 
ateitininkijos nariais, ir tų 
narių bendradarbiavimu. Aš 
pradėjau suprasti iš kur mes 
esame kilę, kuo dabar esame, ir 
kuo galime tapti ateityje. Mes 
ateitininkiją į trečiąjį tūkstant
metį nešime ant savo pečių”.

Penktadienio vakare buvo 
Tautiškumo vakaras. Visi su
tarė pasistengti šį vakarą kal
bėti tik lietuviškai. Kursų 
dalyviai išmoko dainuoti liau
dies dainą ir lietuvišką sutar
tinę. Šias daiųas dainuodami, 
kursantai lipo į Kryžių kalną, 
o paskui nuėjo į kryžkelę, kur 
rado degančią žvakę. Ši žvakė ir 
jos šviesa atstovavo mūsų tautos 
dvasiai. Sustoję ratu aplink tą 
žvakę, visi iškeltomis rankomis 
„pastatė” „tautos dvasiai” 
stogą, nes kiekvienas lietuvis 
savyje turi sukurti savo tautai 
namus. Sugrįžę į „Baltųjų rūmų” 
salę, visi kalbėjo ir dainavo lie
tuviškai.

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 
vyko 1994 m. Žiemos kursų 
susumavimas ir uždarymas. Dr. 
Vygantas kursantus sveikino, ir 
ragino juos prisidėti prie atei
tininkijos nešimo į trečiąjį tūks
tantmetį. Jis taip pat pastebėjo 
bėjo, kad ateitininkija yra ta
pusi tikra tarptautine organi
zacija. Šių kursų (vykusių JAV) 
kapelionas, komendantas ir 
viena vadovė augo Lietuvoje, o 
dar kita vadovė Kanadoje! 
Vadovė Regina Karaliūtė moks
leiviams padėkojo, kad ją taip 
gražiai į savo tarpą priėmė. Ji 
pareiškė, kad per šiuos kursus 
ji pirmą kartą Amerikoje pasi
juto ne svetima. Vėjas Liule
vičius ir Audrius Polikaitis pa
dėkojo kursų kapelionui, 
komendantui ir vadovams už jų 
darbą ir entuziazmą. Jie taip 
pat padėkojo „virtuvės štabo” 
nariams, Arui Norvilui, Kasty
čiui Šoliūnui ir Julijai Pranai- 
tytei, kad kursų dalyvius 
skaniai maitino. Vėjas ir 
Audrius padėkojo kursantams 

I už dalyvavimą kursuose, ir ap-

PASIKEITIMAI 
ATEITININKŲ FONDO

VALDYBOJE
Pranešame, kad nuo šių metų 

sausio mėn. Ateitininkų fondo 
reikalų vedėja ir iždininkė yra 
dr. Aldona Juozevičienė. Jos 
sekretorė yra Valerija Žadei- 
kienė. Jei kas dar negavo nuo 
mokesčio pakvitavimo, prašome 
kreiptis į dr. A. Juozevičienę 
tel. (708) 499-2447. Taip pat 
galima kreiptis ir į Valeriją 
Zadeikienė, tel. (708) 424-4150.

dovanojo pasižymėjusias kur- 
santes Daina Čarauskaitę, Viliją 
Gražulytę, Ventą Norvilaitę, ir 
Audrą Prialgauskaitę knygo
mis.

Visos ateitininkų organizaci
jos, o ypač moksleivių vardu, 
reiškiu nuoširdžią padėką asme
nims, kurie šiais metais Žiemos 
kursus organizavo. Didelis ačiū 
dr. Audriui Polikaičiui, dr. 
Vėjui Liulevičiui, dr. Vytautui 
Vygantui ir Monikai Vygan- 
taitei, kad jie žino ideologinių 
kursų svarbą ateitininkiško 
jaunimo asmenybių ugdymui. 
Be šių žmonių pasišventimo, 
šiais metais nebūtų įvykę nei 
„Kalakursai” jaunesniems 
moksleiviams, nei Žiemos kur
sai vyresniems moksleiviams, 
kadangi Moksleivių ateitinin
kų sąjungą nebeturi Centro val
dybos. O dabar, Moksleivių 
ateitininkų sąjungos vasaros 
stovyklos Dainavoje padėtis yra 
neaiški. Tikimės, Jpd atsiras 
dar daugiau pasišventusių žmo
nių, kurie jaus pareigą, drąsą ir 
pasiryžimą dirbti su gimnazijos 
amžiaus ateitininkišku jauni
mu.

Garbė Kristui!
Rima Polikaitytė

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK&A

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

Raz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus
 ' --- ■-*

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lamont, IL 60439 
Tai. 815-723-0353 

7600 W. Collaga Dr.
Paloa Halghta, IL 60453 

Tai. 708-361-0010

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-724-4200 
Elgm 708-422-1212 

McHenry 815-344-5000, ext 8508

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Westche8ter, IL 60153 

j Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7918 W. 171H 
Tlnley Park, IL 60477

(708) 614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 8. Maln St. 
Mattesaon, IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Ū

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776

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

Metams metų 3 mėn 
395.00 35500 335.00
$110.00 360 00 340.00

355.00 340.00 $30.00
$60.00 $4500 $35.00

$500.00 $250.00 
$160.00 $85 00 

$100.00 $55 00 
$55.00 $5500

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802 

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Priima „Madlcara Asalgnmant”. 
Sumokama po vizito.

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

1 DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575
5780 Archer Ava.

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago, IL
Tai. 312-735-5888

4707 S. Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 708-382-4487

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Ridgaland Ava.
Chicago Rldga, IL 60415 

708-636-6622
4149 W. 63rd St.

312-735-7709

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Olagnoals, Ltd. 
Marąuatla Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tai. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 93 SI. Tai. (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 vpp 

penki ir šešld 9 v.r -12 vpp
8132 S. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 778-8989 arba (312) 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago. IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė , Hickory Kilis, IL

Tai. (708) 598 8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.
Litla, IL 60532

Tai. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlam, tai. 708-884-0400 

Br1dgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
Šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto; (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchlMer St., Clmhurst, IL 50126 

708-841-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 709-834-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim, 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campus
1020 C. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60852 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v.r.-12. 
kelvd 12-4 v p p . penktd 12 -6 v v

Kab. tel. 312-888-3188 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Weet 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd 3 v. p.p.—6 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus
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BŪKITE TOBULAI 
GAILESTINGI
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Šį sekmadienį Evangelijoje 
pagal šv. Luką girdime tęsinį 
Kristaus pamokslo lygumoje, 
kurio pradžią girdėjome pra
ėjusį sekmadienį, kai Jėzus 
skelbė palaiminimus varg
dieniams ir įspėjimus tur
tuoliams, kurie visą savo pasi
tenkinimą susikuria čia žemėje. 
Savo evangelijoje Lukas ypač iš- 
ryškina Kristaus mokymą apie 
teisingą turto vartojimą ir apie 
gailestingumą. Šį sekmadienį 
kaip tik pabrėžiamas gailes
tingumas.

Evangelijoje (Lk 6:27-38) Kris
tus ragina mylėti savo priešus, 
daryti gera tiems, kurie mūsų 
nekenčia, laiminti tuos, kurie 
mus keikia ir melstis už savo 
niekintojus. Kristus net sako 
nereikalauti atgal iš paėmusių, 
kas mums priklauso. Jis moty
vuoja tuo, kad jo sekėjai daro 
gera kitiems ne laukdami at
lyginimo iš jų (juk taip daro ir 
nusidėjėliai), o daro gera 
žinodami, kad jiems atlygins 
dangiškasis Tėvas. Iš to žmonės 
pažins, kad jie yra dangiškojo 
Tėvo vaikai.

Šv. Paulius pirmame laiške 
Korinto tikintiesiems (1 Kor 
15:45-49) išryškina, kodėl krikš
čionys gali taip elgtis. Jis kalba, 
apie du pradus, kurie per Kris
tų tapo žmogaus paveldo dali
mis. Vienas — iš pirmojo žmo
gaus Adomo — tai žemiškasis 
pradas, o antras — dangiškasis 
pradas — iš antrojo Adomo — 
Kristaus. Ir, anot Pauliaus, 
„kaip nešiojame žemiškojo (Ado
mo) atvaizdą, taip nešiosime ir 
dangiškojo (Kristaus) paveiks
lų”.

Kristus mokė savo sekėjus ką 
daryti, kad tas dvasinis pradas, 
per kurį panašėjame į jį, mumy
se ryškėtų. Rašydamas vėliau, 
negu šv. Matas, Lukas sukon
kretina Kristaus priesaką. Kur 
Matas Kristaus prasmę perdavė 
jo posakiu: „Būkite tokie tobuli, 
kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas” (Mt 5:48), Lukas tą 
mintį sukonkretino: „Būkite 
gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
gailestingas”. Tad Luko evan
gelijoje Kristus ragina ne 
apskritai į tobulumą, o kon
krečiai į tobulą gailestingumą. 
Gailestingumo darbais — atjau
čiant net ir tuos, kurie mus 
skriaudžia ir net yra mums pa
vojingi — darysimės panašesni 
į Kristų — tobulėsime, tuo 
darydamiesi panašesni ir į 
mūsų tobulą dangiškąjį Tėvą. 
Atlyginimo nelaukiančiais arti
mo meilės darbais pasirodysime

esantys Dievo vaikai, parody
sime, kad mūsų santykiuose su 
kitais žmonėmis figūruoja ir 
trečias asmuo — Dievas, kuris, 
tikime, mums su kaupu atly
gins, tad nebereikalaųjame atly
ginimo iš žmonių.

Kaip girdime skaitinyje iš 
pirmosios Samuelio knygos 26 
skyriaus (šį skaitinį bus leng
viau suprasti, perskaičius visą 
26 skyrių, nes skaitinys suda
rytas iš įvairių to skyriaus iš
traukų), Dovydas neleido nudur
ti Sauliaus, kuris jį tykojo nu
žudyti, nors užklupęs jį mie
gantį, lengvai būtų galėjęs 
atsikratyti savo priešu. 
Palikdamas Saulių gyvą, rizi
kavo, kad Saulius jį toliau per
sekios ir vieną dieną pagaus. 
Dovydo palydovas Abišajis, 
pasisiūlęs persmeigti miegantį 
Saulių, vadovavosi žmogišku 
protavimu, manydamas, jog 
galimybė prieiti prie miegančio 
Sauliaus ir visų jo sargų, reiškė, 
kad Dievas Saulių atidavė į 
Dovydo rankas nužudyti. Bet, 
norint teisingai suprasti Dievo 
valią gyvenimo aplinkybėse, 
reikia ir Dievo duotos išminties, 
kuria Dovydas buvo gausiai 
apdovanotas.

Nors, skaitant visą skyrių, 
aišku, kad Dovydas atsisakė 
nužudyti Saulių ne dėl to, kad 
jo gailėjosi, o dėl to, kad jis buvo 
„Dievo pateptasis”, t.y., teisėtai 
Dievo paskirtas valdovas, ir Do
vydas bijojo Dievui nusikalsti. 
Dovydas Sauliaus nežudė, nes 
gerbė teisėtą valdovą. Dovydas 
elgėsi, vadovaudamasis ne žmo
giška išmintimi, o Dievo duo
tąja. Jo santykiuose su žmonė
mis, netgi su priešais, lemiamą 
vaidmenį turėjo Dievas. 
Dovydas jo parėdymo laikėsi, 
nors tai jam kainuotų ir gyvy
bę, jei Saulius nesiliautų jį per
sekiojęs. Jis tikėjo, kad „Vieš
pats atlygina kiekvienam do
ram ir teisingam žmogui”.

Pagal žmogišką mastą, net ir 
gailestingumas turi ribas — jei 
žmogus visą laiką tik kitiems 
duoda, bet niekuomet negauna 
atlyginimo, anksčiau ar vėliau 
jis ar ji apkarsta, nebepajėgia 
tokio vienapusiško tarnavimo 
ištesėti. Iš tiesų, heroiškas gai
lestingumas įmanomas, tik tu
rint gyvą kasdieninį ryšį su 
Kristumi — naujuoju Adomu, iš 
kurio per Krikštą gauname die
viškąjį pradą ir kuris mus pri
jaukina, kad išmoktume su juo 
bendrauti, jo atlyginimus 
matyti, jausti ir priimti, kad 
būtume gaivinami, kai stengia-

LIETUVA IR 
BRZEZINSKIO PLANAS 

EUROPAI
ZENONAS PRŪSAS

Zbigniew Brzezinski yra ži- 
non as Europos politinių klau
sim t žinovas ir pripažintas so- 
viei logas. Jo tėvas buvęs 
Lem.ijos diplomatu. Pats Zbig
nevas yra buvęs prezidento Car- 
terio kabineto nariu (patarėju 
tautinio saugumo reikalams). 
Paskutiniame dvimėnesinio 
„Foreign Affiairs” politinio žur
nalo numeryje (1995 m. sausio- 
vasario mėn.) yra išspausdinta 
jo ii oka studija pavadinta „A 
Plan for Europe”. Jos pagrindi
nė tema yra NATO ateitis ir 
santykiai tarp Vakarų bei Cen
tro Europos ir Rusuos. Kadangi 
čia yra nagrinėjama ir Baltijos 
kraštų padėtis, gal vertėtų šią 
studiją trumpai peržvelgti, ypač 
kur minima Lietuva.

Atrodo, kad šios studijos iš
spausdinimas buvo paskatintas 
ryšium su prezidento Clintono 
paskelbtu pasiūlymu įjungti į 
NATO lygiateisiais nariais 
keturias Vidurio Europos, 
valstybes: Lenkiją, Čekiją, 
Vengriją ir Slovakiją. Kaip 
žinome, prieš šį planą labai 
piktai pasisakė Jelcinas. 
Brzezinskis nagrinėja, kaip 
būtų galima apraminti Rusiją, 
kad šiam planui nesipriešintų. 
Rusijai NATO tebėra peilis į 
krūtinę. Vietoj išplėtus NATO, 
Rusija norėtų daugiausia rem
tis CSCE organizacija, kuriai 
priklauso beveik visos 
nepriklausomos Rytų ir Vakarų 
Europos valstybės, įskaitant 
Lietuvą ir pačią Rusiją. CSCE 
Rusijai patinka gal iš dalies dėl 
to, kad ji yra „bedantė”, va
dovaujasi vienbalsio sutarimo 
principu ir todėl yra neveiks
minga. Anot Brzezinskio, ji 
galinti garantuoti Europos sau
gumą tik tuo atveju, jei nėra 
jokių saugumo problemų. Brze
zinskis norėtų šią organizaciją 
ne panaikinti, o sustiprinti, 
kooperuojant ir su NATO, ir su 
pačia Rusija, kad ji galėtų veiks
mingiau dalyvauti, pašalintant 
įvairius regioninius pavojus 
taikai. Jis siūlo įsteigti specialų

mės gailestingumu tobulėti, 
panašėti į jį.

Ir todėl, kviesdamas į drau
gystę, Kristus užtikrina: 
„Atleiskite ir jums bus atleista. 
Duokite, ir jums bus duota; 
saiką gerą, prikimštą, sukra
tytą ir su kaupu atiduos jums į 
glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu 
jums bus atseikėta” — paties 
dangiškojo mūsų Tėvo.

Aldona Zailakaitė

konsultacinį mechanizmą, įjun
giant pagrindinius veikėjus — 
didžiąsias valstybes: JAV, 
Rusįją, Didžiąją Britaniją, Pran
cūziją, Vokietiją, Italįją, Lenkiją 
ir Ukrainą. Jis galvoja, kad dve
jų bėgių strategija, bendradar
biaujant praplėsta NATO su 
naująja tarpkontinentine sau
gumo sistema, į ją įtraukiant ir 
Rusiją, turėtų patenkinti ir pa
čios Rusįjos interesus. Kai kurie 
Rusijos vadai privačiai esą pa
rodę susidomėjimo tokia siste
ma. Net ir pats Jelcinas 1993 
metų pabaigoje siūlęs specialius 
santykius tarp Rusijos ir 
NATO.

Brzezinskis mano, kad yra 
svarbu išplėsti NATO į Centro 
Europą, iš pradžių įjungiant 
nariais Lenkiją ir Čekiją, o 
truputį vėliau ir Vengriją bei 
Slovakiją. Esančios dvi pro
blemos: kaip garantuoti 
saugumą Baltijos kraštams ir 
Ukrainai. Aiškesnė situacija, 
esanti su Baltijos kraštais. 
Visiškos nepriklausomybės 
klausimu jie esą nusiteikę labai 
valstybiškai. Jų reakciją NATO 
išplėtimo atveju būtų lengva 
numatyti: baltai dės visas pas
tangas, kad jie būtų eilėje gauti 
NATO narystę. Jų narystės 
klausimas turės būt sprendžia
mas platesniame Skandinavijos 
valstybių kontekste. Jau ir da
bar Baltijos valstybių padėtis 
daugeliu atveju esanti panaši į 
Suomijos. Formaliai jos yra 
neutralios, bet besinaudojančios 
labai didelėmis Vakarų valsty
bių simpatijomis iki tokio 
laipsnio, kad agresijos atveju — 
ypač jei šios valstybės gintųsi — 
įvyktų labai rimta tarptautinė 
krizė. Brzezinskis galvoja, kad 
šio šimtmečio pabaigoje Baltijos 
kraštai, kartu su Švedija ir 
galbūt su Suomija, įstos į WEU 
(Vakarų Europos Sąjungą). Tai 
leis joms visiškai naudotis 
NATO apsauginiu skėčiu. Iki to 
laiko palaukimas lygiateisės 
NATO narystės gal ir būtų 
leistinas, nebent Rusija pradėtų 
atvirai grasinti baltams. Brze
zinskis prisimena, kad Rusija, 
nors ir nenoriai, yra pripažinusi 
Baltijos respublikoms visišką 
nepriklausomybę.

Rusija formaliai pripažino ne
priklausomybę ir Ukrainai. Bet 
Ukrainos padėtis esanti kiek 
komplikuotesnė. Dauguma 
Rusijos politinio elito dar 
tebegalvoja, kad eventualiai 
Ukraina kokiu nos būdu bū
sianti vėl integruota į Krem

liaus glėbį. Todėl esą svarbu už
tikrinti, kad sutartyje tarp 
NATO ir Rusįjos nebūtų pri
pažintas lygybės principas 
tarp NATO ir CIS. Sutartis 
turėtų būti pasirašyta tik su 
pačia Rusįja. Ji norėtų įteisinti 
NATO/CIS ryšį vien dėl to, kad 
tai padėtų atkurti Sovietų S-gą. 
Tai neturėtų įvykti. Juk JAV 
valstybės sekretorius Warren 
Christopher 1993 m. sausio mė
nesį yra aiškiai pasakęs, kad 
„Rusija turi vengti bet kokių 
bandymų atkurti USSR”.

Jei Rusija priimtų minėtą 
dvejų bėgių principą, tada gal 
Ukraina nesiskubintų su greitu 
įstojimu į NATO, ypač jei santy
kiai su Rusįja stabilizuotųsi. O 
jei Rusija priimtų NATO išplė
timą labai piktai ir nedraugiš
kai, tada Ukraina atsidurs 
kryžkelėje. Dalis ukrainiečių 
reikalausią Kįjevo, kad skubėtų 
su priėmimu į NATO, ypač jei 
santykiai pablogėtų su Maskva; 
kiti norės daryti nuolaidas 
Maskvai. Ukraina yra didelė ir 
svarbi valstybė. Vakarų są
jungininkai vienbalsiai sutinka, 
kad laisvos Ukrainos ilgalaikis 
išsilaikymas yra NATO intere
sų sferoje. Todėl sutartyje tarp 
NATO ir Rusijos federacijos tu
rėtų būti priedas, kuriame abi 
pusės aiškiai pasisakytų už Uk
rainos nepriklausomybę ir sau
gumą.

Brzezinskis galvoja, kad, praė
jus metams kitiems po 2000 me
tų, keletas Centrinės Europos 
valstybių, — o gal ir Baltįjos 
valstybės — jau bus įsįjungusios 
į EU ir įjos karinę ranką WEU. 
Tada bus laikas pradėti rūpintis 
ir Ukrainos įtraukimu į šias or
ganizacijas, padarant ją Centri
nės Europos valstybe ne tik geo
grafiškai, bet ir politiškai.

Prieš keletą dešimtmečių So
vietų S-gai buvo duota proga 
dalyvauti Marshall Plane. Ji at
sisakiusi nuo šio pasiūlymo ir 
vėliau sugriuvusi iš nuovargio. 
Šiuo metu Rusijai graso naujos 
musulmonų valstybėlės ir galimi 
konfliktai rytuose. Todėl ji nėra 
pajėgi dar sueiti į konfliktą ir su 
Vakarais. Maskva gal galėtų tik 
laikinai prilaikyti NATO padi
dėjimą, bet negalėtų sulaikyti 
išplėtimo Euro-Atlantinio sau
gumo lietsargio į likusią Eu
ropos dalį. Ji tik save izoliuotų 
ir gal vėl pakartotų anksčiau 
darytas klaidas. Kai kurie Rusi
jos užsienio politikos ekspertai 
tai jau supranta.

• Joks JAV prezidentas
nėra savo pareigose išbuvęs il
giau kaip dvi kadencijas, bet 
prez. Franklin D. Roosevelt 
1945 m. sausio 20 d. buvo pri
saikdintas ketvirtajam prezi
dentavimo terminui.

Danutė Bindokienė

Vienas mūšis laimėtas
Vasario 16-tąją daugelio JAV 

lietuvių mintys krypo į šio kraš
to sostinę, į Atstovų rūmuose 
vykusius balsavimus, kurie 
galėjo turėti lemiamos įtakos 
Lietuvos likimui. Be abejo, šian
dien jau nebereikia aiškinti, 
koks buvo Kongreso atstovo 
Robert Torricelli (D-NY) siūly
mas ir prieš jį pastatyta Richard 
Durbin (D-IL) pataisa. Apie tai 
plačiai rašyta ir „Drauge”, 
skelbta kitoje mūsų spaudoje ir 
įvairiais būdais mėginta 
sukviesti JAV lietuvius į skubią 
talką. Po gerokai ilgesnio laiko 
staiga vėl pasigirdo, mums čia 
daug metų įprastas, signalas: 
„Lietuvai reikia pagalbos!” Ir 
mūsų tautiečiai atsiliepė. 
Niekas nesustoję priekaištauti, 
kad Lietuvos vyriausybė, nepri
pažindama svetur gyvenan
tiems savo vaikams pilietybės, 
tarytum juos nuskaičiavo į nuo
stolius, nubraukė, kaip ne
reikalingą balastą. Niekas net 
nesuabejojo, ar verta vėl rašyti 
savo Kongreso nariams, skam
binti, siųsti telegramas.

Lietuvių atsiliepimas į kvie
timą jungtis prie šios akcijos 
buvo nuostabus. Tikime, kad tai 
buvo gera pamoka naujai į šį 
kraštą atvykusiems mūsų tau
tiečiams, kaip demokratiškoje 
santvarkoje vyksta vyriausybės 
darbas, kur kiekvienas pilietis 
gali pareikšti savo nuomonę ar 
pageidavimą ir yra bent išklau
somas. Šį kartą buvo daugiau 
negu tik išklausyta: balsavimai 
Atstovų rūmuose nemaža balsų 
persvara grąžino Baltijos vals
tybes ir Ukrainą į galimų lygia
teisę NATO narystę gauti šalių 
sąrašą. Tai nereiškia, kad kova 
jau baigta, tai tik vienas mūšis 
laimėtas. Bet ir tas laimėjimas 
kelia džiaugsmą.

Įdomu, kad „bėdai ištikus”. 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybė staiga vėl prisiminė užsie
nio lietuvius, kviesdama juos 
„mobilizuotis” ir ateiti į talką. 
Mūsų tautiečiai, gyvenantys 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, ir be tų „raginimų” žinojo, 
ką daryti, nes Vašingtono 
valdžios įstaigų duris išmokome 
varstyti per daug daug metų. Iš 
tikrųjų dar prieš 1918 m. va
sario 16 d., ir ilgą laiką po 
Nepriklausomybės akto pasi-

• Aleksandro Solženycino ,
garsioji knyga „Gulago Archi
pelagas” pirmą kartą išleista 
1973 m. gruodžio 28 d. Už tą 
knygą jis buvo ištremtas iš So
vietų Sąjungos.

' rašymo, užsienio lietuviai kone 
be paliovos „lipo ant kulnų” 
JAV Kongresui, Senatui, pre
zidentui ir kitiems įtakingiems 
asmenims, kad pripažintų

| Lietuvą de facto, de jure, o 
vėliau — kad nelaikytų jos 
Sovietų Sąjungos dalimi, į tą 
Sąjungą savanoriškai įsijungus. 
Ir po 1990 m. kovo 11d. darbas

; nepasibaigė. Matome, kad jis te- 
bereikalingas net šiandien, o 
galbūt dar ilgai bus reikalingas.

Tos pačios vasario 16 d. vaka
rinėje žinių laidoje girdėjome 
Rusijos prezidentą Jelciną, 
kalbantį į tautą ir tvirtinantį, 
kad jis niekuomet nesutiks su 
vakariečių kėslais išplėsti 
NATO į Rytų Europą. Tie kėslai 
turi tik vieną tikslą: prikabinti 
Rusijai agresorės vardą, o tas 
visiškai nepriimtina. Beveik tuo 
pačiu atsikvėpimu Jelcinas pa
reiškė, kad dėl žudynių Čečėni
joje jis neprisiima jokios kaltės. 
Tai rusų generolai, nepaklausę 
nurodymų iš vyriausybės, Čečė
nijoje sauvaliauja, atlieka smur
to veiksmus prieš civilius gy
ventojus. Jelcinas galėjo dar pri
durti, kad hipopotamai turi 
sparnus — visais tais teigimais
būtų galima vienodai tikėti. 

Vasario 16 d., besidžiaugdama
mums palankiu balsavimu At
stovų rūmuose, JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Regina Naru- 
šienė išsireiškė, kad be reikalo 
buvome „užsiliūliavę” laikina 
ramybe ir įsitikinimu, jog 
galbūt jau mūsų politinė 
pagalba Lietuvai nebus reika
linga, galėsime pasitenkinti tik 
materialinėmis siuntomis. Per 
tuos kelerius metus, anot pirmi
ninkės, gerokai apiro informa
cijos tinklas, jungęs užsienio 
lietuvius į tvirtą — ir efektin
gą — vienetą, kurio veiklą 
sparčiai buvo galima nukreip
ti ten, kur prireikia. Kaip 
netikėtai pamatėme iš pasta
rųjų įvykių, snausti neturime 
teisės, tad reikia tą tinklą „lopy
ti”. Nepaprastos reikšmės čia 
turi lietuviška spauda (ypač 
dienraštis), greitai „sukėlusi 
visus ant kojų”. Pasitikime ir 
nauja, energinga LB Krašto 
valdyba, o labiausiai jaunesnių 
kartų lietuviais, kurie jau yra 
įrodę savo vertę ir Vašingtone, 
ir kitur, kai reikėjo jungtis į 
pagalbą Lietuvai.

• JAV Sveikatos apsaugos 
ministras — Surgeon General 
Luther Terry jau 1964 metais 
sausio 11d. pranešime pabrėžė, 
kad rūkymas yra kenksmingas 
sveikatai. •

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Moteriškė paglostė Kanapę ir paleido, o seniūnas dar 

paaiškino*.
— Ryt vakare sušauksim kaimą. Pasikviesiu ir jį 

patį. Tada kaip jo akyse sutarsim taip ir bus. Gal net 
ir kokį popierių reikės surašyti. Su tokiais niekada 
nežinai. Kartais reikia pasakyti, o kartais užsičiaupti. 

t Kad ir tas Burnius. Matė, nematė, būtų susičiaupęs, nė
< lapė nelotų. O dabar dar tas baltas zuikis po bobos si

jonu... Gal taip ir buvo, oet kas patikės, o dabar žmogų 
tampo ir dar nežin*»’ Kur nutampys. Ir vis dėlto kvailo
liežuv’ j.

Tai mane ad jis galėjo... — viena nebeiškentė.
- - Manai, * em.inai, bet taip yra.
— Argi ji , galėj > tuos auksinius?
— Oka, žino, t ad jie buvo. Pas notarą gal ir 

užsimokėj.., o kas ži. o, ar ji nepadavė tam pačiam 
Amerikui pasaugoti. . Moteriškė viena. Kaip čia būti 
vienai su tiek aukso. \ si juk žino, kad už auksą par
davė, tik niekam nepasake, kam patikėjo saugoti. Kad 
ne klebonui, tai jau visi žinom. Jis pats pasakė, o kaip 
jam?

Kitą vakarą visas kaimas jau ėmė rinktis pas 
seniūną. Šiaip rinkdavosi vien vyrai, bet šį sykį, gal 
todėl, kad reikės šnekėti ir apie Barboros vištas, ėjo ir 
moterys. Vištų reikalas išsisprendė labai lengvai: poryt 
buvo turgadienis, tai rytoj pavakariais nueis moterys, 
susigaudys, pats seniūnas ir dar Žirgulis važiuos į turgų, 
tai naima ir moteris, ir vištas. Vištos perai nulesintos.

tai parduoti jokio vargo nebus, su pinigais nueis pas 
kleboną, užprašys mišias, ir bus baigtas kriukis, bet su 
karve reikalai užtruko. Kiekvienas norėjo turėti jos dalį. 
Vieni sakė, kad ją reikia padieniui milžti. Kiekvieną 
naktį nakvotų kito tvarte ir tą vakarą ir rytą milžtų tas, 
pas ką nakvoja. Tą pasiūlė Petras Gerbenis, valdąs tik 
ketvirtį dubos, bet tuoj užšoko Anupras Juras, 
Lubininkas:

— Gudruolis. Nuo savo ketvirčio nori milžti tiek pat, 
kaip ir aš.

— Manai, kad ji nuo tavo suės daugiau negu nuo 
mau? - . (kirto tas.

\š Hnau, nuo kurio daugiau suės, bet per mano 
rėži e-» keturis kartus ilgiau, negu per tavo.

— O gal per tavo bėgte bėgs! —kyštelėjo Storpirštis, 
viską mėgstąs juokais versti, bet šį sykį nenuvertė, i 
Niekas nesijuokė. Visiškai rimtai, net ant pirštų, ėmė 
skaičiuoti, kiek kuris turi žemės ir kiek kurio gyvulių 
ganosi. Nuėjo net ligi piemenų. Tas pats Gerbenis ėmė 
šaukti:

— Mano tik dvi karvės, o vaikas kiekvieną dieną 
taip pat gano, kaip Juro piemuo ir kitų, kurie turi po 
dešimt ir net dvylika karvių. Kodėl mano vaikas turi 
lygiai su kitais vargti tik už dvi. Ar jų piemenys varinėja 
nuo karvių skaičiaus? Kur tau! Mūsų mažiukus didieji 
taip nuvaiko, kad vaikam net vakarienė nelenda.

Per tą šneką, kuri turėjo būti daug ilgesnė ir Ipatėlio 
daug spalvingiau man papasakota, negu aš čia besuge
bėjau aprašyti, Budynių Deveikis, taip pat valakininkas, 
tik jo visa duba buvo tarpumiškėje vienoje vietoje, sėdėjo 
ant kėdutės netoli krosnies ir pro vešlų geltoną ūsą pats 
sau vienas šypsojosi. Kai susirinkusieji pradėjo įkaisti, 
na nravėrė burna.

— Matote, kai amžiną atilsį Uršulė buvo jau kaip 
ir pakėlusi koją į miestelį, šnekėjausi su ja. Ji rūpinosi, 
kaip bus su karvute. Nenorėjo savo gyvulio prarasti, bet 
ir nežinojo, kur gaus ganyklą ir kaip bus su pašaru 
žiemą. Aš tada prižadėjau jai karvę palaikyti pas save, 
o jeigu kaip, tai ir atpirkti. Tai ir dabar, kai susitarti 
nelengva, perleiskit man. Užmokėsiu, ne veltui. Kai 
pinigus turėsit, lengviau bus nutarti, ką daryti. Matote, 
pinigų nereikia nei milžti, nei šerti. Iš savo pusės dar 
pasakyčiau: už vištas užpirksite Mišias, o už karvę galė
tumėm pastatyti ant kapo kryžių. Juk žinote, kad pati 
sakydavo: „Noriu kiek susispausti, kad galėčiau kryžių 
vyro atminimui pastatyti. Dabar kryžių pastatytumėm 
abiem. Kaip galvojat?

Deveikis nutilo, tylėjo ir visi. Tylėjo ir žvalgėsi į 
vienas kitą. Pagaliau prašneko seniūnas.

— Reikėtų pagalvoti... O antra vertus, gal nė galvo
ti daug nereikėtų. Paskutinė sunkenybė nuo galvų 
nukristų. Aš sakyčiau — derėkimės. Ko gera gal pats 
ir kryžių padarytum? Dievas juk ne veltui tokius nagus 
davė.

Tuo tarpu prasivėrė durys ir ėjo Amerikas. Visi 
sužiuro į jį. Buvo kviestas, bet kai laiku neatėjo, manė, 
kad neateis. Apskritai, gal todėl, kad buvo užsiėmęs 
namo statymu ir nelabai su kuo bendravo. Tik su 
piemenimis. Kai tie į galus nugindavo ir imdavo trin
tis apie jo vietą, jis juos pasišaukdavo, net poromis 
suporuodavo ir skatindavo muštis. Nugalėjusiam 
duodavo auksiną (penkiolika kapeikų). Neretai pieme
nys grįždavo apsidraskę, net apsikruvinę, bet niekam 
nesiskundė.

— Atrodo, kad pasivėlinau, — pasakė. — Reikėjo 
kažka Dabaigti. Dabar — galėsiu pradėti galvoti apie

gyvenimą. Juk ir gyvensime šalia vienas kito.
— O mes jau kaip ir susidorojom Uršulės palikimą. 

Tą kuris tamstai nereikalingas.
— O kas man nereikalingas? — šyptelėjo Amerikas.
— Nagi vištas ir karvę. Vištas poryt vežame į turgų. 

Ką gausim, užprašysim už velionę Mišias. O dėl karvės 
deramės su tamstos kaimynu Deveikiu. Jis paima. Tik 
dar nesusiderėjom už kiek. Už karvę pastatysim ant 
kapo kryžių. Gal pats Deveikis ir padarys. Gal net 
geležinį. Jis savo kalvėje visokių daiktų moka išraityti. 
Gal dar nepastebėjai vėtrungės ant Milašiaus malūno. 
Toks velniukas vis atsuka savo šakę prieš vėją. Tai jo 
darbas.

— O tai jūs jau susitvarkėt? Greitai...
— Kad norėjom greičiau nereikalingą naštą tams

tai nuo pečių nuimti. Kuo negali naudotis, tik po kojų 
be reikalo maišosi, — ėmė aiškintis seniūnas.

— Sakau, kad be reikalo pasiskubinot. Kai savo 
trobą pabaigiau, tai Uršulės namas man buvo 
nebereikalingas, bet šiandien sužinojau, kad atvažiuoja 
mano pusseserė. Tai ji dabar gyvens Uršulės vietoje. 
Žinoma, jai bus reikalingos ir vištos, ir karvė, ir visa 
kita. Ji taip pat ir verpia ir audžia, pasakysiu, neblo
giau už Uršulę. Gal net geriau. Patys pamatysit.

— Bet tada sakei, kad galim viską pasiimti, — 
pašoko viena iš moterų, aną vakarą pati girdėjusi jo 
žodžius.

Amerikas visiškai išsišiepė:
— Tada buvo tada, o dabar jau dabar. Kai tada buvai 

pasiėmus Kanapę neštis. Jeigu būtum išsinešusi, išsi- 
virusi, suvalgiusi, ką bedarysi? Bet dabar visos tebėra 
pas mane. Tada buvo mano, mano ir tebėr. Tada galėjau 
atiduoti, dabar negaliu. (Bu8 daugiau)
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Lietuvos meno ansamblio „Dainava” 50 metų jubiliejui rengti komitetas. Iš kairės: Dana Bazienė, 
Irena Kriaučeliūnienė — pirm., Sofija Džiugienė, Irena Kazlauskienė; II eil.: Stasys Džiugas ir 
Juozas Žygas. Komitetui dar priklauso Oskaras Kremeris.

„DAINAVOS” ANSAMBLIO 
PENKI DEŠIMTMEČIAI

JURGIS JANUŠAITIS
Nutilus Antrojo pasaulinio 

karo šūviams, po visą Vokietiją 
išsiblaškę tūkstančiai lietuvių 
įvairiose vietovėse būrėsi į taip 
vadinamas tremtinių stovyklas. 
Tuo laiku niekas nežinojome 
kas mūsų laukia, kur likimas 
mus nublokš. O susibūrus į sto
vyklas, buvo ramiau, jaukiau 
leisti benamio nevilties dienas.

Išgyvenę skaudų tėvynės ne
tekimą, bėgimą nuo mirties, 
okupantų siaubą, pergyvenę 
karą, nepalūžome. Susibūrę į 
stovyklas, tuojau ėmėmės dar
bo: veikė administracija, stei
gėsi įstaigos, lituanistinės mo
kyklos, organizacijos, dainos, 
tautinių šokių, teatrų vienetai. 
Atsirado veikėjai, mokytojai, 
gražiabalsiai choristai, tautinių 
šokių mokytojai, režisieriai, 
dirigentai, aktoriai, meni
ninkai.

Jau 1945 m., tik karui pasi
baigus, ir į Hanau Vakarų 
Vokietijoje visais keliais plaukė 
benamiai tėvynainiai, jų šimtai, 
ir bematant čia susidarė viena 
iš didžiausių tremtinių sto
vyklų, kurioje gyveno daugiau 
kaip 3,000 lietuvių.

Gyvenimas kupinas nerimo, 
nevilties, tačiau lietuviai nesi
rūpino vien duona, bet tuojau 
skubėjo atgaivinti šakotą kultū
rinę veiklą, kuri teiktų bena
miams dvasinės stiprybės sun
kiose dienose.

Netrukus ir Hanau stovykloje 
suskambėjo graži lietuviška 
daina, bažnyčioje — paguodą ne
šanti giesmė, scenoje pasirodė 
tautinių šokių šokėjai.

Pirmieji entuziastai — Vladas 
Adomavičius, S. Radzevičiūtė ir 
J. Žemaitis suorganizavo atski
rus dainos ir tautinių šokių 
vienetus ir tai buvo pradinė, 
graži kultūrinė veikla. Sį darbą 
laikinai sutrukdė stovyklos 
svetima administracija. Bet ne 
ilgam. 1946 m. didelis dainos 
mylėtojas Ed. Daniliūnas imasi 
iniciatyvos, suburia arti šimto 
choristų ir tautinių šokių šokėjų 
ir sudaro meno kolektyvą, ku
riam vadovauti pakviečiamas 
muz. Br. Jonušas, o tautinių 
šokių grupei vadovauja L. 
Valiukaitė. 1946 m. birželio 
mėn. 9 d. kolektyvas suruošia 
šaunų koncertą, kurio metu 
įvyksta krikštynos ir 
kolektyvas pasirenka gražų 
„Dainavos” vardą, o šūkiu: „Su 
daina į laisvę!”

Krikšto tėvais buvo prof. dr. 
A. Gylys ir Gaučienė.

Nuo tada meno ansamblis 
„Dainava" pasuko našaus dar
bo keliu ir iš to kelio niekada 
nebepasitraukė.

Vokietijoje „Dainava” su
ruošė daug aukšto meninio 
lygio koncertų, koncertavo 
Hanau ir kitose stovyklose,

aukštiesiems amerikiečių 
kariams, koncertavo universi
tetuose, kitataučiams, giedojo 
bažnyčioje ir Br. Jonušo vado
vavimo laiku „Dainava” įvai- 
romis progomis, minėjimuose, 
išvykose pasirodė per 250 kartų. 
Dirigentui Br. Jonušui talkino 
VI. Adomavičius, instrumen
tinės dalies vedėjas buvo J. 
Adomaitis, o vėliau, pradėjus 
statyti scenos veikalus, vai
dybinę sritį tvarkė A. Škėma,
K. Jezerskis.

Bet atėjo emigracijos dienos 
palietusios ir „Dainavą”. Iš Ha
nau ansamblis trumpam laikui 
persikėlė į Kempteną, kur ir 
baigė savo veiklą Vokietijoje.

Nuo 1949 m. vyr. meno vado
vu tapo Step. Sodeika, o režisie
rium G. Velička. Naujieji vado
vai toliau vystė veiklą ir 
rūpinosi nauju repertuaru,
„Dainavą” išvedant į aktyvesnę 
veiklą scenos veikalų pasta
tyme. Per trumpą laiką buvo pa
statyta A. Merkelio „Vestuvės

M. K. ČIURLIONIS IR 
PIANISTĖ MŪZA RUBACKYTĖ

P. PALYS

Kas antras mėnuo JAV būna 
išleidžiamas „Fanfare” katalo
gas. To katalogo paskirtis — 
naujai išleistieji muzikos įrašai. 
Anksčiau tie įrašai būdavo 
plokštelėse (jos dabar beveik 
nebegaminamos), vėliau — ka
setėse, o dabar pats populiariau
sias ir tobuliausias, įrašymo 
būdas yra kompaktiniai diskai 
(CD). Tame kataloge, šalia me
trikos, pateikiamas ir profesinis 
muzikinio veikalo bei jo atlikėjo 
aprašymas. Vieniems kūri
niams aptarti užtenka tik kelio
likos eilučių, o kitiems paski
riamas ir ilgesnis straipsnis.

Į „Fanfare” leidinį būna at
siunčiama apie 1,500 CD įrašų, 
bet jo leidėjai atrankūs. Todėl ir 
į katalogą patenka tik apie 500.

I praėjusių metų, rugsėjo spa
lio mėnesiams skirtą katalogą 
buvo įtraukta ir du Čiurlionio 
muzikos įrašų diskai — CD. 
Tuos diskus įgrojo pianistė Mū
za Rubackytė. Abejuose CD įra
šyta 40 fortepijonui skirtų 
neilgų kūrinių.

Čiurlionio kūriniams aptarti 
(aptarė Adrian Corleonis) buvo 
paskirta beveik pustrečio pusla
pio! Straipsnyje Čiurlionis pri
statomas ne tik kaip kom
pozitorius, bet ir kaip dailinin
kas, kurio kūryba tik dabar esą 
pradėta plačiau pripažinti. Ra
šoma apie Čiurlionio muzikos 
įrašus plokštelėse ir, kad ne
maža dalis jo kūrybos dar yra

Nuotr. Viktoro Kučo

be piršlybų”, J. Krūmino „Pa
baigtuvės”, M. Steikūnienės 
„Vaidilutės”, dainų ir šokių 
pynė „Kryžkelėje”.

Dauguma ansamblio narių 
išvyko į JAV, o ypač daug apsi
stojo Čikagoje. Tad „Dainavos” 
ansamblio buvęs darbštusis 
pirmininkas Albinas Dzirvonas 
ir prof. dr. A. Gylys, atvykę į 
Čikagą, ėmėsi naujo darbo — 
suburti buvusius dainaviečius 
Sekėsi. Netrukus būrin susi
spietė apie 80 buvusių daina- 
viečių. Dirigentu vėl tampa 
Step. Sodeika, rež. — G. Velič
ka. Prasidėjo intensyvus darbas.

„Dainava” padovanojo mums 
daug gražių koncertų, atliktų 
minėjimuose, šventėse, repre
zentavo mūsų kultūrines verty
bes svetimtaučių tarpe, giedojo 
Šv. Kryžiaus lietuvių švento 
vėje, surengė koncertus Čikagos 
Civic operoje, New Yorke, Čika
goje Orkestrą Hali. Atliko St. 
Šimkaus kantatą „Atsisveiki
nimas su tėvyne”, Č. Sasnausko 
kantatą „Broliai”, daug daug 
vokalinių koncertų. Pastatė 
„Nemunas žydi”, G. Veličkos; 
M. Petrausko — J. Sarpaliaus 
operetę „Šienapjūtę”. „Daina
vos” ansamblis dalyvavo visose 
Dainų šventėse. O kiek ansamb-

rankraščiuose. Nemažai dėme
sio skiria muzikologui, pianis
tui, prof. Vyt. Landsbergiui, 
tyrinėjančiam Čiurlionio muzi
ką, rašančiam apie jį. Paminėta 
V. Landsbergio parašyta knyga: 
„M.K. Čiurlionis: Time and 
Content” ir, kad ją, esą, galima 
įsigyti „Drauge” (pateiktas ad
resas ir kaina). Pažymėta, kad 
V. Landsbergio įgrotos Čiurlionio 
muzikos plokštelės yra tapusios 
retenybe (Collectors items). Pia
nistę Mūzą Rubackytę, įgrojusią 
Čiurlionio kūrinius, straipsnio 
autorius labai teigiamai įverti
na. Todėl verta su ja arčiau 
susipažinti.

Mūza nuo mažens rodė neeili
nius gabumus muzikoje. Būda
ma vos 7 metukų, koncertavo su 
Sauliaus Sondeckio vadovau
jamu Lietuvos kameriniu orkes
tru. Fortepijono ir kompozicijos 
studijas pradėjusi studijuoti 
Lietuvos konservatorijoje 1973 
m., po trijų metų persikėlė į 
Maskva ir ten jas tęsė garsiojo
je P. Čaikovskio konservatorijo
je, į kurią suvažiuoja tik patys 
geriausi. Dalyvavo įvairiuose 
fortepijoninės muzikos konkur
suose ir buvo apdovanota. Svar
biausias Mūzos laimėjimas — 
prestižiniame Fransz Liszt 
tarptautiniame konkurse 1981 
m., Budapešte, kuriame ji 
iškovojo pirmąją vietą. Po to jai 
buvo atsiradusi galimybė išvyk
ti ir koncertuoti Vakarų valsty-

lis atliko programų iš viso 
penkiasdešimties metų savo 
veiklos kelyje vargu būtų 
įmanoma suskaičiuoti.

Tik žvelgiant į „Dainavos” 
nueitą kelią, šios gražios su
kakties proga prisimenama jo 
naši veikla, nuostabiai gražiai 
skambančios dainos, o giesmės 
ir didysis įnašas į mūsų kultū
rinę veiklą, o ypač mums, užjū
rio lietuviams. Savo šūkį — „Su 
daina į laisvę!” — „Dainava” 
įgyvendino mus guosdama, 
džiugindama, ramindama ne
vilties dienose Vokietijoje ir 
vėliau keletą dešimtmečių 
Amerikoje.

„Dainavos” istorijoje daug 
darbščių entuziastų. Be minėtų 
dirigentų, dirbo talkininkai — J. 
Ignatonis, A. Gečas, B. Pakštas, 
V. Vaitkevičius, Ir. Eidri- 
gevičiūtė-Sprindienė, G. Ve
lička. Valdybos pirmininkai — 
K. Seliokas, E. Daneliūnas, J. 
Rimkūnas, Albinas Dzirvonas 
— tai anksčiau buvę darbuo
tojai. Be minėtų, dirigentais 
buvo Petras Armonas, A. Gai- 
žiūnienė, D. Polikaitis.

Administratorius — K. Mikla- 
ševičius, šokių vadovas — J. Žy
gas ir dar daug daug talkininkų, 
kurie lengvino ansamblio kelią 
į našią veiklą.

Noriu atsiprašyti, kad jeigu į 
šį trumpą reportažą gal neįglau- 
džiau ir daugiau darbščiųjų an
samblio žmonių, o jų juk pen
kiasdešimties metų laiko
tarpyje, be abejo, buvo daug.

Tą, manau, atliks jubiliejinio 
leidinio redaktorius, gabus 
žurnalistas Juozas Žygas. Gal 
jam pavyks sutelkti daugiau 
medžiagos apie jubiliatą — 
„Dainavos” meno ansamblį.

Penkiasdešimties metų an
samblio jubiliejus ruošiamas 
š.m. balandžio 23 d. Bus 
iškilmingai paminėta sukaktis: 
geras koncertas, pokylis, išsaky
tos kalbos, sveikinimai, 
prisiminti didieji ansamblio dar
bai Lietuvai i ir užsienio lietu
viams. Jubiliejaus suruošimu 
uoliai rūpinasi specialus komi
tetas, vadovaujamas ansamblio 
globėjos Irenos Kriaučeliūnie- 
nės. Visuomenė, be abejo, 
parodys didelį susidomėjimą, 
pareikš ansambliui dėkingumą, 
gausiai dalyvaudama visose 
programose.

bėse. Bet...
Apie tai, „Lietuvos ryto” žur

nalistei Neringai Jonušaitei, 
pasakoja pati Mūza: „Konkur
sas sutapo su Belą Bartoko 
šimtmečiu, buvo daug vengrų 
kilmės garsių impresarijų ir 
dirigentų iš viso pasaulio. Toji 
aplinka galėjo padėti padaryti 
karjerą laureatui. Gavau pluoš
tą kontraktų dėl koncertinių 
tume po Europą, Ameriką, Aus
traliją, juos pasirašiau. Tačiau 
„Goskoncert” (Sovietų Sąjungos 
koncertų organizacija) juos pa
sidėjo į stalčių ir man pasakė: 
„laukite”. Net garsusis ameri
kiečių dirigentas Antai Dorati, 
atvykęs į Maskvą manęs išsi
vežti, nieko negalėjo padaryti. 
Taip neišvažiavau nė į vieną ka
pitalistinę šalį, lankiausi tik 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. Tiesa, 
apvažinėjau beveik visą „plačią
ją tėvynę”. Buvau to gyvenamo
jo meto auka, iš mano kūrybinės 
biografijos buvo ‘iškirpti’ sep
tyni metai”.

Tik 1988 m. Mūzai pavyko 
išvykti į Paryžių. Ten 1990 m. 
tarptautiniame pianistų „Dės 
Grande Maitres Francais”, vardo 
konkurse ji laimėjo pirmąją 
premįją.

Prancūzijoje Mūzą Rubackytę 
vadina tarptautinio garso meni
ninke, esančia viėna iš geriau
sių pasaulyje pianisčių. Ji nuo
lat koncertuoja Prancūzijoje per 
radiją ir televizijoje. Paryžiuje 
profesoriauja Europos vardo 
konservatorijoje. Nevengia su ' 
koncertais pasirodyti ir Lietu
voje. „Be to, — sako Mūza, — juk 
mano motina gyvena Lietuvoje, 
todėl ir mano viena koja visuo
met ten”.

Susipažinkime

LIETUVIŲ ŠAKNŲ GĖLĖ 
AMERIKOJE

Dažnai apgailestaujame, kad 
Amerikoje gimusi lietuviškoji 
karta praranda savo lietuviškas 
šaknis, profesiniai ir praktiškai 
įsijungusi į vietinį gyvenimą, 
nutraukia ryšius su lietuviška 
visuomene ir nebejaučia įsipa
reigojimo savo tėvų žemei. Bet 
yra pavyzdžių, kurie mus nutei
kia optimistiškai. Tai klevelan- 
dietė Rita Balytė, inžinieriaus 
Mečio ir tapytojos Leokadijos 
Balių dukra, iš savo patriotiškos 
ir religingos šeimos paveldėjusi 
esminius tauraus lietuviškumo 
bruožus. Šalia įtempto profesi
nio gyvenimo ir dalyvavimo lie
tuviškoje veikloje, ji palaiko ar
timus santykius su Lietuva, jo
je apsilankiusi jau keturis kar
tus, dalyvaudama pedagogų AP
PLE programoje ir lankydama 
gausius gimines. Ritos motina 
Leokadija Kaušylaitė-Balienė 
augo aštuonių vaikų šeimoje. 
Jos brolis kun. Jonas Kaušyla, 
apie kurį jau buvo plačiai ra
šyta, kentėjo tremties vargus. 
Kun. Bronius buvo komunistų 
nužudytas ir dar vienas brolis 
buvo sušaudytas.

Gimusi Amerikoje 1954 me
tais, Rita Balytė nuo pat anks
tyviausių savo gyvenimo dienų 
pasišventė mokslui. Šalia vieti
nių mokyklų, ji baigė Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą ir 
pedagoginius kursus. 1985 me
tais baigė Apple kompiuterių 
kursą, Cleveland Uršuliečių ko
legijoje įsigijo prancūzų ir is
panų kalbų bakalaurą, o Akron 
universitete — ispanų lite
ratūros magistrą. Atliekamu 
laiku ji davė privačias kalbų pa
mokas studentams, redagavo is
panų žiniaraštį,., vadovavo 
dviem ispaniškom" organizaci
jom ir buvo Tautinės ispanų Eta 
Kappa garbės draugijos prezi
dentė. Atostogų metu dirbo įvai
riose įstaigose kaip vertėja, sek
retorė, mašininkė, telefonistė, 
bet, įsigijusi profesiją, pradėjo 
mokytojauti. Vilią Angelą aka
demijoje ji buvo svetimų kalbų

Su koncertais yra aplankiusi 
visas Europos valstybes. Recen
zentai apie Mūzą rašo: „Ši 
įkvėpta ir stulbinanti virtuoze 
užburia savo galia, žavumu ir 
emocingumu”; „Koks polėkis, 
kokia aistra ir koks begalinis 
jautrumas slypi po nepriekaiš
tinga technika”.

„Ypač daug dėmesio susilaukia 
jos puikios Liszto kūrinių inter
pretacijos”, rašo „Lietuvos ryto” 
žurnalistas Viktoras Gerulaitis. 
Be abejo, tai artimas M. Rubac- 
kytės prigimčiai virtuozas”.

Mūza savo impresarįjus turi 
Vokietijoje, Anglijoje ir Japoni
joje. Nori surasti ir JAV. Jos 
koncertinis kalendorius jau 
yra pilnai užpildytas 1995-1996 
metams.

Tikėsime, kad Mūzos Rubac- 
kytės žvaigždę, taip skaisčiai 
šviečiančią Europos žemyne, ne
užilgo išvysime ir šioje Atlanto , 
pusėje.

LIETUVOJE SUMAŽĖJO
, PERIODIKOS

Lietuvos spaudos kontrolės 
valdyba nuo 1995 m. nutraukė 
vienuolikos periodinių leidinių 
veiklą. Motyvas — per praėju
sius metus nebuvo išleistas nei 
vienas šių leidinių numeris. 
Tarp jų — vienas žurnalas — 
„Erdvės” ir vienas rusų kalba 
leistas laikraštis „Kaunasskij 
vestnik” („Kauno žinios”). Visi 
kiti — gamyklų vietinės reikš
mės laikraštėliai, žinybiniai 
leidiniai, pvz., „Miško žinios”. 
Viso Lietuvoje šiuo metu yra 

leidžiami 255 žurnalai ir 339

departamento vadovė, kalbų 
dėstytoja ir studentų patarėja, 
taip pat vadovavo Lotynų Ame
rikos studentų apsikeitimo 
programai, svetimų kalbų ir sli- 
dinėtojų klubams. Rita laisvai 
moka lietuvių, prancūzų ir is
panų kalbas, mokėsi vokiečių 
kalbos. Dėsčiusi kalbas Akrono 
universitete ir privačiose gim
nazijose, ji nuo 1985 metų dir
ba kaip prancūzų ir ispanų kal
bų mokytoja Orange miesto 
gimnazijoje, kurioje taip pasižy
mėjo, kad 1994 metais buvo ap
dovanota Ohio Svetimų kalbų 
draugijos ypatinga premija, 
įsteigta 1963 metais. Specia
liame leidinyje, kuriame yra 
pagerbti dar kiti penki laure
atai, Rita yra aprašoma kaip 
nuostabi dėstytoja, kurios ko
legos „gėrisi jos nusiteikimu, 
kolegiškumu ir neišsemiama 
energija”. Prieš trejus metus ji 
buvo gavusi ir „pasižymėjusios 
metų savanorės” premiją už 
darbą kalbų mokymo srityje ir 
visuomenės tarnyboje. Leidiny
je taip pat specialiai pabrėžia
ma, kad ji yra lietuvaitė, iš sa
vo prieš keturis dešimtmečius 
imigravusių tėvų paveldėjusi 
pasididžiavimą savo kilme, ak
tyviai dalyvaujanti lietuviškos 
visuomenės kultūriniame gyve

Rita Balytė

First In Travel To Lithuania
American Travel Service

Žemiausios vasaros kainos 
skrydžiams iš sekančių JAV 

miestų į Vilnių.

Atlanta $796.00
Boston $746.00
Chicago $816.00
Cleveland $846.00
Dalias $866.00
Detroit $796.00
Houston $866.00
Los Angeles $966.00
Miami $816.00
New York $746.00
San Francisco $966 00
Seattle $966.00
Tampa $816.00
(Vashlngton $776.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti 
išpirkti iki vasario 28 d., 1995. Išskrendant tarp birželio 18 
- liepos 13 ir grįžtant tarp rugpjūčio 17 - rugsėjo 4 prie bilieto 
kainos reikia pridėti $50.00.
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į įvairius JAV ir KANADOS mies
tus. Informaciją dėl bilietą kalną bei kitą kelionių. Ir turistinių 
patarnavimą maloniai sutelks mūsą raštinių tarnautojai.

American Travel Service 
9439 S. Kedzle 

Evergreen Park, IL 60642 
Ph. 708 422-3000 
Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

nime. Rita yra ateitininkė, bu
vusi Korp! „Giedra” prezidentė, 
šoko „Grandinėlės” tautinių šo
kių grupėje, gastroliavo su stu
denčių „Nerijos” ansambliu, 
sekretoriavo LB Krašto valdy
bos Kultūros taryboje, gieda 
Dievo Motinos parapijos chore ir 
dalyvauja Clevelando-Klaipėdos 
miestų seserystės programos ta
ryboje.

Jos lietuviška veikla ypač ver
tintina dėl dalyvavimo APPLE 
pedagoginėje programoje, jau 
1991 metais Lietuvoje praleidus 
dvi savaites, kartu su kolega 
amerikiečiu James Lane semi
naruose skaitydama paskaitas 
ir eidama vertėjos pareigas. Lie
tuvoje du kartu lankėsi ir jos vy
resnysis brolis Leonas su savo 
14 metų sūnumi Luku.

Ritos Balytės biografijoje yra 
surašytos net kelios dešimtys 
įvairių skirtingų pareigų, darbų 
ir užsiėmimų. Ne vien kalbų 
dėstymu ji ribojasi, bet aktyviai 
vadovauja moksleivių veiklai, 
koordinuoja jų užsiėmimus, iš
vykas, pramogas, taip pat rašo 
straipsnius literatūrinėmis te
momis. Taip išryškėja charakte
ris ir veikla darbščios bei gabios 
lietuvaitės, su kaupu atiduodan
čios savo duoklę abiem tėvynėm 
— ir Lietuvai, ir jos gimtajai 
Amerikai. Tai tik dar vienas 
sektinas pavyzdys, kaip galima 
savo gyvenimą suderinti tarp 
dviejų idealų. Todėl galima tvir
tinti, kad iš lietuviškų šaknų 
bet kurioje šios žemės šalyje gali 
užaugti lietuviška gėlė.

Aurelija M. Balašaitienė

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvės alėja 
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90



POKALBIS SU PROF. P. ŽAGU

LB Los Angeles metinis narių 
susirinkimas nebūna vien eili
nių rūpesčių ir įsipareigojimų 
apžvalga. Tai daugiau lietuvy
bės išlaikymo pasaulėžiūros 
ugdymas, nes kviečiami pasi
žymėję jaunosios kartos atsto
vai, kurių mintys bei nuomones 
kelia dvasią ir įprasmina 
anksčiau dirbusiųjų pastangas, 
teikia veiklos tęstinumo viltį. 
Š.m. vasario 26 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyksiančiame 
susirinkime LB Los Angeles 
apylinkė laukia iš Arizonos 
atvykstančio prof. Pauliaus 
K.Zygo, Ph.D. Gerbiamas 
svečias mielai sutiko pakalbėti 
apie save, savo įsitikinimus bei 
patyrimus.

— Ar turite laiko ir noro 
dalyvauti lietuviškoje veik
loje, kuri gal nieko bendro 
neturi su Jūsų profesiniu 
išsilavinimu?

— Noro turiu. Laiko galėtų 
būti daugiau. Užaugęs lietuvių 
bendruomenėje, nuo pat jaunys
tės iš tolo pažinau kai kuriuos 
mūsų veikėjus ir jų veiklą. Pa
vyzdžiui, augdamas Clevelande, 
lankiau šeštadieninę mokyklą 
kur St. Barzdukas, vienas iš LB 
steigėjų, buvo mano mokytojas. 
Būdamas skautu, priklausiau 
draugovei, kuriai vadovavo Vyt. 
Kamantas. Reikėtų pridurti, 
kad Antrojo Pasaulinio karo 
metu Lietuvos prez. A. Smetona 
gyveno Clevelande; ten jis ne
tikėtai mirė, ten ir palaidotas. 
Tad, augdamas Clevelande, 
susipažinau su lietuviška veik
la ir jos rūpesčiais.

— Studijuodamas universi
tete Bostone, buvau veiklus 
Studentų sąjungoje, Santa
ros-Šviesos federacijoje, įsi
jungiau į vietinę lietuvių veiklą. 
Asmenys, su kuriais tada susi
pažinau, dabar aktyvūs lietuviš
koje veikloje JAV-se, Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitose šalyse.

— Dabar dėstau Arizona 
State University, kuris 
studentų skaičiumi (43,000) yra, 
berods, penktas ar šeštas dydžiu 
JAV-se. Universiteto senate 
tvarkau vieno komiteto reika
lus, tai kartais tenka susitikti 
ir posėdžiauti su valstybės 
pareigūnais, svečiais iš kitų 
kraštų ir 1.1. U-to vadovybė 
neprieštarauja profesorių 
politinei veiklai, jei tai netrukdo 
jų akademiniam darbui. O kai 
kurių profesorių toks darbas 
net siejasi su jų studijomis. Pvz., 
vienas mano kolega čia yra 
praleidęs nemažai laiko, dirb
damas latvių skyriuje Radio 
Free Europe, įstaiga, su kuria 
ir toliau palaiko ryšius. Bendrai 
paėmus, universiteto požiūriu, 
yra ‘pro bono publico’ ir jai 
neprieštarauja. Atsiradus xerox, 
fax, e-mail ir pan., mūsų veikla 
kartais yra greitesnė, efek
tingesnė negu anksčiau.

— Kokios taktikos reikėtų 
laikytis sprendžiant užsienio

lietuvių ir Lietuvos lietuvių 
privilegijas?

— Nesutinku su žodžiu „pri
vilegijos”. Manau, kad klau
simą reikėtų kitaip formuluoti 
ir jo esmę laikyti valstybinio 
tęstinumo sąvokos rėmuose. 
Išeivija remia ir samprotauja 
tęstinumo sąvokos rėmuose. Bet 
kai kuriems valdininkams 
Lietuvoje ši sąvoka visiškai 
svetima. Jie mano, kad istorija 
prieš kelis metus atvertė visai 
naują lapą. Berašant pilietybės 
ir kitus įstatymus, tęstinumo 
sąvoka, kartu su visomis 
implikacijomis ir valstybiniais 
įsipareigojimais, liko kitoje 
durų pusėje. Nesusitarus dėl pa
grindinių prielaidų, neįmanoma 
susitarti dėl pilietybės, pasto
vaus apsigyvenimo tenai ir pan.

— Kaip ir kitose valstybėse, 
išeivija neturėtų turėti kokias 
nors ypatingas privilegijas 
sugrįžusi į savo kraštą. Jų teisės 
ir atsakomybės turėtų būti 
tokios pačios, kaip ir kitų Lietu
vos piliečių. Savaime aišku, kad 
visi turėtume laikytis tų pačių 
įstatymų. Tą pasakius, būtina 
pridurti, kad Lietuvos pilietybės 
įstatymai buvo nevykusiai 
parašyti. Pvz.,yra mano bendra
darbių, kurie trejų metų laiko
tarpyje įsigijo tris skirtingus 
pilietybės dokumentus. Vėles
nis pakeitė ankstyvesnį ir visi 
buvo įsigyti tuo metu veikiančia 
tvarka. Kaip žinome, ta istorija 
nepasibaigusi. Vieni argumen
tuoja, kad tuo metu, kai piliety
bės įstatymai buvo rašomi ir 
redaguojami, juristai stokojo 
laiko, atitinkamų žinių bei 
patirties.

— Tačiau yra žymiai rim
tesnių argumentų, kad įsta
tymų netobulumas nuo pat 
pradžios buvo surežisuotas. Tuo 
būdu betvarkė tęsiasi ir juo 
toliau — tuo geriau nomenkla
tūrai ir baltajai mafijai. Ji sau 
laimi laiko, įsitvirtina pozicijose 
ir nuosavybėse. Netvarkai besi
tęsiant, visuomenė reikalaus 
„tvirtos rankos”, kuri, nomen
klatūrai įsitvirtinus ir laikui 
atėjus, bus tos pačios nomen
klatūros parūpinta.

— Tinkama taktika būtų dve
jopa; pirma — surašyti tiks
lesnius ir niuansuotus įsta
tymus, ir antra — į tuos įsta
tymus kreipti dėmesį ir jų 
laikytis. Deja, esamoje valdžioje 
ir jai priklausančioje teisė
tvarkoje, teisybės nerasi. Antro
ji taktikos dalis nebus greit įgy
vendinta.

— Ar yra svarbesnių atve
jų, kur darni pagalba nega
lėtų ir neturėtų būti atidėlio
jama?

— Taip, tai būtų pagalba 
giminėms, bičiuliams ir organi
zuotai šalpai, kuri jau yra įro
džiusi savo efektingumą. Ki
tokios pagalbos reikėtų vengti, 
arba visai atsisakyti. Patirtis 
rodo, kad tik nuošimtis pasiekia

Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jaunieji mokiniai džiaugiasi Lietuvos nepriklau
somybės šventėje.

numatytus adresus ir tikslus, 
pakeliui „patepa” kitus delnus 
juos praturtina ir tuo būdu 
toliau stiprina esamos valdžios 
struktūras.

— Ar Jūs tikite, kad užsie
nio lietuvių pareiga atlikta?

— Ne, tuo netikiu. Užsienio 
lietuviai savo duoklės Lietuvai 
dar nėra atidavę.

— Ar kritika ir priekaištai, 
kurių pasitaiko ne vien spau
doje, yra tinkama platforma 
gerovės įgyvendinimui?

— Ne. Į aršią kritiką nekrei
piu asmeniško dėmesio. Kadan
gi su tokiais kritikais ir psicho- 
aanalistai negali susikalbėti, tai 
ir aš panašiai elgiuosi. Visai ki
tas reikalas su ramia, apgalvo
ta ir informuota kritika. Many
čiau, kad tokia kritika visuomet 
reikalinga. Kuojos daugiau, tuo 
lengviau orientuotis.

— Mūsų geografinė padėtis 
nepasikeitusi ir nepasikeis. 
Mūsų istorinė ir šiuolaikinė 
patirtis rodo, kad politinės bė
dos savame neišsisprendžia ir 
kad rizikinga snūduriuoti.

— Dėkojame už pokalbį. 
Malonu, kad sutikote daly
vauti mūsų metiniame susi
rinkime š.m. vasario 26 d., 
sekmadienį tuoj po pamaldų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Los Angeles lietuviai tai la
bai vertina ir laukia Jūsų 
atsilankymo.

Stasė V. Šimoliūnienė

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ

DRAUGAS, Mt dienia, 1995 m. vasario mėn. 18 d. 5

NAUJA MAGISTRĖ
Jūratė Baronaitė užbaigė stu

dijas Miuncheno Liudviko-Mak- 
similiano u-te komunikacijos — 
žurnalistikos fakultete (šalu
tiniai dalykai: politika ir ame- 
rikanistika). Už parašytą dar
bą, „Žiniasklaidos reikšmė ir 
įtaka žmonių gyvenime” jai bu
vo suteiktas magistro laipsnis.

Jūratė gimė Kanados Hamil
tone, ten lankė šeštadieninę 
Vysk. M. Valančiaus vardo mo
kyklą, priklausė teatrui „Au
kuras” ir tautinių šokių grupei 
„Gyvataras”.

Persikėlus tėvams į Vokietiją, 
Jūratė lankė Vasario 16-sios 
gimnaziją, brandos atestatą 
gaudama Mainco vyskupijai pri
klausiančioje Vierheimo Alber
tus Magnus katalikų gimnazi
joje.

Studijuodama Jūratė Miun
cheno u-te platino vokišką 
ELTA žiniaraštį, įteikė u-to 
bibliotekai knygas apie Lietuvą.

Jūratė Baronaitė.

KOVO 11-OSlOS 
MINĖJIMAS IR

ČEČĖNIJOS PAGERBIMAS

Baltų Laisvės lygos kasme
tinis žymenų įteikimo vakaras 
ir Kovo 11-osios sukakties pa
minėjimas šeštadienį, kovo 11 
dieną, vyks latvių salėje, 1955 
Riverside Dr., Los Angeles.

Vakaro pradžia — pabendra
vimas — 6 v. p.p., vakarienė ir 
programa — 7 v. p.p. Daly
vavimo auka — 35 dol.

Šių metų žymuo paskirtas 
Čečėnijos prezidentui Džocharui 
Dudajevui. Jį priimti iš Lietu
vos atvyksta Seimo narė ir 
Čečėnijos gelbėjimo komiteto 
narė Romualda Hofertienė. Visi 
kviečiami dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjime ir moraliai 
paremti didvyriškai už laisvę 
kovojančią Čečėniją. Stalus (10 
asm.) ir vietas rezervuokite: Ro- 
bert Kerr, (213) 669-1726, dr. 
Zigmas Brinkis, (213) 663-4910 
ar Jonas Matulaitis, (213) 
666-1820.

Šaltą žiemos pavakarę, kai už 
langų vis dar pučia žvarbūs 
vėjai, yra malonu prisiminti 
karštas praėjusios vasaros 
dienas Lietuvoje. Kaip tik tokią 
progą suteikia ie eniai išleista 
pusantros valandos ilgio vaizda
juostė „1994 Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventė”, nufil
muota Alvido Buklio ir sureda
guota Vidos Kuprytės. Šioje 
vaizdajuostėje sutelkta bene 
penkias dienas trukusių iškil
mių vaizdai — Antakalnio kapi
nėse, Folkloro diena, Ansamblių 
vakaras, abi dainų dienos (Kau
ne ir Vilniuje), pagaliau Šokių 
šventės diena Vilniuje.

Jau pati filmo metrika pa
gauna žiūrovą savo dramatiš
kais būgnų muzikos garsais, 
palydinčiais šventės vaizdų 
montažo iliustracijas. Pirmosios 
dvi filmo dalys — vainiko pa
dėjimas Antakalnio kapinėse ir 
Folkloro dien^.— trumpiausios. 
Po jų rodoma Dainų diena Kau
ne: eisena nuo Karo muziejaus 
į Dainų slėnį ir pačios dainų 
šventės ištraukos su įdomiai 
nufilmuotais chorais bei žiū
rovais. Savo nuotaikas keliais 
sakiniais išsakančius matome 
prez. Brazauską, dr. P. Kisielių, 
J. Polikaitį, B. Brazdžionį, V. 
Landsbergį ir kt.

Toliau vaizdajuostėje iškyla 
spalvingas Ansamblių vakaras 
Vilniuje. Tai turbūt pati ge
riausia ir nuotaikingiausia 
filmo dalis, gražiai sudurstyta iš 
trumpų to vakaro epizodų ir at
skirų detalių. Džiugina liaudies 
dainininkų melodijos, gracingos 
jaunimo poros tautinių šokių sū
kury, nepaprastai nuotaikingi 
vaikų šokiai ir aiškios, ryškios 
spalvos. Šios filmo dalies tikrai 
nenusibosta žiūrėti.

Pagaliau be galo plačiai atsi
veria Vilniaus Žalgirio stadione 
įvykusios Šokių šventės vaizdas 
— labai įspūdingoje, tačiau kar
tu leidžiantis pastebėti aikštėje 
ir šokėjų linijų nelygiavimą, ir 
ne visai apskritus ratelius. Pati 
šventės nuotaika filme gražiai 
išryškėja šokių ir šokėjų detalė
se. Jos, atrodo, buvo nufilmuo
tos anksčiau, turbūt generalinės 
repeticijos metu, ir tik redakto
rės sumaniai tinkamose vietose 
įdėtos. Labai įdomūs senolių šo
kiai kartu su jų vaikaičiais. 
Nuotaikinga ir šios dalies pa
baiga, kurioje matomas masinis 
šokėjų entuziazmas.

Paskutinioji filmo dalis —

Dainų šventė Vilniuje: dalyvių 
eisena į Vingio parką, vėliavos, 
chorai, orkestrai, žiūrovai 
gatvėse, pakelėse ir šventės 
aikštėje, tūkstantinė choristų 
estrada, kelios parinktos dainos, 
pagaliau į dangų bekylančios 
ugnys. Visa tai — įspūdinga, o 
iš pateiktų detalių pajuntama 
šventės nuotaika. Visame filme 
nemažas dėmesys skiriamas už
sienio lietuvių choristams ir 
šokėjams.
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Savaime aišku, kad šioje vaiz
dajuostėje nebuvo įmanoma ir 
nenorima iš eilės parodyti kiek
vieną šventės dienų įvykį, šokį 
ar dainą. Tačiau visa ši šventė, 
jos vaizdai, daugelis detalių ir, 
kas svarbiausia, jos nuotaika 
filme parodyta šiltai ir meniš
kai. Kieno tai nuopelnas — fil
muotojo, ar filmo redaktorės? 
Filmuotojas Alvidas Buklys, 
retkarčiais padedamas savo 
brolio Donato, nufilmavo šven
čių dienų įvykius, sukaupė apie 
16 valandų ilgio filminę medžia
gą. Filmo redaktorė Vida Kup
rytė galutiniam filmo paruoši
mui turėjo paskirti gal keletą 
šimtų (!) valandų darbo. Ji daug 
kartų turėjo nufilmuotą medžia
gą peržiūrėti, atrinkti svar
biausius ir efektingiausius mo
mentus, juos suderinti, „sukli
juoti” ir suredaguoti. Tai dide
lis darbas, bet jo rezultatas 
gavosi puikus — iš tos visos me
džiagos buvo sukurtas nuotai
kingas ir maloniai žūrimas do
kumentinis filmas.

Tarp kitko, filmą finansavo 
PLB fondas, o jo pagaminimą 
bei platinimą vykdo Amerikos 
Lietuvių Romos Kataliku Fede
racija. Juozas Baužys

„MEDŽIOKLĖ” DRAUGO FONDUI
BRONIUS JUODELIS

Bajorų bei šiandieninės Lietu
vos didikų medžioklėje skamba 
giria nuo ragų gaudimo, nuo 
greitakojų skalikų lojimo ir 
trankių šūvių dundėjimo. Po 
tokios medžioklės kepami ne 
liesi zuikeliai, bet riebūs šernai, 
stirnos ir briedžiai — milžinai 
Po geros medžioklės seka gausi 
puota.

Kai giria visko pilna — pilnos 
ir medžiotojo rankos. Kai pakrū- 
miais tik zuikelis prabėga — 
medžioklės entuziazmas iš
nyksta. Nėra ką ir į namus 
parnešti.

Lėšų medžioklė Draugo fondui 
vyksta jau daugiau kaip metai 
plačioje, nors nedidelėje „Drau
go” skaitytojų, prenumeratorių 
„girioje”. Čia laiks nuo laiko 
„pučiami ragai”, „Draugo” 
puslapiuose skelbiant, kad 
vyksta lėšų „medžioklė”. Nėra 
čia būrio medžiotojų su taik
liais šautuvais laimikiams. O 
tie laimikiai — nei taurai, nei 
zuikiai, nei tetervinai. Jų nėra 
šioje „girioje”. Jų čia niekas ir 
nemedžioja. Medžioklė vyksta 
Draugo fondo lėšoms: dienraščio 
leidimui, spaustuvės naujos 
mašinos pirkimui reikalingiems 
doleriukams. Be jų niekas iš 
dangaus „manos” nebarsto. 
Daug metų „barstė” tėvai mari
jonai. Tenka pripažinti, kad 
„barsto” ir dabar. Nuolatos.

— Eikime medžioti į savą 
lietuvišką girią, — nusprendė 
tie, kuriems labai rūpi „Drau
go” ateities.

Na ir prasidėjo ragų „gaudi-

PANEVĖŽIO GYVENTOJAI

Panevėžyje gyvena 130,700 
gyventojų. Pernai Panevėžyje 
gimė beveik 300 žmonių dau
giau nei mirė. Tačiau pernai 
daugiau kaip 1,000 žmonių 
persikėlė gyventi iš Panevėžio 
į Lietuvos kaimus ir miestelius.

(LR 02.01)

mas”. Br. Juodelis statė 
finansinė „Draugo” jėgainė, M. 
Remienė, pripratusi prie mili
joninių fondų, balsavo už 
konkretų Draugo fondą. Pūtė 
„ragą” vyr. redaktorė Danutėj 
Bindokienė, Vyt. Volertas, A. 
Juodvalkis, K. Milkovaitis, J. 
Janušaitis, Vyt. Šeštokas ir kiti.

— Vadinkim fondu, — nusileido 
leido Br. Juodelis ir „išjojo” į 
Draugo fondo lėšų medžioklę

Draugo fondui lėšas 1994 
metais medžiojant jau prabėgo 
keturi vajai. Tai žiemos, 
pavasario, rudens ir Kalėdų va
jus. Arti 6,000 laiškų per tris 
kartus, kaip tų „skalikų” 
medžioklei buvo pasiųsta į pra
retėjusią „Draugo” skaitytojų 
„girią”. Vieni atsiliepė su 
dešimkėm, kiti su šimtinėm, 
treti su tūkstantinėm. Per kelis 
kartus. Didžioji laiškų dalis 
dingo kaip miške: nei dolerio, 
nei garso. Anksčiau Lietuvoje 
giria bent šauksmo aidą grąžin
davo. Pasirodo, užsienyje giria 
kitokia. Čia didesni plotai, il
giau trunka. Reikia laukti, kol 
atsilieps.

Iki milijono Draugo fonde dar 
labai toli. Medžioklę dar teks il
gai tęsti ir ragais trimituoti, kad 
visi išgirstų ir atsilieptų. Tik 
kur gauti daugiau „trimitų” — 
tų Draugo fondo įgaliotinių vie
tovėse, tų spaudos „dūdorių”, 
kad Draugo fondo lėšų medžiok
lėje ragą išgirstų ir tie, kurie iki 
šiol neišgirdo?

Netrukus vėl nuaidės Draugo 
fondo lėšų medžioklės „ragai” — 
1995 m. pavasario vajui. „Drau
go” spaustuvės mašinai 
atidavus kuklų Kalėdų vajaus 
„medžioklės grobį” — 20,500 
dolerių, „Draugui” atidavus
1994 metų dividendus, fondo 
ižde liks 300,000 dolerių.

Tad visi stipriau pūskime 
Draugo fondo lėšų medžioklės 
„ragus” ir į jų gaudimą atsiliep
kime su nauju čekiu, kad per
1995 metus priartėtume bent 
prie pusės milijono.

The Joint Baltic American National 
Committee

1st Post-lndependence Conference 
on Baltic Affairs

March 24-26 
VVashington, DC

VVhat's next for Baltic Activists?

* Agenda for the Future
* Baltic Activism

* Business and Investment
* Pan-Baltic Cooperation
* Administration 8riefing

* Visits to Congressional Offices
>.

Distinguished Speakers, such as
* Estonian, Latvian and Lithuaman Ambassadors to the US
* Paul Goble, Camegie Endovvment for International Peace

* Anei Cohen, The Heritage Foundation

* Micheal Parmly, State Department

* Brewster Campbell, Baltic American Enterprise Fund
* Anne Smith, Senate Foreign Relations Staff

* For registration forms, please cal! (301) 340 1954 or fax (301) 

309 1406 or e-mail JBANC at 0006561109@mcimail com

REGISTER BEFORE FEBRUARY 28th FOR REDUCED 
RATESI

Ir studįjuodama, Jūratė rašė 
straipsnius vokiškuose laikraš
čiuose bei žurnaluose, priklauso 
Bavarijos žurnalistų sąjungai. 
Prancūzų kalba numato pagilin
ti Prancūzijos u-te.

KAUNAS TURĖS 
DRAUSTINĮ

Kaune steigiamas vienas pir
mųjų Lietuvoje, miesto savival
dybei priklausantis, kraštovaiz
džio draustinis. Pasak miesto 
Aplinkos apsaugos skyriaus pa
vaduotojos Marijos Stanikūnie- 
nės, draustinio projektą parengė 
habilituotas dr. J. Bučas Staty
bos ir architektūros mokslinia
me institute. Nuostatai vasario 
mėnesį bus tvirtinami miesto 
tarybos sesijoje.

Atlanta Import-Export Ine. greitai ir saugiai 
pristatys Jūsų siuntinius laivu ir Air Cargo 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Ukrainą 
ir Baltarusiją. Pristatome tiesiai į namus.
Nuo 1995m. vasario mėn padidės persiuntimo 
kaina į Lietuvą. Tikslesnę informaciją gausite 
paskambinę į Atlanta IE, Ine. raštines:
Chicago: (312)434-2121, l-800-J75-SEND\
St. Pete Beach: (813)363-7700 
Cleveland: (216)481-0011 .
New York: (914)258-5133

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

t

Bake

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkartdžiai 

miesto centre 
Savaitgal) uždaryta
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JAV LB Ekonominių Rolkalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703)471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

KIEK KAINUOJA 
CHEMIJOS GAMYKLA?

Skaitytojai jau žino, kad 
konkurso keliu Kėdainių chemi
jos gamyklą už 135 mil. litų 
nupirko bendrovė „Minta' ir 
partneriai”. Jų parengtas verslo 
planas pripažintas geriausiu, 
bet iš esmės lėmė pasiūlyta 
kaina. Pačios įmonės darbuotojų 
grupė, parengusi verslo planą 
konkursui, siūlė 115 mil. litų. 
Konkurse dalyvavo ir draudimo 
bendrovė iš Šveicarijos, tačiau 
jos planas Lietuvos ekspertų iš 
karto buvo atmestas, kaip silp
niausias.

Kėdainių chemijos gamyklos 
darbuotojai nesutinka su Cent
rinės privatizavimo komisijos 
nutarimu parduoti gamyklą 
„Mintai” ir kreipėsi dėl to j 
aukščiausius valstybės parei
gūnus. Ministras pirmininkas 
Adolfas Sleževičius žodiniu 
sprendimu dviem savaitėm 
sustabaė didžiausios pramonės 
įmonės privatizavimo procesą. 
Kėdainių chemijos gamyklos 
privatizavimo reikalą svarstė ir 
Seimo Ekonomikos komitetas. 
Paaiškėjo įdomių dalykų dėl 
gamyklos kainos.

Seimo narys, ekonomikos eks
ministras Julius Veselka išaiš
kino, kad nebuvo kreipiamas 
dėmesys į Šveicarijos bendrovės 
pasiūlytą kainą — 8 mil. dole
rių. Kaip rašo „Respublika”, jei 
investicinį čekį, kuriuo ir bus 
mokami tie milijonai, įvertinsi
me 5-7 centais, pamatysime, 
kad užsieniečių siūlyta kaina 
išaugs iki 400 mil. litų. Tai bus 
tris kartus brangiau, nei siūlo 
kauniečių „Minta’ ir partneriai” 
ir tai būtų gryni pinigai. Gry
nais pinigais „Mintos” milijonai 
verti 10 mil. 444,000 litų, o 
pačių įmonės specialistų siūlo
ma kaina — 8 mil. 722,000 litų.

Kėdainiuose išrinktas Seimo 
narys Virmantas Velikonis sa
ko, kad „Mintos” verslo plane 
numatyta gaminti produkcija 
pareikalautų naujos gamyklos 
statybos. Tačiau Kėdainiai jau 
ir taip tampa Kauno priemies
čiu. Elektros įrengimų gamyk
la, kurią nupirko „kvadratiniai 
berniukai” (taip Lietuvoje 
vadinami neaišku kuo besiver
čiantys atletiški vaikinai, dalis 
kurių susiję su nusikalstamo
mis grupėmis), stovi be darbo, 
nes pirkėjams iš pradžių labiau
siai rūpėjo, kiek gamykloje 
esama vario ir aliuminio. Bio
chemijos gamykla, taip pat 
nupirkta kauniečių, verčiasi 
gamindama saldainius. Todėl 
Seimo narys įsitikinęs, kad taip 
privatizuojant ir Kėdainių 
chemijos gamyklą, daromas nusi
kaltimas. Matyt, Kėdainių che
mijos gamyklos likimas paaiš
kės tik po nauju svarstymų. 
Pramonės ir prekybos ministras 
Kazimieras Klimašauskas susi
tikime su Seimo nariais pats 
pasiūlė vyriausybei, jo vadovau
jamai ministerijai ir Centrinei 
privatizavimo komisijai dar 
kartą įvertinti Kėdainių chemi
jos gamyklos privatizavimo 
eigą.

NEI DIRBA, NEI 
BANKRUTUOJA

„Lietuvos aido” žurnalistė 
Henrika Valickaitė rašo apie 
buvusią Vilniaus radijo mata
vimo prietaisų gamyklą, anks
čiau vadintą tiesiog „Oktiabrio 
Burdenkos” gamykla, nes joje 
buvo Lietuvos nepriklausomy-

Ši gamykla, turėdama dau
giau kaip 6.5 mil. litų skolos, 
buvo privatizuota už 4.5 mil. 
litų, nors kai kurie ekspertai jos 
turtą vertino 120 mil. litų. 
Valstybinė akcinė įmonė, jau 
„Rimedos” pavadinimu,daugiau 
nei prieš metus tapo akcine ben
drove. Tapusi akcine bendrove, 
„Rimeda” 80 proc. darbininkų 
išleido priverstinių atostogų. 
Paskutinis mėnesis, kada dar
bininkams buvo išmokėta po 
50 litų — 1994 m. birželis. 
„Rimedos” darbininkai kreipėsi 
į įvairias Lietuvos valdžios in
stitucijas. prašydami padėti 
atgauti ne tik minimalaus pra
gyvenimo lygio pinigus už visus 
priverstinių atostogų mėnesius, 
bet ir padėti, kad „Rimeda” 
pagaliau juos atleistų iš darbo, 
pagal įstatymą sumokėdama 
kompensacijas.

Kad su darbininkais bus at
siskaityta netrukus, vilčių 
maža. Sausio 13 d. vykusiame 
akcininkų susirinkime bendro
vės direktorius sakė, kad per 
mėnesį į bendrovės sąskaitą 
įplaukia 50-100,000 Lt, o 
energetikams kas mėnesį reikia 
mokėti apie 120,000, atlygini
mas — iki 130,000 litų.

Dabar „Rimedos” patalpose 
įsikūrusios įvairios parduotuvės 
ir firmos: bandyta bendrovės 
turtą parduoti arba įkeisti. 
„Rimedos” teritorijoje kuriasi 
uždarosios akcinės bendrovės 
(UAB), sudarančios su „Rimeda” 
ilgalaikes nuomos sutartis. 
Besikuriančių naujųjų UAB, at
rodo, neslegia „Rimedos” 
skolos. Valstybė tokį bendrovės 
skaidymąsi į UAB palaiko, nes 
„šitaip vyksta šiokia tokia ne
paslankaus giganto restruktū
rizacija”.

„Yra nuomonių, kad, 
privatizuojant ‘Rimedą’, jau 
buvo žinoma, jog teks ją išpar
duoti. Šiam gigantui būtų rei
kėję milžiniškų investicijų, kad 
galima būtų jos gaminamą pro
dukciją pritaikyti šiuolaikinei 
rinkai. Tai buvo įmonė, kurią 
privatizavo su skolomis, dides
nėmis negu įstatinis kapitalas. 
Sunku atsakyti, kodėl vyriau
sybė (jai atstovaujanti ministe
rija ar savivaldybė) iki šiol 
neskelbia tokių įmonių bankro
to: ar iš populistinių paskatų, ar 
dėl to, kad kai kurie valdininkai 
turi iš to naudos.

Jei prieš privatizuojant „Ri
medą” būtų paskelbtas jos 
bankrotas, valstybė gal būtų 
atgavusi iš „Rimedos” ne tik 
tuos 6.5 mil. litų skolos, bet dar 
ir turėjusi kuo sumokėti atleis
tiems įmonės darbininkams 
išeitines pašalpas. Bet atrodo, 
kad valdininkams lengviau atsi- 
rašinėti, jog valstybinėms įstai
goms ir institucijoms Lietuvos 
Respublikos įstatymai nesutei
kia teisės nurodinėti akcinių 
bendrovių vadovams ir valdy
boms dėl jų veiklos. Taip pat ir 
dėl atlyginimų išmokėjimo”, ra
šo „Lietuvos aidas”.

REMS SMULKŲ VERSLĄ

„Senamiesčio banko” valdyba 
patvirtino pusės milijono dole
rių fondą, kuris paskolomis bus 
paskirstytas firmoms, investuo
jančioms į Lietuvos ekonomiką, 
kaip „Lietuvos rytui” pranešė 
šio banko valdybos pirmininkas 
V. Olšauskas. Šį projektą ban
kas vykdys iš savo pinigų, ne
naudodamas kredito linijų iš 
užsienio. Fondo pinigai bus

gesniam kaip 3 metų laikotar
piui su 12-20 proc. metinėmis 
palūkanomis.

Pasak V. Olšausko, bankas 
tokiu būdu mėgina pritraukti 
smulkiuosius verslininkus, 
kuriems gauti paskolą didžiuo
siuose šalies bankuose beveik 
neįmanoma, nes šie orientuojasi 
dirbti su stambesniais klientais. 
Kartu bankininkai nori įsiti
kinti, ar Lietuvos verslininkai 
yra kūrybingi, nes iki šiol jie 
skelbia, jog šalyje neremiamas 
smulkus verslas.

ATIDARYTA INVESTICIJŲ 
AGENTŪRA

Lietuvos Investicijų agentūra 
(LIA), pernai gavusi iš PHARE 
programos beveik 1 mil. ECU, 
per tris metų ketvirčius nuvertė 
kalnus: suremontavo patalpas, 
išleido bukletėlį apie save ir 
užsakė filmuką apie Lietuvą, 
kaip apie Lietuvos investicijų 
agentūrą, rašo savaitraštis 
„Verslo žinios”.

Ekonomikos ministras įsaky
mą steigti Lietuvos Investicijų 
agentūrą pasirašė 1993 m. gruo
džio mėn., tačiau tinkamas dar
bui patalpas valdžia parūpino 
tik 1994 m., spalį, o sausio 17 d. 
po remonto iškilmingai atida
rytą Lietuvos Investicijų agen
tūros būstinė Vilniuje, Šv. Jono 
g. 3. Patalpų remontui ir įran
gai pirkti buvo išleista didžioji 
praėjusių metų agentūros biu
džeto dalis. Visą agentūros 
veiklą finansuoja ir užsienio 
konsultantas samdo Prancūzijos 
firma „Resources and Logis- 
tics”, kuri pernai laimėjo Eu
ropos konkursą geriausiai 
Lietuvos investicijų agentūros 
steigimo ir vystymo programai 
parengti. PHARE finansuos šią 
programą 3 metus.

Praėjusių metų pradžioje buvo 
paskelbtas įr tarptautinis 
konkursas LIA vadovo vietai 
užimti. Paraiškas dalyvauti 
konkurse buvo padavę apie 60 
Lietuvos piliečių. Investicijų 
agentūros generaliniu direkto
riumi tapo buvęs Ekonomikos 
ministerijos darbuotojas 
Kęstutis Baltramaitis, iš pra
džių net nedalyvavęs konkurse. 
Pasak „Verslo žinių”, iš 
neoficialių šaltinių sužinota, 
kad pretendentai iš užsienio 
prašę nemažų algų: vienas save 
įvertino 65,000 dolerių per 
metus, kitas — 100,000 dolerių. 
Kai vertinimo kriterijus ati
tikęs pretendentas iš Anglijos 
nesulygo dėl algos, vertinimo 
komisija nusprendė direktorių 
rinkti iš Lietuvos atstovų.

Pasak K. Baltramaičio, lėšos 
iš Briuselio eina labai lėtai. 
Agentūros finansavimas visiš
kai priklauso nuo Prancūzijos 
firmų sprendimo. Pernai iš ben
dros finansavimo sumos 
PHARE paskyrė apie 150,000 
ECU penkiems projektams, iš 
kurių pirmasis, kainavęs 45,000, 
beveik baigtas. Tai Europos in
vestuotojų požiūrio į Lietuvą 
tyrimas. Buvo ištirta 183 
Europos firmos, atstovaujančios 
ir smulkiam, ir stambiam 
verslui bei 20 tarptautinių or
ganizacijų. Pasak K. Baltra
maičio, duomenys kol kas nėra

oficialūs, bet tyrimas rodo, kad 
Lietuva investuotojams yra pa
trauklesnė nei Estija, nes Lie
tuvos politinė vidaus padėtis 
yra stabilesnė.

Artimiausiu metu PHARE fi
nansuos dar 4 investavimo 
galimybių tyrimus, skirtus elek
tronikos, grūdų perdirbimo, li
nų pramonės ir turizmo šakoms. 
Kiekvienam iš tokių tyrimų 
PHARE samdo vieną ar kelis 
užsienio konsultantus ir daž
niausiai vieną specialistą iš 
Lietuvos. Tik 15-20 proc. 
PHARE lėšų ateina kaip tiesio
ginė techninė pagalba įrengi
mais ir kitais materialiais 
dalykais. Kitos lėšos yra Va
karų konsultantų algos ir 
Lietuvos piliečių apmokymui 
užsienyje skirti pinigai. 
Lietuvos investicijų agentūra 
šiuo metu yra gavusi PHARE 
lėšų 3 seminarams užsienyje, 
kur bus pristatomos Lietuvos 
investicinės galimybės.

SKANDINAVAI
LIETUVOJE VIRS ALŲ

Panevėžio „Kalnapilio” alaus 
daryklą pernai nupirko „Baltic 
Beverages Holding” (BBH) 
bendrovė, kurios akcijas per 
pusę yra pasidalinusios di
džiausios Švedijos ir Suomijos 
alaus bendrovės — „Pripps” ir 
„Hartwall”. BBH yra nupirkusi 
65 proc. „Kalnapilio” akcijų, 
tačiau nori dar padidinti jų dalį 
bendrovėje.

BBH planuoja iki 1997 m. 
investuoti „Kalnapilio” 
darykloje 7 mil. dolerių. Tada 
įmonės taptų antra didžiausia 
alaus darykla Lietuvoje ir 
užimtų 27 proc. visos alaus 
rinkos šalyje. Švedijos „Pripps” 
atstovas pripažino, kad inves
tuoti Lietuvoje yra rizikingiau 
negu Švedijoje, tačiau bendrovė 
mano, kad Baltijos šalyse negali 
įvykti jokių dramatinių pasi
keitimų, kad investicijoms kiltų 
grėsmė. BBH viceprezidentas 
sako, kad jų nupirktos alaus 
daryklos Estijoje, Latvijoje ir 
Sankt Peterburge duoda pelną, 
„todėl manome, kad ir mūsų 
darykla Panevėžyje duos neblo
gą pelną. Jeigu tik valdžia 
neįves naujų mokesčių”, rašo 
„Lietuvos aidas”.

VAŽINĖJA „NUKARŠĘ” 
TROLEIBUSAI

Sunku rasti vilnietį, kuris 
pasakytų geresnį žodį apie va
žiavimą troleibusais: perpildyti, 
gendantys, važinėja nesilaiky
dami tvarkaraščio, kartais 
troleibuso tenka laukti pusva
landį ir ilgiau. Važiuodamas 
troleibusu, niekada nesi tikras, 
kad tikslą pasieksi laiku, net ir 
pusvalandžiu anksčiau pradėjęs 
kelionę.

Nuo vasario 1 d. sostinėje ke
lionė miesto transportu vėl 
brangsta — vienkartinis trolei
buso bilietas jau kainuos 40 
centų, tačiau nei keleivių 
aptarnavimas, nei transporto 
padėtis negerėja. „Turbūt retas 
valdžios vyras dabar net už 
pinigus drįstų lipti į pykčiu al
suojantį perpildytą troleibusą”,

rašo dienraštis „Lietuva”. Šiuo 
metu dviejuose Vilniaus trolei
busų parkuose yra 322 troleibu
sai. Prieš keletą metų keleivius 
vežiojo 284, dabar tik 226. 
Paprastai, ištarnavę 10 metų, 
jie susidėvi ir turi būti 
nurašomi, tačiau šiuo metu po 
miestą važinėja net 176 tro
leibusai, peržengę tą ribą. Per
nai Troleibusų transporto įmonė 
vėl pirko 11 senesnių kaip 10 
metų čekiškų troleibusų už 
207,000 dolerių. Šios sumos 
butų užtekę tik pusantro naujo 
troleibuso nupirkti.

Pasak įmonės direktoriaus J. 
Bagdonavičiaus, ketinama 
kreiptis į vyriausybę, kad ap
svarstytų „Škoda eksport” 
siūlomą 4.5 mil. dolerių kreditą 
iš Čekijos bankų. Už juos būtų 
galima nusipirkti 30 naujų 
troleibusų.

Prie tokių pastebėjimų galima 
pridėti tik viena: matyt, įmonės 
direktorius irgi nevažinėja 
„savo” troleibusais, jeigu dar 
tik ketina kreiptis į vyriausybę. 
O miesto meras, beje, gąsdina, 

r kad metų pabaigoje vienkarti
nis bilietėlis miesto transportu
jau kainuosiąs visą litą.

Rima Jakutytė

IEŠKO DARBO

Rimtas, darbštus lietuvis laiko 
bot kokio darbo. Turi patyrimo 
prie statybos. Darbą atlieka greit ir 
sąžiningai. Skambinti:

708-656-6599

MISCELLANEOUS

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 708-836-2960

CLASSIFIED GUIDE

REAL ĖST ATE REAL ESTATE

bės priešininkų, prosovietinės teikiami įvairioms verslo 
organizacijos „Jedinstvo” sritims, išskyrus prekybą, 
židinys. Numatoma kreditus teikti ne il-

I.

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, ras.: 312-778-3971

ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose.

PRESTIGIOUS 
EOUESTRIAN E8TATES

Parduodamas 2 a. 3,200 kv. pėdų 
namas; 4 arba 5 mieg. kamb.; išti
sas rūsys; 1.25 akro profesionaliai 
sutvarkytas sklypas. Labai daug 
visokių priedų ir patogumų. 
$344,555. Apžiūrėjimui susitarki
te su:

Frank Algozino, 
708-535-5438

Century 21/Dabbs South west.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Pigiai, greitai valome rūsius, ga
ražus, išvežame šiukšles, perve- 
žame baldus, darome visus namo 
remontus. Tel. 312-445-7393

Pirksiu Toyota Camry arba 
Honda gerame stovyje. Skambinti 

708-423-0012

GREIT
PARDUODAK

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

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

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Ik! 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Apt. for Rent
4 rms, 2 bedrms, heated, carpe- 

ted. Appliances incld. $400 mo.

Tel. 708-863-4926

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 

Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Oown«rs Grova priemiestyje Išnuomo
jamas kondominiumas antrame aukšte. 
Rami aplinka, balkonas į parko pusę. Kon
dominiumas turi du baseinus. Bute yra 2 
mieg., 1-1/3 prausyklos, salonas, valgo
masis ir virutvė. Netoli parduotuvės, ligo
ninė, bankai, greitkeliai ir traukinių stote
lė. Pageidaujama dirbanti moteris be vai
kų, arba studentės. Naminių gyvuliukų ne
leidžiama. Skambinti Indrai TljOnėlIanal 
708-537-7949 arba 708-541-3702.

HELP VVANTED

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltic Expedltlng 
817 Frultland Rd.

Stoney Creek, Ont.
Canada 18E 8A6

Tel. 908-643-3334 / Fex. 908-643-8980

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

MidAmerica 
Federal Savings Bank

LORETTA
SULAITIS-VVALLON

Galite kreiptis 24 valandas

tel.: 708-222-4964
Ar perkate naują namą, 

ar perfinansuojate dabartinę 
paskolą, pasikalbėkite su 
LORETTA—ji patars jums

finansiniuose reikaluose

LAMCO LANDSCAPING
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (vvork per- 
mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn. 

Aleksas, tel. 202-244-2373

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulsskl Rd. 
Tel. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

Jei norėtumėt Įsūnyti sveiką 1 
metų berniuką iš Lietuvos, kreipki
tės: Birutė, tel. 1-610-623-8165

INCOME TAX 
SERVICE

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 SI.,

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus. Alga 
iki 8370 į sav., 81/2 vai. darbas per 
dieną. Reikia gyventi priemiestyje Bus 
parūpintas kambarys. Kreiptis:

Tel. 1-708-393-7040.

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIEN S -PENKTADIENIS 

10 Va - 4 v.p.p.

ERA EMPIriY’
AGE

33-4STR. N. S, .0 
St. PETERSBURG,. u 33701
I.icense No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

♦ i
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 

SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

PENSIJOS IR VAIKPINIGIAI IŠ 
VOKIETIJOS

»<

»
t
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Pensuos

JAV ir Vokietija susitarė, kad 
nuo 1979 m. gruodžio 1 d. asme
nims, išdirbusiems Vokietijoje 
bent 18 mėnesių ir mokėjusiems 
Vokietijos socialinės apdraudos 
sistemai bei turintiems reika
lingus dokumentus, ar kitus 
įrodymus, bus išmokamos pen
suos. Tokių pensijų gali prašyti 
ir našlės/našliai, jei vyras/žmo- 
na atitinka šią kategoriją.

Yra trys pagrindinės grupės, 
kurios gali gauti pensiją iš 
Vokietijos: 1. asmenys, kurie 
pabėgo iš Vokietijos, kai ją 
valdė naciai, 2. imigrantai iš 
Vokietijos, kurie atvyko II 
pasaulinio karo pabaigoje ir 
vėliau (1950-taisiais metais), 
kada ekonominė padėtis Vokie
tijoje pagerėjo ir dabar jie yra 
pasiekę pensininkų amžiaus ir
3. vadinamieji „Displaced Per- 
sons”, Rytų Europos kilmės 
žmonės, kurie buvo priversti 
dirbti prievartos darbus karo 
metu ir kurie dirbo tenai po 
karo, prieš jiems atvykstant į 
JAV.

Ką reikia pirmiausia daryti, 
norint gauti Vokietijos pensiją: 
Pirmiausia reikia kreiptis į 
vietinę JAV „Sočiai Security” 
įstaigą, arba artimiausią 
Vokietįjos konsulatą ir užpildyti 
12 puslapių D/USA 1 formą (ji 
yra vokiečių ir anglų kalba). 
Čikagos ir apylinkių lietu
viams, kuriems reikia pagalbos 
šiuo reikalu padeda JAV LB 
Soc. reikalų tarybos raštinė. 
Reikia turėti šiuos dokumentus: 
JAV pilietybės, „Sočiai Securi
ty”, gimimo metrikus ar gimi
mo data įrodantį dokumentą, ir 
visus su darbu Vokietijoje su
rištus dokumentinius įrodymus. 
Našlėms/našliams reikia dar 
vedybų metrikų bei mirties pa
žymėjimo. Tų dokumentų pa
tvirtintas kopijas reikia pridėti 
prie formos. Tą 12 puslapių už
pildytą formą su jūsų parašu 
patvirtina „Soc. Security” 
įstaiga, vokiečių konsulatas, ar 
„Notary public”.

Pildant „Sočiai Security” 
įstaigoje, tą formą persiunčia į 
Vokietiją, „Sočiai Security” 
įstaigą. Ją gali pasiųsti ir Vo
kietijos konsulatas ar pats žmo
gus nurodytu adresu. Kuriam 
laikui praėjus, gausite iš Vokie
tijos laišką, kad jie jūsų 
prašymą gavo, bet turi labai 
daug vargo, abiems Vokietijoms 
susijungus, ir prašo jūsų kant
rybės. Maždaug po por mėne
sių (kartais greičiau) gausite iš 
Vokietijos didesnį voką, kuria
me bus šios formos — klausimai:

1. apie jūsų asmenį ir pilie
tybę;

2. smulki (kelių puslapių) for
ma apie jūsų statusą, mokslą, 
darbą, mokėjimus Vokietijos 
socialinei apdraudai;

3. jei gautumėte pensįją, klau
siama, kaip mokėti (tiesiogiai 
jums, ar bankui, ar globėjui).

Šios formos irgi yra anglų ir 
vokiečių kalba (kai kurios 
senesnės — tik vokiečių kalba). 
Dar bus prašoma dokumentų 
patvirtintų kopijų, ar originalių, 
Vokietijos socialinės apdraudos 
mokėjimų įrodymų (jei tokių tu
rite, kaip Versicherungskarten). 
Dažnai žmonės sako, kad jie 
kopįjas pasiuntė, pildydami for
mas „Sočiai Security” įstaigoje, 
bet kartais reikia tų pačių do
kumentų patvirtintas kopijas 
siųsti po kelis kartus.

Kartais reikia rašyti laiškus 
ir įvairius klausimus paaiškin
ti. Laiškus galima rašyti anglų 
ar vokiečių kalba. Dokumentus 
patvirtinti dabar gali ir „Nota
ry Public” (anksčiau reikėdavo 
Vokietijos konsulato ar „Sočiai

Security” įstaigos patvirtinimo). 
Susirašinėjant visada reikia įra
šyti jūsų Vokietįjos apdraudos 
numerį (Versicherungsnum- 
mer).

Po to ir vėl gausite laišką, kad 
jūsų pasiųstas formas gavo, ir 
vėl prašys jūsų kantrybės. Kar
tais, kai trūksta kai kurių doku
mentinių įrodymų, prašoma pa
pildomų duomenų, arba atsiun
čia specialias formas liudinin
kam užpildyti. Jas užpildžius, 
parašai turi būti patvirtinti 
„Notary Public”.

Vaikpinigiai

Kas gauna vaikpinigius? Jei 
motina yra gimusi prieš 1921 
metus (iki 1920 m. gruodžio 31 
d.) ir gimdė vaikus Vokietijoje. 
Tokiai motinai reikia kreiptis į 
artimiausią Vokietijos konsula
tą ir prašyti specialios prašymo 
formos, būtent, „Antrag auf 
Leistung fur Kindererziehung 
bei Auslandaufenhalt”. Šios for
mos buvo vokiečių kalba, bet 
pačios naujausios yra abiem 
kalbom — vokiečių ir anglų.

Motinai nereikia eiti į „Soc. 
Security” įstaigą. Formą gali 
užpildyti ji pati, ar kas nors, 
mokąs vokiškai. Motinai reikia 
turėti šiuos dokumentus: vaiko 
gimimo metrikus, motinos gi
mimo metrikus, ar panašų do
kumentą, JAV pilietybės doku
mentus, ar pasą. Vaiko metrikų 
nuorašą galima gauti iš Vokie
tijos, pasiteiravus Vokietijos 
konsulate gimimo vietovės 
Standesamt, ar parapijos 
adreso. Motinoms irgi reikia 
užpildyti keletą įvairių doku
mentų, panašių į pensijos prašy
mus, tik trumpesnių. Asme
nims, kurie neturi JAV piliety
bės, o turi tik „žalią kortelę” 
(Allien Registration Card for 
Permanent Residents), reikia 
papildomų įrodymų, kad ji/jis 
buvo DP (displaced person). 
Vokiečiai prašo IRO ar UNRRA 
pažymėjimų iš stovyklos laikų, 
ar kokių kitų dokumentų, įro
dančių, kad asmuo buvo DP. Jei 
viskas yra dingę, asmuo neturi 
jokių dokumentų, o tik „žalią 
kortelę”, tokiam asmeniui 
reikia nueiti į Imigracijos 
įstaigą ir išsiimti „Reentry Do- 
cument” t.y. tokią knygelę, kaip 

, pasą, kuri išduodama keliaujan
tiems asmenims, turintiems 
„žalią kortelę”. Tai yra kaip ir 
leidimas tam asmeniui grįžti iš 
užsienio į Ameriką.

Turinčios reikiamus doku
mentus, motinos paprastai vaik
pinigius gauna po poros mėne
sių. Joms atsiunčiamas paaiški
nimo laiškas, kiek ir už kokį 
laikotarpį gauna ir nuo kada ir 
kiek bus mokama kas mėnesį. 
Motinos pradžioje gauna dides
nę sumą už kelius praėjusius 
metus.

Paprastai pavasarį (gegužės • 
birželio mėn.) visi, gauną 
piniginius mokėjimus iš Vokie
tijos, gauna patikrinimo raštą, 
kurį reikia grąžinti iki rugsėjo 
15 dienos (nebent kitaip įrašy
ta). Patariama, tokį lapą gavus, 
jį užpildyti, duoti notarui patvir
tinti ir pasiųsti į Vokietiją, nes 
kitaip gali būti keblumų su mo
kėjimais.

Tiktai motina turi teisę gauti 
vaikpinigius. Jai mirus, reikia 
pranešti apie mirtį Vokietįjos 
įstaigai, iš kurios gauna vaik
pinigius.

Čikagoje Vokietįjos konsulato 
adresas yra: 676 N. Michigan 
Avė., Suite 3200, telef. 
312-580-1119. Klausimais dėl 
pensįjų informuoja vicekonsulas 
Frank Thierfelder. Jo telefonas 
312-587 2975; fax 312-580-0099.

Daugiau apie Vokietįjos pen-

sįjas ir visų JAV esančių Vokie
tįjos konsulatų adresus bei tele
fonus spausdinsime kito šešta
dienio Soc. reikalų tarybos sky
riuje „Drauge”. Taip pat Vo
kietijos konsulatų adresus gali-i 
te gauti, paskambinę į JAV LB 
Socialinių reikalų raštinę dar
bo dienomis nuo 9 vai. r. iki 4 
vai. p.p. telef. 312-476-2655.

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

„MEDICARE” KLAUSIMAI 
IR ATSAKYMAI

Klausimas: Aš išėjau į 
pensiją anksčiau nei mano 
žmona. Mano žmona prirašė 
mane prie savo darbovietėje 
gaunamo sveikatos draudimo. 
Bet aš gavau ir Medicare 
draudimą kaip pensininkas. 
Dabar, kada mano žmona ren
giasi išeiti į pensiją, ką turiu 
daryti, norėdamas pakeisti, kad 
Medicare būtų mano pirminis 
draudimas.

Atsakymas: Žmona turi nuei
ti pas darbdavį ir paprašyti, kad 
parašytų raštą, kuriame 
pažymėtų:

datą, kad ji išeis į pensiją; 
datą, kada jos darbovietės

grupinis draudimas pasidarys 
jai antrasis draudimas, mokant 
sveikatos išlaidas.

Kai ji gaus šią informaciją, 
nusiųskite kopiją savo Medicare 
draudimui, kad galėtų ati
tinkamai pertvarkyti jūsų 
draudimą.

Klausimas: Ką turiu daryti, 
jeigu mane išrašo iš ligoninės, 
o aš nesijaučiu užtenkamai 
sveikas iš jos išeiti?

Atsakymas: Visi, gaunantys 
Medicare draudimą, turi teisę 
prašyti pratęsti išrašymą iš 
ligoninės.

Jums gali tai padėti padaryti 
Crescent Counties Foundation 
for Medical Care, skambinkite 
1-800-647-8089.

Klausimas: Esu 65 metų ir 
turiu ir Medicare draudimą. No
riu žinoti, ar Medicare automa
tiškai pasidaro mano pirminis 
draudimas, kai aš išeinu į 
pensiją?

Atsakymas: Nebūtinai. 
Jeigu žmogus ar jo sutuoktinis 
dar dirba, sulaukęs 65 metų, ir 
turi darbovietės grupinį 
draudimą, tai Medicare tada dar 
laikomas antriniu draudimu.

Klausimas: Koks skirtumas 
jeigu aš einu pas daktarą ar kitą 
sveikatos patarnavimus 
duodančią įstaigą, kuri priima 
Medicare pacientus (assign
ment)?

Atsakymas: Tai gali turėti 
daug reikšmės jūsų sąskaitai. 
Jeigu daktaras priima Medicare 
susitarimą (assignment), tai 
reiškia, kad tas daktaras neims 
daugiau, nei Medicare yra 
nustačiusi už tai imti. Tai 
reiškia, kad jums reikės mokėti 
tik 20% „coinsurance”. Jeigu 
jūsų daktaras nepriima 
Medicare susitarimo (assign
ment), jūs turėsite mokėti skir
tumą tarp daktaro sąskaitos ir 
to, ką moka Medicare. O tai gali 
būti net 115% daugiau negu 
Medicare nustatytas mokestis.

Naudotasi „Medicare — Sočiai 
Security” informacija.

Klausimas. Mano daktaras 
perspėjo, kad mano organizmas 
yra alergiškas gripo skiepams 
(flu vaccine) ir negalės toleruoti 
vienkartinės dozės. Patarė, kad 
man reikėtų nuo gripo skiepus 
imti mažesnėm dozėm per du 
kartus. Ar Medicare užmokės už 
dviejų kartų skiepus?

Atsakymas: Taip, Medicare 
už tai apmokės. Tačiau daktaras, 
pildydamas Medicare apmokėjimo
formą, turi paaiškinti, kodėl jūs 
turėjote skiepytis du kartus. 
Jeigu daktaras to nepaaiškins, 
Medicare nemokės.

Klausimas. Aš turiu tiktai 
Medicare draudimą Part A. Ar 
aš galiu gauti gripo skiepus 
nemokamai, kuriuos dengia tik 
Medicare Part B draudimas?

Atsakymas: Ne. Gripo skiepų

išlaidas Medicare neapmokės, 
jeigu jūs turite tik Medicare 
Part A. draudimą.

Klausimas. Ar, gaunant gri
po skiepus, reikia primokėti (co
insurance - deductible?)

Atsakymas: Ne. Už gripo 
skiepus Medicare nereikalauja 
jokio primokėjimo; nei už vais
tus, nei už patarnavimą — už 
viską užmoka Medicare. Sąlyga 
yra, kad daktaras, ar instituci
ja, duodanti gripo skiepą, yra 
susitarusi su Medicare draudi
mu ir priima jų užmokestį.

Klausimas. Ar Medicare už
moka už vieną ar daugiau gripo 
skiepų per metus?

Atsakymas: Taip, Medicare 
užmoka už gripo skiepus, jei jie 
reikalingi žmogui daugiau nei 
vieną kartą per metus ar per 
gripo sezoną.

Klausimas. Kur galima gauti 
gripo skiepus, kad už juos už
mokėtų Medicare?

Atsakymas: Gripo skiepus 
galima gauti daktarų kabine
tuose, sveikatos klinikose arba 
ligoninėse. Gripo skiepų apmo
kėjimui Medicare nereikalauja

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą narę ALDONĄ 
SOBIESKIENĘ, liūdinčią mylimos Motinos

A.tA.
EMILIJOS GRUBINSKIENĖS

pasitraukusios iš ašarų pakalnės į Amžinąją Šviesą.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
EMILIJAI GRUBINSKIENEI

mirus, jos dukrą, ALDONĄ, vaikaičius, VIOLETĄ 
REKAŠIENĘ su šeima ir ANDRIŲ SOBIESKI su 
šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Liuda ir Kazys Griauzdės 
Dalia Griauzdaitė AukStinaitis 
Mindaugas ir Lidija Griauzdės 
Janina Zygienė
Arvydas Žygas

;f ••

Mylimai Žmonai

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, vyrą EUGENIJŲ ir jų dukras RITĄ ir KRIS
TINĄ bei sūnų ANDRIŲ su šeima širdingai 
užjaučiame.

Vyrija „Plienas”

A.tA.
VLADUI POCIUI

mirus, dukrai REGINAI ir jos šeimai reiškiame 
užuojautą.

J. J. Gramai 
R. R. Gramai

A.tA.
ANTANUI PLYTNIKUI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, jo mielą žmoną 
TEODORĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Placido Bal&aitytė 
Valerija Šimkienė

R.K. BUILDERS & REMODELERS
Ovvner Robertas Kosmonas 

6000 W. 159 St., Oak Forest, IL 60452 

Tai.: 708-535-3220

Painting, siding, kitchens, baths, decks, 
fences, basements, tiling, roofing

Licensed, Bonded & Insured

jokio specialaus daktaro užsa
kymo.

Klausimas. Aš greitai būsiu 
65 metų. Kaip galiu gauti Medi
care draudimą?

Atsakymas: Jeigu jūs jau 
imate „Sočiai Security” arba 
„Railroad Retirement” pensiją, 
tai tris mėnesius prieš jums 
sueinant 65 metų, paštu atsiųs 
informaciją apie Medicare A ir 
B draudimą. Jūs automatiškai 
būsite įrašytas į Medicare Part i 
B draudimą. Todėl, jei jūs neno
rite Part B draudimo, turite 
apie tai tuojau pranešti.

Jeigu jūs dar neimate pensi
jos, tai, 3 mėnesius prieš jums 
sueinant 65 metų, turite nu
vykti į „Sočiai Security” įstaigą 
ir užpildyti prašymą, kad norite > 
gauti Medicare draudimą.

Klausimas. Kas yra ligoninės 1 
atsarginės dienos (inpatient 
reserve days)?

Atsakymas: Kada susergate, 
Medicare apmoka už ligoninę 
kiekviename sirgimo periode — 
iki 90 dienų. Jei jūs turite išbūti 
ligoninėje ilgiau nei 90 dienų, 
Medicare dar užmoka už 60 die-

Serving the communrties 
for 12 years

nų. Šitos 60 dienų yra laikomos 
atsarginės dienos (reserve days) 
ir už jas Medicare užmoka tik 
vieną kartą jūsų gyvenime. La
bai svarbu žinoti, kai jūs 
išbūnate daugiau nei 90 dienų

A.tA.
VLADAS POCIUS

Mirė 1995 m. vasario 16 d., sulaukęs 
senatvės.

Gyveno Groton, MA savo dukters šeimoje. 
Amerikoje išgyveno 46 metus.

Liūdi: duktė Regina Englade ir šeima bei 
artimi giminės.

A.tA.
EWALD PREIKSCHAT

Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. vasario 15 d., sulaukęs 48 metų.
Gimė Vokietijoje, Levenstadt mieste. Amerikoje išgyveno 

40 m.
Nuliūdę liko: motina Marie Preikschat; seserys — Kris

tina Pehas, vyras Alex, vaikai: Adam ir Diana; Gertrūda 
Trier, vyras Tom, vaikai: Joseph ir Timothy; Melita Jenzake, 
vyras Patrick, jų sūnus Eric; brolis Vily Preikschat, žmona 
Cassandra, vaikai: Sara, Emily ir Rachel; taip pat daug kitų 
giminių.

Velionis buvo sūnus a.a. Miko Preikschat.
Velionis pašarvotas šeštadienį, vasario 18 d. nuo 4 iki 9 

v.v. S. C. Lack-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie Avė. 
Budėtuvės sekmadienį, vasario 19 d. 7 vai. vakaro Lietuvių 
Ev. Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 6640 S. Troy Avė. Po 
religinių apeigų vasario 20 d., pirmadienį 10 vai. ryto velionis 
bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, II.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę motina, seserys, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700.

Viešpaties pašauktam

A.tA.
ANTANUI MARTINKUI

tebūna šviesu.
Skausme likusią velionio dukterį, mūsų narę, 

SOFIJĄ MARTINKUTĘ ir velionio liūdinčius 
artimuosius guodžia

Lietuvos Dukterų draugija

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-600-994-7600

vasario mėn. 18 d.

ligoninėje, ką jūs norite daryti: 
ar sunaudoti visas 60 atsargines 
dienas, ar tik kelias.

Naudotasi Medicare — „Sočiai 
Security” informacija.

Birutė Podienė ir 
Birutė Jasaitienė
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. vasario mėn. 18 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos Marquette Parke pra
džios mokyklos motinų klubo 
susirinkimas bus pirmadienį, 
vasario 20 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos salėje. Po susirinkimo 
— suneštų daiktų varžytinės. 
Apžiūrėkite savo namus, gal 
turite nenaudotų daiktų, kurie 
tik užima vietą lentynose, stal
čiuose ar šiaip sau mėtosi (pvz., 
kvepalai, vazelės, knygos ir t.t.). 
Atneškite į susirinkimą. Pelnas 
skiriamas mokyklos išlaikymui.

Blynai, bulviniai blynai... 
bus kepami tradiciniame 
skautų akademikų blynų pobū
vyje, kuris vyks vasario 24 d., 
penktadienį, 8 v.v., pas t.n. 
Danutę Ankutę: 13547 S. Janas 
Pkwy, Lockport, IL 60441/- 
708-301-2342. Kviečiame visus 
akademikus dalyvauti.

LB Lemonto apylinkės val
dyba maloniai kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti iškil
mingame Vasario 16-sios minė
jime, vasario 19 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre. Šv. Mi
šios bus aukojamos 11 vai. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Jas aukos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, ir 
prel. Juozas Prunskis. Mišių 
metu giedos Lietuvių meno an
samblis „Dainava”, vadovau
jamas muz. Dariaus Polikaičio. 
Dalyvaus organizacijos su vėlia
vomis. Tuoj po pamaldų didžio
joje salėje bus trumpa aka
deminė ir meninė programa. 
Kalbės dr. Edmundas Ringus, o 
meninę dalį atliks „Dainava”.

x Maloniai kviečiame
visus į nuotaikingą, profesio
nalų atlikėjų koncertą „Gimti
nės toliai”, kuris įvyks š.m. va
sario 26 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. didžiojoje salėje Lietu
vių centre, Lemont, IL.

(sk)

x Bilietai į „Skambėk, pa
vasarėli!” madų parodą kai
nuoja 30 dol. asmeniui. Juos 
galima užsakyti pavieniui ar 
visam stalui (10 asmenų). Rezer
vacijas priima Teresė Meilu- 
vienė (708) 665-0468. Paroda 
įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 
Lexington House banketų 
salėje, Hickory Hills, IL. Bus 
modeliuojami naujausi šio 
sezono vaikų, moterų ir vyrų rū
bai. Proga smagiai praleisti 
popietę ir paremti lietuviškas 
Montessori mokyklas.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 770-5162 
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

Kriminaline Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

SVEIKINAME!

Rašytoja Petronėlė Orin- 
taitė šiandien, vasario 18 d., 
švenčia 90 metų amžiaus sukak
tį. Sveikiname sukaktuvininkę, 
linkėdami jai ilgiausių, kūry
bingų ir sveikų metų!Ilgametis Amerikos Lietu

vių Tautinės sąjungos pirmi
ninkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas pasirašė sutartį su 
statybos firmomis dėl Lietuvos 
veterinarijos klinikų Kaune 
rekonstrukcijos. Po metų 
Lietuvoje turėtų būti moderni 
nedidelių gyvulių klinika, 
kokios nėra nei Latvijoje, nei 
Estijoje. Dr. Kriaučeliūnas 
apmokės klinikų rekonstrukciją 
bei jų įrengimą pagal nau
jausius Vakarų standartus.

Dr. Kriaučeliūnas 1940-1944 
metais studijavo Veterinarijos 
akademijoje Kaune, vėliau pasi
traukė į Vakarus. Prieš 38 
metus Čikagoje įkūręs privačią 
veterinarijos kliniką, ją pardavė 
ir dabar įgyvendina svajonę — 
savo lėšomis modernizuoja 
Lietuvos veterinarijos aka
demijos klinikas. Pasak akade
mijos rektoriaus, klinika bus 
pavadinta dr. Leono Kriauče- 
liūno vardu.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio,susirinkimas bus 
ketvirtadienį, vasario 23 d., 7:30 
vai. vak., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Kviečiami visi, 
norintys padėti našlaičiams, in
validams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, vasario 22 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Skambės dainos, išmė
ginsime laimę, pabendrausime. 
Po programos bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite!

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
paremti našlaičius, invalidus 
vaikus bei daugiavaikes šeimas 
Lietuvoje: Mark Golden $20, 
Regina ir Rimantas Griš- 
keliai $50. Ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089.

(sk)

x A.a. Aleksandros Likan
derienės atminimui Birutė 
Kožicienė ir Danutė Ku- 
rauskienė paaukojo „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, $50 padėti vargs
tantiems vaikams Lietuvoje. 
„Saulutė” dėkoja už auką ir 
nuoširdžiai užjaučia a.a. Alek
sandros Likanderienės šeimą 
bei artimuosius.

(sk)
x Praha, Viena ir Budapeš

tas! Išskrendame gegužės 27 d. 
Reta proga aplankyti šiuos 
įspūdingus miestus. Skambin
kite Birutei Zalatorienei 
708-524-2244.

(sk)
x Jau laikas tvarkyti 

mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
įstaigoje, 4536 W. 63 St., 
Chicago, prieš „Draugo” 
redakciją. Susitarimui prašau 
skambinti (312) 284-0100. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memoriale, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

Petronėlė Orintaitė

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
vasario 21 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kuopos nariai kviečiami 
į susirinkimą atsinešti neseniai 
visiems išsiuntinėtus laiškus dėl 
„by-laws” pakeitimo. Bus dėl to 
balsuojama. Susirinkime taip 
pat bus kuopos nariai pakelti į 
pirmo ir antro laipsnio narius. 
Po susirinkimo — pasivaiši- 
nimas. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Mažėjant Čikagoje parduo
tuvėms, kuriose galima įsigyti 
lietuviškų knygų, didesnis 
pareikalavimas krenta LB Švie
timo tarybai, o knygų persiun
timas iš Lietuvos nuolatos 
brangsta. Todėl LB Švietimo 
taryba yra dėkinga, labai 
įvertina dr. Leono Kriaučeliūno 
pastangas atvežti didelį kiekį 
knygų bei mokyklinių vadovė
lių. Per didelius vargus ir sun
kumus dr. L. Kriaučeliūnas šią 
savaitę atvežė „Modern Lithu- 
anian” (su garsiajuostėmis) 
vadovėlius ir mažo formato 
žodynėlius, kurie šiuo metu turi 
didelę paklausą.

Prof. Vytautui Landsbergiui lankantis Maironio lit. mokykloje Lemonte, 
„Geležinio vilko” vardu pavadintas istorijos būrelis, globojamas mokyt. 
Gražinos Sturonienės, svečią apdovanojo mokyklos marškinėliais.

x John ir Angelą Puodžiū
nai, pagerbdami atminimą 
Puodžiūnų ir Ragažinskų 
šeimų, jau antrus metus globoja 
našlatį Anykščiuose, atsiųs
dami $150 — našlaičio metinį 
globos mokestį. Našlaičio vardu 
dėkoja „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.
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x Baltic Monuments, Ine.,

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku- 

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.
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x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)

Buvusių Sibiro tremtinių
vokaliniai vienetai daug dainų 
išdainavo lemtingomis Lietuvai 
dienomis, tačiau jų niekas 
nekvietė į užsienį. Vienas tokių 
vienetų — „ŠILAS” — atvyksta 
į Ameriką ir Čikagoje jį globos 
LB Socialinė taryba, Clevelan- 
de — specialus komitetas ir 
Dievo Motinos parapija ir 
Detroite — Fronto bičiuliai. 
Bilietus į kovo 12-tos dienos 
koncertą galima įsigyti „Sek
lyčioje”. Koncertas — Jaunimo 
centre.

Kovo 5 d., po 11 vai. šv. Mi
šių, šaukiamas visuotinis Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos narių susirinkimas. Bus 
renkama nauja misijos taryba. 
Visi parapijiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

YPATINGAS SVEČIAS 
MAIRONIO MOKYKLOJE

Š.m. vasario 11 d. Maironio 
lituanistinę mokyklą aplankė 
buvęs Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas prof. Vytautas Lands
bergis. „Geležinio vilko” is
torijos būrelis turėjo progą su 
juo trumpai pabendrauti. Bū
relio sekretorė Paulė Stasiulytė 
supažindino svečią su istorijos 
būrelio veikla. Vėliau pirm. 
Audra Kazlauskaitė paklausė 
prof. Landsbergio, kas davė pra
džią ir paskatinimą eiti Lietu
vos laisvės keliu, o Daina ir 
Austė Ringutės užklausė, 
kokias jis nuomones susidarė 
apie užsienio lietuvių jaunimą. 
Svečias į klausimus atsakinėjo.

Padėką už atvykimą į Mai
ronio mokyklą visų vardu iš
reiškė Deimantė Žukaitė, 
perskaitydama savo sukurtą 
eilėraštį, primindama apie 
skaudžią Lietuvos praeitį. Prof. 
Vytautas Landsbergis buvo 
apdovanotas Maironio mo
kyklos marškinėliais, kad jie 
primintų tą didelį įspūdį, kurį 
jo apsilankymas paliko mokyk
los mokiniams.

Deimantė Žukaitė ir 
Paulė Stasiulytė

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.
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x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Ieškomi Jonas Pavydįs 
ir Konstancija Veselkaitė Pa- 
vydienė gyvenę Ukmergės 
valsčiuje. Žinantieji apie juos ar
ba jų vaikus, prašomi rašyti; Eli 
Litay, 3435 Park Avė., Brook- 
field, IL 60513, tel. 708- 
485-6101.

falrV
x SAGIL’S restoranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naujokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685.

(sk)

Marųuette Parko Lietuvių namų savininkų drauguos ruoštame pobūvyje Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pradžios mokyklos mokytojos ir kitos kazimierietės seselės su svečiu meru Richard M. 
Daley. Iš kairės sėdi: seselės — Immaculata, Ann Barbara, Grace Carol, Teresita; stovi: sės. — 
Grace Ann, Jean, Margaret Zalot, Margaret Mary, Therese Bemadette, meras Richard M. Daley 
ir sės. Margaret Petcavage.

Amerikos Lietuvių Taryba 
reiškia padėką keliems šimtams 
lietuvių, kurie skambino ALTo 
telefonu ir prašė perduoti jų var
du prašymą, kad Illinois atsto
vai balsuotų už Richard Durbin 
pasiūlytą pakeitimą HR 7 rezo
liucijoje. Balsavimas įvyko ir 
JAV Atstovų rūmų nariai pa
tenkino mūsų prašymą; nebuvo 
nė vieno balso prieš. Bet, balsuo
jant už kitus punktus, buvo ir 
kitokių nuomonių. Taip pat 
buvo pasisakyta prieš glaudų 
bendradarbiavimą su Rusija, ko 
labai norėjo šio krašto administ
racija. Dabartiniu Atstovų 
rūmų nutarimu pareikštas 
noras, kad NATO sustiprintų 
pastangas Europos saugumui. 
Tuo yra paneigiama Rusijos sfe
ros įtaka kaimyniniams kraš
tams.

Šio pakeitimo iniciatoriai yra 
Richard Durbin, Illinois vals
tijos 20 distrikto atstovas, ir Joe 
Knollenberg iš Michigan vals
tijos 11 distrikto, o jų „Co-spon- 
sors” — New Yorko atstovas 
Beųjamin Gilman, kuris yra 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
pirmininkas, mums gerai žino
mas Illinois atstovas William 
Lipinski ir Ohio valstijos — 
Martin Hoke. Būtų gera, kad tų 
vietovių lietuviai padėkotų už 
mums labai vertingą balsavimą 
Vasario 16-osios proga.

Petras Pišnys, Miami Beach, 
FL, siųsdamas „Draugo” pre
numeratos mokestį, pridėjo 105 
dol. Tokie laikraščio rėmėjai 
sudaro galimybes jam nenutilti 
ir lietuviškais žodžiais 
prakalbėti savo skaitytojams. 
Nuoširdi padėka už auką.

x „Lithuania My Heritage” 
— pagrindinės žinios apie 
Lietuvą anglų kalba, 400 psl., 
1300 iliustracijų, $20.00. Per
siuntimas $2.50. „Tėviškė” 
4346 So. Western Avė., Chica
go, IL 60609. Taip pat gaunama 
Drauge.
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, x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.
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x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
vasario 26 d. Baltia Express 
priiminės velykinius siuntinius 
į Lietuvą Lemonto Lietuvių cen
tre nuo 9 vai. ryto. Pasiteira
vimui skambinkite nemokamu 
tel. 1-800-SPARNAI arba
1-800-772-7624.
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x Orkestras „Nemunas” 
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-5141.

(sk)

AUKOS DRAUGO FONDUI
Draugo fondo narių įnašai ir 

rėmėjų aukos plaukia į fondo 
iždą sulėtėjusiu tempu. Kalėdų 
vajaus dovanas „Draugo” 
spaustuvės mašinai iki šiol 
atsiuntė tik 259 asmenys. At
rodo, kad žiema užmigdė ne tik 
meškas šiaurėje, bet ir mielus 
„Draugo” skaitytojus JAV ir 
Kanadoje. Ir nežinia, kiek 
reikia dr. Vinco Kudirkos 
„Varpų”, kad pažadinus 
kiekvieną, kuriam brangus 
lietuviškas spausdintas žodis ir 
vienintelio lietuviško dienraščio 
išlaikymas už Lietuvos ribų.

Tačiau, prisimenant Kristijo
ną Donelaitį, jau saulelė vėl at
kopdama budino svietą”, tiki
me, kad ta saulelė ir Vasario 16 
dvasia „pažadins” „Draugo” 
skaitytojus, kurių dar nėra 
Draugo fondo narių bei rėmėjų 
sąrašuose. Juk skaisčiausia mus 
nuolat budinanti „saulelė” sve
timoje padangėje yra „Draugo” 
dienraštis. Lėšų telkimas Drau
go fonde, dividendų už juos 
gavimas'visų sunkumų pašali
nimo priemonė, prie visų kitų 
„Draugo” leidimo pastangų.

„Draugo” 1994 m. finansinės 
apyskaitos rodo deficitą, pajamų 
stoką išlaidoms padengti. Kas 
jas padengs, jei ne Draugo fon
das? Kaip jis padengs, jei ižde 
tik 300,000, atidavus Kalėdų 
vajų? Kad į metus gautume

Šv. Šeimos vila Catholic 
Charities USA pasirinko kaip 
gerą pavyzdį senelių globos 
Amerikoje. Sekmadienį, vasario 
26 d., trys Lietuvos Caritas 
federacijos Socialinės rūpybos 
Kaune atstovės po 11 vai. r. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijoje, PLC Lemonte susitiks 
su lietuviškąja visuomene, o 
2:30 vai. p.p. Šv. Šeimos viloje 
(Holy Family Vilią) administra
torė jas supažindins su senelių 
namų priežiūra. Susitikimą 
Pasaulio lietuvių centre ruošia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. Visuomenė kviečia 
susitikime dalyvauti (salėje prie 
Dailės muziejaus). Įėjimas 
nemokamas.

IL. Fondo iždininkas

Rokas ir Sonata Zubovai, kurių koncertas, pavadintas „Muzikinės Užga
vėnės”, ruoėiamas sekmadienį, vasario 26 d., 2 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje.
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fonde bent 50,000 dolerių 
dividentų, ižde reikia turėti 
milijoną dolerių. Jį reikia 
sutelkti kaip galima greičiau.

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja kiekvienam, kuris at
siuntė, ar šiandien rašo čekį 
Draugo fondui.

Kalėdų vajaus dovanos
,Su 100 dolerių:

Stasys Griežė-Jurgelevičius, 
Dudley, MA.
Su 50 dolerių:

Apolinaras Varnelis, Dowa- 
giac, MI.

E. Kucinas, Downers Grove, 
IL.
Su 20 dolerių:

Česlovą Naumienė, Livonia, 
MI.

Bronius Krištopaitis, Chicago, 
IL.
AUKOS DRAUGO FONDUI

Po 200 dolerių:
Adelė ir Julius Balsys, Los

Angeles, CA, per įgaliotinę A.
Pažiūrienę.

Joseph Jacobus, Toms River,
N.J.

Albinas ir Dalia Saliai, Chica
go, IL a.a. Juozo Bartkaus atmi
nimui.

Leokadija ir Juozas Žvyniai, 
St. Pete Beach, FL.

JAV LB Floridos Auksinio 
kranto apylinkė.
Po 100 dolerių:

Zosė Martinaitienė, Toronto, 
Canada.

Dr. Valerija B. Raulinaitis, 
Chatsworth, CA a.a. Romano 
Vadopalo atminimui.

Aldona ir Jaras Kavaliūnai, 
Waukegan, IL.

Rimas Vaičaitis, Stony Point, 
N.Y.

Emilija Tutlienė, Arlington, 
WA.
Po 50 dolerių:

Aldona Andriušis, Dorchester, 
MA.

Lietuvių Skautų sąjungos 
taryba, Willa Park, IL.
Po 25 dolerius:

Ona ir Liudas Krolis, Chicago,
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