IS

Cl_

.^J;1'"''-" DI VISION
klASHIWGTON DC 20025

2ND CLASS MAIL
Fsbmary

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

3.1996

Vol. LXXXVI

Kaina 75 c.

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, VASARIS - FEBRUARY 3, 1996

Seimas pradeda svarstyti
Konstitucijos 47 straipsnio
papildymą
Vilnius, vasario 1 d. (AGEP)
— Pateikdamas Seimui svarsty
ti užsieniečiams žeme įsigyti
draudžiančio Konstitucijos 47
straipsnio papildymą ir jį
lydinčius įstatymus, konserva
torius Egidijus Jarašiūnas
pažymėjo, kad Konstitucijos 47
straipsnio pataisos ir kartu
teikiamų įstatymų projektų
pagrindinis tikslas — sudaryti
teisinį pagrindą, kad Lietuva
galėtų ratifikuoti asociacijos
sutartį su Europos Sąjunga, tuo
žymiai sustiprindama ryšius su
Vakarais.
Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas, priminęs griežtas
Konstitucijos pataisų svarstymo
sąlygas, išreiškė viltį, kad
komitetams kitą savaite ap
svarsčius projektus, svarstymą
bus galima pratęsti dar vasario
pabaigoje, o kovo mėnesį pir
mą kartą balsuoti dėl pataisos
priėmimo.
Konstitucijai pakeisti būtina,
kad už pakeitimą du kartus bal
suotų ne mažiau kaip du treč
daliai visų Seimo narių. Tarp
balsavimų turi būti ne mažesnė
nei trijų mėnesių pertrauka.
Egidijus Jarašiūnas pabrėžė,
kad parengtieji projektai yra il
go ir sunkaus darbo grupėje dir
busių partijų derinimo rezulta
tas. Jis pabrėžė, kad Konstituci
jos papildymui pasirinktas ne
itin palankus laikas, atsižvel
giant į šalies politinę padėtį.
„Seimas turi tam tikrą istorinį
šansą įsiamžinti mūsų teisinės
sistemos kūrimo istorijoje, pri
imti svarbų sprendimą dėl Lie
tuvos integravimosi į Europą",
sakė Jarašiūnas.
Konstitucijos papildymas, ku
rį teikė 72 Seimo nariai, numa
to papildyti Konstitucijos 47 str.
antrąja dalimi: „Savivaldy
bėms, kitiems nacionaliniams
subjektams, taip pat tiems
ūkinę veiklą Lietuvoje vykdan
tiems užsienio subjektams,
kurie nustatyti konstitucinio
įstatymo, pagal Lietuvos Res

Įtariama Rusijos slapta veikla
Lenkijoje

publikos pasirinktos europinės
ir transatlantinės integracijos
kriterijus, gali būti leidžiama
įsigyti ne žemės ūkio paskirties
žemės sklypus, reikalingus jų
tiesioginei veiklai skirtiems
pastatams ir įrenginiams staty
ti bei eksploatuoti. Tais atvejais
žemės ūkio įsigijimo tvarką,
sąlygas ir apribojimus nustato
tas pats konstitucinis įstaty
mas". Papildymą lydintis įsta
tymas apibrėžia kuriems asme
nims ar įstaigoms gali būti
leista įsigyti ne žemės ūkio pa
skirties žemę.
Trečiajame projekto straipsny
je numatyta, kad žemę įsigyti
būtų leidžiama užsieniečiams ar
jų įmonėms, jei jie yra iš Euro
pos Sąjungos valstybių. Vakarų
Europos Sąjungos, NATO vals
tybių ar iš 24 valstybių, kurios
1989 m. liepos 15 d. Viršūnių
pasitarime Paryžiuje įsteigė
grupę, kurių iniciatyva ir investijos prisideda prie Lietuvos
integracijos į Vakarų laisvos
rinkos ekonomiką.

Šj savaitgalį Čikagos lietuvių telkinius aplanko Lietuvos Seimo opozicijos vadas prof. Vytautas
Landsbergis. Šeštadieni 6 vai. vakaro Pasaulio Lietuvių centre susitikima su juo ir vaisęs rengia
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) rėmėjai. Sekmadieni 10 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo
parapuoje Brighton Parke dalyvaus iškilmingose Mišiose Sausio 13-osios žuvusiųjų atminimui.
Po jų Jaunimo Centre prie paminklo žuvusiems ui Lietuvos laisve bus padėtas vainikas ir 12:30
prof. Landsbergis skaitys paskaita. Viešnagę Čikagoje V. Landsbergis baigs Lietuvos Vyčių
bankete 4:30 p.p. Martinique salėje. Nuotraukoje prof. Landsbergis su žmona Gražina Lands
bergiene, atvykę Čikagon 1993 m. liepos menes)

Lietuva ir Rusija baigia
derinti sausumos sienos
sutartį

Šeštasis projekto straipsnis
numato, kad nuosavybėn nega
Vilnius. vasario 1 d. (AGEP) fiksavo susitarimą, kad siena
lima įsigyti išimtine teise — Lietuvos ir Rusuos derybinin per ežerą bus laikoma linija,
Lietuvos Respublikai priklau kai praktiškai baigė derinti sau jungianti į ežero šonus įsire
sančios žemės, nacionalinių sumos sienos su Karaliaučiaus miančios sausumos sienos ga
parkų, valstybinių rezervatų ir sritimi sutarties projektą ir lus. Tačiau dabar Rusija vėl
draustinių žemės, žemės ūkio pasistūmėjo pirmyn, ruošdami linkusi sienąner Vištytį laikyti
paskirties žemės, laisvųjų eko jūros sienos susitarimą. Po tris sovietmečio "administracine li
nominių zonų teritorijų žemės, dienas trukusios derybų sesijos, nija, kuri palieka Lietuvai ne
teritorijų, kuriose aptikta šalių delegacijos trečiadienį didelę ežero įlankėlę, o jį visą
naudingųjų iškasenų, žemės, konstatavo, kad per kitą susiti
pasienio ruožų, Kuršių Nerin kimą jau galėtų parafuoti sau
gos žemės, 15 km pločio Balti sumos sienos sutarties projektą.
jos jūros ir Kuršių marių pa
Jūros sienos ir ekonominės
krantės ruožo žemės, išskyrus
zonos nustatymas vyksta lėčiau,
nekurortinius miestus.
tačiau susitikime Vilniuje dery
Vilnius, vasario 1 d. (AGEP)
Projekto teikimo metu dau bininkai, apsvarstę anksčiau — Dalius Čekuolis, Lietuvos
giausia prieštaravimų kėlė pateiktus siūlymus, jau su ambasadorius ryšiams s u
numatyta galimybė įsigyti žemę darė bendrą sutarties projektą, NATO, trečiadienį įteikė laišką
savivaldybėms, neatstatytų že kuris bus derinamas toliau.
NATO generaliniam sekreto
mės nuosavybės santykių klau
Tačiau, kaip pastebi Lietuvos riui Javier Solana, kuriame iš
simai, draudimas įsigyti žemės derybininkų vadovas Užsienio reikštas Lietuvos suinteresuo
ūkio paskirties žemę juridi reikalų ministerijos sekretorius tumas dalyvauti politinėse kon
niams asmenims, problemoms Rimantas Šidlauskas, nors po sultacijose su NATO.
šį straipsnį derinant su kitais litinėje sutarčių dalyje yra tam
Lietuvos atstovas pasirašė
Lietuvos įstatymais.
tikros pažangos, praktiškas NATO šalių ir Taikos partne
sienos nustatymo procesas yra rystės dalyvių susitarimą dėl jų
kur kas vangesnis. Pasak jo, karinių pajėgų statuso. Susi
tam įtakos turi naftos telkinys tarime nustatomas NATO vals
D-6, esantis toje Baltijos jūros tybių ir Partnerystės dalyvių
dugno
dalyje, į kurią preten karinių pajėgų buvimo kitos
Vilnius, vasario 1 d. (AGEP) liarumas buvo žymiai padidėjęs,
duoja
abi
šalys. Pranašauti, kada valstybės teritorijoje teisinį
— Skandalas dėl indėlio atsi kai tuo tarpu daugelio kitų po
baigsis
jau
trečius metus vyks statusą, vykdant Partnerystės
ėmimo praktiškai sunaikino litikų smuko. Tačiau dėl bankų
tančios derybos dėl valstybinės programos renginius,
skandalo
A.
Šleževičiaus
popu
Adolfą Sleževičių kaip visuo
sienos kol kas nėra paprasta dėl
š į susitarimą su NATO jau
menės veikėją, rodo sausio mė liarumas sausio mėnesį rekordiš
ne itin nuoseklios Rusijos po- anksčiau yra pasirašiusios
kai
nukrito.
Gerokai
sumažėjo
nesį Baltijos Tyrimų apklausos
zicijos.
Albanija, Belgija, Bulgarija,
firmos pravesta mėnesinė ap ir prezidento Algirdo Brazausko
Rusijos derybininkų vadovas Čekija, Danija, Estija, Gruzija,
klausa, kurioje žmonėms buvo rėmėjų, ir jo populiarumas vėl
nusmuko į penktą vietą.
pateiktas 12 politikų sąrašas.
ambasadorius Jurij Šolmov treSausio mėnesį labiausiai pa čiadienį, po 13-osios derybų sesi
Kaip rašo „Respublika", gruo
džio viduryje, prieš įsiplieskiant kilo užsienio reikalų ministro jos Vilniuje netikėtai pareiškė,
bankų krizei, ministro pirmi Povilo Gylio įvertinimas. Jis, kad Rusįja vienašališkai atsisa
ninko Adolfo Šleževičiaus popu- kaip žinoma, kartu su gynybos ko anksčiau suderintos pozicijos
ministru Linu Linkevičiumi dėl sienos per Vištyčio ežerą.
viešai atsisakė dirbti, vadovau Derybininkai pernai protokolu
Vyriausybė siūlo
jant Šleževičiui.
Vilnius, sausio 26 d. (AGEP)
Populiariausias buvo Egidijus
suvalstybinti ir
Bičkauskas, kurį pirmon vieton mokratų vadas Aloyzas Sakalas — Iki vasario antros savaitės
Vakarų Banką
pastatė 54% apklaustųjų (tai 1 (24%, +1). Dviem taškais paki Lietuva turi pateikti sąrašą
Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) taško pakilimas nuo gruodžio lo konservatorių valdybos pir- savo problemų, kylančių dėl
— Vyriausybė siūlo Seimui leis mėn.). Antroje vietoje atsistojo mininks Gediminas Vagnorius, migracijos procesų, Jungtinių
ti padidinti valstybės dalį Romualdas Ozolas, su 51%, taip surinkęs 24%, ir trimis taškais Tautų Tarptautinei migracijos
Vakarų Banke ir Aurabanke iki pat vienu taiku pakilęs nuo nukrito Seimo pirmininkas Čes organizacijai bei Europos Sau
100%, o jų akcinius kapitalus gruodžio mėnesio. Trečioje lovas Juršėnas, surinkęs 23%. gumo ir Bendradarbiavimo Or
padidinti vyriausybės laikomų vietoje, su 47% — Valdas Krikščionis demokratas Algir ganizacijai. Dėl to susitarė sau
indėlių sąskaita. Aurabankas Adamkus, bet 3 taškais žemiau, das Saudargas surinko 22% sio 22-osios savaitę Genevoje po
jau nacionalizuotas pernai gruo nei gruodžio mėnesį. Po jo, su (+1), o užsienio reikalų ministro sėdžiavę kelių dešimčių pasau
džio mėnesį priimtu įstatymu, o 40% Kazimieras Antanavičius, Povilo Gylio populiarumas pa lio valstybių specialistai, tarp
finansinės krizės apimtas Vaka pakilęs vienu tašku nuo gruo šoko net penkiais taškais, taip tautinėje konferencijoje nagri
rų Bankas iki Šiol buvo priva džio. Penktoje vietoje — prez. kad dabar jis jau surinko 21%. nėję migracijos procesus Nepri
Algirdas Brazauskas, su 39%, Paskutinėje vietoje atsistojo klausomų Valstybių Sandrau
tus.
goje ir kitose šalyse.
Vakarų Banko kapitalą siūlo praradęs 5 taškus nuo gruodžio premjeras Adolfas Šleževičius,
Problemų turinčios šalys jas
ma padidinti 30 milijonų litų, o mėnesio. Tiesiog po jo, su 33% praradęs 16 taikų nuo gruodžio
Aurabanko — 56.8 milijonų litų. — Vytautas Landsbergis, paki mėnesį pravestos apklausos: nurodys minėtoms tarptauti
Bendros valstybes išlaidos šiam lęs trimis taikais nuo gruodžio, sausio mėnesį tik 6% apklaus nėms organizacijoms, kurios
tikslui būtų 86.6 milijonai litų. o septintoje vietoje — socialde- tųjų pastatė jį pirmon vieton. numato vasarą Genevoje su

Šleževičiaus populiarumas
smarkiai nukrito

Nr. 24

palieka Rusijai.
Pasak Rimanto Šidlausko, de
rybas apsunkina toks pozicijų
kaitaliojimas ir skirtingas tar
pinių susitarimų protokolų ver
tinimas. Juos Lietuva traktuo
ja kaip nuoseklias grandis, tu
rinčias atvesti į susitarimą, o
Rusija — tik kaip neįpareigojančias rekomendacijas.
Kita derybų sesija numatyta
kovo arba balandžio mėnesį Ka
raliaučiuje.

Lietuva pasirašė NATO
partnerystės susitarimą
JAV, Kanada, Lenkija, Norve
gija, Prancūzija, Rumunija,
Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir
Vokietija, pranešė URM infor
macijos skyrius.
NATO pareigūnams taip pat
oficialiai įteiktas Lietuvos eks
pertų parengtas individualios
partnerystės su NATO progra
mos projektas 1996-1998 me
tams, pernai metų Individualios
partnerystės įvertinimas bei
Taikos partnerystės planavimo
ir peržiūros proceso įvertinimas.
Tikimasi, kad Lietuvos ir
NATO individualios partnerys
tės programa ateinantiems dve
jiems metams bus patvirtinta
iki Šiaurės Atlanto bendradar
biavimo tarybos užsienio reikalų
ministrų susitikimo, kuris įvyks
gegužės mėnesį.

Tarptautinės organizacijos
susipažins su Lietuvos
problemomis su migrantais
rengti pasaulinę konferenciją.
Apibendrinę ir susisteminę pro
blemas, iniciatoriai skirs lėšų
kai kurioms jų spręsti.
Pasak Genevoje posėdžiavusio
migracijos departamento direk
toriaus pavaduotojo Almanato
Gavėno, Lietuva greičiausiai
prašys padėti spręsti tremtinių
grįžimo į tėvynę, ekonominių
bėglių grąžinimo atgal, Lietuvo
je gyvenančių ir norinčių repa
trijuoti asmenų problemas.

JAV vyriausybė įtaria, kad rodymų prieš Oleksy. kad gali
naujasis Rusijos užsienio ma būtų jį traukti į teismą.
Jei tai įvyktų, tai bus didelis
reikalų ministras Jevgenij
Primakov, dar būdamas Rusijos Maskvos laimėjimas prieš Va
užsienio žvalgybos vadovu, su karus, rašo Evans ir Novak.
organizavo slaptą operaciją Reikia prisiminti, jog nepaisant
pakreipti demokratiškus rinki Sovietų Sąjungos žlugimo, Pri
mus Lenkijoje, kad vėl į valdžią makovo ir Lenkijos komunistų.
sugrįžtų Komunistų partija, ra Lenkijos demokratija. VValęsos
šo JAV laikraščių politiniai ko vadovaujama,subrendo. Tad jei
mentatoriai Rowland Evans ir Vakarai nutartų nematyti Rusi
Robert Novak vasario 1 d. lai jos žvalgybos pasikėsinimų, ku
rie gali destabilizuoti Lenkiją,
dose.
Primakovui pavyko, jie rašo, tai padidintų Rusijos įtaką vi
kai 1994 m. buvusiems komu soje Rytų Europoje ir pakenks
nistams, dabar pasivadinusiems NATO plitimui.
Maskvos planai Lenkijoje bu
socialdemokratais, pavyko lai
mėti daugumą Lenkijos Seime. vo aiškiai išdėstyti vienoje iš
Pavyko ir vėl pernai metų lap paskutiniųjų slaptų rezoliucijų,
kričio mėnesį, kai Lenkijos kurias priėmė buvusios Sovie
prezidentu tapo Aleksander tų Sąjungos Komunistų partijos
Kwasniewski, kandidatavęs Centrinis Komitetas 1991 me
tais. Tais metais VValęsa tapo
prieš Lech VValęsą.
Manoma, rašo Evans ir No Lenkijos prezidentu, o Prima
vak, kad J. Primakovo vadovau kov perėmė Rusijos užsienio
jama įstaiga slaptai finansavo žvalgybą. Šiandien šios rezo
Lenkijos buvusią komunistinę liucijos laikosi vel atsigaunan
..nomenklatūrą", duodama ti Rusijos Komunistu partija.
Toje 1991 m. rezoliucijoje,
jiems rafinuotas technines ins
trukcijas kaip nusipirkti valsty specialiai atkreipiant dėmesį į
bines įmones ir kurti naujas naująją Lenkijos Konstituciją,
įmones. Tos veiklos dėka ši buvo rašoma: „Turime pasinau
grupė sukūrė galingą ekonomi doti (naująja) teisine sistema,
nę imperiją, turinčią pakanka kurioje politinėms partijoms
mai galios, kad galėtų nustelb leidžiama būti įmonių savinin
kėmis. Aukščiausias prioritetas
ti kitas partijas.
Paskui, sausio mėnesį iškilo skirtinas ekonominėms struktū
kaltinimai Lenkijos ministrui roms, kurios neturėtų turėti
pirmininkui, socialdemokratui oficialių saitų į partijas' .
Vašingtono žvalgybos parei
Josef Oleksy, esą jis pats buvo
Primakovo pagrindinis agentas, gūnai tą rezoliuciją taip inter
pravedant „rinkiminį susido pretuoja: KGB įsiskverbtų į
rojimą". Nors pats Oleksy tai Lenkijos ekonomiją, finansuotų
paneigia, „Oleksy afera" su žymesnius Lenkijos komunis
krėtė Lenkijos politinį gyveni tus, veikiančius socialde
mą ir grasina visos Europos mokratų partijoje, duodama
stabilumui, rašo Rowland Evans jiems lėšų įsigyti valstybines
įmones ir kurti pelningas nau
ir Robert Novak".
JAV valstybės sekretoriui War- jas įmones. Tomis priemonėmis
ren Christopher, kuris ateinančią įsigytoji ekonominė galia būtų
savaitę Europoje pirmą kartą su panaudojama finansuoti rinki
sitiks su Jevgenij Primakov, va minę kampaniją, kad komunis
dinamoji „Oleksy afera" sukelia tai vėl galėtų sugrįžti į valdžią.
nemažą problemą. W. Christo Manoma, kad Primakovas pa
pher yra informuotas, kad KGB rinko Oleksy savo patikėtiniu
slapti veiksmai Lenkijoje yra Varšuvoje.
Lenkijai, visuomet bijojusiai
kartojami kitose buvusiose so
vietinėse šalyse, jų tarpe Bulga Maskvos, reikia JAV pagalbos,
rija, Estija ir Latvija. Net ir Vo kad galėtų išaiškinti šias Rusi
kietija, kuriai priklauso bu jos operacijas, rašo Evans ir
vusioji Rytų Vokietija, jau vie Novak. Iš tiesu, net Vokietija,
šai skundžiasi apie stiprinamos NATO rytinė atrama, dabar yra
susirūpinusi Rusijos žvalgyba.
Rusijos žvalgybos pavojus.
Josef Oleksy, kurio byla dabar Hansjoerg Geiger, Vokietijos
oficialiai tiriama, yra atsi kontržvalgybos viršininkas,
statydinęs. Tačiau prezidentas padarydamas labai retą viešą
Kwasniewski, komunistas, da pareiškimą, įspėjo: „Maskvos
bar pasivadinęs socialdemokra užsienio žvalgyba sustiprin
tu, yra paprašęs jo eiti premjero tomis jėgomis grįžta prie savo
pareigas kol bus paskirtas kitas. klasiškų metodų" ir į Šaltojo
Bet tai dar niekas prieš faktą, karo apimtis.
kad Socialdemokratų partija ką
Lenkija su tuo sutinka. Demo
tik Oleksy išrinko pirmininku, kratijos palaikytojai visuose
nepaisant kaltinimo, jog jis kraštuose viliasi, kad su tuo
turįs ryšių su KGB. Tai leidžia sutinka ir JAV valstybės sekre
manyti, kad Lenkijos valdžia torius VVarren Christopher,
gali nuslėpti šią aferą, užbaig baigia Rowland Evans ir Robert
dama bylą teisiniu konstata Novak komentarą.
vimu, kad nėra pakankamai paAlmantas Gavėnas infor
mavo, kad tokių tarptautinių
susitikimų iniciatorė buvo Rusi
ja, turinti labai daug problemų
dėl visų migracijos rūšių — tiek
nelegalių migrantų antplūdžio,
tiek norinčių šalį palikti
asmenų skaičiaus augimo, tiek
dėl jos platybėse gyvenančių
sovietų valdžios ištremtų įvairių
tautų žmonių.

Jungtinių Tautų Vyriausio
Tokį dokumentą kitą savaitę
sios
pabėgėlių komisijos val
drauge su Lietuvos Užsienio rei
dyba
susidomėjo Rusijos iškelta
kalų ministerijos pareigūnais
problema,
vėliau iniciatyvą pa
rengs ir migracijos departamen
laikė
ir
kitos
tarptautinės orga
to, socialinės apsaugos ir darbo
nizacijos.
ministerijos atstovai.

KALENDORIUS
Vasario 3 d.: Šv. Blažiejus,
armėnų vyskupas, kankinys
(mirė 316 m.), šv. Ansgaras
(Oskaras), vyskupas (mirė 865
m.); Asta.
Vasario 4 d.:\Penktas eilinis
sekmadienis Andriejus. Gilber
tas, Joana. Vydmantas, Arvilė.
V a s a r i o 5 d.: Agota,
Abraomas, Gaudvinas. Birute
1884 m. gimė ark Mečislovas
Reinys.
Vasario 6 d.: Šv. Paulius
Miki ir 25 draugai, kankiniai
Japonijoje 1597 metais; Darata,
Teofilis, Alkis, Živilė.

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 3 d.
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„SUPER" SAVAITGALIS
Š.m. sausio 26 d. prasidėjo
SAS Centro valdybos suruoštas
„Super" savaitgalis. Dainavoje
rinkosi studentai iš įvairių JAV
valstijų: Michigan, Illinois, Washingtono, New Yorko, Clevelando ir Kanados. Pirmieji
atvykę studentai iš karto įsi
jungė į Dainavoje jiems jau nuo
vaikystės pažįstamą lietuvišką
aplinką, nekantriai laukdami au
tomobilio durų trenksmo, prane
šančio dar vieno draugo ar drau
gės atvykimą. Antrą valandą ryto
visi žadėję dalyvauti suvažiavimo
ir mezgė naujus bei vėl atnau
jino senus draugystės ryšius.
Draugiškumo ratas tęsėsi nuo
patogiai įsitaisiusių studentų
prieš liepsnojantį židinį, nuo vir
tuvės sumuštiniais apkrautą
stalą apspitusio būrio, iki
prieangyje sėdinčios ir karštai
diskutuojančios grupelės. Dar
nevisai išsikalbėję, vienas po
kito studentai pasuko į savo
kambarius nors trumpai pamie
goti, žinodami, kad priekyje
pilnas darbo savaitgalis.

Kinijoje. Rusijoje atgimstantį
fašizmą, Bosnijos ir Čečėnijos
tautų išnaikinimą, Amerikoje
naujos kriminalinės bangos iš
kilimą ir teisės principų pra
radimą. Tokias problemas supra
tę lietuviai studentai turi pro
gą burtis ir joms priešintis.
Paskaitininkas toliau kalbėjo
apie JAV-se įkurtų Dievo var
du — „In God We Trust" krikščio
niškų principų praradimą. Dabar
puolami krikščionys, ypač kata
likai; televizijoj niekinama Ka
talikų bažnyčia. Jei afrikiečių
kilmės amerikiečiai būtų puola
mi, ar rabinai nuvertinami, kil
tų stiprus pasipriešinimas. O iš
katalikų bendruomenės tokio
pasipriešinimo nėra. Kodėl?

ii anksto

DRAUGO

femetu
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoje ir k i t u r . . . . . .(U.S.) $110.00 $60.00

Studentų ateitininkų „Super savaitgalio suvažiavimo. Dainavos jaunimo stovykloje vykusio i-m.
sausio 26-28d., dalyviai.
Nuotr. L t t d o L a n d s b e r g i o

padėtį, su kuria jai teko susi
durti. Rebecca Martin pasakojo
apie laišką, rašytą Arvydo Žygo,
kurį rado Konferencijoje ir ku
ris prašė savanorių pagalbos
ateitininkams Lietuvoje. Ji iš
karto susidomėjo, nes laiškas
kalbėjo apie ideologines proble
mas ir dvasinę tuštumą. Ka
dangi nebuvo paruoštos pro
gramos, per kurią R. Martin
galėtų vykti į Lietuvą ir joje
atlikti savo darbą, jai teko
pačiai rinkti pinigus savo
Advokatas Žumbakis toliau tikslui. Ji sakė, kad jautė Dievo
.calbėjo, kad nors ji laikoma pritarimą šiam darbui, nes
laisva. Lietuvos biurokratija ir įstengė surinkti 4,000 dol. per
politiniai veiksmai panašūs į keturias savaites iš savo nelie
tuos, kurie vyravo prieš penke tuvių kilmės parapijiečių.
rius metus. Valdžia reaguoja į
Atsidūrusi Lietuvoje, Rebecca
Katalikų bažnyčią panašiai,
Martin suprato, kad jei norės
kaip į vietinius kultus. Nors Jė
kažką pasiekti, jai pačiai teks
zuitai ruošia ir kuria katalikiš
organizuotis. Lietuvos organi
Šeštadienio rytą, 27-tą dieną, kas mokyklas, jiems vis daro
zacijos nenorėjo jai nei skirti
studentus žadino anksti. mos kliūtys. O dabar labai
darbo, nei būti už ją atsakingos,
Pavalgę skanius pusryčius ir reikia tokių mokyklų, kurios
nei supažindinti ją su neskonin
pravedę formalų susipažinimą, pristatytų moralę ir tiesą Lietu
gomis problemomis. Rebecca
studentai paruošė salę tos vos jai įimui, nes tik per šią
pasakojo, kad jautėsi kaip „hot
dienos paskaitoms. SAS CV naujai iškylančią kartą pasiek
potato", nes jai vis buvo
narys Liudas Landsbergis pri
sime tikrą laisvę ir demokratiją
liepiama teirautis pas kokį kitą
minė susėdusiems studentams Lietuvoje. Advokatas Žumbakis
organizacinį vadą. R. Martin
yįsai neseniai įvykusias de- siūlė ateitininkams studentams
pagaliau įstengė sukurti savo
monstracjas ir kovas už Lietu nuspręsti ar jų penki principai
pačios savanorių programą, per
vos nepriklausomybę. Jis siūlė dar vis tinka jų gyvenimo keliui
kurią padėjo studentams ateiti
nepamiršti tuose darbuose nušviesti, ir jei taip, pagalvoti,
ninkams organizuotis, kvietė ir
panaudotus Dovydaičio „Tris ar yra problemų, kurias galė
ruošė amerikiečius mokytojus
pamatinius klausimus" — Kas tume padėti išspręsti, tuos prin
dirbti Lietuvos mokyklose ir pri
mes esame? Ką mes aplink save cipus naudodami teisingai tą
sidėjo prie Katalikų Šalpos dar
matome? Ko mes siekiame? — problemą išanalizuoti ir, sura
bo. Ji labai džiaugiasi savo
bet juos toliau savo veikloje ir dus darbo eigą, ją įvykdyti.
susidūrimu su Lietuva ir jos
bendravime su Lietuva pasisa
Po įdomių diskusijų, buvo tra žmonėmis, rasdama sau pačiai
vindami dar ir ketvirtą klau diciniai lietuviški pietūs —
naudą iš lietuvybės, nors pati
simą. „Supersavaitgalio" tema: kugelis su grietine ir dešros su
nelietuvė. Rebecca Martin
„Lietuvybė — kokia iš jos man kopūstais. Studentai dėkoja
ruošiasi ateityje sugrįžti į
nauda?"
Aldonai Šoliūnienei ir virtuvės Lietuvą ir tikisi, kad šį kartą ji
Pirmas šią temą pradėjo nag talkininkams, ruošusiems sa sulauks daugiau pasitikėjimo ir
rinėti paskaitininkas advokatas vaitgalio patiekalus ir perjuos konkretesnių planų iš lietu
Povilas Žumbakis, prieidamas savaitgalio išalkusiems daly viškų organizacijų Lietuvoje ir
prie klausimo iš teisinės pusės, viams gražinusius jėgas ir Amerikoje.
t.y., kokią naudą gali Lietuvos šypsenas. Taip pat dėkojama
politinė padėtis suteikti studen Linui Daukšai, kuris laisva
Trečias paskaitininkas, tėvas
tams ateitininkams. Bespren laikiu suorganizavo ledo žu- Antanas Saulaitis, skatino stu
džiant šį bei kitus klausimus, vavimo ppmokėlę. Pažaidę ant dentus ateitininkus veikti, inte
paskaitininkas patarė studen ledo, sušalę ir be nė vienos gruodamas mintis iš pirmųjų
tams pirma suprasti pagrindus, pagautos žuvies, grįžom antrai dviejų paskaitų. Jis kėlė
antrą — padaryti analizę, trečią paskaitai. Radom naują būrį klausimą, kas yra šiuo metu
— sudaryti grupelę ir nuspręsti studentu, neseniai atvažia reikalinga, kad mūsų lietuviška
ar ji gali praktiškai prisidėti vusių. Dalyvių skaičius pakilo bendruomenė Šiaurės Ameriko
prie problemos išsprendimo, o iki trisdešimt devynių studentų. je ir Lietuvoje toliau veiktų.
ketvirta — nusprendus, kad pro
Antra paskaitininke, Rebecca Pagal duomenis, Šiaurės Ame
blemos įveikiamos, nustatyti Martin, trejus metus sava rikoje tik penki procentai lietu
veiksmo planą. Šitoks problemų noriškai gyveno ir dirbo Lietu vių kilmės jaunimo dalyvauja
išankstinis supratimas ir įver voje. Panelė Martin — airių lietuviškose bendruomenėse, o
tinimas išvengtų dalyvavimą kilmės amerikietė, filosofijos Lietuvoje tik dešimt procentų
projektuose, kuriems pasibai studentė, apie reikalą padėti parapijų turi paruoštą veiklą
gus klausiama, kuriam tikslui lietuviams sužinojo per Vys jaunimui. Kyla reikalas įvesti
visa tai buvo daroma. Advo kupų konferenciją Washing- parapijinę dvasią į bendruome
katas Žumbakis siūlė pažvelgti tone. Ji atvažiavo į Dainavą nes. Leidęs studentams per pen
j visą pasaulį, kad suprasti pasidalinti su studentais ateiti kiolika minučių surašyti jų nuo
bendrų problemų egzistavimą — ninkais savo įspūdžiais ir pa monę pačias reikalingiausias
vaikų gyvybės nuvertinimą aiškinti apie Lietuvos socialinę misijas, tėvas Saulaitis tęsė

diskusijas, keldamas mintis
apie galimą veikla pasiekti
misijų tikslus. Kai kurios min
tys buvo — kviesti studentus ir
profesionalus iš Lietuvos į
Ameriką žinių pasidalinimui;
sudaryti veiklą besisukančią
apie bažnyčią, veiklą nebūtinai
susijusia vien su bažnytiniais
reikalais, pvz., suorganizuoti
atsigaunančių alkoholikų pa
rėmimo grupeles; padėti Lietu
vai įsteigti stipresnę prekybą su
Vakarais, pvz., linų prekybą,
kad būtų įmanoma sumažinti
Rusijos įtaką. Užsidegę nau
jomis mintimis studentai pasi
ruošė šv. Mišioms. Susėdę kar
tu už koplytėlės pasimelsti,
studentai pasijuto, kaip artima
šeima, pilna meilės ir vilčių
ateičiai.
Vakare įvyko SAS Suvažia
vimas, kuriame kadenciją bai
gianti SAS CV pranešė apie pra
ėjusių metų veiklą ir pasiektus
planus. Padėkojusi už sėkmin
gus metus, valdyba pasitraukė.
Buvo pasiūlyta nauja sudėtis,
pretenduojanti į SAS CV
— Liudas Landshgtgis, Laura
Lapšytė, Julija Šukytė, Kristina
Vygantaitė, Almis Udrys ir
Mėta Landytė. Suvažiavimas
išrinko šią sudėtį, kaip naują
Studentų ateitininkų valdybą.
Naujoji valdyba tuoj pasiūlė du
planuojamus darbus. Pirmas —
aukų rinkimas Dainavos sto
vyklavietei išlaikyti. Studentai,
tiek daug pasisėmę iš Dainavos,
nori jai padėkoti, kad ir kitos
kartos turėtų rinkimosi vietelę
mintimis pasidalinti ir veiklos
planus kurti. Surinktos aukos
bus įteitos Dainavai kitą
mėnesį. Antras — paruošimas
studentų ateitininkų World
Wide Web puslapio, kuriame
būtų atgaivintas „Gaudeamus"

laikraštėlis ir pravestos nenu
traukiamos diskusijos. Taip pat
buvo pasiūlyta planuojama bai
darių rekolekcinė iškyla Kana
doje, š.m. gegužes mėnesį.
Malonu matyti naujos valdybos
uolumą tęsti sąjungos darbus.
Linkime naujai SAS CV sėk
mingų ir darbingų metų.
Vakarinė programą, kurios
tema buvo 1980 dešimtmetis,
suruošė Čikagos Studentų
sąjunga. Buvo ir išgirstos
muzikos pavadinimo spėlio
jimai, ir, pagal 1980-tųjų tema
tiką vaidinimėlių kūrimai bei
klausimų žaidimai. Programai
pasibaigus, studentai, nenorė
dami praleisti progos toliau
bendrauti, nėjo miegoti, bet
užsuko muziką šokiams, sukū
rė židinyje laužą ir visą vakarą
kalbėjosi ir linksminosi. Visi
džiaugėsi savaitgalio atliktais
darbais ir geru ūpu. Ryte buvo
išdalintos tėvo Saulaičio ir
advokato Žumbakio paaukotos
knygos. Studentai pavalgę,
išvalę patalpas ir atsisveikinę
su senais ir naujais draugais,
pasuko atskirais keliais, bet
vieningomis užsidegimo ir noro
veikti mintimis.
Mėta Landytė

Dr. V. J .
DANTŲ GYDYTOJA
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SUNG L. CHOU, M.D.
HOLYCHOSS
PHYSJCIANS PAVIUON
3 fl. South, East SuitM
Uttmantan Plaza Ct.
• t CaHfomta Ava.
CMcaejo, IL 6062*
(312)-471-S142
BaartUVftmfcakjmi

•

• • • • • • • • • •
MOLY CROSS FAMILY
MED+CAL CEMTER
74» W. 31«t St.

Chtcago, IL 60616,
(312>-225-066S

ToL 746-443-4114

EVEROREEN PARK E-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S Kedzie
T#f. 7 W ^ # ^ W W

Vai 9-5 kasdion
DM. DANA M. S A U K U S
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. CorOM* M -

m

r. N. SSIM

Tat 704-931-1113
Valandos pagal suutonmą

414* m. • » « t t
112-7*4-779*

Kak. 119-736-4477
Mae. 700-141 6667 arba 70S-244-SSS1
DU. K. DCCKY8
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą

s^^rs. i^%^sm^%9 l a n i v s

Danty Gydytoj

766-S4S4160
IBMEN a—lsMi. Uokyni MMsĮaTMl

DR. EUOJJUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA
11666
1271*.
LeaaanC N. 60439

Tol. 616-723-1664

Tai. 7 0 0 - 3 6 1 4 9 1 6

Tat m n* —r
Kak. M . 312-999-J144
Nesaą 769-301-977*

DM. PETRAS ŽUOSA

Studentų ateitininkų ..Super' - savaitgalio dalyviai „buriuoja" ant užšalusio Spyglio etero. Ii k.
- Tomas Vasiliauskas, Jonas Korsaką* ir K a s t y t i s Soliūnas
Nuotr U o d o L a n d s b e r g i o

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
n a N M H M » M «
Vai pirmed ir ketvrtd 3v p p — « » P P
Kitomis dienomis — M I S * arus

$40.00
$46.00

i $100.00
$66.00

$66.00

( A k carge)
Tik asstsdienio laida
Ussakant i osatoai
oro pasta
Tik šeštadienio laida

$30.00
$36.00

$600.00 $260.000
$160.00 $86.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene
Administratorius Pijaa Stoobtu
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC
• AdministracgB dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, seatsdisnisii
nedirba.
'
• Redakcija ni skelbimą turini
neataako. Skelbimų kainos pri.
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Redakcįja dirbs kasdien nuo
8:304:00; ieetadioniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
ssvo nuoiiūra Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
. siunčiant pasilikti kopga.

DR. JANINA JAKSCVICIUS
JOKSA

D A U Ą 6. CEPEIE, D.D.S.
.

DANTŲ GYDYTOJA
791$ W 171st
Ttoiey P e r k . I L 60477
.
(700) 6 1 4 4 9 7 1
Valandos oagai susitarimą

VAIKŲ LIGOS
•4411.

.«<1-»12) I
Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J . DAILIDE
DAKTU GYBYTOJAS
21470 $. Meta 94.
MaUeaaan, H. 90443
T44. 708-746-0033
Valandos pagal susitarimą
IIPI'JIM

Dr. DAUA JODWAUS
OAMTŲ GYDYTOJA
(skersai gatves nuo
Good Samaritan ligonines)

lllll

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialyb* vidaus ir kraujo ligos
6640 a. Putoasd PM.
Tai. 312-606-2002
Pirmd 9 v r - 7 v.v , antrd , trečd. ir
penkta 9 v.r. - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v r. • 7 v.v. šeitd ir Irt

Ta*. 700 000 3113
Valandos susitarus

-''.

DR. VILIJA KERELYTE
Chiroprakiinis gydymas, sveikos
mitybosj)ri1sikymas ir akupunktūra
7271 t . Manėm, tai.
• c l i a e U s s j , H. 60416
Valandos pagal susitarimą

dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 0 4 7 W. 103 t t . , Oafc Laern. H.
Pirmas apyl su Nortfiv/astern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą Pacientai prmnam.
absoliučiai punktualiai tysrtarlmul
fkalbef angliškai) tai. 706-422-0200

DR. A. S. GLEVCCKAS
GVDVTOUAS IR CHIRURGAS
SPECIALVB6 - AKIŲ. LIGOS
•<m. SS M Tel. (709) 40X4481
va^anoos pagal susitarimą
a 3 v co 7vv a"t-d '2 30 3 v p p
!-«o j?da'yta ne'tvd i 3 v p p
pert* '4esia.-9v' ' ? « p u

6132 6. K e d a i e A v e .
CMcaoa, IL 60629
Tel. 312-430-7700

RIMGAUDAS NEMrCKAS, M.D.
t . MASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Krauiagysku Ligos

•112 S. Keecte Ave.. Csasaaja
(312) 778 SMS a-Da (112) 4a»-4441

Valandos pagal susitarimą

ODOS LIGŲ SPEClALlSTiAS
G*DO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRtlfiGUA

DR. JOVITA KEREUS

DANTŲ GYDYTOJA

TaL (700) 696-2131

Valandos pagal susitarimą
DR. VILKIS MNCAITIS
SCMKOS DAKTARAS * CMĮRUROAS
įsaas - į t r Bt. uanet. a, ssess
IOĮ eąeaaeai aaaja>
IMrC«HteUI
T * rrea sst-tsss

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1169 OunOoa Ave., t toki, M. 00129

Tai. (706) 7 4 2 4 2 9 6

Omntų Gyey1o{a
33"5 W SStri St Clicago IL
Tef. (312) 476-3112
9525 S 79tn Ave M.ckory Mills IL
Tel. (706) 996-0101
Vai pagal susitarimą, .

Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS

Tel. kabineto k kute: (700)662-4199

DR. P*. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 6o sotfi Ave.. Cicero
Kasdien i ik. 8 v v
SSkyr.jS Ired ŠeSt 12.k. 4 v 3 l p p

DANTŲ GYDYTOJA
9099 9. R a k s i u Rd . Nlckory Hms. IL
1 mylia i »akarus nuo Harlem Ave
Tel. (766) 990-4099 '
Valandos pagal susitar.~ą

OR. LEONAS SEISUTtS

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bet chirurgųa

172 tikojoj m., mmmm * wtj>

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
• 1 » ». Kaoata
VaJ.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
S 4 * d pagal susitarimą
* * — ~ SS*. 312.776-i

706-641 taoo
valandos pagal susitarimą
Vakarais ir MvaMcmnasa M . 766-034,1126

9 3 6 6 1 . HaOarla Rooal

Tai. aia-ro-gsM

$66.00
(UJ3.) $60.00

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS

4007 W 59 St. Chtcago. IL
4707 S GrtDSft. LaGranoa. IL

JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuva

Vktaua ir piaučrų Hgoa
• v 9 W W#6M A V # * « OflasMv P i n t

T O M w . Caflaga Or.

DU. KSNNtTH J . Y t m C I S
DR. SOS DOKMANCMI

Tik isstadt—to saidas

DR. KVA. JUČAS

U N A S A. SiDRYS. M.D.
Oprtuvrnoiogai/Akiu 0 " * 9 " »
I6.0M
i A—
,0.60419

3 men.
$36.00
$40.00

SURENDER LAL, MO
Specialybe — Vidaus ligos

. .

77221. Keaasa, CMcaoa. H. 60062
Tai: 312-424-2123
Nary Crase hajjįajiaa CaiKer
• 0 S 4 %, Afch^f * CMC4jrf§^* • • • T
Tat. 313-444-4166
Valandos pagal susrtanmą

Ra*- tol. (312) 471
VIDAS J. NEMrCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - šlROlES LKSOS
T722 t . KOOMO A*»..
CMcofO, M.

EDMUNDAS VIŽIN AS, M.O., S.C
SpecialyToe - Vidaus iigu gydytoias
Kalbame lietuviškai
6 1 6 9 3 . Archer Ava. tprre 4s9*a|
Valandos pagal susitarimą -

Tai. (312) 606-7796
ARAS 2 U O R A . M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

1924 S. Oooan Ava., Salia 319,
UapanOJait
Tai. TOO-627-i
valandos pagal susnanmą

kuris per atstovybę Vilniuje jai
bus įteiktas pirmadienį, vasario
5 d.".
JAV LB Krašto valdybos

Rimties valandėlė

JŪS ESATE ŠVIESA
Šio sekmadienio evangelijoje
(Mato 5:13-15) girdime pirmuo
sius Jėzaus pamokslo sodžius,
pasakius Palaiminimus nuo
kalno. Kaip ir palaiminimai, šie
palyginimai, į ką panaiūs
Jėzaus mokiniai, nurodo ne jų
pastangų siektiną tikslą, o tą,
kuo jie jau yra, priėmė Jėzaus
kvietimą ir tapė jo mokiniais.
Jėzus nežada jiems, kad atei
tyje, pasiekė kokį nors tobuly
bės laipsni, jie taps pasaulio
šviesa ir žemės druska, bet kad
jie jau dabar gali teikti
pasauliui šviesą, priduoti
viskam skoni.
Tai dėl to, kad žmogui pri
ėmus Kristų (kuris Šv. Jono
evangelijoje vadinamas žmonių
šviesa, kurios savieji tačiau
nepriėmė), Kristaus šviesa
žmoguje ir pradeda šviesti,
teikdama šviesą ir jam, ir ki
tiems; panašiai, priėmęs Kristų,
žmogus ne tik pats įgyja skoni,
bet duoda skoni ir kitiems. Bet
kad tai įvyktų, svarbu suvokti,
ką reiškia būti krikščioniu ir tos
savyje esančios šviesos nepavež
ti po dubeniu, nebandyti nuslėp
ti to savito „skonio", kurį
įgalinamo, kai imame sekti
Kristumi.
Šviesai budinga tai, kad ji,
šviesdama aplinkai, nieko ne
prideda — apšvietus kambarį,
jame daiktų nepadaugėja;
daržovės ir gėlės lauke auga ir
dieną, ir naktį. Bet šviesa labai
svarbi, kad įėję i kambarį, neužkliūtume už baldų, nesusiieistume, o galėtume jaukiai su
savo šeima susėsti prie vaka
rienės stalo. Ir, nors šviesa pati
nepadaugina daiktų, ji suteikia
šilumos ir jaukumo, ji sukuria
aplinką, kurioje ir žmonės, ir
augalai gali tarpti, teikdami
džiaugsmą kitiems. Su šviesos
pagalba matome daiktų spalvin
gumą. Šviesa patraukia. Pana
šiai ir druska — pasūdžius mais
tą, jo nepadaugėja, bet jo skonis
išryškėja, jis pasidaro skanes
nis.
Tad kadangi krikščionys yra
pasaulio šviesa ir žemės druska,
jų uždavinys yra iššaukti
gerumą žmonėse ir padėti jam
augti; suteikti šviesos, kad kitų
žmonių gabumai išryškėtų ir
galėtų būti ugdomi. Būdami
savo šeimų, parapijų »r kaimy
nysčių šviesa, mes elgiamės ir
kalbame taip, kad žmonės neatsimuštų vieni į kitus kaip tam
siame kambary. Kalbame atsar
giai, pagarbiai, kad nei patys
neužgautame, nei iš kitų neiš
šauktume piktų žodžių.
Elgiamės kaip šv. Paulius ant
rame skaitiny (1 Kor 2:1-5): „Aš
atėjau skelbti jums Dievo liudi
jimo ne iškalbingais žodžiais ar
išmintimi. Netgi buvau pasi
ryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko
kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą
nukryžiuotą. Aš buvau pas jus
silpnas, virpantis iš baimės".

pirmininkė Regina

Kaip žinome iš praktikos, ge
riausias mūsų savybes iššaukia
ne tie, kurie viską atlieka
geriau, negu mes, o tie, kuriems
reikalinga tai, ką mes suge
bame padaryti. Šv. Paulius, ku
ris, kaip palįstame iš jo laiškų,
turėjo nemažų retorikos ga
bumų. Bet, atėjės pas Korinto
tikinčiuosius, jis ne savo ga
bumais bandė jiems įspūdį pa
daryti, o nuolankiai steng
damasis juos geriau pažinti,
pasiryžęs su Kristumi kentėti
visus nemalonumus, kurie neiš
vengiami, kol žmonės vieni kitų
dar nepažįsta.
Bet užtat, kai jis sutiko būti
Kristuje silpnas, bandydamas
pažinti ir mylėti šiuos svetimus
žmones, per jį žmonės galėjo pa
justi ne Pauliaus, o „Dvasios ir
Dievo galybės" veikimą jų
tarpe. Kantriai bandydami Pau
liui padėti juos pažinti, jie pra
dėjo naudotis Dievo įdiegtomis,
bet iki tol dar neiššauktomis,
juose esančiomis dorybėmis. Ir
tuomet, kai Paulius pradėjo
jiems aiškinti apie Kristų, kuris
buvo neteisingai nužudytas, kad
žmones išvaduotų iš nuodėmės,
jie jau turėjo asmenišką patir
tį, apie ką jis kalba. Ateidamas
pas juos silpnume, Paulius
padarė, kad jų „tikėjimas rem
tųsi ne žmonių išmintimi, bet
Dievo galybe". Paulius skelbė
Kristų, sudarydamas žmonėms
sąlygas vykdyti gerus darbus,
nes, taip darydami, jie pajus
Dievo galybe, veikiančią juose.
Tuo pačiu principu Izaijo
pranašystėje (h 58:7-10) nuro
doma, ką patys turime daryti,
kad mūsų šviesa užtekėtų tam
soje, kad mūsų naktis būtų
šviesi kaip diena: „Dalykis su
alkstančiu duona, • priglobk
pastogės neturintį vargšą,
aprenk, pamatęs ką nuogą, ir
nenusigręžk nuo savo tau
tiečio".

Narušienė

Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.

DĖL KONSULATO
UŽDARYMO
Ryšium su Lietuvos Respub
likos Generalinio garbės kon
sulato uždarymu Čikagoje nuo
š.m. vasario mėnesio 1 d.,
„Draugo" redakcija kreipėsi i
Lietuvos ambasadą JAV (Washington, DC), taip pat į keletą
mūsų visuomenėje įtakingų
asmenų, prašydama pasisakyti
šiuo, ne tik Čikagos, bet ir
visiems užsienio lietuviams
svarbiu klausimu. Čia spaus
diname jų pasisakymus.
Lietuvos Ambasados
Vašingtone pranešimas

„Atsižvelgiant į Lietuvos Res
publikos Garbės Generalinio
konsulo Čikagoje Vaclovo Klei
zos š.m. sausio 31 d. pareiškimą
spaudai, ambasada įgaliota pa
aiškinti:
Dėl sutrikimų Lietuvos banki
ninkystės sistemoje, pasi
reiškusių 1995 m. pabaigoje,
laikinai sutriko Lietuvos vals
tybinių įstaigų, taip pat
Užsienio reikalų ministerijos, fi
nansavimas. Finansinius nepa
togumus patiria ne tik Lietuvos
Garbės generalinis konsulatas
Čikagoje, bet ir kitos Lietuvos
Jei jaučiamės nuo Dievo nu diplomatinės bei konsulinės
tolę, kad esame dvasiniai ligo- įstaigos užsienyje, taip pat ir
nys, kad Dievas mūsų maldų ambasada Vašingtone.
neišklauso, Izaįjas sako, kad
Norime paaiškinti, kad,
pradėsime greitai sveikėti, kad nepaisant finansinių sunkumų,
mūsų šviesa užtekės kaip ryto atsižvelgdama į Čikagoje gyve
žara, kai iš savo tarpo pašalin nančių lietuvių gausą bei jų
sime priespaudą — prievartavi nuopelnus Lietuvos valstybei,
mą, skriaudos nedarysime, blo Užsienio reikalų ministerija ne
go nekalbėsime, alkstančiam tik kad nesiruošia suspenduoti
paduosime duonos, pasotinsim Garbės generalinio konsulo
vargšus. Tuomet, kalba Izaįjas, Čikagoje veiklos, bet ir numa
„Tavoji teisybė žengs tau ii to pakelti jį į aukštesnį lygį,
priekio, o Viešpaties garbė lydės atkurdama Čikagoje karjeros
iš paskos. Kai kreipsies, tai konsulatą. Lietuvos Generalinio
Viešpats tau atsilieps, kai šauk konsulato atkūrimas numa
sies, jis tars: „Aš čia!'
tytas ir Seimo patvirtintame
Aldona ZmOmkmitė 1996 m. biudžete.
Atkreipiame dėmesį, kad, pa
•.Vatikanas patvirtino galiojau gal tarptautinėje konsulinėje
čias instrukcijas dėl kunigų ap praktikoje nusistovėjusią tra
daro. Lapkričio 15 d Vatikano diciją, Garbės konsulų veikla,
įstatymų tekstų interpretavimo skirtingai nuo karjeros konsula
taryba pareiškė, kad dvasinin tų, paprastai nėra jų atsto
kai, kai nedėvi sutanų, savo ap vaujamos valstybės finansuo
daru privalo skirtis nuo jama ir tokio atstovavimo išlai
pasauliečių.
dos yra padengiamos pačių gar

ODISĖJA I KALAMĄ
KOSTAS BITINAS
Visas kūnas buvo nutirpąs. Paskubomis
pavalgėme — gavome po samti kažkokios košės ir
duonos. Čia pat aerodrome jau laukė lėktuvai.
Lėktuvą susėdom panašiai, kaip ir sunkvežimiuose,
čia nebuvo sėdimų vietų, matyt, lėktuvas buvo krovininis. Pakilome. Diena buvo saulėta, bet sargybiniai,
akyliausiai stebintys mūsų kiekvieną judesį, neleido net
žvilgterėti pro iliuminatorių. Pagal saulės spindulių
pluoštą stengiausi suvokti skridimo krypti O gal na į
baisiąją Arktiką?! Bet kur tau! Skridom tiesiai į šiaure.
Ši kelionė kažkaip nepabodo, nes lėktuve sėdėjom
gan laisvai, nesukimšti fr taip atskrkkan į Siaurės Kalamos-Indigirkos viename stambesnių miestelių
Susumanua. čia jau mūsų laukė sunkvežimiai. I juos
mus supakavo pagal įprastą šabloną — kad nei krust,
nei krypt Sunkveiuniai nadakdant pajudėjo tarpukalnė
mis, tarpekliais, skardžiais, toliau i šiaurę. Ne kartą
tekdavo uanmerkti, kai minivaajmis valiuodavo suturu
traktu (taip Kalamoj vadinamos magistralės),
prasilenkdamas tiesiog pakibdavo viri bedugnės Tas
kelias - traktas raitėsi, kilę aukštyn, leidosi žemyn,

bės konsulų. Vis dėlto, vado
vaudamasi noru sustiprinti
Lietuvos atstovavimą Čikagoje,
1994-1995 m. Lietuvos URM
rado lėšų Garbės konsulatui
paremti. 1996 m. Lietuvos URM
planuoja nominuoti garbės kon
sulus Clevelande bei San Francisco, kurie atliks šias pareigas
ir išlaikys įstaigas savo lėšomis.
Ambasada apgailestauja dėl
Garbės generalinio konsulo
veiklos sutrikimo, atsiprašo už
sukeltus nepatogumus ir, iki jie
bus likviduoti, siūlo interesan
tams kreiptis į Lietuvos
Generalinį konsulatą Niujorke
tel. 1-212-354-7849; fax
1-212-354-7911, primename Ge
neralinio konsulato adresą: 420
Fifth Ave. 3rd Floor, New York,
NY 10018. Tikimės, kad arti
miausiu metu Garbės Genera
linio konsulato veikla bus at
naujinta".
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas
Bronius Nainys:
„Lietuvos konsulatas Čika
goje būtinas. Tikra nesąmonė jį
uždaryti. Labai gerai veikė ir
naudingas buvo prieškariniais
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, išsilaikė ir buvo Ne
priklausomai Lietuvai atsto
vaujantis mūsų pasididžiavimas
per visą okupacijos laikotarpį,
kodėl jo nebereikėtų dabar? Juk
čia yra pats didžiausias lietuvių
telkinys užsienyje, ir konsulo
tarnybai čia yra daugiau darbo,
negu bet kur kitur pasaulyje.
Mums reikia ne garbės, bet
tarnybinio Lietuvos konsulato,
atliekančio visas šiai įstaigai
priklausančias pareigas. PLB
valdyba savo atstovybės Vilniu
je paprašė skubiai kreiptis į ati
tinkamas Lietuvos įstaigas ir
bandyti įtikinti Lietuvos vy
riausybę konsulatą kaip galima
greičiau vėl atidaryti ir Lietu
vos garbės konsulą Vaclovą
Kleizą paskirti tarnybiniu kon
sulu?
PLB valdyba tuo reikalu pati
ruošia išsamų rastą Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijai.

sukinėdamasis pagal prarajas, skardžius, tarp kalnų,
nepasižyminčiu nei aukščiu, nei vaizdingumu. Tai buvo
ne kalnai, o beformės milžiniškos krūvos uolų luitų,
smulkių akmenų. Kur ne kur tarp jų šokinėjo cypsėdami
burundukai — vieninteliai gyvi sutvėrimai, kuriuos teko
matyti šiame atšiauriame krašte. Bet tų kalnų gelmėse
glūdi neišmatuojami žemės turtai — iškasenos. Čia ir
auksas, tarsi netilpdamas kalnuose veržiasi į paviršių
smilčių ir granulių pavidalu. Čia gausu kvarco
sluoksniuose volframo, urano, nikelio ir kt. O akmens
anglies klodai tiekia daugiau nei 10 metrų. Bet tuos tur
tus saugo trys žiaurūs „drakonai": speigas, neaprėpiama
erdvė ir neprieinamumas. Šiems „drakonams" gan
sėkmingai talkininkauja uodai ir moskitai. Vos tik
truputį atšilus, jų debesys puola visa, kas gyva. Šie
padarėliai savo žiaurumu kartais pralenkdavo ir pūgas,
ir speigus.
Ir taip pat neatsimenu, kiek laiko ta kelionė
sunkvežimiais tesėsi. Kelio danga, grįsta akmenimis,
priminė arimą 0 pabandyk, atsisėdės ant grindų išken
tėti tokį kratymą, blaškymą. Akyse žaliavo. Dantis
sukandą kentėjom — turėjom kentėti ir kentėjom. Susto
jus sunkvežimiui, ii jo ne išlipdavom, o tiesiog iškrisdavom.
Taip buvom atgabenti į to trakto galą - lagerį Aleskytą Dar teko tampyti nuo kalnų uolų luitus į tą garsųjį
traktą, pi atšalint jį toliau į šiaurę. Tai buvo i

„Nėra jokios abejonės, kad
konsulato įstaiga Čikagoje la
biau reikalinga, negu bet kurio
je kitoje JAV vietoje, nes Čika
goje ir apylinkėse gyvena dau
giausia lietuvių (apie 100,000 iš
anksčiau ir keli tūkstančiai
neseniai atvykusių). Kadangi į
O'Hare aerodromą atskrenda
tarptautiniai skrydžiai, Lietu
vos konsulatas sulaukia daug
tautiečių, kuriems reikia įvai
rios pagalbos bei patarimų.
Amerikos Vidurio vakaruose
taip pat yra daug verslo, pramo
nės ir diplomatinių struktūrų,
kurias domina ryšiai su Lietuva
arba tokius ryšius jau yra
užmezgusios. Čia konsulo įstai
ga svarbi kaip tarpininkavimo
ir informacijos šaltinis. Jeigu
kitataučiams interesantams
reikės konsulato ieškoti kažkur
kitur, jie savo reikalus nukreips
į kitas etnines grupes.
Konsulo uždarymas arba net
laikinas veiklos suspendavimas
yra ne tik žala, bet ir įžeidimas
Čikagos ir apylinkių lietu
viams".
Amerikos Lietuvių tautinės
sąjungos pirmininkas
dr. Leonas Kriaučeliūnas:

Danutė

Bindokienė

Kasdienybė skęsta
butelyje
Lietuvos geografinė padėtis;
Europoje yra nepavydėtina: tai
lyg riba tarp rytų ir vakarų,
todėl užsieniui kartais sunku
nuspręsti, ar Lietuvą priskirti
prie Rytų ar Vakarų Europos.
Nepaisant susidariusių poli
tinių sąlygų bei spaudimo, stu
miančio rytų link, lietuviai vi
suomet stengėsi orientuotis į
vakarus ir save laikė Vakarų
kultūros šalininkais bei
puoselėtojais. Panašios nuo
monės yra ir daugelis rusų, ku
rie į Lietuvą žiūri, kaip į
priklausančią Vakarų kultūrai.
Istorijos slinktis nuolat Lietuvą
ir Rusiją jungė bendrais saitais.
Nors Rusijai teko agresoriaus
rolė, o Lietuvai — pavergtojo
vaidmuo, buvo neišvengiama,
kad didesnės valstybės kultūros
bei gyvenimo būdo nuosėdos
neatsirastų ir mažesnėje. Kaip
dažnai pasitaiko, blogieji
skoliniai iš Rusijos yra giliau
prigiję Lietuvoje ir dar ilgai jais
nebus įmanoma atsikratyti.

Vienas tokių importų — be
saikis alkoholio vartojimas. Tai
nereiškia, kad lietuviai — be
jokios pasalinės įtakos — per
daug baidytųsi atkimšto bu
telio.
Vaišingumu pasižyminti
„Nėra jokios abejonės, kad
tauta
niekuomet nesipurtė
Čikagai reikalingas Lietuvos
Respublikos Generalinis konsu alaus, midaus ar dar stipresnio
latas — ne Garbės, o tarnybinis. gėrimo, bet ypatingas girtavimo
Čikagoje veikia daug įvairių išplitimas ypač pasireikšdavo
valstybių konsulatų, kurie tar rusų valdymo laikais — tiek
nauja ne tik savo tautiečiams, carų gadynėje prieš Pirmąjį pa
bet ir kitataučiams, kai reika saulinį karą, tiek bolševikmečiu
lingi ryšiai su jų atstovaujamu Antrajam pasibaigus. Anuomet
kraštu. Amerikos Vidurio vaka tautą gelbėti nuo visiško pa
rai yra prekybos, ekonomijos, skendimo butelyje stojo Že
mokslo centras, todėl konsula maičių vyskupas Motiejus
to veiklai darbo čia labai daug. Valančius, įkūręs blaivybės
Tikiu, kad Lietuvos vyriausybė draugijas ir aktyviai kovojęs su
tai supranta ir Čikagoje ne girtuoklyste. Jo pastangos buvo
delsiant veiklą pradės pilnas labai vaisingos ir tęsiamos po
nepriklausomybės paskelbimo
konsulatas".
1918 metais. Tai nereiškia, kad
Grožvydas Lazauskas, ALTo visi lietuviai tapo abstinentai,
Centro valdybos
bet per 22 laisvės metus tauta
pirmininkas:
buvo užimta viltingais kūrimo
„Čikagoje Lietuvos konsula darbais ir buvo stengiamasi į
tas tikrai yra daugiau reikalin ateitį žvelgti blaiviomis akimis.
Dabar nuolat girdime apie
gas negu pvz., New Yorke. Gal
skaudžią
girtavimo problemą
seniau, kai per New Yorką vyko
Lietuvoje.
Pagal pernai metų
tarptautiniai skrydžiai, arba
imigrantai atplaukdavo laivais, gale įvykusio gydytojų suvažia
konsulatas ten buvo veiksmin vimo duomenis, alkoholio
gas, bet dabar didžiausias cent suvartojimas siekiąs maždaug
ras yra Čikaga. Kai Lietuva 20 litrų vienam žmogui (vals
buvo okupuota, visus tuos tybės įstaigos tvirtina, kad tik
dešimtmečius Generalinis Gar 3 litrai). Apskaičiuojama, kad
bės konsulatas Čikagoje atliko vienas litras (100 procentų stip
nepamainomą vaidmenį Lietu rumo) alkoholio prilygsta 5
vos laisvės reikalams. Konsula buteliams 40 stiprumo degtinės,
tą rėmė ir išlaikė vietiniai lietu kuri kainuojanti apie 8 litus už
viai, o ypač ALTas ir kitos butelį. Šią kainą padauginus iš
lietuviškos organizacijos, kurios krašto gyventojų skaičiaus, deg
suprato tokios įstaigos reikšmę. tinės apyvarta sudaro 2.5 mili
Nepriklausoma Lietuva turi jardo litų per metus. Tai
pasirūpinti, kad konsulatas — oficialūs skaičiai, o kiek suvar
ne Garbės, o tarnybinis — būtų tojama naminės gamybos alko
nedelsiant vėl atidarytas Čika holio?
goje ir jos vyriausybės išlaiko
Nors Lietuvoje girtuoklia
mas".
vimą gydytojai jau vadina vals

tybine tautos nelaime, situacija
Rusijoje yra daug pavojingesnė.
Pagal sveikatos apsaugos įstai
gas, kiekvienam rusui tenka
maždaug 4 galionai alkoholio
(čia taip pat kalbama apie 100
proc. stiprumo spiritą), tad su
augę vyrai kasmet išmaukia
bent po 90 litrinių butelių vodkos! (Iš dalies dėl to ir vyrų mir
tingumo amžius šiuo metu yra
tik maždaug 57 metai.) Alko
holis taip pat daug prisideda
prie įvairių nusikaltimų pagau
sėjimo ir eismo nelaimių metu
žūstančių žmonių.
Pagal rusų liaudies įsitiki
nimą, negalima palikti atkimš
to butelio, kol tas butelis
visiškai neištuštinamas. Gė
rimas nelaikomas yda, bet
tam tikru pasididžiavimu ir net
vyriškumo simboliu. Michail
Gorbačiovas prieš 10 metų buvo
įvedęs griežtą alkoholio par
davimo bei vartojimo kontrolę.
Nors ji buvo labai nepopuliari,
bet vis dėlto pastangos apstabdyti girtuokliavimą atnešė ne
blogų rezultatų: 1986 m. alko
holio suvartojimas Rusijoje
sumažėjo 26 procentais. Deja,
1993 m. dingo Gorbačiovas, din
go ir jo reformos, o vodka vėl
pradėjo tekėti upėmis.
Gorbačiovui uždėjus aukštus
mokesčius, butelis vodkos kai
navo kone triskart daugiau kaip
kilogramas dešros, šiuo metu
dešra kainuoja du ar tris sykius
brangiau, kaip butelis vodkos...
Gyvenimo sunkumai, darbų trū
kumas, šeimos struktūros suiri
mas, netikras rytojus — visa tai
paskatina rusus (sakoma, kad ir
lietuvius) gerti. Be to, gerai o?'
ganizuojamas reklamų tinklas
paveikia moteris bei paauglius,
kurie vis labiau griebiasi už
alkoholinio gėrimo butelio, kai
atsiranda proga ar prispaudžia
rūpesčiai. Kaip neseniai „Izvestijos" laikraštis pastebėjė:
„Mums nereikia nei karo, alko
holis labai veiksmingai žudo
rusų tautą".
Tą pat galima pasakyti ir apie
lietuvius. Mums nereikia sve
timų priešų, tauta pati save nai
kina, skęsdama butelyje. Iš
tikrųjų kur kas lengviau kovo
ti su svetimųjų smurtu, negu su
patraukliai atrodančiu buteliu,
kuris žada bent laikiną pabė
gimą nuo kasdienybės. Antra
vertus, galbūt kai kam naudin
ga visuotinė girtuoklystės
epidemija krašte (kaip ji buvo
naudinga carų ir bolševikų
laikais): alkoholio miglose pa
skendęs žmogus nekreipia
dėmesio į savo aplinką, neturi
energijos ir sveikos mąstysenos
kovoti su negerovėmis.
Nejaugi Lietuvoje neatsirastų
nei vienas „Motiejus Valan
čius"?

traktas — traktas, grįstas žmonių lavonais. Čia kentėju- vidurdienį ir tai tik vasarą, kuri čia trukdavo porą
mėnesių (vasarą taip pat kartais apsilankydavo pūgos).
šieji, atlikinėję bausmę bent keliolika metų ir likę gyvi
Nesunkiai įrengus šioj tarpukalnėj perdengimą, gautųsi
pasakojo, kiek tas traktas pareikalavo gyvybių. Anot
idealus požeminis kazematas. To kol kas teisingumo or
jų, jei šiuos žuvusius surikiuotum vieną šalia kito abie
ganai nedarė ar nesugalvojo.
jose kelio pusėse, tai šie nelaimingieji dar netilptų. O
to kelio ilgis iki Aleskytos apie 1,200 km. Kalamos pra
Tam kartui taip pat ir baigėsi mano „Didžioji odi
garą patyrusių tas nestebino.
sėja" beveik Kalamos širdy Aleskytoj, kur tarp OjmiIš taip Aleksyta. Šachtose esą vertingesnių iškasenų jakono ir Verchojansko klajoja Šiaurės šalčio polius.
Aleskytoj susitikau nemažai lietuvių. Etape, kuriame
nei auksas — volframo. Barakų zona aptverta 4 metrų
aš atvykau, mūsų buvo vienuolika. Mus sutikę lietuviai
aukščio nusmailintų baslių tvora — siena. Basliai buvo
sukasti į žemę vienas prie kito — tarp jų nė piršto neįkiši. laikė mus pamaina neseniai žuvusių šachtose kaip tik
vienuolikos lietuvių. Ar tai atsitiktinumas, ar „pirklių"
Sienos viršų vainikavo į vidų ir į išorę prasikišęs apie
(taip buvo vadinami lagerių pareigūnai, kurie aprūpin
vieno metro spygliuotos vielos tinklas. Pagal sieną iš
davo lagerius gyvąja darbo jėga) užgaida. Baltijiečiai
abiejų pusių buvo kelių metrų rūpestingiausiai grėbliais
lagerio administracijos buvo vertinami dėl jų stropumo,
išpurentas žemės ruoželis, atrodo, paruoštas aguonoms
df ausmingumo. Administracija mokėjo naudotis šia jų
sėti. Per šį ruoželį ir perbėgtos žiurkės pėdos žymėjo.
„silpnybe" ir iš baltijiečių iščiulpdavo iki paskutiniųjų
Žinoma, ir šis ruoželis buvo prinarpliotas spygliuotos
jėgas, kol šie atsidurdavo amžinybėje. įgimtas
vielos, ir ja aptvertas. Iškalbingai kokių 3 metrų
sąžiningumas ir stropumas buvo atlyginamas mirtimi.
atstumu nuo šio aptvėrimo kas keli žingsniai buvo
Taigi perspektyvos nedžiugino. Darbas šachtose
sukasti stulpeliai su užrašu „atoj streliąju!" įprastas
baisiose
dulkėse be jokių respiratorių, kaukių. Apie tech
tarybinis lageris, tik šis neturėjo zonos, nebuvo šunų,
nikos saugumo taisykles čia niekas mažiausio supratimo
pririštų prie ištemptos apie zoną vielos. Visą šį .klasišką
neturėjo. Už tai žmonės nuo šachtose gautų ligų kriste
ansamblį" puošė didingi, zonos kampuose pastatyti,
krisdavo. ..Populiariausia" liga buvo plaučių ufrtegimas,
sargybinių bokšteliai Juose nuolat pasikeisdami budėjo
kuriam nenusileisdavo distrofija — visiškas išsekimas
sargybiniai su paruostu ginklu.
ir mirtis. Sunkios mineralinės uolienų dulkės nesiAleskytos lageris buvo įspraustas į siaurą, viename
gale aklą, tarpukalnį. Saulė čia pasirodydavo trumpam
(Nukelta į 5 psl.)

suvažiavime, nesvarbu, kokią tomų sumų, nes JAV LB darbai
sumą būtų aukoję. Taip pat, LF yra patys didžiausi užsienio
tarybos ir valdybos pirmininkai lietuvių veikloje. PLB ir kitos
tegali būti savo pareigose ne lietuvių organizacijos taip pat
daugiau 3 m e t u s iš eilės. Tokiu susilaukia LF paramos, jeigu
būdu yra užkirstas kelias vieno lietuvybės darbai svarbūs. Juos
asmens įsiviešpatavimui LF va vertina ir paramą skiria LF
pelno skirstymo komisija, susi
DR. ANTANAS RAZMA
dovybėje.
dedanti iš 3 LF tarybos narių ir
Norint nuodugniau įsigilint į
3 JAV LB Krašto valdybos skir
LF pradžios istoriją ir LF ryšius
1995 m. lapkričio 30 d. JAV „Sergu" lygiai ir Lietuvių Bend
tų narių. Paramos prašymas yra
su JAV LB, reikia perskaityti
LB prezidiumas išsiuntinėjo ta ruomenės ir Lietuvių fondo
r e m i a m a s , jeigu d a u g u m a s
LF leidinius (1-mą ir 2-rą tomą)
rybos nariams ir buvo paskelbti „liga". Lygiai branginu Lietu
pelno skirstymo komisijos narių
ir LF įstatus, ypač paragrafus
„Drauge" (1995.1115 d ) , „Pa vių Bendruomenę ir Lietuvių
už jį balsuoja. Pildant IRS reikafondą,
nes
jie
abu
yra
gyvy
35, 39, 40, 4 1 .
saulio lietuvyje" (1996 sausis.
l a v i m u s ir LF į s t a t ų n u 
Iki šiol LF ir J A V LB ryšiai rodymus, visi LF pelno skirs
psl. 37) JAV Lietuvių Bend biškai reikalingi lietuvybės
yra t a m p r ū s ir geri. Aš tikiuo tymo komisijos paramos pasky
r u o m e n ė s XIV-sios tarybos misijai išeivijoje Itaip pat ir
Lietuvoje). Aš esu JAV LB tary
si, kad jie tokie pasiliks ir rimai t u r i būti patvirtinti L F
suvažiavimo nutarimai.
bos narys nuo 1961 metų
ateityje.
,,Organizaciniai r e i k a l a i " i išskyrus vieną 3 jų metų ka
tarybos.
Lietuvių fondas buvo įkurtas
skelbia:
1
denciją , sėkmingai vadovavau
remti visus lietuvybės darbus
Lietuvių fondas yra pavyzdin
„JAV LB XIV tarybai kyla JAV LB Krašto valdybai nuo
išeivijoje.
LF
narių
tarpe
yra
ga
organizacija, turi nepapras
susirūpinimas, kad Lietuvių 1988-1990 m. ir tada stipriai
didelių aukotojų ir palikimų iš tą lietuvių visuomenės pasi
B e n d r u o m e n ė s 1960 metais buvo paremtas Sąjūdis bei
Kanados, Australijos, Vokie tikėjimą, gauna didelius testa
į s t e i g t a s Lietuvių f o n d a s vis Lietuvos nepriklausomybės
25 m. LF s u k a k t u v e s - 1987 m LF narių suvažiav iix Įteikiama dovana LF iniciatoriui dr. A
tijos.
Taip pat L F remia lietu mentinius palikimus ir įnašus,
daugiau atitolsta nuo JAV sugrąžinimas. 1983 metais
Razmai. Iš kaires: valdybos pirm M Remiene, tarybos ĮJirm P. Kilius, D. Kojelytė ir dr. A. Razma
vybės
darbus įvairiuose kraš vykdo aukotojų nurodymus kuo
Lietuvių Bendruomenės, nes vadovavau didingoms Pasaulio
tuose
—
Kanadoje, Australijoje, tiksliausiai.
dauguma LF narių dėl kelionių lietuvių dienoms, kuomet susi
buvo pristatytas ir Geležinio das, kurio ir organizatorius yra Razmos pristatytus Lietuvių fondo p j e t u Amerikoje, Europoje, o,
atstumų negali dalyvauti LF rinko daugiau 12,000 dalyvių iš
Lietuvių fondas ir Lietuviu
fondo reikalas, kurį jau 10 metų dr. Razma, paskelbęs tuo do įstatus (įstatų autorius adv. Lietuvai atgavus nepriklausometiniuose suvažiavimuose.
Bendruomenė atlieka milžiniš
viso pasaulio ir jos tęsėsi apie 12 svarstė įvairios JAV LB komi reikalu kelis straipsnius Algimantas Kėželis ten taip pat
mybę, remiami Lietuvoje švie
JAV LB XIV taryba įpareigo dienų. Vienu metu buvau JAV
sijos, bet visi protokolai gulėjo „Drauge", rado atgarsio ir dalyvavo) su mažais pakei t i m o , k u l t ū r o s ir j a u n i m o kus darbus lietuvybės misijoje
ja JAV LB Krašto valdybos vice LB-nės tarybos prezidiumo
išeivijoje ir jie abu turi tarpu
stalčiuose, praktiško GF plano Kanadoje... Dr. Razma yra pir timais. Tada, man jau esant reikalai.
pirmininką Organizaciniams vicepirmininkas, o dabar einu
savyje
kooperuoti, o lietuvių
mas, išsiveržęs iš žodinės patrio JAV LB tarybos nariu, prane
vykdymo nebuvo.
Aišku ir visiškai suprantama,
reikalams sudaryti pakomisę, JAV LB Garbės teismo pirmi
visuomenė
juos visapusiškai
V. Ignataiėio 1961 m. kovo 19 tizmo rutinos ir perėjęs prie nuo šiau, kad Lietuvių fonde yra JAV LB-nės veikla gauna di
kuri rūpintųsi Lietuvių Bend
ninko pareigas.
stipriai
remti.
d. posėdžio protokolas vaizdžiai širdaus, sąžiningo, užsispyrusio 20,000 dol. aukų ir 60,000 dol. džiausią dalį kasmet LF skirs
ruomenės reprezentacija Lietu
parodo pasisakymus (LF leidi ir radikalaus mūsų tautinių
Žinoma,
kiekvienoje
JAV
LB
vių fondo metiniuose suvažia
taryboje dalyvauju įvairiose nys, pirmas tomas, psl. 31). reikalų gelbėjimo. Pilnai įsitiki
vimuose".
komisijose. Taip pat dalyvauju Posėdyje dalyvavo JAV LB Cen- nęs, kad jam šis planas realiLietuvių fondo idėjos pradžia
PLB. JAV LB apygardos ir apy tro valdybos pirm. St. Barz- zuoti pavyks..
gimė ir pradėjo vystytis po ma
„Draugas" 1961.11.17 - A.
linkės veikloje.
dukas. vicepirmininkas A. Nasno straipsnio „Drauge" < 1960 m.
Musteikis:
„Auksinis ir Geleži
vytis. Milijoniniam fondui atsto
gruodžio 8 d.) „Milijono dolerių
nis
fondas.
Dr. A. Razmos pra
vavo
šie
iniaciatoriai
(alfabe
D a b a r dėl Lietuvių fondo
fondas lietuviškiems reikalams
tine tvarka): dr. K. Ambrozai- dėtas organizuoti vieno milijono
pradžios
ir to fondo parlamentas" 'LF
tis. rašytojas B. Babrauskas, dol. fondas iššaukė platų vi
leidinys. I t., psl. 24). Apie tai
Man paskelbus straipsni apie
•nž. D. Bielskus. J. Breivė, V. suomenės susidomėjimą ir pri
vėliau išdėstysiu dokumen milijoninį fondą 1960 m. gruo
Dzenkauskas. V. Ignaitis, J. tarimą, tik kažin kodėl LB CV
taliai, cituodamas duomenis iš džio 8 d., reakcija spaudoje,
Jasaitis, prel. M. Krupavičius, vicepirmininkas dr. Al. Nasvyspaudos ir abiejų Lietuvių fon visuomenėje ir privačiuose po
dr. F V. Kaunas. A. Kareiva. J. tis padarė kai kurių neigiamų
do leidinių.
kalbiuose buvo gyva. Žinoma,
Liorentas. B. Lungys. inž. V. pastabų; matyt, dar nebuvo
Galbūt jaunieji LB tarybos na buvo ir prieš, bet daugumas Naudžius, inž. J. Pabedinskas, pilnai įsijautęs į minėto fondo
riai nėra gerai susipažinę nei su pasi~akė už.
dr. B. Poškus. A. Pupelis, dr. A. esmę.
LB, n°i su LF organizavimo pra
Kadangi geležį reikia kalti, Razma. A. Rūgytė. V. Šmulkš
... ALB (JAV LB> C V turėtų
1961 m rugsėjo 2 d. JAV LB taryboe suvažiavimo prezidiumas. Jame buvo nubalsuota steigti
džia, todėl toks istoriškai klai kol ji karšta, tuo reikalu pirma tys, J. Švedas, dr. 3. Valaitis. tuoj viešai atšaukti ir. Al. NasLF,
kurio projektu aiškina dr A Razma <i» kaires sėdi): T Bhnstrubas. dr. A Nasvytis, S Barz
dingas nutarimas apie LF pra iniciatorių posėdį Alicijos Rūgy
Šiame posėdyje buvo surastas vyčio pareiškimą ir keltas abedukas, V. Vardys, V. Kamantas.
džią praslydo, balsuojant tės bute sušaukiau 1961 m. sau fondo vardas — Lietuvių fondas jones dėl dr. A. Razmos organisuvažiavime, nors j a m e daly sio 8 d. (LF leidinys, pirmas ir atidaromos bankuose sąskai- zųojamo fondo. Kartu turi pavavo LB veteranai: dr. Petras tomas, 30 psl.), kuriame dėl
-- "
tos: dr. A. Razma ir dr. G. Balu- reikšti, jog ji, kaip centrinis
Kisielius, Vytautas Kamantas, didelių sniego pūgų dalyvavo
kas, su kita sąskaita JAV LB organas, tarybai pritarus, prisi
Vytautą Kutkus, Algimantas tik keturi, dr. Rimvydas Sidrys,
deda savo įnašu prie auksinio
Centro valdybos.
Gečys, Birutė Jasaitienė ir kiti Jonas Pabedinskas, Alicija
Dar prieš ši posėdį y r a labai fondo organizavimo ir talki
— kaip jie tos klaidos nepaste Rūgyte ir aš. Bet nenusiminėme
įdomūs pasisakymai spaudoje ninkauja jo kūrime..."
bėjo? Mane tas labai stebina!
ir kitą posėdį su JAV LB Kraš
'LF leidinys, pirmas tomas, psl.
„Draugas" 1961.111.20 - M.
Kad nebūčiau apšauktas men- to valdybos atstovais sušaukiau 33-36), kurie parodo, kas buvo G. Vilius: „Atviras laiškas gerb.
ku bendruomenininku, nors ir 1961 m. kovo 19 d. Iki šio posė LF iniciatoriai, organizatoriai: dr. A. Razmai. . Sveikinu Jus
nepatogu girtis, bet išvardinsiu džio buvo labai gyvos diskusijos „Draugas" 1960.XII.31 - Vy su puikia idėja
Ateityje šis
pareigas, kurias mėginau dėl mano skelbiamos milijoninio tautas Čiuprinskas: „Tad. kur įvykis bus tiek pat svarbus
fondo
idėjos.
T?ip
pat
spaudoje
atlikti kuo geriausiai LB labui.
dami milijono dolerių fondą, mūsų tautai, kiek yra 1918 m.
gerbiamieji iniciatoriai, ne vasario 16 d
Ši idėja kilo
užmirškit ir šimtininkų..."
gydytojų šeimoje, jūs ją turite ir
„Draugas" 1961.1.14 — rašyt. įvykdyti
Pabaigai drįstų
Ben. Babrauskas:
Šiuo metu siūlyti visiems organizacijų ir
dr. Antanas Razma, matyt, ne fondų pirmininkams sudėti
be užnugario, ta sunkų akmenį visas ambicijas ant tėvynės
bus jau gerokai išjudinęs, tai aukuro ir leisti dirbti tiems,
dabar visi sutelktinai stumkim kurie iškėlė šią idėją ir yra pajė
1994 m. LF valdyba Sėdi iŠ kairės- L Žliobienė, tarybos pirm M. Remienė, A. Razmienė, R.
pirmyn.. Dr Razma pajuto gūs ją įgyvendinti... kalkit
Steponavičiūtė; stovi — K. Dočkus. Garbes komiteto pirm. dr. A Razma, valdybos pirm. S. Baras,
pačiu laiku, ir už tai jam. geležį, kol karšta".
S. Čyvas, V Narutis. B Juodelis ir A O s t i s
nepažįstamam tautiečiui, viešai
Buvo ir neigiamų pasisa
spaudžiame dešinę".
kymų, kuriuos aprašo A. P. Bag
„Draugas" 1961.1.10 - vyr. donas (LF leidinys, pirmas pažadų. Šia gera LF pradžia visi
JAV LB tarybos nariai buvo la
redaktorius Pr. Gr. 'kun. Pr. tomas, psl. 38).
Garšva): „...Dėl to šiuo metu dr.
Tame pačiame LF leidinyje, bai patenkinti.
Nuo to laiko LF pagrindinis
A. Razmos iškelta mintis įgau pirmame tome, psl. 38-68, rašo
na kaskart vis aiškesnį pa dr. Jonas Valaitis, dr. A. Razma, kapitalas augo pastoviai, vėliau
veikslą... Šiuo metu reikalinga, A n t a n a s Gailiušis, Vladas tas augimas labai pagreitėjo,
kad galežis bū*ų kalama, kol ji Ramojus. Stasys Barzdukas. ypač po didelių testamentinių
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus:
karšta, kad fondas taptų gyvas, Vytautas Kutkus, dr. K. Ambra palikimų. Šiuo metu LF turi per
Boston
$690.00
kol dar patys gimdytojai yra zaitis, rašyt. Aloyzas Baronas, 8 mil. dol. pastovaus pagrin
dinio
kapitalo,
o
iš
realizuoto
pajėgūs..."
A. Juodvalkis. Jų visų straips
Chicago
$700.00
JAV LB tarybos suvažiavime 1961 m rugsėjo 2-3 d. dr. A. Nasvytis sveikina
„Tėviškės žiburiai" 1961.1.12 niai yra įdomūs ir parodo nuo pelno yra paskyręs lietuviš
dr A Razma, pnemu^ Tulimninio fondo prnjekta.
Detroit
$720.00
- Sk. St.: ..Milijono dolerių fon- pradžios LF vystymąsi bei kiems reikalams čia išeivijoje, ir
Lietuvoje daugiau kaip 5 mil.
Los Angeles
$855.00
vėlesnį LF augimą.
dol. ( į s k a i t a n t per vieną
Miami
$850.00
Lietuvių fondo leidinys antras milijoną iš pagrindinio kapitalo
tomas taip pat labai svarbus, tiesiog Lietuvai, pagal LF narių
Nevv York
$580.00
nes jame išryškintas greitas LF nutarimą). Šiemet LF turi „caTampa
$855.00
augimas, jo gabūs nauji organi pital gains" daugiau kaip vieną
zatoriai, dosnūs aukotojai, dideli milijoną, nes 1995 m. buvo la
Kainos galioja keliaujant j abi puses.
testamentiniai palikimai, spau bai gerai investuotas LF pagrin
dos ir radijo valandėlių tei dinis kapitalas.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius
giama įtaka.
Lietuvių fondas yra sava
1961 m. kovo 19 d. įvyko mili rankiška, demokratiška ins
joninio fondo iniciatorių ir JAV titucija. Su 100 dol. auka kiek
Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kirų
LB CV-bos atstovų bendras vienas (asmuo ar organizacija)
turistinių patarnavimų prašome kreiptis \ mūsų
pobodis, kuriame buvo nutarta tampa pilnateisiu LF nariu, gali
raštinę. Maloniai Jums padėsime
organizuoti vieną Lietuvių balsuoti ir būti išrinktas į LF
fondą, buvo labai svarbus, o vadovybę LF narių metiniame
suvažiavime, kuris yra pats
sprendimai išmintingiAtstovas Lietuvoje
American Travel Service
1961 m. rugsėjo 2 d. JAV LB aukščiausias organas, darąs
Migrove
9439
S.
Kedzie
tnrvbos suvažiavimas Novv visus sprendimus. L. fondo
Laisvės
alėja
88 - 5 Kaunas
Evergreen
Park,
IL
60805-2325
t t i n m a s del bendro fondo organi,
}'»
H
(''ikagojr
I.F
:ni'intorių
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veikėju
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Yorke labai didele balsų dau demokratiškumas sustiprėja
Tel. 20 73 61
2093 84
M K-ip.e. •. . i- .!• \ K . / n . ,
Tel.:
708-422-3000,
Te1.:800-422-3190
/.avimo ^-Hi ii WH r<- -I l.iormt'is V į k a i t i s . A Kupryte.
guma Uik keliems balsams, su dar tuo, kad nei asmuo, nei
FAX 22 10 90
S BarTdukay I Mretve. .1 Sveda» «tnvi f) Bielskus. .1 Ja ii!i. V Naudžių*. A Piipelm. B.
F A X 708-422-3163
turėti dau
dr Al Nasvyčiu. balsuojant organizacija negali
Babrauskas. V Šmulkštys. 'Ir (. Bahikas. dr A Nasvytis i- A Ru^i-n.- dr B Poskuo. dr
r
giau
balsu
negu
>'!
LF narių
prieš* nusprendė priimt' dr. A
K Amhrozaitis. A Kareiva, dr F Kauna*. V Dzenkauskas
DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario men. 3 d.
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A. VAIČIULAIČIO ROMANO
„VALENTINA" FILMAS

Aplinkotyros ir Informatikos fakultetai Vytauto Didžiojo universitete Kaune.
Nuotr. Edmondo Katino

STIPRINKIME IŠEIVIJOS
JAUNIMO RYŠIUS SU LIETUVA
Visi šie sumanymai jau sėkmin
gai įgyvendinami — turime 48
vietas tęsti studijas septyniuose
Vakarų Europos universite
tuose anglų, prancūzų ar vokie
čių kalbomis. Toliau stengsimės
plėtoti ryšius su užsienio uni
versitetais. Geriausiai sekasi
bendrauti su Prancūzijos ir Vo
kietijos universitetais, nes labai
mus remia šių kraštų ambasa
dos Vilniuje. Mažiau kontaktų
turime su Amerikos ir Anglijos
universitetais, nors norinčių
studijuoti anglų kalbą būna tris
kartus daugiau, negu galime
priimti. Pradedame koordinuoti
savo veiksmus su kitų Baltijos
šalių — Latvijos ir Estijos uni
versitetais.
Taigi atėjo labai tinkamas mė
tas pakviesti studijuoti pas mus
išeivijos jaunimą. Tai susiję visų
pirma su prieš mėnesį Seimo pa
koreguotu pilietybės įstatymu,
su pradėtais svarstyti Seime iki
karo turėto turto grąžinimo
klausimais, taip pat su prieš
keletą metų vyriausybės išleis
tu potvarkiu dėl nemokamų iš
eivijos jaunimo studijų Lietu
voje. Todėl mes kviečiame išei
vijos jaunimą studijuoti pas mus
anglų, prancūzų ar vokiečių kal
bomis.
Šiuo metu siūlome įsigyti me
Taigi, visa tai labai gerai su
prasdamas, prieš ketverius me chanikos ir elektrotechnikos
tus Kauno technologijos univer srities eksporto inžinerijos
sitete įkūriau Tarptautinių stu specialybę. Studijuojantieji mo
dijų centrą ir visų pirma pakvie komi ir lietuvių kalbos, be to, ją
čiau Lietuvos jaunimą studi išmokti padės ir grupės draugai,
juoti techniškąsias specialybes lietuviška aplinka. Neturintys
anglų kalba. Kiek vėliau buvo giminių ar pažįstamų, galės ap
suformuotos grupės studijoms sigyventi neblogame naujausia
prancūzų ir vokiečių kalbomis, me universiteto bendrabutyje.
taip pat buvo perduotos ir gru Jei ten nepatiks, galima bus tar
pės, studijuojančios rusų kalba. tis dėl galimybės gyventi šei
Taip organizuoti studijas priver mose tų studentų, kurie mokosi
tė gyvenimas, problemos Lietu pas mus. Mūsų apskaičiavimais,
vos pramonėje, kadangi buvome Kaune neblogai gyventumėte,
įsitikinę, kad prikelti Lietuvos jei išleistumėte 150 dolerių per
pramonę galės tik specialistai, mėnesį. O jeigu gerai mokysitės,
laisvi nuo rytietiškų mąstymo dar kas mėnesį gausite iki 20
stereotipų, gerai mokantys už dolerių stipendiją, kurios pa
sienio kalbas, studijuojantys iš kaks užsimokėti už bendrabutį.
vadovėlių, išleistų ten, kur Pramokę lietuvių kalbos, „at
išvystyta technika ir techno radę" savo protėvių gimtinę,
logija, galintys pasimokyti suprasite, kad erdvės veiklai
Vakarų valstybių universi Lietuvoje yra nepalyginamai
tetuose, o grįžę namo sėkmingai daugiau negu Jūsų šalyje. O
darbuotis Lietuvos pramonėje. jeigu Jūsų tėvai atgaus jiems
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tuvoje vykęs devintasis Pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas, privertė susimąs
tyti apie mūsų ryšių su išeivija
perspektyva. Daugelis jau ir
anksčiau svarstėme, kaip at
kreipti Lietuvos išeivijos atžalų
dėmesį i savo tėvų ir protėvių
gimtine, ką daryti, kad pradėtų
bendrauti Lietuvos ir išeivijos
jaunimas. Kaip tai svarbu, pa
jutau, metus profesoriaudamas
Briuselio laisvajame univer
sitete, susitikdamas su išeivių
iš Lietuvos vaikais, vaikaičiais.
Supratau, jog išeivijos vyresnieji
labai norėtų, kad jų vaikaičiai
pramoktų lietuviškai, aplanky
tų Tietuvą, susirastų draugų
tarp bendraamžių, pamatytų tas
vietas, kur augo jų tėvai ir se
neliai, kurios ir dabar neretai
prisimenamos su nostalgija. Aš
tą jausmą patyriau, tik keletą
metų padirbėjęs Afrikoje ir Bel
gijoje. Todėl man labai gerai
suprantama, ką jautėte Jūs,
ištisus penkiasdešimt metų
nematė, o gal ir nesitikėdami
niekad pamatyti širdžiai bran
gių, susijusių su vaikyste ar
jaunyste, Lietuvos vietų, kurios
mums, Lietuvoje gyvenantiems,
yra lengvai pasiekiamos.

priklausantį turtą, tai kodėl
Jums nepradėti savo verslą
Lietuvoje, juolab, kad jus ska
tins taip daryti tėvai ar seneliai.
Neabejoju, kad gausite ir ne vie
ną savo šalies firmų pasiūlymą
steigti šių firmų skyrius Lie
tuvoje, plėtoti eksportą Rytų
kryptimi.
Jeigu nepatiks studijuoti pas
mus, grįšite tęsti studijų į savo
krašto universitetų aukštes
Vedina šio susirūpinimo, Ur
niuosius kursus. Mes jau dabar
bonaitė
ir paklausė režisierių
rūpinamės, kad tai, ką išmoksi
Bačiulį:
„Kodėl ėmėtės lyrinio
te pas mus, būtų pripažinta
meilės
kūrinio?"
Jūsų šalyje. O ateityje, pade
„Lyrizmas — tai ko dabar la
dant išeivijos profesoriams, tai
biausiai
trūksta. 'Valentina' —
pasiekti bus dar lengviau.
žmogaus gyvenimo trapumo
Jeigu nepatiktų eksporto
istorija. Tai kūrinys, kurio hero
inžinerijos specialybė, o
jams labai svarbūs moraliniai
norėtumėte studijuoti ką nors
dalykai. Santykiai tarp žmonių
moderniško — kompiuterius,
'Valentinoje' labai gražūs: tai
architektūrą, mechatroniką,
iš kitos kultūros — tarpukario
biomechaniką ar kt., tai po
Lietuvos — atėję žmonės, besi
dvejų metų studijų užsienio
rūpinantys vienas kitam padėti,
kalba mūsų centre, toliau
neįžeisti, atsiprašyti".
galėtumėte tęsti studijas bet
Tokie dalykai šiandien Lietu
kuriame universiteto fakultete
voje,
matyt, neįdomūs. Todėl
lietuviškai.
„Valentinos" filmo kritikai
Jeigu jau dabar esate neblogi
priekaištauja režisieriui Bačiusportininkai, jus mielai priims
liui, kad jis pasirinko neaktua
miesto, respublikos sporto rink
lią temą.
tinės, taip pat tik ką įkurtas
, .Norėčiau ginčytis", atsiliepia
studentiškas sporto klubas „At
letas", vienijantis krepšinio ir
įkurtas Lietuvos universitetas,
kitų sporto šakų komandas.
vėliau
pavadintas Vytauto
Jau minėjau, kad turime ir
Didžiojo
vardu. Taigi iki 75-ųjų
rusų kalba studijuojančiųjų
metinių
jubiliejaus lieka vos
grupes. Jos mums būtinos ne tik
metai.
Apie
tai galvojame jau
dėl to, kad Lietuva orientuojasi
dabar,
mąstome,
kaip restau
tapti tiltu tarp Vakarų ir Rytų,
ruoti
šiuos
istorinius
Lietuvos
bet ir todėl, kad šiose grupėse
rūmus
ir
iškilmėms
pakviesti
į
yra studentų iš Lietuvos trem
juos
visus
po
pasaulį
išsibars
tinių šeimų. Gimę Sibire, lankę
rusiškas mokykla, pas mus jie čiusius universiteto auklėtinius.
per porą metų pramoksta lietu Koks jaudinantis būtų kelių
vių kalbos ir po to sėkmingai išeivijos kartų, buvusių Vytauto
tęsia studijas lietuviškose Didžiojo universiteto studentų
grupėse. Manyčiau, kad tai pir ir jų vaikaičių, panorusių pra
mieji realūs žingsniai, lei mokti lietuvių kalbos, atvyku
džiantys sugrįžti į tėvynę Lie sių studijuoti techniškųjų
mokslų Lietuvoje — susitikimas!
tuvos tremtinių atžaloms.
Mes tam ruošiamės, laukiame
Tarptautinių studijų centras Jūsų apsisprendimo. Taip ap
jau perauga į Tarptautinių sispręsdami, Jūs padėsite mums
studijų fakultetą, kurį numa atkurti Lietuvos ekonomiką ir
tome atidaryti artimiausiu me atverti kelią į Vakarų rinką.
tu. Simboliška yra tai, kad šiam Prof. Vytautas Ostasevičius
fakultetui paskirti universiteto
Lietuvos Mokslų Akademijos
pirmieji rūmai (A. Mickevičiaus
narys Tarptautinių studijų
ir K. Donelaičio gatvių sankry
centro direktorius
žoje), kuriuose 1922 m. buvo
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Praėjusių Kalėdų vakarą Lie Indrė Radžiukynienė. „A. Vai
tuvos televizijoje buvo pirmą čiulaitis romaną rašė 1936 m.
kartą parodytas videofilmas (tuo metu jis studijavo Prancū
„Valentina" pagal to paties var zijoje). Veiksmo vieta — tar
do Antano Vaičiulaičio romaną. pukario Lietuva. Rašytojas jau
Scenarijų parašė ir režisavo Vid prieš 60 metų tarsi numatė tė
vynės ateitį. Senelis sako, jog
mantas Bačiulis.
Filmas buvo pradėtas kurti 'yra viena tiesa: laisvas žmogus
praeitą vasarą. Stebėjusi šį laisvoje tautoje. Jei valstybė
darbą, Audronė Urbonaitė taip nebus sudaryta iš laisvų asme
pasakoja: „Ramioje miško aikš nybių, tada ji subyrės, bus
telėje prie Nemenčinės auga bedvasė ir pilka'. Ar dabar
vieniša, dar nežydinti, galinga esame iš tiesų laisvi 'demokra
liepa. Saulėtą birželio dieną čia tinėje' valstybėje? Tikėjimo ir
pradėti filmuoti pirmieji Lietu netikėjimo vaidmenį ateities
vos televizijos vaidybinio filmo Lietuvoje svarsto kunigas Mo
pagal A. Vaičiulaičio „Valenti tiejus (V. Dumšaitis). Pagrindi
ną" epizodai. Paskendę žolėse nė filmo tema — Valentinos ir
vieną subtiliausių kūrinio frag Antano nelaiminga meilė. Tikė
mentų repetuoja Valentina (Re jimas, viltis, meilė — šios
nata Veberytė) ir Antanas (Tau sąvokos negali pasenti, jos —
ras Čižas). Tai atsargus pokalbis amžinos". („Lietuvos rytas", Nr.
apie kitų šalių, nepažįstamų 4, 1996).
pasaulių — ir savo jausmų —
Kritikai filmui taip pat priki
ilgesį. Tai užuominų, niuansų, ša, kad jame nėra veiksmo ar
subtilių potėpių literatūra, įvykio, kuris žiūrovą sukrėstų.
kuriai skaityti reikia turėti Režisierius į tai atsako: „Esame
laiko ir dvasios nusiteikimo... stipraus vidinio veiksmo, nes
Kyla mintis, kad žiūrėti per žmonės labai gyvybingi. Meilės
televiziją ekranizuotą romanti atsiskleidimas mirties akivaiz
nį kūrinį, kurio pagrindas — ne doje visais laikais stipriai
realus veiksmas, o jausmų vir veikia".
pėjimas, vos nubrėžtas, irgi
Indrė Radžiukynienė veiksmo
reikės atsidėjimo. Man rodos, s t o k ą filme taip a i š k i n a :
režisierius Vidmantas Bačiulis „Dviem žmonėms meilė ir yra
smarkiai rizikuoja, turint galvo esminis įvykis, nulėmęs jų
je, kokių programų kontekste gyvenimą. Didžiausias trūku
bus rodomas būsimas filmas". mas — filmas ilgai trunka
(„Lietuvos rytas", Nr. 1 8 2 , (beveik dvi valandas). Dėl to
1995).
pati gražiausia meilė, ilgai,

800-77-VYTIS

NORINTIEMS STUDIJUOTI
KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETE
Užsienio lietuviai jaunuoliai,
norintys studijuoti Kauno Tech
nologijos universitete (KTU),
Lietuvoje, iki 1996 m. liepos 1
dienos privalo atsiųsti KTU
Rektoriaus vardu pareiškimą,
nurodydami ryšį su Lietuva;
vidurinio mokslo b a i g i m o
pažymėjimą bei sveikatos pažy
mėjimą.
Dokumentus siųsti šiuo adre
su: KTU priėmimo komisija,
Donelaičio 73, 3006 Kaunas,
Lithuania.

įdomiai ir lygiai tekėdama
viena vaga, žinoma, tampa nuo
bodi, išsenka aktorių vidinės
galimybės. Ir vėlgi, jei pamėgin
sime filmą žiūrėti kaip poetinę
pasaką su nelaiminga pabaiga,
skirtą atsipalaiduoti, pasiklau
syti prasmingos literatūros,
būsime užganėdinti".
Režisierius Bačiulis, kur
damas filmą, pasekė literatūri
nę kūrinio kompoziciją — su
skaldė filmą į atskirus vaizde
lius — noveles ar poskyrius, pra
dėdamas juos literatūrinėmis
sentenrijomis. Šią formą režisie
rius taip aiškina: „Tose senten
cijose yra kodas, žiūrėjimo kam
pas. (Jos suteikia) nuotaiką ir
spalvą scenoms. Visi filmo epi
zodai — Antano atsiminimai,
ryškiausių gyvenimo momentų
apmąstymas. Literatūrinės pa
straipos sustiprina įsitikinimą,
kad skaidrios šviesos, idealo
ilgėjimasis nesunaikinamas.
Režisieriui tai iš tiesų pavojin
gas kūrinys. Jis susideda iš
pustonių, o ne iš atviro situacijų
demonstravimo. Gal ir nerizi
kuočiau statyti klasikos, jei
šiuolaikiniuose kūriniuose ap
tikčiau tokių gražių žmonių".
Pagrindinius filmo aktorius —
R. Veberytę ir T. Čižą taip
įvertina Radžiukynienė: „Du
gražūs žmonės, gera aktorių
P E N S I O N O GYVENTOJAI
IŠLEIDO SAVO LAIKRAŠTI
Vilkaviškio rajono, Didvydžių
pensiono darbuotojai ir globoti
niai parengė ir išleido pirmąjį
šių namų gyvavimo laikotarpyje
laikraštį. 40 egzempliorių tiražu
išėjęs 9 puslapių leidinukas dar
neturi pavadinimo, paskelbtas
jo konkursas. Pensiono direkto
rė G. Grigienė sakė, jog mintis
leisti laikraštį kilo seniai,
tačiau jo spausdinimui nebuvo
lėšų. Buvo nuspręsta naudotis
pensione esančiu kopijavimo
aparatu.
„Savo laikraštyje mes nepoli
tikuojame. Jame aptariame dar
buotojų bei globotinių pro
blemas, spausdiname globotinių
kūrybą, prisiminimus apie ju ar
timuosius, tėviškes", kalbėjo
direktorė. Jos įsitikinimu, psi
chinių ligų kamuojamų žmonių
kūryba turi būti vertinama itin
tolerantiškai. Anot pensiono di
rektorės, „laikraštėlis buvo
tiesiog išgraibstytas, aktyviai
aptarinėjamas".
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pora, darnus duetas. Tarsi atgi
jusi senovinė fotografija — tyri
ū\atviri, pakankamai organiš
ki". O apie atskiras scenas ji
rašo: . 'Senelyje' klasikinis
kadras — tarnaitė (E. Žeberta
vičiūtė), valanti dulkes nuo
senovinio laikrodžio, ir kito
kambario gilumoje — Antanas
ir senelis, garsiai mąstantis.
kad 'kiekvienas turi savo žydė
jimą'. O korių ėmimas, medaus
valgymas virsta tikru ritualu.
Lengvu impresionizmu padvel
kia Valentinos šokis miško fone.
kai nebejaučiama ribos tarp
realybės ir tikrovės. 'Liepžie
džiuose' meilės prisipažinimas
atpažįstamas iš pirštų žaismo.
'kada iš liepos galima matyti
visą pasaulį'. Ir dar daug pana
šių vaizdelių, poezijos, žvilgsniu.
atodūsių..."
Be abejo, šį videofilmą galės
pamatyti ir Amerikos lietuviai.
įsigiję jo kasetę. Tai bus gera
proga prisiminti ir romano au
torių Antaną Vaičiulaitį, kuris
šių metų birželio mėnesį būtų
sulaukęs 90 metų amžiaus.
Juozas Vitėnas

Valentiną vaidinanti Renata Vebe
rytė

O D I S Ė J A Į KALAMĄ
(Atkelta iš 3 psl.)
duodavo atkosėjamos — jos tiesiog sucementuodavo
plaučius, kas baigdavosi plačių uždegimu ir neiš
vengiama mirtimi.
Darbas 12-14 valandų. Maistas — du kartus per parą.
Sriuba, paprastai silkių galvų su kažkokių kruopų prie
maišomis, koks samtis avižų ar retkarčiais miežių, rytą
— kavos puodelis. Pagrindinis maistas — duona ir silkė,
kurią gaudavom beveik kasdieną. Neišpildęs normos,
gauni 400-500 gramų. Su tokiu pagrindiniu maistu il
gai žmogus neištversi ir jėgų nepakaks gan nemažoms
normoms įvykdyti. Neišpildysi normos — gauni pakar
totinai tokį davinį ir t.t., kol atsiguli ir jau nebepasikeli.
Ir taip žmonės buvo tiesiog naikinami su pasigėrėjimu.
Tarybų Sąjungoj žmonių kiekiu nebuvo ko skųstis ir juo
labiau „liaudies priešų". Prisimenu, kai vienam lagery
mūsų etapą sutiko eilinis sargybinis tiesiog džiaug
damasis:
— Aš jūsų seniai laukiu „izmennikai!'" Čia jums
„svolačiai" šutintuvas, iš kurio gyviems neišlipti.
O jis mažiausio supratimo neturėjo, iš kur mes, kas
mes. Koks klaikus fanatizmas! Ar galima tikėtis iš tokio
bent kokio žmoniškumo?
Taip po odisėjos, atliktos beveik visomis XX amžiaus
transporto priemonėmis, prasidėjo mano šachtinis
gyvenimas Kalamoje, jei tokį gyvenimą galima vadinti
gyvenimu.
O buvo dar tik 1950-1951 metai!
'Pabaiga)

atlanta

IMPORT-EXPORT, INC.
2719 West 71st Street. C hicaso. I L 60629

(312)434-2121

(800)775-SEND

Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Rusija, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 5 rūsių maisto komplektus
Persiunčiame automobilius, baldus bei
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus.
Dirbame l'irnad - penktad ">o

Nistai! - • 2

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristatė dolerius gavėjui
į rankas atsiunčia lums pasirašyta, pakvitavimą
4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma

S

Paslaugos 4 ar 3%

$

Pristatymas į rankas

$

VISO

$

Siuntėjas_

Gavėjas

Tel.

12 00

Tol

Pašto perlaidas (m/o) ar'ia asmeniškus čekius siųskite
Genei-Vytui Kairiams, 5t~ Fruitland Rd Stoncy Creek, O n t ,
Canadal.SF 5A6 tel. 905-643-3334.
'Pristatome Lietuvėje --udarvtus maiste paketus
*Mes galime palvdeti lus va/ue|art | Lietuva, apsigyventi anSa tik lankytis
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JAV LB Ekonominių fUlkalų Taryba
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr.. Reston, VA 22090
M . 703)471-1711

ŽVILGSNIS l LIETUVOS
EKONOMIJĄ
K A S PASISAVINO
M I L I J O N Ą DOLERIŲ?

o Estijoje pagaminto tokios p a t
rūšies cemento tona kainavo
194 litus.

ninko, J u l i a u s Niedvaro (pasi
kalbėjime su dienraščiu „Die
na"), b a n k a s neseniai gavo vy
riausybės garantiją 40 mln. litų
tarpbankinėms paskoloms. Vil
n i a u s b a n k a s 1995 m. uždirbo
3-10 mln. litų pelno. Be to,
b a n k a s pardavė užsienyje savo
akcijų už maždaug 4.25 mln.
dol. ir taip padidino banko
kapitalą 40 procentų.
Ekonomikos profesorius Gitanas Nausėda mano, kad palūka
nų už indėlius mažėjimas yra
gana netikėtas reiškinys, nes po
pastarųjų įvykių buvo galima
n u m a t y t i , kad komerciniams
b a n k a m s reikės pritraukti
daugiau lėšų. Bet gali būti, kad
b a n k a i pradėjo bijoti indėlinin
kų, nes atskirų indėlių sumos
y r a g a n a mažos, o rūpesčių dėl
jų daug. Ypač nepageidautinas
y r a panikuojančių indėlininkų
antplūdis bankuose.
Ekspremjeras Aleksandras
Abišala, konsultacinės firmos,
„A. Abišala ir partneriai" vado
vas, rūpinasi, k a d su laiku gali
labai susiaurėti bankams priei
n a m ų lėšų bazė, kurią iš dalies
sudaro gyventojų pinigai.

savo įstatinį kapitalą 12 mln.
litų, sakė įmonės generalinis
direktorius, M. Gusiatinas
„Lietuvos rytui". Numatyta
skelbti viešą akcijų emisiją.
Sprendimas pritraukti daugiau
kapitalo buvo priimtas todėl,
kad reikia pirkti įrengimų ir at
siskaityti su statybininkais,
teigė M. Gusiatinas. Manoma,
kad padidinus kapitalą daugiau
kaip dabartinis 57 mln. litų,
pavyks p r i t r a u k t i privačių
Lietuvos ir užsienio bendrovių
investicijų. Bendrovė prarado
apie 74 mln. litų Akciniame ino
vaciniame ir Vakarų bankuo
se, kai buvo įšaldytos sąskaitos.
Šalia naujų akcijų emisijos,
sausio 2 4 d. „Naftos ter
minalui" vyriausybė suteikė
garantiją gauti 20 mln. litų
paskolą iš Taupomojo banko.
Paskola bus skirta padengti ter
minalo remonto išlaidas,
pranešė žinių agentūra Elta.

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED G U I D E

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Crticagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KLAUOMUS PUMPUTIS

AUTOMOBRJO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS — M — t
Agentas Frank Zapote ir cm Mgr.
Auksė S. Kana kalba Uatuviskai.
FRANKZAPOUS
32081/2 W M < M M Strast
Tai. (706) 424-8654
(312)581-8664

REAL ESTATE
OAKLAWN rftį
REALTY
EE
62S3W.96St
Oak Lawn, IL 60453

BEAL ESTATE
GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairiu nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI

RE/MAX

REALTORS
Kauno akcinė bendrovė „Dro
UŽSIENIO K A P I T A L A S
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
bė", kurioje dirba beveik 3,000
LIETUVOJE
darbuotojų, nežino, kas atsitiko
(708) 4 2 5 - 7 1 0 1
su 1 mln. 65,000 dolerių, ku
Bia.7OM90.7O00
S t t 312-77*3871
Iki 1995 m. gruodžio 1 d. Lie
riuos jos Vakarų partneriai iš
J K S CONSTRUCTION
Fax.7OM88-7O06 Pajar312-3ŪSO307
RIMAS L STANKUS
siuntė i įmonės sąskaitą, įšal tuvoje buvo įregistruotos 4,938
„Shingte" stogai ir visų rūšių
bendros
ir
užsienio
kapitalo
dytą Lietuvos Akciniame inova
apkalimai (siding): medžio, alu'Parkant ar parduodant
ciniame banke (LAIB). Tokią įmonės, kuriose užsienio inves
miniaus ir kt. Turiu d a r b o
> Gorias ir sąžiningas patarnavimą*
draudimą. R. J a n k a u s k a s ,
sumą „Drobės" produkcijos ticijos sudaro 838 mln. litų.
- MLS kompiutarajir FAX pagafca
t e l . 706-969-2868.
pirkėjai išsiuntė LAIB morato Pastaraisiais metais k a s m e t
OLlmco.,iiK:.
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
vidutiniškai įregistruojama apie
riumo išvakarėse.
1180 StattStrttt
• Parkams ir parduodama namus
Pagal Lietuvos banko praėju 1,200 bendrų ir užsienio kapi
l
*
r
t
i
«
»
S
W
J
• Apartnentus ir žarną
LIETUVOS SKOLOS
sių metų gruodžio 20 d. raštą talo įmonių.
• PanaMnkama nuotakia
UŽSIENIUI
INCOME T A X
Investicinė politika realizuo
visos įplaukos turėjo b ū t i
SERVICE
gražintos siuntėjams, tačiau jama remiantis šalies ūkio plė
Statistikos departamentas ir Dabartiniai pajamų mokesčių (sta
„Drobės" partneriai ir juos ap tojimo prioritetinėmis krypti
FOR SALE
Lietuvos bankas neseniai suve tymai žymiai apsunkino ir ateityje
HARUASTOMKAS
tarnaujantys bankai tvirtina, mis, lėšomis pirmiausia skiria
ToemhotiM, Ortand Pk., Brook
dė paskutinius duomenis apie apsunkins metinį mokesčių formų
tafert ftB.70US7.7100
kad pinigų negavo. Sunerimę mos energetikai, transportui,
Hills. Beautiful location, many
Lietuvos skolas užsieniui. Visų užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
V
Ė
L
U
O
J
A
P
E
N
S
I
J
Ų
j
ą
n j i g g į Bes. 706.969.3732
gam
ir
konfidencialiam
patarna
vilnos bendrovės vadovai raštu ryšiams plėtoti, būtiniausioms
upgrades; fuil basement, 2 car
įsipareigojimų suma yra 1,11
IŠMOKĖJIMAS
vimui kreipkitės:
garage.
Call: 708-479-7189.
kreipėsi į Lietuvos banką ir socialinėms reikmėms tenkinti ir
bilijono doleriu.
LAIB administratorių Raimun gamtosaugai.
P
R
A
N
A
S
G
.
M
E
I
L
E
,
C
P
A
Tarptautinis valiutos fondas
4831 W. 95th S t ,
dą Spruntulį, tačiau jokios infor
Šie faktai pateikianti šalies
Valstybiną socialinis draudi suteikė 422 mln. dol. paskolą su
MARIE POWELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS
OskLawn.IL
macijos apie tai negavo.
ūkio ekonominės ir socialinės mo fondas SODRA k a s mėnesį 46% palūkanomis; Europos Są
BETTER HOMES & GARDENS*
Sekmadieniais—Pasaulio
„Drobe" stabdo ir LAI banke raidos prognozėje, kurią k a r t u išmoka pensijas apie 900,000 junga — 132 mln. dol. 15%;
3325 66th Street, N., S t Pstarsburg, R. 33710
Liet Centre, Lemont
įšaldyti turėtieji įmonės pinigai. su įvairiomis šalies ministerijo žmonių. SODRA yra analogiška Pasaulinis Bankas — 93 mln.
BUS: (813) 381-2345 (800) FIAREAL
Tel.: rastine 798-424-4425
Įmonė jau negali atsiskaityti už mis parengė Ekonomikos minis įstaiga JAV Socialinio saugumo dol. 10%; Europos RekonstrukRES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642
namai 708-636-5347
(LR.01.23) administracijai, k u r i rūpinasi cijoB ir plėtros tiankas — 67 mln.
gautas žaliavas, energijos iš terija.
„sočiai security". Nuo gruodžio dol. 7%; JAV Žemės ūkio dept.,
teklius, sumokėti mokesčių, be
mėnesio pensijų išmokėjimas Commodity Credit Corp. — 50
to, nežinodama finansinės
%
REIKĖS LEIDIMO
pradėjo vėluoti. Pasak SODROS mln. dol. 6%; Japonijos valsty
būklės, negali sudaryti naujų
—
_ ¥ kalamas „siding".
JOSEPH
A. M E Z E U S
valdybos direktoriaus Vinco binis eksporto, importo bankas atliekami cemento, „pkimbing" bei kt.
produkcijos pardavimo sutarčių
REALTOR*
Lietuvos vyriausybės nuta
namų
vidaus
ir
iferss
remonto
darbai
Kuncos, kalti y r a bankai, k u  45 mln. dol. 5%; įvairūs tarp- •
šiems metams.
""
" - - — - 312-7S7-1»2t
rimu, naudotos automobilių pa
1995 m. „Drobė" pardavė dangos į Lietuvą galės būti riuose y r a užšaldyta per 25 mln. tautiniai bankai (7) —101 mln.
produkcijos už 76 mln. litų, j įvežamos arba vežamos tranzitu litų, ir taip pat įmonės, kurių dol. 1 1 % .
biudžetą sumokėjo 5.5 mln. litų tik gavus aplinkos apsaugos mi- b e n d r a skola SODRAI sudaro
OpenHoueo
Viso Lietuviu buvo suteikta
einamųjų mokesčių ir 3.7 mln. ministerijos leidimą. Be leidimo 300 mln. litų. įplaukų s r a u t a s paskolų už 915 mln. dol. su
4131 W. 93 PL, Oe* Lawn
WAGNER
litų ankstesnių skolų bei dels galės būti įvežamos arba veža kol k a s negerėja ir nėra aišku, 100% palūkanomis. Lietuvos
Sun. Feb 4,1-4 om. 2 bdrm,
RCC8MT MUU.TT, f j S
pinigių. Per metus įmonės ga mos tranzitu ne daugiau kaip k a d a ir kaip bus mokamos pen vyriausybę išdavė įyarioms
1% balne; 2 car garage; extra
5265 Waat 96th Streat I
MAŠINOS
RAŠTINĖMS
myba išaugo 33 proc., o prekyba penkios naudotos padangos vie sijos.
storage; unit laundry, garctan
Oak
l4«n.
Mllnpia
«046S
bendrovėms garantijas 195 mln. Parduoda • Taiso • Priedai
su Vakarais — net 98 proc. Ji n a m automobiliui, neskaitant
space. CaH: M t f i ) iIlMiHs,
Socialinės apsaugos ir darbo dol. valiutinėms paskoloms.
ir Reikmenys
tat.
312-233-4200
tapo patikima vilnos iš Austri padangų a n t automobilių ratų. ministerijos sekretorius Vytau Visi įsipareigojimai sudaro'
708-423-O443
Viri 75 metų
jos ir chemijos produkcijos iš
t
a
s
Žiūkas
teigė,
k
a
d
prie
patikimas patarnavimas
1,110 mln. dolerių.
Šis vyriausybės nutarimas įsi
Vakarų Europos šalių pirkėja, galiojo nuo vasario 1 dienos.
SODROS sunkumų prisidėjo pe
TYPEWRITERS
• COPIERS
ASTA T. MIKUNAS
A. Rimas
todėl už gautas žaliavas galėjo
reitų
metų
realaus
darbo
užmo
FAX
•
CALCULATORS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
(„Garsas". 01.12)
FOR RENT
atsiskaityti po 4-6 mėnesių.
kesčio smukimas kai, tuo tarpu,
5810 t . PiMaskl Rd.
tarnauja įvairių nuosavybių ptrDabar šis pasitikėjimas susvy
pensuos buvo padidintos. Užmo-.
Tei. (312) 581-4111
ikime ir pardavime, mieste ir
DAR KARTĄ A P I E
ravo.
kestis
sumažėjo
8
proc.,
o
pen
[priemiesčiuose.
BANKUS
Vai
sijos pakilo 13 proc! Profesinių
„Drobės" administracija ir
•tossMstraeaoi
įtakingas pasaulinio tiražo sąjungų („unijų") susivienijimo
•M*MMfaMMe#rtė|ąluMa»arią
2,165 pareiškimą p a s i r a š ę
PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S
kasas. Antra* aukštas, aa patogumais,
įmonės darbuotojai kreipėsi į anglų žurnalas „The Econo- pirmininkas Algirdas Sysas pik
IEŠKO DARBO
prie troleibuso •netojrmo. Yra telefonai.
M I G L I N A S TV
Lietuvos prezidentą, kad jis m i s t " sausio 2 0 d. laidoje, tinasi dėl vadinamų privilegi
Galima kreiptis ttesingiai, skambinant
REIKMENYS
FOTOGRAFAMS
OE/RCA ATSTOVYBE
neleistų sužlugti ant kojų jau at komentavo Lietuvos bankų kri juotų pensijų — tai vadinamos
S11-37S.1-7S-11.7S. Arba 6 a tat.
»M|CE1AMS
411 • 4 8 eeiS po darbo valandų..
2 3 4 8 W . 89tJi S t r e « t
sistojusiai įmonei ir nurodytų zės tema. Teigė, k a d Lietuvoje valstybinės pensijos, laikinosios
M a*, turinti patyrimą Rgonfcj
bankų
krizė
buvo
laiku
suvaldy
T
e
l
.
:
3
1
2
7
7
8
1
4
8
8
pensijos mokslininkams, ener
Lietuvos bankui grąžinti nusa
slaugyme, namų ruošoje leato darbo. Gali
Daug sutaupysite, pirkdami čia
prižiūrėti vaikus ir gyveno kartu. Turi Prie Kedzfte Ava k 88 St. išnuo
vintus 1.065 mln. dolerių arba ta, nors padėtis sudarė gėdos getikos pramonės tarnautojų
ju reikmėms. Pasinaudokite pa
rekomendaciją. Skambinti
vietos
politikams
ir
centriniam
pensuos,
kurios
viršija
papras
bent tiksliai informuotų, kųr jie
mojamas 3 kamb. gerai apšil
togiu pianu atidedant pasi
1-S1S-861-818S
domas butas. $380 į men.
yra. įmonė taip pat prašo nepro bankui. Skundėsi, kad Lietuvoje t a s pensijas 4-5 kartus. Jeigu
VALOME
rinktus reikmenis, ypatingai
Kreiptis: 708-425-7180 ,
centingo 1 mln. dolerių kredito, ir kitose Baltijos valstybėse pasikeistų privilegijuotų pensijų
KILIMUS, BALDUS,
progai. Pilnai užbaigtų foto
Jauna mergina laiko bet koMo
kol grįš nežinia k u r esantys pi buvo įkurta per daug bankų ir politika, A. Sysas mano, kad
GRINDIS IR S I E N A S
nuotrauką aptarnavimas. Ati
darbo. Turi savo automobilį.
nigai. Ji tikisi, kad nebus skai kad jie nebuvo a t i t i n k a m a i pri
daryta
pirmadienį
ir
ketvirta
sumažėtų
ir
socialinio
draudi
J. BUBNYS
Kreiptis: Gitana,
čiuojami ir delspinigiai už sau žiūrėti nei b a n k ų valdybų, nei mo problemos.
FOR RIMT
dieni vakarais iki 8 valandos.
737-5188
181.312 4304948
sio mėnesį nesumokėtus mokes centrinių b a n k ų .
Išnuomojamas ea4lldemee 4
Antrad. ir trefiad. susikalbėsit'
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzia
čius bei energijos išteklius.
Londono žurnalo manymu,
NAFTOS TERMINALAS
lietuviškai.
apyt. $355 į men. • „security". Tel.
(„Garsas". 01.16) minimalus įstatinis kapitalas Ž A D A DIDINTI K A P I T A L Ą
312-778-0410. Kaasėtt i
įregistruoti naujus bankus
3314 We*£63rd Street
KYLA P R E K I Ų KAINOS
Lietuvoje buvo per žemas ir ne
Klaipėdos naftos produktų ek
Tel. 776-8998
BIRŽOJE
vienas pramonininkas įkūrė savo sporto ir importo bendrovė,
H E L P VVANTED
banką vien dėl to, k a d galėtų „Naftos terminalas," didins
Per vieną mėnesį nuo dviejų sau pačiam skolinti pinigų.
didžiulių Lietuvos bankų krizės „The Economist" rašė, kad
pradžios prekybos aktyvumas Rusija turėjo b ū t i ypatingai
Mūsa laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i
Lietuvos valstybinėje prekių susirūpinus šia bankų krize, nes
Lietuva, Latvija, Estija ir RusijaSlOLOMl DARBUS!
biržoje sumažėjo penktadaliu, o į Baltijos b a n k u s plaukia daug
Greitas
ir
patikimas aptarnavimas, žemos kainos.
kai kurių prekių kainos gerokai rusiškų pinigų.
Gail. seserų padėjėjoms, kompakilo. Kaip sakė biržos direk
ADMIRAL NAVIGATlbN
panijonems ir namų ruošos dar
torius Vytautas Bajoriūnas, pa B A N K Ų P A L Ū K A N O S UŽ
LOAOERS a n d UNL0ADERS
bininkėms. Galima gyventi kar
S
k
a
m
b
i
n
k
i
t
e
tel.:
1-706-368-1550
1-800-700-0664
grindinė prekybos apyvartos
INDĖLIUS SUMAŽĖJO
(Riverwest Kaza-Corner o? Rooseveit & Jefferson 5t.)
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
sumažėjimo priežastis — dėl
O n e Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
Kreiptis:
bankų krizės sutrikę atsiskai
Nuostabu, k a d paskutiniu
To cĮualrfy you mušt be 17 or o\dcr & be able t o lift
Chicago — Toronto — Montreal
tymai. Pasak V. Bajoriūno,
AM C a r e
10 pounds. M u š t speak & re*d EnaKsh. Maie/Female
metu beveik visi likę didesni
vienų biržos klientų sąskaitos
tmptoymont
Aoonoy
work
3
to
5
hours
s
day.
5
davs
a
week.
No
we«kends.
Lietuvos bankai sumažino palū
liko užšaldytos bankuose, kitus
Tai.
312-730-7000
k a n a s už indėlius ir litais, ir
This ie an excellent 2nd part-time job
ši krizė palietė netiesiogiai.
valiuta, lyg ir nenorėdami pri
If you know of someone lookirg fer a qood part-time
Praėjusį mėnesį biržoje sparčiai
traukti daugiau indėlių. Antai,
KEPYKLA I R D E L I K A T E S A I
job wh\ch includes benefite, please tell them about
au«o metalų kainos. Nuo gruo
Vilniaus b a n k a s nuo šiol už
6216 W . Archer Ave., Chicago, I L 60638
these jobs.
džio vidurio jos vidutiniškai
indėlius litais moka 12 proc.
Tel. 312-581-8500
šoktelėjo 10 procentų.
RENATA'S DOMESTIC
Comprehensive Medical Package
metinių palūkanų. Už indėlius
• Lietuviška duona ir raguoliai
PLACEMENT AGENCY
-Statybinių medžiagų kainos doleriais ir markėmis moka 8
Call 24- hrs/^ay, 7 days a wee< to sehedule
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
Positions available: nannies. house
nekito, o kai kurių net suma proc. Vilniaus banko valdybos
an interview. flntervigvvs Bv Appoirmment OnM
• Lietuviškas maistas—"catered"
keepeTS for English speaking vvomen
žėjo. Pavyzdžiui, tona cemento pirmininko pavaduotojas Gin
Call: 312-2S*.73a7
• Siunčiame mūsų produktus UPS
atpigo nuo 200 iki 171 lito. Mat tautas B a r e i k a , .Lietuvos rytui"
Atidaryta 7 dienas savaitėje
biržoje prekiaujama balta sakė, kad, didinant indėlių
rusišku cementu, kuris y r a kur palūkanas, gyventojų pasitikė
KAVINĖ
United Parce\ Service
kas pigesnis už tokią p a t lie jimas bankais vis tiek nedidėja
330 N . Clark, Chicago, II 40610
Tel. 312444-7790
tuvišką ir estišką produkciją.
ir žmonės indėlių į bankus ne
, mmtmm,
Kepyklos produktai ir užkandžiai
Naujojoje Akmenėje pagamin neša. Ir be naujų indėlių Vil
miesto centre
to cemento vidutinė tonos kaina niaus bankui, atrodo, sekasi
Savaitgali
uždaryta
gruodžio pradžioje buvo 220 litų, gerai. Pasak jo valdybos pirmi

S

MARQUEITE
PHOTO SUPPLY

PART-TiME
JO&S
$3 to $9hr.

U300-737'WF6

JAV LB KRA*TO V A L D Y K *
SOCIALINIŲ REIKALŲ T A R Y B A
2711 West 7 1 * Strast. Chteago. Mnoi* 60629
312/476-2666 • F«x 312-436-6909

NAUJŲ METŲ NUTARIMAI IR JŲ
VYKDYMAS
Kiekvienas Naujų metų pro
ga darome nutarimus — pasi
žadame sau ir kitiems tą ar kitą
įgyvendinti, daryti, atlikti.
Tačiau dažniausiai visi tie
pažadai bei nutarimai ir pasilie
ka tik pažadai: greitai užmirš
tami ir retai kada vykdomi.
Visi norime būti turtinges
niais nei esame, turėti daugiau
turto, pinigų. Daugumas išmė
giname taip jau dabar populia
rią Amerikoje loteriją, svajo
jame išlošti ir tapti milijonie
riais. Kai kam pasiseka išlošti
tuos milijonus dolerių ir tai
patraukia kitus. Yra žmonių,
kurie neturi pinigų duonai nusi
pirkti, bet, gavę pašalpos čekį,
išleidžia loterijos bilietus pirk
dami ir svajodami apie nepasie
kiamus turtus. Tas yra žmoniš
ka. Nemėtykime pinigų loteri
joms, užtenka vieno dolerio bi
lieto, kad laimėtumėte loteriją,
neleiskite šimto. Jei jums bus
lemta laimėti laimėsite.
Kiekvienas iš mūsų, gyven
damas Amerikoje, turime gali
mybę praturtėti — prasigyven
ti — tik reikia dirbti, taupyti ir
protingai gyventi, išnaudojant
visus savo sugebėjimus bei gali
mybes.
Čia keletas nutarimų, kurių
laikantis, 1996-ji metai galėtų
jums būti sėkmingesni ir turtin
gesni.
1. Nustatykite s a u tikslus.
Žmonės dažnai taip susirūpi
nę daugybe smulkių kasdieniš
kų dalykų, kad nebepagalvoja
apie ateitį. Užuot t i k s l i a i
namstslir įvertinę savo tolimes
nius ateities tikslus, jie galvo
ja tik apie įsigijimą didesnio
namo, gražesnio automobilio,
daugiau pinigų savo pensijos
sąskaitoje. Bet, jei rimčiau pa
galvotų, jų asmeniški tikslai ga
lėtų būti visai kitokie: užuot
daugiau turto, stengtųsi pra
leisti-daugiau laiko savo šei
moje, arba tapti labiau finan
siškai nepriklausomi.
2. A t s i s a k y k i t e t r u p u č i o
prabangos, ar b e n t ją suma
žinkite.
Jei norite išpildyti ateities
planus, tai turite atsisakyti kai
kurių šios dienos malonumų.
Pvz., užuot triskart savaitėje
valgę pietus ištaigingame res
torane, sumažinkite iki vieno ar
dviejų. Vaišindami savo drau
gus sumažinkite kiekį brangių
valgių, gėrimų ir pan.
3. Taupykite s a v o santau
pas.
įsijunkite į kurį automatišką
taupymo planą arba bent 401K.
ar banką, ir ten įmokėkite tą
sumą, kurią per mėnesį sutau
pysite, nepirkdami ko nors
nebūtino. Pvz., jei atsisakysite
kartą į mėnesį restorane vaka
rienės, kuri kainuotų maždaug
50 dolerių, tą sumą įdėkite į
savo taupymo sąskaitą.
4. Pasitikrinkite s a v o kre
dito
TRW, viena didžiausių firmų,
daranti pranešimus apie kredito
stovį kiekvienam, kuris prašo,
duoda vieną pranešimą metuose
nemokamai. Taip jūs galite per
žiūrėti tą pranešimą ir pataisyti
netikslumus, pažymėdami jame
klaidas ir įrašydami, kodėl
suteikta informacija apie jūsų
kredito stovį yra netiksli. Tai
truks jums 15 min., bet gali su
taupyti daug nepatogumų ir ne
malonumų, pvz., jei jums at
mestų paskolos prašymą, neduo
tų kredito kortelės ar automo
bilio paskolos vien dėl to, kad
buvo padaryta jūsų kredito pra
nešime klaida.
Jei norite paprašyti savo kre
dito pranešimo (credit report),
nusiųskite prašymą TRW —

Complimentary Report, P.O.
Box 8030, Layton, OH 840418030. Laiške įrašykite savo pa
vardę ir vardą, dabartinį adresą
(ir buvusius adresus, jei keitėte
savo gyvenvietę per paskutinius
5 metus), įrodymą savo dabar
tinio adreso (pvz., jūsų vairuoto
jo leidimo kopiją, ar elektros,
dujų sąskaitos kopiją), „Soc.
Sec." numerį, gimimo datą ir
žmonos/vyro vardą, jei vedęs/iš
tekėjusi.
5. Mokėkite daugiau už kre
dito kortele padarytų pirki
nių s k o l a s .
Mums visiems ima pagunda
mokėti tik reikalaujamą mini
mumą, ypač po švenčių. Bet, jei
mokėtumėte tik minimumą, išleistumėte šimtus ir net tūks
tančius daugiau procentams,
negu mokėdami keliolika dole
rių daugiau nei reikia kas
mėnesį. Pvz., jei kas mėnesį
mokėtumėte 10 dolerių dau
g i a u , norėdami sumokėti
kredito kortelės 1,700 dolerių
skolą, iš 18% jūs galėtumėte
sutaupyti 1,319 dolerius, kurie
išeitų už procentus ir užmokė
tumėte skolą 10 metų anksčiau.
6. Kreipkite dėmėsi i mo
k e s č i u s ištisus metus.
Jūs galite sumažinti savo
mokesčius, jei apie tai galvosite
visus metus. Kaip tai padaryti?
Nusipirkite didelį gelsvą voką,
ant jo užrašykite „mokesčių
dokumentai" ir dėkite į jį visas
sąskaitas, kurias galite nura
šyti: aukas labdarai, nepaisant,
ar tai būtų rūbai, ar gryni pi
nigai. Užrašykite, kiek vertas
paaukotas rūbas ar kitas daik
tas, įrašykite labdaringos or
ganizacijos vardą ir jos „taxexempt" numerį.
7. Patikrinkite s a v o gyvy
b ė s ir sveikatos apdraudą.
Jei turite mažų vaikų arba
jūsų šeima suaugo ir yra dau
giau nepriklausoma nuo pasku
tinio karto, kai jūs peržiūrėjote
savo gyvybės bei sveikatos apdraudas, pažiūrėkite vėl į jas ir
patikrinkite, ar tos apdraudoe
pakankamai apdraudžia jūsų
šeimą, o ar gal apdraudžia per
daug.
8. Peržiūrėkite n a m o ir
automobilio apdraudas.
Jei kurį laiką nežiūrėjote į
savo namų apdraudą, pasitik
rinkite, ar nurašymai (deductibles) yra tinkami ir mokėjimai
už apdraudas yra realūs, palygi
nant juos su kitų bendrovių siū
lomomis apdraudomis.
9. Peržiūrėkite s a v o inves
tavimus.
Pereiti metai buvo inves
tuotojams puikūs. Bet nesi
džiaukite — šiais metais gali
pasikeisti. Jei investavote į
„mutual funds" pažiūrėkite,
kokie jūsų investavimai, palygi
nus su kitais, ar nebūtų jums
geriau investuoti kitur? Patik
rinkite, kaip jūsų kapitalas yra
paskirstytas ir pagalvokite, ar
nereikėtų dalį pinigų perkelti
kitur.
Kartais labai paprasti daly
kai, taupumas, atidumas ir nuo
latinis kruopštumas, sekant bei
tvarkant savo pinigus ir kitą
nuosavybę, gali jums padėti už
sitikrinti patogų ir gerą gyve
nimą. Kaip ir viskas gyvenime,
taip ir taupume nereikia perdėti
ir pasidaryti turtingu skur
džium. Mes savo tarpe randame
žmonių, kurių banko knygutėje
yra sutaupyta didelė suma
pinigų, gaunama gera pensija,
turima keli apartmentiniai
namai, tačiau dar einama ir
ieškoma šiukšlių dėžėse kitų iš
mestų liekanų.

da; A. Venckunas, Santa Moni
ca, CA; V. Valukas, New Haven, CT; Vitas Underys, Livo
nia, MI; Karolis Bertulis, Oak
Forest, IL; Stasys Bernotas,
VisU, CA; A. Norvilas, Ph.D.
Oak Lawn, IL; Alfonsas Motie
jus, Munster, IN; Angelą Krauceliunas, Hot Springs, AR;
Jonas Miežinakas, Hot Springs,
AR; Zigmantas Paulauskas, Or
land Park, IL; A. Linge, Winnipeg Man, Kanada Ona Rusenienė, Palos Hills, IL.

„DRAUGO" RĖMĖJAI
60.00 doL Kostas Bružas,
Homewood, IL;
55.00 dol. Balys Lukas,
Daytona, FL; Alb. Smolinskas,
Chicago, IL;
50.00 dol. Motiejus Žiedelis,
Gary, IN; Kazys Cesna, Worcester, MA; Omahos Lietuvių Ben
druomenės valdyba (per iždinin
kę Aušrelę Sakalaitę), Oma
ha, NE; Efrozina Mikuckienė,
Green Valley, AZ; C. Masaitis,
Thompson, CT;
45.00 dol. Kun. Lionginas
Dieninis, Lansing, MI;
35.00 dol. Marija Strungys,
Chicago, IL;
30.00 dol. Nemira Sumskis,
Chicago, IL; Zenonas Buinevičius, Burbank, IL; Teresa
Ivanauskas, Livonia, MI; Carl
Beinoras, Chicago, IL; dr.
Šarūnas Lazdinis, Kettering,
OH; Rimas Černius, La Grange
Park, IL.
10.00 doL Jonas V. Ruzgys,
Anaheim, CA; Vytautas Matu
lionis, Cleveland, OH; J. Gaila,
Ellicott City, MD; Peter Petrušaitis, Racine, WI; Vanda Rees,
Santa Monica, CA; A. Dabrila,
Dorchester, MA; Kęstutis ir Ra
moną Truškunas, Glendora,
CA; J. Jodwalis, Riverside, IL;
A. ir D. Basiulis, Redondo
Beach, CA; H. ir F. Varaneckas,
Berwyn, IL; Janina Mačiulis,
Danville, CA; Karolis Avižienis,
Orland Park, IL; Jadvyga Stankovičienė, Union Pier, MI;
Marytė Stowell, Vernon Hills,
IL; Dėdinienė, V/orcester, MA;
dr. Bronė Motušienė, Cicero, IL;
P. Jurėnas, Toronto, Ont., Ka
nada; Vaclovas Slusnys, Detroit, MI; Romas ir Kelly
Peleckas, Palatine, IL; R.
Butkūnas, Crystal Lake, IL;
Laima Vaičiūnienė, Chicago,
IL; L. Žėruolis, Hot Springs, AR;
D. Banaitis, Woodhaven, NY; V.
Andrašūnas, Los Angeles, CA;
Aga Kubilius, Westwood, MA;
Aldona Vasonienė, Chicago, IL;
Janina Skama, Cicero, IL; Wanda Urbonas, Juno Beach, FL; V.
Jatulis, Woodland Hills, CA;
Ona Kreivėnienė, Media, PA; V.
Kasniūnas, Beverly Shores, IN;
A. Andrės, Baltimore, MD; Ro
man Biliūnas, Vienna, VA;
Marcelė Uksas, Pasadena, C A;
L. Maskaliūnas, Palos Park, IL;
dr. I. Kulpavičius, Burlington,
Ont., Kanada; Domas Adomai
tis, Chicago, IL; J. Andriukaitis,
Hamilton, Ont., Kanada; Birutė
A. Vindasius, Palos Hills, IL; J.
Grimskis, Racine, WI; Bronius
Snarskis, Ormond Beach, FL;
Valeria Sodys, Rochester, NY;
Aniceta Disler, Montello, WI;
Elena Dovilas, Hillside, IL; J.
Rugys, Toronto, Ont., Kanada;
Niola Čerekas, Warren MI;
10.00 dol. Anna Kroli, Stickney, IL; Vincas Anciulis, Chica
go, IL; Vacys Numgaudas, Harbert, MI; Lionė Simonaitienė,
(už a.a. Praną Stankų, mirusį
5-12-95), Hartford, CT; Jurgis
Leskauskas, Naperville, IL;
John Bulota, Baltimore, MD; V.
Bamdžiulis, Melrose Park, IL;
Povilas Grigalauskas, Sunny
Hills, FL; Bronė Jozaitis, Oak
Lawn, IL; Juozas Kalėda, Semi
nole, FL; Eug. Pažerūnas, Mel
rose Park, IL; Danutė B. Svir
skis, Brockton, MA; Ona Naureckienė, Worth, IL; T. Brazai
tis, V/illoughby, OH; Jonas Pa
lubeckas, Northborough, MA;
Jonas Venckus, Coventry, RI;
Al Totilas, Omaha, NE; Ludmila Stulpinas, Eastport, ME;
Robertas Opele, Palos Hills, EL;
Edvardas Žiaušys, Amsterdam,
NY; Anastasia Binkis, Ply-

kėti, reikia dirbti, reikia taupyti
ir reikia mokėti pinigus išleis
ti. Jei nemokėsi pinigus išleisti,
nenormalus taupumas tave pa
darys skurdžium".
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (Your Money
1996.1.9).
Vienas senas, protingas žmo
Aldona Smulkstlenė
gus pasakė: „Gyventi reikia moir Birutė Jasaitienė

mouth Meeting, PA; Emil ir
Julia Sinkys, Santa Monica,
CA; K. Čampienė, Newtown,
CT, Alfonsas Valavičius, Sunny
Hills, FL; Margs Žymantas, Los
Angeles, CA; J. Burkauskss,
Chicago, IL; Kasys Gricius, San
ta Monica, CA; Balys Budraitis,
Chicago, IL; D. Liutikas, Lockport, IL; Regina Juchnevičius,
Arlington Hts, IL; V. Beržinskas, E. Falmouth, MA; Juozas
Didžiulė padėka visiems
Mikelionis, Seattle, WA; K.
Čepaitis, Etibicoke, Ont, Kana m ū s ų geradariams!

PADĖKA
A-tA.
JURGIS GUAUDA
Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui Jurgiui Gliaudai mirus
1996 m. sausio 3 d. po sunkios parkinaono ligos, nuoširdžiai
dėkojame Kaziui Karatai, Los Angeles lietuvių šaulių vadui,
ir broliams taukams, budėjusiems prie karsto ir karstą
Dėkojame ui tartus ataisveikinimo šodtiut Lietuvos ger
bta konsului Vytautui Čekanauskui, b a Angeles ALTopmn.
Antanui M * Ju;1 rr ; ir organizacijų atstovams: Dramos Sambū
rio — Vincui Dovydaičiui, ateitininkų - Dalilai Polikaitienei,
Dailiųjų Menų klubo — Algirdui Gustaičiui, Lietuvių Rašy
tojų draugijos — Alei Rūtai, Lietuvių Bendruomenes Vaka
rų rajono — Vytautui Vidugiriui, Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos — Karoliui Milkovaieiui, Lietuvių Fronto bičiulių —
Juozui Kojeliui, Lietuvių Teisininkų sąjungos — Ignui
Medžiukui. Taip pat nuoširdi padėka Los Angeles lietuvių
šaulių vadui Kaziui Karužai ui visų apeigų praradimą.
Esame dėkingi Šv. Kazimiero parapijos chorui ir ypač
solistams Rimtautui Dabšiui ir Antanui Polikaiciui.
U i dvasišką paslaugą dėkojame kun. Aloyzui Volskiui ir
prel. Vytautui Olšauskui.
Draugams ir pažįstamiems, kurie dalyvavo rožinio maldoje ir laidotuvėse sausio 8 d. Forest Lawn, Glendale kapinėse
bei visiems, kurie mus užjauta skausmo valandoje — AČIŪ.
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V I E N E R I Ų METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ANTANAS PLYTNIKAS
ŠJŪ. vasario mėn. 8 d. sueina vieneri metai, kai mirė mano
mylimas vyras Antanas. Šią liūdną sukaktį minint š.m.
vasario mėn. 8 d. šv. Mišias bus aukojamos Lietuvių Kolegijoje
Romoje, tą pačią dieną Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Kennebunk Port, Maine ir Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Gar
riaon,N.Y.
Prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a.
Antaną savo maldoje.
Uudinti

Teodora.

V I E N E R I Ų METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ALEKSANDRA UKANDERIENĖ
Š.m. vasario 7 d. sukaks vieneri metai, kai mirė mūsų
mylima Ž"M"", Motina, Močiutė ir Sesuo.
Šią liūdną sukakti minint, iv. Mišios bus aukojamos už
a-a. Aleksandros vėle Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. vasario 10
d., ieštadienj. 10:00 vai. ryto. Po Mišių — paminklo šventi
nimas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a.
Aleksandrą savo maldose.
Uudintis vyras Eugenijus, vaikai — Kristina, Rita,
Andrius s u šeima ir sesuo Janina Mačiulienė.

AtA.
BERNADETAI BELECKIENEI

J

1

mirus, jos vyrui ANTANUI, filatelistų draugijos
,.Lietuva" Garbės nariui ir valdybos vicepirmininkui,
bei jo s ū n u i VYTAUTUI ir dukrai NIJOLEI GRAŽULD3NEI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Marija GUaudtea*, Jurgis GHaadys far
Filatelistų

A.tA.
EUGENIJAI BOGUTIENEI
Amžinybėn iškeliavus, jos dukterims NIJOLEI DĖDINIENEL. VITALIJAI KEBUENEL BIRUTEI FLICK
ir sūnui JONUI su šeimomis, seserims ir kitiems
g i m i n ė m s iioje skausmo valandoje nuoširdžią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A.tA.
BRONEI KVIKLIENEI,
reiškiam gilią užuojautą jos dukroms RŪTAI,
RAMUNEI, DANGUOLEI, jų šeimoms ir visiems
artimiesiems.
Dr. J. Dainauskas
M. Kuprienė
S. Didžiulienė
A. Jankauskienė
E. Varankieni
B. Židonienė
Mylimai Motinai

„Lietuva"

A.TA
BRONEI KVIKLIENEI
mirus, jos dukroms DANGUOLEI, RAMUNEI ir
RŪTAI, jų šeimų nariams bei artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

Mara ir Vytautas Vygantai
Regina Kudzmienė
Mirus ilgametei bendradarbei, Ruah Presbyterian St.
Luke's Medical Center histologijos technikei

draugija

Ina ir Vytautas

Užgiriai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS

DAIMID

FUNERAL D I R E C T O R S
a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E
B R I G H T O N PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE.
1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741

A.TA.
BRONEI KVIKLIENEI
m i n u , dukras RŪTĄ KULIKAUSKIENE, RAMUNE
LUKJENE ir DANGUOLE KVIKLYTE su šeimomis
nuoširdžiai atjaučiame.
Dalia ir Vytautą* Černiai
Vida ir Egidijus Radveniai
Los Angeles, California

LACK et SONS
FUNERAL D I R E C T O R S
P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHWAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARCJUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL P H O N E S
1-708-974-4410

Raseinių Vastvbinės gimnazijos lietuvių kalbos moky
tojai

A.TA.
BRONEI SALADŽIŪTEI
KVIKLIENEI
į Amžinybe išėjus, reiškiame užuojautą b būdome kar
tu s u jos dukromis - RŪTA, RAMUNE ir DAN
GUOLE bei jų šeimomis.
Velionės mokiniai:
EmilŲa Juodkai** Valantinienė
Vytautą* Valantinat
Vytauto* Juodka

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST
CICERO 5940 W 35 ST
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST
TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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, , L a i š k ų l i e t u v i a m s " il
Vasario 16 d., 12 vai. dienos
Čikagos Richard J. Daley cent gametis redaktorius kun. Juo
ro Balzeko lietuvių kultūros zas Vaišnys nusiskundžia, kad
muziejus rengia Rasos Poskoči- jo rašomoji mašinėlė labai „pa
mienės vadovaujamo „Spindu vargo" ir atsisako tarnauti. Kad
lio" tautiniu šokių kolektyvo ir pats redaktorius nepradėtų
pasirodymą. Koncertas skirtas nuovargiu skųstis (kas rašytų
Vyresniųjų lietuvių centre
paminėti Lietuvos nepriklau tada „Laiškus lietuviams"?)
— „Seklyčioje" — vasario 7 d.,
somybės paskelbimo metines. labai pageidautų, gal koks ge
trečiadienį. 2 vai. popiet, bus
Kviečiame visus palaikyti mūsų r a d a r i s galėtų redakcijai
sveikatingumo paskaita, kalbės
padovanoti kompiuterį- Kreiptis
šokėjus.
dr. Romualdas Povilaitis. Dantelefonu (312)737-8400.
tistas-pensininkas savo paskai
Dėl n e p a p r a s t a i atšalusio
toje kalbės tema: „Žvilgsnis į o r o Čikagoje pagausėjo gaisrų
Muzikė Birutė Mockienė, Lie
praeit}". Po paskaitos bus pie ir apsinuodijimų smalkėmis, to tuvoje baigusi Vilniaus Muzikos
tūs. Visi kviečiami ir laukiami. dėl miesto sveikatingumo įstai akademijoje dirigavimo studijas,
Atvykite!
gos, ugniagesių vadovybe ir prieš ketverius metus su šeima
policija perspėja gyventojus lai atvyko į JAV, o pereitą vasarą
Smagus M a r d i - g r a s ren
kytis ypatingo atsargumo, kad apsigyveno Čikagos apylinkėje
ginys bus Nekalto Prasidėjimo
netaptų šių nelaimių statistikos ir rudeni įsijungė į Palaiminto
parapijoje B r i g h t o n P a r k e
Jurgio Matulaičio misijos choro
duomenimis.
vasario 17-18 d. Klebonas
veiklą. Ji su Rasa Poskočimiene
Anthony Puchenski kviečia
paruošia chorą ir jam diriguoja.
visus jau dabar pasižymėti šią
Helen Sepikienė, gyv. Van Dabar choras ruošiasi dalyvauti
datą ir dalyvauti priešužga- Nuys, CA, yra viena uoliausių
LB Lemonto apylinkės Vasario
vėnimame pasilinksminime, o lietuviškų knygų skaitytojų, iš
16 minėjime. B. Mockienė diri
savo dalyvavimu padėsite mūsų knygyno nuolat užsi
guos chorui pamaldų metu
parapijai, kuriai labai trūksta sakanti lietuviškų knygų už
bažnyčioje ir minėjimo meninėje
lėšų.
nemažas dolerių sumas. Kai tik programoje PLC didžiojoje
Sesuo M a r g a r i t a B a r e i  paskelbiami knygų sąrašai salėje. Iškilmingos pamaldos ir
kaitė yra pakviesta į Lietuvą „Drauge", tuoj atsiliepia ši minėjimas bus sausio 18 d.,
dviems mėnesiams koordinuoti lietuviškos spaudos mylėtoja. sekmadienį. Visi kviečiami
įvairias programas naujuose Taigi, nors 1996 metai dar labai dalyvauti.
Palaiminto Jurgio Matulaičio nauji, Helen Sepikienė vėl užsi
namuose. I JAV ji grįš kovo sakė daug knygų. Džiaugiamės!
K a u n o Technologuos uni
mėn. pradžioje.
versiteto prof. Rimantas Bane
J u o z a s Mikutavičius, Lietu
J e i planuojate važiuoti i vos Respublikos Kultūros mi vičius sausio mėn. skaitė pra
Lietuvą ir nenorite varginti nisterijos Liaudies kultūros cen nešimą tarptautinėje konfe
savo giminių, palankiomis sąly tro direktorius, X lietuvių tau rencijoje (Polychar4, Universigomis, geroje vietoje, galima tinių šokių šventės organiza ty of North Texas, Denton, TX)
išsinuomoti butą Kaune pati cinio komiteto pirmininkei Jū- skirtoje polimerų (plastikų)
struktūros, perdirbimo technokimoje šeimos globoje. Kreiptis
ratei Budrienei pranešė, kad l o g i j o s ^ ^ ^ t y r i m o k l a u .
— Eugenijus Danilevičius tel.
šventėje dalyvaus du jaunimo s i m a m s . š i o j e konferencijoje
011-370-7-768500. Adresas M.
šokių ansambliai iš Lietuvos: dalvavo polimerų srities moksli
Gimbutienės 6-77, Kaunas. Gali
Panevėžio laisvalaikio kultūros ninkai iš Amerikos, Europos,
parūpinti atostogas prie ežerų
centro j a u n i m o a n s a m b l i s Europos, Azijos ir Afrikos — iš
Zarasų krašte.
„Grandinėlė" (vadovė Zita Rim- daugiau kaip 30 valstybių. Prof.
LB Lemonto apylinkės val kuvienė) ir Klaipėdos universi- R Banevičius yra hab. daktadyba ruošia Vasario 16-tosios teto jaunimo ansamblis „Vėt- r a s v i e n a s ž i n o m ų m o k s i j .
minėjimą vasario 18 d. Minėji runge". Sių ansamblio narių di- n i n k ų d i r b a n č i ų naujų konmas pradedamas 11 vai. šv. džiausia kelionės išlaidų dalis s t r u k c i n i ų medžiagų (šilumai
Mišiomis Palaimintojo Jurgio bus p a d e n g i a m a Lietuvoje atsparių plastikų mechaninių
Matulaičio misijos bažnyčioje, o esančių rėmėjų. X Lietuvių tau- savybių) tyrimo srityje. Jis yra
po Mišių minėjimas bus tęsia tinių šokių šventė vyks šešta skaitės mokslinius pranešimus
mas Pasaulio lietuvių centro dienį, liepos 6 d., Rosemont Ho- Anglijoje, Italijoje, Švedijoje,
rizon stadione.
salėje.
Lenkijoje, Rusijoje ir dabar
JAV. Kauno Technologijos uni
versitete jis dėsto studentams
bei magistrams medžiagų me
chanikos ir polimerinių sistemų
mechanikos kursus.
Šioje koriferencjjoje R. Banevi
čius atstovavo Lietuvos moks
lininkams plastikų tyrimo srity
je, tuo pačiu buvo minėtos kon
ferencijos mokslinio komiteto
nariu ir atstovavo Lietuvai 45
valstybių tarpe. Pasibaigus kon
ferencijai, prof. R. Banevičius
aplankė kolegas Čikagoje.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šį s e k m a d i e n i , vasario 4 d.,
Čikagoje ruošiama didinga pa
triotizmo manifestacija —
Sausio 13-tosios įvykių paminė
jimas. Neišsigąskite šalčių:
dideliame būryje bus šilta, nes
visus šildys Tėvynės meilės
ugnis! Sv. Mišios — 10 vai. ryte
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
Brighton Parke; tuoj po Mišių
vainiko padėjimas Jaunimo cen
tro sodelyje prie paminklo Žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės; 12:30
didžiojoje salėje akademija, ku
rioje kalbės prof. Vytautas
Landsbergis, o meninę dalį at
liks ..Dainavos" ansamblio vyrų
oktetas ir tautinių šokių grupės
„Grandis" bei „Spindulys".
Minėjimas nebus ilgas, bet pras
mingas. Dalyvaukime!
„Žaliųjų kortelių" loterija
bus vykdoma nuo vasario 12 iki
kovo mėn. 12 d. Informacijas
teikia LB Socialinių reikalų
raštinė ..Seklyčioje". Daugiau
apie šią loteriją bus paskelbta
ateinančią savaite.
J o s e p h R u m b u t i s , Wickliffe.
OH, siųsdamas „Draugo" pre
numeratos mokestį, taip pat už
knygas, kalėdines atvirutes ir
kalendorių, pridėjo 91 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame už dova
ną, nes tik tokie gerieji rėmėjai
sudaro sąlygas dienraščio ilges
niam egzistavimui.
Prof. P e t r a s J o n i k a s yra
susirgęs. Dabar jis yra Fairfax
Nursing Home. 3601 S. Harlem
Ave.. Benvyn, IL. kmb. #308.
Prašoma nesiųsti jam knygų ar
korespondencijos. Pageidau
jama, kad kolegos profesoriai,
buvę studentai ir draugai jį ap
lankytų.

Geležinio Vilko būrelis, veikiantis Maironio lit. mokykloje Lemonte, globojamas Lietuvos istorijos
mokytojos Gražinos Sturonienės 'kairėje), kad mokiniams būtų suteikta daugiau progų artimiau
susipažinti su Lietuvos istorija, kultūra, svarbiausiais įvykiais ir žmonėmis. Būrelis veikia po
pamokų šeštadieniais.
Nuotr Petro Plačo, 10 skyriaus mokinio

x Baltic Monumentą, Inc.,
x Gediminas Pranskevį2621 W. 71 Street. Chicago. IL. čius užpildo pajamų mokesčių
Te!. (312) 476-2882. Visų rūšių formas (income tax). Reikalui
paminklai, žemiausios kainos,
esant, atvažiuoja į namus.
genausiomis sąlygomis.
Kreiptis: 708-656-2550 arba
(ak 708-656-1293.
<sk)
Advokatas
z Pranas G. Meilė, CPA
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
sąžiningai užpildo Income Tax
;M<» V> (,3 St.. Chicago. IL 60629
formas. Dabartiniai pajamų
Tel. (1-3121 770-5162
mokesčių įstatymai žymiai ap
14325 S. Bei! Rd., Lockport. !L 60441
sunkino ir ateityje apsunkins
Tel ("08) 301-4S66
V alandos r3Cd; susitarime
metinį mokesčių fermų užpil
dymą. S k a m b i n k i t e : 708424-4425, adresas: 4931 W. 95
Advokatas Gibaitis
St., Oak L a w n , IL,
(sk)

]

6247 S Kedzie Ave
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise
ADVOKATAS
V'vtenis Lietuvninkas
4536 W. 63th Street
Chicago, IL 60629
•Skersai gatves nuo ..Draugo"
T e l : 312-2S4-O1O0
Valandos pagai susitarimą.

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: I N T E R V I D E O ,
3533 S. A r c h e r Ave., Chicago,
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Sav. P e t r a s B e r n o t a s .
(sk)

^*MS*etf

z O p e r ų arijų popietė: sol.
Genovaitė Bigenytė, sopranas,
muz. Alvydas Vasaitis, fortepi
jonas, Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, LL 1998 m. va
sario U d., sekmadienį, 1 vai.
p.p. Visas pelnas muziejaus
fortepijono pirkimo išlaidoms
padengti.
(sk)
x J e i r e i k i a įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License),
kreipkitės į E d Sumaną, tel.
1-708-246-8241. Aš p a d e d u
pensininkams.
(sk.)
x Jau laikas tvarkyti
mokesčius valdžiai! Algis A.
L u n e c k a s , kaip ir visada per
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums
patarnauti. Šeštadieniais bus
įstaigoje 4536 W. 63rd St.,
Chicago, prieš „Draugo" pasta
tą. Dėl susitarimo, prašau
skambinti 312-284-0100. Reika
lui esant, su malonumu atvyks
į namus. Algis A. L u n e c k a s ,
Accountant.
fsk)

Ateitininkų namų vakaronėje i.m. sausio 12 d. poete Juuja Svabsita-Gylians, praėjusių metų
Lietuvių Rašytojų drauguos laureate, sveikina Irena Polikaitien* ir Aldona Kamantiene.
Nuotr. A l i Pargausko

Mokytojų studijų s a v a i t ė
FILATELISTAI RUOŠIASI
įvyks rugjūčio 4-11 d. Daina
JUBILIEJUI IR PARODAI
voje. Mokyklų vedėjai skatina
mi atsiųsti bent vieną savo
F i l a t e l i s t ų draugijos „Lie jubiliejaus proga išleistų ati
mokyklos atstovą pasitobulini t u v a " susirinkimas įvyko sau tinkamą pašto ženklą. Deja
mui. Mokytojų studijų savaitėje, sio 28 d., sekmadienį, 12 vai. buvo pavėluota, nes sekančių
atkreipiant dėmesį į pereitų vidudienį, vienoje Jaunimo cen metų pašto ženklų projektai turi
metų dalyvių pageidavimus, tro klasėje. Susirinkimą pradėjo būtii patvirtinti ligi gruodžio 1 d.
priešpietinis darbo laikas bus ir pravedė pirm. Jonas Varia- Buvo prašyta, jei jau nebėra
skirtas mokytojų lavinimui bei kojis. J i s pranešė, k a d šiais laiko išleisti pašto ženklą, kad
mokyklinių rūpesčių gvilde m e t a i s draugijai s u e i n a 50 išleistų bent jubiliejui paminėti
nimui. Šiam reikalui sudarytas veiklos metų (įsteigta 1946 m.) voką ir antspaudą. Pagyvensim,
komitetas, kuris jau du k a r t u s ir ruošiama XXVI filateline pa pamatysim.
susitiko s v a r s t y b o m s . Pro roda. Šiais metais ji bus spalio
Išleisti du biuletenio nume
gramos komitetui vadovauja 25-27 d. Balzeko Lietuvių kultū riai, kas kartą vis geresnės
mokyklų konsultantė J ū r a t ė ros muziejuje, Gintaro salėje. kokybės. Medžiagos užtenka,
Harris. Kitos narės: LB Švie P a r o d a i bus naudojami nauji nes turime bendradarbių ne tik
timo tarybos pirm. Regina metaliniai rėmai. Dalis j a u čia, Amerikoje, bet ir kituose
Kučienė, LB Švietimo tarybos n u p i r k t a , k i t a d a l i s b u s kraštuose. Deja, spausdinimo
koordinatorės mokykliniams p e r k a m a , kai pasižadėję pir kaina kyla. Turėsim mažinti
reikalams Vida Brazaitytė ir kimui aukoti išpildys savo paža puslapių ar numerių skaičių. O
Aldona Rauchienė, Čikagos lit. dus. Draugija įstojo į ameri biuletenis mielai laukiamas ir
mokyklos direktorė J ū r a t ė k i e č i u f i l a t e l i s t ų
s ą j u n g ą Lietuvoje, vėl, deja, vieno nume
Dovilienė ir Maironio (Lemonte) (American Philatelic Society). rio pasiuntimas oro paštu kai
lit. mokyklos direktorė Eglė Tai m u m s duoda reklamos. Šio nuoja 4 dol. Dėkojo Ę. Jasiūnui,
Novak.
mūsų žygio dėka įstojo trys nau .Lietuvių balso" redaktoriui, už
ji nariai. Iš viso nuo praeito susi didelę jo ir jo štabo pagalbą, ruo
šiant biuletenį.
z „Saulutė", Lietuvos vai r i n k i m o įstojo 8 nauji nariai.
kų globos būrelis, dėkoja už au
50 m. sukakčiai paminėti ruo
Buvo kreiptasi į Lietuvos vy
kas padėti našlaičiams, vai riausybe, k a d ji draugijos 50 m. šiamasi išleisti medalį. Jo pro
kams su negalia ir gausioms šei
jektus susirinkimui rodė L.
moms Lietuvoje: Nijolė KersK a i Č i k a g a s u k a u s t y t a Volodka. Parodai ruošti sudary
nauskaitė $20, Jadvyga Povilai- s t i n g d a n č i ų š a l č i ų , p a t s tas komitetas, kuriam pirmi
tienė $20, Dalius Vasys $250, geriausias laikas pasvajoti apie ninkaus draugijos pirm. Jonas
Pranas Meilė $25, Ona Ven- v a s a r o s dienas. J u k ne visi ga Variakojis, o komitete pasilieka
cienė $30, Contracting Resour lime išvykti į šiltus k r a š t u s ir beveik visi tie patys nariai,
ces, Inc. (John McLinden) $100, t e n smagiai praleisti žiemą... O kurie darbavosi XXV parodą
Rima Navickaitė $50. Ačiū! a t e i n a n t i vasara į Čikagą atneš ruošiant.
„Saulutė", 419 Weidner Rd., didele dovaną — Dešimtąją tau
Apsvarsčius savus reikalus,
BufTalo Grove, IL 60088. Tel. t i n i ų šokių švente. Joje inten pasvarstytas ir būsimasis susi
847-7949 arba 847-541-3702. syviai ruošiasi dalyvauti Ame jungusių Toronto ir New Yorko
TAX ID 1363003339.
rikos, Kanados, Pietų Ameri filatelistų draugijos vardas.
(sk) kos, Vokietijos, Australijos — Nenorėta, kad jie pasivadintų
Šiaurės Amerikos filatelistų
x Dėmesio, radijo klausy
z Mae Marcouz, iš Meriden, žodžiu, k o n e visų užsienio
tojai! Keičiasi PIKO VALAN Conn., rašo: „Mano duktė Kalė lietuvių t a u t i n i ų šokių grupės. draugija, nes toks vardas ro
DOS laikas! Nuo pirmadienio dų švenčių proga davė man do Bus svečių ir iš Lietuvos. Šventė dytų, lyg ir mes esam su jais į
sausio 29 d., kviečiame klausy vaną — čekį $150 skirtą Lietu vyks liepos 6 d. Rosemont Hori- vieną draugiją susijungę. Mes
tis mūsų laidų nuo 1:45 iki 3 v. vos našlaičių paramai. Noriu zon patalpose. Ruoškimės visi dar norime veikti nepriklauso
p.p. iš tos pačios WNDZ radijo žinoti našlaičio/tės vardą ir joje dalyvauti, norą ir ne kaip mai.
Susirinkimo pertraukos metu
stoties 750 AM bangomis. Ža adresą, kad ir asmeniškai galė šokėjai, bet bent kaip žiūrovai.
ir po susirinkimo pasivaišinta J.
dame Illinois, Indiana, Michi- čiau jiems padėti". Dėkojame už
• Variakojienės ir Pr. Masigan bei Wisconsin visuomenei tokią puikią dovaną! „Lietuvos
x TRANSPAK
prmneia: lionienės paruoštais užkan
įdomesnes, ilgesnes kasdienines Našlaičių globos" komitetas.
„Pirmoji inksto persodinimo džiais, pabendrauta, pasišnekė
radijo laidas. Savaitgalio tvar
(sk) operacija Lietuvoje buvo a t l i t t a
ta, pasižiūrėta į naujausius
karaštis lieka tas pats: laida
prieš
25
metus.
Lietuvoje
gyve
z
NAMAMS
PIRKTI
P
A

Lietuvos pašto ženklus.
skirta Lietuvos praeičiai VERS
n
a
apie
du
šimtai
žmonių
su
per
SKOLOS
duodamos
mažais
mė
J.M.
MĖ šeštadieniais 10 v.r., o
sodintais
kito
žmogaus
inkstais:
nesiniais
įmokėjimais
ir
pri
kultūrinė-pramoginė laida VAI
RAS sekmadieniais nuo 10 iki einamais nuošimčiais. Kreipki daugeliui operacija atlikta prieš
Beverly Shores Lietuvių
11 v.r. taip pat per WNDZ. Li- tės į Mutual Federal Savings, keliolika metų, o vienam jų — k l u b o r e n g i a m a s V a s a r i o
t h u a n i a n New* Badio, ŽEMĖ 2212 West Cermak Road — d a u g i a u , negu prieš 20 metų . 16-sios minėjimas vyks vasario
P i n i g a i , siuntiniai ir komer
L. PRODUCTIONS, P O Boz tel, (312) 847-7747.
c i n ė s siuntos i Lietuvą. Mais 25 d., 12 vai.: šv. Mišias Šv.
(sk)
1161, Oak P a r k , I L 60304.
Onos bažnyčioje aukos kun. An
z Automobilio, namų ir li to s i u n t i n i a i . T R A N 8 P A K , tanas Saulaitis, SJ. Vargonais
Red. tel. 708-3864)656. Praneš
kite kitiems apie naują tvarka gos draudimas atvykusiems iš 2638 W. 69 St., C h i c a g o , I L , gros muz. Vytautas Gutauskas.
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip t e l . 312-436.7772.
raštį. Iki pasiklausymo!
Po pamaldų bus akademija, ku
(sk)
tis
pas A. Lauraitį, A. & L. In
(sk)
rioje kalbės buvęs partizanas,
surance Agency, 9439 S. Kedzie
politinis kalinys ir tremtinys
x Šiuo metu „Lietuvos Naš Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
x
R
i
m
a
K
m
t
u
l
y
t
ė
,
Oak
Povilas Vaičekauskas.
laičių globos" komitetas Lie 60805-2325. Tel. 708422-3455.
P
a
r
k
,
IL,
nori
globoti
našlaiti
tuvoje remia netoli 500 naš
(sk) Lietuvoje. Atsiuntė $150 — me
laičių. Našlaičių paramą ki
z Greit parduodu vienos ir
z Prieš u ž s i s a k y d a m i pa tinį globos mokestį. Dėkojame!
tiems metams pratęsė šie asme minklą, aplankykite St. Cadviejų seimų namus Chicagoje
nys, atsiųsdami po $150 — jų simir Memorials, 3914 W. „ L i e t u v o s Našlaičių g l o b o s " ir apylinkėse. Skambinkite
globojamo našlaičio metini mo l l l t h St. Turime didelį pasirin komitetas, 2711W. 7 1 8 L , Chi RE/MAX REALTORS, Rimas
kestį: D o n a t a * ir Loreta kimą: matysite granito spalvą, c a g o , I L 60620.
Stankus, tel. (312) 5866966 ar
(sk)
Kavaliūnai Carol Stream LL, dydį ir t.t. Gaminame pamink
ba (708) 425-7161.
Marija Remienė Westchester lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
(sk)
x S e p t y n i ų d i e n ų kelionė į
LL, Vita ir Romualdas Stri pageidavimą, brėžinius. Prieš
z J u o s a s Bacevičius patar
maičiai, Boca Raton FL, ir Bi pastatant paminklą, galėsite ap b t a p a , Mexfeo - $7t». I kainą
rutė Prapuoleni*, Oak Lawn, žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa įskaičiuojama: lėktuvo bilietas, naus namų, apdraudų, „income
viešbutis ir maistas. Kreiptis: tax" reikalais. Casa Blanca
IL. Našlaičių vardu nuoširdžiai darytas, kaip buvo jūsų pagei
dėkojame! JLietuvos Našlaičių dauta. Sav. Lilija ir Vilimas Teresė Lssniauekienė, Travel R E ^ 6529 a Kedzie, Chicago,
C e n t r e , LUL.tsL 847-526-0773. I L teL 706403-7334.
globos" komitetas.
Nelsonai. Tel. 312-2334335.
(sk)
(sk)
(sk)
(sk.'
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