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Čečėnijoje mūšiai 
sustiprėjo

Vilnius, kovo 2 d. (LA) — 
Vakarų korespondentų praneši
mu, rašo Juozas Glinskis 
„Lietuvos aide”, kovo 1 d. 
mūšiai Čečėnijoje sustiprėjo. 
Rusų pranešimai apie dvigubą 
Grozno apsupties žiedą pasirodė 
per ankstyvi. Kaunamasi pie
tiniame, Černorečje, priemies
tyje. Vakarinės dalies nekont
roliuoja nei rusai, nei čečėnai.

Korespondentai pastebi keis
tus karo meto dalykus. Daug 
kur labai trūksta maisto, vaikai 
badauja, tačiau tuo pačiu metu, 
ruošiantis musulmonų Rama
dano mėnesio pasninko pabai
gai kovo 5 d., skerdžiamos pas
kutinės karvės.

Vieni kaunasi gyvenviečių 
prieigose, kiti jų aikštėse 
renkasi į mitingus.

Per 1944 m. deportaciją visi 
Alchan Kalos gyventojai buvo 
sušaudyti, o miestas sulygintas 
su žeme. Ne pirmą savaitę rusai 
šį miestą puola, o gyventojai 
renkasi minėti deportacijos me
tinių.

Beveik nuo pirmųjų rusų in
vazijos savaičių čečėnai gina 
prie Ingušijos sienos esančią 
Samaški gyvenvietę. Kaip papa
sakojo Čečėnijos informacijos 
atstovė A. Saijeva, jame apie 
5,000 gyventojų, kaimas lygu
moje, šią Čečėnijos teritorijos 
dalį kontroliuoja rusai, o 
gyvenvietė, apšaudoma visų rū
šių ginklais,nė negalvoja 
pasiduoti, jos gynėjai žada dar 
bent metus laikytis. Rusų 
kontržvalgyba neteko kantry
bės, jos viršininko pavaduotojas 
V. Sobolev žurnalistams užva
kar pareiškė, kad Samaški ir 
Bamuto gyvenvietėse įsitvirtinę 
sukilėliai bus imami šturmu.

Nepasiduoda jau daug sykių 
šturmuotas Argun miestas. 
Reuterio žinių agentūros ko
respondentai, grįžę iš rusų po
zicijų, pasakoja rusus sutelkus 
tiek šarvuotos technikos ir 
karių, kad Argun turėtų būti 
artimiausiu metu įveiktas.

Rusai grasina bombardavi
mais sunaikinti Goity miestą, 
kuriame yra apie 40,000 žmo
nių. Seniūnai ir musulmonų 
bendruomenei vadovai — mulos 
nori išvengti Grozno likimo. 
Tačiau jie nenori, kad miestą 
užimtų rusai. Čečėnai žino, kas

Vyriausybė neleis įvežtiv
Čečėnijos vaikų

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) — 
Seimo geros valios misijos bei 
Seimo ryšiams su Čečėnijos 
Respublika Ičkerija parlamen
tarų grupė penktadienį išpla
tino pareiškimą, kuriame Lie
tuvos vyriausybės argumentus 
dėl atsisakymo priimti laikinon 
Lietuvos globon Čečėnijos vai
kus jie pavadino „nežmonišku 
veidmainiavimu, po kuriuo sle
piamas tik nuolankumas 
Maskvai”.

Primename, kad Lietuvos vy
riausybė nepritarė kai kurių 
Seimo narių siūlymui priimti 
karo Čečėnijoje našlaičius. 
Ketvirtadienio spaudos konfe
rencijoje ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius tokį poelgį 
motyvavo tuo, kad Lietuvoje 
auga daug našlaičių ir socialiai 
remtinų vaikų, o valstybė jiems 
teišgali teikti simbolinę pa
galbą. „Vyriausybė nemato ga
limybės steigti pabėgėlių sto-

dėsis, kai įeis OMON daliniai ir 
savo „darbą” pradės Stepašino 
čekistai. „Tegul tai ir Rusijos 
teritorija, bet čia mūsų mies
tas”, Reuterio korespondentui 
sakė vyriausias Goity mula Ali- 
jev. Smerkdamas Rusijos prezi
dentą, mula Alijev ir Džochar 
Dudajevo politiką laiko savižu
diška. Pasak korespondento, po 
daugelį metų trukusios sovietų 
eros oficialusis Islamas neturi 
lemiamos įtakos čečėnams. Jau
nimas pasiryžęs neįleisti rusų į 
miestą.

įvairiai vertinamas karo po
būdis. Ingušijos viceprezidentas 
B. Agapov radijui „Echo Mosk- 
vy” sakė, kad konfliktas 
peraugęs į partizaninį karą, 
kuris netrukus apims visą 
Čečėnijos teritoriją. Maskvos 
statytinis U. Avturchanov 
teigia, kad jokio partizaninio 
karo nėra ir jo nebus. „Didysis 
rusų karvedys” Pavel Gračev 
dar sykį prabilo apie „sulaužytą 
čečėnų pasipriešinimo stubu
rą”. Paskutiniu Movladž Udu- 
gov pranešimu, fronto linijoje 
pakitimų nėra. Visuose sąlyčio 
taškuose čečėnai išlaiko savo 
pozicijas.

Rusijos žinių agentūros Itar- 
Tass pranešimu, rusai pradėjo 
skaičiuoti karo nuostolius. Eko
nominės analizės instituto eks
pertų nuomone, išlaidos iš Rusi
jos biudžeto karinei operacijai 
Čečėnijos Respublikoje priartėjo 
prie 5 bilijonų JAV dolerių. 
Apskaičiuota pagal oficialius 
Rusijos gynybos ministerijos 
išlaidų duomenis. Vien gruodžio 
mėnesį bendra išlaidų suma su
darė 60 milijonų dolerių per 
dieną.

Į Grozną atvyko vienas iš 
„Čečėnijos operacijos” organi
zatorių Rusijos vicepremjeras O. 
Soskovec. Pamatęs, kas pridirb
ta, vicepremjeras nusprendė, 
kad miesto atstatinėti nė never
ta, tegul patys gyventojai pasit
varkys, o atstatymui numatytus 
trilijonus rublių jis atiduosiąs 
kaimų ir regiono ekonominės 
infrastruktūros atstatymui. 
Labai logiška, juk žinojo, ką 
daro — Maskvos bosams nerei
kia nei čečėnų, nei tuo labiau jų 
miestų, jiems reikia tik jų žemės, 
iš kurios galėtų sunkti Juodąjį 
auksą”, — naftą nors ir 
sukruvintą.

vykias”, pažymėjo jis.
Tačiau pareiškimą išplatinusi 

Seimo narių grupė primena, Če
čėnijos našlaičiams gresia 
badas, infekcinės ligos ir jei ar
timiausiu metu nepavyks jų iš
gelbėti, jie pradės mirti.

„Čečėnai lietuvių prašo 
priglobti bent savo ateitį — 
vaikus. Negi negalėsime di
džiuotis didvyriškos tautos 
pasitikėjimu”, klausia pareiš
kimą išplatinę Seimo nariai.

Prasidėjo Seimo
pavasario sesija

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) — 
Penktadienį prasidėjo Lietuvos 
Seimo pavasario sesija. Pirma
jame plenariniame posėdyje 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas baigė pristatyti šios, 
jau šeštosios sesijos darbų pro
gramos projektą.
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Nors šiandien, iš penkerių metų perspektyvos žvelgiant atgal į 1990 metus, tų metų Kovo 11-oji 
gali atrodyti kaip naujo, nepriklausomo gyvenimo pradžia; iš tiesų ji buvo ilgų kovos metų vaisius, 
kurioje dalyvavo lietuviai tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, veikdami tiek Lietuvos, tiek ir tautų 
visuomenės sąmonę, įtaigaudami Lietuvos Nepriklausomybės būtinumu. Ši nuotrauka — iš pir
mo masinio laisvės troškimo pasireiškimo dar okupuotoje pokario Lietuvoje, kai 1988 m. birželio 
24 d. Katedros aikštėje Vilniuje, net rizikuodami savo saugumu 20,00 žmonių susirinko išgirsti, 
dalintis laisvos Lietuvos vizįja.

Nuomonės dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams

Vilnius, kovo 7 d. (R-AGEP)
— Praėjusią savaitę grįžęs iš 
Briuselio Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška pareiškė, kad 
Europos Sąjungos asocijuotos 
narės statuso suteikimą Lietu
vai trukdo Konstitucijoje įra
šytas draudimas parduoti žemę 
užsieniečiams. Kovo 7 d. laido
je dienraštis „Respublika”, 
išvakarėse Seimo svarstybų dėl 
konstitucinės pataisos šiuo 
klausimu, paklausė kai kurių 
politikų nuomonės dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams.

Socialdemokratas Rimantas 
Dagys pasakė, kad nelogiška 
leisti užsieniečiams įsigyti 
žemes, kol Lietuvoje nebaigta 
žemės reforma, kai žmonės dar 
nėra jos išsipirkę ar atgavę.

Justinas Karosas, LDDP frak
cijos vadovas, jaučia, kad 
Seimas pataisos nepriims. 
Skelbti referendumą žemės par
davimo užsieniečiams klausimu
— ir labai daug darbo, ir nėra 
pinigų. Be to, jo nuomone, „neį
manoma, kad į referendumą 
ateis 51% rinkėjų ir visi balsuos 
už”. Pasak Karoso, Lietuvos 
žmonės mąsto populistiškai ir 
mano, kad žemė bus perkama 
masiškai. Tuo tarpu Justinas 
Karosas garantuoja, kad tokių 
būtų tik 20 atvejų.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Kazys Bobelis 
pažymėjo, kad Konstitucinė 
pataisa svarbi, nes užsienio 
investuotojai nenori dėti 
kapitalo, jei neturi nekilnojamo
jo turto užtikrinimo. Kazys 
Bobelis mano, kad įteisinus 
žemės pardavimą, Lietuva grei
čiau patektų į Europos Sąjungą.

Centro Sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas pataisą ver-

Per keturis sesijos mėnesius 
tikimasi priimti apie 40 įsta
tymų, ratifikuoti keliolika tarp
valstybinių ir tarpvyriausybi
nių sutarčių.

Pagal Konstitucįją pavasario 
sesija turi baigtis birželio 30 
dieną. Tačiau visos iki šiol 
vykusios sesijos būdavo pratę
siamos nuo kelių savaičių iki 
dviejų mėnesių. Manoma, kad 
ne išimtis bus ir šioji.

tina neigiamai, nes žemė dar 
nėra atiduota savininkams, 
visiškai neišspręsti emigracijo
je gyvenančių lietuvių nuosa
vybės grąžinimo atvejai, taip 
pat ir 2-3 ha žemės klausimai, 
nesuformuoti valstybės žemės 
fondai. Pasak Romualdo Ozolo, 
LDDP tvirtinimai, kad žemė 
bus parduodama tik investuo
tojams yra vien propagandos 
triukas.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partijos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
abejoja, kad LDDP valdžia 
nuoširdžiai nori užsienio in
vestuotojams suteikti galimybę 
įsigyti žemės po statiniais. Tė
vynės Sąjunga nepritaria dabar
tiniam LDDP projektui, nes ja
me iš esmės prisidengus inves
ticijų skatinimu yra siekiama 
įteisinti žemės pardavimą nau
jai „atkuriamiems” kolūkiams 
ir norima sudaryti galimybes 
išparceliuoti žemę, kaip dabar 
yra masiškai išgrobstomas vals
tybės turtas.

Tautininkų Sąjungos frakcijos 
pirmininkas Leonas Milčius 
pasisakė taip: „Būtų galima 
diskutuoti dėl žemės po pasta
tais pardavimo. Tautininkai tie
siog nepasitiki dabartine LDDP 
vyriausybe, kadangi jų nuomo
ne ji yra pakankamai įklimpusi 
į korupciją. Leonas Milčius ma
no, kad už penkerių ar septyne- 
rių metų žemės pardavimas už
sieniečiams bus tikrai įteisin
tas.

Dolerio svyravimai
nekenks Lietuvos

ekonomijai
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 

Kovo 13 dieną, ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius kar
tu su kitais Baltijos valstybių 
vyriausybių vadovais Taline su
sitiks su JAV viceprezidentu Al 
Gore.

Dieną prieš tai įvyks trijų Bal
tijos valstybių premjerų ir už
sienio reikalų ministrų susitiki
mas. Apie tai informavo A. Šle
ževičius per reguliarią ketvir-

Paroda
Nepriklausomybės

metinėms
Vilnius, kovo 10 d. (Elta) —< 

Kovo 10 d. Vilniuje, Šiuolai-* 
kinio Meno Centre atidaryta 
fotoparoda „Lietuva laisva”, 
skirta Nepriklausomybės atkū
rimo penktosioms metinėms.

Parodos rengėjai — Lietuvos 
Kultūros ministerija ir Lietuvos 
Telegramų Agentūra Elta. Eks
pozicijoje — daugiau kaip šimtas 
spalvotų bei nespalvotų nuo
traukų, pasakojančių apie tau
tos kelią į Kovo 11-ąją, apie 
penkerius pirmuosius sugrįžu- 
sios laisvės metus, paženklintus 
mitingų triumfu ir gedulo rū
bais po tragiškos sausio nakties, 
„Baltijos kelio” vienybe, 
džiaugsmo ašarom vėl regint į 
Gedimino bokštą kylančią 
Lietuvos valstybės vėliavą. 
Beveik kiekviena parodai pa
teikta fotografija — ir istorinis 
dokumentas, ir tautos širdies 
dalelė.

Į parodos atidarymą atvyko 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, 
Kovo 11-osios akto signataras 
prof. Vytautas Landsbergis, vys
kupas Juozas Tunaitis, kultūros 
ministras Juozas Nekrošius, ki
ti oficialūs asmenys, kultūros ir 
visuomenės veikėjai, fotomeni
ninkai, žurnalistai.

tadienio spaudos konferenciją 
Vyriausybės rūmuose. Su JAV vi
ceprezidentu ketinama aptarti 
tolesnes bendradarbiavimo per
spektyvas, galimybes paspartin
ti susitarimą dėl investicijų ap
saugos ir garantijų, specialistų 
rengimo ir kitus klausimus.

Į klausimą, kokią įtaką gali 
turėti Lietuvai JAV dolerio 
silpnėjimas, nes litas susietas su 
doleriu, premjeras atsakė, kad 
dolerio kursas svyruoja nuolat 
ir tai neturėtų pakenkti Lietu
vos ekonomikai, priešingai — 
„silpnesnis” doleris yra netgi 
palankesnis Lietuvos eksportuo
tojams.

• Graikijos naujai išrinktą 
prezidentą Costis Stephanopou- 
los kovo 9 d. pasveikino ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. (Elta)

Rinkosi Nepriklausomybės 
Akto signatarai

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) — 
Kovo 10 dienos popietę Seimo 
posėdžių salėje vietas užėmė 
prieš penkeris metus Lietuvos! 
nepriklausomybės atkūrimą 
paskelbusio Akto signatarai. Jie 
susėdo į tas pačias kėdes, kaip 
ir tą dieną, kai buvo visam pa
sauliui pagarsintas istorinis do
kumentas.

Nepriklausomybės atkūrimo 
Akto signatarus pasveikino 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, taip pat šio Akto signa

Prezidentas nemato reikalo 
svarstyti Baltijos karinės 

sąjungos klausimą
’ Vilnius, kovo 10 d. (Elta) — 

Penktadienį įvyko Valstybės 
gynybos tarybos posėdis, ku
riam vadovavo šios tarybos pir
mininkas prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Posėdyje išklausyta tarybos 
narių Krašto apsaugos ministro 
Lino Linkevičiaus ir Užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio in- 
fortnacija apie Baltijos šalių 
bendradarbiavimą gynybos sri
tyje bei jos perspektyvas.

Gynybos tarybos nariai ap
svarstė Nacionalinio saugumo 
plano rengimo darbą, kurį vyk
do įvairių politinių partijų 
atstovai. Tikimasi, kad ji bus 
pateikta svarstyti penktadienį 
prasidėjusioje Seimo pavasario 
sesijoje.

Posėdyje taip pat aptarti vals
tybinių institucijų, turinčių 
įgaliojimus užsiimti operatyvine 
veikla (Vidaus reikalų ir Krašto 
apsaugos ministerijos, Valsty
bės saugumo departamentas), 
darbo koordinavimo klausimai. 
Tam reikalui prezidento dekre
tu bus sudaryta darbo grupė.

Pasibaigus Valstybės Gyny
bos tarybos posėdžiui, prezi
dentas žurnalistams pasakė 
„nematąs būtino reikalo šiuo 
metu netgi svarstyti Baltijos 
karinės sąjungos sudarymo 
klausimą”.

Baltijos valstybių karinės 
sąjungos idėja iškelta šiemet 
vasario pradžioje Rygoje 
vykusiame Baltijos Asamblėjos 
Gynybos komiteto posėdyje. 
Jame dalyvavęs šio komiteto bei 
Lietuvos Seimo narys Romual
das Ozolas tada pranešė, kad 
jam bei Sauliui Pečeliūnui, taip 
pat komiteto ir Seimo nariui, 
pavesta parengti atitinkamų do
kumentų projektus. Tai padary
ti, pasak jo, numatyta iki kovo 
vidurio.

TRUMPAI

* Kovo 10 d. prezidentas 
Algirdas Brazauskas įteikė or
dinus ir medalius grupei moks
lo, kultūros, meno darbuotojų, 
kariškių bei tiems, kurie 1991 
m. sausio dienomis gindami 
valstybės laisvę ir nepri
klausomybę tapo invalidais.

• Lietuvoje kovo 6-oji buvo 
puiki pavasariška diena. Tačiau 
tai truko tik vieną dieną. Vėliau 
oras pabiūro, atšalo iki 2-3 
laipsnių Celsijaus (35-38 F). Be 
to, pradėjo snigti, keliai pasida
rė slidūs. Pamaryje vanduo upė
se nuslūgp, Šilutės-Rusnės ke
lias jau nebeapsemtas, tačiau 
vis dar užlieta apie 10,000 ha 
laukų — tai yra apie trečdalis 
plato, kuris buvo užlietas.
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taras. „Mes tada išreiškėme 
tautos valią — būti nepriklau
soma valstybe — ir įteisindami 
ją Aktu, buvome vieningi”, 
pasakė jis.

Algirdas Brazauskas ir Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
įteikė Akto signatarams at
minimo dovanas — knygas „Lie
tuvos prezidentai” ir Nepri
klausomybės atkūrimo 5-ųjų 
metinių proga išleistas jubilie
jines 50 litų monetas.

Baltijos valstybių gynybos 
žinybų bendradarbiavimą Algir
das Brazauskas laiko geru ir 
naudingu. Jos sprendžia ben
dros oro erdvės kontrolės, gink
luotės, statutų suvienodinimo 
bei kitas problemas ir tai 
natūralu, sakė prezidentas. „O 
gynybinės erdvės formavimas 
yra didelė politika. Šis klau
simas šiuo metu dar pernelyg 
žalias”, pabrėžė jis.

Prezidentūra nebus
Valdovų rūmuose
Vilnius, kovo 8 d. (R-AGEP) 

— Lygiai prieš metus prezidento 
dekretu buvo paskelbta, kad 
Lietuvos Respublikos preziden
to rezidencija bus įkurta atsta
tytuose Vilniaus Žemutinės pi
lies Valdovų rūmuose. Dabar 
jau akivaizdu, kad tai neįma
noma. Tą pripažino visi žmonės, 
kurių interesai susiję su pre
zidento rezidencijos įkūrimu, 
rašo laikraštis „Respublika”.

Šiuo metu svarstomas vienin
telis tinkamas ir beveik 
paruoštas prezidentūrai ob
jektas — Menininkų rūmai, bu
vę Generalgubernatūros ir Vys
kupų rūmai — Daukanto aikštė
je. Valstybinė įmonė Paminklai, 
kuri yra realiausia šios gali
mybės įgyvendintoja, atliktų 
darbus už 10 milijonų litų.

Tiesa, Restauravimo Instituto 
specialistai mini keliskart 
mažesnę sumą. Tačiau jų pro
jekto įgyvendinimui „trukdo” 
menininkai. Pastaruoju metu 
Menininkų rūmuose vyksta la
bai daug renginių ir tolydžio jų 
vis daugėja. Prezidentas yra pa
sakęs, kad, jei bus nuskriausti 
menininkai, jis į Menininkų 
rūmus kojos nekels.

Menininkams siūloma pritai
kyti Ryšininkų kultūros rūmus, 
Vidaus reikalų ministerijos 
kultūros rūmus, senąją Rotušę, 
Pacų rūmus, galiausiai siūloma 
atiduoti menininkams atstatytus 
Valdovų rūmus.

KALENDORIUS

Kovo 11 d.: Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymo šventi 
(nuo 1990 m.). Konstantinas 
Aura, Žiedūnas, Eigustė.

Kovo 12 d.: Antras Gavėnioi 
sekmadienis; Teofanas, Grigą 
liūs, Serafiną, Jorūnė. 1905 m 
gimė jaunimo veikėjas kun. Al 
fonsas Lipniūnas.

Kovo 13 d.: Paulina
Kristina, Meldutis, Vaiga. 188£ 
m. gimė rašytoja Sofija Kyman 
taitė Čiurlionienė.

Kovo 14 d.: Leonas, Matilda. 
Karigailė, Sugirdąs.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

I
Redaguoja: Karolina Kubilienė

7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATEITIES VAIRAS 
NAUJOSE RANKOSE

Per savo 85-rių metų gyvavi
mą, „Ateitis” išgyveno daug 
džiugių, garbingų ir kūrybingų 
metų. Tuo pačiu ji yra patyrusi 
nemažai vargų, sunkumų bei 
skausmų. Retkarčiais ji buvo at
siradusi netoli mirties. Tik 
prisiminkime laikotarpį prieš 
septynetą metų...

„Ateitis” buvo praradusi savo 
svarbą jaunimui, jos puslapiai 
nebeatspindėjo ateitininkijos 
sąjūdžio veiklos, ji nebebuvo 
laukiamas svečias, kuris ap
lankydavo mus kas mėnesį. Ji 
buvo palaikoma tiktai kelių 
pasiryžėlių, kurie stengėsi, kad 
„Ateitis” neužmigtų amžinu 
miegu. Jų pastangos buvo pras
mingos ir vertingos, tačiau toli
mesnis žurnalo leidimas be vy
riausio redaktoriaus buvo neį
manomas. Buvo svarbu surasti 
asmenį, kuris visa tai apipa
vidalintų, tuo gyventų, tam ro
dytų tinkamą dėmesį, tuo žur
nalu alsuotu ir suteiktų jam 
gyvybinės prasmės. Be to, tuo
metiniai įvykiai Lietuvoje rei
kalavo, kad žurnalas būtų iš
spausdintas laiku, o jo pusla
piuose būtų straipsniai, kores
pondencijos ir kūryba svarbi 
tuometiniam tautiniam ir dva
siniam atgimimui Lietuvoje.

Todėl su džiaugsmu 1988 
metų „Ateities” vakaro metu 
Ateitininkų Federacijos valdyba 
paskelbė, kad turime naują 
„Ateities” žurnalo redaktorę 
rašytoją Danutę Bindokienę. Ši 
žinia nudžiugino visus žurnalo 
skaitytojus. Danutės entuziaz
mas, pasiryžimas bei rūpestin
gumas pateisino mūsų parodytą 
džiaugsmą. Nuo 1989 metų pra
džios „Ateitis” vėl tapo jau
natviška, kūrybinga, ateitinin- 
kiška ir aktuali to laiko 
įvykiams. O kiek daug pasikeitė 
per tuos šešerius metus. Lietuva 
paskelbė nepriklausomybės ats
tatymą, ateitininkai atsikūrė 
Lietuvoje, prasideda vasaros 
stovyklos, akademijos, suvažia
vimai, o galop Vilniuje įvyksta 
XII Ateitininkų Federacijos 
kongresas. Danutės energijos, 
sunkaus darbo ir užsispyrimo 
dėka visi šie įvykiai atrado 
vietą „Ateities” žurnalo 
puslapiuose. Su džiaugsmu ir 
viltimi sekėme beatsikuriančių 
ateitininkų darbus, siekius ir 
laimėjimus, kurie buvo išsamiai 
pristatyti „Ateities” pusla
piuose. Už visą tai ateitininkija 
yra dėkinga Danutei Bindokie- 
nei. Gaila, kad sąlygos nebelei
džia Danutei toliau redaguoti 
„Ateities”. Danutė pranešė, kad 
su paskutiniuoju 1994 metų nu
meriu ji pasitraukia iš vyriau
sios redaktorės pareigų.

Ateitininkų Federacijos val
dyba dėkoja Danutei Bindo- 
kienei už šešerių metų darbą, 
pasiaukojimą, kantrybę ir iš
tvermę taip puikiai redaguojant 
„Ateitį”. Ateitininkija liks 
dėkinga Danutei ir jos talki
ninkams už puikaus turinio ir 
gražios išvaizdos žurnalą. Tai 
patvirtina skaitytojų pasisaky
mai. Vienas skaitytojas rašo 
„Žurnalas tikrai vertas dėmesio 
— jis gražus akiai ir mielas 
širdžiai”, arba kitas sakė 
„Sveikinu ir gėriuosi. Įdomiai 
sulaužytas numeris. Jame su
telkta įvairi medžiaga, aktuali 
savo tematika”. Vėl kitas 
skaitytojas rašo: „Jūsų užmojai 
platūs ir teikia gražių vilčių

ateičiai”, o kalbant apie viltį 
dar vienas rašo: „Tikėkimės, 
kad apie „Ateitį” galėsime bur
tis visi — ir Tėvynėje bei tremty
je esantys, o kartu ir plačiame 
pasaulyje pasklidę lietuviai”. 
Paskutinių šešerių metų bėgyje 
mes visi galėjome burtis apie 
„Ateitį”, galėjome rasti sau 
artimų temų, galėjome dalintis 
sunkumais ir džiaugsmais, var
tant „Ateities” puslapius. Lin
kime Danutei sėkmės visuose 
jos darbuose ir tikime, kad ji ir 
toliau neapleis „Ateities”, 
bendradarbiaus, kiek jėgos ir 
sąlygos leis.

O kaip bus toliau? Kas reda
guos „Ateitį” ir kur ji bus lei
džiama? Turbūt jau ne kartą 
esate girdėję, kad tolimesnį 
„Ateities” žurnalo leidimą 
perims Lietuvos ateitininkai. 
Ar tiesa? Tai klausimai, į ku
riuos bandysiu trumpai atsaky
ti.

1993 metų birželio 26 dienos 
Lietuvos Ateitininkų Federaci
jos (LAF) sendraugių sąjungos 
suvažiavime buvo gyvai svarsto
mas „Ateities” žurnalo klausi
mas. Suvažiavimas priėjo išva
dos, kad jau pribrendo laikas 
rūpintis ateitininkų spauda. Jie 
teigė, kad išeivijoje leidžiama 
„Ateitis” nepatenkina Lietuvos 
ateitininkų, nedaug jų pasiekia 
ir tokiu būdu neatlieka auklėja
mojo ir informacinio darbo. Šis 
klausimas buvo svarstomas 
LAF valdybos posėdyje 1993 m. 
liepos 20 d. Žurnalo leidimui 
pritarė prezidiumas ir net svars
tė vyriausios redaktorės kandi
datūrą. Dr. Vincui Rasteniui 
buvo pavesta sudaryti redakcinį 
kolektyvą, pasirašyti su redak
cija sutartį ir kartu su pakviesta 
redakcija paruošti žurnalo 
struktūrą, formatą ir pobūdį. 
Nors ekonominiai klausimai 
buvo svarstomi, tačiau ilga
laikio finansavimo plano nebu
vo. Lapkričio mėnesio pradžioje 
buvo paruoštas tokio leidinio 
maketas. Žurnalas skiriamas 
Lietuvos katalikiškajam jauni
mui, moksleiviams ir studen
tams. Pakviestoji vyriausia re
daktorė Aldona Žemaitytė rašė, 
kad „žurnalas turi būti šiuolai
kinis, gyvas, savo turiniu ir for
ma, patrauklus akiai, elegantiš
kas, bet pakankamai tautiškas 
geriausių prieškario leidinių 
tradicijų prasme, katalikišku
mas ir tautiškumas turi reikštis 
savo esme ir vidine nuotaika”.

Visi šie pasitarimai ir spren
dimai buvo vykdomi be dabar
tinės „Ateities” redaktorės
žinios. Tuo pačiu apie tai ne-

Partizano Daumanto — Dielininkaičio kuopos Lemonte jauniausi jaunučiai baigia ruošti savo 
darbelius. Iš k. — Marius Aleksa, Viktorija Vaznelytė, Gintarė Radvilaitė, Paulius Riškus, Vygan
tas Kunčas-Žemaitaitis ir Saulius Fabianovich.

Nuotr. Dainos Čyvaitės

buvo painformuota Ateitininkų 
Federacijos valdyba, kuri, pagal 
Ateitininkų Federacijos Kons
tituciją, yra atsakinga už „Atei
ties” žurnalo leidimą.

1993 metų lapkričio 20 d. LAF 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
Ateitininkų Federacijos vadas, 
buvo išsamiai išnagrinėtas 
„Ateities” klausimas ir 
pasirašytas susitarimas. Šio 
susitarimo tekstas buvo iš
spausdintas „Ateities” 1993 
metų šeštame numeryje (psl. 
166). Posėdžio metu Federacijos 
vadas pritarė LAF ryžtui išleisti 
žurnalą jaunimui, skatino 
nuodugniau paruošti ekonominį 
planą ir platinimo tinklą. Fede
racijos vadas taip pat pabrėžė, 
kad žurnalas turėtų būti koky
biškai stiprus ir patrauklus 
katalikiškam jaunimui. Beliko 
tiktai laukti 1994 m. sausio 
mėnesio, kuomet buvo numaty
ta pradėti leisti „Lietuvos 
ateitis”. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių šie planai iširo. Norai 
buvo pagirtini, tačiau realybė 
pasirodė sunkesnė negu buvo 
numatyta. LAF pasijuto, kad 
dar nėra pasiruošę tokiam pras
mingam žygiui nei iš redak
cinio, nei iš administracinio 
pobūdžio. Ateitininkų Fede
racijos valdybai pritariant, vėl 
buvo ryžtasi pradėti žurnalo, 
leidimą su XII Ateitininkų kon
gresu, tačiau ir šie planai neiš
sipildė. Lietuvos ateitininkija
pasijuto, kad darbų yra daug, bet 
gerai pasiruošusių darbininkų 
dar maža. Per visą šį laikotarpį 
Federacijos valdyba skatino 
LAF, kad pradėtų leisti, kad ir 
kuklesnio pobūdžio žurnalą. 
Svarbu yra pradėti ruošti būsi
mus redaktorius, bendradar
bius, rašytojus, poetus ir ad
ministratorius.

1994 m. spalio 28 d. posėdžio 
metu Kaune teko patirti, kad 
LAF valdyba mato „Ateities” 
leidimo sunkumus ir šiuo metu 
ryžtasi pasitenkinti mažesnės 
apimties leidiniais, pavyzdžiui, 
Telšių vyskupijos ateitininkų 
leidžiamas, gero turinio mėne
sinis laikraštėlis, Panevėžio vys
kupijos ateitininkų laikraštis 
jaunimui, turiningas LAF 
Studentų ateitininkų sąjungos 
leidinys (tapęs LAF aplinkraš
čiu), Vilniaus vyskupijos atei

Studentų Ateitininkų centro valdyboe pirmininkė Laura Lapšytė ir studentė 
Rasa Kazlauskaitė pasitarime dėl numatomos veiklos.

tininkų susitarimas su „Dieno
vidžio” redakcija spausdinti per 
mėnesį 1-2 laikraščio puslapius, 
skirtus vien ateitininkijai. LAF 
tikisi, kad keleto metų bėgyje iš 
dabartinių mažų pastangų at
siras asmenys, kurie galės leisti 
ir didesnės apimties žurnalą.
1994 m. gruodžio mėnesio vieš
nagės metu buvo padarytas 
sprendimas ir vėl pakartotas
1995 m. sausio 20 d. posėdžiuo
se Kaune, kad reikia tęsti „Atei
ties” leidimą užsienyje.

XII Ateitininkų Federacijos 
kongresas Vilniuje išreiškė 
ateitininkijos vienybę, nes mes 
visi siekiame to paties tikslo — 
nešti Kristų į savo kasdieninį 
gyvenimą, į savo aplinką ir 
tenai savo darbu, savo pavyz
džiu, savo gyvenimu liudyti 
Kristų visiems, visur ir visada. 
Tačiau matėme ir skirtumų. Tie 
skirtumai nėra esminiai. Jautė
me, kad mus jungia ta pati 
idėja, tie patys siekiai, tačiau 
mus skiria tų siekių įgyvendi
nimo formos ir priemonės, ky
lančios iš gyvenimo patirties, 
išgyventos praeities. Kongreso 
metu patyrėme, kad mes neuž- 
tektinai pažįstame, neužtek- 
tinai suprantame vieni kitus. 
Mums reikia daugiau dialogo, 
daugiau pastangų vieniems 
kitus suprasti.

„Ateities” žurnalas gali 
pradėti tuos skirtumus sklai
dyti. „Ateitis” yra ta dirva, 
kurioje galime pradėti sėti 
bendradarbiavimo, dialogo, 
draugiškumo, nuoširdumo ir 
vieningumo sėklas. Per „Atei
ties” puslapius galime derinti 
mintis, laužyti skirtumus, plėsti 
savo akiratį, nepamirštant pa
grindinio siekio „Visa atnau
jinti Kristuje”.

Ateitininkų Federacijos val
dyba nori, kad „Ateitis” statytų 
tiltą tarp Lietuvos ir užsienio 
ateitininkų. Tam atlikti yra 
reikalingas vyriausias redakto
rius, kuris būtų susipažinęs ir 
su vienais, ir su kitais. Tokį 
asmenį esame suradę, tačiau 
šiuo metu dar nesame gavę ga
lutinio sutikimo. Tikimės, kad 
atsakymas bus teigiamas.

Pereinant į naująjį „Ateities” 
gyvavimo etapą, Ateitininkų 
Federacijos valdyba ragina 
visas kraštų ir sąjungų valdy
bas, jų padalinius ir pavienius 
ateitininkus aktyviai įsijungti į 
„Ateities” žurnalo redagavimo 
darbą korespondencijomis, kū
ryba, pranešimais, straipsniais, 
nuotraukomis ir humoro kūri
niais.

Užtikrinkime, kad „Ateitis” 
taptų mūsų visų artimiausias ir 
brangiausias draugas.

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų Federacijos vadas

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS

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

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

A.A. AGNĖS KIŽIENĖS 
ATMINIMUI

A.a. Agnės Kižienės, vasario 
20 d. Amžinybėn išėjusios, atmi
nimą pagerbdami, Ateitininkų 
fondui aukojo: dr. Juozas Kižys 
ir Audronė Kižytė — 110 dol., A. 
ir V. Valavičiai’ — 50 dol., Vik
toras ir Aldona Naudžiai — 50 
dol., Alfonsas ir Vlada Pargaus- 
kai — 25 dol., dr. J. ir I. Makš- 
tučiai — 20 dol., dr. Augusti
nas ir Maria Laucis — 100 dol.

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Avė., 8ta. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Downara Grove, IL 8051S 

Tai. 708-980-3113
Valandos susitarus

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Rez. 708-422-7897 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

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

7600 W. Collaga Dr.
Palo* Halghto, IL 60453

Tai. 708-361-0010

LINAS A. SIDRYS, M.D.
OphtalmologasZAkių Chirurgas

9830 S. Rldgelend Ava.
Chicago RMga, IL 60415

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

312-735-7709

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Mills

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skauamo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, exl 6506

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. 
Westchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago, IL
Tai. 312-738-8886

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

Kab. tai. 312-886-3188 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 Waa1 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd 3 v. p p.—6 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus
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metams 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
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)..................... $100.00 $55.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

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

• 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. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776

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

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

7915 W. 171at 
Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-58S-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 C. 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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

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

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12303 v pp 
Irečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670

1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills (L
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Lisla, IL 60532
Tai. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400 
Brtdgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Commumty ligoninėms

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHler 8t., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p -7 v.v, antr 9 v r - 12. 
ketvd 12-4 v p p. penktd 12-6vv
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DIEVAS SUSTIPRINA VILTĮ
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Šio sekmadienio skaitiniuose 
esame skatinami išsaugoti viltį, 
pasitikėjimą Dievo pažadu, kai 
gyvenimo aplinkybės gundo at
sisakyti tos vilties kaip naivaus 
lengvatiškumo gyvenime, ne
numaldomai krypstančiame į 
sunykimą ir mirtį.

Pirmame skaitinyje (Pradžios 
15:15-12, 17-18) matome Ab
raomą (kuris tuo metu dar vadi
nosi Abramas), su žmona Sara 
gyvenantį klajoklio-ganytojo 
gyvenimą. Jis pasirinko šį 
sunkų gyvenimo būdą Dievo ve
damas, juo pasitikėdamas, nors 
buvo jau septyniasdešimt 
penkerių metų. Jis tebetikėjo ir 
Dievo pažadu iš jo padaryti 
didelę tautą, nors vis dar buvo 
bevaikis.

Nors gyvenimo aplinkybės 
jam žadėjo visai kitą ateitį, 
Abraomas Dievo pažadu tikėjo, 
nes pažadą padarė Dievas. Iš 
tiesų, prieš pat Sandoros 
sudarymą, kuris pasakojamas 
šio sekmadienio skaitinyje, 
Abramas, matydamas savo 
gyvenimo trikrovę, į Dievo 
užtikrinimus ir raminimą šitaip 
atsakė: „Viešpatie, Dieve, kas 
man iš tavo dovanų! ...Palikuo
nio man nedavei, todėl vargas, 
gimęs mano namuose, bus mano 
įpėdinis”. Bet Dievas, atsaky
damas į Abramo neviltį, jį iš
vedė žvaigždžių pažiūrėti ir 
užtikrino, kad savo pažadą ište
sės.

Kadangi Abramas Viešpačiu 
tikėjo, Dievas jo tikėjimą 
užskaitė teisumu. Tikėti Dievu 
— gyventi pagal savo tikėjimą, 
vykdant Dievo įsakymus ir 
neprarandant vilties, net ir kai 
gyvenimo aplinkybės tikina 
priešingai — Dievas laiko teisu
mu ir todėl Dievas su Abramu 
sudarė sandorą, panašia apeiga, 
kaip ir to laikmečio vietos 
žmonės sudarydavo asmenines 
sandoras. Ir matome, jog sando
ros sudarymo apeigoje, visa ini
ciatyva buvo Dievo. Pasakęs 
Abramui sandoros aukai paskir
ti gyvulius iš savo galvijų, per
kirsti ir išdėstyti vieną prieš 
kitą ir, Abramui tą padarius, 
prieš naktį jį apėmė mistinis 
miegas, kurio metu jis matė 
rūkstantį žarijų indą ir lieps
nojantį deglą, pereinantį tarp 
abiejų skerdienos pusių. Tarp 
abiejų pusių išsiliejęs kraujas 
simbolizavo Dievą ir Abraomą 
jungiančią gyvybę, o liepsna — 
Dievo pažado ir Abraomo pasi
tikėjimo juo — vilties paslaptį 
Dievo ir jo žmogiško gyvenimo 
junginį.

Abraomas, anot šv. Pauliaus, 
rašančio romiečiams, „nesant

jokios vilties, patikėjo viltimi, 
jog tapsiąs daugelio tautų tėvu” 
(Rom 4:18). Apie gyvenimą 
pagal savo tikėjimą, nepaisant 
visai priešingų pagundų, ky
lančių iš „realistiško” žvilgsnio 
į gyvenimo aplinkybes, Paulius 
rašo ir Filipų miesto tikintie
siems (Fil 3:17 - 4:1). Toje ti
kinčiųjų bendruomenėje, kurią 
sudarė ir žydų, ir nežydų kilmės 
krikščionys, buvo tokių, kurie 
aktyviai propagavo, kad tikė
jimą priimantieji nežydai pri
imtų ir žydų religinius papro
čius, pvz., apipjaustymą, valgių 
vartojimo taisykles ir panašiai.

Anot Pauliaus, Jie elgiasi, 
kaip Kristaus kryžiaus priešai”. 
Kalbėdamas apie perdėtą svar
bą, kurią jie priskiria valgio tai
syklėms, Paulius sako:, jų Die
vas — pilvas”. Kalbėdamas apie 
apipjaustymą, kuris, kaip Die
vo sandoros ženklas, laikomas 
garbe, bet kuklumo dėlei nede
monstruojamas, Paulius pasa
ko, kad šių žmonių polemi
zuojama ir demonstruojama, ši 
garbė tapo jų gėda. Kai žmonės 
paima materialinius, „kūniš
kus” ženklus ir juos suabsoliu
tina, paversdami tikslu, jie 
užmiršta tikrąjį tikslą. Šv. 
Paulius jį primena: „Tuo tarpu 
mūsų tėvynė (ne žemėje, o 
danguje), ir iš ten mes laukiame 
Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kuris pakeis mūsų 
vargingą kūną ir padarys jį 
panašų į savo garbingąjį kūną”.

Šventoje Eucharistijoje jau 
turime tą Viešpatį Jėzų, kurio 
laukiame, bet turime tuo tikėti 
nemažiau, kaip Abraomas, 
Dievo vedamas, juo tikėjo. Tai, 
ką matome akimis — duoną ir 
vyną — yra fizinis ženklas 
realybės, kurią suvokiame tikė
jimu: kad tuose pavidaluose 
savo tarpe iš tikrųjų turime 
gyvą, prisikėlusį mūsų Viešpatį 
Jėzų. Kaip Dievas stiprino 
Abraomo tikėjimą Sandoros 
apeigoje, taip Kristus stiprino 
savo mokinių tikėjimą atsimai
nymo regėjimu, žinodamas, kad 
ateinanti jo kančia ir mirtis 
stipriai išbandys jų tikėjimą.

Šv. Luko Evangelijoje (Lk 
9:28-36), eidamas į kalną mels
tis, Jėzus pasiėmė Petrą, Joną 
ir Jokūbą, ir tuo metu jie pra
regėjo, kas Jėzus iš tikrųjų yra: 
„Besimeldžiant jo veido išvaiz
da visiškai pasikeitė, o drabu
žiai pasidarė skaisčiai balti”. Jie 
matė Eliją, atstovaujantį 
pranašų tradicijai, ir Mozę, 
atstovaujantį Įstatymo tra
dicijai, kurios abi susijungė Jė
zuje, besikalbantį su juo, „ir jie 
kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo

Kai iš visų lupų skambėjo tik vienas žodis — LIETUVA!
Nuotr. Algimanto Žižiūno
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„DRAUGAS” Į LIETUVĄ,
O KAS IŠ LIETUVOS?

„Tėviškės žiburių” vasario 28 
d. vedamajame Č. S. skatina už
sienio lietuvius užprenumeruo
ti išeivijos spaudą artimiesiems 
Lietuvoje. Tas reikalinga Lie
tuvos žmonių platesnei infor
macijai apie išeiviją, nes Lietu
vos laikraščiai beveik nieko 
apie tai nerašo. Č.S. sako, kad: 
„Mūsų periodinė spauda labai 
daug rašo apie Lietuvą, o kiek 
mes skaitome didžiuosiuose Lie- 
tuvųs,laikraščiuose apie išeivių 
gyvenimą”? Toliau Č.S. teigia, 
kad .^Metinę prenumeratą ap
mokant doleriais, toji paslauga 
kiekvienam išeiviui yra įmano- 
ma .

Jau antri metai, kai šią pa
slaugą vykdo „Draugo” dien-

pabaigą, būsiančią Jeruzalėje”. 
Tuomet Jėzaus mokinius apėmė 
miegas, ant jų nusileido debesys 
ir iš jo aidėjo balsas: „Šitas 
mano išrinktasis Sūnus, jo 
klausykite!” Nors tuo metu apie 
šį įvykį jie nieko nesakė, bet 
vėliau, kai po Jėzaus kančios ir 
mirties jie turėjo apsispręsti, ar 
tikėti Jėzaus pažadais, tas regė
jimas stiprino ir jų. ir jų 
bendruomenių viltį, net ir tuo
met, kai atrodė, kad viskas 
pražuvo.

Aldona Zailskaitė

raštis, sudarydamas palankias 
sąlygas tas metines „Draugo” 
prenumeratas, už 100 dolerių 
oro transportu, savaitiniu siun
tiniu reguliariai pristatyti į 
Lietuvą, iš Vilniaus persiun
čiant bet kuriuo adresu Lietuvo
je. Jau yra 195 tokios prenu
meratos, bet jų galėtų būti 
dešimt kartų daugiau.

Kiekvienas laikraštis sten
giasi spausdinti tai, kas įdomu 
jo skaitytojui. Jei Lietuvos laik
raščiai plačiai aprašo aktualijas 
iš įvairių pasaulio kraštų, be 
abejo, jie surastų koresponden
tus, aprašančius ir išeivijos 
lietuvių gyvenimą, jei tas būtų 
aktualu skaitytojui. Atrodo, kad 
esamoje padėtyje mes patys per 
mūsų laikraščius turime atlikti 
savo „reklamą” Lietuvoje.

Tiesa, kad mūsų spaudoje vis 
daugiau ir plačiau rašoma apie 
Lietuvą ir jos problemas. Dalį 
tos informacijos teikia Lietuvos 
spauda, dalį paruošia išeivijos ir 
Lietuvos žurnalistai. Prieš 
metus išeivija dvigubai daugiau 
prenumeravo Lietuvos didžiųjų 
laikraščių bei žurnalų. Lietuvos 
paštui nuo 1994 m. liepos 1 d. 
pakėlus oro pašto mokestį spau
dai daugiau negu du kartus, 
smarkiai pašoko ir prenumera
tų kainos. Beveik dvigubai 
„Lietuvos aido” vienos metinės

prenumeratos siuntimas į JAV 
kainuoja 379.60 litų, arba 94.90 
doleriai. Tad kas lieka leidėjams 
iš 130 dolerių JAV metinės pre
numeratos? Kai prenumerta 
nuo 85 dolerių, staiga pašoka iki 
130 dolerių, pusė prenumerato
rių (daugelis pensininkai) pre
numeratos nebeatnaujina.

Išeivijoje populiarus „Gimta
sis kraštas” stengėsi „nepaskęs
ti” nuo Lietuvos spaudą skandi
nančio pašto „akmens”, 1995 
metams palikdamas 49 dolerių 
JAV prenumeratą oro paštu. 
Deja „paskendo”. Bankrutavo, 
„Gimtąjį kraštą” nuperkant 
„Dienos” (buvusios „Tiesos”) 
dienraščiui ir pavirstant jos 
priedu. Tiesa, „Gimtojo krašto” 
prenumerata jau pakilo iki 60 
dol. ir, be abejo, dar kils, matant 
ant voko, kad vieno numerio 
persiuntimas į JAV oro paštu 
kainuoja 3.80 lito, arba metams 
197.60 litų (49.40 dolerių), — 
daugiau negu mano mokėta me
tinė prenumerata. Lietuvos 
spauda labai stengiasi surasti 
prenumeratorius užsienyje, ta
čiau tas jai sunkiai sekasi dėl 
taip didelių oro pašto išlaidų.

Kai pasidarė sunku prenume
ruoti Lietuvos spaudą, labai 
gerai, kad „Draugas” vis 
daugiau skelbia aktualijas iš 
Lietuvos, ypač pirmajame pus
lapyje, greitai ir kompeten
tingai. Tos aktualijos ir jų 
komentarai „Draugo” straips
niuose labai domina ir Lietuvos 
žmones. Todėl „Draugo” ir kitų 
užsienio lietuvių laikraščių pre
numeravimas Lietuvos žmo
nėms yra dvigubai naudingas. 
Lietuvai jis teikia informaciją 
apie užsienio lietuvių gyvenimą 
bei jų nuotaikas ir palaiko mūsų 
pačių periodinę spaudą.

Br. Juodelis

TRUMPIAUSIA PAVARDĖ 
- VIENA RAIDĖ

Lietuvos kultūros fondo agen
tūra „Factum” į Lietuvos 
rekordų knygą įrašė naujas 
pavardes. Trumpiausias Lietu
vos piliečių pavardes sudaro 
viena raidė. Tokias pavardes 
turi dvi seserys iš Klaipėdos — 
Natalija ir Tatjana I bei arioga- 
lietė Marija Svetlana K.

Ne ką ilgesnes pavardes turi 
Vilniaus, Švenčionių bei Trakų 
rajonų gyventojai: Ana Li, Elvy
ra Li bei Žilvinas Ni.

Šią informaciją Lietuvos eko
nomikos ministerijos Skaičiavi
mo centas pateikė agentūrai 
„Factum”, vadovaudamasis 
kompiuterinėje duomenų bazėje 
surinktais Lietuvos rinkėjų są
rašais. Pagal tai buvo sudarytas 
trumpiausių pavardžių sąrašas: 
Eva, Ha, Yla, Oja, Oka, Ubą,

Danutė Bindokienė

Laisvės džiaugsmo 
relikvijos

1988, 1989, 1990 metai... Pil
nas aplankas angliškų ir lietu
viškų laikraščių iškarpų, jau 
pradėjusių gelsti ir įgaunančių 
tam tikrą trapų laikinumą. 
Tačiau jos tebepulsuoja nuosta
bia jėga, dar nepraradusios efek
tingų, nors gerai žinomų, žo
džių. Galbūt dėl to, kad tai, kas 
tose senose iškarpose parašyta, 
yra jokiomis priemonėmis nesu
stabdomo laisvės troškimo liu
dijimas, prasiveržęs gaivalinga 
versme ir išnešęs nedidelę, prie 
Baltijos jūros prisiglaudusią, 
tautą iš sovietų okupacijos į 
nepriklausomą gyvenimą. Tai 
buvo modernių laikų stebuklas, 
kurį matė visas pasaulis ir 
pagarbiai lenkė galvą jo 
akivaizdoje.

Istorija iki to laiko jau žinojo 
daug kruvinų perversmų bei 
revoliucijų, su baisiomis giljoti
nomis, su baudžiamaisiais bū
riais, naikinančiais, kas tik iš po 
kojų nespėjo pasitraukti. Bet 
niekas nebuvo girdėjęs apie 
„dainuojančią revoliuciją”, kai 
minios rankos jungėsi vienybės 
ženklu ir nekilo aukštyn kumš
timis — neapykantos ir keršto 
vardu. Laisvojo pasaulio žinia- 
sklaida negailėjo gražiausių epi
tetų lietuvių tautai, o mes rin
kome tas kitataučių spaudos iš
karpas kaip relikvijas, kad 
niekuomet nepamirštume, ką 
pergyveno Lietuva, ką jautė visi 
užsienio lietuviai anų įvykių 
metu.

Šiandien verta pasklaidyti tas 
iškarpas, paskaityti apie jose 
minimą Sąjūdį, Vytautą Lands
bergį, Algirdą Brazauską ir 
daug kitų asmenų, kurių iki tol 
nebuvome pažinę. Jie vedė 
tautą į laisvę. Nuo 1990 metų 
kovo 11-tosios daug pasikeitimų 
įvyko ir mes nesunkiai pamirš
tame, kas buvo: nykštukas išėjo 
galinėtis su milžinu, o visas 
pasaulis, sulaikęs kvėpavimą, 
laukė, kas bus toliau. Milžinas 
galėjo vienu sprigtuku sunai
kinti drąsuolį, galėjo pasaulio 
nusistebėjimas bematant virsti 
siaubu, o Lietuvą ištikti Čečė
nijos likimas. Tačiau užuot mir
ties agonijos klyksmo girdėjome 
dainos ir giesmės aidus; vieton 

^parako dūmų matėme tri

Ūba, Ūką, Uza, Ūža.
Ilgiausią pavardę turi kaunie

tė Gediminaitė-Beržanskaitė- 
Klausutaitė. Daugiausią vardų

spalvių mišką. O po to nuaidėjo 
gražiausi žodžiai bet kurioje 
kalboje: tėvynė nepriklausoma!

Iš laiko perspektyvos leng 
va nurodinėti, kas padarė ko
kias klaidas po nepriklausomy
bės atkūrimo, ką kitaip reikėjo 
padaryti, kaip tvarkytis krašto 
viduje ar užsienyje. Anuo metu 
buvo per daug netikrumo, rū
pesčių ir net baimės, kad viską 
būtų galima numatyti. Galbūt 
tie, kurie vadovavo tautos 
atgimimui, Sąjūdžiui bei laisvės 
siekiams, ir patys netikėjo jų 
išsipildymu. Kasdienybė, kuri 
visuomet grįžta net po didžių 
žygdarbių, atsineša ir savo ba
gažą su nelabai patraukliu 
krūviu. Praūžus didelei audrai, 
tik per ilgesnį laiką nurimsta 
įsibangavę vandenys. Juk šio 
penkiasdešimtmečio didžiausia 
audra buvo pavergtų tautų išsi
laisvinimas, atnešęs galą sovie- 
tijai. Negalime norėti, kad toks 
sukrėtimas nepareikalautų 
laiko, kol vėl išsilygins gyve
nimo normos buvusiuose pa
vergtuose kraštuose, o jų gyven
tojai išmoks tvarkytis savaran
kiškai po griežtos svetimųjų 
kontrolės.

Šiandien švęskime Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventę ir pagyvenkime tuo 
džiaugsmu, kurį jautėme 1990 
metų kovo 11-tąją. Sveikinkime 
vienas kitą, kaip anuomet 
sveikinome, palinkėkime vienas 
kitam kantrybės ir atlaidumo. 
Prisižadėkime statyti daugiau 
tiltų, negu užtvarų tarp tėvynės 
ir užsienio lietuvių. Net tais 
atvejais, kai mes iš šitos pusės 
mėginame tiltus statyti, o iš 
anos pusės juos griauna, žino
kime, kad „kaip tu man, taip aš 
tau” nėra natūralioji lietuvių 
charakteristika, bet iš šalies 
primesta tų, kurie visokiais bū
dais stengėsi iškraipyti lietuvio 
prigimtį. Kai mums pradeda 
trūkti pakantumo ir pro lūpas 
veržiasi pagiežos žodžiai, prisi
minkime minias Vilniaus Ka
tedros aikštėje, širdyje gir- 
dėkime jų skanduojamą tik vie
ną žodį „LIETUVA!”. Tas žodis 
tejungia mus visus, kur be
gyventume, tejungia ir Kovo 
Vienuoliktoji.

— net 4 — turi kaunietis Stanis
lovas Vincas Narimantas Aloy
zas Puodžiukynas.

(„Diena”, 01.12)
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Tuo tarpu grįžo ir Juozukas su skalbiniais. Jis 
dairėsi, gerai visur apžiūrėjo, jokių kitų žmogaus pėdų, 
kaip tik jų pačių takas ir seniūno pėdos. Dar ir zuikio. 
Nuo kūdros tiesiai į laukus šuoliais nulėkta. Tą 
sakydamas, žvilgterėjo į tėvą, o tėvas į jį, bet nieko 
nepasakė. Deveikienei kažin kas dingtelėjo. Ji net 
nusijuokė.

— Turbūt tas pats, kur Uršulę į šulinį įgrumdė.
— Už ką? — nusijuokė ir Juozukas. — Mama 

auksinių juk neturėjai.
— Gal ir turėjo. Gal tik mums nerodė, — juokais 

nuvertė tėvas.
Tą vakarą vyrai neleido motinai keltis. Jie patys 

išsišutino bulvių ir su rūgusiu pienu pavalgė. 
Deveikienė po aviečių arbatos užmigo, tai jos nė ne
judino.

— Tegu atsigauna, — pasakė tėvas, paskum 
valandėlę pažiūrėjęs pro langą į tamsos apgultus laukus, 
pridūrė: — Kai nubus, dar padaryk arbatos. O jeigu norės 
ko užvalgyti, pati pasakys ko.

— O kur tėtė? — paklausė Juozukas.
— Jeigu tai — kilstelėjo motinos aptūlotą ranką, — 

įlįs į kailinių rankovę eisiu pasidairyti, gal kokį zuikutį, 
į želmenis išėjusį, nugnybsiu. Motinai bus šviežienos. 
Gal ir tą baltą.

— Ar su tokia nulaikysi šautuvą? — suabejojo 
vaikas.

— Kodėl ne? Nebe labai ir skauda.

Kol vaikas tvarkė vakarienės indus, tėvas užsitaisė 
šautuvą. Abu vamzdžius. Seniai, dar prieš vestuves, savo 
rankomis pasidirbtą dvivamzdį. Tebepriplakamą, 
neperlaužiamą, bet vis tiek dvivamzdį.

Kai mėnulis patekėjo, pasiėmė šautuvą ir išėjo.
Išjudinta ranka vėl pradėjo perštėti, bet dangus buvo 

pilnas žvaigždžių, o namų ir medžių šešėliai mėlynais 
plotais ir šakų išdailintais piešiniais gulė ant sniego 
baltumo. Vėjo nebuvo, ir tik truputėlį tešalveno. Sniegas 
po kojomis buvo papuręs kaip labai baltos avies vilna. 
Toks palaidas ir purus, be jokio girgždėjimo, kad tar
pais net savo paties žingsnių negalėjai girdėti. Pro jaują 
išėjo į pakluones. Nuo jaujos dar aiškiai tebebuvo matyti 
baltojo zuikio pėdos. Atsiminė sūnaus gailestį, kad 
neturėjo šautuvo. Jeigu šautuvas būtų buvęs po ranka, 
nebūtų reikėjo tos kvailystės daryti, ir kažin ko sulaukti. 
Gerai, jeigu taip ir išgis, bet jeigu ims pūliuoti. Kas žino, 
kokie to zuikio nagai buvo. Anais metais Rapolo ber
nui tik šuo ranką perkando ir tai visą vasarą, galima 
sakyti, vienarankis išbuvo. Kai įsipūliavo, tai nė felčeris, 
o pagaliau net ir daktaras, nieko gero negalėjo padaryti. 
Tik kai Savaitienė su pakulom geluonį išsuko, delnas 
pradėjo gyti. O juk ir jis tokią bėdą teįsigijo iš kvailo 
paikumo. Jam skutant ražienas, kaimynų šuo sekiojo 
ir sekiojo iš paskos. Bernui užėjo kvailumas tokį šunį 
pamokyti. Išsivadelėjo vadeles, prisikabino šunį, 
prisikalbinęs vadelėmis pririšo prie žuobrio ir ėmė čaižy
ti botagu. Iš pradžių šuo mėgino ir šiaip ir taip 
ištrūkti, kai pamatė, kad nebeištrūks, griebė už tos 
rankos, kurioje buvo botagas. Taip griebė, kad net 
botagas iškrito, bet rankos šuo greitai nepaleido. 
„Vienam šuo, kitam zuikis, ir vis už nereikalingą išdy 
kūmą” — pusbalsiu pasakė į nakties tylumą.

Nuo jaujos pagrioviu pasuko pro miškelį, paskum

padirviais į Kelmynės pusę. Vis stabtelėdamas, vis 
pasidairydamas, pasiklausydamas, bet niekur nieko. 
Ties kelmyne visiškai sustojo. Iš čia zuikiai dažniausiai 
traukdavo į želmenis, tuo pačiu keliu ir grįždavo. 
Mėnulis buvojau gerokai pakilęs, žiūrint į laukus švie
tė į nugarą, o laukų baltumas rodėsi toks tylus ir toks 
tuščias, lyg per šimtą mylių aplinkui jokios gyvos 
dvasios nebūtų, ir Deveikis pasijuto lyg tos tuštumos 
pačiam vidury tebūtų tik jis vienas. Taip vienas, kad 
sunkus, beveik skaudus, nejaukumas nuėjo per visą, lyg 
būtų nebe savo paties lauke, bet nuklydęs į kokią 
nežinomą svetimybę. Tokią niekada nematytą, nebūtą, 
nepatirtą, kad kilo noras net nusipurtyti, kaip drėgnam 
šalčiui per nugarą nusvavėjus. Panoro pasukti atgal ir 
dar kartą patyliais praeiti pamiškę. Jau buvo bežengiąs, 
kai akis pagavo lyg ir krustelėjimą pačiam vidury to 
nejaukumu tapusio baltumo. Deveikis sustingo vieto
je. Negalėjo apsirikti: vėl kažin kas sujudėjo, o paskum 
ir visiškai ėmė aiškėti, kad zuikis, priropštęs 
želmenų, grįžta į mišką. Deveikis įtempė akis ir negalėjo 
suprasti, kaip yra, kad paties zuikio nematyti, o tik jo 
šešėlis. Keperst, keperst — ir vėl stovi, keperst, keperst 
— ir vėl nurimsta, lyg norėdamas ką išgirsti ar pama
tyti. Zuikis ėjo tiesiai į jį, ir turėjo būti labai širmas, 
o gal ir visiškai baltas, kad pats taip gerai liejosi su snie
gu ir terodė tik savo šešėlį.

Deveikis net kvėpuoti nustojo, begirdėjo tik savo 
paties širdies plakimą. Ir taip garsiai tabalai, tabalai,kad 
net ir zuikis, jeigu tik jis ne visiškai kurčias,galėjo ka
žin kur išgirsti. Tuoj ėmė save kaltinti, kam nesustojo 
kur prie medžio, kur būtų galėjęs kiškį visiškai arti 
prisileisti, o čia net šratų nešimo nepasiekęs, gali pąjus- 
ti, kad žmogus vidury lauko stovi, ir degte nudegti kur 
į šoną. Bet jis nedegė. Kaip aklas kepersnojo vis artyn.

Deveikis pakėlė šautuvą. Ranka buvo sustingusi, ap
sunkusi, dilgčiojo, bet nedrebėjo. Žiūrėjo išilgai dešinio
jo vamzdžio ir lūkuriavo, kada zuikis parodys, kąi jau 
pajuto žmogų. O zuikis vis stabtelėdamas kepersnojo 
tiesiai, lyg čia nei žmogaus, nei šautuvo visiškai nebūtų. 
Vienu sykiu jis prikepersnojo taip arti, jog Deveikiui ėmė 
rodytis, kad galėtų pasiekti zuikį ne tik šratais, bet ir 
šautuvo vamzdžio galu. Tą akimirką zuikis atsisėdo, 
pakėlė priekines kojas prie snukučio, ir Deveikis staiga 
suprato, kodėl ligi šiol jo negalėjo pamatyti: zuikis buvo 
visiškai baltas, toks pat, o gal net ir tas pat, kuris buvo 
už jaujos langelio, nes taip pat pakilo ir ėmė uosti. De 
velkiui nuėjo per širdį smagus jausmas, kad dabar nors 
kiek galės atsilyginti už iškentėtą ir dar nežinia kuo 
besibaigsiantį skausmą. Dešiniuoju vamzdžiu nutaikė 
tiesiai į krūtinę ir paspaudė. Kartu su šūviu nudiegė 
ir ranką, lyg visi šratai nuo kiškio būtų sugrįžę ir 
susmegę į ją. Atrodė, kad iš kiškio pakilo baltų pūkų 
debesis, net pagailo taip arti prisileidęs. Iš dailaus balto 
kailiuko gal liks nemažai kam betinkami skudurėliai. 
Truko keli akimirksniai, kol tamsūs parako dūmai, 
sumišę su baltais pūkais, nuslinko į šalį ir nieko ne
beliko. Valandėlę nė pats Deveikis nesumetė, nei ką da 
ryti, nei ką galvoti, paskum priėjo prie tos vietos, kur 
taip aiškiai tupėjo zuikis. Tupėta tikrai buvo ir pėdos 
buvo. Iš lauko ligi tos vietos ateita ir pranykta, lyg būtų 
buvęs ne zuikis, bet paukštis. Lygiai taip pat, kaip aną 
vakarą Juozukas pasakojo. Bežiūrint į pėdas ir į ištupėtą 
vietą, Kelmynėje sulojo lapė, ir Deveikis krūptelėjo, lyg 
čia pat už nugaros būtų kas taip aštriai susijuokęs. Su 
krūptelėjimu ir nejaukus šiurpas visu kūnu nubėgo.

(Bus daugiau)
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AUKSINĖS GRANDINĖLĖS

MĖTA LANDYTĖLietuvos žmonėms, Kovo 11-tosis Akto signatarams, 
Lietuvos sąjūdžio nariams ir rėmėjams, JA V 

lietuviams,

Švęsdami Kovo 11-tosios Akto penkerių metų sukakti, svei
kiname Jus ir su pagarba prisimename Jūsų nepakertamą ryžtą 
ir drąsą, atstatant Lietuvos nepriklausomybę. Linkime ištvermės 
ir vieningumo, įtvirtinant demokratiją Lietuvoje ir siekiant geresnio 
gyvenimo Lietuvos žmonėms. Esame tikri, kad geros valios žmonių 
bendromis pastangomis Lietuvos vaikai galės džiaugtis šviesesne 
ateitimi.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vardu:

Regina Narušienė, J.D.

Pirmininkė

ALTO SVEIKINIMAS KOVO 11 PROGA

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri prieš 55-rius metus buvo 
sudaryta iš įvairių ideologinių ir politinių organizacijų kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, prisimindama 1990 metų kovo 11 dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, šia proga pagarbiai sveikina 
Lietuvos žmones, kovojusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, prisidėjusius prie 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir mūsų tautos gyvybinių siekių.

Grožvydas J. Lazauskas 

Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

Nukryžiavimas Pranas DomšaitisLF IR LIETUVIŲ 
DAILĖS APSAUGA

DR. GEDIMINAS BALUKAS

Lietuvių fondo meno komisi
jos atsiradimo pradžia sutampa 
su LF tarybos posėdžiu, kuria
me 1980 m. kovo 23 d. dail. 
Adolfas Valeška pranešė apie 
galimybę nupirkti žinomo Ma
žosios Lietuvos dailininko 
Prano Domšaičio paveikslų ko
lekciją. LF taryba, išklausiusi 
Valeškos pranešimą, nutarė su
daryti Meno puoselėjimo komi
siją ir jai pavedė pradėti derybas 
Domšaičio paveikslų įsigijimo 
reikalu su dailininko žmona 
Adelheid-Armhold. LF taryba į 
Meno puoselėjimo komisiją pa
skyrė dr. Kazį Ambrozaitį, dr. 
Gediminą Baluką (pirm.), dr. 
Joną Račkauską, dr. Antaną 
Razmą, P. Sodeiką, dail. A. 
Valešką ir adv. Povilą Žumbakį.

Pranas Domšaitis (Franz 
Domcheit) gimė 1880 m. rugsėjo 
15 d. Vilukiemyje, Kropiniuose, 
Klaipėdos krašte, ūkininkų šei
moje. Į Karaliaučiaus Meno 
akademiją pateko tik žinomo to 
meto vokiečių dailininko Max 
Liebermano rekomendacijų dė
ka. Akademijoje bandė visokią 
techniką: piešimą anglimi, pa
stele, akvarele, pieštuku, bet 
geriausiai jam sekėsi piešti 
aliejumi.

Baigęs studijas, Pr. Domšaitis 
dėstė architektūrą ir tapybą toje 
pačioje Meno akademijoje. Gy
vendamas Berlyne, studįjas tęsė 
pas Levis Cormith, studijų gili
nimo tikslu lankėsi Paryžiuje, 
Florencijoje, Londone, Amster
dame ir net pusmetį praleido 
Petrapilyje.

Pirmoji Pr. Domšaičio asmeni
nė paroda įvyko 1919 m. Berly
ne. Vėliau sėkmingos parodos 
buvo suruoštos Essene (1921), 
Rumunijoje ir Turkijoje. 1920 
m. Pranas Domšaitis išsirūpino 
lietuvišką pasą ir sulietuvino 
pavardę. Jis vedė žinomą danų 
dainininkę Adelheid Armhold, 
kurią koncertuojat lydėjo po 
Europos centrus ir pažino to 
laiko žmonių gyvenimą.

Domšaičio darbus įsigijo meno 
galerijos ir muziejai, o meno 
kritikai palankiai vertino jo 
kūrybą. Berlyno Valstybinė me
no galerija nuo 1920 metų regu
liariai pradėjo pirkti Domšaičio 
kūrinius, tuo iškeldama jį kaip 
talentingą tapytoją ne tik Vo
kietijoje, bet ir tarptautiniame 
meno pasaulyje.

įsigalėjus nacių režimui, Dom
šaičio, kaip ir kai kurių kitų 
menininkų kūriniai buvo paša
linti iš meno galerijų h* muziejų, 
o jis pats buvo priverstas dirbti 
įvairius darbus, kad uždirbtų 
pragyvenimui. Karo metu gyve

no Austrijoje, o 1949 m. Domšai- 
čiai persikėlė į Pietų Afriką, kur 
žmona gavo muzikos dėstytojos 
tarnybą Cape Town univer
siteto konservatorijoje. Čia Pr. 
Domšaitis pasiekė aukščiausią 
savo kūrybos viršūnę — 1964 m. 
laimėjo „Fame and Promise” 
premiją visos Pietų Afrikos dai
lininkų konkursinėje parodoje.

Dailininkas Pranas Domšaitis 
mirė, sulaukęs 85 metų (1965. 
09.14), Pietų Afrikoje.

Individualių meno parodų 
dail. turėjo apie trisdešimt 
įvairiuose kraštuose bei mies
tuose, be to, dalyvavo bendrose 
parodose. Pirmoji Pr. Domšaičio 
darbų paroda Amerikoje įvyko 
1978 m. Havajų universiteto 
meno galerijoje, Honolulu mies
te. Ta proga buvo išleistas 
meniškas parodos katalogas su 
plačiu biografijos aprašymu ir 
labai palankiais jo darbų 
įvertinimais.

Prano Domšaičio darbai buvo 
išstatyti greta kitų žymių 
Europos dailininkų drobių. 1921 
m. — greta žinomų dail. Paul 
Klee ir Otto Mueller; 1924 m. —
P. Klee, Max Beckman, Oscar 
Kokoshka, ir kt.; 1926 — 
parodoje su garsiuoju Mare 
Chagal.

Ypač teigiamą įspūdį paliko 
Meno puoselėjimo komisijai ir 
Lietuvių fondo vadovybei žino
mo mūsų dail., grafiko Teleforo 
Valiaus parašyta išsami studi
ja apie dail. Pr. Domšaitį (1880- 
1965). Ši studija buvo išleista at
skiru leidiniu LKM akademijos 
Romoje 1974 metais. Dail. T. 
Valius asmeniškai pažinojo Pr. 
Domšaitį ir buvo gerai susipa
žinęs su jo kūryba. Pr. Domšai
tis buvo priskirtas prie keturio
likos geriausių Vokietijos dar

„Draugo redaktorė Danutė Bindokienė ir Lietuvių fondo meno komisijos 
pirm. dr. Gediminas Balukas

bininkų ir teigiamai aprašytas 
reprezentaciniame vokiečių 
meno leidinyje.

Lietuvių dailiojo meno in-. 
stitutas (LDMI) yra Lietuvių 
fondo padalinys. LDMI išsivystė 
iš LF Meno puoselėjimo komisi
jos, kai LF nutarė įsigyti žinomo 
Mažosios Lietuvos dail. Pr. 
Domšaičio paveikslų kolekciją. 
LF Taryba įsteigė LDM institu
tą dailės darbų administra
vimui.

Lietuvos dailiojo meno in
stitutas tvarkomas devynių as
menų tarybos, kurioje šešis 
narius skiria LF Taryba, o 3 
asmenis renka instituto narių 
suvažiavimas. Meno reikalus 
spręsti pakviesti dailininkai: 
Marija Ambrazaitienė, Vanda 
Balukienė, Pranas Lapė ir I. 
Vainorienė. LDM instituto tary
bą sudaro: K. Ambrazaitis, G. 
Balukas (pirm), Povilas Kilius, 
Vytenis Kirvelaitis, Algirdas 
Ostis, Jonas Račkauskas, Algis 
Janusas, E. Hollenderis ir I. 
Vainorienė. LDMI įregistruotas 
Illinois valstijoje kaip nesie
kianti pelno organizacija ir 
buvo atleista nuo federalinių 
mokesčių.

Kuriant LDM institutą, buvo 
nutarta ir įrašyta į statutą, kad 
LF turės daugumą atstovų in
stituto taryboje ir tuo pačiu kon
troliuos dail. Domšaičio pa
veikslų administravimą. In
stituto vadovybė ir pagalbinin
kai restauravo, katalogavo, foto
grafavo ir įvedė į kompiuterius 
informaciją apie Pr. Domšaičio 
kūrinius; rengė parodas ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose Ameri
kos miestuose. Čikagoje jų su
rengta net septynios parodos, 
vėliau buvo perkeltos į Cleve- 
landą, Detroitą, Los Angeles ir 
kitus miestus.

Harold Haydon, Čikagos uni
versiteto profesorius emeritus ir 
„Chicago Sun Times” meno kri

tikas, 1982 m. vasario 16 d. 
parašė įvadinį straipsnį dail. Pr. 
Domšaičio katalogui. Straipsnio 
pabaigoje yra tokie žodžiai: „Kai 
Domšaitis mirė 1965 m., turėda
mas 85 metus, jis liko lietuvių 
dailininku, kadangi meninin
kai, sykį subrendę, nešasi su 
savim savąją tautybę, nepai
sant, kur jie beatsidurtų. Tokio 
didelio Prano Domšaičio rinki
nio įsigyjimas — Čikagai garbė, 
deramu būdu atšvenčiama, 
rengiant šią didelę jo darbų 
parodą”.

Kitos labai svarbios tarptau
tinės parodos, kuriose LDM in
stitutas dalyvavo su dail. Pr. 
Domšaičio darbais, buvo „Chi
cago International Art Exposi- 
tion”, EXPO 1985 ir 1986 me
tais. Dail. Pr. Domšaičio pa
veikslai yra pažymėti EXPO 
kataloguose, kurie pasklidę po 
visą kultūrinį pasaulį. Aš su dr.
J. Račkausku keliavome po Va
karų Vokietiją (1987 m.) ir 
muziejuose ieškojome užsiliku
sių dail. Domšaičio paveikslų. 
Sužinojome, kad daug žymių vo
kiečių ekspresionistų, tarp jų ir 
Domšaičio, kūrinių buvo sunai
kinta nacių laikais kaip „dege
neruotas” menas. Suradome du 
aliejinės tapybos Domšaičio pa
veikslus, pirktus 1927 m. Ber
lyno Valstybinėje galerijoje, 
pačioje svarbiausioje visoje Va
karų Vokietijoje. Dar vieną 
paveikslą suradome Regensbur- 
go miesto dailės muziejuje.

Mes ir dabar palaikome ryšius 
su Berlyno Valstybine galerija, 
nes ji domisi Domšaičio kūri
niais. Vakarų ir Rytų Vokietijų 
susijungimas sutrukdė normalų 
muziejų darbą, ir jie paprašė 
laikinai atidėti Domšaičio meno 
kūrinių reikalus. 1990 m. LF į 
Lietuvą išsiuntė 181 Prano 
Domšaičio aliejumi tapytą pa
veikslą. Jie buvo nusiųsti į 
Vilniaus Dailės muziejų, kurio 
direktorius R. Budrys 1991 m. 
lankėsi Čikagoje. Apie Pr. 
Domšaičio darbų meninę vertę 
jis taip pasakė: „Paveikslai yra 
labai aukšto meninio lygio. To
kio tapytojo-ekspresionisto, kaip 
Domšaitis, Lietuva niekuomet 
neturėjo”. R. Budrys taip pat 
pažymėjo, kad Klaipėdoje ren
giama speciali galerija Domšai
čio darbams, kuri bus pavadin
ta Domšaičio vardu.

Pagaliau Pranas Domšaitis 
sugrįžo į savo gimtąją žemę. Ne 
jis pats, bet jo dvasinės kūrybos 
genijus, jo stebuklingi paveiks
lai. Jis tarsi prisijungė prie di
džiadvasių Mažosios Lietuvos 
atstovų, kūrusių mūsų raštiją, 
poeziją ir kultūrą. Didelė pa
dėka priklauso LF vadovybei, 
kuri sugebėjo įsigyti ir išsaugoti 
Pr Domšaičio palikimą, su- 

4

Atvažiavau į Vilnių 1994-tų 
metų birželio mėnesio gale. 
Lietuvoje jau esu daug pamačiu
si ir patyrusi. Ypač esu susida
riusi įspūdžius apie papročius, 
susijusius su pažįstamiems pa
rodytu vaišingumu ir globa.

Visi, atvažiavę į Lietuvą, be 
abejo, yra turėję progos patirti 
giminių ir draugų dosnumą. 
Turbūt ne vienam teko sėsti už 
lietuviško vaišių stalo ir 
vaišintis lietuvišku maistu iki 
tiek, kad po to net sunkoka 
pajudėti. Kaip ir aš, jūs dažnai 
girdėjot: „Jums tikriausiai ne
skanu. kad nevalgote”. Ką 
tokiais atvejais svečias gali 
daryti? Žinoma — tik valgyti.

Kitas vaišingumo būdas, kurį 
pajutau ir supratau tik po il
gesnio laiko Vilniuje, tai vaiki
no ir apskritai vyro dosnumas 
moteriai, tuo metu jo globo
jamai. Dėl šito „dosnumo” aš 
pradėjau suprasti, kad iš tikrųjų 
gal ir laikau save feministe, 
nors Amerikoje į feminisčių 
tarpą savęs neskyriau.

Daug lietuvių elgesio tai
syklių ir tradicijų skiriasi nuo 
tų, prie kurių buvau pripratusi 
(autorė yra ketvirtų metų stu
dentė Vilniaus un-te. Red.) 
augdama Amerikoje. Čia Lietu
voje, pavyzdžiui, esant su ber
niuku, man beveik draudžiama 
pačiai atidaryti duris ar už save 
užmokėti. Mėgindama vienam 
kauniečiui atmokėti už man 
nupirktą operos bilietą, netyčia 
jį labai įžeidžiau.

Pradžioje man tokia globa 
patiko ir, kaip užsienietei, 
sudarė įspūdį, kad moterys 
Lietuvoje labai gerbiamos. Pati 
pasijutau, kaip princesė, kad

Lietuvių Dailės muziejaus Lemonte direktorė Dalia Slenienė ir dr. Gediminas 
Balukas muziejaus patalpose.

grąžinant vertingus meno kūri
nius į Lietuvą.

Čikagos lietuvių organizacijų 
veiklai pradėjus silpnėti, Lietu
vių dailiojo meno instituo in
iciatyva buvo sušauktas organi
zacijų susirinkimas. Posėdis 
įvyko 1987 m. rudenį. Dalyvavo: 
foto menininkas Algimantas 
Kezys, Lietuvių tautodailės in
stituto atstovė Aldona Veselkie- 
nė, Čiurlionio meno galerijos 
direktorius Vincas Lukas, Lie
tuvių dailiojo meno instituto 
atstovai — dr. Gediminas Balu
kas, dr. Jonas Račkauskas ir 
Emilijus Hollenderis. Visi šie 
žmonės sudaro Lietuvių dailės 
muziejus vadovybę. Prie muzie
jaus taip pat prisidėjo Lemonto 
meno draugija „Dailė”.

Pirmuosius dvejus metus mu
ziejus aktyvios veiklos nevystė 
dėl patalpų stokos. Įkūrus Pa
saulio lietuvių centrą Lemonte, 
muziejus gavo tinkamas patal
pas. Muziejaus direktore buvo 
išrinkta Dalia Šlenienė, kuri 
parodė daug energijos ir patyri
mo muziejaus darbe. Tenka pa
žymėti, kad po Lietuvių Dailės 
muziejaus „sparnu” glaudžiasi 
nemaža dalis mūsų jaunųjų dai
lininkų ir meno mylėtojų, kurie 
yra gimę ir mokslus baigę Ame
rikoje. Jie didžiuojasi lietuviška 
kilme ir lietuvių daile.

• 1978 m. spalio 22 d. Jonas
Paulius II buvo įšventintas po
piežiumi.

neturiu vargti su durimis, o 
kavinėse neturiu rūpintis są
skaitomis. Jei nebūčiau šitokia
me globos elgesyje pastebėjusi 
blogų pasekmių, aš jam nesi
priešinčiau. Bet, kaip visada, 
kai per daug gero, tai ir blogis 
būna netoli. Tą blogį pastebė
jau, pamačiusi „nebyles” mo
teris, pakliusniai sėdinčias šalia 
savo vyrų.

Ar lietuviai, ypač tie, kurie 
labiau tradiciški, negali paste
bėti, kad šitoks bendravimas nė
ra naudingas nei moteriai, nei 
vyrui? Vyrai, pripratę moterį 
globoti, savo mintyse ją nuver
tina. Tada moteris pasidaro tar
tum žaislas ar papuošalas, ku
riam teisės panaikintos. Pavyz
džiui, kai pažįstamas man 
nuperka puodelį arbatos, aš pri
valau visų jo pasakojimų išklau
syti, lyg už jo išleistus pinigus 
turėčiau jam atsilyginti. Tik 
mažas mano patvirtinimo žode
lis ar galvos linktelėjimas — ir 
jis patenkintas tęsia savo isto
riją, net nepastebėdamas mano 
nepasitenkinimo nelygiu ben
dravimu, nelygiu nuomonių pa
sidalinimu.

Bet lietuvaitės taip pat iš 
dalies kaltos dėl santykių 
nelygybės. Pripratusios iš vyrų 
sulaukti patarnavimo, jos daž
nai vienos neapsieina ir tikrai 
pavirsta nors auksine, bet vis 
vien sunkia, grandinėle apie 
vyro kaklą. Jas išlaikyti vyrams 
reikia paaukoti nemažai pinigų 
ir pastangų. Beatostogaujant 
Druskininkuose, man teko pa
bendrauti su tokia lietuvaite. 
Buvo keista stebėti kaip, kai 
mūsų beatostogaujančiai grupe
lei teko už kažką užsimokėti, ji
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taktiškai nueidavo šalin, many
dama, kad mūsų grupės vaiki
nai, nors jai tik pažįstami, įpa
reigoti šitą nemalonumą atlikti.

Vaikai iš mažens pripratinti 
save matyti pagal tam tikrą 
įvaizdį. Mergaitės — kad jos 
dailios ir nesavarankiškos; ber
niukai — kad jie privalo būti 
stiprūs ir bejausmiai prižiūrėto
jai. Kaip tik dėl tokios galvose
nos mano (iš Lietuvos kilusi) 
močiutė mane kalbina mesti 
tiksliuosius, „mergaitei neati
tinkančius” mokslus ir verčiau 
studijuoti pedagogiką.

Šią, iš anksto susidariusią 
galvoseną apie merginas ir vai
kinus esu patyrusi net univer
sitete lietuvių kalbos paskaito
se. Man sunku tikėti, kad pačios 
dėstytojos savo mokinėms ir mo
kiniams duoda skirtingus, jiems 
„tinkančius” vaidmenis. Prisi
menu, kai per vieną paskaitą 
turėjome apibūdinti knygos lape 
nupieštus paveiksliukus. Kai 
kurie vaizdavo daugiau tradiciš
kas roles negu kiti. Nors buvo 
mano eilė su dalyviais sudaryti 
sakinį apie žolės pjovimą, dės
tytoja, išsigandusi, kad nesuge
bėsiu apie tokį „vyrišką” dalyką 
pakalbėti, mane nutraukė ir tą 
paveiksliuką paskyrė šalia 
sėdinčiam vaikinui. O man liepė 
sudaryti sąkinį apie dulkių va
lymą. Iš pykčio vos nepratrū- 
kau. Mano kursiokų amžius sie
kia iki dvidešimt devynių metų, 
o dėstytoja mus dar verčia to
kius vaikiškus bruožus pasisa
vinti. Dar blogiau, kad kur
siokai tokiam skirstymui nesi
priešina, o — net atvirkščiai — 
jį priima kaip būtinybę.

Ar aš savaip bandau šitą lie
tuvių stereotipišką požiūrį 
pakeisti? Taip. Esu pradėjusi 
vaikinams atidarinėti duris ir, 
jiems mėginant mane pirma 
praleisti, nepajudu iš vietos. 
Sumišę jie dažniausiai minutėlę 
pastovi, prieš suvokdami, kad aš 
tikrai pajėgsiu pro duris praeiti 
be jų pagalbos. Man pačiai 
gaila, kad netenku šios malo
nios paslaugos, bet negaliu ja 
džiaugtis, žinodama, kad praei
dama pro vaikino man palaiky
tas duris, prarandu nemažą dalį 
savo nepriklausomybės.

Gal ilgainiui lietuvės moterys 
atsibus ir sulygins savo teises su 
vyrų teisėmis. Tada vyras nebus 
priverstas ratais bėginėti apie 
moterį, o moteris gal ir nebeleis 
vyriškos lyties svečiui patogiai 
sėdėti, kai ji plauna indus, iš 
kurių abu ką tik valgė.

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvės alėja
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90
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Tradicinės medžioklės vadovas viršila Regimantas Kvietkauskas (pirmasis iš kairės) prie nušautų 
šernų.

PIRMOJI TRADICINĖ 
MEDŽIOKLĖ LIETUVOS 

GIRIOSE
Šių metų sausio 20 d. link Jur

barko, prigludusio prie senojo 
Nemuno, iš visų Lietuvos ap
skričių skubėjo savanoriai. Šį 
kartą ne su karine ekipiruote, 
kaip paprastai į mokymus, o 
medžioklės krepšiais ir dvi
vamzdžiais šautuvėliais nešini.

savanorių medžioklę. 
Medžioklei vadovauja pats

viršila R. Kvietkauskas. Varo
vams komanduoja vietinis me
džiotojas, o jam talkina Regi
manto sūnus Rolandas.

Medžioklės dalyviai išsiri
kiuoja nurodymams. Tylos mi*-

Vykome į seminarą medžioklės nute pagerbiamas šiomis dieno-
klausimais, kurį organizavo 
SKAT štabas, o jam atstovavo 
SKAT štabo tarnybos vado pa
vaduotojas vyr. leitenantas L. 
Bakaitis ir, daugiau kaip 30 
metų medžiotojo stažą turintis, 
SKAT štabo darbuotojas pulki
ninkas leitenantas E. Jakima
vičius. Iš visų savanorių rinkti
nių į seminarą atvyko per 20 
medžiotojų savanorių.

Seminaro tikslas buvo savano
rių medžiotojų tarpe puoselėti, 
garsias senąsias medžioklės tra
dicijas, meilę gamtai, pagarbą 
paukščiui ir žvėriui, drausmę ir 
tvarką medžioklėse.

Pulkininkas leitenantas E. 
Jakimavičius, turintis ilgametę 
medžiotojo ir medžioklės patirtį, 
išsamiai nušvietė, kaip tai įgy
vendinti praktiškai, kokių nega
tyvių reiškinių reikia vengti 
medžioklėje ir jos organizavime.

Pasidžiaugėme, kad mūsų ko
legos, Kauno karinė įgula, 
Marijampolės, Panevėžio sava
noriai, jau turi medžioklės 
plotus, teigiamai sprendžiasi ši 
problema Šiauliuose. Gal ir ki
tose apskrityse atsirastų po 
mišką, kur Lietuvos kareivėliai, 
susibūrę į bendraminčių būrį, 
galėtų gražiai praleisti laisva
laikį medžioklėje.

Seminare kalbėję SKAT štabo 
atstovai sakė, kad medžioklė ne 
tik puikus laisvalaikis, tai spor
tas, jungiantis kelis karybos 
elementus — šaudymą, topogra
fiją, žvalgybą, ugdantis ištver
mę ir greitą orientaciją.

Savanoriai turi ir tradicinių 
renginių: tai šaudymo varžybos, 
turistų sąskrydžiai, paminėti 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
ir Vasario 16-tos šventes, o, kad 
mūsų šventės būtų dar įvaires
nės, nutarėme rengti ir tradici
nes savanorių medžiokles. Pir
majai ir buvo lemta įvykti Jur
barko miškuose.

Sausio 21 d. kėlėme anksti ry
tą ir, nebodami šaltuko bei žvar
baus vėjelio, išvykome už 8 km 
nuo Jurbarko į savanorio virši
los R. Kvietkausko vadovau
jamo medžiotojų klubo valdas, į 
taip lauktą pirmąją tradicinę

LIETUVIU TELKINIAI

liūs. Juo tampa leitenantas S. 
Šarkus. Drąsiausiojo medžiotojo 
medalis atitenka šių eilučių 
autoriui, o šiai medžioklei 
įsteigtas medalis „Pykš pokšt 
nekeberiokšt” įteikiamas leite
nantui R. Lukšai.

Medžioklės laimingieji dar ap
dovanojami knygomis, reika
lingomis savanorio darbe, su 
SKAT vado pulkininko leite
nanto A. Pociaus autografu. 
Visiems medžiotojams šios me
džioklės prisiminimui įteikia
mas pulkininko leitenanto E. 
Jakimavičiaus parengtos 
knygelės „Medžiotojo vadovas”.

Pradėta tradicinių savanorių 
medžioklės metraštinė knyga, 
kurioje pasirašė visi medžioklė
je dalyvavę savanoriai, liko 
nuotraukos ir medžioklės ap
rašymas.

Už šį puikų renginį dėkingi 
SKAT štą^ftjvadovybei, inicia
toriams ifi nepaprastai ačiū 
svetingiems bei nuoširdiems 
jurbarkiečiams — šauniam pir
mosios tradicinės savanorių me
džioklės vadovui viršilai Regi
mantui Kvietkauskui, jo vado
vaujamo klubo medžiotojams, 
kurie nepagailėjo paskutinių
licencijų ir pakvietė į savo 
gražius miškus.

Dar ilgai neblėso medžiotojų 
laužas, miškais nuvilnijo 
savanorių daina, o kiek įspūdžių 
ir vyriškos šnekos! Grįžome 
namo maloniai pavargę, o širdy
je buvo gera, kad pirmoji tradi
cinė savanorių medžioklė iš 
tolimos vizijos tapo tikrove.

LOS ANGELES, CA

R. 1IGINIS KONCERTAS 
ŠV. KAZIMIERO

PARAPIJOJE

Šv.I ^imierope’apijos choro 
koncei, v\ ko sekmadienį, va- 
saiiQ 5 d., 1:30 vai. p.p. 
Atsižvelgiant į tai, kad pa
maldos :iekvieną sekmadienį 
šalia Lietuviškųjų, būna ir įvai
rių tautybių tikintiesiems, diri
gentas ir meno vadovas muz. 
Viktoras Ralys sudarė ati
tinkamai pritaikytą programą. 
Ją atliko vietinės parapijos pajė
gos, jauni talentai, mišrus 
vokalinis ansamblis, solistai: 
sopranas Vita Vilkienė, smui
kas Ievutė Mickutė, lietuvių 
kilmės tenoras Marco Tėti, 
bosas Rimtautas Dabšys, Los 
Angeles Vyrų kvartetas, svečias 
akompaniatorius vargonais 
Mark Robson, UCLA studentų 
styginis rococo kvartetas ir Šv. 
Kazimiero parapijos choras. 
Profesionaliai išspausdinta pro
grama su atliekamų lietuvių 
kompozitorių kūrinių anglišku 
vertimu, pilnu choristų sąrašu, 
Šv. Kazimiero parapijos kuni
gija bei ištisa koncerto eiga.

Koncerto pradžioje pranešėja 
Marytė Newsom lietuviškai 
nekalbantiems klausytojams 
anglų kalba trumpai paaiškino 
būdingą lietuvių religingumą 
giesmėje ir kaip stipri joje 
tautinė dvasia. Padėkojusi už 
atsilankymą, kvietė išklausyti 
Šv. Kazimiero choro antrojo me
tinio žiemps koncerto.

įžanginės vargonų muzikos — 
Toccata in G, — Frescobaldi, 
garsams pasigirdus, eiseną nuo 
altoriaus per visą bažnyčią pra
dėjo choro vadovas ir dirigentas 
Viktoras Ralys. Jį poromis sekė 
choristai, kurių formali apranga 
kėlė žiūrovams pasigėrėjimą.

Prie altoriaus rinkosi styginis 
kvartetas ir koncertą pradėjo su 
Mozarto „Eine Kleine Nacht- 
music”. Šis Vienos klasiko 
kūrinys, žaismingai atliktas, 
davė pradžią pakiliam dėme
siui. Programa buvo balan
suota, įvairi, atidžiai paruošta,

mis miręs ilgametis klubo me 
džiotojas. Gražiai pagerbiami į 
medžioklę atvykę medžiotojai, 
kurie šią savaitę švęs savo gim
tadienį. Jiems įteikiamos ver
tingos knygos su SKAT štabo 
šios medžioklės organizatorių 
autografais. Primenamos sau
gaus elgesio medžioklėje tai
syklės, pranešama, kad šioje 
medžioklėje leista sumedžioti 2 
elnius, 3 šernus, lapes.

Ir štai nekantriai lauktas pir
masis varymas. Miškas suklega 
nuo varovų balsų. Akimis paly
dime du gražuolius elnius, jie 
išbėga flange, toli nuo medžio
tojų linijos.

Antrame varyme, netoli me
džiotojų linijos, lyg varpas 
mišku nuskardena lietuvių ska
liko lojimas ir varovo balsas —
„šernas”. Kauniškio leitenanto 
S. Šarkaus taiklus šūvis, ir 
šernas krenta vietoje. Sigitas, 
lyg atsiprašydamas priklaupia, 
padėjęs ant žvėries ranką, o 
medžioklės vadovas jo kepurę 
papuošia eglės šakute.

Trečiame varyme pro medžio
tojus praliuoksi stirnaitės, pora 
zuikelių. Jie gana drąsūs, tary
tum žino, kad jų medžioklės 
sezonas jau pasibaigęs.

Ketvirtame varyme šernas 
bėga link Jurbarko RTGš vado 
leitenanto R. Lukšo. Rolandas 
paleidžia porą šūvių ir ... šernas 
bėga tolyn.

Atsitiktinai buvęs viduryje 
lauko, šių eilučių autorius 
susiduria su iš miško kampo 
išlėkusiu šernu. Šūvis 100 
metrų nuotolyje, ir kuilys kren
ta. Buvo manyta, kad tai pats 
Rolando šautas šernas, tačiau 
paaiškėjo, kad jis nubėgo kita 
kryptimi.

Paskutiniame varyme žvėrių 
daug — šernai, stirnos, zuikiai.
Tačiau jie grįžta atgal pro
varovus. & m 8ausio 214. įvykusiai medžioklei, kurioje dalyvavo SKATo savanoriai,

Pro medžiotojų liniją bando Pribaigus, dėkojama jos vadovui viršilai Regimantui Kvietkauskui už gerą 
prasiveržti tik laputė ir tai jai medžioklės organizavimą, 
pavyksta. Kažkas šauna porą
šūvių, tačiau pro šalį.

Skelbiama medžioklės pabai
ga, suliepsnoja medžiotojų lau
žas, renkamas medžioklės kara

Kitą kartą, beveik už metų, 
susirinksime Marijampolės 
miškuose zuikelių pagainioti.

Ltn. Č. Bagdonas

didesne dalimi choriniam reper
tuarui skirta.

Prie styginio kvarteto prisi
jungė mišrus vokalinis an
samblis: solistė Vita Vilkienė, 
Adrija Karaliūtė, Birutė Kaspe 
ravičienė, Daina Žemaitytė, 
Marco Tėti, Antanas Polikaitis, 
Virgilijus Kasperavičius. Visi 
drauge pasigėrėtinai atliko 
Bach-Gounod „Avė Maria”. Po 
to, choras^ mišrus kvartetas 
(Vita Vilkienė, Birutė Kaspe
ravičienė, Marco Tėti, Antanas 
Polikaitis), pritariant vargo
nams, atliko Mozarto „Gloria in 
Excelsis”. C. Franck „Panis An- 
gelicus”, šiame koncerte su so
liste Vita Vilkiene praskambė
jo lygia kantilena, gilaus įsijau
timo ramuma. Styginis kvarte
tas gabiai atliko du JS Bacho 
kūrinius — Brandenburg Con- 
certo #3 ir „Air on G String” 
(smuikas solo Ievutė Mickutė) 
pakaitomis su įspūdingomis 
giesmėmis: „Parveski, Viešpa
tie!” — Strolia-Jurkus (solo 
bosas Rimtautas Dabšys) ir „Už 
Lietuvą Tėvynę Motiną” — Go- 
vėdas-Paulavičius. Styginis ro
coco kvartetas po to atliko A. 
Vivaldi „Storm” (iš „The Four 
Seasons”). Šis kūrinys priklauso 
baroko epochos cikliniam žanrui, 
ir melodiškai išplėtota viena jo 
dalis labai tiko šioje programo
je. Styginio kvarteto dalyviai — 
puikūs instrumentalistai: smui
kas — I, Andy Graybill, smuikas 
— II Andrei Ganea, viola — Ma
rio Miragliotta, cello — Marek 
Szpakiewicz. Jų dalyvavimas 
pakėlė koncerto lygį. Toliau 
skambėjo „Sanctus” — C. Gou- 
nod, ištrauka iš šv. Cecilijos Mi
šių — solo tenoras Marco Tėti.
Ši ofertoriumo dalis, laipsniška 
pianissimo linija dirigento buvo 
išvystyta iki antrosios dalies 
„Gloria tua” crescendo, fortissi
mo „Hosana” ir į nuolankią 
maldos pabaigą „Amen”, nuo
stabiai sukauptu choro dėmesiu. 
Los Angeles Vyrų kvartetas, po 
to, atliko J. Gruodžio „Tėve 
mūsų”, savo repertuare daug 
kur atliekama giesme, kuri šia
me koncerte įdomiai papildė 
nuotaiką daugiau tematiniu 
kontrastu. Akompanavo pianis
tė Raimonda Apeikytė.

Religinis koncertas buvo baig
tas choralu iš „Finlandia”,
Sibelius-Bridgman „On Great
Lone Hills”. Choralo lyrinis 
tekstas programoje įdėtas ne
lietuviškas, anglų kalba jis buvo 
ir atliekamas. Vargonų akom- 
panementas tolygiai drama
tiškas, kai šioje išsilaisvinimo

DRAUGAS, šeštadieris, 1995 m. kovo mėn. 11d.

Muz. Viktoras Ralys, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos chorvedys ir 
vargonininkas, prieš religinį koncertą pradeda eiseną nuo didžiojo altoriaus.

Nuotr. Vyt. Fledžinsko

giesmėje-dainoje džiaugsminga 
užuomazga vystosi papunkčiui. 
Čia dirigentas Viktoras Ralys 
pasirodė visame savo pajėgume, 
ir paskutinio akordo kulminaci
ja sudrebino bažnyčią. Koncer
tas baigėsi ovacijomis. Žmonės 
palengva skirstėsi, koncerto at
likėjai sveikino vieni kitus, kad 
viskas puikiai pavyko.

Stasė V. Šimoliūnienė

GAMINAMI NAUJI 
KINESKOPAI

Panevėžio „Ekrano” gamyklo
je pradėti gaminti nauji, 51 cm 
įstrižainės, kineskopai. Jie bus 
ekonomiškesni ir pigesni, ke
liaus tik į Vakarų rinką. Ga
mykla šiemet žada padidinti ki
neskopų gamybą net 30 
procentų.
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Pristatome siuntinius tiesiai j namus 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,

Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubūs siuntiniai persiunčiami

AIR CARGO.

galite užsakyti 5 skirtingus
MAISTO KOMPLEKTUS.
Greitas pristatymas.

2719 West 71 Street,
Chicago, IL 60629

(312)434-2121 
1-800-775-SEND

PEPAKTURE 
May 3 
May 10 
May 20 
Juna 14 
July 12 
July 28 
Auguti 12 
Auguat 30 
Saptambar 2 
Saptambar 8

NEWYORK
81828
81780
81828
81888
81886
81786
81786
81766
81886
81766

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St. 
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

PHONE: 
FAX:

INTERNATIONAL
9525 South 79* Avenue, Hickory Hills, IL 60457

(708)430-7272
(708)430-5783

1995 METAIS KVIEČIAME PASINAUDOTI MUSŲ KELIONĖMIS PO LIETUVĄ IR KITAS 
PABALIUOS RESPUBLIKAS. ŠIAIS METAIS SIŪLOME 26 SKIRTINGAS IŠVYKAS:

Lithuanian Highlights

ATSTOVAUJAME VISAS AKREDITUOTAS PASAULIO ORO LINIJAS. JUMS PAGEIDAUJANT GALIME 
IŠRAŠYTI LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE APMOKĖJIMAS 
GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE. GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ 
PATARNAVIMĄ.
VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS, ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ, KELIONĖMIS LAIVU, 
TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR MES MALONIAI IR PROFESONALIAI APTAR
NAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.

} INTERNATIONAL

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 
TEL: (370) 2-223-147

37 S DAUKANTO 21 
KAUNAS, LIETUVA 
TEL: (370) 7-209-749

LAISVĖS a. 26-209 
PANEVĖŽYS, LIETUVA 
TEL: (370) 54-306-75
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JAV LB Ekonominių Rolkalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr„ Reston, VA 22090,1 
tel. 703) 471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

vadovų ir agentų, kompiuterių 
specialistų.

„PREVENTA”
GARANTUOJA

Viena pirmųjų privačių drau- Į 
dimo bendrovių, įsikūrusių I 
Lietuvoje, buvo „Preventa”. 
Šiuo metu „Preventa” turi li
cencijas ir atlieka 20 gyvybės, 
sveikatos, turto draudimo rūšių, 
yra sudariusi 116,000 sutarčių 
bei išmokėjusi 925,000 litų 
draudimo atlyginimų.

Remiantis Viešosios nuomo
nės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus LTD” apklausos duo
menimis, kuriuos pateikia „Lie
tuvos rytas”, dažniausiai „Pre- 
ventos” paslaugomis naudojasi 
20-37 metų, aukštąjį išsilavini
mą turinys tarnautojai arba 
verslininkai, kurių šeimos pa
jamos vienam asmeniui yra ne 
mažesnės kaip 500 litų per mė
nesį. Tokie žmonės dažniausiai 
draudžiasi nuo nelaimingų atsi
tikimų, draudžia gydymo išlai
das Lietuvoje, turtą, pensiją. 
Pasak „Preventos” generalinio 
direktoriaus Bogdano Jablons
kio, palyginti su Vakarais, 
lietuviai draudžiasi mažai. Tai 
lemia menkos lietuvių pajamos, 
taip pat baimė prarasti įdėtus 
pinigus dėl infliacijos, nenuspė
jamų valdžios sprendimų, ap
skritai nepasitikėjimas privačio
mis bendrovėmis, informacijos 
stygius ir nesugebėjimas būti 
atsakingu už save.

Pagal populiarumo ir patiki
mumo rodiklius „Preventa” yra 
trečioji po Lietuvos valstybinės 
draudimo įstaigos ir bendros 
Lietuvos ir Vokietijos įmonės 
„Drauda”.

Praėjusiais metais „Preven
ta”, apsidraudusiemsjoje, vyks
tant į užsienį, išmokėjo 230,000 
Vokietijos markių. Likviduojant 
sveikatos draudimo įvykius už
sienyje, bendrovei talkina Pran
cūzijos medicininio atstovavimo 
firma „Coris”. Nors sveikatą 
drausti nuostolinga, „Preventa” 
neketina to atsisakyti. Šiuo me
tu bendrovė nebedraudžia auto
mobilių ir niekada nedraudė 
kreditų. Pasak „Preventos” ge
neralinio direktoriaus, „laikas, 
kai visaip viliojome potencialų 
klientą, jau praėjo. Dabar ak
tualiau garantuoti jiems pagal
bą, tapti patikima, patrauklia 
bendrove, todėl vengiame tų 
draudimo rūšių, kur didžiausia 
tikimybė sutikti aferistų”.

........ ■■ .i i.

GAMYKLA NEBUS 
PRIVATIZUOJAMA

„Draugo” skaitytojai jau žino, 
kad, kilus konfliktui dėl Centri
nės privatizavimo komisijos nu
tarimo parduoti Kėdainių che
mijos gamyklą Kauno „Mintos” 
bendrovei, premjeras buvo įpa
reigojęs šios įmonės privatizavi
mo reikalus dar kartą išanali
zuoti. Kėdainių chemijos gamy
klos privatizavimo „byla” pasie
kė Seimą. Šis priėmė beprece- 
dentinį sprendimą — įtraukti 
įmonę į specialios paskirties 
įmonių sąrašą. Tai reiškia, kad 
iki 2000 metų gamykla negalės 
būti privatizuota daugiau kaip 
30 proc. Dabar įmonėje jau yra 
30.3 proc. privataus kapitalo.

Centrinės privatizavimo ko
misijos pirmininkas Kęstutis 
Baranauskas žinių agentūrai 
BNS atsisakė komentuoti Sei
mo sprendimą. Pasak jo, jis 
nematęs priežasčių, dėl kurių 
turėtų keisti jau priimtą Centri
nės privatizavimo komisijos 
sprendimą. Pramonės ir preky
bos ministerijos sekretorius 
Anicetas Ignotas Seimo spren
dimą laiko „konfūzu” ir mano, 
kad tai daugiau etikos klausi
mas, nes vyriausybė ir Valsty
bės kontrolės departamentas 
dar nėra baigę tyrimo dėl Kė
dainių chemijos gamyklos priva
tizavimo. Ministerijos Privatiza
vimo departamento direktorė 
Regina Motiejūnienė sako, kad 
šis atvejis akivaizdžiai rodo, 
kaip žmogus gali apginti savo 
materialinius interesus per val
stybės institucijas. Ji neabejoja, 
kad tai gamyklos vadovo Egidi
jaus Petrausko įtakos rezulta
tai. įmonės direktoriaus vado
vaujama darbuotojų grupė daly
vavo privatizavimo konkurse. 
Jie už įmonę pasiūlė 20 mln. 
litų mažesnę nei konkurentai 
(„Mintos” bendrovė) kainą — 
115,5 mln. litų, todėl konkurso 
nelaimėjo. R. Motiejūnienė ma
no, kad konkursas jau miręs, o 
ministerija gali patirti didžiu
lius nuostolius, jei konkurso nu
galėtojai paduos į teismą.

Kėdainių chemijos gamykla 
yra brangiausia iš visų parduo
tų ar parduodamų Lietuvos pra
monės įmonių. Skirtingai nei 
kitos, ji dirba pelningai, neturi 
skolų ir neima kreditų apyvar
tinėms lėšoms.

TRŪKSTA FINANSININKŲ

JAV „HRStrategies” bendro
vės darbui R. Europoje vadovauja jos 
filialas Vilniuje. Pagrindinis 
bendrovės profilis — parinkti 
aukštos kvalifikacijos darbuoto
jus dirbti Vakarų firmose. Kaip 
„Lietuvos rytui” pasakojo filialo 
Vilniuje direktorė, Amerikos 
lietuvė Audronė Tamulionytė, 
„mums labiausiai trūksta kva
lifikuotu finansininkų, kurie 
galėtų ne tik tvarkyti finansinę 
bendrovės apskaitą, bet ir pla
nuoti jos darbą”. Pagal ko
kios nors firmos paklausimą. 
„HRStrategies” pirmiausia ieš
ko kandidatų savo duomenų 
banke, kuriame yra daugiau 
kaip 1,000 žmonių biografijų ir 
kvalifikacijos aprašymų. Šiuo 
metu dažniausiai darbuotojų 
Lietuvoje ieško Vakarų preky
bos bendrovės. Gerų darbuotojų 
paklausa nuolat auga. Firma 
vidutiniškai per mėnesį ieško 
apie 40 darbuotojų. Dauguma 
Vakarų bendrovių pirmiausia 
ieško aukštos kvalifikacijos bu
halterių, kurių Lietuvoje sunku 
rasti. Lengviau gauti gerų spe
cialistų sekretorių, prekybos

„AUDĖJO” GOBELENAI 
ŽAVI VISUS

Vilniaus audimo fabrikas 
„Audėjas” yra viena iš trijų 
įmonių, per dvejus metus par
duotų už laisvai konvertuojamą 
valiutą. Vilniaus „Audėjo” 38 
proc. akcijų įsigijo fabriko 
vadovai ir vienas vokiečių ver
slininkas. Kaip dirba „Audė- i 
jas”, galima suvokti iš vieno I 
skaičiaus kurį pateikia žurna
listė Aurelija Liauškienė „Lie
tuvos aide”: pernai ten išausta 
200,000 metrų audinių daugiau 
negu 1993 m., iš viso — 2.5 mln. 
metrų audinių. Penktadalį to 
kiekio nusipirko lietuvaičiai, 
visa kita iškeliavo į Vakarus ir 
Rytus.

Sako, kad iš užjūrio į Lietuvą 
atvykę svečiai perka visomis 
vaivorykštės spalvomis žaiža
ruojančius „Audėjo” gobelenus, 
juos įrėmina ir tokiais paveiks
lais puošia savo butus. Lietuvoje 
„Audėjo” gobelenai dažniausiai 
naudojami baldams gaminti.

Fabrike dirbama trimis pa
mainomis, tačiau sandėlis — 
beveik tuščias — labai daug 
užsakymų. Nesiskundžia ir fa
briko darbininkai, sakantys, 
kad fabrike jie jaučiasi saugiai 
ir žino, jog ryt, poryt ir po metų 
turės gerai apmokamą darbą. 
Tačiau ne visiems patinka, kad 
fabrikas našiai dirba ir žmonės 
jame uždirba. „Audėjo” genera
linis direktorius Jonas Kar
čiauskas sako, kad neseniai gar
bios įstaigos tarnautojai tikrino 
anoniminį skundą.

Anonimas skundėsi, kad ben
drovės vadovai nesirūpina 
laisvalaikiu, kad pionierių 
stovyklos vaikams nebėra, kad 
vakaronių niekas neorganizuo
ja. J. Karčiauskas sako, kad 
liūdna pasidarę — tai vėl socia
lizmas. Jis tvirtai įsitikinęs, kad 
darbdavys darbininkui privalo 
duoti ne vakarones, o galimybę 
uždirbti. „Darbininkas visus 
savo gyvenimo poreikius turi 
patenkinti už lėšas, savo ranko
mis uždirbtas. Jeigu to nėra, 
direktorius turi atsisveikinti su 
postu”, sako J. Karčiauskas.

J. Karčiauskas yra ir Lengvo
sios pramonės asociacijos prezi
dentas. Asociacijai priklauso 99 
įmonės. Neseniai asociacija 
kreipėsi į vyriausybę su nutari
mo projektu, kad visų pirma lie
tuviška prekė būtų Lietuvai. 
Šalies lengvosios pramonės pre
kės atitinka tarptautinius stan
dartus, vis dažniau yra geresnės 
kokybės negu itališkos ar pran
cūziškos. Pavyzdžiui, policijai 
nupirkti italų gamybos batai pa
sirodė esą pagaminti visai 
netolimame užsienyje. O Lietu
vos avalynininkai, kol batai 
„užsienyje” perkami už labai 
didelius pinigus, stovi be darbo. 
Tas pats ir kitose pramonės 
šakose.

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms Ir draugams LIETUVOJE, rūkytos 
kiaulienos mėsos produktų rinklių.

$65.00 
3kg.

3 kg.
2 kg.
2 kg.

15A—15 kg. $95.00 13A—13 kg. $80.00 10A—10 kg
Kumpis 6 kg. Kumpis 4 kg. Kumpis
šoninė 3 kg. šoninė 3 kg. Dešros
Dešros 3 kg. Dešros , r. 3 kg. šoninė
Lašiniai 2 kg. Lašiniai 2 kg. Lašiniai
Karbonadas 1 kg. Karbonadas 1 kg.

10 kg. 
(33 Ib)

$2.87 Ib.

13 kg. 
(28 Ib)

$2.86 Ib.
„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos Skyriaus.

Siuntinys bus pristatytas j namus laikotarpyje dviejų savaičių nuo užsakytos datos, čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax’u arba paštu.

DS ENGINEERING, INC 
12421 Archer A venų* 
Lemont, IL 60439

Tel.: 706*257-2034 
Fax: 706-257-6682

„ŽIEDLAPIAI” — poeto Romualdo Kisieliaus

nauja poezijos knyga. Išleista 1994 m. pabaigoje, Lietuvoje, 
J. Naviko leidykloje „Austėja”. Knyga 143 psl., celofaniniu 
viršeliu. Joje atspausdinti 139 eilėraščiai su 15 autoriaus 
nuotraukų. Kaina $7.50, įskaitant persiuntimą. Knygą gali
ma gauti rašant: Romualdas Kisielius, 36 Kenbury Rd., 
Somervllle, NJ. 08876.

FINANSŲ MINISTRAS
PASITRAUKĖ RAMIAI

Po daugiau nei dvejų metų 
darbo vyriausybėje dėl pašliju
sios sveikatos atsistatydino 
finansų ministras Eduardas Vil
kelis. „Lietuvos aidas” kalbėjosi 
su juo po atsistatydinimo apie 
svarbiausius ekonominius, fi
nansinius sprendimus, priimtus 
jam esant vyriausybėje.

E. Vilkelis sako, kad Lito pa
tikimumo įstatymas priimtas 
nelaiku, nes tuo metu Lietuvos 
bankas jau sėkmingai vykdė pi
nigų politiką. Eksministras 
pripažįsta, kad lito susiejimą su 
doleriu teks naikinti, tačiau 
„išeiti iš Lito patikimumo įsta
tymo bus daug sunkiau, negu 
įeiti. Turės praeiti ne mažiau 
kaip dešimt metų. Dabar kalbė
ti apie lito atsiejimą — pražūtin
ga. Jei šiandien priimtume 
sprendimą litą „atrišti” būtų 
milžiniškas infliacijos šuolis ir 
sulauktume ekonominės bei so
cialinės griūties”.

Finansų eksministrui nepa
tinka biudžeto formavimo prin
cipai. „Labai įdomiai remiamas 
žemės ūkis: jam skiriama 100- 
200 mln. suma milžiniška, o 
grįžtamojo ryšio nėra. Praėju
siais metais šitos šakos atseit 
nesubsidijavome, o suteikėme 
paskolas. Bet jų grąžinimas, 
mano manymu, beviltiškas. Že
mės ūkį reikia remti, bet taip, 
kaip daroma dabar-beprasmybė. 
Antras dalykas — nėra esminių 
reformų nei švietimo, nei svei
katos, nei mokslo finansavimo 
srityse. Tai pagrindiniai biudže
to lėšų naudotojai ir čia visiškas 
chaosas. Nedrįstame, bijome pe
reiti prie mokamo gydymo, mo
kymo. Aš to nesuprantu. Dabar 
Lietuvoje yra apie 1 mln. žmo
nių, kuriuos reikia remti”, sako 
E. Vilkelis.

Rima Jakutytė

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

10 kg. 
(22 Ib)

$2.95 Ib.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—2O°/o—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32O8'/i West 951h Street 

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME

$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International 
(We also nedd agents)

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

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

BEN SERAPINAS 708-836-2980

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

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. Pulaskl Rd. 
Tol. (312) 581-4111

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

Prie ėelmoe priimu pilnam išlai
kymui senyvo amžiaus žmogų.

Tel. 312-471-2610

Take 
Stock 
inAmerlca

...

e(—TGtiScdjSAVINOS 
BONDS

A puhln icrvKT of this ncwtpapcr

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bui.:312-585-4100, ras.: 312-778-3971

ACCENT REALTY, INęJ
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bu*. 708-636-9400 
R**. 708-423-0443

ASTAT. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa

tarnauja įvairių nuosavybių pir

kime ir pardavime, mieste ir 

•priemiesčiuose.

HELP VVANTED

Reikalinga moteris ligonės 
priežiūrai su apsigyvenimu tel. 
(815) 337-2038 nuo 8 vai. vakaro.

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJEINFORMACIJA:

(813) 894-7799 
DARBO LAIKAS: 

PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 
10 v.r. - 4 v.p.p.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

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

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

Aleksas, tel. 202-244-2373
L

CON8TRUCTION
Mušt have asphalt experience; mušt 
have a COL; mušt know paving equip- 
ment.

Midland Paving 
Tel. 1-708-482-9185

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tel. 312-237-0078

RENATAS EMPLOYMENT AGENCY
ofters domestic jobs, housekeepers. 
babysitters, for English speaking 
women. Good pay. Call and leave 
message, tel. 312-288-7287

IEŠKO DARBO

Darbštus, rimtas vyras ieško 
auto mechaniko darbo arba prie 
statybos. Turi darbo leidimą.

Tel. 708-656-6589

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

Ontu^ KMIECIK REALTORS 

!į| 7922 S. Pulaski Rd.
* « 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

House for Sale

by ovvner, 4 bdrm., 1% 
bath, centrai air; finished 
bsmt. with bar; 2 car 
garage with carport; large 
back porch; maintenance 
free exterior; many extras; 
immaculate.

67 St. & Kostner 
Appt. only.

Tol. 312-767-1097

FOR SALE
VVheaton, IL $188,500 

Neat Extras. Brick 11/2 story 
Cape Cod on large yard, olose 
to all amenities. So much house 
for the money. Shop & com- 
pare. 4 bdrms.

BAIRD & VVARNER 
Pat Budingame 

Tel. 708-665-1855

FOR RENT

FOR RENT
Apt. 4 rms, 2 bdrms, heated, 
carpeted, appliances incld. $400 
per mo. Cicero location.

Tel. 708-863-4926

Išnuomojama* erdvus, modernus 6 
kamb. bt., antrame aukšte su cen- 
traliniu oro vėsinimu Marųuette Pk. 
apyf. $800 Į mėn. + „aec. depoalt”. 
Kreiptis tarp 2 v. p.p. - 6 v.v. tel. 
312-430-7030.

BUTAI PENSININKAMS, modernūs.
erdvūs, savarankiškai tvarkytis gražioj 
aplinkoje, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite proga, 
kreipkitės; Vilią Maria, P.O. Box 158, 
Thompson, CT 08277.

Išnuomojama* apšildoma* 4 
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel 312-779-8193. Kalbėti ang
liškai.

Išnuomojamas B kamb. 2 mieg.
apšIMytaa M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl $428 į

♦ 1 mėn. „eecurtty dop" Ir 
. Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

I
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

ŽINOTINA, PILDANT 
FEDERALINIUS MOKESČIUS

Namų pirkėjams yra leisti kai 
kurie namų paskolų nurašymai. 
Tie, kurie pernai metais įsigijo 
nuosavybę: ar tai naują^pidelį, 
gražų namą, ar ištaigingą butą; 
švenčių metu, aišku, su drau
gais ir giminėmis džiaugėsi, 
naujos gyvenvietės patogumais 
ir nauja gražia aplinka. O 
dabar, šių metų pradžioje, jų 
laukia naujas ,,džiaugsmas”, 
pildant pirmuosius mokesčius, 
kuriuose šį kartą bus namas ir 
paskola.

Visi žinome, kad paskolų pro
centus galima nurašyti. Kai 
1986 m. buvo paskelbti nauji 
mokesčių mokėjimų patvarky
mai, buvo leista vidutinio tur
tingumo žmogui nurašyti tik 
pirmosios ar antrosios paskolos 
procentus. IRS sako, kad pro 
centai yra ,,a charge for the for- 
bearance of money”. Ši definici
ja apima mokėjimus už taškus 
(„points”) paskolos davėjui, kaip 
dalį namų finansavimo, nes į 
taškus (points) žiūrima, kaip iš 
anksto užmokėtus (pre-paid) 
procentus. Viepas taškas lygus 
vienam paskolos procentui. 
Taškus galima vadinti ir 
užmokesčiu už paskolos gavimą, 
nuolaida paskolai, „premium 
charges” ir 1.1., ir jie įeina į stan
dartinę namo pirkimo eigą.

Normaliai mokesčių mokė
tojai negali nurašyti iš anksto 
užmokėtų procentų arba „taš
kų” tais metais, kai juos užmo
kėjo. Bet mokesčių specialistai 
sako, kad „taškai” (points) gali 
būti visai nurašomi, jei jie ati
tinka šioms mokesčių mokėjimo 
taisyklėms:

1. „Taškai” turi būti užmo
kėti, perkant ar pagerinant 
pagrindinę jūsų gyvenamąją 
vietą. Antrieji namai neįskai
tomi. Taip pat „home eųuity” 
paskolos, ar „lines-of-credit” 
neįskaičiuojamos.

2. „Taškai” turi būti išskai
čiuojami kaip paskolos procentų 
dalis.

3. „Taškai” turi atitikti namų 
pirkimo paskolų davėjų duoda
mus „taškus” toje apylinkėje. 
Pvz., jei jūs užmokate 10 taškų 
iš anksto, kad sumažintumėte 
procentus, bet dauguma vieti
nių paskolų davėjų reikalauja 
tik 3 „taškų”, jūs tada galite 
nusirašyti tik 3 „taškus”.

4. Mokesčiai už patarna
vimus: namo įvertinimą, in
spekciją, „title” mokesčiai, 
užmokestis advokatui už tei
sinius patarnavimus ir 1.1, nėra 
laikomi „taškais” ir jų negalima 
nurašyti. Į tai įskaitomos ir 
išlaidos, padarytos paruošiant 
paskolą, ir kitokie patarna
vimai, kuriuos atlieka paskolos 
davėjas.

5. Kas yra užmokėta kaip 
„taškai”, turi būti aiškiai pa
skolos davėjo pasakyta pirkėjui 
„Uniform Settlement Sta- 
tement” (HUD-1)” dokumente.

6. „Taškai” turi būti tiesio
giai pirkėjo užmokėti. Šie
mokėjimai gali apimti: įmokė- 
jimą, užstatą ir „eames money” 
tol, kol mokėjimo suma atitinka 
„taškus”, kurių reikalauja pa
skolos davėjas.

IRS šią taisyklę pakeitė perei
tų metų balandyje. Revenue 
Procedure 94-27, IRS sako, kad 
„taškai” užmokėti, ar reikalau
jami užmokėti (charged) par
davėjui, dabar gali būti užskai
tomi lyg pirkėjas juos būtų 
užmokėjęs, tol, kol pirkėjas 
atima sumą, užmokėtą už 
„taškus”, nuo pagrindinės 
pirkimo sumos; kas nulemia 
uždarbį (capital gain), kai 
namas bus parduodamas.

Kaip šis pakeitimas padeda 
namų pirkėjams? Sakykime,

kad norime pirkti namą, už 
$150,000, bet neturite pakan
kamai pinigų užmokėti 20% 
įmokėjimą (down payment), 
plius 4 „taškus” ($6,000), bai
giant namo pirkimo procedūrą. 
Jūs prašote, kad pardavėjas 
užmokėtų tuos „taškus” ir tai 
pakelia pirkimo kainą 6,000 dol. 
- iki $156,000.

Kodėl? Pirmu atveju jūs, bai
giant tvarkyti pirkimo pro
cedūrą, turite sumokėti 
$36,000: $20% nuo $150,000 ir 
$6,000 už „taškus”. Antru at
veju jums reikia mokėti tik 
$31,200: tai 20% nuo $156,000. 
Ir jūs dar galite nusirašyti tuos 
$6,000, kaip ,,tax deduction” už 
pardavėjo užmokėtus „taškus”.

Šis IRS pakeitimas galioja 
nuo 1991 m. sausio 1 d. Visi, 
kurie pirko namus po šios dar- 
tos su namo pardavėjo užmokė
tais „taškais” ir jų nenurašė 
nuo mokesčių mokėjimo sumos, 
gali tai padaryti dabar; gali 
užpildyti papildomą federalinių 
mokesčių formą už tuos metus 
(amended return) ir gauti atgal 
pinigus (refund). Naudokite 
„form X” ir parašykite viršuje 
dešiniame kampe „Seller-paid 
points”. The Mortgage Bankers 
Association numato, kad Vals
tybės iždas gali išmokėti iki 3 
bilijonų dolerių mokesčių mokė
tojams už šias pataisas. Perfi- 
nansuojant namų paskolą jau 
yra kitas dalykas. Bet kuris 
„taškas”, užmokėtas perfi- 
nansuojant, nėra visas nura
šomas, vadovaujantis taisykle,

kad nurašymai turi būti 
išdėstyti per visą paskolos laiką 
(prorated over the term of loan). 
Pvz., jei jūs užmokėjote $3,000 
už „taškus”, norėdami iš naujo 
perfinansuoti 30 metų paskolą, 
galite nusirašyti $96.60 kasmet 
($3,000/30). Bet jei jūs perfi- 
nansavote jau kartą perfinan- 
suotą paskolą, „taškų” suma, 
likusi nuo pirmo perfinan- 
savimo, kuri nebuvo nurašyta 
nuo mokesčių, dabar gali būti 
visa nurašyta. Naudojant 
anksčiau pateiktą pavyzdį, jei 
jums liko 20 metų iš jau anks
čiau perfmansuotos paskolos, 
$1,932 ($96.60X20), ir tai galė
tumėte nurašyti šiais metais. 
Mokesčių mokėjimo specialistai 
sako, kad pavėluoti mokėjimai 
ar bausmės gali būti nurašytos 
nuo mokesčių, jei jie susieti su 
pinigų naudojimu, ne išlaidomis 
už pavėluotų mokėjimų surinki
mą. Tai laikoma patar navimais.

Jeigu turite didesnį turtą, yra 
geriau turėti gerą mokesčių 
patarėją paruošėją. Mokesčių 
taisyklės yra komplikuotos, 
dažnai keičiamos ir užpildyti 
mokesčių formas tiksliai gali 
būti sunku. Profesionalo pa
tarnavimai kainuoja. Bet tai 
dažnai apsimoka, nes gali būti 
surandami būdai, kaip jūs galite 
sutaupyti pinigų, mokant mo
kesčius, jie suras jūsų anksčiau 
padarytas klaidas, ir jūs būsite 
ramus, kad mokesčių formos 
yra tinkamai užpildytos, IRS 
negalės prie jūsų prisikabinti. 
Ypač šiais laikais, kai viskas 
tvarkoma elektronine — kom
piuterių sistema, įvairūs „už
miršti” ar neteisingi užrašymai 
bei nurašymai, labai lengvai 
IRS įstaigos surandami ir pa
gaunami.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (1995.1.25 — Real 
Estate by Jim DeBoth).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

♦ '
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Dalia Kaunienė (kairėje), LVV Ortopedinės operacinės Vilniuje komisijos 
pirm., su anesteziologe dr. Marjorie Brennan, kuri dalyvavo visose trijose 
„Lietuvos Vaikų vilties” medicininio kadro iš JAV kelionėse į Lietuvą.

Nuotr. Jono Tamulaiėio

A.tA.
PRANUTEI JANUŠAUSKAITEI 

IVANAUSKIENEI

užbaigus jos žemiškos buities ciklą, jos broliui JUR
GIUI JANUŠAIČIUI su šeima, dukrai, sūnui, sese
rims, anūkams ir kitiems giminėms reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Elena ir Juozas Ambrazaičiai 
Jadvyga ir Juozas Bartkai 
Stasė ir Valys Balčiūnai 
Jadvyga ir Kazimieras Barūnai

■ Algimanta Dautartienė 
Teodora Ilekienė 
Sofija ir Antanas Kalvaičiai 
Ona ir Narimantas Karasos 
Sofija Kazlauskienė 
Ona ir Petras Laniai 
Bronė LepeSkienė 
Ada Monkienė 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Aldona Sandargienė 
Valė ir Antanas Skriduliai 
Regina ir Bronius Snarskiai 
Serafiną Sukarevičienė 
Ona Zdariinskienė 
Ona iindiiuvienė

A.tA.
ONA JUOZELSKYTĖ 

BURNEIKIENĖ
A.tA.

POVILAS BURNEIKIS

Ši metų kovo 15 d. sueina penkeri metai, kai iš šio pasaulio 
atsiskyrė mūsų Mama ir Močiutė, Ona Burneikienė. Mūsų 
Tėtės bei Senelio, Povilo Burneikio, 13-tąsias metines minė
sime kovo 25 d. Holy Family bažnyčioje, Kirkland, Washing 
ton, už a.a. Onos Burneikienės sielą bus atnašaujamos šv. Mi
šios kovo 15 d., 8:40 vai. ryto; už a.a. Povilo Burneikio sielą, 
kovo 25 d., 5 vai. vakaro.

Kviečiame visus draugus, gimines, bei artimuosius 
prisiminti velionių sielas savo maldose.

Sūnus Romas Burneikis su vaikais, ir duktė Zita 
Petkienė su vyru Juozu.

A.tA.
CASIMER VALIS

•.i

Gyveno Maywood, IL.
Mirė 1995 m. kovo 9 d., 12:20 vai. p.p., sulaukęs 70 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: žmona Katrina, duktė Astra, žentas Thomas 

Rudaitis, sūnus Antanas Alkevičius; anūkai: Angelą Rush, 
Kristine Garwitz su vyru Dennis, Cynthia, Antanas, Astrutė, 
Tomukas.

Velionis pašarvotas kovo 12 d., sekmadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Bormann laidojimo namuose, 1600 Chicago Avė., Melrose 
Park, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, 15 Avė. 
ir Iowa, Melrose Park, kurioje bus aukojamos lOval. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 
708-344-0714.

Mylimai Sesutei

A.tA.
JADVYGAI P. RUDAVIČIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą MARCELEI RAŠIMIENEI ir jos šeimai. 
Jungiamės liūdesyje ir maldoje.

Buvusios mokslo draugės:
S. Bražionienė
J. DamuSienė
T. Norkienė
Br. Prapuolenienė 
P. Šošienė

A.tA.
AGNUTEI JASAITYTEI KIŽIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. 
JUOZUI, vaikams ir artimiesiems.

Gimnazijos klasės draugai:
L. Garbaliauskas,
A. Skilandžiūnienė Venckutė, Kanada,

V. Baltutis, I. Migevičiūtė Dudaitienė, 
A. Navakas, Australija,
J. Orentas, S. Miknaitis, JAV

A.tA.
NADEI LIRGAMERIENEI

mirus, jos dukrą LIGI JĄ BARDAUSKIENĘ su vyru 
JULIUM, sūnų EDVARDĄ su žmona LEONORA, 
mirusio sūnaus žmoną LESLIE, anūkus, proanūkus 
ir visus likusius jos artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

R. ir T. Hobsonai su Seimą 
Z. Dalibogienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. kovo mėn. 11 d. 7

A. t A.
KOSN'ANCIJA dičiūnienė

Gyveno Dalias, TX, anksčiau Rockford, IL.
Mirė 1995 m. kovo 8 d. 4 vai. p.p., sulaukusi 75 metų.
Gimė Lietuvoje, Antalieptėje, Zarasų apskrityje.
Amerikoje išgyveno 44. m.
Nuliūdę liko dukterys: Birutė Voilec su vyru Herman, 

Irena Sharpe su vyru Mike, Nijolė King su vyru Jeffrey, keturi 
anūkai: Greg, Aleksas, Alicia ir Jokūbas; vyro sesuo Paulina 
Rutkauskienė su vyru Kaziu ir daug giminių Lietuvoje.

Priklausė Rockfordo lietuvių klubui ir daugeliui 
lietuviškų organizacijų.

Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 12 d. nuo 1 iki 4 v. 
p.p. Gasparini & Oliveri Funeral laidojimo namuose, 707 Mar- 
chesano Dr., Rockford, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 13 d. Velionė 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Po 9:00 vai. 
ryto gedulingų šv. Mišių už velionės sielą, ji bus palaidota 
Kalvarijos kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, anūkai ir kiti giminės.

A.tA.
EMILIJA ČEPUTIENĖ 

VASERYTE
Gyveno Ottavva, Ont., Canada.
Mirė 1995 m. vasario mėn. 27 d., sulaukusi 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Skuode, Mažeikių apskr. Paskutinius 13 

metų gyveno Ottavvoje. Prieš tai — Muskegon, MI ir Chicago, 
IL.

Nuliūdę liko: vyras Klemensas, duktė Rūta Taaffe, žentas 
Gerald, Kanadoje, sūnus Klemas Čeputis, marti TerAė, 
anūkas Erikas Evanston, IL ir giminės Lietuvoje.

Po gedulingų šv. Mišių už velionės Emilijos sielą Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, ji buvo palaidota 1995 m. kovo mėn. 4 
d. Hope kapinėse Gloucester, Ont., Canada.

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

mirus, liūdinčius — žmoną ALDONĄ, dukrą RITĄ 
POULOS su šiema, sūnus — ALGIMANTĄ, MARIU 
ir RIMĄ, seserį SOFIJĄ RIPSKIENE su šeima, brolį 
ALBINĄ su šeima Lietuvoje, brolienę 
KONSTANCIJĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Kazys ir Liucija Balsevičiai

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 MILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LF.MONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (A DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

Į
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Šilas” giedos Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje sekma
dieni, kovo 12 d., 10:30 vai. r., 
šv. Mišiose; tos pačios dienos 4 
vai. popiet atliks koncertą 
Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės — Kovo 11-tosios — 
minėjimas jau šį sekmadienį, 
kovo 12 d., Jaunimo centre. 
Minėjimo laikas ir tvarka daug 
kartų skelbta mūsų žiniasklai- 
doje, tad tenelieka nei vieno 
susipratusio lietuvio, kuris šią 
džiaugsmingą mums visiems ir 
mūsų tautai šventę ignoruotų. 
Mūsų broliai ir sesės tėvynėje 
vieningai reikalavo nepriklau
somybės ir 1990 m. kovo 11 d. 
mintis tapo kūnu. Parodykime 
ir mes vienybę, dalyvaudami 
minėjime. Rengia Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga.

Dr. Dalios Kučėnienės 
knygos „Žemaitė Amerikoje” 
sutiktuvės bus kovo 19 d., 4 vai. 
popiet, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Knygos sutik
tuves ruošia JAV LB Švietimo 
taryba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Lietuvių Pensininkų sąjun
gos narių susirinkimas šau
kiamas kovo 16 d., ketvirta
dienį, 1 vai. po pietų, V.D. 
Šaulių rinktinės salėje, 2417 W. 
43rd St. Darbotvarkėje: trum
pas susirinkimas su praneši
mais, šilti pietūs ir atgaivai- 
dovanų paskirstymas. Nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami daly
vauti.

Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkė (per pirmininką 
R. Rimkų), Berwyn, IL, atsiuntė 
„Draugui” 100 dol. Nuoširdus 
ačiū už auką vieninteliam už
sienio lietuvių dienraščiui. 
Parama šiuo metu yra labai 
reikalinga ir tikrai įvertinama.

Viktoras Bakšys, Dorches- 
ter, MA, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratos mokestį už 
kalendorių ir kalėdines atviru
tes, pridėjo 105 dol. Tariame 
nuoširdų ačiū už auką ir tikrai 
įvertiname laikraščio rėmėjo 
dosnumą.

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-656-2550.

(sk)

x Keliaujantiems į Lietuvą, 
būtina įsigyti knygą su informa- 
cįja, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė; galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Advi- 
sers Ine. 1515 N. Harlem f 110, 
Oak Park, 11 60302.

(sk)

Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo parapijos Brighton 
Parke sukaktuvinis koncertas, 
parapijai švenčiant 80 metų 
jubiliejų, vyks balandžio 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., parapi
jos bažnyčioje. Programą atliks 
pianistas Artūro Nieto-Doran- 
tes, styginis ansamblis Cuer- 
das Clasikas, be to, pasaulinio 
masto bosas-baritonas solistas 
Arnoldas Vokietaitis, trys 
solistės: Lijana Kopūstaitė, 
Genutė Bigenytė, Virginija 
Bruožytė. Programoje pa
sirodys taip pat ir sol. Algi
mantas Barniškis. Daugiau 
informacijų apie koncertą gali
ma gauti, paskambinus tel. 
312-523-1402.

Rita ir Jurgis Riškai, Palos 
Hills, IL., iki šiol paaukoję 1,000 
dolerių Draugo fondui, ragina 
visus savo draugus ir pažįsta
mus taip pat prisidėti prie 
lietuviškos spaudos išlaikymo ir 
įstoti nariais bei padidinti 
įnašus Draugo fonde.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, kovo 15 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, programą 
atliks partizanų-tremtinių 
dainos viehetas „Šilas”, vado
vaujamas Marijos Gražulienės. 
Visi kviečiami ir laukiami. 
Atvykite!

Dvi Čikagos lituanistinės mokyklos mokinės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Iš kairės: Karina Turnerytė ir Indrė Žukauskaitė.

Nuotr. Vlado Žukausko

x Dėmesio! „Lietuvos 
Aidų” radijo programos 
reikalais kreipkitės: 2624 W. 69 
St., tel. 1-219-696-2228. Klau 
sykitės penktadienio vakare 
nuo 7 vai. iki 8 vai.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

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

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $35 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St, 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(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 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. 312-2334335.

(sk)

Gėlių ir darželių paroda 
(Chicago Flower and Garden 
Show) prasideda kovo 11 d. 
McCormick Place parodų salėje 
ir tęsis iki kovo 19 d. Tai 
tarytum ankstyvas pavasaris, 
kai aplinkui dar vis žiema. Mil
žiniška parodos salė prisipildo 
įvairiausių spalvų, formų bei 
kvapų, kuriuos skleidžia tūks
tančiai žydinčių ir žaliuojančių 
augalų, išdėstytų pavyzdiniais 
želdiniais. Su savo „gyvomis 
prekėmis” — augalais, (kamba
riniais ir darželiniais), sėklomis, 
žemės darbo įrankiais ir 1.1., 
dalyvauja Čikagos bei apylinkių 
didžiausi daržininkai. Parodą 
tikrai verta aplankyti. Papi
gintomis kainomis iš anksto 
bilietus galima įsigyti didžiosio
se maisto parduotuvėse 
(„Dominicks”, „Jewel”).

Irena Kairytė yra nauja 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komiteto narė. Ji tvarko našlai
čių globėjų ir našlaičių kartote
ką. Šiuo metu „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas jau globo
ja Lietuvos 340 našlaičių ir 17 
našlaičių studentų, invalidų.

Į „Draugo” koncertą, kuris 
įvyks balandžio 2 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, bilietai 
jau gaunami dienraščio ad
ministracijoje. Koncerto progra
mą atliks Lietuvių Operos cho
ras, dir. muziko Alvydo Vasai- 
čio, ir mūsų mėgstamiausi solis
tai — Dana Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Visus maloniai kvie
čia koncerte dalyvauti „Drau
go” renginių komitetas.

x Atidaroma Juozo Mačė-
no paroda Pasaulio lietuviu 
centre, galerijoje, Lemont, IL, 
kovo 11 - kovo 25 d. 
Atidarymas šeštd. kovo 11 d. 
7:30 v.v. Parodos lankymo 
valandos: šeštd. ir sekmd. 11 v.r.
- 2 v. p.p.

(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)
I

x Orkestras „Nemunas”
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-5141.

(sk)
x Jau laikas tvarkyti 

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

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
REZMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

„PAVASARIO ŽIEDŲ” 
RENGINYS

Saulutė kasdien vis aukščiau 
dangumi kopia ir savo spin
duliais vis šilčiau glamonėja 
žemę — žadina stoti, dirbti ir 
gyvenimu džiaugtis. Na, ir koks 
galėtų būti didesnis džiaugsmas 
mokslą einančiam jaunimui, 
kaip po visos eilės mokslo metų, 
gauti mokyklos baigimo ates
tatą! Neabejotina, kad jaunuolį, 
į rankas pasiėmusį mokyklos 
baigimo atestatą, užplūsta 
banga jausmų: džiaugsmo, 
liūdesio nuotaikos pinasi į vieną 
vainiką. Ir tai suprantama, nes 
jaunuoliui tenka skirtis su 
mokykla, mokslo draugais, su 
kuriais buvo praleisti patys 
gražiausi nerūpestingo gyveni
mo metai. Šitokių nuotaikų 
bangavimo metu prie abiturien
to atskuba tautinio idealizmo 
vadina , LMKF Chicagos mote
rų klubo valdyba, pirmininkės 
A. Ripskienės vadovaujama, ir 
kviečia jaunimą į tradicinį „Pa
vasario žiedų” renginį. 
Renginys yra skirtas abitu
riento džiaugsmui ir jo garbei. 
Renginyje jaunimas gaus 
privilegiją pasisakyti apie savo 
pasiektus mokslo, meno, 
muzikos, sporto laimėjimus ir 
pareikšti ateities planus, viltis. 
Kad renginys būtų iškilmingas 
ir paliktų visam gyvenimui 
šviesų prisiminimą, tai rengėjų 
pats didžiausias nemigos naktų 
rūpestis. Rengėjos pasikvietė į 
talką ir abiturientų mamas, 
sudarė pagalbinį komitetą, 
kuris jau ir pareigomis 
pasiskirstė. Dalyvauti renginyje 
jau yra užsiregistravę 28 abi
turientai. Laukiamąją daugiau. 
Abiturientams bus suteiktas ir 
spaudos dėmesys, pateiktos jų 
nuotraukos ir aprašymas 
„Draugo” dienraštyje, kad pla
ti lietuvija galėtų pasidžiaugti 
savo pozityviu, mokslo siekian
čiu, atžalynu. „Pavasario žiedų” 
renginio esminė paskirtis yra 
giliareikšmė: burti, jungti 
jaunimą ir jį glaudinti prie 
tautinio kamieno, jam įdiegti 
atsakomybę už tautinį išlikimą, 
bei pratęsimą rytojui.

Tradicinis „Pavasario žiedų” 
renginys įvyks birželio 4 d. 
Lietuvių centre, Lemonte. Visi 
kviečiami šią datą pasižymėti ir 
pasistengti dalyvauti, pa
remiant savo atžalyną ir pasi
džiaugiant jo laimėjimais. 
Registracijos bei dalyvavimo 
bankete reikalu skambinti 
klubo pirmininkei Al. Rip- 
skienei, tel. 708-424-5588.

Z. Juš.

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)

x Kazy s Vilčiauskas, Šliū
po g-vė 27 C, Šiauliai, ieško 
savo giminių: Vilčiausko 
Juliaus, gim. Gedvydžių km., 
Šiaulių apskr., Gruzdžių valsč., 
išvykusio į JAV po I Pasaulinio 
karo. Juliaus duktė Leonora, 
ištekėjusi, sūnus kun. Jurgis, 4 
broliai: Julius, Vincas, Antanas 
ir Stasys.
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x Irena Kriaučeliūnienė, 

„Dainavos” ansamblio 50 m. 
jubiliejaus rengimo komiteto 
pirmininkė, praneša, kad aukos 
dar priimamos, bet kad patektų 
į specialų leidinį, jas reikia 
gauti kuo greičiausiai. Malo
nėkite aukas siųsti: O. 
Kremerio, 1005 Sherwood 
Dr., LaGrange Park, IL 
60525, tel. 708-354-7374.

(sk)

x Smuikininko Raimundo 
Katiliaus ir pianisto Leonido 
Dorfmano koncertas įvyks 
balandžio 1 d., šeštadieni, 5 
vai. p.p. „Tėviškės” parapijos 
bažnyčioje, 6641 S. TVoy. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(sk)

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių moterų sąjungos centro valdybos posėdyje š.m. vasario 25 
d. sės. kazimieriečių motiniškame name. Posėdyje buvo aptarti ir seimo, įvyksiančio rugpjūčio 
mėn., reikalai. Sėdi iš kairės: Vida Sakevičiūtė, Sabina Henson, pirmininkė Dale Murray, Angelė 
Leščinskienė, sės. Angelė Balčiūnaitė, Bronė Motušienė; stovi: Elzbieta Žibąs, Palmera Breiden- 
bach, Elaine Valentinas.

AR PAGERINSIME DANTŲ 
SVEIKATĄ LIETUVOJE

Pradžia jau padaryta. Praėjusį 
metų rugsėjo mėn. pradžioje 
Lietuvoje iškilmingai buvo 
atidaryta bendradarbiavimo ba
zė tarp Kauno Medicinos aka
demijos Stomatologijos fakulteto 
ir „Dantų sveikatos apsaugos 
Lietuvai” (Dental Assistance 
Foundation to Lithuania — 
DAFL) organizacijos, kurią prieš 
keletą metų įsteigė keletas 
dantų gydytojų bei entuziastų, 
vadovaujamų Leonido Rago, 
DDS.

Kauno Medicinos akademijos 
Stomatologijos fakultete buvo 
įrengtas pagal vakarietiškus 
standartus dantų sveikatos 
priežiūros kabinetas su mo
dernia įranga, kurią DAFL 
atsiuntė iš Amerikos, o taip pat 
buvo parūpinti reikalingi in
strumentai, medžiagos ir 
vaistai.

Pagrindinis šio dantų kabine
to tikslas yra perteikti jame 
vakarietiškus dantų apsaugos 
įgūdžius odontologiją baigian
tiems studentams ir dės
tytojams.

Pirmoji naujai DAFL įsteig
tame dantų priežiūros kabinete 
šešis mėnesius darbavosi Judita 
Martin, RDH. Ji dėstė jos pačios 
įsteigtą dantų higienos kursą 
odontologiją baigusiems studen
tams ir parengė kvalifikuotus 
higienistus, kurie kiek pajėg
dami, tęs Juditos pradėtą darbą 
toliau.

Paskutiniu metu Stomatolo
gijos fakultete penketą savaičių 
savo įgyto darbo patirtimi 
dalinosi taip pat ir Romualdas 
Povilaitis, DDS. Ateityje vyks 
ten ir daugiau savanorių, su 
tikslu padėti Lietuvos stoma-

Virtuozas smuikininkas 
Raimundas Katilius, akom
panuojant pianistui Leonidui 
Dorfmanui, sutiko atlikti lab
daros koncertą paremti vargs
tančius vaikus Lietuvoje. 
Kviečiame visus ateiti, atsivesti 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus. Savo auka paremsite 
našlaičius, invalidus, daugiavai
kes šeimas Lietuvoje ir turėsite 
progą išgirsti pasaulinio lygio 
koncertą, šeštadienį, balan
džio 8 d., 4:00 vai. p.p. Jauni
mo centre. Labai ačiū! „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos 
būrelis, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 80089. Au
kos „Saulutei” nurašomos nuo 
mokesčių, TAXID #36-3003339.

(sk)

x Pranešimas! Optical
Studio, 2620 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-7786766 
užsidaro š.m. balandžio 7 d. 
Suinteresuoti dar gali kreiptis 
akinių reikalais (papiginti 
rėmai) iki kovo 31 d. Darbo vai.: 
trečd. 1 v. p.p. - 5:30 v. p.p., 
ketv. 10 v.r. • 5:30 v. p.p., 
šeštd. 10 v.r. -1 v. p.p. Sav. Al
dona Kaminskienė.

(sk)

tologams pakelti dantų sveika
tos lygį. Jie vyks ne tuščiom 
rankom, vešis kartu reikalingas 
jų darbui medžiagas ir vaistus. 
Ko nebus galima gauti labdara, 
DAFL organizacija turės parū
pinti už pinigus. Žinoma, DAFL 
organizacija galės aprūpinti 
tiek, kiek pajėgs sukaupti lėšų.

Prieš porą metų buvo sutelkta 
lėšų dantų sveikatos pagerinimo 
kabinetų įrengimui KMA 
stomatologijos fakultete. Visuo
menės atsiliepimas buvo visa
pusiškai geras, ir viso to 
rezultatas — modernūs, vaka
rietiškai įrengti dantų taisymo 
bei dantų sveikatos apsaugos 
kabinetai.

Pradžia padaryta, kaip sako
ma, „ledai pramušti”, tik reikia 
darbuotis toliau, tęsti ir gerin
ti, kas pradėta. Kiek toli į priekį 
bus galima pažengti, priklausys 
nuo to, kiek visuomenė prisidės 
prie DAFL organizacijos 
užmojų, kad galėtų pagerinti, 
jau dabar atliekamą darbą, 
dantų sveikatos srityje. Taip pat 
laukiama atisliepiant ir 
daugiau dantų sveikatos 
darbuotojų iš Vakarų, kurie su
tiktų pasidalinti įgytu mokslu 
bei patirtimi su esamais ir bū
simais stomatologais Lietuvoje, 
kaip paskutiniu metu yra 
padarę Judita Martin, RDH, ir 
Romualdas Povilaitis, DDS.

Kovo 18 d. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių salėje, Lemonte, 
yra rengiamas susitikimas-va- 
karienė su KMA stomatologijos 
fakultete paskutiniu metu 
ilgesnį laiką dirbusiais savano
riais Judita Martin ir Romu 
Povilaičiu. Vakarienės metu 
svečiai išgirs Juditos ir Romo 
asmeninę patirtį, džiaugsmus ir 
rūpesčius, besidarbuojant Lietu
vos stomatologų tarpe.

Dėl rezervacijų bei kitos in
formacijos, prašoma kreiptis į 
Praurimę arba dr. Leonidą Ra
gus 163 W. Schick Road, Bloom- 
ingdale, IL 60108. Telefonas: 
(708) 529-0955.

Gausus svečių dalyvavimas 
vakarienėje bus paskatinimas 
„Dantų sveikatos talka Lietu
vai” organizacijai tęsti savo 
planus bei užmojus, o taip pat ir 
paramą tų užmojų vykdymui.

Juozas Končius

Laura Petrauskaitė au tėvu Rimu, jam aplankius „Žiburėlio” mokyklėlę 
Lemonte.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
MOTERŲ DRAUGIJA

Kaip nuo geros šeimininkės 
daug kas priklauso pavieniuose 
namuose, taip ir nuo Moterų 
draugijos narių Tėviškės parapi
joje. Jos ir čia pasirodo nepails
tama veikla, dirbdamos, pluš- 
damos lyg bitelės avilyje, 
praleisdamos daug valandų 
parapijos virtuvėje užkandžių 
arba net šiltų pietų paruošimui. 
Bet jos neapsiriboja vien vir
tuvės darbu, jos padengia stalus 
salėje, papuošia gėlėmis bažny
čią pamaldų metui ir, tikriau
siai, lanko ligonius. Kartais gal 
net tinkamai neįvertinamas jų 
darbas, jų pasišventimas.

Vyresniųjų moterų veikla gali 
būti geriausiu pavyzdžiu 
jaunesnioms moterims kaip 
paaukoti keletą valandų bend
ram labui; ypač krikščioniškoje 
veikloje nepaprastai garbinga 
pareiga. Šiais laikais daugeliui 
jaunų moterų ir merginų lan
kant virimo kursus, parapijos 
virtuvėje būtų geriausia vieta 
praktikai, gal net vyresniosioms 
moterims prisidedant pata
rimais. Iki šiol kai kurios nedrą
siai stebi vyresniųjų moterų 
darbą, lyg neišdrįsdamos ne
kviestos sukinėtis po vyresnių 
moterų „užimtą” virtuvę. Gal 
pakvietimas suteiktų kai ku
rioms jaunoms moterims dau
giau drąsos pasidarbuoti parapi
jos gerovei.

Tėviškės parapija nepaprastai 
laiminga, kad ir šiais metais 
Moterų draugijos valdybą suda
ro darbingos, šiam kilniam dar
bui pasišventusios moterys, be 
kurių pagalbos parapija susi
durtų su įvairiomis problemo
mis.

Moterų draugijos valdybą 
šiais metais sudaro: Ida Jonu- 
šaitienė, Anna Galinaitienė, 
Marta Paulikaitienė, Ilzė Pėte- 
raitier.č ir Vanda Kasiulienė. 
Be jų rūpestingomis ūkvedėmis 
sutiko būti: Mėta Mejerienė, 
Lėna Leipienė, Anita Lekšienė, 
Elena Vieraitienė ir Emma 
Umbrazienė. Tėviškės parapijos 
Moterų draugijai linkėtina ir to
liau Dievo palaimos ištikimai 
tarnybai parapijos ir bažnyčios 
gyvavime.
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• Draugo fondas yra tiltas 
„Draugo” gyvybę.
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