
1
J

i

2ND CLASS MAIL
April 8,1995 THE LITHUANIAN VVORLD — WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Voi. LXXXVI Kaina 75 c.

Rusija pažeidinėja 
Lietuvos oro erdvę

Vilnius, balandžio 4 d. (LR- 
AGEP) — Kovo 29 d. virš Vil
niaus gyvenamųjų rajonų pra
skrido trys Rusijos koviniai 
malūnsparniai skutamuoju 
skridimu (t.y., skrisdami 
pažemiu), nešini pakabinama 
raketine ginkluote. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas”, leidimą 
skristi per Lietuvą šiems 
malūnsparniams išdavė Užsie
nio reikalų ministerija, 
suderinusi su Krašto apsaugos 
ministerija. Tačiau šiuo atveju 
Rusijos pilotai, pasak užsienio 
reikalų ministro, „atliko

Lietuva susirūpino
oro erdvės kontrole
Vilnius, balandžio 7 d. (Elta) 

— Penktadienį, pirmininkau
jant prezidentui Algirdui Bra
zauskui, Valstybės gynimo ta
ryba savo posėdyje apsvarstė in
cidentą, įvykusį kovo 29 d., kai 
Rusijos karinių oro pajėgų ma
lūnsparniai pažeidė Lietuvos 
oro erdvės naudojimo taisyklių 
reikalavimus.

Valstybės gynimo taryba pa
vedė Krašto apsaugos ministe
rijai, Susisiekimo ministerijai ir 
Užsienio reikalų ministerijai 
skubiai parengti naujas Lietu
vos Respublikos Oro erdvės nau
dojimo taisykles.

Krašto apsaugos ministerija 
įpareigota artimiausiu laiku 
pateikti Valstybės gynimo ta
rybai svarstyti oro erdvės kont
rolės plėtojimo programą.

Teismas atmetė Vytauto 
Landsbergio skundą

Vilnius, balandžio 4 d. (LR- 
AGEP) — Apygardos teismas at
metė Vytauto Landsbergio 
skundą ir paliko galioti Apy
linkės teismo sprendimą. Pagal 
šį sprendimą Vytautas Lands
bergis turi paneigti tikrovės 
neatitinkantį kaltinimą mi
nistrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui dėl neteisėto Li
teratų svetainės pardavimo ir 
atlyginti moralinę žalą, įver
tintą 6,000 litų.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
ministras pirmininkas buvo 
padavęs į teismą Seimo opozici
jos vadą Vytautą Landsbergį už 
tai, kad jis spaudos konferen
cijoje, transliuotoje per vals
tybinį radiją, pasakė: „Pagal
vokite, jei premjeras pasirašo 
potvarkį parduoti restoraną 
‘Literatų svetainė’ už 4,000 litų, 
tai kas gali paneigti galimybę, 
kad gal porą šimtų tūkstančiu.

Lietuvos valdžia perdavė 
Rusijai dezertyrus

Vilnius, balandžio 6 d. (LA- 
AGEP) — Du Rusijos kariniai de- 
ertyrai, 10 dienų gyvenę Vilniaus 
paskirstymo punkte, balandžio 
4 d. buvo perduoti Rusijos amba
sadai. Tvirtindami, kad nenori 
kariauti prieš Čečėniją, du 
aštuoniolikmečiai Baltįjos lai
vyno jūreiviai, kovo 19 d. pasi
traukė iš savo dalinio Karaliau
čiaus krašte ir, perėję sieną, 
paprašė Lietuvoje politinio prie
globsčio.

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas pareikalavo 
skubiai išduoti dezertyrus, nes 
„Lietuvoje mėginama sukurs
tyti politinę kampaniją ir 
įtraukti į ją parlamentarus”.

karinio chuliganizmo veiksmą, 
nes nesilaikė numatyto marš
ruto ir nustatyto skridimo 
aukščio”.

Reaguodama į tai, užsienio 
reikalų ministerija pasiuntė 
Rusijai notą. Buvęs užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas mano, kad taip Rusi
ja tikrina Lietuvos reakciją. 
Užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys pripažįsta, kad 
„Lietuva turi ribotas galimybes 
kontroliuoti savo oro erdvę”.

Lietuvos Karinių oro pajėgų 
atstovas tvirtina, kad senokai 
yra parengta oro erdvės kont
rolės programa, tačiau jai 
įgyvendinti neskiriama lėšų. 
Per nepilnus trejus metus, 
praėjusius nuo tos dienos, kai 
Karinės oro pajėgos pradėjo 
kontroliuoti oro erdvę, yra už
fiksuota apie 5,500 jos pažei
dimų.

Kol Rusijos kariniai lėktuvai 
stovėjo net septyniuose 
aerodromuose Lietuvoje, rusai, 
pasak specialistų, apskritai 
nekreipė dėmesio į Lietuvos 
institucijų pretenzijas dėl oro 
erdvės pažeidimų. Nuo to laiko, 
kai Rusijos kariuomenė pasi
traukė iš Lietuvos, užfiksuota 
beveik 200 valstybinės sienos ir 
oro erdvės pažeidimų. Maždaug 
du trečdaliai pažeidėjų į 
Lietuvos oro erdvę įsiveržė 
skrisdami mažame aukštyje, 
kiti — didieji lėktuvai — 
valstybinę sieną kirto aukštai ir 
dideliais greičiais.

jis turi kišenėje už tai”.
Kalbininkai pateikė teismui 

išvadą, kad šiame sakinyje jokių 
žinių nėra, todėl nėra prasmės 
įrodinėti jų atitikimą tikrovei. 
Apskundę teismo sprendimą, 
Vytautas Landsbergis ir jo ad
vokatas prašė dar sykį ištirti, ar 
reorganizuojant buvusią valsty
binę akcinę įmonę „Vilanta”, 
kuriai priklausė „Literatų sve
tainė”, nebuvo nusižengta Pir
minio privatizavimo įstatymui.

Anksčiau pateiktoje Valsty
bės kontrolės departamento iš
vadoje į šį klausimą nebuvo at
sakyta. Teismas šį prašymą at
metė. Apklausti du liudytojai 
taip pat pakartojo, kad „Vilan- 
tos” privatizavimas neprieš
tarauja įstatymams.

Vytautas Landsbergis ir jo ad
vokatas šią teismo nutartį keti
na apskųsti Aukščiausiajam 
Teismui.

Lietuvos Seimo Žmogaus ir Sei
mo Piliečių teisių komitetas 
pasiūlė nedeportuoti iš Lietuvos 
dezertyrų, kol su jais nepasi- 
matys motinos ir Rusijos žmo
gaus teisių gynimo organizacijų 
atstovai.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pareiškė, kad Rusijos dezer
tyrų grąžinimas institucijoms, 
panašioms į bausmių batalio
nus, prieštarautų žmogaus 
teisėms. Pasak Baltic News 
Service (BNS) žinių agentūros, 
antradienį Rusijos kariai patys 
pareiškė, kad nori grįžti į 
Rusiją. Rusijos ambasada gavo 
raštišką kariškių pasižadėjimą 
jų nebausti.
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Penktadienį Varšuvoje pradėjo veikti šio miesto pirmasis požeminis traukinys, kuris buvo statomas 
70 metų. Iš tiesų, 6.5 mylių per 11 stočių einantis traukinys nebuvo visą laiką statomas, o ištisus 
dešimtmečius buvo visiškai paliktas, bet tiek laiko praėjo nuo pirmojo žemės prakasimo šiam 
projektui. Nors netrūksta besišaipančių iš taip ilgai trukusios statybos, lenkai primena, jog 
delsimas išėjo į naudą. Jei sistema būtų buvusi anksčiau baigta, ji būtų buvęs 100% sovietinis 
gaminys, dabar sistema turi rusų statybos vagonus, amerikietišką susikalbėjimo sistemą, 
šveicarišką kompiuterizuotą centrinę valdymo sistemą ir itališkus, neįmanomus aprašinėti koklius 
traukinio stotyse.

NATO vadovas nežada 
atsistatydinti

Briuselis, kovo 30 d. (Reuter) 
— NATO generalinis sekre
torius Willy Claes pasikalbėji
me, duotame olandų savaitraš
čiui „Elsevier”, kuris pa
skelbtas ketvirtadienį, pareiškė, 
kad jis neketina atsistatydinti.

„Mane labai žeidžia užuomi
nos ir šmeižtas, kuris sklei
džiamas apie mane. Tačiau 
moraliai ir politiškai jaučiuosi 
tvirtai. Taigi tęsiu darbą”, 
pasakė W. Claes. Jam pastaruo
ju metu daromas labai didelis 
spaudimas pasitraukti iš savo 
posto dėl korupcijos skandalo, 
su kuriuo jis netiesiogiai sie
jamas.

Jau beveik du mėnesius 
NATO generalinis sekretorius 
kovoja su visuomenės nuomone, 
reikalaujančia jo atsistaty
dinimo dėl kyšio, kurį Italijos 
malūnsparnių gamybos kompa
nija „Agusta” sumokėjo Fla
mandų socialistų partijai.

Skandalas kilo dėl 51 milijono 
Belgijos frankų kyšio, kurį 
italai pervedė į vieną Šveicarijos 
banką. Pinigai vėliau buvo 
panaudoti Socialistų partijos 
skoloms sumokėti. 1988 m. 
lapkričio mėnesį Belgijos vy
riausybė įsigijo 46 „Agusta” 
karinius malūnsparnius už 12 
bilijonų frankų.

Willy Claes iš pradžių teigė, 
jog, būdamas ekonomikos mi
nistras, jis nieko nežinojo apie 
kyšius. Tačiau vėliau pripažino, 
jog dalyvavo Flamandų Socia
listų partijos vadovybės posė
dyje, kurio metu 1989 m. pra
džioje buvo kalbama apie ma
lūnsparnių gamintojo „Agusta” 
ketinimą įteikti partijai pini
ginę dovaną. NATO vadovas da
bar gali būti kaltinamas bent 
tuo, kad nepranešė teisingumo 
organams apie bandymą duoti 
kyšį.

Buvęs Belgijos viceprem
jeras Frank Vandenbroucke ir 
Socialistų partijos vadovas 
Louis Tobback, tada vidaus 
reikalų ministras, prisipažino 
dalyvavę tame pačiame posė
dyje. Neseniai F. Vanden
broucke atsistatydino. Po to

Pagal Lietuvos Užsienio rei
kalų ministeriją, Lietuva ne
turėjo pagrindo atsisakyti iš
duoti Rusijai jos karius, sava
vališkai pasitraukusius iš kari
nės tarnybos.

labai padidėjo spaudimas, kad ir 
W. Claes atsistatydintų.

Flamandų Socialistų partijos 
iždininkas Ėtienne Mange jau 
suimtas ir kaltinamas kyšinin
kavimu. Jis davė parodymus, 
tačiau sau prisiėmė visą 
atsakomybę ir teigė, jog dovaną _ 
priėmė be vadovybės sutikimo. 
Trys aukštas pareigas užėmę 
Socialistų partijos pareigūnai, 
tarp kurių buvo ir ministro pir
mininko pavaduotojas, dar per
nai atsistatydino iš vyriausybės 
postų dėl galimo bendrininka
vimo neteisėtame pirkime. Visi 
jie iki šiol neigia, kad gavo ky
šius iš „Agusta” kompanijos.

Antradienį W. Claes, kaip

Rusijos agentūra klaidingai 
pranešė apie prezidento 

kelionę į Maskvą
Vilnius, balandžio 4 d. (LA- 

AGEP) — Balandžio 1 d. „Lietu
vos rytas”, o iš vakaro ir tele
vizijos programa „Panorama” 
paskelbė, Rusijos žinių 
agentūros Itar-Tass paskelbtą 
žinią, kad Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, telefonu 
pasikalbėjęs su Latvijos prezi
dentu Gunčiu Ulmaniu, nu
sprendė vykti į Maskvą daly
vauti iškilmėse, skirtose per
galės Antrajame pasauliniame 
kare 50-osioms metinėms.

O prezidentas Brazauskas ba
landžio 3 d. per Lietuvos radiją 
oficialiai pareiškė, kad jis 
nevažiuos į „pergalės Didžia
jame Tėvynės kare” minėjimą 
Maksvoje gegužės 9 dieną. 
Pasak jo, „tai, kad Lietuva po 
karo išnyko iš Europos politinio 
žemėlapio, yra pasekmė ir ne
vienareikšmių Jaltos ir Pots
damo konferencijų sprendimų, 
kuriuos padiktavo didžiųjų 
valstybių interesai”. Jis taip pat 
tvirtai apsisprendė gegužės 8 
dieną, kai daugelyje valstybių 
bus švenčiama pergalė prieš 
fašizmą, būti Lietuvoje ir siūlo 
„kartu pagerbti ir paminėti An
trojo pasaulinio karo aukų 
atminimą — lietuvių ir visų 
kitų tautybių žmonių”.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
Algirdas Brazauskas mano, kad 
pranešdama priešingai, spauda 
„persistengė”, nes ši žinia 
sukėlė tam tikrą reakciją netgi

teigiama, dėl ligos atidėjo 
svarbų vizitą į Turkiją bei 
Graikiją. Tai sukėlė dar dau
giau kalbų dėl galimo jo atsis
tatydinimo. NATO generalinis 
sekretorius nesirodė viešumoje 
nuo to laiko, kai atsistatydino
F. Vandenbroucke.

„Elsevier”, žurnale spausdin
tame pasikalbėjime W. Claes 
teigė, jog jo pozicijas ir apsis
prendimą labai sustiprino asme
ninė Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministro Douglas 
Hurd, Vokietijos užsienio 
reikalų ministro Klaus Kinkei 
ir Prancūzijos diplomatijos 
vadovo Alain Juppė parama.

„Jie man pasakė: tęsk darbą, 
Willy — spauda yra viena, o al
jansas — visai kas kita”, pasi
sakė W. Claes olandų savait
raščiui.

kitose šalyse. Estijos prezi
dentas Lennart Meri buvo pri
blokštas, sužinojęs apie tariamą 
Algirdo Brazausko sprendimą 
vykti į Maskvą. Estijos prezi
dento kanceliarija netgi buvo 
paruošusi pareiškimą, kuris 
buvo pagrįstas Rusijos žinių 
agentūros Itas-Tass praneši
mu.

Anksčiau Baltijos valstybių 
prezidentai buvo pranešę, kad 
jie kartu nuspręs, kaip atsakyti 
į Rusijos prezidento kvietimą at
vykti į iškilmes Maskvoje. Pats 
Estijos prezidentas Vokietijos 
laikraščiui „Die Welt” jau kovo 
pradžioje buvo pareiškęs, kad į 
Maskvą greičiausiai nevyks, 
nes prieš tai Rusija turėtų at
siprašyti.

Vytautas Landsbergis parėmė 
tokią Estijos prezidento poziciją, 
pareiškęs, kad Estija taip gali 
išgelbėti Baltijos šalių garbę.

— Jungtinių'Tautų Plėtros 
Programos (UNDP) Vykdomoji 
Taryba patvirtino pirmąjį 4 mi
lijonų JAV dolerių vertės pro
jektą Lietuvai. Kaip pranešė 
Lietvos Užsienio reikalų minis
terijos informacijos ir spaudos 
skyrius, pagal patvirtintą prog
ramą iki 1996 m., padedant 
UNDP, turėtų būti įgyvendinti 
įvairūs demokratijos bei rinkos 
santykių plėtojimo ir sveikatos 
apsaugos projektai. (Elta)

Landsbergis: Baltijos 
vadovams nereikia teisintis 

Rusijai
Vilnius, balandžio 6 d. 

(AGEP) — Baltijos prezidentų 
atsisakymas dalyvauti „Sovie
tų Sąjungos pergalės minėjime 
Maskvoje taip suerzino Rusijos 
valdžią, kad ji reagavo mėgi
nimu pažeminti ir įžeisti”, pa
reiškė Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis, komen
tuodamas aukšto Rusijos už
sienio reikalų ministerijos ats
tovo apgailestavimą dėl Baltijos 
šalių vadovų sprendimo.

Kaip rašo korespondentas 
Gintas Cibas iš Vilniaus, 
Vytautas Landsbergis ketvir
tadienį išplatintame pareiškime 
pažymi, kad suverenių valsty
bių prezidentai pravardžiuojami 
„pribaltais”. Rusijos diplomato 
pastabą, kad prezidentas Boris 
Jelcin nusiuntė asmeninius

Baltarusija nerems Baltijos 
šalių narystės NATO

Vilnius, balandžio 7 d. (Elta) 
— Baltarusijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Mečislav 
Grib, vadovavęs dvi dienas 
Lietuvoje su oficialiu vizitu 
viešėjusiai delegacijai, penk
tadienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad Balta
rusija, sakė Mečislav Grib, pa
skelbė savo valstybinį neutralu
mą. Priklausymas Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugai ne
reiškia, kad Baltarusija daly
vauja jos karinėje organizacijoje.

K. Kinkei: Baltijos šalys 
neturi kurti atskiro bloko

Vilnius, balandžio 7 d. (Elta) 
— Parafavus Europos (Asociaci
jos) sutartį, Lietuvai reikės 
surasti „raktą” į pačią Europos 
Sąjungą — steigti šios tarptau
tinės organizacijos reikalavimus 
atitinkančias teisines institu
cijas bei priimti įstatymus, 
suderintus su ES norminiais do
kumentais, penktadienį pasakė 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei spaudos 
konferencijoje Vilniuje, atvykęs 
vienos dienos darbo vizitui.

Svečias pakartojo Latvijoje bei 
Estijoje, kuri jis per pastarąsias 
dvi dienas lankėsi, sakytą min
tį, kad Baltuos šalys negali 
siekti sukurti atskirą bloką, tuo 
pačiu suskaidydamos vieningą

Baltarusija
suinteresuota naftos
terminalu pajūryje
Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 

— Ketvirtadienį į Lietuvą ofi
cialaus dviejų dienų vizito at
vykusi Baltarusijos Aukščiau
siosios Tarybos delegacija 
susitiko su Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu. Delegacijos 
vadovas Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Mečislav Grib 
ir Č. Juršėnas aptarė galimybes 
plėtoti dvišalius Lietuvos ir Bal
tarusijos santykius.

Pokalbyje paaiškėjo, jog Bal
tarusija yra suinteresuota, kad 
Klaipėdos uostas būtų efekty 
viau panaudotas, o naftos ter
minalas pajūryje būtų kuo grei
čiau įrengtas. Nors Baltarusija 
visą kurą gauna iš Rusijos, M. 
Grib nuomone, Baltarusijai taip 
pat verta turėti ir alternatyvų 
energetikos išteklių šaltinį.
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kvietimus, todėl Baltijos šalių 
vadovams „teks tinkamai sufor
muluoti savo atsisakymą”, V. 
Landsbergis vertina kaip rei
kalavimą „raštu Maskvai pasi
aiškinti, lyg būtų kviečiami į 
senąjį Centro Komitetą”.

Seimo opozicijos vadovas taip 
pat nurodo kito Rusijos atstovo 
ankstesnį išaiškinimą, esą 
„valstybės vadovų neatvykimas 
į tą pergalių iškilmę reikštų, jog 
nepritariama Rusijos karui 
prieš Čečėniją”, todėl „gerai, 
kad nors Baltijos valstybės 
gegužės 9 d. nebus rodomos, 
kaip pritariančios šių dienų 
Rusijos militaristų nusikal
timams”.

Vytautas Landsbergis taip pat 
paragino Lietuvos Seimą 
ryžtingiau užstoti Čečėniją.

Mečislav Grib priminė, jog Bal
tarusijoje yra apie 260,000 
buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės karių, bet jos skai
čius palengva bus mažinamas. 
Anot jo, jei NATO pasistūmėtų 
i Rytus, Baltarusija vėl atsi
durtų prie pavojingos konfron
tuojančių blokų ribos.

Baltarusija nenori, kad vėl 
susikurtų kažkas panašaus į 
Varšuvos paktą, ir šios 
organizacijos priešakinė riba 
būtų Baltarusija, sakė M. Grib.

Europos saugumo sistemą.
Su prezidentu Algirdu Bra

zausku, kaip pats pasakė spav 
dos konferencijoje Vokietijų, 
užsienio reikalų ministras, kal
bėtasi apie strateginę Lietuvos 
situaciją geografiniu ir sau
gumo požiūriu, valstybinės sie
nos su Baltarusija bei Kali
ningrado sritimi apsaugą.

Paklaustas, kaip įsivaizduoja 
Kaliningrado srities — Lietuvos 
ir Vokietijos prekybos partnerio 
— ateitį, ministras K. Kinkei 
atsakė manąs, jog šis kraštas 
gali sėkmingai bendradarbiauti 
Baltijos jūros regione, tačiau 
pabrėžė, kad Rusija turėtų pras
mingiau panaudoti jai siūlomas 
galimybes.

— Lietuvoje vis dar šalta. 
Dieną būna 3-6 laipsniai Celsi
jaus (36-46 F), naktimis — nuo 
0 nukrenta iki -4 laipsnių Celsi
jaus (25-32 F). Kartais dieną 
pasirodo saulė, tačiau dažniau 
lyja arba net sninga. (AGEP) *

KLENDORIUS

Balandžio 8 d.: Valteris, Dio
nyzas, Julė, Girtautas, Mata. 
Lietuvos Bažnytinė provincija 
įkurta 1926 metais.

Balandžio 9 d.: Kančios 
(Verbų) sekmadienis; Marija 
Kleopienė, Akacijus, Kleopas, 
Aurimas, Dalia.

Balandžio 10 d.: Didysis pir
madienis; Apolonįjus, Ezekielis, 
Mintautas, Kilnutė. 1869 m. gi
mė kompozitorius Juozas Nau
jalis.

Balandžio 11 d.: Didysis 
antradienis; Stanislovas, Leo
nas, Gema, Vykintas, Daugailė.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

Kristaus Prisikėlimo šventė teužlięja visą ateitininkų šeimą nau
jos šviesos ir džiaugsmo banga. Šiais metais ateitininkija paminės 
savo gyvavimo 85 metų sukaktį. Daug kas keitėsi, Europa ir Lietuva 
pergyveno eilę sukrėtimų, nelaimių. Jos palietė ir savotiškai veikė 
ir mūsų sąjūdį. Tačiau nuo put pirmojo įkvėpimo, kuris įžiebė atei- 
' m i nitų sąjūdžio pirmūnus ir nuolat palaikė jo gyvybę, buvo gyvasis, 
triumfuojantis KRISTUS. Jis ateitininkijai buvo ir lieka ne tik 
kvepėjus, bet sykiu ir iššūkis likti kūrybiškai jaunais ir ištikimais.
Džiaukimės ir žėrėkime mūsų idealų atokaitoje.

Jūsų Kristuje,
kun. dr. Valdemaras Cukuras 

Ateitininkų federacijos kapelionas

* * *

Šv. Velykų dieną džiaugsmingai prisimename savo tikėjimo 
esmę: Tiesos, Vilties ir Meilės triumfą, vedantį į Amžinybės pažadą. 
Tebūna mums šis pavasaris naujoji amžinos kelionės pradžia.

Per ilgesnį Tiesos, Vilties ir Meilės pažinimą bei tikresnį šių 
dieviškųjų dorybių įgyvendinimą atnaujindami savus gyvenimus, 
kad galėtume vis prasmingiau jungtis prie savo tautos prisikėlimo 
siekia:

VISA ATNAUJINTI KRISTUJE!
Jaunųjų Ateitininkų centro v-bos nariai

* * *

Kristus kėlės! Aleliuja!
Džiaugsmingai sveikiname visus Kristaus Prisikėlimą šven

čiančius. Te šv. Velykų dvasia apgaubia visus ir stiprina 
pasiryžimus, viltis ir darbus. Kristaus Prisikėlimo stiprinami, visi 
kartu eikime įgyvendinti Ateitininkijos siekių!

Ateitininkų sendraugių s-gos centro valdyba

* * *

Linksmų šv. Velykų linkime visiems idėjos broliams ir sesėms, 
ir kartu nuoširdžiai dėkojame už aukas mūsų jaunimui, nes per 
jaunimą ir Lietuvos dvasinis prisikėlimas ir lietuvybės išeivijoje 
išlaikymas.

Ateitininkų federacijos fondas

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR 
REKOLEKCIJOS PHILADELPHIJOJE

KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ 
ŠVENČIANT

Nugalėjęs mirti, Kristus prisikėlė, kad atskleistų mums 
amžinojo gyvenimo tikrumą, kad išblaškytų liūdesio, nevilties ir 
baimės jausmus ir, kad parodytų mums pergalės kelią i Amžinojo 
Gyvenimo buveinę. Melskimės, kad Jis suteiktų mums šviesos ma
tyti savo silpnybes, drąsos jas išpažinti ir ištvermės pasitaisyti.

Ateitininkų federacijos vardu sveikinu visus idėjinės šeimos 
narius ir linkiu, kad Kristaus prisikėlimo šviesa nušviestų mūsų 
gyvenimo kelius, vedančius i dieviškąją pergalę, apdovanotų mus 
meile ir ramybe, vestų mus ir mūsų sąjūdį idėjinio ir organizacinio 
atsinaudjinimo keliu, siekiant visa atnaujinti Kristuje!

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacjos vadas

# :?e *

PRISIKĖLIMO LIUDIJIMAS I

Kovo 4-ją — šv. Kazimiero 
vardo dieną, Philadelphijos Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijoje 
buvo pradėtos metinės rekolek
cijos.

Šeštadienį 4 vai. p.p. vyko 
pamaldos ir pirmasis rekolekci
jų pamokslas. Po pamokslo kle
bonijoje vyko pašnekesys su re
kolekcijų vedėju kun. A. Gudai
čiu, svečiu iš Lietuvos, šiuo 
metu studijuojančiu katalikų 
kolegijoje, Bostone. Pašnekesys 
religijos temomis vyko prie 
lengvų užkandžių, kuriuos 
paruošė Philadelphijos sesės 
skautės.

Kovo 5 d. šv. Kazimiero šven
tė praėjo pakilia nuotaika. Šv. 
Mišias 10:30 vai. r. aukojo kun. 
Algis Gudaitis ir kun, Timo
tiejus Burkauskas. Rekolekci
joms puikų pamokslą pasakė 
kun. A. Gudaitis. Skaitinius 
skaitė mok. Jūratė Krokytė 
Stirbienė. Patarnavo ir Mišių 
auką nešė jaunučiai ateitinin
kai. Mišių metu dvi giesmes 
solo giedojo Violeta Bendžiūtė. 
Mišių intencija, užprašyta 
Philadelphijos ateitininkų sen

draugių, buvo už dvasinį žmo
nių atgimimą Lietuvoje.

Po Mišių parapijiečiai susi
rinko Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Čia pasivaišinus, kun. A. 
Gudaitis pasidalino mintimis 
apie religinį atgimimą Lietu
voje. Tai buvo daugumoje statis
tiniai duomenys apie lietuvių 
katalikų, kunigų, vienuolių, 
vienuolynų ir katalikiškų 
mokyklų skaičių. Jis išsamiai 
atsakė ir į klausytojų jam 
pateiktus klausimus, kaip an
tai: „Kiek mokiniui kainuoja 
mokslas katalikiškoje mokyk
loje?” Pasirodo, kad mokslas 
teikiamas nemokamai. Moky
tojams atlyginimai mokami iš 
valdžios iždo. Arba: „Ar yra 
lenkų kalbos įtakos Vilniaus 
kunigų seminarijoje?” Atsaky
mas — „Visur viskas dėstoma 
tik lietuvių kalba.

Programą salėje pravedė 
Danutė Gedeikienė. Vaišes, pra
nešimą ir atsisveikinimą su 
rekolekcijų vedėju organizavo 
Philadelphijos ateitininkai 
sendraugiai.

Dalyvis

Jau praėjome Gavėnios kry
žiaus kelio stotis, bandėme 
atsižadėti, susivaldyti, nusi
galėti... Velykomis derėtų pra
dėti lankyti džiaugsmingo Kris
taus kelio stotis. Mes, lietuviai, 
talentingai mokame įsijausti į 
Gavėnios misteriją, įsikūnijusią 
smūtkeliuose ir rūpintojėliuose, 
bet, deja, atėjus laikui žengti 
triumfuojančio Kristaus pė
domis, pasimetame, mes nemo
kame priimti tikėjimo teikiamo 
dvasinio džiaugsmo ir juo dalin
tis.

Didžiausia susinaikinimo 
auka, kokios joks žmogus 
negalėtų pakelti, jau paaukota 
prieš beveik 2000 metų, žmo
gus, visų amžių žmonės jau iš
gelbėti... O kur džiaugsminga 
padėka Išgelbėtojui?

Mes tikrai galime suteikti 
Dievui džiaugsmo, jei Jis matys, 
kad mus padarė laimingus. 
Peržengdami Velykų slenkstį 
turėtume padaryti dar vieną 
auką, t.y. liūdesio nugalėjimo ir 
atsivertimo į džiaugsmą posūkį,

REKOLEKCIJOS 
ATEITININKŲ NAMUOSE

Ateitininkų namuose, Lemon- 
te, kovo 25 dieną vyko vienos 
dienos rekolekcijos ateitinin
kams ir Gavėnios susitelkime 
dalyvauti norinčiai lietuvių 
visuomenei. Jas organizavo 
Ateitininkų namų valdyba ir 
Čikagos ateitininkai sendrau
giai. Rekolekcijas vedė kun. A. 
Gudaitis,S.J., Bostone studijuo
jąs teologinius mokslus.

Ką galima tikėtis pasiekti per 
vienos dienos Gavėnios susitel
kimą? Manyčiau, kad bet koks 
susimąstymas yra naudingas. 
Teisingai kun. Gudaitis susi
telkimo dienos pabaigoje pami
nėjo, kad konferencijų paskirtis
— klausyti, mąstyti ir dalintis. 
Apgailėtina, kad kai kurie re
kolekcijų dalyviai dėl to neri
mavo visą dieną. Juk diena gra
ži, pateiktos mintys vertė pa
mąstyti, susitelkimo būdų 
daug... Šios dienos tema buvo 
„Atsivertimas — atgaila”. Kiek
vienos trumpos konferencijos 
dalis rėmėsi ta tema.

Teologiškos ir filosofiškos te
mos aktualesnės, kai įvedame 
praktiškus pavyzdžius. Kun. 
Gudaitis taip ir darė. Kalbėda
mas apie svarbą būti sau ištiki
mais, jis naudojo pavyzdį iš 
gamtos — varnos negali vaiz
duotis, kad jų balsai panašūs į 
lakštingalų.

Lietuvoje okupacijos metais (ir 
anksčiau) Kristaus asmenybė 
buvo įvairiai interpretuota. Kai 
kada Jis buvo herojus, legenda
— didvyris. Lietuvoje buvo ku
nigų, drįsusių ruošti rekolekci
jas, kuriose buvo diskutuojama 
„Kas yra jums Jėzus?” Tais lai
kais ateistai teigė, kad „Dievo 
nėra”. Kun.Gudaitis priminė, 
kad kovoti prieš nieką — nesą
monė. Tais laikais vienas jau
nuolis gerai pastebėjo, nors jis 
pats dar savo tikėjime nebuvo 
labai tvirtas, tačiau nenorėjo 
nei kumščio į dangų kelti, nei 
neigti Dievo buvimą.

Seselė Palmyra pasidalino R. Kubiliūtė

Organizaciniais reikalais stovykloje tariasi Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, dr Justas Pikūnas, dr Algis Norvilas ir panevėžietis kun. 
Rimas Gudelis.

parodantį, jog tapome naujais 
žmonėmis, laimingais Kristaus 
Tiesa ir Ramybe, pakylėti ir 
sudvasinti Jo Meile.

Pradžiuginti kūną lengva, bet 
džiaugtis dvasioje kažkaip 
neišeina. Mūsų silpnas tikė
jimas sukuria visai neteisingą 
Dievo paveikslą ir tuo pačiu la
bai nevykusį, šaltą ir retą bend
ravimą su Juo. Mūsų Dievas — 
beveik mūsų paveikslas. Ka
dangi mes mažai rūpinamės 
Dievo ir Jo reikalais, tai galvo
jame, kad ir Jis lygiai nesi
rūpina mumis, palikęs mus 
mūsų prigimties, aplinkos ar 
net blogų žmonių, savivalei. Jei
gu labai jau atvirai kalbant, 
nesame laimingi su Juo bend
raudami, tai ir mes galvojame, 
kad ir Jis su mumis nėra laim
ingas. Nedrąsu būtų tvirtinti, 
kad mes Jį mylime, tai ir mums 
atrodo, kad Jo meilė visai pana
ši į mūsų. Tačiau Išrinktosios 
Tautos istorija, Šv. Raštas, 
kalba priešingai. Už „nusikal
tau Dangui ir Tau”... at

mintimis, kaip mes galime kilti 
(per kančią, atgailą ir maldą) ir 
kitus kelti. Kun. Zdebskis, dėl 
savo katalikiškos veiklos pa
tekęs į kalėjimą (pagal kun. 
Gudaitį), turėjo progos kitą, 
daug nusikaltusį kalinį (įsta
tymų atžvilgiu) žmogiškai pa
veikti su juo žmoniškai elgda
masis, kol tas, atrodo, apgailėjo 
savo nusikaltimus ir ėjo išpa
žinties. Kristus veikia skolin
tomis rankomis, kojomis ir lū
pomis. Kristus pasirinko tokį 
nusižeminantį kelią. Kai kurie 
žmonės patiria dideles kančias, 
bet per tikėjimą net tos kančios 
neturi būti tuštuma.

Kalbėdamas apie Dangų, kun. 
Gudaitis priminė, kad tai esan
ti būsena. Dievo karalystė ne
prasideda po mirties. Žemėje 
galima patirti tik dalelę dan
gaus — per meilę. Dangaus pa
tyrimas ne tik sau, bet ir ki
tiems. Dievo planas — dalintis 
džiaugsmu. Gyvenime turime 
rasti akimirką kitam žmogui, 
kad jis pajustų džiaugsmą ir lai
mę.

Šios susitelkimo dienos daly
viai kartu meldėsi, mąstė, vieni 
su kitais dalinosi mintimis. 
Kartu valgėme, kartu meldė
mės per šv. Mišias. Kaip seselė 
Palmyra paminėjo — dabar, po 
šios dienos, grįšime į savo 
namus, šeimas, vėl nešime savo 
kryželius... Gal po šios susitel
kimo dienos atsiminsime kas
dien pamąstyti, pasimelsti už 
Lietuvą. Gal pasimokysime at
skirti žmones nuo jų kartais 
labai nežmoniškų veiksmų. Po 
šios vienos dienos susitelkimo, 
gal labiau įvertinsime būtinybę 
prižiūrėti ir rūpintis ne vien 
savo kūno, bet ir dvasios svei
kata.

Už tą dieną ir minčių iškėlimą 
esame dėkingi kun. A. Gudai
čiui, seselei Palmyrai ir visiems 
tą dieną susibūrime dalyvavu
siems.

leidžiama viskas, grąžinama 
viskas: „puotaukime ir links
minkimės”, Dievo gerumas

’ nemažėja dėl žmogaus blogumo. 
Nors ir vienpusinė Dievo meilė, 
bet ji nesiliaudama liejasi, 
apima visus žmones, tautas ir 
žemynus. Tuo nė tikėti nereikia, 
visa taip akivaizdu ir žmogaus 
gyvenime, ir tautų istorijose. 
Tačiau tik įtikėję į dieviškus 
mąstus ir patikėję gerumo ir 
meilės begalybe, galėsime 
džiaugtis dvasioje. Tik tokią 
meilę suvokdamas žmogus gali 
pražysti džiaugsmu, neati
mamu, nepraeinančiu, į amži
nybę įsiliejančių džiaugsmu.

Algirdas Paliokas, SJ

A.A. AGNĖS KIŽIENĖS 
ATMINIMUI

Agnės Kižienės, mirusios š.m. 
vasario 20 d., šviesų atminimą 
pagerbdami, Ateitininkų fede
racijos fondui aukojo: dr. Kazys 
ir Marytė Ambrozaičiai 100 dol. 
dr. Aldona Juozevičienė 30 dol., 
dr. Petras ir Stefa Kisieliai 25 
dol., Juozas ir Ona Baužiai 25 
dol. ir Julija Smilgienė 20 dol.

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-245-0047 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wost Ava., Orland Park 
705-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8778

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

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lamont, IL 80439 
Tai. 815-723-0353

7800 W. Collego Dr.
Palos Halghts, IL 80453

Tai. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9358 S. Robertą Road 
Hickory Hills

Tol. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medlcal Cllnle 
1550S — 127 SI., Lamont, IL S0439

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (TOS) 257-2248

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-728-4200 

Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-63S-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
VVestchoator, IL 60153 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 S. RMgolsnd Avs 
Chicago RMgo, IL 8041S 

708-838-8422 
4149 W. 63rd SI. 

312-738-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago, IL
Tai. 312-738-8888

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

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8745 Wast 63rd Straat
Vai ptrmad ir ketvrtd 3 v p.p —6 v.p p 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(usps-ieiooo)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily except Sundays and Mondayi, legal Holidays, the 

Tueadaya following Monday obaervance of legal Holidays as well aa Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prese Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second claas poetage paid at Chicago, IL and additional mailing officea.
Subscnption Rates: $95.00. Foreign countries $110.00
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams 14 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 j Lietuvą
(Air cargo)..................... $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

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 turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

7915 W 171al 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

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

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

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

Priima „Modlcaro Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

3900 W. 95 81. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30 3 v pp 
trečd uždaryta, katvd. 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v pp

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(312) 77ą-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija

172 ScMHor 8t., Elmhurst, IL 50126 
706-841-2808

Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadzia, Chicago 60652 
Tai. 312-434 2123

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

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

KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS
7722 8. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 00652
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.
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Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
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DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė
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Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsla, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
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CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie
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Seštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 
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Kančios sekmadienio skaiti
niuose stebėdami Kristų ma
tome ir sau pamoką. Kai auko
jamės, visomis pastangomis 
siekiame kuo geriausiai, nuošir
džiausiai atsiliepti į gyvenimo 
mums statomus iššūkius, kar
tais juntame, kad Dievas dar 
daugiau iš mūsų norėtų. Siek
dami su Dievo pagalba ir 
tos aukos nepagailėti — 
aukodamiesi kai atrodo, kad 
viršijame savo išgales — galime 
būti perkeisti į naują žmogų, 
nuostabiai peržengusį savo 
buvusius apribojimus, kuriame 
išsipildo Kristaus pažadai 
tiems, kurie juo seka.

Šv. Rašto žinovas kun. Carroll 
Stuhlmueller pastebi, jog Kris
taus iškilmingas įžengimas į Je
ruzalę Verbų sekmadienį (Luko 
19:28-40) galėjo atrodyti kaip jo 
misijos pergalingas užbaigimas 
ir išsipildymas. „Visas mokinių 
būrys pradėjo džiaugsmingai 
šlovinti Dievą už visus 
stebuklus, kuriuos jie buvo re
gėję. Jie šaukė: Garbė karaliui, 
kuris ateina Viešpaties vardu! 
Ramybė danguje, šlovė aukš
tybėse!” Gali būti, kad net 
angelų chorai jungėsi į šią 
džiaugsmo ir garbinimo giesmę.

Senojo Testamento skaitinyje 
girdime, kad ir Kenčiantysis 
Tarnas yra pabaigęs ilgą pasi
ruošimo metą(Izaijo 50:4-7). Da
bar jis jau turi „iškalbų liežuvį”, 
anot jo: „kad sugebėčiau meilin
gu žodžiu stiprinti nuvargu
sius”. Dievas jam „atvėrė ausį” 
ir jis „kaip mokinys jo klauso”. 
Jo širdis yra jautri kitiems, jis 
sugeba pakelti pažemintuosius 
ir nuskriaustuosius.

Ir kai tiek Kenčiantysis Tar
nas Senajame Testamente, tiek 
ir Jėzus Naujajame buvo tobu
lai paruošti — pasiekę savo 
tarnystės pašaukimo viršūnę, 
Dievas jų paprašė iškentėti 
atmetimą ir būti kankiniais. 
Dievas paprašė, kad jie laisva 
valia atiduotų, paaukotų visa 
geriausia, ką jie buvo pasiekę, 
kad jie būtų paaukoti Dievui ne 
tik savo pasiekimais, bet ir visu, 
kas jie yra. Iš tiesų, rašo kun. 
Stuhlmueller, tik tuomet, kai 
pražuvo visa, dėi ko jie dirbo ir 
aukojosi, kai buvo visiškai užge
sinti visi jų gabumai ir dovanos, 
tik tuomet pasaulis suvokė, 
koks tobulas ir visiškas buvo jų 
pasišventimas jų Tėvui — 
Dievui.

Kaip primenama mums gies
mėje iš šv. Pauliaus laiško Fili- 
piečiams (Fil 2:6-11), Jėzus jau 
buvo atsižadėjęs visko. Nors jis

buvo Dievas, lygus Tėvui ir 
Šventajai Dvasiai — ir garbe, ir 
kilnumu, nuo pat amžių pra
džios ir visiems laikams, jis 
„apiplėšė pats save, priimdamas 
tarno išvaizdą ir tapdamas 
panašus į žmones”. Bet dabar, 
jam suaugus į brandų, sėkmin
gai savo misiją vykdantį žmogų, 
Tėvas jo prašė, kad jis atsižadė
tų ir to: paaukotų ir savo žmo
gišką gyvybę: kad jis „nusiže
mintų, tapdamas klusnus... iki 
kryžiaus mirties”.

Bet net ir kai sunki, kankinio 
mirtis kaip plėšrus liūtas tyko
jo Jėzų ir vėliau jau jį draskė, ji 
negalėjo paliesti jo vidinės 
ramybės, kurioje likdamas, jis 
net ir mirties akivaizdoje buvo 
jautrus ne tik savo skausmui, 
bet ir kitų išbandymui. Šv. Lu
ko evangelijoje Jėzus verkia 
Jeruzalės: „O kad tu šiandien 
suprastum, kas tau atneša 
ramybę! Deja... jie parblokš ant 
žemės tave ir tavo vaikus su 
tavim ir nepaliks tavyje akmens 
ant akmens, nes tu nepažinai 
savo aplankymo meto” (Lk 
19:42-44).

Šv. Luko Jėzaus kančios 
aprašyme jis yra parodomas 
pasinėręs maldoje į savo 
dangiškąjį Tėvą, bet taip pat 
jautrus net mažiausiems jo 
aplinkoje esančių žmonių porei
kiams. Alyvų darže, nors pats 
meldėsi taip karštai, kad ,jo 
prakaitas pasidarė tarsi tiršto 
kraujo lašai”, jis prisiminė savo 
mokinius ir atsikėlęs juos 
paskatino: „Kelkitės ir melski
tės, kad nepakliūtumėte į pa
gundą”. Kai jau išduotas buvo 
tardomas, , jis atsigręžė ir pa
žvelgė į Petrą”, kuris ką tik 
buvo triskart jo išsižadėjęs. 
Koks atleidžiantis ir atjaučian
tis turėjo būti Jėzaus žvilgsnis, 
jei pamatęs Jėzų, „Petras atsi
minė jam pasakytą Viešpaties 
žodį... ir išėjęs graudžiai pra
virko”.

Pakeliui į Golgotą sutikęs jo 
verkiančias moteris, jis mal
davo: „Jeruzalės dukros! Ver
kite ne manęs, bet verčiau savęs 
ir savo vaikų!” Kalamas prie 
kryžiaus jis prašė, kad jo Tėvas 
atleistų jo kankintojams, „nes 
jie nežino ką darą”. Pats bū
damas arti mirties, guodė besi
gailintį plėšiką: „Dar šiandien 
su manimi būsi rojuje”, ir Jė
zaus paskutiniai žodžiai buvo 
galingas šauksmas: „Tėve, į 
tavo rankas atiduodu savo 
dvasią”.

Tiek iš Kenčiančiojo Tarno, 
tiek ir iš Jėzaus išmokstame, 
kad didžiausioji mūsų pergalė

Tarptautiniame festivalyje St. Petersburge lietuvių paviljono dalis darbuotojų. Iš k. — Dana 
Mažeikienė, Stela Ciplienė, Aras Mieželis ir Kleofa Gaižauskienė.

LIETUVA SVEIKSTA PO 
RAUDONLIGĖS

VLADAS VOVERIS
Kaip avinėliai, prieš penke

rius metus ištrūkę iš sovietinio 
gardo, mes, matyt, kiek per 
daug paišdykavom žaliose lais
vės lankose. Todėl prieš dvejus 
metus susilaukėme persirgtos 
ligos komplikacijų — raudonli
gės paūmėjimo. Tada mes vėl 
nustebinom visus — apvylėm 
draugus, pralinksminom ne
draugus.

Brangiai kainuoja mums šitas 
ligos atokritis. Ekonomika 
smuko kaip į duobę, gamyba ka
tastrofiškai sumažėjo, galutinai 
baigiamas naikinti žemės ūkis. 
Seni žmonės ašarom laisto savo 
širdgėlą dėl prarastų santaupų. 
Jau tapome savižudybių, iširu
sių šeimų ir dar kitokiais gėdin
gais rekordininkais.

Tuo tarpu valdančiosios par
tijos — scilės ir charibdės — 
suokia apie vis didėjantį ekono
mikos pastovumą, nes jos paran
kiniai iš tikro pastoviai grobs
to valstybės turtą, įžūliai atsi
sako kompensuoti žmonių san
taupas. Klesti korupcija. Žmo
nės negali niekur rasti teisybės,

nėra mūsų atliktuose darbuose, 
o tame, kas esame; ne tame, 
kaip kiti su mumis elgiasi, o 
tame, kaip mes į kitus atsilie
piame. Tikroji mūsų pergalė 
nėra tame, ar žmonės mus giria, 
ar išduoda, o nuolatiniame 
maldos ryšyje su mūsų dangiš
kuoju Tėvu, kuris įgalina vis 
gilėjantį mūsų išsipildymą, kaip 
tik vis didesniame savęs 
atsižadėjime, vis didesniame 
jautrume kitiems žmonėms.

Aldona Zailskaitė

nes LDDP jau baigia pajungti 
savo interesams visą teisėtvar
ką ir teisėsaugą. Netgi preziden
to patarėjas teisėsaugos klausi
mais demaskuotas, turėjęs ryšių 
su nusikaltėliais („Lietuvos ry
tas”, 1995.03.06).

Visas tas žaizdas negailestin
gai apnuogino š.m. kovo 25 d. 
rinkimai į savivaldybes. Jie pa
rodė, kad žmonės jau pradėjo su
prasti pragaištingus LDDP dve
jų metų valdymo rezultatus. 
Jau sudilo senoji valdančiosios 
partijos plokštelė (kaip gaila — 
nieko amžina nėra) apie tai, 
kaip Landsbergis ir Vagnorius 
sugriovė kolchozus, statėsi rū
mus ir pilis. Vis mažiau Lietu
vos žmonių tom pasakom tiki. 
Prieš dvejus metus rinkimuose 
50-60 procentų gavusi, LDDP 
dabar tesurinko ne visus dvide
šimt. Dar skaudesnis rezultatas 
yra tai, kad įvykę rinkimai pa
rodė ir demokratijos krizę šaly
je: daugiau kaip pusė balso teisę 
turinčių rinkėjų neatėjo balsuo
ti. Taip jie išreiškė nusivylimą 
jaunos demokratijos galimybė
mis išreikšti savo valią. Įdo
miausia tai, kad tik vienintelia
me Visagino mieste LDDP gavo 
daugiau nei 50 procentų balsų. 
Tačiau ir šitas valdančios par
tijos laimėjimas yra greičiau 
pralaimėjimas, nes jis kaip foto- 
chemikalas nuspalvina šios par
tijos kruopščiai slepiamą veidą. 
Visi Lietuvoje puikiai žino, koks 
tos partijos elektoratas gyvena 
šiame mieste, ir kokias viltis jis 
puoselėja, balsuodamas už ją.

Rinkimai nemažai pastangų 
kainavo juose dalyvavusioms

Nuotr. Vytauto Mažeikos

partijoms ir visuomeniniams ju
dėjimams. Kaip visada LDDP į 
ataką išleido gausius žurnalis
tikos pėstininkų pulkus, orve- 
liškos kalbėsenos karininkėlius, 
istorinių įdėjų pritvinkusius fi
losofus, sokratiško mąstymo al- 
bertynus ir kitokius, nemažai 
apmokamus, žygeivius. Bet to 
rodėsi per maža. Ir tada išradin
goji ir kompetentingoji prisimi
nė dar vieną savo ginklą, kuriuo 
paskutinius metus gan sėkmin
gai naudojosi: pasikvietė kon
sultantą ir kalbėtoją iš „tolimojo 
užsienio”. Ne eilinį, o profeso
rių, ne iš bet kur, o iš Amerikos 
universiteto. Jam ir gražią salę, 
ir televizijos ekraną, ir... ordiną 
davė. Svečias užsiangažavo Lie
tuvos žmonėms, koks jis „tylus 
rezistentas” buvęs, kaip jis po
kario komunistus ir stribus tik 
per tėvo namų langą matęs, o 
Tėvynės Sąjungos žmones jis 
priskirtų „savo senajai kompa
nijai” („Lietuvos rytas”, 
1995.03.11). Tačiau „dabar šios 
partijos politika yra negatyvis- 
tinė”, esą radikalai norį skelbti 
karą Rusijai, užtaria žudomus 
čečėnus... Tai jam labai nepatin
ka.

Bet Lietuvoje žmonės jau pra
moko skirti spalvas. Jų atmin
ty dar neišblėso tų pačių pelkių 
drumzlės, kai prieš kelerius me
tus buvo bandoma jomis aptaš
kyti mūsų tautinės pasaulėjau
tos Katedrų kolonas (turiu gal
voje išpuolį prieš poetą Justiną 
Marcinkevičių). Todėl jie nepati
kėjo į pranašus pretenduojan
čio svečio gražbylyste. Nors jam 
ir nepatinka tie vadinamieji 
„radikalai”, žmonės jais pasiti
ki daugiau, negu tais, kurie sve
čiui arčiau širdies. Sveiksta, 
matyt, Lietuvos žmonės po dve
jų metų raudonligės. Jau greitai 
atsikels ir išeis į darbą...

Danutė Bindokienė

Žiburys po puodu?

Užsienio lietuviai nuolat jau
čia nepasotinamą žinių iš 
tėvynės alkį. Kadangi tos žinios 
skaitytojams taip įdomios, mūsų 
spauda šiapus Atlanto stengiasi 
suteikti kuo daugiau informa
cijų. Neatsilieka ir „Draugas”.

Politinėms ir kitoms panašaus 
pobūdžio žinioms vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 
skiria pirmąjį puslapį (nors in
formacija tuo puslapiu nesiri
boja). Pirmojo puslapio redak
torė yra Aldona Zailskaitė. Tai 
visiems mūsų skaitytojams ži
noma, tačiau gal daugeliui kyla 
klausimas, iš kur ir kaip pa
renkama medžiaga tam pusla
piui? Šaltiniai įvairūs: ame
rikiečių spauda — vietinė ir iš 
kitur, pranešimai iš Lietuvos 
misijos prie Jungtinių Tautų, iš 
Lietuvos ambasados Vašing
tone, biuleteniais gaunama in
formacija iš kitų baltų veiklos, 
ateinanti „Internet” tinklu, 
faksais, telefonais, taip pat iš 
gausios spaudos, leidžiamos 
Lietuvoje.

Labai svarbus tikslios ir grei
tos informacijos šaltinis, kas
dien faksu atsiunčiamas iš Vil
niaus, yra Eltos biuletenis. Štai 
vienas jo patikimumo pavyzdys: 
informacija dėl prez. Brazausko 
apsisprendimo nevykti į Mask
vą gegužės 9 d. Nepaisant, jog 
viena lietuviškos radijo pro
gramos laida paskelbė priešingą 
žinią, Elta Juodu ant balto” 
pranešė, kad A. Brazauskas da
vė Jelcinui neigiamą atsakymą. 
Išspausdinta „Drauge”, ta žinia 
pasklido, galima sakyti, po pla
tų pasaulį ir pradžiugino lietu
vius.

Anksčiau Eltos biuletenį rei
kėdavo prenumeruoti, mokant 
nemažą metinę sumą. Ne per 
seniausiai Lietuvos vyriausybė 
prižadėjo Eltą siuntinėti ne
mokamai, nes skleisti tikslią in
formaciją užsienio lietuviams 
buvo ne tik geros valios, bet ir 
tam tikro vyriausybės darbų 
populiarinimo reikalas. Deja, 
staiga atsitiko nesuprantamas 
dalykas. Š.m. balandžio 3 d. 
Eltos žinių pabaigoje radome 
pastabą, kad kasdieninio biule
tenio nebegausime. Susirūpi
nusi redaktorė nusiuntė faksą 
Algimantui Semaškai, Eltos 
Generaliriiam direktoriui, ir 
balandžio 6 d. gavo tokio turinio 
paaiškinimą:

„Norėčiau patikslinti, jog Elta 
nuo balandžio pradžios kasdie
ninių žinių biuletenius siunčia

tik Čikagos lietuvių radijui (p. 
R. Lapui). Už šių žinių paruo
šimą ir siuntimą Eltai moka 
Lietuvos Vyriausybė. Adresus, 
kuriais siunčiama informacija, 
parinko Vyriausybės informa
cijos centras. Siūlome Jums ben
drauti su Elta komerciniais pa
grindais. Iki metų pabaigos 
Eltos kasdieninių žinių biule
tenis Jums kainuotų 1,700 
dol.”.

Kažkaip sunku suprasti, kad 
Elta bus JAV siunčiama tik vie
nam Čikagos lietuvių radijui. 
Kodėl kaip tik tam, kai net 
Čikagoje turime kelias skir
tingas laidas? Kodėl ne Los 
Angeles, Detroito, Clevelando, 
Philadelphijos ar dar kitur? 
Minima radijo laida yra labai 
lokalinio pobūdžio, girdima 
ribotame nuotolyje, tuo tarpu 
vienintelis užsienio lietuvių 
dienraštis „Draugas” pasiekia 
nepalyginamai toliau ir dau
giau. Juo labiau, kad Eltos 
žiniomis mes jau ilgą laiką dali
namės su kai kuriomis kitų 
miestų lietuviškomis radijo 
laidomis.

Ar ne keista, kad Lietuvos vy
riausybė iš visos lietuviškos 
žiniasklaidos Amerikoje pasi
rinko tik vieną Čikagos lietuvių 
radijo laidą ir jai vienai apmoka 
už Eltos biuletenių paruošimą 
bei siuntimą? Jeigu dar nebūtų 
praėjusi balandžio pirmoji, ma
nytume, kad tai vaikiška išdai
ga... Ir suprask, žmogau, pai
nius Lietuvos Respublikos val
dytojų ėjimus, kai jų labirintuo
se paklysta ir logika, ir papras
čiausias praktiškumas. Juk no
rint, kad tikslios, vyriausybės 
patvirtintos žinios pasklistų 
kuo greičiausiai ir plačiausiai, 
reikėtų jas siųsti ten, kur tikrai 
būtų tikslas pasiektas. Net Šv. 
Rašte perspėjama, kad, žiburį 
pavožus po puodu, nėra ko ti
kėtis šviesos.

Kaip tvarkysimės be Eltos ar
ba kaip išspręsime 1,700 dol. 
mokestį (tik iki metų galo!), 
jeigu reikės biuletenį prenume
ruoti privačiai, tuo tarpu ne
aišku. Drįstame tikėti, kad 
Lietuvos vyriausybė pakeis nuo
monę ir toliau siuntinės tą svar
bų kasdieninių žinių šaltinį 
„Draugui”, o tuo tarpu norime 
šiuo nesmagumu pasidalinti su 
savo skaitytojais, kuriuos 
laikome „Draugo” šeimos 
nariais, o juk šeima dalinasi ir 
gerais, ir nesmagiais įvykiais.
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Už lango iš brikelio lipo milicijos viršininkas ir tam

siai apsirengęs nematytas vyras. Senasis tėviškės 
kiemas, kortos ir Ipatėlis nuslinko į savo praeitį, prie
šais paliko tik ligi pusės prirašytas popieriaus lapas, 
kurio pačiam viršuje užkliuvo Stalino ir Berijos vardai. 
Žinojau, kad kiek toliau siūliau jiems sidabro kulkas, 
ir pašiurpau, koks velnias gali pasakyti, kam tą svečią 
milicijos viršininkas atvežė. Gal pistoleto ieškoti? O gal 
ir dar velniai žino ko. Norėjau tą puslapį suglemžti ir 
į kišenę įsidėti, bet jeigu ieškos, tai kišenė neišgelbės. 
O kai iš kišenės ištrauks, tai tikrai perskaitys, ir tada 
reikės parodyti, kur yra tas šaunamas ginklas ir kur 
tos visiems didiesiems paruoštos sidabrinės kulkos. Ne 
tik tai, bet kas padarė ir kas tie drąsuoliai, kurie viską 
padarys, nes, jeigu ir prisipažintum, niekas netikės, kad 
tu vienas tokį darbą planavai. Kai mėgini užrašyti, visas 
toks galvojimas užima daug vietos, bet tada jis pralėkė 
per sekundės dalelytę. Baisųjį lapą įkišau į vidurį kitų 
prirašytų, viską įdėjau į čia pat gulėjusį tuščią aplanką 
ir ant aplanko užrašiau „Baltas zuikis”. Visi žinojo, ir 
policijos viršininkas žinojo, kad rašinėju vaikam pasa
kėles, tai gal neskaitys. Jeigu ir krėstų, gal net nepaims,
nes kas norės skaityti senio parašytas pasakėles vai
kams.

Ant aplanko vardą didelėmis raidėmis rašydamas, 
išgirdau jų žingsnius priemenėje ir laukiau, kada pasi
bels. Net pagalvojau, kad be reikalo skystauju. Gal 
atvežė susipažinti kokį naują mokytoją ar net kokį seniai

sutiktą pažįstamą, gal net buvusį mokinį. Bet jie nesi
beldė. Durys taip smarkiai atsidarė, kad net trinktelėjo 
į sieną. Nepajutau kaip krūptelėjau ir pasisukau į durų 
pusę. Tarpdury stovėjo aukštas, tamsia, beveik juoda 
eilute apsirengęs vyras. Baltais marškiniais atlapu 
kaklu. Už jo peties buvo milicijos viršininko galva. Kilau 
stotis:

— Sėdėk, — gana aštrokai įsakė svečias.
Aš vis tiek nebesusilaikiau, pabaigiau stotis.
— Sakiau, kad sėdėk! — dar aštriau pakartojo.
Atsisėdau, bet pasakiau:
— Kaip svečius sutiksiu sėdėdamas?
— Nieko. Tuo tarpu pasėdėk, o mes pastovėsim, - 

ne sakyte pasakė, bet lyg atgalia ranka meste žodžius 
numetė ir nuėjo prie radijo.

Vakarykščiai buvau klausęs Vilniaus, tai nemaniau, 
kad būtų nusikaltimas, bet ėmė baimė, kad nepradėtų 
raustis po rankraštį.

Milicijos viršininkas priėjo prie stalo. Žvilgterėjo į 
rankraščio antraštę.

— Tai dar rašinėji? — nei paklausė, nei pasakė.
Atrodė, kad toks jo bendro pasigavimas šeimininko 

teisių ir jam buvo nejaukus.
— O ką man senam beveikti? — šyptelėjau.
— Tai ir rašai? J laikraščius? — ligi šiol žiūrėjęs į 

ant sienos kabantį Šimonio paveikslą, atsisuko svečias.
— Vaikams pasakas, — užšoko milicijos viršininkas 

su savo paaiškinimu.
Vaidinęs šeimininką, priėjo prie stalo, balsu per

skaitė antraštę.
— Jums ir zuikis turi būti baltas, o aš tau pasaky

siu, kad pasakų ir ponų gadynė pasibaigė. Dabar reikia 
raštų apie žmones, apie darbininkus. Reikia parašyti, 
kaip darbo žmonės šluoja ponus į šiukšlyną, o, patys

niekam ant sprando nesėdint, kuria laimingą savo 
gyvenimą. Bet vargu ar tu besugebėsi, visą amžių ponu 
buvęs, gerai apie darbininkus parašyti.

Ėmiau justi, kaip plikė pradeda tvinti karščiu, ir jau 
norėjau atsikirsti, kad visą gyvenimą pats darbininkas 
buvau, tarp darbininkų gyvenau ir jų vaikams akis pra- 
tryniau, kad galėtų šviesesnį gyvenimą matyti, bet jis 
staiga pakeitė balsą ir visiškai ramiai, beveik draugiškai 
paklausė:

— Sako, kad kariavai net su japonais?
— Kariavau. Paėmė, tai kariavau.
— Sako, kad grįžai su laipsniu?
— Koks ten laipsnis... Mūsiškai tariant, būtų viršila.
- Bet caras ir viršilų už nieką nedalino.
— Buvau pasimokęs, o tada retas kuris vardą te

galėjo pasirašyti. Tai nereikėjo nė stengtis, stumte 
įstūmė.

— Kodėl nepasitikai? Tokių ir ne karo metu carui 
juk reikėjo.

— Kad netraukė. Mane traukė vaikai. Turėjo kas 
nors ir juos pamokyti.

— Bet keturioliktais sugrįžai atgal.
— Nesugrįžau, pašaukė. Kas savo noru būtų grįžęs.
— O į buržuazinę Lietuvos kariuomenę irgi 

pašaukė?
— Čia reikėjo. Čia buvo mano tėvynė.
— Buržuazinė?
— Ne, tik tėvynė. Mano tėvynė.
— Kas atsitiko, kad, pasiekęs kapitono laipsnį.išėjai 

iš kariuomenės? Kam nors nepatikai?
— Kraštas buvo laisvas, nebereikėjo kariauti, tai vėl 

sugrįžau į mokyklą.
— Ir į šaulius.
— Į šaulius nesugrįžau, įstojau.

— Ir pistoletą parsinešei?
— Parsinešiau. Man nebuvo reikalingas, tai ati

daviau šaulių būriui.
— Kad mokytųsi žudyti?
— Ne. Kad mokytųsi apsiginti, jeigu kas mėgintų 

užpulti.
— Ir apsigynė? — šyptelėjo.
Nesupratau, nei kas jis toks, nei ko jam iš manęs 

reikia. Pradėjęs taip šiurkščiai, tuoj perėjo į kaimyniško 
pašnekesio paprastumą, dabar vėl žybtelėjo viską galin
čio nusišiepimu. Norėjau atsikirsti, ir žodžių buvo, bet 
susilaikiau. Neatrodė, kad būtų verta susikapoti su žmo
gum, apie kurį nieko nežinai. Justi jauti, kad jis čia ne 
geram, bet verčiau tegu pirmas tą negerumą parodo, o 
jis kiek patylėjęs vėl sugrįžo į kaimynišką pokalbį:

— O, sakykim, jeigu tada Rumunijoj... Juk buvai 
Rumunijoj?

Buvau.
— Taigi, jeigu tada būtum kaip nors pamatęs, kas at

sitiks šiais metais, ar viską būtum taip pat daręs, kaip 
darei ligi šiol?

Staiga pajutau lyg griebtų už kojų ir trauktų kažin 
kokion prarajon, bet pasistengiau nusišypsoti ir 
atsakiau:

— Mamos mama dažnai sakydavo: „Jeigu žmogus 
žinotų kada mirs, kiečių tvoras tvertų”.

...Supratau ką nors ne taip pasakęs, o gal ko nors ir 
jis nesuprato, kad staiga akis pasuko nuo manęs į milici
jos viršininką, kuris stovėjo atsirėmęs į sieną ir žiūrėjo 
į mus, greičiausiai ir pats nesuprasdamas, kas čia 
vyksta. Pamatęs turbūt klausiamą svečio žvilgsnį, tik 
truktelėjo pečiais. Tada tas vėl atsisuko į mane.

— Kiečių... Kas tie kiečiai ir kokias tvoras?
(Bus daugiau)

t
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Mūsų vaikai netruks užaugti. 
Ar jie pažins savo „šaknis”, ar 
jas gerbs, ar mylės Tėvynę taip, 
kaip i svečias šalis kadaise tu
rėję pasitraukti jų seneliai — 
nuo to priklauso, kokia bus Lie
tuva ir ar ji iš viso bus.

Matyt panašiai galvojo ir 
bendrijos „Lituanica” žmonės, 
1989 m. sumanę į Lietuvą vasa
ros metu pakviesti užsienyje 
gyvenančius tautiečių vaikus. 
Taip atsirado Pasaulio lietuvių 
vaikų švietimo ir poilsio sto
vykla, kurią ėmėsi finansuoti ir 
tuometinė Kultūros ir švietimo 
ministerija. Į pirmąsias sto
vyklas vaikai galėjo atvažiuoti 
kartu su tėvais. Daugiausia tai 
buvo mūsų tautiečiai, kuriuos 
likimas nubloškė į Rytus. Jie 
džiaugėsi vėl išvydę Tėvynę, ap
link girdėdami tik lietuvišką 
šneką, o organizatoriai stengėsi 
parodyti jiems pačius gražiau
sius šalies kampelius. Vėliau 
stovyklos pobūdis keitėsi ir 
kviečiami buvo tik vaikai. Čia 
dera paminėti, kad valstybė iš 
savo iždo sumokėdavo ne tik jų 
išlaikymo, bet ir kelionės išlai
das. Todėl visai nenuostabu, 
kad kiekvienais metais norinčių 
čia patekti daugėjo. Gimė ir gra
žus stovyklos vardas — „Atga
ja”. 1993 m. buvo sukurta ir 
įgyvendinta visiškai nauja dar
bo su vaikais idėja, kuri „At
gają” išgarsino. 1994 m. organi
zatoriai nebegalėjo priimti visų 
norinčių. Molėtų rajone, pui
kiuose „Ešerinio” poilsio na
muose praėjusios vasaros liepos- 
rugpjūčio mėnesiais pabuvojo 
apie 150 vaikų iš Baltarusijos, 
Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Vo
kietijos, Latvijos, Estijos, Uzbe
kijos, Argentinos ir Lietuvos. 
Jie gimtinėje patirtų įspūdžių 
nepamiršta ir rašo laiškus sto
vyklos organizatoriams, tikėda
miesi atvažiuoti ir kitais metais. 
Lenkijoje gyvenantys savo įspū
džius išspausdino Punkse lei
džiamoje „Aušroje”. Štai kaip 
apie Lietuvoje praleistas dienas 
pasakoja Punsko licėjaus aštun
tokė Gražina Škarnulytė:

„Per atostogas tris savaites 
gyvenau stovykloje ‘Atgaja’. Čia 
suvažiavo daug vaikų iš įvairių 
valstybių. Gyvenome nameliuo
se netoli ežero. Mūsų dienotvar
kė buvo tokia: 8 vai. kėlimasis, 
po to — mankšta, kambarių 
tvarkymas, pusryčiai, popieti
niai užsiėmimai, vakarienė, va
kariniai užsiėmimai, eidavom 
miegoti 11 vai. vakaro.

Šventėme Velykas, Kalėdas, 
Jonines, Užgavėnes. Labai įdo
mios buvo Joninės. Vakare ėjo
me per mišką ir mus sugavo ‘ra
ganos’ (persirengę vadovai ir 
vadovės), kurios visus nuvedė 
prie laužo. Ten šokome ir daina
vome. Vėliau ėjome ieškoti pa
parčio žiedo ir plukdyti vainikų. 
Užgavėnių dieną darėme kau
kes, o vakare šokome ir linksmi
nomės. Kiti renginiai — tai iš
vyka į Anykščius, Molėtų obser
vatoriją, Istorijos diena ir žygis 
dviračiais, kuris man labai pati-

„Atgajos” stovyklautojų žygis dviračiais po Mindūnų apylinkę

l
ko. Įdomios buvo ir į stovyklą 
atvykusių vaikų ‘krikštynos’. 
Patiko Aitvarų diena (mokėmės 
daryti aitvarus), Laiškų diena. 
Stovykloje mokėmės šokti ir 
dainuoti. Visas tris savaites bu- l 
vo geras oras, todėl galėjome 
maudytis kelis kartus per die
ną. Stovykloje pažinau daug 
draugų iš Lietuvos, Rusijos, Es
tijos ir Latvijos. Stovykla „At
gaja” man labai patiko todėl, 
kad neturėjau laiko liūdėti ir 
galvoti apie namus, kad pagili
nau savo žinias apie Lietuvą, 
lietuvių papročius, pailsėjau. 
Kitais metais, jeigu būtų gali
mybė, vėl norėčiau čia atvažiuo
ti”.

Žmonės, kurie kūrė stovyklos 
programą ir nuveikė visus orga
nizacinius darbus, matydami sa
vo veiklos rezultatus ir prasmę, 
pernai įkūrė Lietuvių išeivių 
jaunuomenės bendradarbiavi
mo centrą ir labdaros fondą 
„Vienybė”.

Vieni iš pagrindinių suma
nymo iniciatorių yra Aušra 
Lasauskaitė ir Romualdas 
Vikšraitis. A. Lasauskaitė 
1982 m. baigė Marijampolės 
'kultūros mokyklą, įsigydama 
kultūros švietimo darbuotojo, 
dramos būrelio vadovo specia
lybę. 1988 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos Klaipėdos 
fakultete renginių režisūros 
specialybę. Šiuo metu neaki
vaizdiniame skyriuje Vilniaus 
universitete studijuoja psicho
logiją. 1982-1984 m. dirbo Jona
vos raj. kultūros namuose, nuo 
1988 m. Vilniaus Mokytojų na
muose — renginių organizatorė. 
1992 m. vasarą dirbo Pasaulio 
lietuvių vaikų stovykloje „At
gaja” auklėtoja. 1993 m. kūrė ir 
įgyvendino stovyklos „Atgaja” 
programą. Nuo 1994 m. organi
zuoja centro veiklą.

R. Vikšraitis 1973-1975 m. 
mokėsi vaidybos meno Lietuvos 
Muzikos akademijoje, 1981 m. 

baigė Maskvos A. Lunačiarsko 
teatro meno institutą, įgijo 
dramos teatro režisieriaus 
specialybę, dirbo Klaipėdos, 
Kauno dramos, „Vilniaus lė
lės” teatruose režisieriumi. 
Šiuo metu yra populiaraus 
Lietuvoje „Keistuolių teatro'f 
režisierius bei Vilniaus univer
siteto aktorių-filologų kurso 
vadovas. Romualdas pasakoja: 
„Iš pradžių ilgai diskutavome, 
kaip apjungti iš viso pasaulio 
suvažiavusius, skirtingo am
žiaus vaikus. Prisiminėme 
senąsias lietuvių šeimas. Jos 
buvo didelės, kartais pirkioje 
lakstydavo net keliolika vaikų. 
Jie vieni su kitais žaidė, vieni 
kitus prižiūrėjo, vieni kitus 
mokė. Tai buvo tikrasis kartų 
žinių perimamumo modelis, tra
dicijų išlaikymo garantas. Pa
bandėme šiuo principu suburti 
stovyklaujančius į grupes, ku
rias ir pavadinome „šeimyno
mis”. Pavyko. Aišku, bendra
amžiai draugavo ir su kitų „šei
mynų” vaikais, bet juk taip ir 
turi būti. O kai reikėjo kovoti už

ša vo šeimynas’, jų garbę, visi 
kaip mat susiburdavo po vienu 

‘stogu’. Šito reikėjo kasdien. 
Renginių buvo daug. Vaikai pa
žino visų pagrindinių lietuviškų 
švenčių papročius ir mokėsi jas 
švęsti. Tai buvo fantastiškos 
dienos. Viską fotografavome ir 
filmavome. Sumontavome įdo
mų video filmą, kurį gali gauti 
visi buvę ir būsimi stovyklau
tojai.

Vadovais stovykloje dirbo Pe
dagoginio universiteto ir Vil
niaus universiteto studentai bei 
atskirų sričių specialistai: dai
lininkas, muzikantas, sporto va
dovas, lietuvių kalbos mokyto
jas, medikas. Kiekvienoje šei
moje buvo 2-3 vadovai, kurie gy
veno kartu su vaikais.

Jau vasarą pradėjome galvoti 
apie 1995-tųjų stovyklą, kuri 
bus septintoji. Padalinus buvu
sią Kultūros ir švietimo minis
teriją į dvi, Centras šių metų 
sovyklą rengia bendradarbiau
damas su Rytų Lietuvos kultū
ros centru prie Lietuvos Kultū
ros ministerijos. Šiais metais tai 
bus „Lietuvos Atgaja 95”.

Keista, bet apie šį mūsų darbą 
atskiros Vakarų šalių lietuvių 
bendruomenės bei lituanistinės 
mokyklos nieko nežino. Todėl 
apie stovyklą stengiamės daug 
kalbėti per radiją, TV. Susitiko
me su JAV, Kanados, Latvijos, 
Baltarusijos, Karaliaučiaus, 
Lenkijos, Prancūzijos, Ukrai
nos, Uzbekijos, Vokietijos lietu
vių bendruomenės vadovais bei 
atstovais.

Planuojame ateinančią vasarą 
surengti penkias stovyklos „Lie
tuvos Atgaja 95” pamainas, ku
riose pabuvotų apie 200 vaikų. 
Jau parinkti ir darbui stovyk
loje ruošiasi būsimi „šeimynų” 
vadovai, kaupiame būtinas 
priemones ir lėšas. Gavome ir 
pirmąją paramą iš Kanados lie
tuvių bendruomenės, su kuria 
jau sėkmingai bendradarbiau
jame.

Esame labai dėkingi Toronto 
Maironio mokyklos mokytojoms 
Vidai Tamulaitytei-Dailydienei 
ir Valentinai Staškevičiūtei-Ba- 
liūnienei už knygą „Mano šei
mos geneologija”. Nedideliu ti
ražu išleidome ją ir išplatinome 
Lietuvoje. Džiaugiasi knygomis 
ir stovyklautojai. Anksčiau re
tas pagalvodavo apie savo šak
nis , o šis leidinys tapo akstinu 
tai padaryti. Be to, Kanados lie
tuviai paaukojo pinigų būsimos 
stovyklos rengimui. Šių mums 
dabar labai reikia, nes šiemet 
likome be valstybės paramos. 
Viską teks organizuoti rėmėjų 
lėšomis. Džiugu, kad jų atsiran
da”.

Šią vasarą Pasaulio lietuvių 
vaikų švietimo ir kultūrinio 
bendradarbiavimo stovyklos 
„Lietuvos Atgaja 95” rengėjai 
kviečia po pasaulį išsibarsčiusių 
lietuvių vaikus į Zarasų kraštą. 
Prie Čičirio ežero prisiglaudu- 
siame Svyriškių kaime yra pui
kiai įrengta poilsiavimui skirta 
etnografinės architektūros sody
ba. Čia esančiuose keliuose vieno 
ir dviejų kambarių su patogu
mais įruoštuose butuose įsikurs 
1995-jų „Lietuvos Atgajos” šei
mynos.

Jonas Kriščiūnas

Draugo fondo lėšų telkimo komiteto pirm. dr. Kazys Ambrozaitia ir vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė.

LIETUVIŠKA SPAUDA 
NEŠA ŠILUMĄ Į NAMUS

Pokalbis su „Draugo” vajaus 
komiteto pirm. 

dr. K. Ambrozaičiu

Vienintelis dienraštis už 
Lietuvos ribų „Draugas” savo 
žiniomis, jų įvairumu bei objek
tyvumu, informacija ir komuni
kacijos tinklu tarnauja visiems 
geros valios lietuviams, nepai
sant jų religinių, politinių bei 
soc. ekonominių skirtumų. Jo 
egzistencijai nuolat graso 
leidimui reikalingų lėšų stoka. 
Jau keli metai, kai „Draugo” 
pajamos nebepadengia išlaidų, 
nes jos nuolat didėja. Reikia 
pastovaus šaltinio, kuris pa
stoviai padengtų tuos trūku
mus. Draugo fondas ir buvo 
įkurtas pastoriaus kapitalo 
telkimui, kurio gaunamos pa
lūkanos prisidėtų kas metai prie 
„Draugo” leidimo.

Draugo fondo augimas per pir
muosius 1994 metus buvo entu
ziastingas. Šiais metais jo 
augimas labai sumenkėjo. Kad 
padėtis pagerėtų, Draugo fon
do direktorių taryba išrinko DF 
lėšų telkimo komitetą. Jį suda
ro: pirmininkas dr. Kazys Am- 
brozaitis, Gražina Liautaud, 
Vaclovas Momkus ir Jurgis Riš
kus. Jiems pradedant pavasario 
vajų Draugo fondui lėšoms su
telkti, paprašėme pirm. dr. K. 
Ambrozaitį atsakyti į keletą 
klausimų.

— Kokių rezultatų tikitės iš 
„Draugo” skaitytojų ir lietu
vių visuomenės, skelbdami 
DF pavasario vajų?

— Neįmanoma iš anksto nu
matyti rezultatus, jų neanali
zavus. Pirmiausia šiuo pava
sario vajum nieko nenustebin
sime, nes vajai šiame krašte yra 
dalis vietinės kultūros. Demo
kratiniame krašte, kur kultūros 
klestėjimas yra laisvas ir be val
džios kontrolės, nuolatos vyksta 
lenktynės, kaip suorganizuoti 
tai veiklai lėšų. Todėl į vi
suomenę kreipiasi muziejai, 
universitetai, mokslininkai, 
teatrai, meno bei šalpos drau
gijos ir kt. Net ir tos institucijos, 
kurios gauna valdžios paramą, 
vis tiek vajaus forma ieško sau 
papildomų lėšų. Okupuotoj Lie
tuvoje, kur valdžia įsakydavo, 
kaip rašyti ar kurti, nei meni
ninkams, nei rašytojams pa
tiems nereikėjo lėšų ieškoti.

Daugelis „Draugo” skaitytojų 
yra subrendę Vakarų Europos 
kultūroje. Patekę į Naujojo 
pasaulio kultūrą, turėjo ir turi 
pasirinkti: ar pasilikti ir 
išsaugoti senąsias vertybes, dėl 
kurių gyveno ir kurias paveldė
jo iš tėvų, ar prisiimti naują, 
svetimą kultūrą ir sunkiai iš
gyventi savo vidinio pasaulio 
bei aplinkos kontrastą. Seniau 
ir dabar atvykusiems, net čia 
gimusiems „Draugas” yra vie
nas svarbių atramos stulpų, kur 
lietuviškas žodis, informacija 
apie savuosius ir protėvių kraš

tą, paguoda ir paskatinimas pa
deda šią krizę lengvai pergyven
ti. Vajaus rezultatai ir bus, kiek 
pajėgsime šiuo trumpu žodžiu iš »■ 
naujo priminti susirūpinimą, 
kad tam lietuviškam dienraš
čiui reikia skubios paramos. Tai 
yra perspėjimas apie pavojų, 
kad šis tradicinis lietuviškas 
laikraštis gali sustoti mus 
lankęs.

— Ar Draugo fondo lėšų ir 
jų investavimas atliekami 
saugiai, tvarkingai ir pelnin
gai?

— Draugo fondo taryba, pagal 
išgales, aukoja savo laiką lėšų 
telkimui, investavimui ir knyg- 
vedybai. Darbas vyksta primity
viomis sąlygomis. Tarybos 
pirmininkas kol kas neturi fon
do valdybos, todėl pats daugelį 
darbų atlieka ir ragina dirbti 
visus tarybos direktorius. Iždi
ninkas ir sekretorė administra
cinių išlaidų beveik nepadaro, 
išskyrus pašto ženklus. Inves
tavimo komisijos pirmininkas 
Jonas Vaznelis su savo komite
tu efektingai tvarko ir augina 
fondo kapitalą. Naudojamės 
„Draugo” administracijos 
patalpomis ir kitais patarna
vimais.

— Ar Draugo fondas yra 
surištas su marijonais ir su 
„Draugo” leidėju, The Lithu- 
anian Catholic Press Socie- 
ty?

— Tėvai marijonai „Draugą” 
globoja nuo jo pradžios. Spaustu
vės patalpos ir jos įrengimai pri
klauso Marijonų vienuolynui.. 
Lietuvių Katalikų spaudos 
draugija viską nuomoja iš vie
nuolyno , savo turto neturi. 
LKS draugija yra oficialus 
„Draugo” leidėjas, tiesiogiai 
rūpinasi redakcija ir ad
ministracija, telkia vien
kartines lėšas parengimų bei 
piknikų forma. Draugo fondas 
telkia pastovų kapitalą,iš kurio 
palūkanų remia „Draugo” lei
dimą. Draugo fondas yra nepri
klausomas, tvarkomas pačių 
narių, turi savo įstatus ir yra re
gistruotas Illinois valstijoje kaip 
nepelno organizacija. „Draugo” 
leidimo rūpesčiai yra visų, tik 
atsakomybė kitokia.

— Kiek Draugo fondas turi 
narių, stambių įnašų ir testa
mentinių palikimų?

— Atsakymą norėčiau pradė
ti nuo „Draugo” skaitytojų. Kai 
„Draugo” prenumeratorių skai
čius nukritoški 6,000, kilo susi
rūpinimas ir gimė Draugo fon
das. Į Lietuvą „Draugo” siun
čiama apie 200 egz. Kanadoje 
yra apie 330 prenumeratorių. 
Mūsų vajaus tikslas yra, kad 
bent kas antras prenumerato
rius ar šiaip skaitytojas įstotų 
į Draugo fondą. Kol kas turime 
tiktai 900 narių ir 300 rėmėjų. 
Per pirmąjį metinį Draugo fon
do narių susirinkimą Kontrolės 
komisija pranešė, kad fondo 
balansas yra 312,008.84 dol.

Stambių įnašų, kurie siektų 
bent 10,000 dol., kol kas turime 
tik du. Testamentinių palikimu 
dar tebelaukiame.

— Ar Draugo fondo direk
toriai domisi „Draugo” admi
nistracinėmis problemomis, 
efektingu dienraščio leidimu 
ir tam lėšų bei priemonių pa
naudojimu?

— Draugo fondas į adminis
traciją nesikiša, tačiau jos darbą 
stebi. „Draugo” administracija 
ar LKSD-ja,reikalui esant, krei
piasi į Draugo fondą dėl finan
sinės paramos. Fondo direkto
riai nutaria duoti ar ne. Pvz., 
gavome prašymą paremti spaus
dinimo mašinų remontą, nes tai 
reiškia didesnę sumą ir mari
jonai šiuo metu to negali pada
ryti. Draugo fondo direktoriai 
pritarė, kad toliau atidėlioti 
remonto negalima, o šiuo metu 
keisti spaudos techniką irgi 
neįmanoma. Tam reikalui pra
eitų Kalėdų metu buvo praves
tas vajus specialiai mašinų 
pagrindinio remonto reikalui, 
kuris atnešė 20,578 dol. pąjamų. 
Šalia to, jaunas Draugo fondas 
per pirmuosius metus gavo 
6,422 dol. pelno nuo pagrindinio 
kapitalo. Tokiu būdu Draugo 
fondas šių metų pradžioje įteikė 
„Draugo” administratoriui 
27,000 dol. čekį. Žinoma, ta 
suma padengia tik pusę lėšų, 
reikalingų mašinų remontui. 
Yra būtina ir neatidėliotina 
pagerinti spaudos kokybę, nes 
nuotraukos darosi neatpažįsta
mos ir tekstas nevienodai at- 
sispaudžia.

— Ar Draugo fondo direk
torių taryba patenkinta da
bartiniu „Draugo” turiniu?

— Jūsų klausimą norėčiau su
prasti, kad klausiate, ar pasiti
kime redakcija? Taip! „Drau
gas” pasižymi sumanių redakto
rių tradicija. Praeityje vyr. 
redaktoriai visuomet turėjo 
savo aiškią liniją ir kietą nu
garkaulį. Dabartinė vyr. redak
torė priedo dar turi geresnį ryšį 
su skaitytojais ir dabartimi. 
Vieno pageidaujame, kad redak
torei būtų sudarytos sąlygos 
praplėsti redaktorių skaičių ir 
susidaryti korespondentų bei 
bendradarbių tinklą. Redak
torės yra per daug perkrautos 
darbu. Pavyzdžiui, Čikaga yra 
lietuviškų parengimų centras. 
Dažnai ir didesniuose kultū
riniuose parengimuose nemato
me redaktorių, įvykiai palieka 
nepaminėti ar įvertinti. Pana
šios apimties dienraščių redak
cijos yra kelis kartus didesnės.

Spaudos technika ir laikraščio

American Travel Service 
kviečia visus pasinaudoti

mūsų, agentūros 
specialiomis kainomis 

skrendant SAS oro linija:
1. ' Skrydžiai balandžio ir gegužės mėn.

Čikaga / Vilnius / Čikaga.
2. Keliaujant su sportininkais -

liepos 26 ir 27 d. iš Čikagos, Clevelando, 
Detroito ir New Yorko.

3. Ekskursijos Į Lietuvą - gegužės, birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.

Naują Metą kruizas Norway laivu, Norwegian 
Cruise Lines, Karibą jūroje Įskaitant skrydžius 
iš Įvairią JAV melstą $1,350.00

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę. Visų kelionių vietos ribotos.

American TYavel Service
9439 S. Kedzle Evergreen Park. IL 60642 

Ph. 708 422-3000 Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

ekspedicija labai svarbu. Tačiau 
dar svarbiau, kaip dienraštis 
yra redaguojamas. Per 85 metus 
„Draugas” išlaikė tiesią liniją, 
tarnaudamas visiems lietu
viams, besirūpindamas lietuvy
be, tautinėmis tradicijomis ir 
ryškiai prisidėdamas prie lietu
vių kultūros ugdymo bei repre
zentacijos, kartu keldamas 
krikščioniškos moralės prin
cipus. Visos organizacijos rado 
vietos savo idėjoms ir veiklai 
skelbti, išskyrus mūsų tautos 
priešus — komunistus. Nebuvo 
vietos bergždžioms grupinėms 
polemikoms, buvo pabrėžiama 
ir palaikoma gyvoji bendruo
meninė dvasia. „Draugo” antro
ji dalis „Mokslas, Menas, Lite
ratūra” — šeštadieninis priedas 
— turėtų ir toliau likti, nes tai 
yra kultūrinė atgaiva ir kel
rodis. Redakcijos kokybė dau
giau pritraukia skaitytojų, negu 
tobula spaudos technika.

— Ko linkėtumėte „Drau
go” skaitytojams ir ko iš jų 
pageidautumėte?

— Negailestingas laikas gra
sina, kad spausdintas lietuviš
kas žodis gali nustoti nešęs — ši
lumą į mūsų namus. Branginki - 
me savo dvasines vertybes. Gy
vename krašte, kurio kultūra 
jau nebevadinama krikščioniš
ka. Visa „Draugo” skaitytojų 
šeima turėtų stengtis 
šioje aukštos technikos ir nu- 
dvasintoje aplinkoje išlaikyti 
tai, kas sava ir mums brangu.

Redaktoriai, administratoriai 
ir spaustuvės darbininkai dirba 
su tikru pasišventimu. Linkiu ir 
visiems skaitytojams įsijungti į 
tą bendrą „Draugo” šeimą. To 
vienintelio lietuvių dienraščio 
likimu turime rūpintis visi. 
„Drauge” spausdinami įvairūs 
skyriai, kurie turėtų patenkin
ti visus, — nuo lituanistinės 
mokyklos mokinių, iki fabriko 
darbininkų, draugijų, moksli
ninkų ir pensininkų. Prisidė
kime visi prie Draugo fondo 
augimo, kurį bėgantis laikas 
aplenks. Skubiai nyksta lietu
viškos parapijos, buvusios 
lietuvybės tvirtovės, kurių jau 
per 80% užsidarė. Joms tekdavo 
daugumos geraširdžių lietuvių 
palikimai. Dalis palikimų 
nukrypo į Lietuvių fondą ir 
Tautos fondą. Draugo fondas, 
kuris turi savo advokatus, irgi 
yra saugi ir prasipinga vieta pa
likimams.

Visiems „Draugo” darbuoto
jams linkiu džiaugsmo Kristaus 
Prisikėlimo šventėje!
Kalbėjosi Bronius Juodelis
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Pieš. Seselės Mercedes

TEVE, KAM MANE 
APLEIDAI?”

KUN. RIČARDAS 
MIKUTAVIČIUS

♦»

Jaučiuos jums tiek daug nepa
sakęs ir turbūt neatlikęs pačios 
svarbiausios pareigos: nenusa
kęs, iš Viešpaties gelmės nepa
ėmęs ir neatidengęs jums tikro
jo, realaus mesijo Tėvo veido. O 
šį veidą pažinti, suprasti ir tuo 
labiau — pamilti yra viena iš 
sudėtingiausių užduočių ir, bū
kime atviri, šį veidą retsykiais, 
o gal kartais ir dažnokai, kaž
koks gyvenimo būvis pridengia, 
slopina ir tos pilnatvės neparo
do. Suprasti tą Tėvo veidą iš 
Jėzaus ir jo evangelijos žodžių 
nėra paprasta. Iš vienos pusės 
tą vaizdą atidengia nuostabūs 
palyginimai, kurių grožis yra ir 
literatūrinis, ir filosofinis, ir 
teologinis, išeinantis iš Senojo 
Testamento pažinimo, vaizdų, 
žodžių apimties, bet ryškiai visa 
tai pranokstantis. Iš kitos pusės 
— pats mesijas to veido bodisi ir 
sunkiausią būties valandą šau
kiasi jo, bet regi jį panirusį į 
tamsą ir neprisikviečia: „Tėve, 
Tėve, kam mane apleidai?” 
Priekaištas šviesiam savo tėvo 
veidui. „Tėve mano, tu esi 
danguje... Nėra tavęs danguje... 
Tėve, tu mane apleidai Dvi 
priešingybės, du suvokimo ga
balai: vienas šviesus, antras 
visiškai tamsus, kuris jo būtį 
gramzdina į neviltį ir užgožia 
visą evangelijos turinį, palygi
nimus nuostabiausius. Ir vis 
dėlto, kruopelytė po kruopely
tės, žiupsnelis po žiupsnelio jis 
visą laiką pastoviai atidengia 
Tėvo veidą. Svarbiausia, jis tą 
vaizdą išneša į tokią saulę, į 
tokią šviesą, kurios neturėjo ir 
negalėjo turėti senojo testamen
to žmogus, stovintis prieš akme
ninę sieną, turintis lūpose įdėtą 
Senojo testamento psalmyną: 
„pasigailėk, pasigailėk... aš tau 
nusidėjau, pasigailėk”, ir nie
kad neturintis tikrovės, kad iš 
ten atleidžiama, kad ten, anoj 
tikrovėj, nėra sąskaitų, kad ana 
tikrovė apgobia, myli, glaudžia, 
veda, priima, dovanoja, ištiesia
į žmogaus būtį rankas, nes visa,
Dieve, iš tavęs. Be tavęs — 
klaiki nebūtis. O ten, kur nebū
tis, nėra žmogaus, negali būti ir 
Dievo.

Kiek mes nuostabiausių paly
ginimų žinome, ir kiekvieną, 
kaip lietuviai sako, dėk ant 
ronos: jis gražus, jis nepakarto
jamas, jis vienintelis. Visa tai 
spindi ir literatūrine prasme, 
pranoksta visus Virgilijus, Ho
merus, juo labiau pranoksta se 
nojo testamento rabinišką iš
mintį ir žodžių siaurumą. Ir dar 
kartą grįžtu prie minties sun
kiausią valandą. Jis kaip Dievo 
Sūnus, priėmęs žmogaus pri
gimtį, skundžiasi, dejuoja, jam 
sunku, jam skauda... „Tėve, 
kam mane apleidai!” Ir dažnai

visa tai yra iš to ir todėl, kad jie 
be galo kentėjo. Nesuvokiamai 
daug kentėjo, neišpasakytai. 
Joks literatūrinis siužetas neat
vaizduos, ką reiškia badas, ką 
reiškia pažeminimas, ką reiškia 
tėvynės praradimas, neviltis, 
artimiausio žmogaus laido
jimas, amžinas įšalas, ta beribė 
Sibiro erdvė, kuri pati savimi 
sako: „Negrįši!! Negrįši, niekad 
negrįši, net paukščiu skrisda
mas neparlėksi!”

Ta skausmo būsena, ta kry
žiaus būsena, ta nevilties 
būsena jiems įdėjo evangelinį 
Dievo supratimą. Tai nauja, tai 
skirtinga. Tai yra šio amžiaus 
Lietuvos didysis stebuklas. Ir 
būtent ant šio stebuklo, kaip ant 
pagrindo, mes statom savo Lietu
vą. Tai yra tiesioginė išeiga, ne 
ekonominė ir ne kultūrinė, bet 
dvasinė. Štai vilties pagrindas, 
iš kurio išauga javas, rugys, 
žalmuo, kuris savo laiku duos 
skanią duoną.

Ir Bažnyčia turbūt turi savo 
veidą Lietuvoje. Aš nenorėčiau 
pasakyti, kad labai švytintį. Ir 
jis tarsi išeina iš skausmo, 
išeina iš nelengvos būsenos. Toji 
nelengva būsena gal dar neį
gauna tos teologinės šviesios 
išraiškos. Dieve, tu mane girdi, 
padaryk dar tą stebuklą, kad tas 
kentėjimas duotų realesnių vai
sių, kad jo neužgožtų kitos 
gyvenimo vertybės ir reikalai, 
kad Bažnyčia imtųsi tos didžio
sios misijos, esminės misijos — 
formuoti ir kelti žmogų. Gamin
ki Lietuvai tą pagrindą, ant 
kurio ji privalo atsistoti, o visa 
tai ateis, bus pridėta.

O šiandien leiskite man užbai
giant pasidžiaugti jumis. Jūs 
esate taip pat formacija, Dievo 
vizija ir jo lemties ženklas, 
nebadaujanti, bet išsiilgusi, soti, 
bet Lietuvos ir jos prasmės šian
dieniniame pasaulyje ieškanti. 
Didysis jūsų rūpestis yra ten ir 
kiekviena žinutė iš ten yra taip 
reikalinga. Jūs esate čia Lietu
vos dalelė, atskirta gyvo ka
mieno šaka, sultinga, išmintin
ga, patyrimo kupina. Praėjote 
labai nelengvą gyvenimo atkar
pą. Ir jūsų patirtis taip pat yra 
kruvina, drįstu tai sakyti, kru
vina jūsų gyvenimo šaknis ir 
patirtis net ir šitoj rojaus šaly. 
Žmogus įninka... pradeda gy
venti, išleidžia šaknis, myli, 
tveria šeimą, gimdo vaikus, 
tvarko gyvenimą, bet visas šitas 
būvis jus formuoja. Ir aš vieno 
prašau, mieli broliai, — Dievo 
paslapčių, jo lemties, jo kablelio 
ar taško mes nežinom, — nepa- 
smerkim to dvasiško vyksmo, 
kuris vyksta ten.

Aš jums galiu pakartoti dau
gybę Švento rašto vietų iš at
minties, bet pasakysiu vieną: 
„Dieve, visos tautos telpa jo 
širdy” — Dovydo 26-ji pslamė. 
Nė viena tauta iš jo minties, iš 
jo įkvėpimo, iš nustatyto vysti- 
mosi raidos, istorinių klodų, 
negali išeiti, niekad neišeis ir 
savojo būvio nei paspartins, nei 
pagreitins, nei kitaip pakreips. 
Vyksta procesas, giluminis, 
nuoseklus, bet tai yra tvėrimo 
procesas. Laukim, dirbkim ir 
laukim. Vilkimės, su vilties 
ženklu gulkime į ligos patalą —

aš pats paklausiu savęs ir klau
siu teologinės išminties, ir 
klausiu visų dabarties ir praei
ties teologų, kodėl Dievo Sūnui 
ir žmogui, jo tvariniui, šioje 
žemėje taip sunku? Kodėl mums 
pastoviai graso kentėjimai? Ne 
nedateklio, kaip jūsų padėtyje, 
ne alkio, bet nuolatinio sielos 
ilgesio, pilnatvės, amžinumo 
troškimo, mirties baimės, gilios 
ilgos ligos patalo. Kodėl mus, 
žmones, kankina ta pastovi, iš
tisinė baimė, nuo kurios bėgam 
kasdien įvairiais būdais, pasto
viai. Štai kur teologijos ir išga
nymo paslaptis. Dievas susitin
ka su žmogumi regimame ir pa
rodomame savo kentėjime. Iš
mesk iš šitos šventovės kryžių, 
tarsi Dievas savo kentėjimu ne
ateis prie mūsų ir, anot Pau
liaus, netaps mūsų brolis. Ir mes 
be savo kentėjimo negalime tap
ti dievais, tai yra, susijungti su 
realiąja dievybe. Be savo rea
laus kentėjimo mes esame tik 
žmonės, esame tiktai kurmiai, 
sliekai, šliužai, kurie pripildo 
pilvą pelkių ėdalu ir paskęsta 
savo būtyje, neradę esmės, ne- 
išgirdę savo būties šauksmo, 
neištarę vienintelio svarbiausio 
žodžio: „Dieve, tu esi danguje, 
teesie šventas tavo vardas”. Tai 
gimsta tik žmogaus kentėjime. 
Aš nežinau šiandien nė vieno di
delio asketo, reikšmingo žmo
gaus, politiko, literato, ekono
misto, moters, vyro, motinos, 
tėvo, kurie savo būties prasmę 
atidengtų ne kentėjime, o abso
liučiame sotume ir išbaigtume. 
Štai kodėl mums taip reikšmin
ga,svarbi Gavėnia, kodėl mums 
metų tėkmėje, savaičių bėgsme 
yra toks svarbus mesijo kryžius. 
Tai yra ta saulė, tai yra tas 
dėsnis, tai yra tas tiltas, per 
kurį mes nužengiam ten gilyn, 
kur pasakom: „Teesie, nes Tu
_ • Mesi .

Dievo suvokties dovana iki 
džiaugsmo būsenos net kentėji
mo valandą yra ne tik esmės 
viršūnė, teologijos teigimas, bet 
ir didysis žmogaus džiaugsmas. 
Žmogus bet kokioj situacijoj, bet 
kuriame būvyje, turėdamas Die
vo suvokimą, turi pasaulį, turi 
regimybę, turi brolius, turi 
Bažnyčią, turi maldą. Iki mano 
sąmonės iš daugybės tremtinių 
pasakojimų darausi tik vieną 
vienintelę išvadą. Jie grįžę iš 
savo tremties yra kitokį, negu 
lietuviai, buvę Lietuvoje be 
tremties. Jie turi savo atspalvį, 
jie turi kitokią savo šneką, jie 
kitaip vertina padėtį, kitaip 
viliasi, kitaip bendrauja, jie 
visiškai kitaip visiems skriau
dikams daro teismus.

Tai Dievo stebuklas. Tą reikia 
patirti ilgai pabuvus Lietuvoje 
ir su daugeliu pabendravus. Ir

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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

Kairys Battlc Eapedltlng 
817 FruMand Rd.

Stoney Creek, Ont.
Caneda 18B 5A6

Tel. 908-843-3334 7 Fax. 908-843-8990

PER VELYKAS SKAMBĖS 
NAUJI VARGONAI
„ P. PALYS

Lietuvoje, Šiaulių Šv. Petro ir kad per Velykas jau skambės
Povilo bažnyčioje, yra baigiami 
įrengti nauji vargonai. Į tą baž
nyčią iki šiol buvusieji vargonai 
1953 metais buvo atgabenti iš 
Kauno Švč. Trejybės bažnyčios. 
Prieš .ai Šv. Pet o ir Povilo 
bažnyči > e, daugiau kaip 9 me
tus ' ai onų nebu' O. Mat, sovie
tų lėktų. ams 1944 m. liepos 27 
d. Šit il‘ rse apsilankius ir ten 
„padu vanojus” keletą bombų, 
vargonai sudegė.

Gautieji iš Švč. Trejybės baž
nyčios vargonai dabar buvo per
duoti Vilniaus arkivyskupijai. 
Tie vargonai, pagaminti 
18-tame šimtmetyje, yra laiko
mi respublikinės reikšmės dai
lės paminklu. Arkivyskupijai 
teks nuspręsti, kur ir kaip tuos 
vargonus toliau panaudoti. Is
torinius vargonus prisiėjo keisti 
todėl, kad į juos įsiveisus kir
varpoms, jie buvo gerokai suga
dinti.

Dabar įrengiamų vargonų da
lys buvo nemokamai gautos iš 
Vokietijos. Vargonams rėmus- 
dėžę pagamino, išorinius pagra
žinimus atlieka ir juos montuo
ja Vilniaus vargonų dirbtuvė. 
Dirbtuvės direktorius yra muzi
kologas vargonin i nkas Riman
tas Gučas („Drauge”, vasario 28 
d., Nr. 40, trumpoje žinutėje ne 
visai tiksliai apie tuos vargonus 
buvo parašyta: „... Jie bus pa
keisti Vilniaus dirbtuvės paga
mintais vargonais...”). Visas to
je vargonų dirbtuvėje atliktas 
darbas kainuosiąs apie 200,000 
litų. Tokią stambią pinigų sumą 
surinkti iš parapijiečių būtų 
buvę neįmanoma. Į talką atsku
bėjo ir pagalbos ranką ištiesė 
Šiaulių miesto valdyba paskir
dama 120,000 litų. Tikimasi,
nedrįstu sakyti į mirties patalą 
— bet net ir atėję iki tos vietos 
sakykim: „Dievas išves”, nes Jo 
veidas yra tikrai spindintis ir 
gailestingas. Tai yra meilės Die
vo atvaizdas. Aš noriu apskritai 
išeivijai, o ypač jūsų dvasinei 
šeimai, šios parapijos žmonėms, 
mūsų mielam klebonui Vytau
tui iš visos širdies nuoširdžiau
siai padėkoti, už tą mielą mūsų 
dvasinį pabendravimą. Jis buvo 
trumpas. Aš net nesugebėjau 
gerai įsibėgėti. Rytoj jau manęs 
lauks kitas miestas, Los Ange
les. Bet aš dėkoju už tas akimir
kas. Mano patirtis pasisėmė reš- 
kutėmis nepaprastai daug. Aš 
jumyse daug ką pastebėjau 
evangeliško, tikro, lietuviško, 
ištvermingo, nuoseklaus. Di
džiuokitės, kad esate ištvermin
gi žemaičiai, ištvermingi suval
kiečiai, aukštaičiai. Kaip gerai, 
kad esate ištvermingi ir būkit. 
Tegul visi renginiai, visos šven
tės, visos iškilmės, kurios vyks 
šioj šventovėj, šiame mieste ir 
šiame kontinente, tegul tik lie
tuvišką šeimą stiprina, vienija, 
gludina ir viskam duoda gilumi
nį pagrindą.

Gyvenk, miela Lietuva ir čia, 
būk stipri ir žavinti.

Aš noriu jūsų namams, jūsų 
šeimoms, jūsų gentims ir gimi-

naujieji vargonai.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
skirta ne tik maldai. Ten dažnai 
įvyksta vargonų bei kiti religi
nės muzikos koncertai ir festiva
liai.

Iš viso Lietuvoje yra apie 400 
įvairaus dydžio vargonų. Vieni 
didžiausių randami Kauno ka
tedroje, o seniausių — Šv. Dva
sios bažnyčioje Vilniuje, pasta
tyti 1776 metais. Dabar juos 
pradėta atnaujinti. Rimantas 
Gučas sako, kad tie vargonai 
būsią bene vertingiausi iš visų 
Vidurio ir Rytų Europoje esan
čių vargonų, todėl ir atsakomy
bė, juos restauruojant, esanti 
didelė.

Vilniaus vargonų dirbtuvėje, 
kuri įsikūrėj.972 m., buvo pa
statyta naujų, arba atnaujinta, 
apie 20 vargonų. Naujų pasta
tyta Kaune, Vytauto, Nidos, 
Kernavės bažnyčiose, Muzikos 
akademijoje, Vilniuje ir Kunigų 
seminarijoje Kaune. R. Gučas 
seminarijoje pastatytus vargo
nus laiko pačiu svarbiausiu 
savo dirbtuvės darbu. Tie var
gonai esą dideli, turi 31 registrą. 
Jų šiltas ir gyvybingas balsas 
primenąs senųjų vargonų skam
bėjimą.

„Lietuvos aido” (1995 m. 
sausio 4 d., Nr. 2) žurnalistui 
Jonui Baranauskui, Rimantas 
Gučas sakė, kad artimiausioje 
ateityje bus pradėta restauruoti 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčioje esantieji vargonai. 
Toje bažnyčioje buvusieji ba
rokiniai vargonai, buvę vieni 
puošniausių, per karą sudegė. 
Pagal turimas nuotraukas, brė
žiniai jau esą padaryti.

nėms palinkėti linksmo aleliu
ja. Tegul būna didelės, lietuviš
kos su plazdančiom vėliavom 
ankstyvą rytą šventos Velykos. 
Gal kitokioj atmosferoj, bet 
širdis atkus, kai jaučia esant 
gyvą dar ten tėvynę ir tėviškę. 
Sugiedokit savo metu linksmą, 
giedrą lietuvišką, iš kristalinių 
Baranausko lūpų išėjusį nemir
tingą ir pas mus giedamą ir 
jaudinantį „Linksma diena 
mums prašvito.”

Ačiū už svetingumą, ačiū už 
duoną, ačiū už meilę, ačiū už 
kunigišką broliškumą. Dieve, 
saugok šią šventovę, jos gyvastį, 
jos maldą ir giesmę. Amen.

PHONE: 
FAX:

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

1995 METAIS KVIEČIAME PASINAUDOTI MUSŲ KELIONĖMIS PO LIETUVĄ IR KITAS 

PABALIUOS RESPUBLIKAS. ŠIAIS METAIS SIŪLOME 26 SKIRTINGAS IŠVYKAS:

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.

vy INTF.HNATI ON AL

S. DAUKANTO 21 LAISVĖS a. 26-209
KAUNAS, LIETUVA PANEVĖŽYS. LIETUVA
TEL: (370) 7-209-749 TEL: (370) 54-306-75

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS. LIETUVA 
TEL: (370) 2-223-147
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ATASCADERC, C A
SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Kovo vidury Atascadero 

policijos ltn. J.S. Barlow ir 
žinomų lietuvių ir Lietuvos 
draugų Linda ir Frank McKen- 
na iškviesti Centrinėje Kali
fornijoje dvi savaites svečiavosi 
aukšti Lietuvos policijos ir 
Seimo pareigūnai: Tėvynės par
tijos Kelmės rajono Seimo ats
tovas Antanas Račas, Vidaus 
reikalų ministerijos pik. Kazys- 
Dainotas Balzaris, Lietuvos pa
sienio policijos viršininkas 
Jonas Lazarenka, Lietuvos ke
lių policijos viršininkas Ramutis 
Oleka ir Kelmės policijos virši
ninkas Arvydas Spurga.

Svečiai apžiūrėjo San Louis 
Obispo apskrities policijos ir 
šerifų įstaigas, Atascadero nu
sikaltėlių ligoninę ir didžiausią Ramiojo vandenyno ir dalyvaus 
JAV kalėjimą San Louis Obis- šaudymo pratimuose policijos 
po. Sekmadieniais dalyvavo pa- šaudykloje. Išvykdami aplankys 
maldose St. Margarita katalikų Los Angeles ir dalyvaus lietuvių 
bažnyčioje ir San Miguel Ar- oamaldose.
changel misijoje.

Taip pat aplankė Kern apskri- Frankfurte, kur jie svečiuosis 
ties prokurorą ir policijos v°kiečių policijos nuovadose, 
įstaigas. Lankant apskrities Henrikas Kudreikis

J
-s?

Lietuvos policijos vadovai lankėsi Atascadero, Kalifornijoje, policijos įstai
gose. Iš k. — Jonas Lazarenka, VRM pulk. Kazys Dainotas Balzaris, Antanas 
Račas, Ramutis Oleka ir Arvydas Spurga.

k ytAPO
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17 S.Correy Ave.,StPete Beach, FL 33706 Tel. (813)363-7700 

639 East 185th Str, Euclid, OH 44119 Tel. (216)481-0011 4 
52 Feagles Rd., Warwick, NY 10990 Tel. (914)258-5133 

Rochester, NY Tel. (716)232-4111 'O
Pittsburgh, PATel. (412)481-6222 į
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ūsų raštinės:

valdybą, apskrities valdybos 
narė N. Patrick svečiams įteikė 
specialiai paruoštą adresą — 
sveikinimą. Aplankytas vienas 
didžiausių apskrities ūkių.

Savo didžiulėje rezidencijoje 
Bakersfield mieste ponai Mc- 
Kennos surengė svečiams priė
mimą, kuriame dalyvavo geras 
pusšimtis giminių ir draugų. 
Lietuvių policijos atstovai 
vilkėjo išeiginėmis tikrai pui
kaus sukirpimo uniformomis ir 
atrodė labai iškilmingai. Uni
formoms ir jomis dėvintiems 
amerikiečiai negailėjo kompli
mentų.

Svečiai gyveno pasidalinę 
ponų Barlow ir McKenna vasar
namyje Pismo Beach. Maistą ir 
transportaciją parūpino kvie
tėjai.

Pabaigai svečiai ilsėsis prie

Grįždami Lietuvon, sustos

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

V
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

EKONOMIKOS 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS

MAŽEIKIŲ „NAFTOS” 
SKOLOS

„Lietuvos ryte” Rasa Čerge
lienė rašo, kad Mažeikių „Naf
ta” biudžetui įsiskolinusi 33 
mln. litų. Įmonės ekonomikos ir 
finansų direktorius Vidmantas 
Mončiunskas tvirtina, kad 
„Nafta” valstybės reikmėms 
per dvejus metus išleido 47.9 
mln. litų. Taigi, pasak V. 
Mončiunsko, ne „Nafta” sko
linga valstybei.

Kaip išeitį iš sudėtingos „Naf
tos” ekonominės būklės įmonės 
vadovai siūlo suformuoti naują 
darinį — valstybinę naftos ben
drovę. Į ją įeitų Mažeikių „Naf
ta”, įmonė „Lietuvos kuras”, 
Klaipėdos naftos eksporto įmo
nė, Biržų naftotiekis, Gargždų 
naftos įmonė ir Būtingės ter
minalas.

„Mes prarandame rinką. Es
tai ir latviai iš mūsų jau nebe
perka. Jie perka rusų ir suomių 
produktus. Jau praradome rin
ką ir Lietuvoje, todėl reikia 
kažką daryti: braunasi „Shell”, 
„Mobil”, „Nešte”, „LUKoil”, 
sako V. Mončiunskas, teigda
mas, kad reikia gelbėti naikina
mus Lietuvos naftos ūkio liku
čius. Jo nuomone, Būtingės ter
minalas bus nereikalingas, jei 
per jo statybos laiką sunyks 
„Nafta”. V. Mončiunsko teigi
mu, tik įkūrus valstybinę naf
tos bendrovę, įmanoma atkovoti 
prarastą rinką Lietuvoje. „Mes 
nesvajojame perdirbti 12 mln. 
tonų naftos per metus, užteks 
ir 6 mln. tonų”, sako V. Mon
čiunskas.

Normaliai dirbdama, Mažei
kių „Nafta” pajėgi duoti 
valstybės biudžetui 9.5 milijono 
dolerių per mėnesį, jei per 
metus perdirbtų 6 mln. tonų 
naftos. Tačiau tam reikalingi 
kreditai. V. Mončiunsko teigi
mu, normalus darbas taip pat 
reikštų, kad „Naftoje” pagamin
ti produktai parduodami. Anot 
jo, „Lietuvos kuras” dabar iš 
esmės yra „kontrabandinio ben
zino pardavėjas”, o „Naftos” 
produkcijos neperka. Tačiau, 
kaip pastebi „Lietuvos rytas”, 
vienas „Naftos” vadovų sutiko, 
jog jų orientyras yra monopolija.

VAKARŲ BANKŲ 
KREDITO LINIJOS

Šiuo metu vienintelė reali ga
limybė finansuoti investicinius 
projektus — paskolų, gaunamų 
per kredito linijas iš užsienio 
bankų, naudojimas, kadangi to
kios ilgalaikės paskolos Lietu
voje vidutiniškai kainuoja 12-15 
proc. metinių palūkanų. Kredi
tai iš vietos išteklių kainuoja 
30-40 proc. metinių palūkanų. 
Tačiau kreditai, atėję per ko
mercinius bankus, yra maždaug 
2-5 kartus brangesni negu tie, 
kuriuos gauna Lietuva iš tarp
tautinių finansinių organizaci
jų. Pastarųjų paskolų, Lietuvos 
banko duomenimis, jau gauta 
beveik 800 mln. dolerių.

Kaip „Lietuvos ryte” rašo 
Arūnas Karaliūnas, kiek pasko
lų per kredito linijas yra gavę 
komerciniai bankai, pasakyti 
sunku. Daugiausia kreditų Lie
tuvos komerciniai bankai gau
na iš Europos šalių. Patys pi
giausi kreditai — Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. Lietuvos bankai, 
teikdami užsienio bankų kredi
tus, dar prideda 3 procen
tus.

Lietuvos bankininkai mini ir 
kelias priežastis, trukdančias 
ateiti į Lietuvą daugiau užsie
nio kreditų. Viena jų — trūksta

rimtų, brangių, bet greitai atsi
perkančių verslo projektų. Net 
vidutiniam Vokietijos ar Angli
jos bankui kelių milijonų dole
rių projektas yra per menkas, 
kad jie čia rimtai dirbtų. Tai, 
kad Lietuvoje per maža rinka, 
matyt, lemia ir tai, jog ligi šiol 
užsienio bankai nesteigia Lietu
voje savo filialų.

Kita problema bankininkai 
manytų esant politinį ir ekono
minį nestabilumą. Užsienio 
bankams stinga garantijų, kad 
pasikeitus verslo sąlygoms Lie
tuvoje, verslininkai galės 
grąžinti kreditą.

Trečioji priežastis — pačių 
komercinių bankų patikimu
mas. Ne visuose jų atliekamas 
tarptautinis auditas.

Vienintelis faktorius, skati
nantis užsienio bankus skolin
ti Lietuvos bankams — aukštos 
palūkanos. Čia kreditus galima 
parduoti gerokai brangiau negu 
Vakarų šalyse. Be to, užsienio 
bankai, teikdami pigius kredi
tus Lietuvos verslininkams, 
kartu vykdo ir protekcionistinę 
politiką, nes dažnai reikalauja, 
kad kreditai būtų panaudojami 
tos šalies produkcijai ar įrengi
mams pirkti.

DIDŽIAUSIAS KAUNO 
VIEŠBUTIS 

NEPARDUOTAS

Centrinė privatizavimo komi
sija atmetė viešbučio „Neris” 
pardavimo už tvirtą valiutą 
konkurse dalyvavusios Norvegi
jos firmos „Balticum Invest 
A.S.” pasiūlymus, kaip neatitin
kančius konkurso sąlygų. Be to, 
firma už didžiausią Kauno vieš
butį tesiūlė maždaug pusę mili
jono dolerių. Ekspertai viešbutį 
vertina 4.2 mln. dolerių.

Kaip praneša naujienų agen
tūra BNS, norą dalyvauti kon
kurse tebuvo pareiškusi vienin
telė ši Norvegijos firma. 0 par
duoti viešbutį „Neris” buvo ti
kimasi sėkmingai. Viešbutis lai
komas moderniu ir labai vilio
jančiu objektu, kuriuo anksčiau 
domėjosi nemažai Lietuvos ir 
bendrų su užsieniu bendrovių.

„Neris” — tai 8 aukštų trijų 
žvaigždučių viešbutis Kauno 
centre. Jame įrengti 179 kam
bariai, kuriuose vienu metu gali 
gyventi 319 žmonių. Viešbutis 
pastatytas 1988 m. „Neris” yra 
antrasis Lietuvos viešbutis, par
duodamas už tvirtą valiutą kon
kurso keliu. Pernai mėginta 
parduoti viešbutį „Lietuva” 
Vilniuje, tačiau jis irgi nepar
duotas dėl vyriausybės many
mu, per mažos pasiūlytos kai
nos. „Neris” viešbučiui bus 
skelbiamas pakartotinas kon
kursas.

UŽ IR PRIEŠ UŽSIENIO 
BANKUS

Nors verslininkai seniai bėdo- 
ja, kad jiems būtų lengviau dirb
ti, jei Lietuvoje įsikurtų užsie
nio bankai, Lietuvos bankinin
kų nuostatos dėl užsienio kapi
talo atėjimo į šalį, skirtingos. 
Lietuvos komercinių bankų aso
ciacijos prezidentas Saulius Raz
ma „Naujajam kapitalui” sakė, 
kad „užsienio bankų atėjimas 
turėtų teigiamos įtakos. Išsipil
dytų pramonininkų troškimas, 
kad būtų didesnė konkurencija 
tarp komercinių bankų. Bet čia 
vėlgi yra dvi pusės. Užsienio 
bankai ateis čia ne iš meilės 
Lietuvai, o norėdami užsidirbti. 
Ir abejoju, ar jie ims mažesnes 
palūkanas už kreditus, nes jos

priklauso nuo bendros rinkos 
situacijos. Be to, užsienio banko 
atveju dalis pelno iškeliauja iš 
Lietuvos”. Paklaustas, ar Lietu
vos komerciniai bankai pasi
ruošę konkurencinei kovai su 
užsienio bankais, S. Razma sa
ko, kad „mūsų bankininkų taip 
lengvai neįveiksi . Lietuvos 
stambiausi bankai jau turi 
nemažą patyrimą ir pajėgia 
konkuruoti su užsienio bankais 
Lietuvoje”.

Tuo tarpu naujasis Žemės 
ūkio banko valdybos pir
mininkas Vaclovas Litvinas 
tam pačiam „Naujajam kapita
lui” sakė, kad dabartinėje 
situacijoje užsienio bankų veik
la mūsų šalyje turėtų būti ribo
jama. „Jei užsieninio kapitalo 
‘nepažabosime’, į Lietuvą atėjęs 
labai stiprus užsienio bankas ne 
tik sunaikins lietuviškąją ban
kininkystę, bet ir kontroliuos 
bei valdys visą mūsų ūkį. Rodos, 
keista, bet įsileidus užsienio 
bankus, gali atsitikti taip, jog, 
sakysime, „Dresdner Bank” bus
įkeista visa Lietuvos pramonė, 
visas žemės ūkis ir pan. Supran
tama, su užsienio bankų 
atėjimu atkeliautų ir pigūs kre
ditiniai ištekliai, tačiau užsienio 
bankų kapitalas turi būti kon
troliuojamas mūsų centrinio 
banko”, mano Vaclovas Lit
vinas.

„SNAIGĖ” ŠALDO
ITALIJOJ, GRAIKIJOJ...

Alytaus šaldytuvų gamykloje, 
dabar akcinėje bendrovėje (AB) 
„Snaigė”, dirba apie 3,000 
darbuotojų, kurie gamina 13 
modelių bei 60 modifikacijų šal
dytuvus. Produkcija išvežama į 
22 pasaulio šalis. Įdomiausia, 
kad 2 „Snaigės” šaldytuvai per 
mėnesį sunaudoja elektros ener
gijos tiek, kiek 60 vatų lemputė.

Įdomus faktas — jau treji me
tai nesikeičia alytiškių gaminių

kainos. Kaip sugebėta tiek laiko 
nekeisti kainų, kai brangsta ža
liavos, energija, „Snaigės” 
prezidentas Antanas Andrulio- 
nis aiškina taip: . Mūsų strate
ginis tikslas — dirbti ne pagal 
išlaidas, o pagal rinką. Susita
rėme: gaminsime daug, dirbsi 
me daug (dabar dirbame 2-3 pa
mainom) ir sieksime pelno. Ne
didelio, bet pelno. Tada ir dar
bo, ir pinigų turėsime. Kaip 
matote, turime”.

Pernai „Snaigės” apyvarta 
buvo 171 mln. litų, o visa Lie
tuvos išgaunamoji ir apdirbamo
ji pramonė pernai vartotojams 
pateikė produkcijos už 10 mili
jardų litų.

Pasak firmos prezidento, dirb
ti labai trukdo atgaline data 
priimami valdžios nutarimai. 
Kolektyvui pakenkė pinigų nu
vertėjimas. Turėti tūkstančiai 
virto niekais. Nieko gero, pasak 
A. Andrulionio, neduoda ir daž
na premjerų, ministrų kaita, 
kurie viską pradeda iš naujo... 
Tačiau, nežiūrint to „Snaigė” 
pasiduoti neketina.

Ir reikalų su bankais nenori 
turėti, imti iš jų kreditų. „Jei tik 
su jais susidėsime, tuoj mūsų 
neliks”, sako bendrovės prezi
dentas. Bet vis tiek „Snaigė” 
bankams nemažą naudą duoda 
— valiutą keičia. O bankas už tą 
keitimą ir sau pasiima. Mat net 
90 proc. „Snaigė” produkcijos 
parduodama už dolerius ir Vo
kietijos markes, kurios Lietuvo
je keičiamos į litus.

Alytiškių šaldytuvus „Snai
gė” perka Graikija, Libanas, 
Olandija, Italija. Lietuvoje lie
kančios ir užsienin iškeliaujan
čios „Snaigės” beveik niekuo 
nesiskiria, nebent kompreso
riais — vienuose šaldytuvuose 
jie lietuviški, kituose turkiški. 
Pati lietuviškoji „Snaigė” gami
nama iš žaliavų, atvežtų iš Rusi
jos, Vokietijos, Lenkijos, Austri
jos, Suomijos.

Rima Jakutytė

MISCELLANEOUS

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstuti* Rekašius

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

110%—2O°/o—i3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32081/a West 95th Street

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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REMTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 708499-7006 Pager 312-308-0307

Ontui)^

ACCENT REALTY,
5265 West 95th 

Oak Lawn, Illinois

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

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

Take 
Stock 
'n Americamerica

SAVINGS^s 
BONDS

RE/MAX

GFIEIT
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
- MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

2I
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

* 5 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, jkairiąyimąs,veltui.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

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

A public šervice nl'lhis newspaper

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS
BETTER HOMES & GARDENS®
3325 66th Street, N., St. Petersburg, FL 33710
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642

TTdM
JOSEPH A. M1EZEUS

REALTOR* a.
MALTOM

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

INCOME TAX 
SERVICE

i Dabartiniai pajamų mokesčių įsta- 
■ tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
i 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

• j
Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-,

’ binti Sigitui: 312-767-1929. f

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

DEKORAVIMAS
Skambinti Vytui: 312-523-7289, pager 
312-289-5287

Kokybiškai atlieku visus re
monto ir įvairius kitus namų apy
vokos darbus. Pigiai, greitai ir sąži
ningai. Turiu rekomendacijas.

Tel. 708-656-6599

I " -7
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 709-036-2990

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

IEŠKO DARBO

Moteris 45 m. Ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus, tvarkyti 
namus.

Tel. 1-312-925-7428

FOR SALE

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

Tautinėse Lietuvių kapinėse,
Justice, IL parduodu vieną sklypą su 
paminklu ir privilegija įrašyti į jį vardus.

Kreiptis tel. 708-923-0336

VESTUVINĖS LIETUVIU DAINOS 
LIAUDIES DAINŲ KVARTETAS

Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai anglių kalba, 
dainų kilmė ir audio įrašai — $20.

Priimu užsakymus, siųskite čekį arba pašto perlaidą:
Joseph Kasinskas, Editor 

421 Morris Drive 
Cherry Hill, N.J. 08003 

609-795-7863

Iš Lietuvos parduodu grašius 
gintaro Išdirbinius, audinius ir 
paveikslus: iš gintaro, inkrustuotus 
ir Aušros Vartų Marijos. Kreiptis:

tel. ^06-656-6599

DĖMESIO!
Nauja kasetė Iš Lietuvos. 

Dainuoja: Vytautas Šiškauskas 
Užsisakykite ir pasidžiaukite gražia 
muzikai

Čekius rašyti: „MELODIJA" 
Siųsti: c/o Amber Health Center 

7271 8. Mariem Avė. 
Brtdgevlew, IL 60486 

Kalne: 910:00

HELP VVANTED FOR RENT

lėnuomojamas 5 kamb. 2 mleg.

Reikalingos kvalifikuotos 
siuvėjos.

Atlyginimas už padarytą darbą. 
Teirautis: 312-283-1454

apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $425 Į 
mėn. ♦ 1 mėn. „aaeurity dap” Ir 
„laaaa”. Kreiptis į Almą: 312-476-8727.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Lietuviai ūkininkai ieško vieno arba
2 žmonių dirbti daržovių ūkyje nuo
gegužės 1 iki rugsėjo 30 Darbininkai 
bus apgyvendinti dideliame name Alga 
apie $900 į mėn. Rašykite, pažymė
dami savo amžių, patirtį ir kvalifikacijas.

Irena Balklenė
P.O. Box 21

Wanatah, IN 46390

FOR RENT
4 rm, 2 bdrm. heated apt.; carpe- 
ting, appliances included. $400 per 
mo. Cicero, IL location. Call during the 
day tel.708-863-4926

Reikalinga moteris prižiūrėti 90 m. 
tėvelĮ, atlikti namų ruošos darbus ir 
gyventi pietų Kalifornijoj prie Los 
Angeles, labai gražioje gamtoje. Reikia 
šiek tiek mokėti angliškai. Sutartis —

Išnuomojamas naujai išdekoruo- 
tas 5 kamb. 2 mieg. butas 65 St. 
ir Kedzie Avė. apyl.

Teirautis: 312-434-5334

vienerių metų darbui. Kreiptis: tel. 
714-443-0244.

HELP VVANTED

UNIVERSAL HOME CARE
AGENCY

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

Tel. 312-237-0078

IEŠKOME DARBININKŲ
Turi mokėti dirbt su ,,lathe" arba ,,mil- 
ling” mašinomis. Taip pat reikalingi 
šveisuotojai.

t
Adresas: 6025 S. Oak Park Ava. 

Chicago, IL

CHEPOV DOMESTIC AGENCY
Ieškote darbo? Geros algos? 

Siūlome: namų ruošos, vaikų da
bojimo, kompanijonių darbus. Gali
ma gyventi kartu.

241 N. GoK MIII, Rm. 321
Tel. 1-708-803-0439

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus Alga iki 
$370 Į aav., B’/i vai. darbas per dieną 
Reikia gyventi priemiestyje Bus 
parūpintas kambarys Kreiptis 

1-708-393-7040

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employment Agency

Tel. 312-736-7900
j '

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

>



per metus, jeigu padarėte klai
dą, užrašydamas asmenis, ku
riuos išlaikote, jeigu darbdavys 
išskaičiavo per daug mokesčių, 
galite tikėtis gauti atgal šiek 
tiek permokėtų pinigų.

Kokios gali būti imigracijos 
pasekmės, jei jūs dirbote ir 
nepranešėte savo uždarbio?

Nemokėjimas mokesčių gali 
labai blogai atsiliepti jūsų 
ateičiai iš Imigracijos-natūra- 
lizacijos įstaigos pusės. Nuo
latinio apsigyvenimo Ameriko
je prašyme turite įrodyti, jei dir
bote, kad mokėjote mokesčius 
paskutinius trejus metus. Pra
šydamas pilietybės, jūs turite 
įrodyti, kad kaip legalus gyven
tojas, jūs mokėjote visus mokes
čius, kuriuos jums reikėjo mo
kėti, kitaip negausite pilietybės.

Ar pavojinga pildyti mo* 
kesčių formas, naudojantis 
suklastotu ar pasiskolintu 
„Sočiai Security” numeriu?

Amerikoje yra nelegalu dirb
ti su pasiskolintu ar suklastotu 
„Sočiai Security” numeriu. 
Jeigu jūs pildote mokesčius, 
naudodami nelegalų — jums 
legaliai nepriklausantį, „Soc. 
Sec.” numerį, suteikiate gali
mybę IRS įstaigai tai panaudoti 
prieš jus. Tačiau labai retai IRS 
įstaiga dalinasi savo informacija 
su Imigracijos-natūralizacijos 
įstaiga. Šios dvi įstaigos neturi 
nieko bendra, nebent tik teismo 
potvarkiu viena kitai suteikia 
informaciją. Taip pat IRS įstai
ga nori, kad visi dirbantieji pil
dytų mokesčių mokėjimo for
mas, net jeigu jie tai daro su ne
legaliu, Sočiai Sec.” numeriu.

Kas yra uždirbtas kreditas 
— „Earned Income Credit”?

Uždirbtas kreditas — „EIC” — 
yra federalinių mokesčių kredi
tas, galimas gauti iki 2,528 dol. 
mažai uždirbančioms šeimoms, 
kurių metinis uždarbis nesiekia 
25,296 dol. Daug dirbančių imi
grantų šeimų kvalifikuoja šiam 
kreditui, jei jos pildo federalinių 
mokesčių dokumentus. Gauti šį 
kreditą, jūsų šeima turi uždirbti 
ne daugiau, kaip nurodyta ir 
turėti bent vieną išlaikomą 
vaiką, kuris turi galiojantį 
„Sočiai Security” numerį ir 
gyvena su jumis. Gauti „EIC” 
mokestį už 1994 metus, šeimos 
turinčios vieną vaiką galėjo už
dirbti 1994 metais mažiau, nei 
23,755 dol., o šeimos turinčios 
du ar daugiau vaikų mažiau, 
nei 25,296 dol.

Šiais metais galite gauti „EIC” 
iki 306 dol., jeigu ir neturite 
vaikų. Jūs galite gauti „EIC”, 
jeigu esate tarp 25 ir 65 metų, 
nesate prirašytas kaiD kieno 
išlaikomas asmuo ir uždirbote 
mažiau, negu 9,000 dol. 1994 
metais.

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba artimai bendradarbiauja 
su įvairiomis miesto, valstijų, 
federalinės valdžios ir priva
čiomis įstaigomis. Iš jų gauna
me medžiagą ir informaciją įvai
riais rūpimais ir mūsų žmonėms 
reikalingais klausimais. Aukš
čiau pateikėme apie mokesčių

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

ĮVAIRIOS NUOMONĖS DĖL 
.SOCIAL SECURITY’»»•

r»

mokėjimo įstatus informaciją, 
gautą iš „Chicago Coalition for 
Immigrant and Refugee Protec- 
tion” imigracijos reikalų 
specialistės, advokatės Marketa 
Lindt.

Birutė Jasaitienė

• Už 15 mil. dolerių JAV iš 
Meksikos 1848 m. vasario 2 d. 
nupirko nemažą „gabalą” teri
torijos, kuri dabar yra Arizonos, 
Kalifornijos, New Mexico ir 
Texas valstijų dalis.

„Sočiai Security” įstaigos 
pasiūlyti ir jau įvesti pasikei
timai, iššaukė karštas diskusi
jas tarp jaunųjų ir vyresniųjų 
asmenų. Jauni darbininkai 
skundžiasi, kad jie dirbdami 
įmokės į „Sočiai Security” daug 
karttį daugiau, negu jų tėvai 
įmokėjo ir, galimas dalykas, kad 
gaus mažiau iš „Sočiai Securi
ty” įstaigos. Tuo tarpu dabarti
niai pensininkai sako, kad jie 
įmokėjo į „Sočiai Security” 
fondą pakankamai daug už tai, 
ką jie gauna, ir nėra teisinga 
šiuo metu pakeisti taisykles.

Kas yra teisus? Abi pusės. Kai 
diskutuojama „Soc. Sec.” 
įmokėjimai, svarbu prisiminti, 
kad tai yra komplikuota siste
ma, kuri atlieka daugiau, negu 
tik išmokas (annuity) pensi
ninkams. Dėl to yra daugybė 
tarp savęs kovojančių skirtingų 
nuomonių ir interesų asmenų, 
šia sistema besinaudojančių.

„Soc. Sec.” buvo įvesta Di
džiosios depresijos metu. Jos pa
skirtis buvo aprūpinti pajamo
mis pensininkus, kurie turėjo 
mažai santaupų ir mažai galimy
bių dirbti ateityje. Vėliau „Soc. 
Sec.” buvo praplėsta, kad 
padėtų našlėms ir našlaičiams, 
o dar vėliau invalidams. Dar 
vėliau buvo įjungta Medicare 
sistema, kuri rūpinasi ligotų 
vyresniųjų sveikata.

Taisyklės, kurios tvarko visą 
šią sistemą, irgi buvo keičiamos 
daugelį kartų: keičiant išmokė
jimų apskaičiavimo būdus, kas 
gali „Soc. Sec.” gauti, kiek gali 
gauti ir nuo kada ir 1.1.

Akivaizdus pavyzdys: 95 metų 
asmuo, kuris išėjo į pensiją 1965 
metais, prieš išeinant į pensiją, 
buvo įmokėjęs į „Soc.Sec.” fondą 
4,212 dol., įskaitant ir jo darb
davio įmokas už jį. Šis asmuo 
gauna kas mėnesį 741 dol. pen
sijos. Per 30 metų nuo išėjimo i 
pensiją šis tariamasis asmuo iki 
šios dienos gavo apie ketvirtį 
milijono dolerių. Kitaip skai
čiuojant, to asmens įmokos į 
„Sočiai Sec.” fondą buvo jam 
išmokėtos per maždaug 6 mėne
sius. Net įskaičiuojant ir procen
tus, šis asmuo būtų gavęs iš 
„Sočiai Security” 28 metus 
„nemokamo” (free) aprūpinimo 
(benefits). Tuo tarpu šių dienų 
18-mečiui, kuris pradėjo dirbti 
1995 metais, yra visiškai 
skirtingos perspektyvos. Jei jis 
gaus vidutinę algą, per savo dar
bo metus, jis įmokės į „Soc. 
Sec.” fondą 62,083 dol. ir, išėjęs 
į pensiją 67 m., (nes j,Soc. Sec.” 
pensijai gauti amžius vis yra 
didinamas) gaus kas mėnesį 
856 dol. Jei dar įskaičiuotume 
ir to jauno darbininko darbdavio 
įmokas už jį, tai iš viso būtų 
įmokėta į „Soc. Sec.” fondą 
124,166 dol. Jam reikėtų 20 
metų, kad galėtų atgauti vien 
tik įmokas, neskaitant pro
centų. Jei priskaičiuotume ir 
procentus, tai būtų beveik 
neįmanomas dalykas, kad tas 
18-mėtis gyventų tiek ilgai, kad 
galėtų atsiimti visą, ką įmokėjo 
į „Soc. Sec.” fondą.

O tie, kurie išeina į pensiją 
1995 metais, yra kažkur per 
vidurį. Vidutiniškai uždirbęs, 
bus įmokėjęs į „Soc. Sec.” 
45,000 dol, įskaitant ir jo darb
davio dalį. Didelę algą gau
nantis, bus įmokėjęs maždaug 
97,000 dol., pagal 1994 Marcer 
Guide dėl „Soc. Sec.” ir Me
dicare. Jam užtruktų maždaug 
7 metai, kol atsiimtų, ką įmo
kėjęs, neįskaičiuojant procentų. 
O jei dar priskaičiuotume pro
centus — 6% — tai atsiimti „Soc. 
Sec.” įmokėjimas truktų 20 
metų.

Bet nereikia į „Soc. Sec.” 
žiūrėti kaip į „annuity” — 
kasmetine oensiia. tai nėra ir

taupymo planas, pvz., kaip 401 
(K), tai nėra einamoji sąskaita 
jūsų vardu, kuri būtų padidi
nama, ar sumažinama, kai jūs 
pradedate gauti pensiją iš „Soc. 
Sec.” fondo. Tai yra apdraudos 
programa, kaip automobilio ar 
gyvybės. Specialistai pastebi, 
kad žmonės žiūri į savo gyvybės 
apdraudą, kaip į nereikalingą, 
vien tik dėl to, kad jie nemiršta.

Šalia pensijų mokėjimų „Soc. 
Sec.” turi ilgalaikio invalidumo 
programą, likusiųjų (survivors) 
aprūpinimą ir vyro/žmonos ap
rūpinimą (benefits). Ir dalis jūsų 
„Federal Insurance Contri- 
bution Act” mokėjimų užmoka 
už Medicare.

Daugiausia naudos iš „Soc. 
Sec.” turi neturtingi dirbantieji. 
Apskaičiuojant aprūpinimą (be
nefits), taisyklės yra taip 
suredaguotos, kad tie, kurie 
uždirbo mažiau, gautų palyginti 
daugiau.

Kas pralaimi? Jauni mokėto
jai, daug uždirbantys, du dir
bantieji šeimoje ir asmenys, ku
rie niekada nepasinaudos savo 
gyvybės apdrauda — „Soc. Sec.” 
pensijų mokėjimais ar invalidu
mo aprūpinimu. Daugumas ži
novų tvirtina, kad šie žmonės 
(aukščiau paminėti) niekad 
neatsiims tiek, kiek jie įmokėjo 
į „Soc. Sec.” fondą.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Your Money 
1995.3.14 „Sočiai Security Stan- 
doff” by Kathy Kristof).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

PADĖKA
A.tA.

VITALIJA GUDAUSKIENĖt-

Mūsų mylima Žmona ir Mama mirė 1995 m. kovo 16 d. 
ir buvo palaidota kovo 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui ir kun. kan. 
V. Zakarauskui, už maldas koplyčioje, šv. Mišių atnašavimą 
ir velionės palydėjimą į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Taip pat dėkojame visiems, kurie aukojo Lietuvos Vaikų 
Vilties fondui ir šeimos nuožiūrai.

Dėkojame visiems, laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Ačiū karsto nešėjams, lietuvių Šaulių Sąjungos nariams 
ir laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už malonų patarnavimą.

Visiems nuoširdi padėka.
Alfonas ir Onutė Gudauskai, Petras ir Adelė Striu- 

paičiai.

FEDERALINIAI 
MOKESČIAI - 
INCOME TAX

Amerikoje kovo ir balandžio 
mėnesiai vadinami mokesčių 
mokėjimo mėnesiais.

Kas turi pildyti federalinių 
mokesčių formas?

Jeigu esate 18 metų ar vy
resnis, ir dirbote 1994 metais, 
jūsų pareiga užpildyti fede
ralinių ir savo valštijos mo
kesčių formas. Pagal įstatymą, 
federalinė valdžia sako, kad 
asmuo, jeigu jis ir neturi leidimo 
iš Imigracijos — natūralizacijos 
įstaigos teisėtai dirbti, net jei jis 
dirbo, būdamas Amerikoje ir už
dirbo, jis turi apie savo uždarbį 
pranešti, o taip pat apie uždarbį, 
kurį jis uždirbo tais metais ki
tur, ne Amerikoje.

Kas gali gauti pinigų atgal 
(tax refund)?

Jeigu jūsų uždarbis yra labai 
mažas ir jūsų darbdavys išskai
tė iš jūsų uždarbio federalinius 
mokesčius, galite gauti atgal 
permokėtus mokesčius. Jeigu 
jūs uždirbote mažiau nei 20,000

Mielam Mokslo Draugui

A.tA.
VYTAUTUI STRIKUI

mirus, jo žmonai JOVITAI, sūnums RAIMUNDUI ir 
ALGIUI su šeimomis, seseriai GENOVAITEI 
MAČIŪNIENEI ir Jos šeimai reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi

Kauno IV Gimnazjos klasės draugai:
Vanda Kanytė-Balukienė 
Dana Danieliūtė-Amelio 
Stasė Kielaitė-Kelečienė 
Regina Kanaukaitė-Kreivėnienė 
Danutė Paukštytė-Prapuolenienė 
Gediminas Paulius 
Pranas Lapė 
Juozas Gvildys 
Antanas Vilutis

A.tA.
JUOZUI VIERAIČIUI

mirus, sielvarte likusius, žmoną ELENĄ, sūnus 
JONĄ ir TOMĄ, motiną ADELĘ, seserį ONUTĘ Ang
lijoje, brolį JONĄ Kanadoje, brolį VINCĄ Australi
joje ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Juozas Marus-Maruškevičius 
Teresė Maruškevičiūtė 
Henrikas Rasas-Rakauskas

Puikios kokybės lininiai audiniai iš Lietuvos gaunami „Draugo” administra 
riinie Atvvkite. aDžiūrėkite. patys įsigykite ir kitiems padovanokite

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1995
Skrydis Į Vilnių 
ii

Bal. 1 - 
geg. 31

Biri 1 - 
rugp. 31

Chicago $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York 630 740
San Francisco 900 1,025
Tampa 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų. 
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra jau paruošta. 
Kreipkitės. Prisiusime. Grupių organizatoriams teikiamos 
specialios nuolaidos.

VYTIS TRAVEL 
40-24—235 St.

Douglaston N Y 11363 
Tai. 718*423*6161; 1*800*77*VYTIS 

FAX 718*423*3079

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 8 d.

PADĖKA
A.tA.

JUSEFA KABLIAUSKIENĖ
Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia, kaip žvaigždžių keliai, 
Visos šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

B. Brazdžionis

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė mirė 1995 m. vasario 22 
d. ir buvo palaidota vasario 25 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse šalia savo mylimo vyro a.a. Aleksandro.

Nuoširdžiai dėkojame Palaiminto Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misijos kapelionui Algirdui Paliokui už maldas 
koplyčioje, atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į kapines.

Didelė padėka sol. Danutei Stankaitytei už įspūdingai 
gražias giesmes bažnyčioje ir muz. Ričardui Šokui už vargonų 
palydą.

Esame dėkingi buvusiai ilgametei Lietuvos Dukterų 
draugijos pirm. Emilijai Kielienei už jautrius atsisveikinimo 
žodžius.

Didelis ačiū visiems, kurie asmeniškai, laišku ar spaudo
je išreiškė užuojautą, visiems, kurių gėlės puošė velionės 
šermenis ir tiems, kurie skyrė aukas šv. Mišioms, Lietuvos 
Dukterų draugijai, „Lietuvos Vaikų Vilčiai” ir „Saulutei”. 
Taip pat dėkojame karsto nešėjams — velionės anūkams.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald Petkui ir Sūnui 
už tvarkingą patarnavimą.

Gili padėka visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Liūdintys: sūnus Henrikas su šeima, dukterys Sofija 
Galante, Vanda Brazdžiūnienė ir Onutė Rolander su 
šeimomis.

Garbingam šeimos draugui

KUN. STASIUI NEIMANUI

mirus, jo vaikams JONUI, IEVAI, RITAI, STASIUI 
ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Alena Devenienė ir šeima

A.tA.
ELENAI VALTERIENEI

mirus, mūsų mieliems bičiuliams, dukrai RĖDAI ir 
JUOZUI ARDŽIAMS ir visai jų šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Regina ir Rimvydas Šležai 
Ona ir Viktoras Šilėnai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST 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. 71 ST.
CICERO 5940 VV. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
► »
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Gavėnios meto susikaupi- 
mas-rekolekeijos Šv . M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks balandžio 10,11 
ir 12 d. Mišios bus aukojamos 
kasdien 9 vai. ryte ir 6:30 vai. 
vak. Rekolekcijoms vadovaus 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Visi parapijiečiai ir 
buvę parapijiečiai bei kiti 
lietuviai maloniai kviečiami 
šiame susikaupime dalyvauti, 
nes jis padės pasiruošti Kristaus 
Prisikėlimo šventei.

Vienos dienos išvyką auto
busu į Schiller Park planuoja 
Vyresniųjų lietuvių centras 
balandžio 20 d., ketvirtadienį. 
Matysime linksmą komediją, 
kurioje vyrauja šokiai ir dainos 
iš „Roaring tvventies”. Ten visų 
laukia ir gardūs pietūs. Reikia 
registruotis iš anksto. Daugiau 
informacijų gausite, pa
skambinę 312-476-2655.

Aleksandro Šato, gyv. North 
Riverside, IL, laiškas išspaus
dintas „Chicago Sun-Times” 
dienraščio balandžio 8 d. laiškų 
skyriuje. Jame A. Šatas komen
tuoja to paties dienraščio kovo 
28 d. laidos vedamąjį, pavadintą 
„Abortion Bill Shovvs Fairness 
to Parents”, pastebėdamas, kad 
straipsnis, kuris tariamai remia 
moters „teisę pasirinkti”, turė
tų vadinti daiktus tikraisiais 
vaidais, nes ta „teisė” yra ne 
kas kita, kaip leidimas legaliai 
žudyti negimusį kūdikį.

Sol. Lijana Kopūstaitė ir pianistė Gintė Čepinskaitė atliks programą Pasaulio 
lietuvių centre ruošiamame „Velykų stalo” renginyje balandžio 22 d., 5 vai. 
vak.

Nuotr. Jono Tamulaičio
x Pranešimas! Optical Stu- 

dio, 2620 W. 71 St„ Chicago, 
IL 60629, tel. 312-778-6766 už
sidaro. Suinteresuoti dar gali 
kreiptis akinių reikalais iki 
balandžio 15 d., šeštd. Darbo 
vai.: trečd. 1 - 5 v. p.p., ketv. 10 
v.r. - 5 v. p.p., šeštd. 10 v.r. - 
1 v. p.p. Sav. Aldona Kamins
kienė.

(sk)

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

Tel. (1-3121. 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (7081 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, balandžio 12 d., 
trečiadienį (Didžiąją savaitę) 
programos nebus. Trečiadienį, 
po Velykų, balandžio 19 d., 2 
vai. p.p., bus povelykinis kon
certas, kurio programą atliks 
„Gimtinės toliai” muzikinis 
vienetas.

Naująją Palaimintojo Jur
gio Matulaičio lietuvių misijos 
Lemonte valdybą sudaro: pirmi
ninkas Vladas Stropus, vice- 
pirm. Algirdas Stepaitis, sekr. 
Regina Patlabienė ir Danielius 
Liutikas. Į Tarybą kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas koop
tavo Jurgį Alenską ir Juozą 
Končių.

Žurn. Jurgis Janušaitis su 
žmona Veronika, gyv. Port 
Orange, FL., yra pasiryžęs at
vykti ir dalyvauti „Dainavos” 
50 metų jubiliejiniame kon
certe, bankete. J. Janušaitis vra 
vienas iš aktyvių lietuviškos 
spaudos bendradarbių, kuris 
„Draugo” dienraštyje ir kitoje 
spaudoje aprašo ir garsina lietu
vių meno „Dainavos” artėjanti 
sukakties minėjimą, koncertą ir 
banketą, kuris bus balandžio 23 
d. Čikagoje.

Aloyzas Paltaržinskas, ( iii
cago. IL, atsilankęs į „Draugo ' 

knygyną, nusipirko knygų už 

nemažą pinigų sumą. Esame 

dėkingi, nes lietuviškos spaudos 

žodis bus gyvas tik tokių 

skaitytojų dėka.

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

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(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)

x Rugpjūčio 6 d. lO-ties 
dienų kelionė iš Chicagos ir 
New Yorko. Lankysime: Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Salcbur- 
gą. Prie tos kelionės gali prisi
jungti grįžtantieji iš Lietuvos į 
JAV. Prašome greitai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas. 
American Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
Plc, IL 60642, tel. 708-422-3000 
arba l-80<M22-3190.

(sk)

Muz Manigirda9 Motekaitis pritars 
vargonais parapijos chorui ir solis
tams Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos religiniame koncerte rytoj, Verbų 
sekmadieni, 2 vai. p.p.

Prisikėlimo pamaldos 
Velykų ryte pirmą kartą bus 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
balandžio 16 d., 7 vai. r. Giedos 
naujai suorganizuotas bažny
tinis choras.

Praėjusį antradienį, ba
landžio 4 d., Čikagoje įvyku
siuose rinkimuose, jau trečią 
kartą ketverių metų terminui 
vėl išrinktas meras Richard M. 
Daley. Rinkimuose taip pat 
laimėjo demokratų kandidatai 
Miriam Santos — miesto 
iždininkė, ir James Laski — 
miesto sekretorius.

Rytoj Verbų sekmadienis —
prasideda Didžioji savaitė, o jos 
pabaigoje — Kristaus Prisi
kėlimo šventės džiaugsmas. Bet 
pirma, negu sulauksime Prisi
kėlimo su Kristumi, turime 
nueiti kančios kelią. Tas kelias 
bus lengvesnis ir velykinis susi
kaupimas prasmingesnis, jeigu 
jau Verbų sekmadienį išklausy
sime religinio koncerto Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas lietuvišką visuo
menę kviečia ir ragina koncerte 
dalyvauti, pasiklausyti parapi
jos choro giesmių, solistų Geno
vaitės Mažeikienės, Margaritos 
Momkienės, Vaclovo Momkaus, 
vargonų palydos su muz. Mani- 
girdu Motekaičiu, o taip pat 
dviejų svečių solistų, neseniai 
atvykusių į mūsų tarpą iš Lie
tuvos: Antano Tveragos ir Geno
vaitės Bigenytės. Visam kon
certui diriguos, chorą paruošė ir 
didžiąją programos sustatymo 
naštą nešė muz. Ričardas Šokas. 
Visi šie žmones sutartinai dir
bo, kad koncertas būtų puikus; 
publikai belieka tik ateiti ir 
pasiklausyti.

x „Geležinis Vilkas, Ine.” 
(Rako stovyklavietės pirkimo 
korp.) primena būsimiems na
riams, kad įnašai perkant akci
jas turi būt sumokėti iki š.m. 
balandžio 14 d. Informacijai 
kreiptis į Vytenį Lietuvninką, 
tel. 312-284-0100.

(sk)

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

(sk)
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. 312-233-6335.

(sk)

Žmonės supranta, kaip svar
bu Lietuvoje sustiprinti 
tikėjimą, ruošti naujus kunigus, 
statyti naujas ir remontuoti 
apgriautas bažnyčias, todėl vis 
atsiliepia į marijonų provinciolo 
kun. Donald Petraičio, MIC 
prašymą remti Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčios sta
tybą Vilniuje ir taip pat 
Vilniaus kunigų seminariją. 
Auką atsiuntė (bažnyčios sta
tybai): Viktoras Bulkaitis, 
Greenfield, WI, savo žmonos 
atminimui — 1,000 doL, Leonas 
ir Stasė Kankai iš Necedah, WI
— 100 dol.; Zuzana Staskaus- 
kienė iš Rockford, IL — 200 dol.

Jeigu kas norėtų prie šio 
kilnaus darbo prisidėti, čekius 
siųsti, rašant Provincial-Ma- 
rian Fathers vardu, 6336 S. 
Kilbourn Avė., Chicago, IL 
60629-5585. Reikia būtinai 
pažymėti, kad skiriama Pal. 
Jurgio Matulaičio bažnyčios 
statybai arba Vilniaus kunigų 
seminarijai. Visos aukos bus 
persiųstos į Lietuvą, o auko
tojams atsiųsti pakvitavimai.

Kazys Račiūnas, Beverly 
Shores, IN, siųsdamas „Drau
go” prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 100 dol. Gyvendamas 
gamtos aplinkoje prie gražaus 
ežero, jis neatsisako padėti ten, 
kur reikalinga, todėl, žino
damas dienraščio bėdas, 
atsiuntė savo pagalbą. Nuošir
dus ačiū.

Alfonsas Gečas, Redsburg, 
WI, daug metų buvęs Lietuvių 
operos Čikagoje chormeisteris, 
o taip pat dažnai talkindavęs 
„Dainavos” ansambliui, užsi
sakė bilietus į ansamblio 50 
metų sukakties minėjimo 
koncertą ir banketą.

x Balandžio 30 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. įvyks iškilių 
pianistų, Sonatos ir Roko Zubo
vų koncertas „Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje, 6641 S. 
Troy Avė., Chicago. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 
į šj renginį.

(sk)
x P. Giedraitienė, St. Pe- 

tersburg FL, Lietuvių Klube 
kalbėjo apie sunkų gyvenimą 
Lietuvos našlaičių. Išklausę jos 
pasakojimų, norėdami vargs
tantiems vaikams padėtį, auko
jo: Kostas Vaičaitis $150 — jis 
nori remti vieną našlaitį; Al
fonsas ir Rozlija Plepiai — 
$50; ir Antanas Grabauskas
— $50. Našlaičių vardu tiems 
geriems žmonėms dėkojame! 
„Našlaičių Globos Komi
tetas”, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60692.

(sk)

x Lietuvos Dukterys kvie
čia Velykų šventėms apsi
rūpinti namie keptais tortais, 
pyragais, dailiais margučiais, 
kuriuos rasite dr-jos Nameliuo
se, 2735 W. 71 St. Did. Ketvir
tadienį, balandžio 13 d., nuo 
9 vai. ryto. Paragausite ska
numynų ir paremsite Lietuvos 
Dukterų dr-jos šalpos darbus.

(sk)

x Jadvyga Matiukienė, 
Cleveland OH, per Nijolę Kers- 
nauskaitę, atsiuntė $300 ir 
nori padėti, palengvinti gyve
nimą dviems našlaičiams iš 
Utenos apskrities. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas. 2711 West 71 st St., 
Chicago 60629.

(sk)

x Margaret ir Walter Ma- 
čiunskas, iš Glendale CA, 
atsiuntė $150 — našlaičio iš Laz 
dijų paramai vieniems metams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas.

(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)

Po sėkmingo „Draugo” koncerto balandžio 2 d. Jaunimo centre, užpelnytus publikos plojimus 
priima (iš kairės): muz. Ričardas Šokas, solistai — Antanas Tveraga ir Dana Stankaitytė, Čika
gos Lietuvių operos choro vadovas ir dirigentas muz. Alvydas Vasaitis.

Nuotr. Jono Tamulaičio

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Observer”, 1994 m. Nr. 4. 
Leidžia Lietuvos Romos ka
talikų federacija Amerikoje, 
4545 W. 63rd St., Chicago IL, 
60629, tel.: (312) 585-9500. Re
daguoja red. kolegija. Techninis 
red. — Jonas Kuprys, administ
ratorius — Juozas Baužys.

Žurnalas anglų kalba. Šiame 
numeryje: V. Pope aprašo Lie
tuvos genocido centro šiandieną, 
pateikia istorinių faktų apie 
KGB veiklą Lietuvoje; spausdi
nami John Freeh įspūdžiai iš 
Lietuvos; kun..Vytauto Bagda- 
navičiaus, MIC, išsamus pasa
kojimas apie Kazimierą Kau
paitę; J. Kavaliūno straipsnis 
apie religinį auklėjimą mo
kyklose, stovyklose.

• „Naujasis židinys/Aidai”.
1995 m. vasaris. Leidžia „Aidų” 
leidykla, Universiteto 4, 2001 
Vilnius. Vyr. redaktorius Petras 
Kimbrys, tel.: 220311, fax; 
222363. Religijos ir kultūros 
žurnalas.

Šiame numeryje: Vytauto 
Landsbergio mintys Vasario 
16-tosios proga; religinės 
klasikos straipsniai; D. Žilai-o 
tytės poezija; Jean Baptiste 
Beyer rašinys aktualia tema 
„Kryžiaus žygiai prieš pagonis”, 
kuri šiandien rūpi ir popiežiui; 
nagrinėjama Birutės Pūkelevi- 
čiūtės kūryba; naujai išleistų 
knygų anotacijos; kt. įdomūs 
aprašymai.

• „Bridges”, 1995 m. sau- 
sis/vasaris, Nr. 1. Redaguoja 
Audronė Gulbinas, 2715 E. 
Allegheny Avė., Philadelphia, 
PA 19134, fax: (609) 234-8782.

Žurnalas anglų kalba, išei
nantis 10 kartų per metus, 
kuriame yra nemaža informa
cijos apie gyvenimą Lietuvoje 
bei lietuvių pasaulyje neskai
tantiems lietuviškai. Šiame 
numeryje redaktorė rašo apie 
lietuvių tautos tragediją, sausio 
13 d., „Kruvinąjį sekmadienį”, 
A. Banionis — apie įvykius 
Čečėnijoje; tęsiamas Jeanne 
Dorr straipsnių ciklas apie 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komiteto darbą padedant 
nelaimingiesiems Lietuvos 
vaikams; A. Trojanas aprašo 
Čikagoje vykusį lietuviškų 
teatrų festivalį; Glenn Nelson — 
žymaus lietuvio krepšininko 
Šarūno Marčiulionio darbus 
Lietuvai, jos krepšinio ateičiai.

• „Krivūlė”, 1994 m. Nr. 2. 
Leidžia Lietuvių sielovados 
delegatūra Vokietijoje. Re
daguoja kolektyvinė, redakcija, 
atsak. — prel. Antanas Bunga, 
Lietuvių sielovados delegatas

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(sk)

Vokietijoje, Augsburgerstrasse 
7, 8700 Memmingen, tel.: 
08331-12951.

Du kartus per metus išeinan
tis žurnalas. Šiame numeryje 
gausu straipsnių šeimos klau
simais, apibendrinami pasi
baigę Šeimos metai; rasime nuo
traukomis iliustruotus — repor
tažą iš Vilniaus kunigų semina
rijos, prel. Lado Tulabos kuni
gystės 60-mečio; įdomius 
straipsnelius apie Lietuvos atei
tininkų veiklą, benediktinų vie
nuolyną Kaune, kt. straipsnių

• „Kultūros barai”. 1995, 
Nr. 3. Vyr. redaktorius Bronys 
Savukynas. Leidžia — vals
tybinė įmonė „Kultūros barų 
redakcija”. Redakcijos adresas: 
Universiteto 6, 2600 Vilnius 
MTP, fax: 610538.

Mėnesinis kultūros ir meno 
žurnalas. Šiame numeryje 
Jonas Mikelinskas svarsto ar 
dar išlikusi žmonių ištikimybė 
sau patiems, kai jau beveik nėra 
ribos tarp gėrio ir blogio; filo
sofijos reikšmę lietuvių tautai 
nagrinėja dr. Vacys Bagdonavi
čius. Numeryje, kaip niekada, 
daug straipsnių teatro tematika 
(Lietuvoje kovo 27 d. kasmet 
minima Tarptautinė teatro 
diena): Rimantas Tuminas, 
Vilniaus mažojo teatro režisie
rius, pasakoja apie darbą 
užsienio teatrų pastatymuose; 
Gražina Mareckaitė pristato 
Klaipėdos teatro naujus spek
taklius; Lietuvos operos ir 
baleto teatro pastatytą operą 
„Skrajojantis Olandas” aprašo 
Eglė Marcinkevičiūtė, Rūta 
Oginskaitė rašo apie „Taormina 
Arte” festivalio Italijoj istoriją, 
Lietuvos Jaunimo teatro (rež. 
Eimunto Nekrošiaus) daly
vavimą jame. Dailininkės 
Magdalenos Stankūnienės, gyv. 
Čikagoje, grafiką ir tapybą 
nagrinėja Ingrida Korsakaitė.

SUSIPAŽINKIME SU 
JUOZU REMIU

Kartais gyvenime atsitinka, 
jog gyveni žmogus ir dažnai 
nelabai pažįsti savo kaimy

Ciceriečio Juozo Remio pagaminti miniatiūriniai styginio ansamblio in
strumentai; palyginimui — virš jų reguliaraus dydžio smuikas.

Nuotr. Edvardo Šulaičio

nystėje esančių žmonių arba, 
kad ir pažįsti — mažai apie juos 
težinai. Taip atsitiko ir su 
Cicero lietuvių kolonijoje jau 
senokai gyvenančiu Juozu 
Remiu, kurį tik iš tolėliau 
ilgoką laiką tekdavo matyti. 
Visai neseniai daugiau 
pasikalbėjus ir jo gyvenimą 
patyrinėjus, pamačiau, kad retų 
sugebėjimų žmogaus esama. 
Dabar jis jau 86 metų sulaukęs 
vyras ir džiaugiasi savo 
gyvenimo saulėlydžiu.

Juozas Remys — mažeikietis, 
jau nuo jaunystės turėjęs palin
kimą j muziką. Grojo smuiku ir 
fleita. Mažeikiuose jis turėjo 
orkestrą, kuriam priklausė ir 
vėliau žinomu kompozitoriumi 
tapęs Vyt. Klova. Pabėgęs į 
Vokietiją, kurį laiką jis grojo 
vokiečių simfoniniame orkestre, 
o gyvendamas Ingolštato sto
vykloje, tenykštėje lietuvių 
gimnazijoje dėstė muziką.

Atvykęs Amerikon, savo 
muzikos instrumentų irgi nepa
dėjo į šalį. Čia daugiau negu 10 
metų priklausė Čikagos lietuvių 
styginiam ansambliui, kuriame 
grojo Pakštas, Matiukas, Vac- 
bergas ir kiti. 1952 m. atvykęs 
į Cicero lietuvių koloniją, visą 
laiką čia tebegyvena. Iki išėjimo 
pensijon dirbo Harvester 
bendrovėje braižytoju. 0 lais
valaikiu mėgo ne tik groti, bet 
ir gaminti miniatiūrinius 
muzikos instrumentus. Ir 
šiandien jis svečiams rodo dar 
tebesaugomus styginio kvarteto 
miniatiūrinius instrumentus, 
kokių šių eilučių autoriui 
niekur kitur nėra tekę matyti. 
Tai unikalūs dalykai, kurie yra 
verti dėmesio.

J. Remys, be muzikos mėgsta 
ir dailę, piešia paveikslus, jo 
darbais papuoštos namų sienos. 
Taip pat skaito ir lietuvišką 
spaudą. Kartu su žmona Vale 
užaugino du sūnus: Tomą ir 
Edmundą. Šiaip Juozas globo
jamas sąvo kruopščios žmonos, 
nieko nepasigenda, tik sako, 
kad būtų geriau, kad sveikatos 
būtų daugiau. O tojam iš visos 
širdies reikia palinkėti!

Edv. Š.
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