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NATO vadovas nežada greito 
plėtimo

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys pakvietė 
NATO generalinį sekretorių 
Willy Claes apsilankyti su ofi
cialiu vizitu Lietuvoje. Tokį 
kvietimą trečiadienį Lietuvos 
prezidento ir vyriausybės vardu 
įteikė Lietuvos ambasadorius 
Briuselyje ir ryšiams su NATO 
Dalius Čekuolis.

Kaip rašo iš Vilniaus kores
pondentas Gintas Cibas, susiti
kimo metu amb. Dalius Čekuo
lis pažymėjo, kad palaikydama 
gerus santykius su kaimynais ir 
aktyviai dalyvaudama NATO 
programoje „Partnerystė var
dan taikos”, Lietuva tikisi būti 
laikoma kandidate tapti Šiaurės 
Atlanto gynybinės sąjungos 
nare. Kaip praneša Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos In
formacijos ir spaudos skyrius, 
Lietuvos ambasadorius pareiš
kė, kad Lietuvos viltys susilauk
ti pritarimo integruojantis į 
Vakarų politines, ekonomines ir 
gynybines organizacijas „turi 
tvirtą moralinį pagrindą”.

Ambasadorius D. Čekuolis 
priminė, kad Lietuva pernai
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JAV Kongreso atstovas iš Michigan valstijos Joe Knollenberg su žmona San- 
dy. J. Knollenberg daug prisidėjęs, kad Lietuva ir kitos, iš sovietų 
išsivadavusios, valstybės Rytų Europoje turėtų lygias teises būti priimtos 
į NATO, JAV Kongrese pravedant Durbin/Knollenberg pataisą Robert Tor- 
ricelli pasiūlytam projektui.

Lietuvoje lankosi 
Europos Sąjungos atstovas

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) - 
Ketvirtadienį su oficialiu vizitu 
į Lietuvą atvykęs Europos Są
jungos komisijos narys Hans 
van den Broek per pietus 
susitiko su Respublikos prezi
dentu Algirdu Brazausku. Po
kalbyje aptarta Europos Sąjun
gos ir Lietuvos derybų dėl Aso
ciacijos (su Europos Sąjunga) su
tarties eiga, paliesti kai kurie 
kiti tarptautinės politikos klau
simai.

Algirdas Brazauskas pabrėžė, 
kad Lietuva yra tvirtai apsis
prendusi integruotis į Europos 
demokratinių, stabilių valsty
bių šeimą. Europos sutarties 
pasirašymas būtų viešas pripa
žinimas, kad Lietuva tampa 
potencialia Europos Sąjungos 
nare.

Hans van den Broek pasakė,
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Sunkėja Lietuvos „Žydriųjų 
šalmų” misija Kroatijoje

Vilnius, vasario 24 d. (Elta) - 
Serbų Krajinoje, kur Danijos 
bataliono sudėtyje antrasis 
lietuvių būrys šiuo metu atlieka 
taikos palaikymo misįją, situa
cija tampa vis sudėtingesnė.

Iš ten sugrįžęs Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos sekre
torius pulkininkas Jonas Gečas 
informavo, kad padaugėjo pro
vokacijų >8 kariaujančių pusių: 
vis dažniau,žydrųjų šalmų” at

aktyviai dalyvavo NATO part
nerystės programos renginiuose 
ir tęs aktyvų bendradarbiavimą 
su NATO šiemet, pagal naujos 
Lietuvos ir NATO individualios 
partnerystės programos projek
te numatytus prioritetus.

NATO generalinis sekretorius 
W. Claes labai palankiai įver
tino Lietuvos aktyvų dalyvavi
mą partnerystės programoje, 
tačiau pažymėjo, kad tai „su
kuria sąlygas, bet ne garantijas 
automatiškai narystei sąjungo
je”. Claes pažymėjo, kad dabar 
vyksta diskusijos, kaip vyks 
NATO plėtimas. Tuo tarpu at
sakymai į klausimus „kas” ir 
„kada” yra ateities dalykas, ir 
„nei formaliai, nei neformaliai” 
NATO sąjungoje jie dar nedis
kutuojami.

Komentuodamas susitikimą 
„Lietuvos rytui”, amb. Dalius 
Čekuolis pasakė, kad „Vaka
rams reikia dažnai kartoti, jog 
narystę NATO Lietuva laiko 
savo gyvybiniu interesu”. Tai, 
pasak ambasadoriaus „turi rū
pėti ir kitoms Lietuvos ambasa
doms Vakaruose”.

jog Lietuva vis labiau artėja 
prie Europos Sąjungos. Be kita 
ko, tam padeda ir tai, kad 
Lietuva aktyviai dalyvauja 
regioniniame bendradarbia
vime.

Europos Sąjunga palaiko Lietu
vos siekimą turėti gerus santy
kius su Rusija, sakė ES komisi
jos narys H. van den Broek. Kar
tu jis pabrėžė, kad įvykiai 
Čečėnijoje iššaukė reakciją 
Briuselyje, tačiau Europos 
Sąjunga, kaip ir anksčiau, suin
teresuota reformų tąsa Rusijo
je. Hans van den Broek mano, 
kad Europos sutartis su Lietuva 
galėtų būti pasirašyta jau pir- 
mąjame šių metų pusmetyje. Jis 
pasakė, kad Briuselyje jau 
priimtas principinis sprendimas 
atidaryti Vilniuje Europos 
Sąjungos ambasadą.

skyrimo zonoje pasirodo gink
luoti kariai, kasami nauji 
apkasai, statomi nauji įtvirti
nimai, virš atskyrimo zonos 
dažniau skraido kariniai ma
lūnsparniai ir naikintuvai. Kai 
kur Kroatijos kariškiai savo 
pozicijas priartino iki kelių 
šimtų metrų nuo taiką saugan
čių karių zonų.

Sekretoriaus nuomone, įtam
pa išaugo todėl, kad neaišku, ar
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Prof. Vytautas Landsbergis su Čikagos Lituanistinės mokyklos direktore Jūrate Doviliene vasario 
11d. per mokyklos Vasario 16-osios minėjime pagerbia žuvusiuosius už Lietuvos laisvę prie 
paminklo Jaunimo Centro kieme.

Nuotr. Zigmo Degučio

Rusija nori Lietuvoje švęsti 
pergalės sukaktį !

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) je prašyta leisti Rusijos am- 
— Lietuva greičiausiai leis Rusi- basadai Vilniuje gegužės 9 d. 
jai minėti pergalę prieš fašizmą, ( paminėti prgalės prieš fašizmą 
bet primins, kad ji reiškė ir 50-metį — surengti parodas, pa- 
naują Lietuvos okupaciją, rašo gerbti žuvusiųjų atminimą, 
korespondentas Gintas Cibas iš 1 įteikti veteranų medalius ir su- 
Vilniaus. rengti priėmimą.

Seimo Užsienio Reikalų komi
tetas trečiadienį svarstė metų Kaip sakė Seimo Užsienio rei-
pradžioje gautą Rusijos Užsienio kalų komiteto vicepirmininkas 
reikalų ministerijos notą, kurio- 1 Algirdas Gricius4 komiteto po

Rusų tranzitas yra 
kliūtis Lietuvai į 

NATO

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 
— Laisvas Rusijos karinis tran
zitas per Lietuvą yra pagrindinė 
kliūtis kelyje į NATO, mano 
Lietuvos ambasadorius Europos 
Sąjungoje Adolfas Venskus. 
„Tokia padėtis, kad per NATO 
šalį laisvai keliautų svetima ka
riuomenė, niekada nebus priim
tina NATO. Kol egzistuos ši pro
blema, mums nėra didelių vilčių 
patekti į NATO”, pasikalbėjime 
dienraštyje „Lietuvos aidas” 
sako ambasadorius.

Kaip rašo korespondentas 
Gintas Cibas iš Vilniaus, amb. 
Adolfas Venskus, kuris iki 
sausio pabaigos ėjo ir Lietuvos 
ambasadoriaus prie NATO pa
reigas, sako, kad tokią nuomonę 
jis susidarė po atsisveikinimo 
pokalbio su NATO generaliniu 
sekretoriumi Willy Claes va
sario 7 dieną.

A. Venskus mano, kad spren
džiant Rusijos karinio tranzito 
į Kaliningradą problemą 
Lietuvai derėjo remtis tarp
tautine teise — „nedaryti jokių 
koridorių, o sudaryti bendras 
tarptautines sutartis”. Kaip 
žinoma, Rusijos karinis tranzi
tas per Lietuvą dabar vyksta re
miantis ankstesniu dvišaliu susi
tarimu įteisinta rusų kariuome
nės išvedimo iš Vokietijos tvar
ka.

Europos Sąjungos įgaliotinį 
Hans van den Broek kelionėje 
į Vilnių lydintį Adolfą Venskų 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas trečiadienį apdovanojo Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu 
„už uolų ir sąžiningą darbą Lie
tuvos valstybei”.

po kovo 31 d. bus pratęstas 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo pajėgų mandatas Kroati
joje.

Seimas nori atšaukti 
Kėdainių įmonės 

privatizavimą
Vilnius, vasario 22 d. (LR— 

AGEP) — Seimo ekonominių 
nusikaltimų komisija siūlo 
Seime pareikšti nepasitikėjimą 
pramonės ir prekybos ministrui 
Kazimierui Klimašauskui bei 
atleisti Centrinės privatizavimo 
komisijos pirmininką Kęstutį 
Baranauską, rašo „Lietuvos 
rytas”. Šie pasiūlymai susiję su 
Kėdainių chemijos gamyklos pri-' 
vatizavimu.

Seimo ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisija nustatė, 
kad ministerija nebuvo suda
riusi ekspertų komisijos ga
myklos turtui ir rinkos kainai 
įvertinti, o Centrinė privati
zavimo komisija viršijo savo 
įgaliojimus. Nei ministerijos 
pareigūnai, nei privatizavimo 
komisijos pirmininkas su kal
tinimais nesutinka.

Privatizavimo konkurso lai
mėtoja Kauno bendrovė buvo 
apkaltinta ryšiais su nusi
kalstamu pasauliu, Kauno „šei
momis”. Bendrovės atstovas at
metė kaltinimus.

Siūlymas atleisti Pramonės ir 
prekybos ministerijos sekre
torių Seime nesurinko daugu
mos. Dėl to gailėjosi LDDP 
frakcijos narys Algimantas Sa
lamakinas, kuris ir pasiūlė 
Seime Kėdainių gamyklą 
įtraūkti į neprivatizuojamų 
įmonių sąrašą.

Seimo opozicijos atstovai, 
užuot ieškoję „iešmininkų”, 
siūlė išsiaiškinti Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybės vaidmenį 
privatizavime. Praėjusių metų 
gruodžio 28 d. gamyklos priva
tizavimo konkurso laimėtojomis 
buvo pripažintos Kaune vei
kianti bendrovė „Minta” ir 18 
asmenų grupė, kurios už 135 
milijonus litų įsigijo 69.7% 
įmonės akcijų.

sėdyje rekomenduota Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijai 
Antrojo pasaulinio karo pabaigą 
Europoje minėti kaip karo aukų 
atminimą, drauge akcentuojant, 
kad ji sutapo su nauja Lietuvos 
okupacija.

Tuo tarpu prezidentas Algir
das Brazauskas trečiadienį 
pasirašė dekretą, įpareigojantį 
sudaryti represuotų už pasiprie
šinimą okupaciniams režimams 
asmenų sąrašą ir parengti jų at
minties įamžinimo programą.

Konkurse dalyvavo ir pačios 
gamyklos darbuotojai bei 
vadovai, tačiau pirmą kartą 
privatizavimo istorijoje įmonės 
darbuotojai nelaimėjo. Netru
kus po konkurso gamyklos ats
tovai užvedė privatizavimo pa
tikrinimą. Tačiau vėl buvo pri
pažintas „Mintos” ir partnerių 
verslo plano pranašumas. Taip 
pat „Minta” sutiko patenkinti 
papildomas sąlygas.

Tačiau vasario 14 d. Seimas 
nutarė jau privatizuotą Kėdai
nių gamyklą įtraukti į speci
finės paskirties įmonių sąrašą. 
Tai reiškia, kad iki 2000 metų 
negali būti privatizuota dau
giau kaip 30% jos akcijų. Beje, 
dabar įmonėje yra 30.3% priva
taus kapitalo.

Kaliningradas 
atidarė naujas 

muitines
Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 

— Penktadienio rytą Rusijos ir 
Kaliningrado srities adminis
tracijos atstovai oficialiai 
atidarys naują muitinę sienos 
su Lietuva perėjimo punkte 
Kuršių nerijoje. Iškilmėse da
lyvaus ir Neringos miesto 
tarybos pirmininkas Gediminas 
Dikšas.

Rusuos valstybinio muitinės 
komiteto vertinimu, prie Nidos 
įkurtas vienas geriausių tos 
šalies perėjimo punktų.

Ketvirtadienį oficialiai ati
darytas sienos su Lenkija per- 

TRUMPAI

— Vilniuje ketvirtadienį 
švietė saulė. Oro temperatūra 
dieną visą šią savaitę buvo 3-8 
laipsniai Celsijaus (36 46 F), o 
naktį 0-5 C (32-41 F). Pamaryje 
potvynis kol kas neslūgsta.

Opozicinės partijos priešinasi 
prezidento kelionei į Maskvą

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP) 
Septynios Lietuvos politinės 
partijos mano, kad prezidentas 
Algirdas Brazauskas turėtų 
„aiškiai pareikšti, kodėl negali 
atvykti į Maskvą švęsti Sovie
tų Sąjungos pergalės ten oficia
liai tebevadinamame „Tėvynės 
kare”.

Kaip žinoma, į gegužės 9-ąją 
Maskvoje vyksiančias iškilmes 
Lietuvos vadovą pakvietė Rusi
jos prezidentas Boris Jelcin. 
Spaudos konferencijoje pirma
dienį Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas dar negalėjo 
atsakyti, ar vyks į šias iškilmes.

Lietuvos Centro Sąjunga, De
mokratų, Krikščionių demokra
tų, Socialdemokratų partijos, 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga, Lietuvių Tautininkų 
Sąjunga bei Tėvynės Sąjunga 
ketvirtadienį paskelbė pareiš
kimą, pažymėdamos, kad Sovie

Lietuva ir Rusija Maskvoje 
aptars daug problemų

Vilnius, vasario 23 d. (AGEP1 
— Lietuvos ir Rusijos vyriausy
bių vadovai Adolfas Šleževičius 
ir Viktor Černomyrdin ketina 
aptarti daug abi puses dominan
čių problemų. Lietuvos ir Rusi
jos premjerai susitiks Maskvo
je penktadienį, vasario 24-ąją.

Kaip rašo korespondentas Gin
tas Cibas iš Vilniaus, Adolfas 
Šleževičius spaudos konferenci 
joje ketvirtadienį sakė, kad su 
Rusijos vyriausybės vadovu nori 
aptarti galimybę įsteigti bendrą 
ekonominio bendradarbiavimo 
komisiją, susitarti dėl sienų 
nustatymo, bendradarbiavimo 
laivininkystės srityje. Be to, bus 
kalbama apie vizas bei konsu
linius mokesčius, apie Lietuvos 
ambasadų Paryžiuje ir Romoje 
likimą. Lietuva nori, kad būtų 
įvertintas teisinis statusas 
Lietuvos ambasados Maskvoje 
ir Rusijos ambasados Vilniuje.

Maskvoje ketinama pasirašyti 
tris žinybų susitarimus — 
laikiną susitarimą dėl piliečių 
tarpusavio kelionių, dėl sienų 
perėjimo punktų ir dėl muitinių 
bendradarbiavimo. Be to, bus 
pasirašytas susitikimo komuni
katas.

Paleckis: Lietuvai svarbu 
tarti „atgailos žodžius”

Vilnius, vasario 24 d. (Elta) 
Algirdo Brazausko kitą savaitę 
įvyksiantį oficialų vizitą į 
Izraelį prezidento patarėjas 
užsienio politikai Justas Pa
leckis laiko vienu reikšmin
giausių per visą dvejų metų 
kadenciją. Jo reikšmę galima 
prilyginti santykių normaliza
vimui su Rusįja bei Lenkija, 

i kuriuos irgi slėgė praeities 
šešėliai, sakė Justas Paleckis.

Lietuva turi ištarti žodžius,

ėjimo punktas Mamonove, kuris 
praktiškai veikia jau dešimt 
metų. J abiejų punktų atidary
mo iškilmes atvyko Rusijos 
valstybinio muitų komiteto pir
mininkas Anatolįj Kruglov.

Mamonovo punktas iki rekon
strukcijos galėjo praleisti tik
500-600 žmonių per dieną, o 
dabar — iki 5,000. Kaliningrado 
valdžios vertinimu, šis punktas 
įrengtas pagal tarptautinius 
standartus.

Iš viso Kaliningrado sritis turi 
24 sienos perėjimo punktus.
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tų Sąjunga Lietuvai tebuvo 
agresyvi totalitarinė užsienio 
valstybė bei okupante. Partijos 
pastebi, kad Sovietų Sąjungos 
teisių perėmėja Rusija tebelaiko 
užėmusi Lietuvos ambasadas 
Paryžiuje ir Romoje, atsisako 
kompensuoti sovietų okupacijos 
padarytą žalą. Be to, Lietuvai 
dalyvauti oficaliuose renginiuo
se neleidžia ir Rusijos vadovy
bės veiksmai prieš čečėnų tautą.

Pareiškime neatmetama gali
mybė, kad „Rusijos diplomatija 
gąsdins ir spaus Lietuvos vals
tybės vadovus būtinai vykti į 
Maskvą švęsti Sovietų Sąjungos 
pergalės”.

„Tuo svarbesnis būtų išanks
tinis ramus ir orus Lietuvos pre
zidentūros arba paties preziden
to paaiškinimas, kodėl oficialus 
valstybės atstovas negali vykti 
į Maskvą švęsti Sovietų Sąjun
gos pergalės prieš Vokietiją”, 
pažymi septynios partijos.

Pokalbis ekonominėmis temo
mis neapsieis ir be klausimų, 
susijusių su energetinėmis žalia
vomis, sakė premjeras. Lietuva 
nori išsiaiškinti galutinę Rusijos 
poziciją dėl naftos įmonės 
„Lukoil” dalyvavimo Būtingės 
terminalo statybos finansavime, 
nesuteikiant jai kontrolinio ak
cijų paketo. Bus kalbama ir apie 
galimybę pasirašyti ilgalaikius 
tarpvyriausybinius naftos ir 
dujų pirkimo susitarimus, kurie 
užtikrintų stabilų Lietuvos įmo
nių darbą.

Lietuvą taip pat domina gali
mybė Rusijoje pirkti mazutą, 
taip pat toliau eksportuoti jį per 
Klaipėdos uostą. Nuo pernai 
gruodžio, uždraudus iš Rusijos 
išvežti naftą bei mazutą, Lietu
va patyrė kai kurių sunkumų, 
be to, Rusija nustojo eksportuoti 
mazutą per Klaipėdą.

Lietuva, sakė A. Šleževičius, 
Maskvoje taip pat kels klausi
mus apie buvusio Sovietų Są
jungos centrinio banko „Vneše- 
konombank” indėlių grąžinimą, 
3% bonų (obligacijų) išpirkimą, 
Lietuvą dominančių archyvų 
sugrąžinimą.

kurie būtini norint turėti gerus 
santykius su Izraeliu. Galimas 
dalykas, tam tikra mūsų vi
suomenės dalis juos sutiks kont
roversiškai, bet mes negalime 
nepadaryti to, ką padarė JAV, 
Vokietija, Lenkija, savo vadovų 
lūpomis tarusios gilius atgailos 
žodžius už žydų patirtas milži
niškas skriaudas Antrojo pasau
linio karo metais”, pasakė Jus
tas Paleckis.

KALENDORIUS

Vasario 25 d.: Viktoras, 
Terezijus, Margiris, Rasa, Re
gimantas.

Vasario 26 d.: Aštuntas 
eilinis sekmadienis; Aleksan
dras, Izabelė, Jogintas, Jorūnė, 
Aurimė. 1885 m. gimė Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis.

Vasario 27 d.: Gabrielius, 
Fortūnatas, Ginvilas, Vilmantė.

Vasario 28 d.: Užgavėnės. 
Osvaldas, Rufinas, Romanas, 
Antonija, Alma.
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IŠ A TEITI NINKU 
GYVENIMO

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

UŽSIENIO ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBOS 

RINKIMAI
Federacijos valdybai pagei

daujant, šiuo primename 
anksčiau Federacijos valdybos 
skelbtas rinkimų taisykles su 
kai kuriais papildymais ir ter
minų pakaitomis.

Kviečiame visus ateitininkus 
aktyviai rinkimuose dalyvauti.

Galioja sekančios rinkimų tai
syklės:

1. Ateitininkų Federacijos ide
ologinės krypties ir veiklos nu
statymui bei koordinavimui yra 
renkama Vyriausioji AF Taryba, 
susidedanti iš 15-os narių. Lie
tuvos ateitininkai išsirinko 8 ir 
užsieniui yra skirta išrinkti 7 į 
Užsienio Ateitininkų Federaci
jos Tarybą, Vyriausios Ateiti
ninkų Tarybos padalinį.

2. Rinkėjais gali dalyvauti visi 
už Lietuvos ribų gyvenantys 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos nariai, Ateitininkų Stu
dentų ir Ateitininkų Moksleivių 
Sąjungų nariai, davusieji atei
tininko įžodį.

3. Kandidatais gali būti atei
tininkai ir ateitininkės, išbuvę 
ateitininkų organizacijoje ne 
trumpiau, kaip 10 metų.

4. Vieną kandidatą į UAFT 
gali pasiūlyti penki atei
tininkai,-ės, gavę siūlomo kan
didato raštišką sutikimą, ku
riame nurodoma: kandidato

CLEVELANDO 
ATEITININKŲ VEIKLA

Savo veiklą rudenį pradėję 
šeimyniniu visų kartų ateitinin
kų suėjimu, ją tęsėme atskirų 
vienetų susirinkimuose bei ren
giniuose.

Dalis veikliausių Clevelando 
sendraugių darbuojasi Ateiti
ninkų sendraugių centro valdy
boj, vadovaujamoj Nijolės Bal
čiūnienės. Clevelando sen
draugiams ypač rūpi jaunučių ir 
moksleivių veikla, tad ją finan
siniai ir kitais būdais nuolat 
remia. Ir jaunučiai, ir mokslei
viai šiuo metu gražiai veikia.

Jaunučių globą rudenį perėmė 
dr. Linas Vaitkus (sendr. centro 
valdybos narys), o jam talkina 
dr. Živilė Vaitkienė, Ina Biliū
nienė, studentai Danius Šilga- 
lis, Rima Ješmantaitė ir Rimas 
Švarcas. Gera, kad į talką 
jaunučiams įsijungia ir sendrau
giai, ir studentai, kurie aukoja 
savo trumpą laisvalaikį darbui 
su jaunimu.

Moksleivių globėjai — dr. Ma
rius Laniauskas (taip pat centro 
valdybos narys), keletą metų 
sėkmingai vadovavęs jaunu
čiams, ir VidaŠvarcienė. Šįmet 
moksleiviams priklauso nema
žas jaunimo būrys. Šeimyniš
kumo principo vedami mokslei
viai gražiai ir kūrybingai
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Susikaupimo dienos Clevelande šv. Mišiose skaitymus atlieka moksleiviai ateitininkai.

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

amžius, profesija, gyvenvietės 
adresas, telefono numeris, nuo 
kada yra ateitininku ir trumpa 
kandidato ateitininkiškos veik
los apybraiža..

5. Kandidatų pristatymo ter
minas baigiasi 1995 m. kovo 
mėn. 15 d.

6. Balsuoti teisę turinčių 
narių sąrašus UAFTR Komisi
jai pristato Ateitininkų Sen
draugių, Studentų Ateitininkų ir 
Moksleivių Ateitininkų centrų 
valdybos iki 1995 m. kovo mėn. 
7 d.

7. Pagal Centrų atsiųstus 
balsuotojų sąrašus pavieniui ar 
šeimai išsiųstuose balsavimo 
paketuose bus nurodyta balsa
vimo kortelės sugrąžinimo (paš
to antspauda) data.

8. Rinkimų komisija nevėliau, 
kaip dviejų savaičių bėgyje po 
balsų grąžinimo datos rezul
tatus praneša AF valdybai ir 
kandidatams.

UAFT Rinkimų komisiją 
sudaro: Nijolė Balčiūnienė, dr. 
Birutė Kasperavičienė-sekre- 
torė, Pranas Razgaitis-pirmi- 
ninkas ir dr. Živilė Vaitkienė:

Adresas — 6755 Parkgate 
Ovai, SEVEN HILLS, OH. 
44131-3640, telefonas (216) 
524-2357.

UAFT Rinkimų komisija.

įsijungė į sendraugių ruošiamą 
tradicinę susikaupimo dieną 
Clevelando visuomenei, kuri 
vyko Advento metu, suteikda
ma dalyviams puikią progą dva
siniai pasiruošti šv. Kalėdoms.

Susikaupimo dieną — rekolek
cijas pravedė kun. J. Vaišnys,
S.J., iš Čikagos. Džiaugėmės 
svečiu kunigu atvykusiu pas 
mus pasidalint savo dvasiniais 
turtais. Rekolekcijų metu jis 
kalbėjo apie pagrindinius mūsų 
tikėjimo dalykus, apie Dievo ieš
kojimą mūsų gyvenime, apie 
mūsų abejones (neabejoja tik tas, 
kas negalvoja!) Girdėjome ne tik 
apie Bažnyčią ir Vatikano II 
reformas, bet ir apie evangeli
zaciją bei ekumenizmą. Jo teigi
mas, kad reikia melstis už tai, 
kas mus jungia, ne skiria, rado 
atgarsį dalyvių širdyse. Buvo 
paliesta ir šeimos tema. Reko
lekcijų užbaigos Mišiose tikrai 
pasijutome, kad esame viena 
šeima, kai į Mišių eigą skaity
mais, aukų atnešimu, giedojimu 
įsijungė ir moksleiviai ateitinin
kai.

Po Mišių moksleiviai patar
navo prie gražiai jų pačių 
padirbtais papuošalais pa
dengtų stalų, dar labiau 
įprasmindami šią agapę. Jau-
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Partizano Daumanto — Dielininkaičio kuopos Lemonte jaunučiai klausosi globėjos pranešimo. 
Iš k. — Linas Dailidė, Vytas Dailidė, Kovas Norvilas, Rimas Sidrys, Petras Kuprys, Arius Elvikis, 
Tomas Mikužis, Tomas Kuprys, Vakarė Petroliūnaitė, Inga Janušaitė, Aleksa Janušaitė, Vygantas 
Kunčas-Žemaitaitis, Aušra Norušytė, Marius Poskočimas ir Daina Norušytė.

Nuotr. Dainos Čyvienės

LEMONTO JAUNUČIAI
Šiais 1994-95 veiklos metais 

Lemonto Partizano Daumanto- 
Dielininkaičio jaunučių Atei
tininkų kuopa pradėjo savo 
veiklą gausiai susirinkusiu 
jaunimo būriu, siekiančiu arti 
70 vaikų.

Pirmasis susirinkimas įvyko 
rugsėjo mėnesyje. Tuomet vyko 
registracija ir susipažinimas. 
Antrojo susirinkimo tema buvo 
inteligentiškumas ir susirin
kimo metu vaikai ne tik kalbėjo 
apie šį principą, bet ir jį ugdė 
žaisdami „Tašku taškai” atski
ruose būreliuose. Trečiasis su
sirinkimas vyko lapkričio mėne
sį. Jo metu buvo diskutuojamas 
visuomeniškumo principas. 
Jaunesnės mergaitės 3,4,5 sky
riaus būrelyje šį principą 
įgyvendino rašydamos laiškus 
jaunutėms Lietuvoje. Gruodžio 
mene <• usirin kimo tema buvo 
šeimyniškumo principas ir dis
kusijos sukosi aplink šią temą. 
Taip pat buvo ruošiamasi Kalė
dų eglutei, kuri įvyko per Trijų 
Karalių šventę.

Vyresniems berniukams buvo 
vedami pokalbiai apie biržą, 
kuriuos specialiai pritaikė ir 
pravedė Gytis Petkus. Jaunes
nėms mergaitėms buvo pritai
kytą molio lipdymo pamoka, 
kurią pravedė Rima Sidrienė.

Kuopai sumaniai vadovauja 
globėjos dr. Ona Daugirdienė ir 
dr. Pranutė Domanskienė. Dar
želio būrelio vadovės yra Rasa
nimo talką ir norą pabūti drau
ge rekolekcijų dalyviai tikrai 
įvertino.

Clevelando sendraugiai jau 
eilė metų ruošia vakarones 
visuomenei įvairiais aktualiais 
klausimais. Vasario 7-tos šaltą 
vakarą kalbėjo ir filmą rodė dr. 
Linas Vaitkus. Jo tema — „Po
mirtinio gyvenimo pergyve
nimai medicinos požiūriu” — ne 
tik sudomino klausytojus, bet 
iškėlė ir eilę klausimų, pasi
sakymų, sukėlė norą daugiau 
šia tema paskaityti ir pagalvoti. 
Kalbėtojas buvo įtikinantis dar 
ir dėl to, kad pasisakė pats 
dvasiniai pasikeitęs per savo 
pacientų išgyvenimus.

Ateinantis Clevelando ateiti
ninkų renginys — Lietuvos Ope
ros solistų V. kiškaitės, B. 
Tamašausko ir pianisto R. 
Bekionio koncertas, ruošiamas 
kovo 5 d. 4 vai. p.p. Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje. Šios 
įdomios muzikinės popietės la-
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Kasniūnienė ir Daina Čyvienė, 
o 1-2 skyrių būrelio vadovė yra 
Dana Mikužienė. Jaunesniųjų, 
3,4,5 skyrių mergaičių vadovė 
yra Rima Sidrienė. Jaunesnių
jų, 3,4,5 skyrių berniukų 
vadovai yra Janina Adickaitė, 
Aras Norvilas ir Kęstutis 
Šoliūnas. Vyresniųjų 6,7,8 
skyrių mergaičių vadovės yra 
Lidija Ringienė ir Vakarė Va
laitienė. Vyresniųjų 6,7,8 
skyrių berniukų veiklą koordi
nuoja dr. Domanskienė. Vado
vams talkina moksleiviai Bher- 
ta Khavakaitė, Tadas Mikužis 
ir Lina Sidrytė. Tėvų komitete 
darbuojasi dr. Roma Kuprienė, 
Audronė Norušienė ir Dainė 
Quinn.

Iki šiol buvo suruošta ir ke
letas iškylų. Vyresnieji ber
niukai važiavo žuvauti su

TRADICINĖ
ATEITININKŲ

SAVAITĖ
Joniškyje vyko studentų atei

tininkų sąjungos suorganizuota 
„Žiemos akademija”. Tai jau 
ketvirtoji studijų savaitė, ren
giama atokiame Lietuvos kam
pelyje.

Akademijos rektoriumi sutiko 
būti dr. Arvydas Žygas, kuris 
skaitė paskaitų ciklą „Vadova
vimas ir tarnystė”. Beje, ir visos 
akademijos tema buvo „Vadova
vimas ir tarnystė”, o tikslas — 
užmegzti ryšį su miesto visuo
mene, pagyvinti rajono kultū
rinį ir dvasinį gyvenimą, susi
draugauti su moksleiviais.

Paskaitas skaitė muzikologas 
D. Katkus, politologas apžvalgi
ninkas E. Vareikis, filosofas G. 
Jankauskas, menotyrininkas E. 
Kinčinaitis ir kiti. Kiekvieną 
dieną vaikinai ir mergelės (taip 
ateitininkai vadina merginas) 
dėstė visose trijose Joniškio vi
durinėse mokyklose, važinėjo po 
aplinkinius kaimus.

Po įtemptos darbo dienos vyk
davo prisiminimų, teatro, 
žvilgsnio į praeitį ir neatrastų 
talentų vakarai. Pastarasis 
ypač patiko joniškiečiams.

Akademija tradiciškai pasi
baigė miesto visuomenei rodo
mu spektakliu. Šiemet tai buvo 
„Romeo ir Džiuljeta”.

Joniškiečiai šį studentų rengi
nį vertino labai geranoriškai.

Virginija Trusaitė 
(LA 1005.II.3)

bai laukiame ir tikimės, kad 
Clevelando lietuviai atsilieps į 
mūsų kvietimą pasidžiaugti ge
ra programa ir vėl dvasiniai 
praturtėti.

Clevelando ateitininkų meti
nė šeimos šventė vyks gegužės 
7 d.

Esam laimingi turėdami pui
kias sąlygas susirinkimams, 
posėdžiams ir renginiams Dievo 
Motinos parapijoje, kurios kle
bonas ir mūsų dvasios vadovas 
kun. G. Kijauskas visada 
nuoširdžiai mums talkina.

Garbė Kristui!
Dalia Staniškienė

patyrusiu žuvautoju Vaciu 
Garbonkum, o jaunesnieji 
berniukai važiavo apžiūrėti 
skulptoriaus R. Mozoliausko 
studiją Lemonte. Tikimasi dar 
suruošti ir čiuožimo iškylą visai 
kuopai.

Šiuo metu kuopa rūpinasi ka
talikų mokinių būkle, Lietuvo
je, rinkdami Lukšos-Daumanto 
gimnazijos mokiniams Garlia
voje įvairias mokyklines prie
mones. Šis vajus yra jau ne pir
mas, kurį Lemonto jaunučiai 
ateitininkai yra suruošę Lie
tuvos jaunimui. roję

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS

Kovo 25 d. — Susikaupimo 
diena Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Rengia Ateitininkų 
namų valdyba.

Rugpjūčio 13 d. — Ateitinin
kų namų gegužinė Ateitininkų 
namų sode, Lemonte.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
•441 8. Pulaskl Rd.. Chlcago, IL 

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

Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Weat Avė., Orland Park 
708-348-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-897-8383

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5750 Archer Ava.

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

LINAS A. SIDRYS, M.D.
OphtalmologasZAkių Chirurgas

9830 8. Rldgeland Avė.
Chlcago RMge, IL 80419

708-838-8822 
4149 W. 83rd St.

312-739-7709

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St. 
Lamont, IL 60430 
Tai. 815-723-0353

7600 W. College Dr. 
Palos Halghts, IL 60453 

Tai. 708-381-0010

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-822-1212 

McHenry 815-344-5000, ext 8906

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. Cermak Rd. 
Westche«ter, IL 60153 

Tel. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chlcago, IL
Tol. 312-738-8688 

4707 S. Gilbort, LaGrange, IL
Tel. 708-382-4487

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•748 Woat 83rd Street
Vai. pirmad ir ketvrtd. 3 v. p.p —6 v 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Tueadaya following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 
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Subecription Ratea: $95.00. Foreign countriea $110.00
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams H metų 3 mėn.
JAV..................................... $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur .... ..(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St.
Mattesaon, IL 60443 ,
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

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

7915 W.171at 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS*
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-565-2802

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 „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE Č. DECKER, DDS, P.C. 
4647 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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rsz. (708)246-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

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

Cardlac Dlagnoals, Lt d. 
Marųuette Madlcal Bulldlng

6132 S. Kedzie
Chlcago, IL 60629

Tel. (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. 99 SI. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v.r -12 v p p
•132 S. Kedzie Avė , Chlcago 

(312) 778-9989 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., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

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

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

Tat. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė , Hickory Hills. IL

Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Llale, IL 60532
Tel. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 
Brldgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchtUer St., Elmhuret, IL 50128 

708-841-2808
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

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

Kalbame lietuviškai
8165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 80563
Tol. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio, Chlcago 80652 
Tol. 312-434-2123

rmd 2 v p p - 7 v v , antr 9v r. -12. 
vd 12 - 4 v p p . penktd 12 - 6 v v
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Rimties valandėlė

PAMOKYMAI MOKYTOJAMS
Šio sekmadienio skaitiniai 

duoda paskatą tiems, kurie pri
augančiai kartai perduoda 
gyvenimo pagrindus — tėvams, 
mokytojams, jaunimo organiza
cijų veikėjams — ir taip pat 
tiems, kuri patys siekia 
tobulėti. Evangelijoje Jėzus 
moko savo mokinius būti mo
kytojais tų pačių dalykų, kurių 
jis pats moko. Ir mokydamas 
naudoja pagaunančius vaizdus 
iš savo laikų kasdieninio gy
venimo.

Pirmuoju palyginimu — „Ar 
gali aklas vesti aklą? Argi ne 
abudu įkrinta į duobę?” — Jėzus 
gal ne tiek moko apaštalus kaip 
svarbu turėti gerą mokytoją, 
nes savo mokytoju jie jau pasi
rinko Jėzų, kiek tai, kad, jei kas 
nori būti geru mokytoju, 
pirmiausia reikia pačiam tapti 
tuo, kuo nori kitus mokyti.

O vaizdinys, kad aklas aklą 
veda — Jėzaus laikais buvo kas
dienybė. Jėzaus laikais aklųjų 
buvo daug, nes nebuvo žinoma 
kaip apsisaugoti nuo regėjimą 
atimančių ligų. Pagaliau ir pats 
gyvenimas buvo pavojingesnis, 
apakinimu net buvo baudžiama. 
Apsčiai buvo ir vaizdų, kad 
aklas aklą veda, nes aklumas, 
kaip ir visi fiziniai trūkumai, to
je visuomenėje darė žmogų reli
giniai nešvariu ir vengtinu, tad 
akluosius sąlygos privertė bur
tis. Bet Jėzus juos atjautė, 
nelaikė jų nepriimtinais, dau
gybę išgydė ir net savo 
pamokymuose naudojo įvaiz
džius, kuriais iškėlė savaime 
aiškią būtinybę, nors daug kam 
buvo patogiau ignoruoti — kad 
aklieji priklauso nuo reginčiųjų 
pagalbos.

Savo pamokymuose Jėzus pa
mini pavojų, kuris gresia kiek
vienam autoritetą turinčiam 
žmogui — tiek mokytojams, 
tiek tėvams, tiek viršininkams 
darbovietėse. Tas trūkumas 
aiškiai buvo matomas ir fari
ziejų mokytojuose: lengviau 
matyti ydą, net ir smulkią, kita
me, negu savo paties didžiulius 
trūkumus. Jėzus iš savo 
mokinių reikalauja atvirumo ir 
tiesumo, kad jie, kaip moky
tojai, nenurodinėtų kitiems ydų, 
kurių patys net nebando savy
je taisyti.

Panašaus tęstinumo tarp vi
dinių ir išorinių savybių reika
lauja ir Siracidas iš savo moki
nių, kaip girdime pirmame skai
tinyje iš Senojo Testamento (Sir 
27:4-7). Siracidas, vedė mokyklą 
būsimiems tautos politiniams 
vadams, vadinamą „beth 
midraš” — atseit, rašto aiški

nimo (t.y. midraš) namais, kur 
ypač pabrėžė iškalbingumo 
svarbą. Tad šioje ištraukoje gir
dime: „Kaip puodžiaus žiedybą 
patikrina krosnis, taip žmogų 
pažinsi, jo šneką išgirdęs. Ko
kios rūšies medis, tokie ir jo vai
siai: iš to, kaip kas kalba, jo 
vertę suprasi”.

Žinia, mums, gyvenantiems 
reklamos amžiuje, ir įpratus 
tikėti ne apgaulingais žodžiais, 
bet darbais, toks pamokymas 
gali naiviai skambėti. Bet ir tų 
laikų žmonės mokėjo kritiškai 
klausyti, nemažiau kaip mes, ir 
mokėjo, visiškai, iki galo žmo
gaus išklausę ir gal net šiek tiek 
apklausinėję, spręsti apie kalbė
tojo patikimumą ir jos ar jo žo
džių vertę. Tad toliau Siracidas 
priduria: „Nė vieno negirk, kol 
nesi jo išklausęs, nes žmogų iš
tirsi, mintis jo išgirdęs”.

Siracidas savo mokinius, kaip 
ir Jėzus savuosius, skatino pa
stebėti ir šalinti savo ydas, nes 
„betiriant žmogų, iškyla jo 
ydos”. Kaip kiekvienas mokyto
jas (ir mokinys) paliudys, niekas 
taip gerai neparodo mokytojui jo 
trūkumų, kaip jo mokiniai. Iš 
pradžios mokyklos ne vienas 
prisiminsime, jog niekas taip 
gerai nemoka išnaudoti moky
tojo trūkumų, kaip mokiniai. 
Kad panašus dėsnis galioja tėvų 
ir vaikų santykiuose, manau, 
pripažins ir jie.

O savotišku mokytoju būti yra 
kviečiamas kiekvienas krikš
čionis, krikštu įgaliotas perduo
ti kitiems tą tikėjimą, kurį gavo 
iš Dievo malonės, ne savo nuo
pelnu. Ir turėdami gyvą ryšį su 
Kristumi, ir siekdami per jo 
malonę ne tik žavėtis jo moky
mu, bet tą mokymą įsisavinti, 
esame kviečiami šia malone 
dalintis su kitais, net dar jos 
pilnai neturėdami. Iš tiesų, jei 
jau visa širdimi tų dalykų 
siekiame, užtikrintai juos gau
sime, ir, anot šv. Pauliaus (1 
Kor 15:54-58), dar žemėje esant, 
mūsų „gendantis kūnas apsi
vilks (Kristaus) nemarybe, ir 
išsipildys užrašytas žodis: 
Pergalė sunaikino mirtį”.

Kaip šv. Paulius skatino Ko
rinto tikinčiuosius ištvermingai 
siekti amžinųjų vertybių, taip 
jis skaitina ir mus: „Tad būkite 
tvirti... visuomet gausūs Vieš
paties darbais ir žinokite, kad 
jūsų triūsas ne veltui Viešpa
tyje”. Šie žodžiai svarbūs mums 
ypač tuomet, kai pamatome sa
vo ydas net po to, kai manėme, 
kad jau jų nebeturime, arba, kai 
auklėjant savo. vaikus, 
jaučiamės, lyg beriame žirnius

Illinois vaistuos gubernatoriaus Jim Edgar įstaigos etniniams reikalams 
vedėja Pat Michalski (dešinėje) įteikia specialią gubernatoriaus proklama
ciją Vasario 16-tosios dienos proga ALTo Čikagos skyriaus pirm. Antaninai 
Repšienei vasario 12 d. Čikagoje įvykusiame Nepriklausomvbės šventės 
minėjime. Nuotr. Jono Tamulaičio

VISUOTINIS SĄMYŠIS 
RUSIJOJE

KAROLIS MILKOVAITIS

Nelengva suvokti, kas Rusijos 
viduje vyksta. Bet, pavartęs pa
saulinę spaudą, susidarai nuo
monę, kad ten vyksta visuotinis 
„nervų drebėjimas” ne tik vi
suomenėje, bet ir visuose vy
riausybės sluoksniuose. Negud
riai pradėtas Čečėnijos sostinės 
užpuolis ir kariuomenės nepajė
gumas palaužti jos gynėjų kovos 
ryžto, Rusijoje sukėlė didelį su
sirūpinimą ir nustatė prieš Jel
ciną kone visą kraštą.

Lyg pasijuokdama iš Rusijos 
vyriausybės negudrios galvo
senos, „New York Times” 
Maskvos korespondentė, Alle- 
sandra Stanley, rašo: „Pada
vimai teigia, kad senovėje 
jūrose paklydusių laivų jūrei
vius sirenos viliojančiomis dai
nomis suviliodavo ir suviliotus 
nuvesdavo į pavojingas vietas, 
kur jie žūdavo. Bene ryškiausias 
ženklas, kad Rusijos valdovai 
kenčia nuo panašios nervų 
įtampos yra jų tvirtinimas, jog 
Baltijos kraštų 'taikliosios 
šaulės’ Čečėnijoje sekioja ir 
žudo Rusijos karius”.

Aprašydami visuomenės nuo
taikas, Rusijos laikraščiai pla
čiai vartoja žodžius „smutnoje

į sieną. Jėzus užtikrina, „Nėra 
gero medžio, kuris megztų 
blogus vaisius”. Tad jei mūsų 
šaknys yra Kristuje, neišvengia-i 
mai nešime gerus vaisius, nors 
nebūtinai taip, kaip įsivaizda
vome. Aldona Zailskaitė

vremia” (liūdni laikai). Įvai
riausių gandų apstu. Nuo būsi
mo „pikto dešiniojo sparno” 
sukilimo iki gando, kad čečėnai 
į Maskvą siunčia užnuodytą 
degtinę. O vieno laikraščio pra
nešimu, karo įtampa taip slegia 
visuomenę, kad ji net pakenkė 
rusų tautos paveldimumo genų 
išsivystymui.

Pokomunistinės Rusijos poli
tinis pastovumas visada buvo 
gana trapus. Bet Čečėnijoje 
vykstančios kovos, jau parei
kalavusios tūkstančius aukų, 
sunaikino paskutinius pasi
tikėjimo vyriausybe likučius, 
paaštrino politinį nesutarimą ir 
veda kraštą prie galimos suiru
tės.

Kaip visuomet, taip ir dabar, 
Rusijoje visatf gyvenimas vyksta 
pagal „mostą” iš viršaus. Bet 
pradėta abejoti tų „mostų” 
pagrindinio reiškėjo — preziden
to nervų pastovumu. Pavyz
džiui, prezidentas Jelcinas ne
seniai gyrėsi, kad jis „savo 
akimis sekė” iš šiaurės Norve
gijos iššautos raketos trajek
toriją, kuri buvusi Vakarų 
valstybių bandymas patikrinti 
Rusijos oro pajėgų parengties 
stovį. Tikrovėje raketa buvo 
mokslinė, iššauta Šiaurės pa
švaistės tyrimo tikslu. Ji nusi
leido Norvegijos Špicbergene, už 
tūkstančio mylių nuo Rusijos 
sienos.

Tas prezidento pareiškimas 
krašte sukėlė dar didesnį nepa
sitikėjimą jo sveikatos būsena.

„Izvestija” praneša, kad Jel
cino asmens sargybos viršinin
kas prezidento įsakymu sudarę 
slaptą „agentų-kvotėjų” dalinį 
iš 100 žmonių, kurių uždavinys 
yra „rinkti žinias ir sudaryti jo 
'asmens apsaugos armiją 1

Bijodami Čečėnijos „teroris
tų” keršto už jiems daromą 
skriaudą, Maskvos gyventojai 
visur girdi tiksėjimo garsus ir 
mato įtartinus ryšulius, kas ver
čia policijos sprogmenų nujaut
rinimo tarnybas dirbti beveik be 
poilsio.

Rusijos laikraščiai spėja, kad 
kariuomenės nesėkmė Čečėnijo
je tikrumoje yra sąmoninga už
kietėjusių karo vadų demons
tracija pakenkti prez. Jelcinui. 
Ir Rusijos demokratų sluoks
niuose vyrauja įsitikinimas, net 
susirūpinimas, kad Čečėnijos 
konfliktas buvo Kremliaus 
aršiųjų komunistų prezidentui 
įkalbėtas ir patartas, bet tame 
patarime slypi sąmokslas Jelci
nui pašalinti ir vėl Rusijoje 
įvesti totalitarinę santvarką. 
Spėjama, kad kai kurie Jelcino 
priešai gali greit būti areštuoti, 
net nužudyti.

Bet atrodo, kad bent kol kas, 
Kremliaus militaristai tvirtai 
laikosi savo „sostuose”. Tačiau 
Čečėnijos karas suskaldė Jelci
no šalininkus ir beveik visi — 
net demokratų ir reformatorių 
partija, jį dabar apleido.

Naujausio gyventojų apklau
sinėjimo duomenys rodo, kad 
Jelcinas dabar yra mažiausiai 
patikimas politikas Rusijoje. 70 
proc. apklaustųjų pareiškė, kad 
jie juo visai nepasitiki. Jam 
pasitikėjimą pareiškė tik apie 
10 proc. gyventojų.

Iki šiol tik kairiųjų pažiūrų 
laikraščiai tiesiogiai apkal
tindavo Jelciną girtavimui gi
mininga liga. Bet dabar popu
liarusis „Golos” laikraštis at
virai kalba apie Jelcino ligą. 
Laikraštis mini televizijos žinių 
pranešėjo Andrėj Karolov pa
reiškimą, kad Jelcinas serga 
kažkokia „smegenų kraujo indų 
sklerozės” liga.

Amerikos valdžios organai 
kritikuoja Jelciną už Grozny 
miesto oro puolimus, kurių 
pasėkoje žuvo ar buvo sužeisti 
šimtai civilių gyventojų ir sude
ginti beveik visi sostinės pa
statai, ligoninės, net našlaity- 
nai.

Amerikos Užsienių reikalų 
ministerija kritikavo Jelciną ne 
vien tik už įsivėlimą į Čečėnijos 
konfliktą, bet ir už jo leidžiamus 
konstitucijai priešingus potvar
kius, kuriais saugumo orga
nams leidžiama daryti beato
dairiškas kratas ir suiminėti 
žmones. Reikia atsiminti, kad 
Rusijos teismai beveik niekuo
met neprieštarauja, o tik patvir
tina valdžios nuosprendžius.

Vis aktuali pabėgėlių 
problema

Karas, revoliucija, suirutė ar 
perversmas bet kurioje šalyje 
sudaro daug sunkumų ir pavojų 
nekaltiems gyventojams. Norė
dami apsisaugoti patys bei 
apsaugoti savo artimuosius nuo 
pražūties, kas tik gali, palieka 
įprastąjį gyvenimą ir leidžiasi į 
nežinią geresnės ateities ieškoti. 
Net nepalankiausios sąlygos 
toli nuo konflikto vietos atrodo 
priimtinesnės, negu pavojai sa
vo gimtinėje.

Ypač daug pabėgėlių atsi
randa karų metu. Žmonės, gel
bėdami savo gyvybę, ieško prie
globsčio net priešų žemėje. Juk 
taip atsitiko ir lietuviams. 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 
vokiečiams laimint, tūkstančiai 
pabėgo į Rusiją, nors rusų caro 
valdžia prieš tai daug dešimt
mečių spaudė Lietuvą, 40 metų 
reikėjo kovoti dėl savosios spau
dos atgavimo, Lietuva buvo ir 
pravoslavinama, ir rusinama.

Antrojo pasaulinio karo eigai 
pakrypus iš Vakarų pergalės į 
Rytus, tūkstančiai mūsų tau
tiečių pabėgo į Vokietiją, nors 
ketveri metai vokiškųjų nacių 
okupacijos buvo tautoje palikę 
gilias žaizdas. Bolševikų siau
bas grūmojo stipriau už neapy
kantą naciams.

Didžiųjų karų sūkuryje, kada 
visas pasaulis nuolat svyruoja 
tarp pergalės ir pralaimėjimo, 
tarp gyvybės ir mirties, pabėgė
lių gausumas laikomas natūra
liu procesu, nesukeliančiu dide
lio priešiškumo valstybėse, į ku
rias tie pabėgėliai be atodairos 
veržiasi. Vietiniai gyventojai 
supranta, kad „šiandien jūs, 
rytoj gal mes...” ir daugumas 
pabėgėlius toleruoja kaip neiš
vengiamą realybę. Karui pasi
baigus, turtingesnieji kraštai 
pradeda rūpintis pabėgėlių 
šelpimu ir ilgalaikiu įkur
dinimu, jeigu jiems neįmanoma 
grįžti į savo žemę. Tuo būdu ir 
lietuviams buvo sudarytos sąly
gos emigruoti į užjūrius.

Tačiau pabėgėlių problema 
šiandien tebėra labai aktuali, 
tik jos sprendimas kur kas ke
blesnis. Pasaulyje tai vienur, tai 
kitur nuolat žvanga ginklai. 
Diktatoriai, paėmę valdžią į 
savo rankas, persekioja jiems 
nepritariančius. Gentys, parti
jos ar kitos grupuotės kovoja 
vienos su kitomis, o jų

Štai naujas įrodymas ir įspė
jimas, kad raudonieji Rusijoje 
nenugalėti ir nesnaudžia. Lietu
va, o ypač jos valdžia, turėtų tai

Danutė Bindokienė

konfliktai sukelia naujas pabė
gėlių bangas. Tuos bėglius ve
jasi mirties siaubas, kuris 
neskirsto jų pagal luomus, amžių 
visuomeninę padėtį.

Neseniai tokias pabėgėlių ma
ses matėme Somalijoje, Ruan
doje; bėga žmonės iš Haiti, Ku
bos, Kinijos, Bosnijos-Herze- 
govinos... Šiuo metu pabėgėliai 
tebeplūsta iš Čečėnuos. Apskai
čiuojama, kad nuo 1994 m. gruo
džio 11d., kai rusai užpuolė tą 
mažą kalnų šalį, vien iš sostinės 
Grozno pabėgo apie 350,000 
čečėnų.

Daugumas išbėga tuščiomis 
rankomis, susirūpinę išgelbėti 
tik savo ir savo šeimos gyvybę. 
Artimiausi kaimyniniai kraš
tai, į kuriuos pabėgėliai susi
telkia, paprastai nėra pasiruošę 
aprūpinti tokią gausybę be
namių: trūksta medicininės 
priežiūros, maisto, pastogių. 
Jeigu pabėgėliams neįmanoma 
grįžti namo ir greitai nesuran
damos pastovesnės gyvenvietės, 
jų kasdienybė darosi tikrai 
nepavydėtina. Juo labiau, kad 
kiekvieno pabėgėlio atmintyje 
nedyla paskutiniai vaizdai iš 
tėvynės: griuvėsiai, okupanto 
žiaurumas, baimė ir tam tikras 
sąžinės graužimas, kad paliko 
savo gimtąją šalį svetimųjų na
guose.

Šiuo metu pasaulyje nedaug 
labiau pasiturinčių kraštų, 
kurie sutiktų įsileisti didesnį 
skaičių pabėgėlių. Skundžiama
si darbų stoka, pablogėjusia eko
nomika ir savomis bėdomis. 
Siūlomos įvairios išeitys, 
reiškiama užuojauta bena
miams, siunčiamas maistas ir 
drabužiai, bet tai neišsprendžia 
ilgalaikės problemos. Galbūt to 
sprendimo iš viso nėra. Galbūt 
vienintelė išeitis — visuotinė 
taika pasaulyje. Tuomet ir pabė
gėlių neatsirastų...

Kol stipresnieji skriaus silp
nesniuosius, o patys galingieji 
stengsis nematyti skausmo, ne
girdėti aimanų, vis patai
kaudami skriaudėjams, tol pa
saulyje nepasibaigs ir pabėgėlių 
problema. Šiandien labai svar
bu, kad visi tie, kurie seneliai, 
tėvai ar jie patys išgyveno pabė
gėlio siaubą ir benamio dalią, 
užjaustų kitus, į tą padėtį 
patekusius, ir stengtųsi jiems 
padėti.

įsidėmėti, budėti ir santaikoje 
dirbti ne priešui naudingą vals
tybės griovimo, bet jos atkūrimo 
darbą.
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Viduje namas atrodė net didesnis, negu iš lauko. 
Abiejuose galuose stovėjo apdengti ir maistu apkrauti 
stalai, didelė priemenė buvo palikta šokti. Abu galai 
buvo vienodai švarūs ir vienodai papuošti, negalėjai net 
spėti, kuris galas yra seklyčia ir kuris kasdieninė troba. 
Kuri seklyčia galėjai numatyti tik tada, kai nusirengusi 
visa svita suėjo į vieną galą ir pradėjo išpirkti moterų 
ir vyrų apsėstą kampinį stalą. Paskui vestuvininkus 
susigrūdo ir visi kiti. „Prisirinko, kaip į atlaidus”, kažin 
kas pasakė. Ir tikrai sunku buvo tikėti, kad viename 
kaime galėjo būti tiek žmonių. Sakė, kad nemaži būriai 
ir iš kitų kaimų atėjo. Ypač jaunimo. Kai stalą išpirko, 
ir visi susėdo valgyti, grojikai, susispietę priemenės 
kampe, užtrenkė smagų šokį ir tą patį akimirksnį 
priemenė užtvino šokėjais, nes vargu kuris savo 
gyvenime buvo šokęs pagal tokią trankią muziką.

Vos atėjęs Juozukas šnektelėjo su vienu kitu drau
gu, o akimis lakstė po susirinkusius: dairėsi Natalijos. 
Kai vestuvininkai kieme saujomis saldainius žarstė, 
rodos matė ir ją, bet paskum dingo. Vienu tarpu net 
pagalvojo, kad Morčiukė bus pasikvietusi kokiems dar
bams. Prieš porą dienų pati sakė, kad kvietė, bet ji nesu
tikusi. Jai nepatiko, kas dėjosi Morčiukės vakaronėse. 
Nors pati ir tebuvo buvusi vos porą kartų, tik iš pat 
pradžių, bet užteko prisiklausyti kalbų. Turėjo būti ne
gerai, kad net klebonas per pamokslus jau buvo kelis 
kartus užsiminęs, bet pačiai Morčiukei į akis to negalėjo 
pasakyti. Tepasakė tik tiek, kad dirbti nenorinti eiti.

Tegu dirba vyresnės, kurios daugiau žino ir geriau 
išmano kaip ir ką. Ji į vestuves ateis, bet tik pasišokti. 
Pasišokti taip, kad būtų ką visą gyvenimą atsiminti. 
Morčiukė nesupykusi, net nesusiraukusi, bet tik paplo
jusi per žanduką ir smagiai šypsodamasi dar paklausu
si: „Ar jau turi ir su kuo”. Natalijai pasidarę taip, kad 
nebesumetusi ką pasakyti, o Morčiukė dar pridėjusi: 
„Gerai, gerai, nesakyk, pati pamatysiu. Bet jeigu jis 
neateitų, ar užmirštų šokdinti, kumštelėk man. Gerų 
rankų man tikrai nebus per daug”. Nors ir sakė, kad 
už nieką tokią dieną neitų lakstyti paskui Morčiukės 
įsakinėjimus, bet ką gali žinoti, jeigu dar kartą gražiai 
paprašytų. O kas nežino, kad Morčiukė, kai jai reikia, 
ir iš po gyvatės kiaušinį galėtų išvilioti. Jau buvo 
begalvojus, ar ne geriau būtų padaręs pasilikęs namie. 
Būtų bent virvutę diržui nuvijęs.

Vyrai kamaros tarpdury buvo apstoję alų pilstančią 
Morčiukę. Šaukė ir jį, bet jis tuo tarpu ir alaus nenorėjo. 
Prasistumdė į seklyčios pusę, kur jau visa vestuvių svi
ta buvo susėdusi ir pradėjusi vaišintis. Jaunoji buvo gra
ži. Ji didelėmis akimis žvalgėsi po seklyčią ir vis kažin 
ką sakė Amerikui, o tas kilnojo taurelę ir ragino 
pabrolius gerti. Pamergės irgi buvo gražios, kažin kaip 
kitokios už kaimo mergaites. Ta, kur buvo su Mataušu, 
žiburiukų pilnom akim jį šnekino, po kelių žodžių ėmė 
kokį kąsnį nuo stalo, valgė ir vėl sukosi į Mataušą, ne 
tiek valgantį, kaip ligi ausų išsišiepusį ir nuo jos akių 
nenuleidžianti. Burnių Agota bakstelėjo beužsižiopsan- 
čiam Juozukui į šoną.

— Mataušui jau galim sakyti amen. Kažin ar ir 
Užgavėnių sulauks. Žiūrėk, abu nuo tos pat riekės jau 
dabar kanda.

— Kad ir visiem pabroliukam, atrodo, tiek tesi- 
randa. Tas Amerikas mokėjo gerai išalkusių parinkti, 
— Agotos mintį pratęsė kaimynė.

— Neskubėk. Mūsų vyrai ne tokie ištižę, ant piršto 
taip lengvai nevyniojami. Pasiims, kas reikia ir paleis, 
— įsiterpė ir Dikintis, geltonūsis pamiškės trobelninkas.

Kai ūkininkai, net ir jaunikliai, stalus apsėdo, 
pamiškiniams, nors ir vyresniems, vietų nebeliko.

— Vyrai... — numojo ta pati moteriškė. — Gudrios 
mergos pasiglaustė ir sutirpo. Gerai pažiūrėk: pasuolė
se jau klaneliai ripuliuoja.

Juozukas kitoje pusėje krosnies tarp mergaičių 
užmatė Natalijos galvą ir nusistumdė į jos pusę.

— Tai gal esim patripinėti, — pasakė priėjęs.
Paėmęs už rankos išsivedė į priemenę ir įsisuko į 

šokančių bruzdyną.
Juodu buvo pora tai paieškoti. Koks jis, jau sakiau, 

o ji išbėginė, kaip tankynėje augusi pušelė. Visas kaimas 
kitaip jos ir nebevadino, kaip Deveikių marčia. Ir patys 
Deveikiai jos nesigąsčiojo, nors ji ir iš mažesnio ūkio 
buvo. O juodu ir susimezgė dar vaikystėje. Natalija tada 
galėjo būti gal devynerių metų. Išgirdusi, kad Kaimy
nėje jau prisirpo žemuogių, niekam nieko nesakiusi 
pasiėmė puoduką ir išbėgo pažiūrėti. Jeigu būtų 
pasakiusi, gal tėvai nebūtų net leidę, bent vienos tikrai 
nebūtų leidę, nes vadinamoji Kelmynė buvo gale kaimo 
laukų šlapoka miško vieta su aukštokai pakilusiais 
kelmais, apie kuriuos gana anksti atsirasdavo žemuo
gių. Rasdavo net ir vieną kitą gyvatę, užtat tėvai vieną 
mergaitę vargu ar būtų leidę. Bet nuėjo, žemuogių rado, 
puoduką priuogavo net su kaupu. Uogų apie kelmus dar 
raudonavo ir čia, ir ten, net pagailo, kad didesnio puo
duko nepasiėmė. Vis tiek smagi bėgo namo su pirmo
mis žemuogėmis. Išbėgusi į laukus pergalvojo, jeigu 
niekas nepamatys, pasiimti kitą puoduką, vėl atbėgti 
ir parnešti tiek, kad vakarienei su šviežiu pienu užtektų 
visiems.

Net vidurlaukio nepriėjusi staiga sustojo: priešais

ganykloje šmižinėjo du šunes. Vienas juodas, kitas 
margas. Mergaitė apsidairė. Nebuvo jokio kelio pro 
šunis, o šunis ji pažino. Jie abu buvo Anupro Sabalas ir 

Margis, patys pikčiausi šunes visame kaime. Laukai 
buvo tušti. Toli pūdymo pačioje pamiškėje buvo matyti 
banda. Tenai buvo piemenys ir kerdžius Simas, bet kaip 
juos pasieksi per šunis. Kitoj pusėje buvo Deveikio kar
vės, bet prie jų nieko nebuvo matyti. Juozukas greičiau
siai bus nubėgęs namo.

— Juozuk! — atsisukusi į karvių pusę sušuko, bet 
prie karvių niekas net nesukrutėjo.

Vėl atsisuko į šunes. Abu pakėlę galvas žiūrėjo įjos 
pusę, paskum lyg ją pamatę ėmė bėgti artyn. Mergaitė 
ir pirma bijojo, bet dabar suėmė siaubas, apsisuko ir 
pasileido į tą pusę, kur buvo Deveikio karvės. Šunims 
to tik ir reikėjo. Abu vienas per kitą amtelėjo ir išsitiesė 
bėgantį daiktą vytis. Natutė sudėjo į kojas viską ką 
turėjo. Net ir žemuogių nebesaugojo. Jos pabiro iš ranko
je švaistomo puoduko ir išsiskirstė po Deveikio pievą 
kaip kruvinos rasos lašai, palydėti mergytės klyksmo, 
bet neilgam. Staiga pąjuto smūgį į nugarą, paskum 
skausmą dešiniam pety ir kažin kur nugaroj, paskum 
išgirdo šauksmą:

— Lauk! Lauk! Aš jums!
Juozukas aną dieną pamatė Nikšų berno pintinį bot

kotį, tokį keturkampį, tokį prie koto stangrų, o į galą 
vis labiau liaunėjantį. Paėmęs kelis kartus šmaukš
telėjo, buvo ir lengvas, ir šmaikštus. Kote suskaitė 
vyteles — buvo aštuonios. Norėjo paklausti, kas tokį 
padarė, bet bernas šnekėjo su kitais vyrais, ir Juozukas 
nebeišdrįso jam į akis lįsti, o botkotis neišėjo iš galvos. 
Vakare apie tokį botkotį įsišneko tėvui.

(Bus daugiau)

I
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RUOŠIANTIS 
M. K. ČIURLIONIO 120 

METŲ GIMIMO JUBILIEJUI
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kiekviena tauta gerbia savo 
genijus, saugoja ir propaguoja jų 
kūrybą, įvairiomis progomis 
panaudoja jų vardus, tad ir iki 
šios dienos populiarūs yra Šeks
pyro festivaliai, Goethes insti
tutas, Da Vinci aerodromas Ro
moje ir daugelis kitų. Lietuvoje 
nemirtingojo Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio vardu pava
dinta Lietuvos muzikos konser
vatorija, daugiau kaip penkis 
dešimtmečius savo dainomis, 
liaudies instrumentų muzika ir 
šokiais užsienio lietuvius ir ki
tataučius žavėjo 1940 metais 
įkurtas Lietuvių Tautinis meno 
ansamblis „Čiurlionis”, abipus 
Atlanto įsisteigė Čiurlionio 
galerijos.

Š.m. spalio 22 d. sukanka 120 
m. nuo Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio gimimo dienos. Jo tė
vas Mikalojus buvo pasiturinčio 
Gobinių kaimo laisvo ūkininko 
sūnus. Baigęs dominikonų mo
kyklą, jis pajuto patraukimą 
muzikai. Kelerius metus pa
simokęs, tapo vargonininku 
Varėnoje. Ten jis vedė bavarų 
emigranto dukterį Adelę Mari
ją Magdaleną Radmanaitę, ku
rios į meną linkęs senelis Rad- 
manas buvo pasižymėjęs skulp
tūros srityje. Gimus sūneliui 
Mikalojui Konstantinui, skur
dus Varėnos bažnytkaimis ne
patenkino tėvo. Po didelių pa
stangų jam pavyko gauti vargo
nininko tarnybą Druskininkų 
kurorte. Ten prabėgo jo sūnelio 
gražiausi kūdikystės metai ža
vios gamtos aplinkoje, o jo vaiz
duotę žadino močiutės pasako
jami senovės padavimai. Vos 
būdamas penkerių metų, Mika
lojus pradėjo skambinti pianinu 
iš klausos, o po dvejeto metų 
sklandžiai skambino iš gaidų. 
Užsimezgus bičiulystei tarp 
Čiurlioniu ir kurorto lankytojo 
gydytojo Markevičiaus, kuris 
buvo baigęs Maskvos konserva
toriją, jaunasis Mikalojus jo 
namuose rado didelį muzikos 
kūrinių pasirinkimą. Gydytojo 
protekcijos dėka jis buvo priim
tas į kunigaikščio Oginskio 
muzikos mokyklą, kurioje mo
kėsi ketverius metus ir, išmokęs 
groti keliais instrumentais, gro
jo mokyklos orkestre. Ten būda
mas, jis pamėgo piešti, piešė 
Plungės bažnyčią, kunigaikščių 
rūmus, Bobrungos upelio ir gam
tos vaizdelius. Baigdamas Plun
gės mokyklą, Mikalojus kuni
gaikščio garbei jo vardinių pro
ga orkestrui sukūrė kelis muzi
kos kūrinėlius, kurie padarė ne
paprastai stiprų įspūdį. Dėl to 
kunigaikščio skatinamas paža
du finansiškai remti, jis išvyko 
studijuoti į Varšuvą, kurioje 
gyveno tarp 1893 ir 1900 metų. 
Ne vien muziką jis studijavo, 
bet domėjosi bendro išsilavini
mo dalykais, ypač astronomija, 
kosmologija bei filosofija. Kita 
jo pamėgta studijų šaka buvo is
torija ir literatūra; jis ištisai per
skaitė Edgar Allan Poe, Dosto
jevskį, Viktorą Hugo ir kitus. 
Dar prieš baigiant konservato
riją, 1898 metais buvo išspaus
dinti keli M. K. Čiurlionio muzi
kos kūriniai, jų tarpe „Noktur- 
nas” ir keli preliudai, kurie 
greitai išpopuliarėjo, buvo 
dažnai grojami ir kritikų labai 
palankiai įvertinti. Baigus kon
servatoriją, buvo pasiūlyta di
rektoriaus vieta naujai steigia
moje Liublino muzikos mokyk
loje, bet jis atsisakė, nutaręs 
verstis pamokomis, kad galėtų 
pašvęsti daugiau laiko muziki
nei kūrybai. 1901 m. mecenato 
Zamoiskio simfoninių veikalų 
konkurse gavo pirmą premiją už 
simfoninę poemą „Miškas”. 
1901 m. vasaros gale išvyko į 
Leipcigą studijuoti kompoziciją

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

pas garsųjį profesorių Keinecke 
ir kontrapunktą pas prof. Jah- 
dasoną. Tuo pačiu metu jis su
sidomėjo filosofija ir ėmė lankyti 
eksperimentalinės psichologijos 
paskaitas. 1902 metų pavasarį 
jo kontrapunkto fuga buvo at
likta viešame koncerte. Deja, du 
mėnesius prieš studijų pabaigą 
mirė jo mecenatas kungaikš- 
tis Oginskis, bet jo bičiulis 
Moravskis davė paskolą, tai Mi
kalojus galėjo baigti studijas. 
Grįžęs į Druskininkus, paviešė
jęs ir pailsėjęs, jis išvyko į 
Varšuvą, bet ir vėl atsisakė nuo 
siūlomų tarnybų, o vertėsi iš 
privačių, gerai apmokamų, pa
mokų, kad galėtų pasišvęsti mu
zikinei kūrybai. Netrukus jis 
baigė rašyti antrą muzikos kū
rinių knygą, kurioje dominavo 
fugos, kanonai ir fugetos.

1904 metais susidomėjo kita 
meno sritimi — tapyba. Skati
namas vieno bičiulio, įstojo į 
Kauzeko piešimo mokyklą. 
1905 m. mokinių parodoje jo 
kūriniai buvo labai palankiai 
įvertinti. Netrukus įstojo į 
Varšuvos meno mokyklą, pra
dėjo dirbti su pastelėmis ir tem
pera. Čia sukūrė kelis ciklus, jų 
tarpe „Pasaulio sutvėrimą” ir 
„Regėjimą”. Profesoriai, paste
bėję jo iki šiol nematytą, unika
lų ir originalų tapybos stilių, 
paskyrė atskirą atelje ir skatino

KELIONĖS Į LIETUVĄ
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Didžiausi kelionių mėgėjai 
pasaulyje yra vokiečiai. Ap
skaičiuojama, kad jie kiekvie
nais metais šiai pramogai išlei
džia 72 milijardus markių (apie 
60 milijardų dol., nes 1 JAV dol. 
— 1 m. 50 pf.). Jau sausio mėn. 
kelionių įstaigos išleidžia 
gražius, daugiausia spalvotus, 
katalogus, kurijose Europos 
valstybės garsina poilsiui ir 
pramogai gražias vietoves. Jau 
sausio mėn. pradedama rezer- 
vacija, kadangi, kaip jau minė
jau, apie 22 mil. vokiečių bent 
kelioms savaitėms apleidžia 
savo namus, vykdami daugiau
sia į pietinius Europos kraštus, 
Aziją ir „pigaus” dolerio dėka — 
skrisdami pas savo gimines ar 
pažįstamus į JAV. Kovo mėn. 
paprastai geresnės vietovės yra 
užsakytos.

Ne visuose žiniaraščiuose ran
dama Lietuva bei mūsų kaimy
nės. Atrodo, kad Lietuvos vy
riausybė mažai dėmesio skiria 
šiam svarbiam valstybės 
pajamų šaltiniui. Žymiai dau
giau iniciatyvos parodo Vokie
tijoje patys kelionių įstaigų 
savininkai, garsindami gintarų 
kraštą spaudoje, leidiniais, vaiz
dajuostėm. Prie tokių priklauso 
„Baltisches Reisebiuro Miun- 
chen — Baltijos kelionių įstaiga 
Miunchene” ir šiemet išleidusi 
spalvotą 15 psl. žiniaraštį.

įžangoje rašoma, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija savo plotu

toliau kurti. Dažnose studentų 
kūrinių parodose jo kūriniai 
laimėdavo pirmą premiją („Lai
dotuvių” ir „Procesijos” ciklai, 
o „Audros” ciklą įsigijo pati 
mokykla).

1904 m. Vilniuje išėjo pirmas 
lietuvių kalba dienraštis „Vil
niaus žinios”, o Varšuvoje daili
ninkas Adomas Varnas nutarė 
suburti lietuvius ir įsteigė lie
tuvių šalpos draugiją, į kurios 
veiklą įsitraukė ir M. K. Čiur
lionis. Suorganizavęs chorą, jis 
pamėgo lietuvių liaudies dai
nas, bet taip pat ir išmokė savo 
paties sukurtą „Bėkit, bare
liai”, „Oi, giria, giria” ir kitas. 
Tyrinėdamas liaudies dainas ir 
meną, jis vis daugiau iš jų pa- 
sisemdavo savo kūrybai. Tarp 
1905-1908 m. buvo jo vaisin
giausias kūrybos laikotarpis, 
turtingas ir tapybos, ir muzikos 
kūriniais. Deja, 1915 metais jo 
dvi simfonijos sudegė gaisro 
metu Viekšnių klebonijoje, vo
kiečiams puolant miestelį.

Mikalojus įtemptai kūrė tai 
grįžęs į Druskininkus, tai ke
liaudamas po didžiuosius Euro
pos miestus: Prahą, Vieną, 
Miuncheną, juose lankydamas 
muziejus. 1907 metais jis apsi
gyveno Vilniuje, kur susipažino 
su Sofija Kymantaite, ir 1909 
m. sausio 1 d. su ja susituokė. 
Kovodamas su sunkiomis pra
gyvenimo sąlygomis, Konstanti
nas su žmona persikėlė į Petra
pilį, kur buvo priimtas kaip 
Vakarų kultūros atstovas, susi
pažino su ten gyvenančiais dai
lininkais, įstojo į menininkų 
draugiją, ir su dideliu pasiseki
mu rengė meno parodas. 1909 
m. lapkričio mėn. Mikalojus su
sirgo, ilgą laiką kovojęs su jį 
kankinančiomis pesimistinėmis 
mintimis. Draugai jį atvežė į 
Druskininkus, bet, stoviui blo
gėjant, jis buvo patalpintas Pus- 
telniko psichiatrinėje ligoninė
je, kurioje po keturiolikos su pu
se mėnesių mirė.

Kompozitorius Vladas Jokū- 
bėnas, 1939 m. Kaune išleisto
je M. K. Čiurlionio monografi
joje analizuoja jo muzikinę kū
rybą, jį įtakojusius kom
pozitorius, jų tarpe impresioniz
mo atstovus, ir išryškina jo 
kūryboje ryšį tarp muzikos ir 
tapybos. Baigdamas pabrėžia, 
kad Čiurlionis yra nepa
prastas, išimtinis reiškinys

sudaro tik pusę Vokietijos, 
tačiau gyventojų šiose vals
tybėse yra tik 5 mil. (klaida — 
7 mil. — K.B.), kurie kalba skir
tingom kalbom. Taip pat skir
tinga ir kultūra, ypač pastebima 
miestuose. Visiškai teisingai 
žiniaraštis rašo, kad Baltijos 
kraštai pasiekiami iš daugelio 
Europos aerodromų, tačiau tik
rovėje, daugelyje turistinių 
žemėlapių dar randamos „baltos 
dėmės”. Gaila, nes paskutiniais 
metais ten padaryta labai didelė 
pažanga, ekonominiai matomas 
didelis žingsnis į priekį, at
naujinant ar statant naujus 
viešbučius, valgyklas, užeigas.

Atrodo, kad ši kelionių įstai
ga yra daugiausia remiama Es
tijos ir Latvijos vokiečių, 
kadangi mūsų kaimynėms ski
riama daugiau vietos bei dėme
sio. Suprantama, kadangi 
Klaipėdos bei Rytprūsių vokie
čiai daugiausia yra apsistoję 
šiaurinėje Vokietijoje, tad ten 
veikiančios kelionių įstaigos 
save garsina Hamburge leidžia
mam „Das Ostpreussenblatt” 
savaitraštyje.

Pažiūrėkime, ką žiniaraštis 
rašo turistams apie Lietuvą. 
Jame skaitome; „Litauen, das 
Land der Kreuze — Lietuva 
kryžių kraštas”. Ji yra didžiau
sia Baltijos valstybė, didvyrių, 
kankinių ir šventųjų kraštas. 
Dar prieš 4,000 metų indo
europiečių gentys atrado ten

mūsų tautos kultūriniame gyve
nime , ir kad Čiurlionio veika
lų pažinimas yra būtinas ir net 
šventas dalykas .

Vytautas Kairiūkštis deta
liai išryškina Čiurlionio tapybos 
ir muzikos sintezę. Jo nuomone, 
tapyba remiasi erdvės ypatybė
mis, o muzika tonų tęsiamumu 
ir jų eiliavimu, bet jo tapyboje 
yra ryškus muzikos elementas: 
daugelį paveikslų pavadinęs fu
gomis, sonatomis, preliudais...

Šalia bendrų kosmoso idėjų, 
Čiurlionio gilus lietuviškumas 
pasireiškia jo tapybos kūriniuo
se, jų tarpe virš pasakiško 
miesto skraidantis „Vytis”, su 
pilies griuvėsiais „Pilis”, Lietu
vos peizažai su kryžiais ir 
koplytėlėmis. Įkvėptas savo 
krašto meilės, jis studijavo ir 
rinko liaudies dainas, gynė 
lietuviškos dainos grynumą ir 
grožį. Viename savo straipsny
je „Apie muziką”, Čiurlionis 
rašo: „Ateis laikas, kuomet 
mūsų kompozitoriai atidarys tą 
užburtą viešpatiją, ir, semdami 
iš jų turtų sau įkvėpimo, atras 
širdyje seniai nejudintas stygas 
ir tuomet visi geriau suprasime 
save, nes tai bus tikra lietuvių 
tautos muzika”. Garsus rusų 
kritikas Čudovskis muzikų žur
nalo „Apollo” 1914 m. trečiame 
numeryje taip rašo: „Čiurlionio 
nuostabus savitumas šių dienų 
mene verčia manyti, kad jis iš- 
tikrųjų yra pagimdytas neliestų 
savo tautos jėgų”. Ar galima 
geriau apie Čiurlionį išsireikšti?

Teko patirti, kad Čiurlionio 
provaikaitis, pianistas Rokas 
Zubovas ir jo žmona Sonata, 
taip pat pianistė, šiuo metu gy
venantys Čikagoje, yra suplana
vę turiningą Čiurlionio gimta
dienio jubiliejaus programą 
„Čiurlionio pasaulis” su fortepi
jono rečitaliais įvairiuose 
lietuvių telkiniuose. Reikia 
tikėtis, kad jų projektas sulauks 
entuziastingo pritarimo. Be 
Čiurlionio kompozicijų, jaunie
ji pianistai žada groti ir Bacho 
bei Šopeno kūrinius, kad 
supažindintų klausytojus su 
Čiurlionį įtakojusiais kom
pozitoriais ir jo gyvenamojo 
laikotarpio dvasia. Laukiame 
šio jubiliejaus, savo dėmesiu 
pagerbdami vieną iš didžiųjų 
mūsų tautos genijų, kuriuo su
sidomėjo net ir tolimieji 
japonai...

Baltijos auksą — gintarą.
Poilsiautojams pirmiausia 

reklamuojama Nida (net ketu
rios nuotraukos!), pažymint, kad 
tai viena gražiausių poilsio 
vietovių Baltijos valstybėse. 
Nida — tai Kuršių marių širdis, 
su gražiais mediniais namais, jų 
tarpe rašytojo Tomo Mano 
namu, šiandieną muziejumi. 
Neužmiršta Klaipėda, skaitanti 
200 tūkst. gyventojų. Ji priklau
so prie pagrindinių Baltijos 
jūros uostų. Klaipėdoje matoma 
miesto praeitis, didelis kultūros 
centras su opera, teatru, 
filharmonija.

Lietuvos sostinė Vilnius, įkur
ta 1323 m., „lepina” turistus 
gerom valgyklom, krautuvėm, 
barais. Patartina aplankyti 
senamiestį ir žydų gyventą 
miesto dalį.

Viešbučiai. Mūsų sostinėje 
„Lietuva”. Rašoma, kad tas 
viešbutis yra 20 aukštų, turi 
335 su visais patogumais kam
barius. Viešbutyje yra dvi 
kavinės, naktinis klubas, trys 
barai, konferencijų kambariai ir 
t.t. Minimas „Šarūnas”, „Turis
tas”, motelis „Villon”, Klaipė
doje — viešbutis „Klaipėda”, 
Kaune „Neris”, Nidoje „Jū
ratė”, Juodkrantėje „Ąžuoly
nas”. Brangiausi viešbučiai — 
„Šarūnas” ir „Turistas? Abu 
kainuoja pq 152 markes, — tiek 
kiek neblogas viešbutis Vokie
tijoje.

Vokietijos dienraščiai finansi
niuose puslapiuose išspausdino 
investicijų lentelę naujose Eu
ropos valstybėse. Svetimo 
kapitalo mažiausiai randama 
Gudijoje — 18 mil. dol., toliau

Vasario 16 minėjime, Gary, IN. Iš kairės: prel. dr. Ignas Urbonas, Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas; minėjimo ruošėja Birutė Vilutienė ir pagrindinis paskaitininkas Pilypas Narutis.

Mintys tautos šventės proga
KUN. JONAS KUZINSKAS

Pereitais metais, prezidentui' 
Clinton perdavus savo „State of 
the Union” apyskaitą tautai, 
laikraščiai rytojaus dieną pa
žymėjo antraštėmis: „Mūsų dar
bas tik prasidėjo”. Prezidentas 
kalbėjo apie savęs atnaujinimo 
kelionę. Mes klausiame: koks 
atsinaujinimas? — Mūsų krašte 
nėra trūkumų; mūsų gamtos 
turtai — lyg begaliniai; mes 
turime stiprią ekonomiką. Ta
čiau, kad ir esame stiprūs, kri
minalinių nusikaltimų skaičius 
yra didžiausias tautos istorijoje, 
svaigalų ir narkotikų naudo
jimas gadina mūsų jaunimą, 
žmogžudystės yra paplitusios, 
kur tik bežiūrėtume. Vienok 
Amerika vis tiek yra kraštas, 
kuris duoda įkvėpimą vado
vams. Tad dėl ko prezidentas 
kalba, kad „Mūsų darbas tik 
prasidėjo!”

Jis aiškina, kad Amerikoje 
pasikeitimai gali susidaryti, kai 
žmonės prisiims moralinę atsa
komybę už save, savo šeimas ir 
savo kaimynus. Mūsų proble
mos kyla dėl vertybių prara
dimo, darbo stokos ir šeimų bei 
apylinkių susiskaldymo. Ameri
kos žmonės turi pasikeisti iš 
vidaus, kad mes galėtume su
grąžinti darbą, šeimą ir apy
linkę.

Šiandieną Lietuva šildosi lais
vės saulutės spinduliuose. Pen
kiasdešimt metų Lietuva buvo 
pavergta. Ką prezidentas Clin
ton sakė apie Jungtines Valsti
jos, priklausytų taip pat ir 
Lietuvai: „Mūsų darbas tik pra
sidėjo”.

Ar nebūtų puiku, kad ekono
mika, šeimos gyvenimas ir stip
ri demokratinė valdžia būtų 
išsivysčiusi tą pačią dieną, 
atgavus laisvę. Bet taip nėra.

Žmogaus teisių pripažinimas 
ir sveiko šeimyninio gyvenimo 
išsilaikymas yra stiprios 
žmonijos pagrindas. Religija pri
pažįsta ir remia šią galvoseną. 
Penkiasdešimt metų religija 
buvo varžoma ir žmonės buvo 
lyg lėlės valdžios, kuri nepri
pažino vyrų ir moterų žmo
giškosios vertybės. Daugelis da
bartinių valdininkų Lietuvoje 
tvirtina, kad jie atsisakė savo 
ankstyvesnių pažiūrų, bet jie 
turėjo gerą gyvenimą per pen
kiasdešimt okupacijos metų ir 
dabar gerai tebegyvena.

Ar praeitis gali būti pamiršta? 
Vienas amerikietis poetas yra 
rašęs: „Dievas davė mums 
atmihtį, kad galėtume turėti 
rožes ir gruodžio mėnesį”. Mūsų 
tėvai ir seneliai pažįsta tas ro
žes, prisimindami laisvę nuo 
1918» metų iki 1940-ųjų. Tos 
dienos jau praėjo ir nepasiekia
mos. Mes jų negalime pasišauk
ti ar vėl pereiti per jas. Mes

eina Moldavija - 42 mil. dol., 
Lietuva — 72 mil. dol., Latvija 
— 112 mil., Kroatija — 127 mil., 
Estija su 337 mil. randasi tarp 
Rumunijos ir Slovakijos.

negalime gyventi praeityje. Bet 
būtų taip pat neprotinga ištrinti 
praeitį iš savo atminties ir ban
dyti gyventi, lyg jos niekada ne
buvo.

Nuo 1940 metų kova dėl lais
vės negali būti pamiršta. Mūsų 
tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu 
palaikė šių laikų kankinių ir iš
pažintojų, jiems išlaikant de
gančią laisvės liepsną okupuo
toje Lietuvoje.

Abraham Lincoln savo „Get- 
tysburg žodyje” taip tarė: 
„Pasaulis mažai pastebės, neil
gai atmins, ką mes čia sakome, 
bet niekada nepamirš, ką mes 
čia padarėme. Mes, dabar gyve
nantys, turime pasiaukoti čia 
nepabaigtam darbui, kurį čia 
kovojusieji yra taip kilniai 
pradėję. Mes turime čia pasi
aukoti dideliam uždaviniui, 
kuris lieka mums prieš akis. 
Mes tvirtai pasiryžtame, kad tie 
žuvusieji nebūtų žuvę be naudos, 
kad šis Dievo kraštas turėtų 
laisvės atgimimą, kad valdžia, 
visuomenės įsteigta, visuome
nės palaikoma, dėl visuomenės 
gerovės nepranyktų nuo šios že
mės”.

Kiek daug Lietuvos patriotų 
paaukojo savo gyvybes didin
gam tikslui — dirbdami ir mir
dami, palaikydami ir iškeldami 
tą tikslą, dėl kurio aukojosi. 
Laisvė ir tiesa visiems žmonėms 
yra Dievo duotos teisės.

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
CIeveland $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
Scattle $966.00
Tampa $816.00
VVashington $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. Informacilą dėl bilietų, kainų bei kitų kelionių ir turistinių 
patarnavimų maloniai suteiks mūsų raštinių tarnautojai.

American Travel Service 
9439 S. Kedzle 

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

Mes, iš atokiau žiūrėdami 
vidun, turime didžiulį uždavinį 
paremti kovas mūsų tėvų ir pro
tėvių žemėje, jai sugrįžtant į 
savarankiškumą.

Žydų Talmude yra pasaka 
apie seną žmogų, sodinantį 
medį, kuris palengva auga. 
Kitas žmogus, tai pamatęs, 
nemaloniai pastebėjo, jog tas 
senas žmogus negalės tiek 
gyventi, kad sulauktų šio 
medžio vaisių, tai kodėl jį 
sodina? Po tylos minutės jis 
atsiliepė: „Per visą gyvenimą aš 
valgiau vaisius nuo medžių, ku
rie sodinti kitų rankomis kitais 
laikais. Dabar yra mano eilė pa
sodinti medį, kuriuo kiti galės 
pasidžiaugti”.

Atminties dovana turi nuosta
bią jėgą. Tinkamai naudojama, 
ji gali ne tik duoti rožes gruodžio 
mėnesyje, bet taip pat gali pa
kelti ir pagilinti mūsų pasiau
kojimą padėti Lietuvai atsistoti 
ant tvirtos žemės tarp šio pa
saulio kraštų.

» ,

• Elektrėnuose sausio 10 d. 
įvyko šios parapijos Caritas at
kuriamasis susirinkimas, kuris 
prasidėjo šv. Mišių auka Elek
trėnų koplyčioje. Susirinkime 
dalyvavo Elektrėnų klebonas 
kun. J. Sabaliauskas, vyskupi
jos Caritas organizacijos valdy
bos nariai kun. A. Sudavičius, 
M. Bagdonienė, B. Grižienė, A. 
Matkevičienė, R. Janušaitytė ir 
šešiolika parapijiečių, panoru
sių įsitraukti į Caritas veiklą.

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvės alėja 
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90

» «

1 < I



„TAUPOS” KOOPERATYVO 
PIRMASIS DEŠIMTMETIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. vasario mėn. 25 d. 5

NEDELSIANT, '1EIKIA PAGALBOS

„Taupa” — jauniausias lie
tuvių kredito kooperatyvas 
Šiaurės Amerikoje, įsikūręs 
1984 m. birželio mėn., pir
muosius savo darbo šešis mėne
sius baigė su 158,770 dol. akty
vo, su 149 nariais ir buvo išda
vęs šešias paskolas už 29,000 
dolerių.

Kooperatyvas, įkurtas Vytau
to Staškaus iniciatyva ir vė
liau penkerius metus jo veda
mas, per 10 metų augo ir stip
rėjo turtu, nariais ir išduotomis 
paskolomis. 1994 m. gruodžio 31 
d. kredito kooperatyvo aktyvai 
pasiekė 9 milijonus dolerių 
(8,963.576), narių skaičius 
išaugo iki 1,294; o per 1994 
išduota 96 paskolos už 1,714.000 
dol.; saugiose finansinėse in
stitucijoje investuota 3,453,307 
dolerių. Per 1994 metus turėta 
554,470 dol. pajamų: iš palū
kanų — 375,777 dol.; iš inves
ticijų — 141,219 dol. Kitos pa
jamos sudarė 37,474 dol. Stam
biausios išlaidų pozicijos: 
išmokėta dividendų — 227,392 
dol., operatyvinės išlaidos — 
116,164 dol., tarnautojų atly
ginimai — 94,653 dol. Gryno 
pelno turėta 105,111 dol. Indė
lininkams buvo mokama už 
JAV dolerį 3 proc., o už Kanados 
— 5-6 proc. Už paskolas buvo 
imama nuo 7 iki 9 procentų.

Per 10 metų buvo išduota per 
700 paskolų už daugiau kaip 12 
milijonų dolerių. „Taupos” 
kapitalas, įskaitant ir rezervo 
kapitalą, pasiekė 664,877 do
lerių.

„Taupos” indėliai yra ap
drausti NCUA-National Credit 
Union Administration, vadinas, 
jie yra apsaugoti ir garantuoti 
Amerikos valdžios. Kiekviena 
s-ta apdrausta iki 100,000 dol. Tai 
įstaigai kiekvieną mėnesį yra 
siunčiama finansinė ataskaita. 
Ohio valstijos kredito unijų de
partamentas (State of Ohio, 
Division of Credit Unions) kas
met atlieka nustatytą patikri
nimą.

Sorin, Zucker & Warfield ne
priklausoma CPA, tikrina ko
operatyvo apyskaitas. Camel 
Rating (Credit Union Regula 
tor), kuris penkių sistema (1 
geriausias, 5 - blogiausias) 
„Taupa” įvertinta 2-jais. 
Vadinas, „Taupos” nariai gali 
ramiai jaustis, kad jų pinigai

LOS ANGELES, CA

PRISIMINTAS 
PREZIDENTAS 

ANTANAS SMETONA

Š. m. vasario 12 d. Lietuvių 
Tautinės s-gos Los Angeles 
skyrius surengė pirmojo Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Antano Smetonos 120 metų gi
mimo ir 50 m. mirties sukakčių 
minėjimą. 10:30 v.r. rinkomės pa-

Karolis Milkovaitis kalba Lietuvių Tautinės s-gos Los Angeles skyriaus š.m. 
vasario 12 d. surengtame prez. A. Smetonos 120 m. gimimo ir 50 m. mirties 
sukakčių minėjime.

Nuotr VI. Gilio

yra gerose rankose.
Daug kooperatyvo narių vel

tui gauna patarnavimų: 
kelionės čekiai, namų 
komp Halinių s-tų apmokėjimai 
ir t.t. Tad, kooperatyvo motto — 
„Savi pas savus” — nėra tiktai 
retorinis šūkis, o kooperatyvo 
principas — „ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas” — 
daugeliui yra miela patirtis.

„Taupa” nuo pat pirmųjų 
įsikūrimo dienų iki dabar nuo
širdžiai remia lituanistines 
mokyklą, BALFą, Lietuvių 
religinę šalpą, Tėvynės garsų 
radijo transliacijas, „Dirvą”, 
„Draugą”, APPLE, sportinin
kus. Per pirmąjį dešimtmetį šiai 
paramai ji yra išleidusi per 
50,000 dol. Tokios paramos 
nesusilaukiame iš kitų finan
sinių institucijų, kurioms pati
kime savo santaupas.

Šiuo metu direktorių valdybą 
sudaro: pirm. — Egidijus 
Marcinkevičius, vicepirm. — 
dr. Vytautas Maurutis, ižd. — 
Riek Hallal, sekretorius — 
Vytautas Kliorys ir nariai: 
Marija Mikonienė, Vincas Ur- 
baitis ir Algis Rukšėnas.

„Taupos” vedėjas Aleksas 
Spirikaitis ir nuolatinis tar
nautojas Andrius Belzinskas. 
Keturi tarnautojai: Rima Nas- 
vytienė, Virginia Rubinski, 
Gražina Varnelienė ir Vytas P. 
Apanavičius yra ne pilną laiką 
dirbą tarnautojai.

„Taupa” įsikūrusi nuosavuose 
namuose, 767 East 185-th 
Street, Clevelande. Narių 
patogumui turi savo skyrių DM 
parapijos patalpose, kur klien
tai aptarnaujami sekmadieniais 
po lietuviškųjų pamaldų.

Iš 1994 metų pelno „Taupa” 
paskyrė: Šv. Kazimiero litu
anistinei mokyklai —1,000 dol.; 
BALFui — 1,000 (500 — našlai
čiams, 500 — Sibiro tremti
niams), Religinei šalpai — 
1,000; APPLE - 1,000 ir 500 - 
jauniems sportininkams. Viso 
paskirta 4,500 dolerių.

Vasario 26 d., sekmadienį, 12 
vai., Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje šaukiamas 
metinis „Taupos” narių susi
rinkimas. Prieš susirinkimą ko
operatyvo valdyba ruošia ka 
vutę su užkandžiais parapijos 
svetainėje.

Vacys Rociūnas

maldoms į Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčią. Šv. 
Mišias aukojo parapijos vikaras 
kun. Aloyzas Volskis. Įspūdin
gai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Viktoro 
Ralio. Solo giedojo viešnia iš 
Čikagos Laimutė Smalenskaitė- 
Stepaitienė. Girdėjome pačios 
solistės į lietuvių kalbą išverstą 
Schuberto „Avė Maria” ir 
Mozarto „Laudamus Te”.

12:30 v. p.p. parapijos salėje vy-

aueia statyti naujoji Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia Vilniuje, jai Dūrinai remia 
uždengti stogą ir sudėti langus, bet arkivyskupija ir naujosios parapijos tikintieji visiškai pri
trūko lėšų.

ko minėjimo akademija. Minėjimą 
pradėjo ALT s-gos Los Angeles 
skyriaus pirmininkas dr. Po
vilas Švarcas, programą vesti 
pakviesdamas režisierių-aktorių 
Petrą Maželį, kuris tas pareigas 
atliko sumaniai ir mokoviškai.

Programa pradėta JAV him
nu, kurį, programos vedėjo pa
kviesta, giedojo solistė Janina 
Čekanauskienė, akompanuo
jant pianistei kompozitorei 
Raimondai Apeikytei. Invokaciją 
skaitė kun. Aloyzas Volskis.

Pagrindinis kalbėtojas žurna
listas ir redaktorius Karolis 
Milkovaitis paminėjo, kad per 
trumpą 22-jų metų Nepriklau
somybės laikotarpį Lietuva tu
rėjo 4 prezidentus: teisininką 
Antaną Smetoną, agronomą 
Aleksandrą Stulginskį, daktarą 
Kazį Grinių, o po to, vėl Antaną 
Smetoną. Jie visi buvo daug 
nusipelnę Lietuvai, ypač tautos 
atgimimo metais. Vieną jų — 
prez. Antaną Smetoną, šiandien 
susirinkome prisiminti. Skai
tydami ir vertindami jį iš is
torinio 50-ties metų nuotolio, 
matome, kad jo būta aukštos 
erudicijos asmens. Prelegentas 
nevardino kiek prez. A. Smeto
na pastatė naujų mokyklų, kiek 
kilometrų nutiesė naujų plentų 
ir geležinkelių, įrengė naujų 
ligoninių ir kt. Čia buvo norima, 
pažvelgti į A. Smetoną kaip 
asmenį: krikščionį, mokslinin
ką, valstybininką ir tautinės 
minties ideologą. Antanas Sme
tona buvo tikintis žmogus. Il
gametis jo prezidentūros kan
celiarijos viršininkas buvo kun. 
dr. Pijus Bielskus, vienas jo vy
riausybės ministras pirminin
kas buvo kunigas Mironas. Jo 
adjutanto pulk. V. Šliogerio žo
džiais, A. Smetona buvo religin
gas žmogus ir su didžia rimtimi 
išklausydavo šv. Mišias.

Perimdamas prezidento parei
gas, jis buvo 45 m. amžiaus. 
Prieš tai, daug lankėsi užsie
niuose Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo reika
lais. Kaip mokslininkas, A. 
Smetona paruošė ir paskelbė 
daug visuomeninių mokslų sri
ties straipsnių. 1923 m. jis buvo 
pakviestas Lietuvos universi
teto humanitarinių mokslų do
centu. Mokėjo keletą svetimų 
kalbų ir be vertėjo laisvai galėjo 
kalbėti prancūzų, vokiečių, rusų 
ir lenkų kalbomis. Mokėjo loty
nų ir graikų kalbas. 1932 m. 
Vytauto Didžiojo universitetas 
jam suteikė garbės daktaro 
laipsnį.

Pulk. Šliogerio teigimu, A. 
Smetona buvo švelnios sielos, 
taikaus būdo žmogus. Supranta
ma, valdydamas kraštą daugiau 
negu 15 metų, jis negalėjo įtikti 
visiems. Vienas svarbiausių 
opozicijos priekaištų buvo, kad 
jis kraštą valdė autokratiškai. 
Čia reikia pažymėti, kad jis 
valdė kraštą taip, kaip to meto 
politinė padėtis reikalavo. Iki 
smulkmenų peržvelgęs Antano 
Smetonos biografiją, apibūdinęs

DĖKOJAME!
Paskutiniąją pereitų metų 

savaitę Los Angeles Lietuvos 
Dukterų draugijos veikla ne
tikėtai buvo paremia labai 
stambia auka. Draugijos valdy
bos narė Marija Kairienė įteikė 
savo sūnaus Gintauto-Charles ir 
Helenos Kairių laišką su 50,000 
dolerių čeki A Priimdamos šią 
netikėtą auką, valdybos narės iš 
nustebimo ir džiaugsmo nesuge
bėjome rasti padėkai žodžių. Tik 
apkabinusios sesę Mariją Kai
rienę didžiavomės ja, kad savo 
sūnaus širdyje išugdė suge
bėjimą atjausti artimą taip, 
kaip,ir ji pati dirba šalpos veik
loje nuo pačios šios draugijos 
įkūrimo pradžios.

Prie savo didžiulės aukos Gin- 
tautas-Charles Kairys pridėjo 
laišką, kuriame rašo: „Aš ir 
mano žmona Helena jau daugelį 
kartų rėmėme Jūsų draugijos 
labdaros darbus. Kad galėtumė
te ir toliau vystyti ateities dar
bus, mes įdedame čekį 50,000 
dolerių sumai. Ši auka yra skir
ta mano mirusio mylimo brolio, 
a.a. Eimučio Kairio, kuris labai 
mylėjo vaikus, atminimui. Mes 
tikimės, kad šis fondas bus 
panaudotas vaikų, kurie kaip 
niekas yra reikalingi mūsų 
paramos, gyvenimo palengvi
nimui. Nuoširdžiai — Charles 
G. Kairys”.

Marijos Kairienės abu sūnūs, 
a.a. Eimutis ir Gintau- 
tas-Charles, labai darbštūs ir 
talentingi jaunuoliai, baigė 
aukštuosius mokslus, aktyviai 
reiškėsi lietuvių jaunimo, o taip 
pat žemės ir jūrų skautų veik
loje. A.a. Eimutis Kairys du

jo politinę, visuomeninę ir pa
triotinę veiklą, prelegentas 
kalbą baigė žodžiais: „Toks, 
mieli tautiečiai, buvo preziden
tas Antanas Smetona”.

Meninę programą atliko solis
tė Laimutė Stepaitienė, padai
nuodama: Ęt. Sodeikos „Šiaurės 
pašvaistė”, — žodžiai B. Braz
džionio, K. Kavecko „Žemei”, — 
ž. V. Palčinskaitės ir „Na, tai 
kas”, — ž. K. Grigaitytės, V.K. 
Banaičio „Tulpės”, — ž. K. 
Binkio, J. Gruodžio „Rugiagė
lės” ir „Aguonėlės”, — ž. K. 
Binkio ir liaudies dainas: St. 
Šimkaus „Pavasario dienelė” ir 
„Ne dėl tavęs aš, mergele”, V.K. 
Banaičio „Tykus vakarėlis”, „Iš 
trijų kampų vėjelis pūtė”, „Per 
dvarą ėjau” ir J. Gruodžio „Aš 
anyta”. Solistei akompanavo 
komp. Raimonda Apeikytė.

Meninė programa klausyto
jams patiko, nes ir po nemažai 
padainuotų dainų, solistė buvo 
iškviesta scenon ir padainavo 
St. Gailevičiaus „Nauja daina”.

Programai pasibaigus, vi
siems jos atlikėjams pareikšta 
padėka. Solistės ir akompania- 
torė buvo papuoštos gražių gėlių 
puokštėmis, o visi dalyviai pa
kviesti užkandžiams.

Feliksas Masaitis

Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę po ilgų priespaudos 
metų, Katalikų Bažnyčia sten
giasi atgauti bolševikų atimtas 
nuosavybes, atstatyti arba re
montuoti bažnyčias, seminarijas 
ir kitus pastatus. Vyriausybė 
pastaruoju metu sustabdė visą 
paramą Bažnyčiai, palikdama 
Lietuvos vyskupams ir tikintie
siems rūpintis visais būtinais 
pataisymais ir kitais reikalais.

Viena pirmųjų, pradėtų sta
tyti, bažnyčių po nepriklauso
mybės atkūrimo yra naujai 
įsteigtoje parapijoje Vilniuje, 
dedikuotoje Palaimintajam Jur
giui Matulaičiui. Parapija 
kuriasi toliau nuo Vilniaus 
senamiesčio apylinkėje, kurio
je iki tol nebuvo jokios bažny
čios. Jau pastatyti pirmieji 
parapijos pastatai ir daugiau ar 
mažiau įrengta laikinoji 
koplyčia. Pačios bažnyčios sta
tyba taip pat pastūmėta į priekį, 
bet dėl lėšų stokos turėjo visiš
kai sustoti. Parapijos klebonas 
kun. Medardas Čeponis skęsta 
skolose. Arkivyskupas Audrys 
Bačkis patarė būtinai uždengti 
bent bažnyčios stogą ir sudėti 
langus, kitaip gamtos elementai 
sugadins jau atliktus statybos

metus dirbo gimnazijos moky
toju, vėliau perėjo dirbti į bankų 
sritį, kur išdirbo beveik sep
tyniolika metų. Susirgęs labai 
sunkia liga, mirė jaunas, neiš
gyvenęs 43-jų metų. Palaidotas 
Los Angeles Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Gintautas-Charles, dip
lomuotas juristas, nepaprastai 
sėkmingai dirba stambaus 
verslo srityje.

Los Angeles Lietuvos Dukterų 
draugija nuoširdžiai dėkoja Kai
rio šeimai už šią didelę auką. 
Draugija reiškia didžiulę 
padėką poniai Marijai Kai
rienei, kurios rūpesčiu ši neap
sakomai didelė suma buvo 
paskirta kaip tik mūsų drau
gijai. Mes ir toliau stengsimės 
palengvinti vargingiausių 
Lietuvos žmonių buitį. Vien 
praeitų metų gruodžio mėnesį 
mes surinkome ir išsiuntėme 
suaukotų drabužių, avalynės, 
žaislų ir medikamentų 66 siun
tinius bei 3 invalidų vežimėlius. 
Draugija, gavusi tokią didelę 
paramą, planuoja atlikti eilę 
stambių darbų, o taip pat sukur
tu fondu įamžinti a.a. Eimučio 
Kairio atminimą. Draugijos 
narės planuoja vasaros kelio
nėse po Lietuvą patikrinti ir 
paremti našlaičių prieglaudas. 
Pati Marija Kairienė žada ap
lankyti gimtosios Dzūkijos — 
Valkininkų žemes, kur palai
doti ilsisi iš Sibiro tremčių 
sugrįžę jo tėvai.

Geri darbai niekada neuž
mirštami. Mes dar ir dar kartą 
dėkojame nuostabios sielos žmo
gui, Gintautui-Charles Kairiui, 
kuris iš savo veiklos aukštybių 
sugebėjo matyti kitų, mažiau 
sėkmingų žmonių skurdą ir 
nepriteklius. Tegul laimina Jus 
Aukščiausias, pone Gintau- 
tai-Charles Kairy, už auksinę 
Jūsų širdį. Mes pasistengsime 
Jūsų didele auka palengvinti 
Lietuvos našlaičių vargingą 
vaikystę.

Regina Gasparonienė
Los Angeles Lietuvos Dukterų 

draugijos pirmininkė

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS

Š.m. vasario 26 d., sekmadie
nį, Šv. Kazimiero parapijos salė
je, tuojau po pamaldų, šaukia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės metinis 
narių susirinkimas. Veiklos 
darbų apyskaita, pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai. Į šį 
susirinkimą yra pakviestas ir 
sutiko dalyvauti Paulius Žygas, 
Ph,D., architektas, architek
tūros istorikas, bendradarbis 
Londone leidžiamo „Dictionary 
of Arts”, Humanitarinių moks
lų ir menų fakulteto dekanas 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. Šiuo metu dr. Žygas 
profesoriauja Arizona State 
University ir aktyviai reiškiasi

PREZIDENTAS APLANKĖ 
BUVUSIO PREZIDENTO 

TĖVIŠKE

Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas vasario 3 d. aplankė 
Antano Smetonos, buvusiojo 
Lietuvos prezidejito, tėviškę

lietuviu visuomeninėje veikloje, 
ypač, Santaros-Šviesos federaci
joje bei „Metmenų” redakcijoje. 
Yra Lietuvių bendruomenės 
Arizonoje narys.

LB Los Angeles apylinkės val
dyba (pirmininkaujama Liudos 
Avižonienės) maloniai kviečia 
visus losangeliečius vasario 26 
d. susirinkime aktyviai daly
vauti ir išklausyti svečio kalbos. 
Prof. Kęstutis Paulius Žygas 
puikiai kalba lietuviškai, yra 
gimęs Kaune, vidurinį mokslą 
baigė Clevelande. Jis žada pasi
dalinti savo požiūriu į dabartinę 
laisvą Lietuvą, jos sąlyti su už
sienio lietuviais ir , bė abejo, at
sakyti į paklausimus.

Stasė V. Šimoliūnienė

Prez. A. Smetonos gimimo ir mirties sukakčių minėjime, Los Angeles, 
meninės programos atlikėjos. Iš deš. — solistė Laimutė Stepaitienė ir muzikė 
Raimonda Apeikytė.

Nuotr. VI. Gilio

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°/o virš $2,b00. 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 Baltlc Expadltlng 
517 Frultland Rd.

Stoney Craak, Ont.
Canada 18E 5A6

Tai. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980

darbus. Likusieji vidaus ir kiti 
įrengimai gali būti daromi ir 
vėliau, bet stogas yra neatidėlio
tina būtinybė.

Pažymėtina, kad Vilniaus 
arkivyskupija turi ir kitą didelį 
rūpestį: būtinai reikia naujo 
kunigų seminarijos pastato, 
kuriame galėtų gyventi bent 80 
klierikų (šiuo metu yra 65). 
Nors seminarijai žemė yra pa
skirta, bet pastatai — taip pat 
dėl lėšų stokos — net nepradėti 
statyti.

Jeigu kas galėtų savo auka 
prisidėti prie šių svarbių 
Katalikų Bažnyčiai ir Lietuvos 
tikintiesiems darbų, čekius 
galima siųsti, rašant Pro- 
vincial-Marian Fathers var
du, 6336 S. Kilbourn Avė., 
Chicago, IL 60629-5585. Būtinai 
pažymėti, kad auka skiriama 
Pal. Jurgio Matulaičio bažny
čios statybai arba naujai kunigų 
seminarijai Vilniuje. Visos 
aukos bus persiųstos Vilniaus 
arkivyskupui kartu su aukotojų 
pavardėmis. Kiekviena auka ir 
parama bus nuoširdžiai 
įvertinama.

Kun. Donald Petraitis
Marijonų provinciolas

Ukmergės rajone. A. Brazaus
kas apžiūrėjo Smetonos lėšomis 
1935 m. pastatytą Ųžugirio mo
kyklą, kuriai prieš penkerius 
metus buvo grąžintas Antano 
Smetonos vardas. Šioje devyn
metėje mokykloje mokosi 53 
mokiniai iš aplinkinių kaimų.

A. Brazauskas susitiko su mo
kytojais ir mokiniais, vietos 
gyventojais, papasakojo apie 
darbą, kurį jis kaip prezidentas 
atlieka, kalbėjo apie šalies 
socialinio, ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo problemas.

Svečias aplankė ir Antano 
Smetonos dvarą Užulėnyje, kur 
buvęs prezidentas kiekvienais 
metais vasarodavo. Sovietmečiu 
dvare buvo nedidelė psichoneu
rologinė ligoninė. Šiuo metu 
dvaro rūmai tušti, pastatus pri
žiūri keli vietiniai gyventojai.

Prezidentų įamžinimo komisi
jos sprendimu, juos numatoma 
netrukus remontuoti. Rūmuose, 
galimas daiktas, bus įrengtas 
Antano Smetonos muziejus.

(Elta, 02.03)

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 IŠ VOKIETIJOS
Tęsinys

Pildant formas — dokumen
tus, reikia užpildyti tiksliai, 
kryželiu pažymint, kas jus 
liečia. Nebijokite aiškiai pri
rašyti paaiškinimų ir nepalikite 
tuščių vietų. Jei nežinote, ar 
nebeprisimenate atsakymo, 
rašykite angliškai, ar vokiškai 
„nežinau” arba „nebeprisi
menu”, arba „tai manęs 
neliečia”. Rašyti reikai aiškiai, 
juodu rašalu. Duomenis pagrįs
ti patvirtintomis dokumentų 
kopijomis.

Pensijai iš Vokietijos gauti 
reikia užpildyti šias formas:

1. D/USA (12 psl.). Ją galite 
pildyti angliškai, ar vokiškai;

2. formą apie jūsų asmenį ir 
pilietybę (Certificate of Life and 
Citizenship) (2 psl.) Jos 
klausimai yra vokiečių, anglų ir 
prancūzų kalba. Antrame šios 
formos puslapyje (part B) yra 
patvirtinamas Jūsų pilietybės 
dokumentas. Tai atlieka „no- 
tary public” ir jums paso ar 
pilietybės popierių kopijos ne
bereikia siųsti.

3. Priedas (Anlage) Nr. 1., 6 
puslapių (vokiečių kalba). Čia 
reikia duoti pagrindines žinias 
apie save: ar vokiečių kilmės, ar 
buvai užsienietis be tėvynės 
(heimatloser Auslander), prašo 
IRO ar UNRRA įrodymų. Kur 
klausiama, ar nebuvai išvarytas 
(Vertriebene), ar pabėgėlis 
(Fluchtling), čia būkite 
atsargūs: nors mes save 
laikome pabėgėliais, ar išvary
tais, bet vokiečiai tai kitaip 
supranta. Čia jie turi mintyje 
vokiečių kilmės žmones, kurie 
pabėgo ar buvo išvaryti. Jei jūs 
užsirašysite pabėgėliais ar iš
varytais, vokiečiai prašo 
įrodymų iš vokiečių pabėgėlių 
įstaigų Vokietijoje.

Toliau toje formoje klausiama 
apie Jūsų profesinį išsilavinimą, 
darbą, įmokas vokiečių socia
liniam draudimui ir daug kitų 
klausimų, susijusių su darbu. 
Ypač svarbūs 3-iame ir 4-ame 
puslapyje klausimai apie jūsų 
mokslą ir darbą, net nuo 14 
amžiaus metų, nes pagal tai yra 
apskaičiuojamos pensijos di
dumas. Šioje dalyje ypač svar
bu datos, vardai, vietovės, kur 
ir ką dirbote, kiek uždirbote, 
kam ir kiek mokėjote Vokietijos 
socialinei apdraudai. Viską 
prašoma pagrįsti dokumentais, 
o, jų neturint, prašoma liu
dininkų. Reikia parašyti jų pa
vardes, vardus, profesiją ir da
bartinį adresą. (Jei turite do
kumentus, įrodančius, kur ir 
kada dirbote ir kad mokėjote 
Vokietijos socialinei apdraudai, 
tai šios dalies nereikia pildyti).

4. Forma yra apie vaikų auk
lėjimą pirmųjų 10 metų laiko
tarpyje. Ji turi 4 puslapius ir 
yra parašyta vokiečių kalba. 
Nesumaišykite šios formos su 
motinoms skiriama vaikpini- 
giams gauti forma.

5. Paskutinioji forma yra 
klausimai dėl pačios pensijos 
mokėjimo jums (declaration con- 
cerning payment). Ji turi 2

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: J 
Chicago: (312)434-2121,1-800-775-SENDV 
St. Pete Beach: (813)363-7700 M
Cleveland: (216)481-0011 .
New York: (914)258-5133

lapus (vienas lapas yra kopija 
jums). Ši forma yra parašyta 
vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalba. Jūs galite pageidauti, 
kad čekį siųstų jums tiesiai į 
namus, ar į jūsų nurodytą 
banką. Pasirenkant banką, 
reikia įrašyti banko vardą, 
adresą, jūsų taupomosios 
knygelės (ar checking account) 
numerį ir banko „routing num- 
ber”. Jį bankai jums mielai 
pasakys. Vokiečiai čekį siųs 
jums banko adresu, jei esate 
pats vienas taupomosios 
knygutės savininkas, arba jei 
kartu knygutėje įrašytas 
vyras/žmona. Labai svarbu yra 
pasirašyti kiekvienoje vietoje, 
kur prašoma pasirašyti ir 
įrašyti datą.

Kai užpildote visas šias for
mas ir pasiunčiate patvirtintas 
dokumentų kopijas, tai dar ne 
visada reiškia, kad jau gausite 
pensiją. Kartais reikia dar 
parašyti paaiškinamųjų laiškų, 
ar pasiųsti papildomų doku
mentų.

Reikia nedelsti atsakyti į jų 
siunčiamus laiškus. Jei pensijos 
prašymas yra atmetamas, nu
statytu laiku galima dar 
apeliuoti ir aiškinti, kodėl 
nesutinkate su jų sprendimu. 
Ne visada yra smulkiai pa
aiškinama, kodėl jūsų prašymas 
yra atmestas. Dažniausiai 
prašymai atmetami, kad nepa
kankamai ilgai išdirbote Vokie
tijoje (pagal jų surinktus 
duomenis). Vokietija moka pen
sijas tik tuo atveju, jei jūsų darb
davys (ar jūs pats) mokėjo 
Vokietijos socialiniam drau
dimui. Kartais pasitaiko taip, 
kad kur nors dirbote, bet darb
davys nemokėjo už jus socialinės 
apdraudos ir dėl to vokiečiai 
neužskaito jūsų išdirbto laiko.

Vokietijos konsulatai formų 
nepildo, bet paaiškina neaiškius 
klausimus.

Vokiečių konsulatai ar am
basados yra šiuose miestuose: 
Washington DC, Atlanta GA, 
Boston MA, Chicago IL, Detroit 
MI, Houston TX, Los Angeles 
CA, Miami FL, New York NY, 
San Francisco CA, Seattle WA.

Jeigu reikia jūsų apylinkės 
vokiečių konsulato adreso ar 
telefono, kreipkitės į Socialinių 
reikalų tarybos raštinę. So
cialinių reikalų tarybos raštinė 
turi visų Vokietijos konsulatų 
Amerikoje adresus ir telefonus 
ir nurodymus, kurie konsulatai 
kokias valstijas — ar apylinkes 
aptarnauja. JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos raštinės 
adresas ir telefonas 2711-15 
West 71st St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-476-2655.

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

NAŠLIŲ PENSIJOS

„Sočiai Security” pensija, 
kurią gauna našliai turbūt yra 
ne visiems suprantama ir aiški.

Našlės/lio pensijos didumas 
priklauso nuo prašančio pensi
jos našlio/lės amžiaus ir dirbu
sio velionio išdirbto laiko. Jeigu 
našlė/lys pradės imti pensiją,

sulaukęs 65 metų, tuomet jis/ji 
gaus visą pensiją pagal miru- 
siojo/sios išdirbtą laiką ir 
įmokas į pensijų fondą. Tai būtų 
maždaug dvigubai tiek, kiek 
gautų žmona, išėjusi į pensiją ir 
imanti vyro nedirbančio — pen
sininko pensiją.

Tačiau, jei našliai norės pra
dėti mirusio pagrindu imti 
pensiją, nesulaukę 65 metų, 
pensija už kiekvienus metus 
prieš 65 m. bus sumažinta po 
5.7%. Tie, kurie pensiją pradeda 
imti nuo 60 metų (50 metų dėl 
nedarbingumo) gauna tik 71.5% 
nuo mirusiojo visos išdirbtos 
pensijos. Ji apskaičiuojama nuo 
to, kiek miręs asmuo gaudavo 
pensijos.

Jeigu miręs asmuo pensiją 
pradėjo imti, nesulaukęs 65 
metų, tai jo pensija būtų buvu
si mažesnė nei normali. 
Našlio/našlės tuo atveju pensi
ja bus dar mažesnė, jei jie 
pensiją pradės imti, būdami 
jaunesni, negu 65 metų am
žiaus.

Specialus įstatymas taikomas 
šeimai, kurioje dirba vyras ir 
žmona. Našlė gali pradėti imti 
mirusio vyro pensiją, dar nesu

The Joint Baltic American National 
Committee

1st Post-lndependence Conference 
ori 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 8riefmg
* 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 Parnnly, State Department
* Brewster Campbell. Baltic American Enterprise Fund
* Anne Smith, Senate Foreign Relat ons Staff

* For registration forms. please call (301) 340 1954 or fax (301) 
309 1406 or e-mail JBANC at 0006561109@mcimail com

REGISTER BEFORE FEBRUARY 28th FOR REDUCED 
RATESI

VASARIS GERIAUSIAS LAIKAS VELYKINIAMS SIUNTINIAMS PER

PREZ. VIDMANTAS RAPŠY8
• GARANTUOTAS SIUNTINIU PRISTATYMAS PRIEŠ VELYKAS BE MUITO;
• AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIAI TIK 38 DOLERIAI

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI 
TIESIAI GAVĖJUI Į NAMUS 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIAUSIU ADRESU:

BALDA EXPRESS C O., LTD 
3782 W 79TH STR. 
CHICAGO, IL 60652

BALDA EXPRESS 
3354 GLENDALE BLVD 
LOS ANGELES, CA 90039 
213-661-5670

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 1-800-SPARNAI (1-800-772-7624) 
VELYKINIUS SIUNTINIUS REIKIA PRISTATYTI IKI KOVO 6 DIENOS

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

R.K. BUILDERS & REMODELERS
Ovvner Robertas Kosmonas 

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

Tel.: 708-535-3220

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

Licensed, Bonded & Insured Serving the communities
for 12 yeare

laukusi 65 metų (aišku, pensi
ja bus sumažinta), o, sulaukusi 
65 metų, gali gauti visą savo 
uždirbtą pensiją. Arba atvirkš
čiai: pirma imti savo sumažintą, 
o paskui, suėjus 65 metams, 
visą, pagal vyrą uždirbtą, 
pensiją.

Dažnai keliamas klausimas: 
ar išsiskyrusi našlė gali gauti 
savo buvusio vyro pensiją?

Jeigu vedybos tęsės bent 10 
metų, tuomet našlys/našlė gali 
gauti savo buvusio sutuoktinio 
pensiją; šiaip išsiskyrę asmenys 
praranda savo pensiją, sukur
dami šeimą su kitu asmeniu, 
bet kartais yra išimčių.

Jeigu išsiskyręs asmuo su
kuria šeimą su kitu, sulaukęs 
60 metų (50 metų jeigu nedar
bingas — invalidas), naš
lys/našlė gali ir toliau gauti 
savo buvusio mirusio su
tuoktino pensiją. Tačiau, jeigu 
ištekėjusi našlė gali gauti 
pensiją pagal naujo vyro išdirb
tą laiką, tuo atveju ji gali 
pasinaudoti tiktai viena pen
sija: arba savo mirusio vyro, ar
ba naujo sutuoktinio (gali pasi
rinkti kuri yra didesnė).

„Sočiai Security” reikalauja,

AMBER GROUP/BALDA EXPRESS 
5210 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018

BALDA EXPRESS/ ANDRIS RUNKA 
504 GRAND AVĖ 
GRANO RAPIDS, MI 49501 
616-364-9723

kad, jei asmuo miršta, to 
męnesio, kurio jis iki galo neiš
gyveno, pensijos čekis turi būti 
grąžintas „Sočiai Security” 
įstaigai. Pvz., jei asmuo miršta 
valandą prieš vidurnaktį 
paskutinę mėnesio dieną, to 
mėnesio „soc. sec.” pensijos 
čekis turi būti grąžintas. Nors 
mirusio asmens čekis turi būti 
grąžintas, tačiau likusi naš
lė/lys, kurie sulaukia 60 metų, 
gali gauti pensiją ir už tą 
neapmokėtą visą mėnesį.

Likę našliai gauna pomirtinį 
išmokėjimą — 225 dolerių. Tai 
suma, kuri skirta paskutiniųjų 
susidariusių sąskaitų apmokė
jimui. Šie pinigai neišmokami 
automatiškai. Norint juos 
gauti, reikia paprašyti — reikia 
užpildyti formą, kurią galite 
gauti, kreipiantis šiuo telefonu 
1-800-772-1213. Paprastai, 
norint šiuos pinigus gauti, 
reikia paprašyti per 6 mėnesius. 
Išimtis daroma pabėgusiems — 
iki 12 mėnesių. Per tą laiką 
neatsiėmus šių pinigų, juos pra
randate.

Jeigu turite šiuo reikalu 
kokių klausimų, prašome kreip
tis į JAV LB Socialinių reikalų 
raštinę.

Birutė Podienė ir 
Birutė Jasaitienė

NORI PIRKTI HELP WANTED

Pirksiu rašomą mašinėlę lietu
viškom raidėm, gerame stovyje. 
Skambinti 708-910-0945, vaka
rais.

MISCELLANEOUS

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168 -

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų • 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

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 708-636-2960

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

Pigiai, greitai valome rūsius, ga
ražus, išvežame šiukšles, perve
žam* baldus, darome visus namo 
remontus. Tel. 312-448-7393

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 St.,

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

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

namai 708-636-5347

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

" ‘ ' .« ■“•■t
REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, k 60629 
312-585-6100

BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, re«.: 312-778-3971

ACCENT REALTY, INQ.
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443

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

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 v.r. - 4 v.p.p.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus. Alga 
iki $370 į sav., 8V2 vai. darbas per 
dieną. Reikia gyventi priemiestyje. Bus 
parūpintas kambarys. Kreiptis:

Tel. 1-708-393-7040.

LAMCO LANDSCAPING
& MAINTENANCE CO. 

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

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 

Aleksas, tel. 202-244-2373

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—^30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

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

MidAmerlca 
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

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

___________________ J
REAL ESTATE

£ GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(3f2) 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 žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR SALE
Stunnlng all brlck ranch, Darien, IL; 
vvhite brick, 11 rms.; full fin. basement; 
hughe 3 season rooms vv/hot tub; backs 
to partk. $265,000. Call for appt 
708-887-0744 9 a m. to 4 p m 
weekdays.

FOR SALE
Wheaton, IL $189,000 

Flreplace; brick 11/2 story 
Cape Cod on large yard, elose 
to all amenities. So much house 
for the money. Shop & com- 
pare. 4 bdrms.

BAIRD & VVARNER 
Pat Budingame 

Tel. 708-665-1855

FOR RENT

Cicero, IL one bedrm. apt.; 
heated. $375 a mo. + 1 mo. 
security dep. Call after 6 pm,
708-409-0451

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu • 
tas, apyl. 71 St. ir VVashtenavv Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep?’ Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Hc! 3 v. p.p., tai. 312-476-87Ž7.

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. 312-779-61 *3. Kalbėti ang
liškai.

FOR RENT
Išnuomojamas vienas kamb. Brid- 
geporte. Idealu dirbančiai, suaugusiai 
moteriai. Jei galėtų padėti lengvoj namų 
ruošoj, nuoma būtų $50 mažesnė. Skam 
binti: 312-S43-314O. Kalbėti angliškai.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami či. 
jų reikmenis. Pasinaudokite p i- 
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

I
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

PARENGTA INVESTICIJŲ 
PROGRAMA

Parengta Lietuvos investicijų 
programa 1995-1997 metams. 
Pirmiausia finansinė parama 
bus skiriama energetikai, tran
sportui ir aplinkos apsaugai. 
Pirmaeilių darbų sąraše — 
Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės statybos užbaigimas, 
elektros tiekimo linijos į Lenki
ją statyba, valstybinės energe
tikos sistemos dispečerinio cen
tro modernizavimas, Būtingės 
naftos terminalo statyba, Mažei
kių įmonės „Nafta” rekonstruk
cija, automagistralės „Via Balti- 
ca” statyba ir kitos programos.

Ekonomikos ministras A. Va
siliauskas „Lietuvos rytui” 
paaiškino, kad tai nereiškia, jog 
į programą nepatekę objektai 
nebus finansuojami iš biudžeto. 
Prioritetinėms statyboms šie
met skiriama tik 50 proc. vi
soms statyboms numatytų lėšų. 
Pagrindiniai finansavimo šalti
niai — valstybės biudžetas, už
sienio paskolos ir pačių įmonių 
lėšos. Per trejus metus daugiau
sia investicijų numatoma skir
ti energetikai. Tai susiję su tuo, 
kad brangiai kainuos Būtingės 
terminalo statyba bei „Naftos” 
įmonės rekonstrukcija. Pasak 
ekonomikos ministro, dabar 
daugiausia remiamas valstybi
nis sektorius. Jo nuomone, bū
tent valstybės sektoriui sun
kiausia susirasti kreditų, nes 
kas gi ryšis investuoti kapitalą 
į pelno neduodančius gamtos ap
saugos objektus.

Ekonomikos ministras paste
bėjo, kad investicijų programa 
neatliko vaidmens formuojant 
šių metų biudžetą. A. Vasiliaus
kas apgailestauja, kad ne pro
grama diktavo, kiek reikia in
vesticijoms, o programos rengė
jai turėjo prisiderinti prie biu
džete numatytų sumų. A. Vasi
liauskas įsitikinęs, kad biudžete 
investicijų lėšos per mažos.

Į „Lietuvos ryto” klausimą, 
kokios užsienio investicijų per
spektyvos, A. Vasiliauskas atsa
kė, kad Lietuva savo viltis sie
ja su laisvosiomis ekonominė
mis zonomis. Žvalgybai jau buvo 
atvykę Rokfelerių grupės, Sau- 
di Arabijos atstovai.

Investicijų programą teigia
mai vertina Ekonominių tyrimų 
centro direktorius dr. Eugenijus 
Maldeikis. Ši programa, pasak 
jo, tai žingsnis pirmyn. Tačiau 
E. Maldeikiui kilo neaiškumų. 
Valstybės investicijų p: .„Tamo
ję nenurodyta, koks ryšys tarp 
šios programos ir strateginių 
objektų privatizavimo. Jo nuo
mone, dėl to vėliau gali kilti 
finansinių problemų. Ekspertui 
taip pat neaišku, kodėl valsty
bės investicijų programoje nu
matyta finansinė pagalba o 
keletui lengvosios pramonės, že
mės ūkio perdirbamosios pra
monės įmonių, kurios šiuo me
tu konkuruoja su varžovais. 
Valstybės remiamos įmonės at
sidurs absoliučiai kitose konku- 
rentinėse sąlygose. Kaip vieną 
tokių pavyzdžių, E. Maldeikis 
minėjo „Lentvario kilimų” 
bendrovę.

Gegužės mėnesį Vilniuje nu
tarta surengti tarptautinę kon
ferenciją, kurioje bus išsamiau 
supažindinama su programos 
projektais.
PINGA NEKILNOJAMASIS 

TURTAS

1995 m. nekilnojamojo turto 
kainos Lietuvoje toliau kris, jei 
tik užsieniečiai negalės pirkti 
žemės — taip mano kelių didelių 
agentūrų, dirbančių šioje rinko
je, vadovai. Jų nuomones spaus
dina ..Lietuvos aidas”.

„Pagrindinė priežastis, kodėl 
nekilnojamojo turto rinka 
Lietuvoje apmirusi, — užsienie
čiai negali pirkti nuosavybės”, 
— sako Palangos Nekilnojamo
jo turto agentūros „Princas” 
direktorius Pranas Žeimys. 
„Grąžintų teisėtiems savi
ninkams žemių yra labai daug 
ir praktiškai žemės kaina 
kritusi”.

Nekilnojamojo turto agen
tūros „Faulana” direktoriaus 
pavaduotojas Rokas Stepona
vičius mano, jei užsieniečiams 
leistų pirkti žemę, iš pradžių tai 
neturėtų įtakos nekilnojamojo 
turto kainoms, nes Lietuva nėra 
ta šalis, kurioje užsieniečiai la
bai domėtųsi turtu. Tačiau 
vėliau kainos turėtų kilti. 
Klaipėdos NT agentūros „Ai- 
dila” vadovo Algimanto Bružo 
nuomone, jei bus leista užsie
niečiams pirkti žemę, nekilno
jamo turto kainos turėtų pakilti 
20-30 procentų.

NEIGIA RUSIJOS 
SPAUDIMĄ

Interviu „Lietuvos aidui” 
energetikos ministras Algiman
tas Stasiukynas tvirtino, kad 
tik dvi Lietuvoje su nafta susi
jusios įmonės — Klaipėdos naf
tos eksporto įmonė ir Biržų naf
totiekis dirba pelningai, visos 
kitos ypa nuostolingos. Taip pat
ir Mažeikių „Nafta”, kuri vis 
stovi, negaudama žaliavos. Pa
sak ministro, Rusijos bendrovė 
„Lucoil” kategoriškai atsisakė 
perdirbinėti naftą Mažeikiuose. 
Jiems ekonomiškai nebeapsimo
ka. Mums belieka vienas kelias 
— pirkti naftą. Kad Mažeikiai 
dirbtų 4 mln. tonų našumu per 
metus, reikia sugebėt sumokėti 
už 500,000 tonų naftos iš karto. 
Tai apie 50 mln. dolerių. Taigi 
reikia turėti apyvartos lėšų ar
ba imti kreditus. Lietuvoj tokių 
kreditų apskritai nėra, o užsie
niečiai neskuba duoti”.

Energetikos ministras taip 
pat neigia, kad Rusija spaudžia 
Lietuvą, norėdama turėti Būtin

gės terminalo akcijų. „Nieko ji 
nespaudžia. Ji sako: jei norit, 
kad mes kartu su AGIP (Italijos 
bendrovė) investuotume pini
gus, tai duokit 51 proc. Nenorit 
— jūsų reikalas. Štai ir viskas. 
Spaudimas? Na, jei nori prisi
kalbinti investuotoją, tai derė
kis su juo. Jie mano, kad tokios 
turi būti sąlygos. Mes manom, 
kad 51 proc. turi būti mūsų”.

Paklaustas, ar Lietuva gyvy
biškai suinteresuota, kad Rusi
ja dalyvautų Būtingės naftos 
terminalo statyboje, A. Stasiu
kynas sakė: „Mūsų gyvybinis 
klausimas, kad Mažeikių „Naf
tos” gamykloj dalyvautų ben
drovė, turinti naftos. Kieno ta 
naftos bendrovė — nesvarbu..., 
Yra, kas dabar Rusijoj turi naf
tos. Vakarų firmos — „Shell”, 
„Mobille”. Deja, kol kas jų 
mūsų Mažeikiai nedomina. Ka
dangi tai technine prasme be
vertis objektas. Europoj tokios 
gamyklos dirba puse galios. Jų 
tikslas — kad Mažeikiai numir
tų. Tada jokių problemų ap
rūpint Lietuvą naftos pro
duktais nekils. „Pasak mi
nistro, Mažeikių įmonė „Nafta” 
reikalinga tik ten dirbantiems 
3,000 žmonių. Daugiau niekam.

ZOKNIŲ AERODROMAS 
LAUKIA INVESTUOTOJŲ

Buvęs Zoknių karinis aerodro
mas prie Šiaulių Lietuvoje daž
niausiai minimas, kaip turintis 
galimybę tapti pirmąja laisvąja 
ekonomine zona. Sausio 28 d. 
Šiaulių savivaldybė paskelbė 
Zoknių aerodromo vystymo pro
gramos konkursą. Jo tikslas — 
buvusį karinį pertvarkyti į šiuo
laikinį transporto ir keleivinį 
pirmos arba antros tarptautinės 
kategorijos aerodromą*, kuris ga
lėtų dirbti visą parą ir visus 
metus.

Jau kovo pabaigoje Šiauliai ti
kisi pasirašyti sutartį su užsie
nio bendrove, kuri rekonstruos 
Zoknių aerodromą. Tikimasi, 
kad bus investuota nuo 15 iki 30 
mln. dolerių, pranešė naujienų 
agentūra BNS. Miesto tarybos 
pirmininkas Alfredas Lankaus
kas sako, kad tai bus pirmas 
rimtas žingsnis įgyvendinant 
Zoknių aerodromo vystymo idė
ją. A. Lankauskas yra vienas 
aktyviausių Zoknių atgaivini
mo iniciatorių. Jo dėka šiandien 
Šiauliai derasi su galingomis 
Vakarų firmomis, kurios galbūt

investuos milijonus dolerių į 
vieną didžiausių aerodromų Ry
tų Europoje.

Pasak A. Lankausko, Zoknių 
aerodromu iki šiol domėjosi dau-

tas ketinimų protokolas. JAV 
vyriausybė skyrė 150,000 dole
rių subsidiją, paruošti priešpro- 
jektinę studiją. Ateityje numa
toma įkurti bendrą įmonę, ku-

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. vasario mėn. 25 d.

giau nei 100 pasaulio bendrovių rios 40 proc. kapitalo valdytų 
ir firmų. Tarp galimų konkur- Lietuva.
so dalyvių jis pirmiausia mini Dabar Šiaulių aerodromas 
pasaulinę elektronikos bendro- veikia tik vasarą ir tik šviesiu 
vę „Philips”, vokiečių, ameri- paros metu. Iš čia skrenda lėk- 
kiečių ir net rusų bendroves, tuvai į Vietnamą, Kiniją, Indiją, 
pvz., Rusijos valstybinę aviaci- Sovietų laikais jis kasdien pri
jos asociaciją ar Vokietijos imdavo iki 150 didelių lėktuvų.
„Dornier”. V

Iki šiol daugiausia pasiekta 
Šiauliams bendradarbiaujant su 
dviem JAV bendrovėmis, kurios 
nori buvusioje lėktuvų Remonto 
gamykloje, esančioje aerodromo 
teritorijoje remontuoti bei at
naujinti „Boeing” ir kitus 
vakarietiškus ar rusiškus lėktu
vus. Su bendrovėmis jomis „Bal- 
tic International USA” ir „Nor- 
thvvest Airlines USA” pasirašy-

Rima Jakutytė

• 1821 m. sausio 4 d. mirė šv. 
Elizabeth Ann Seton, sulaukusi 
46 m. amžiaus. Ji vėliau pa
skelbta pirmąja, JAV gimusia, 
šventąja.

• Po 117 metų pertraukos
Vatikanas ir JAV užmezgė dip
lomatinius ryšius 1984 m. 
sausio 10 d.

Kėlėsi ryto aušra...
Snaigių žvaigždės pridengė žemą...

Tu laukei sugrįžt i Tėvišką laisvą.
Nesulaukei ir išėjai Viešpaties keliais.

Liūdni naujieji metai tėviškėje.
Dar liūdnesni čia likus be Tavąs,
Liko Tavo prakaitu sulaistyta tėviškės iemė.

PADĖKA
šių metų sausio 30 dieną, mūsų Vyras, Tėvelis, Uošvis ir

Tėvukas,

A.tA.
VIKTORAS BAČINSKAS

užbaigė savo žemiško gyvenimo kelionę.
Nuoširdžiai dėkojame švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapijos klebonui, kun. Jonui Kuzinskui, už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių atnašavimą ir raminantį pamokslą 
išlydėjimą į kapines, ir maldą kapuose. Dėkojame šeimos 
ilgamečiui draugui, kun. Jonui Velučiui, už maldas ir 
dalyvavimą laidotuvėse, muzikams Herkuliui Stroliai už 
smuikavimą ir Ričardui Šokui už giedojimą ir vargonavimą 
Mišių metu. Dėkojame velionio kolegai, agronomui Antanui 
Santarai už atsisveikinimo žodį Agronomų Sąjungos vardu. 
Dėkingi visiems, kurie asmeniškai, laišku, ar spadoje išreiškė
užuojautą, visiems kurių gėlės puošė velionio šermenis, ir 
visiems, kurie skyrė aukas šv. Mišioms, labdarai ar šeimos 
nuožiūrai.

« Dalis šeimos nuožiūrai skirtų aukų siunčiamos į Lietuvą,
; į Alvito parapijos bažnytėlę, kurioje velionis buvo krikštytas.

Reiškiame padėką visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir 
drauge su mumis išlydėjo mūsų mylimą ir brangų vyrą, tėvelį,
uošvį, ir tėvuką į amžiną poilsį Šv. Kazimiero kapinėse.
’ Dėkojame Ryto Ekspresui, R. ir R. Lapams, už mirties- 

pranešimą. Ypatingą padėką reiškiame D. A. Petkaus laido
jimo įstaigos tarnautojams už rūpestingą ir nuoširdų 
patarnavimą.

Žmona Eugenija, dukterys — Viktorija Tauginienė ir
Laima Šalčiuvienė, žentai Kazys ir Jonas, anūkai Rąžy
tis, Teresė, Ingrida ir Paulius.

MARŲUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJA

remia ALDERMAN JONĖS kandidatūrą
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1995 m. vasario mėn. 28 d. balsuokite už

VIRGIL JONĖS
alderman 15 Ward

5
Balsavimo būstinės atviros nuo 6 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Įstatymu leidžiama šį skelbimą išsikirpti ir atsinešti į balsavimo vietą.

Paid for by the 15th Ward Regular Democratic Organization / Virgil E. Jonės, Ward Committeeman

A.tA.
JUOZAS STASIULIS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. vasario 24 d., 1 vai. ryto, sulaukęs 74 metų.
Gimė Lietuvoje, Joniškio mieste. Amerikoje išgyveno 46 

m.
Nuliūdę liko: žmona Aldona Paškevičiūtė, duktė Rita 

Poulos, žentas Alexander; sūnūs — Algimantas, Marius ir 
Rimas; anūkas Alex Poulos; sesuo Zofija Ripskienė su vyra 
Vytautu; brolis Albinas su šeima Lietuvoje; uošvė Eva Paš- 
kevičienė; brolienės — Konstancija Stasiulienė ir Regina 
Patlabienė su šeima; svainis Juozas Paškus su šeima; taip pat 
daug dukterėčių ir sūnėnų.

Velionis pašarvotas vasario 26 d., sekmadienį nuo 1 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 27 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bu 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; žmona, duktė, sūnūs, anūkas, sesuo, brolis 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
Salomėja Teresevičienė

Mirė 1995 m. vasario 23 d.
Palaidota pirmadienį, vasario 17 d. Lietuvių 

tautinėse kapinėse.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. 
Petkus. Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629.

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
VET. GYD. BRONIUS (LEPAR)

LEPARSKAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis baigė savo žemišką 

kelionę 1987 m. vasario mėn. 28 d.
Šiai liūdnai sukakčiai paminėti, už Jo sielą šv. Mišios bus 

aukojamos Epiphany Cathedral, Venice, Florida.
Maloniai prašome gimines, draugus, ir pažįstamus 

prisiminti a.a. Bronių savo maldose.

Nuliūdę: žmona, sūnūs su šeimomis, giminės ir 
artimieji.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARŲUETTE 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. 1-800-994-7600

♦ t
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. vasario mėn. 25 d. „DRAUGUI” - 27,000 DOLERIŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje” kovo 1 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, prisimin
sime Pelenų dieną. Kun. Kęs
tutis Trimakas kalbės apie Ga
vėnios reikšmę, pažymės kaktas 
pelenais. Muzikai broliai 
Herkulis ir Faustas Strolia 
atliks religinės muzikos kon
certą. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite!

Primename, kad JAV LB 
Švietimo tarybos, kuriai ypač 
efektingai vadovauja pirm. 
Regina Kučienė, ruošiamoji dar
bo konferencija yra rytoj, 
vasario 26 d. (sekmadienį), 
Pasaulio lietuvių centre tarp 10 
vai. r. ir 4:30 vai. popiet. 
Kviečiami ne tik lietuviškųjų 
mokyklų vedėjai, mokytojai, 
mokinių tėvai, bet ir lietuvių 
visuomenė.

LB Krašto valdyboms ir
atskiroms organizacijoms 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, vėl išsiuntė laiškus, 
prašydama apibūdinti savo 
veiklą, teikiant šalpą vaikams 
Lietuvoje. „Saulutė” veda są
rašus, kad paramą būtų galima 
tiksliau suteikti neremiamie
siems. „Saulutė” dėkoja anks
čiau atsiliepusiems ir laukia 
atsakymų iš nespėjusių savo 
veiklą aprašyti. Laiške įdėtoje 
anketoje prašoma išvardinti 
remiamas vietoves ir kokio 
pobūdžio parama teikiama. 
„Saulutės” adresas yra; 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. 708-537-7949.

Dr. Algirdas Budreckis nuo
š.m. vasario 3 d. pasitraukė iš 
„Naujosios vilties” vyr. redak
toriaus pareigų. Dabar „Nau
jąją viltį” redaguoja Antanas 
Juodvalkis ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Straipsnius bei in
formaciją siųsti dr. Leono 
Kriaučeliūno adresu: 13400 
Parker Rd., Lemont, IL 60439. 
„Naujosios vilties” administra
torius yra Oskaras Kremeris.

Gražina Narkus-Kramer,
Bethesda, su „Draugo” 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė dar 105 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame laikraščio rėmėjai už 
dosniai ištiestą pagalbos ranką, 
kuri daug padės dienraščio 
leidimo darbe.

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 Orkestras „Nemunas”
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-6141.

(sk)

Antanina Garmutė, vos 14
metų būdama, buvo išvežta į 
Sibirą ir tapo tremtinė. Lietu
voje ji gerai pažįstama nuo tau
tos atgimimo pradžios — 1988 
metų. Ji yra parašiusi atsi
minimų ciklą „Ešalonai” ir apie 
lietuvius partizanus — 
„Motinėle, auginai”. A. Gar
mutė yra veikli, energinga ir 
taiklia plunksna Dievo 
apdovanota. Jos knygų bus 
galima įsigyti koncerto metu 
Jaunimo centre kovo 12 d.,
Lemonto Pasaulio lietuvių cen- _ 
tre — kovo 10 d. ir Cicero Šv. 
Antano parapijos salėje — kovo 
17 d. Kartu su dainininkų grupe 
„Šilas” A. Garmutė dalyvaus 
visuose koncertuose ir suteiks 
autografus, įsigijusiems knygas.

W. & Andrysiak, La Grange, 
IL., „Drauge” nusipirko spau
dos už nemažą sumą. Dėkojame 
už atsilankymą mūsų lietuviš
kam knygyne.

Jei norėtumėt susitikti su
Lašininiu ir Kanapiniu, kvie
čiame į Jaunimo centro kavinę 
vasario 26 d., sekmadienį, kur 
po kiekvienų šv. Mišių tėvų jė
zuitų koplyčioje galėsite, kaip ir 
pridera per Užgavėnes, sočiai 
pasivaišinti Jaunimo centro 
Moterų klubo kepamais ska
niais („kaip du medų į kupetą”) 
blynais ir namuose — pagal la
bai slaptą, bet veiksmingą 
receptą — virta uogiene. Savo 
atsilankymu paremsite Jauni
mo centrą.

Draugo fondo direktorių 
taryba, į kurią įeina dr. Kazys 
Ambrozaitis, Birutė Jasaitienė, 
Gražina Liautaud, Vaclovas 
Momkus, dr. Antanas Razma, 
kun. Viktoras Rimšelis, Jurgis 
Riškus, Jonas Vaznelis ir pirmi
ninkas Bronius Juodelis, š.m. 
vasario 16 d. turėjo neeilinį 
posėdį, kuriuo buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė ir paskirta pirmoji Drau
go fondo finansinė parama dien
raščio „Draugo” leidimui — 
27,000 dolerių pasenusios 
spaustuvės mašinos remontui.

Šį pirmąjį paramos „Draugui” 
čekį, kurį sudarė Kalėdų vajaus 
20,578 dol. ir 1994 m. divi
dendai — 6,422 dol. Bronius

Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seselių rėmėjų metinė šven
tė prasidės šv. Mišiomis kovo 26 
d., 3 vai. po pietų, tėvų jėzuitų 
koplyčioje; 4 vai. p.p. Jaunimo 
centro didž. salėje bus seselių 
pasveikinimas, vakarienė ir 
meninė programa. Visi kvie
čiami atvykti, pabendrauti ir 
paremti seselių darbus. Bilietai 
gaunami pas platintojus ir prie 
įėjimo.

Kaziuko mugės atidarymą
Jaunimo centre sekmadienį, 
kovo 5 d. 11:15 vai. r. praves 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Čikagos skyrius. Akademikai 
skautai šioje mugėje — JC didž. 
salėje vėl turės knygyną su gau
siu pasirinkimu lietuviškų lei
dinių, dainų bei muzikos plokš
telių, kasečių, lipinukų ir kt. 
Visi kviečiami sustoti prie 
knygyno ir, apsirūpinus lietu
viškais leidiniais, su draugais ir 
pažįstamais susitikti II aukšte 
— populiarioje akademikų 
kavinėje.

Draugo fondas įteikė 27,000 dol. čekį dienraščio administratoriui, kad būtų 
kaip galima greičiau pradėtos taisyti didžiosios spausdinimo mašinos. Iš 
kairės: Bronius Juodelis, Danutė Bindokienė ir Pijus Stončius.

Nuotr. Jono Kuprio

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

Tel. (1-312). 77b-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 Teise

x Paroda „Į svečius, bet 
pas savus” Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemont, IL bus užda
roma sekmadienį, vasario 26 
d. Muziejaus valandos: šeštd. ir 
sekmd. 11 v.ft - 2 v. p.p.

(sk)

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(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.

(sk) i
x Baltic Monumentą, Ine.,

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

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 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. 312-233-6336.

(sk)
x Dėmesio! S.m. vasario 26 

d., sekmadienį Chicagos šaulių 
rinktinė Užgavėnių proga 
ruošia blynų balių Šaulių na
muose gegužinės formoje. 
Įėjimas $2. Pradžia 12 vai. Gros 
Ramanausko orkestras. 
Maloniai kviečiame ap
silankyti. Šaulių Rinktinė.

(sk)
x Jau laikas tvarkyti 

mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per

Juodelis vasario 20 d. įteikė 
„Draugo” administratoriui Pi
jui Stončiui ir vyr. redaktorei 
Danutei Bindokienei. Ši suma 
padengs tik pusę spaustuvės 
mašinos remontui reikalingų 
lėšų, tačiau Draugo fondas dės 
visas pastangas papildomų lėšų 
paieškomų per ateinantį 
pavasario lėšų telkimo vajų.

Šiame Draugo fondo direk
torių tarybos posėdyje, kuriame 
dalyvavo visi nariai, buvo svar
bių nutarimų bei reikšmingų 
pranešimų. Posėdyje dalyvavusi 
Draugo fondo Kontrolės komisi
jos pirmininkė Marija Remienė 
perskaitė komisijos tikrinimo 
aktą, pagirdama iždininką 
Bronių Juodelį už profesionaliai 
atliekamus ne tik iždo, bet ir 
visus kitus fondo darbus, ir 
rekomendavo posėdžiui pateiktą 
1994 m. finansinę apyskaitą pri
imti, kas ir buvo padaryta. 
Posėdis priėmė ir 1995 m. fon
do iždo 200,000 dolerių sąmatą, 
kad 1995 m. gale būtų pasiek
tas pusės milijono Draugo fon
do kapitalas.

Svarbus buvo Draugo fondo 
Investavimų komisijos pirmi
ninko Jono Vaznelio prane
šimas, kad šiuo metu Draugo 
fondas investavimų dėka 
padidėjo 10,000 dol. Jis progno
zavo, kad po metų fondas galės 
suteikti „Draugui” 20,000 - 
30,000 dolerių paramą.

Posėdyje buvo svarstytas toli
mesnis Draugo fondo lėšų 
telkimas. Nutarta kovo mėnesį 
skelbti pavasario lėšų telkimo 
vajų. Sudaryta lėšų telkimo 
komisija: dr. K. Ambrozaitis, V. 
Momkus, G. Liautaud ir J. Riš
kus. Ji dar bus papildyta, bus 
pasidalinta pareigomis.

Buvo aptarti ir įgaliotinių 
darbai vietovėse. Jų pastangos 
yra labai svarbios Draugo fon
do augimui. Jie yra; St. Peters- 
burge — Mečys Šilkaitis, Los 
Angeles — Vytautas Šeštokas 
su 6 asmenų komitetu, Penn- 
sylvanijoje — Julija Dantienė, 
Grand Rapids — Vytautas 
Kamantas, Baltimorėje — Ceza
ris Surdokas, Hartforde — 
Danutė Grajauskienė, Omahoje
— Irena Lileikienė, Seattle — 
Irena Blekytė, Clevelande — 
Vacys Rociūnas ir Washingtone 
D.C. — Teresė Landsbergienė, 
įgaliotiniai labai reikalingi: 
Bostone, Detroite, New Yorke, 
Floridoje. Draugo fondas būtų 
labai dėkingas, jei kas atsiliep
tų iš šių vietovių, sutinkant 
ateitį į talką.

Tenka džiaugtis, kad per 15 
mėnesių Draugo fondui pavyko 
sutelkti trečdalį milijono, išlei
džiant tik 4,851 dolerį. Čia 
norisi padėkoti tėvams marijo
nams už sąlygų sudarymą siun
čiant visų vajų laiškus ir Albi
nui Kurkuliui už Kalėdų vajaus 
laiškų pašto išlaidų apmokėjimą 
(1,500 dol.). Didelė padėka 
priklauso ir vajų laiškų siun
timo talkininkams, o labiausiai
— „Draugo” vyr. redaktorei 
Danutei Bindokienei. Toliau 
taip vieningai dirbant, bus su
telktas milijonas dolerių Drau
go fonde, kuris kas metai 
parems „Draugą”.

T.B.

Čikagos meras Richard M. Daley sveikinasi su visiems Švč. M. Marijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklos mokiniams bei jų tėveliams gerai pažįstama ir mylima mokytoja sės. Ann Bar
bara, SSC. Už jų — Marųuette Parko Lietuvių namų savininkų draugijos valdybos vicepirm. Joe 
Kulys. Draugija š.m. vasario 3 d. parapijos salėje buvo suruošusi vakarienę, kurioje atsilankė 
ir meras.

fŠ ARTI IR TOLI
TEGYVUOJA LIETUVA!

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

x SAGIL’S restoranas yra ^84 eilę metų, pasiruošęs jums 
lietuviška valgykla su daugybe patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
skaniausių lietuviškų patie- įstaigoje, 4536 W. 63 St., 
kalų. Neatsilankę nežinosite, Chicago, prieš „Draugo” 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran- redakciją. Susitarimui prašau 
giai galite pas mus papietauti, skambinti (312) 284-0100.
Sav. I. Naujokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685.

(sk)

Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

x Madison-Vilnius Sister 
Cities, Ine. per sekretorę Lois 
W. Parsons atsiuntė $600 auką 
„Saulutei”, Lietuvos Vaikų 
globos būreliui. Taip pat pridėjo 
$240 metams paremti našlaitę 
Vilniuje, kurią su broliuku 
augina močiutė. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

, f (sk)
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.

(sk)

KUR EINATE BALTAI? 
JBANC KONFERENCIJA

Jungtinis Baltų komitetas 
(JBANC) ruošia nepaprastą 
konferenciją, įvyksiančią kovo 
24-26 d. Washington, DC. Tai 
pirmoji tokia konferencija po 
visų trijų Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atgavimo. 
Jos tikslas: pažvelgti į ateities 
siekius bei Senato ir vyriau
sybės narių pažiūras į Baltijos 
tautų ateitį, joms pagalbos 
teikimą ir t.t. Numatomi 
kalbėtojai yra: Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ambasadoriai JAV; 
Paul Goble (Carnegie En- 
dowment for International 
Peace), Ariel Cohen (Heritage 
Foundation), Phillip Peterson 
(Potomac Foundation), Michael 
Parmley (US Department of 
State) ir Anne Smith (Senate 
Foreign Relations Committee 
narė).

Konferencija yra ypač reikš
minga šiuo metu, kai JAV 
Kongrese vyksta diskusijos, 
galinčios tiesiogiai turėti 
reikšmės Baltijos valstybių 
ateičiai: NATO išsiplėtimas į 
Rytus, parama Baltijos batalio
nui ir kt. temos, kurių nepalan
kios pasekmės gali būti žalingos 
visoms Baltijos tautoms. Svar
bu sukviesti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovus, įtraukti ir 
užangažuoti visas šių tautybių 
organizacijas, veikiančias 
užsienyje, kad bendromis jė
gomis būtų galima pasiekti ge
resnius rezultatus ir turėti dau
giau įtakos.

Informacija teikiama ir re
gistracija priimama: Joint 
Baltic American National Com
mittee, tel. 301-340-1954, arba 
faksu 310-309-1406; e-mail 
numeris: 0006561109@mcimail. 
com

Benediktas Neverauskas,
Sterling Hts., MI, siųsdamas 
„Draugo” prenumeratos 
mokestį, dar pridėjo 100 dol. 
Mes stengiamės savo vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį 
išleisti kaip gedima geriau, todėl 
jo draugų parama suteikia daug 
vilties tame darbe. Nuoširdi 
padėka už auką.

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st 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.

Svetimšalis, apsilankęs Čika
gos lietuvių surengtame kon
certe, operoje ar šokių šventėje, 
išsineša neišdildomą šiltą įspū
dį ir norą dar ir dar kartą patirti 
tą džiaugsmą, randamą lietuvių

x Pasaulinio lygio virtuo
zas, smuikininkas Raimun- 
das Katilius, akompanuojant 
Leonidui Dorfmanui, kon-* 
certuos šeštadienį, balandžio ■ 
8 d., 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Pajamos skiriamos sušelp
ti našlaičius, daugiavaikes 
šeimas ir vaikus su negalia 
Lietuvoje. Koncertą ruošia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis. Labai laukiama 
visuomenės nuoširdi parama.

(sk)
x Kazys Vilčiauskas, Šliū

po g-vė 27C, Šiauliai, ieško 
savo giminių: Juliaus, Antano, 
kun. Jurgio, Leonoros Vilčiaus- 
kų arba jų vaikų. Prašome rašy
ti virš minėtu adresu.

(sk)
x A.a. Jono Gvazdinsko,

Jr. atminimui „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
$305 suaukojo: M. Tritt, R. ir L. 
Šmulkščiai, G. ir L. Vėžiai, A. 
ir J. Vosyliai, A. Šabrinskienė, 
J. P. Sabas, V. ir A. Numgaudai, 
J. ir S. Gvazdinskai. „Saulutė” 
dėkoja už auką ir labai nuošir
džiai užjaučia a.a. Jono Gvaz
dinsko šeimą ir artimuosius.

(sk)
x Artėjant naujam turisti

niam sezonui dar galima įsi
gyti knygą BED & BREAK- 
FAST LITHUANIA anglų 
kalba apie Lietuvą. Ji skirta 
tiems, kurie nori pigiai ir pato
giai ten pabuvoti. Knyga 
gaunama šiuo adresu: ZOOM 
International, P.O. Box 6532, 
Evanston, IL 60204. Kaina 
$12.00 ir $3.00 pasiuntimas.

(sk)

x Pamaldos su šv. Mišių 
auka Šv. Kazimiero užtarimu 
už Lietuvą, jaunimą ir žmoniją 
kovo 4 d., šeštadienį 2 vai. 
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys.

(sk)

organizuojamuose renginiuose.
Vasario 11 d. toks renginys 

įvyko Čikagos Jaunimo centre. 
Tai buvo Nepriklausomybės 
dienai skirtas koncertas, ku
riame pasirodė Lietuvos 
Respublikos kovotojas už 
nepriklausomybę, atnešęs 
Lietuvai laisvę, prof. Vytautas 
Landsbergis ir eilė profesionalių 
menininkų, atlikusių įvairią 
lietuvių ir žinomų Europos 
kompozitorių kūrinių pro
gramą. Sausakimša JC salė 
įrodė susidomėjimą koncertu bei 
jo organizatorės, LB Kultūros 
tarybos pirm. Alės Kėželienės 
nuopelnus.

Koncerte skambino jauni pia
nistai — Rokas, atlikęs J. 
Brahmso kūrybą ir Sonata, gro
jusi F. Šopeną, Zubovai. Pro
fesionaliai ir puikiai skambėjo 
B. Dvariono operos „Dalia” ari
ja, kurią, akompanuojant Gin
tei Čepinskaitei, su tinkama iš
raiška atliko Lijana Kopūstaitė. 
Įtikinančiai skambėjo G. A. 
Rossini arija „Una voce poco 
fa”, kurioje Lijana tapo žavia, 
viliojančia kokete. F. Šuberto 
daina bisui dar kartą įrodė solis
tės profesionalumą.

Plačiai žinomas basbaritonas 
Arnoldas Voketaitis taip pat 
atliko du kontrastingus kū
rinius, pademonstruodamas 
savo sodrų balsą ir švariausiai 
paimtas aukštas kūrinių vietas. 
Akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui, solistas atliko 
sarkastišką Mefistofelio serena
dą iš C. F. Gounod „Fausto” ir 
sielą veriančią karaliaus Pilypo 
ariją iš D. Verti „Don Carlo”.

Koncerto finale pasirodė visų 
taip lauktas, garbingas svečias, 
Vytautas Landsbergis, šį kartą 
— kaip pianistas, paskambinęs 
M. K. Čiurlionio Impromt. Prieš 
daugelį metų Amerika stebėjosi, 
girdėdama tuometinį Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininką (tarp amerikiečių — 
prezidentą), pianinu skam
binant Missouri valsą. Šį kartą 
visi buvo nustebinti, išgirdę V. 
Landsbergį tobulai atliekant 
rimtą koncertinį kūrinį.

Tegyvuoja Lietuva!
Richard Corvello

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)

JAV LB Kultūros tarybos koncerte, vasario 11d. Jaunimo centre. Iš kairės: 
sol. Lijana Kopūstaitė, sol. Arnoldas Voketaitis ir tarybos pirm. Alė Kėželienė.

Nuotr. Zigmo Degučio
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