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Premjero pareigas laikinai
eis M. Stankevičius
Vilnius, vasario 8 d. (Elta) —
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Laurynas
Mindaugas Stankevičius laiki
nai eis ministro pirmininko
pareigas, kol bus sudaryta nau
ja vyriausybė. Toki dekretą va
sario 8 dieną pasirašė preziden
tas Algirdas Brazauskas, po
daugiau kaip pusvalandi truku
sio susitikimo su vyriausybės
nariais.
Tuoj po susitikimo surengto
je spaudos konferencijoje pre
zidentas taip pat informavo, kad
vadovaudamasis Konstitucijos
84 straipsnio 7 punktu ir atsi
žvelgdamas j Lietuvos vyriausy
bės atsistatydinimo pareiškimą,
jis pasirašė dekretą dėl Lietuvos

Respublikos vyriausybės atsis
tatydinimo ir paprašė jos laiki
nai toliau eiti pareigas.
Vadovaudamasis Konstituci
jos 84 straipsnio 5 punktu ir
atsižvelgdamas į Lietuvos
Seimo pritarimą;, prezidentas
pasirašė dekretą dėl ministro
pirmininko Adolfo Šleževičiaus
atleidimo iš einamų pareigų.
Dekretai įsigalioja nuo pasi
rašymo dienos.
Spaudos konferencijoje prezi
dentas pasakė, jog premjero
kandidatūra bus svarstoma
penktadieni su Seimo frakcijų
vadovais ir pareiškė tikis, jog
galutini sprendimą pateiks pir
madieni.

Prezidentas siūlo naujuoju
premjeru skirti Mindaugą
Stankevičių
Vilnius, vasario 9 d. (AGEP)
— Naujuoju Lietuvos ministrų
kabineto vadovu prezidentas
Algirdas Brazauskas siūlo skirti
dabar laikinai premjero parei
gas einantį Valdymo reformų ir
savivaldybių reikalų ministrą
Mindaugą Stankevičių. Naujuo
ju Lietuvos Banko valdybos pir
mininku A. Brazauskas norėtų
matyti dabartini finansų mi
nistrą Reinoldijų Šarkiną.

Šias kandidatūras prezidentas
siūlo svarstyti Seimo frakci
joms, su kuriomis konsultacijas
dėl naujų pareigūnų skyrimo
pradėjo penktadieni po pietų.
Pirmiausiai prezidentas priėmė
LDDPfrakciją,vėliau kalbėjosi
su opozicinių Seimofrakcijųna
riais.

Šalies vadovas pageidavo
frakcijų nuomone staoti jau pir
madienį.

Centro Sąjunga nedalyvaus
naujojoje vyriausybėje
Vilnius, vasario 9 d. (AGEP)
— Seimo narys, Centro Sąjungos
pirmininkas Romualdas Ozolas
pabrėžė, kad jo vadovaujama
partija su naująja vyriausybe
neketina bendradarbiauti.
Penktadienį spaudos konferen
cijoje jis atmetė bet kokias
spekuliacijas apie galimą Cent
ro Sąjungos narių dalyvavimą
vyriausybėje.
R. Ozolas apgailestavo, kad
prezidentas Algirdas Brazaus
kas numato tartis dėl naujojo
premjero skyrimo tik su Seimo
frakcijų, o ne su visų šalies
partijų atstovais. Tačiau jis sakė
nelaikąs naujos vyriausybės for
mavimo „itin svarbiu darbu".
Svarbiausia, pasak jo, pasiruošti
kitiems Seimo rinkimams.
Tai, kad prezidentas linkės
naujos vyriausybės formavimą
„pavesti senajai komandai", R.
Ozolo nuomone, yra pasidavi
mas „ką tik nugalėtai partijai".
Svarbiausia naujosios vyriau
sybės darbu ir pereinamojo

laikotarpio užduotimi, paauk R.
Ozolo, būtų šalies piliečių
mokumo pagerinimas. Ozolas
taip pat išreiškė viltį, kad
prokuratūros iškelta byla
buvusio premjero Adolfo Šleže
vičiaus indėlio Lietuvos Akci
niame Inovaciniame Banke at
siėmimo ir palūkanų dydžio
nustatymo aplinkybėms ištirti
pasieks teismą. Šį teismo pro
cesą, jeigu jis įvykto, R Ozolas
pavadino „svarbiausiuoju vals
tybės rūpesčiu".
Centro Sąjungos vadovo nuo
mone, „rezultatyvi" šios bylos
pabaiga reikštu, kad į Lietuvą
grįžta teisingumas. „Teisė
tvarkos atsigavimą", pasak R.
Ozolo, dar labiau sustiprintų
bylos iškėlimas pagal bankų
krize tyrusios grupės išvadą,
kad atsakingų vyriausybės ir
Lietuvos Banko pareigūnų
veiksmuose gali būti tarnybinio
aplaidumo bei piktnaudžiavimo
požymių.

palankiau vertintų bendros politinės ekonominės sąjungos įkū
rimą. Lietuvoje ui tai pasisakė
83% apklaustųjų, Latvijoje ir
Estijoje - po 76%. Apklausos
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP) rezultatus paskelbė dienraštis
— Daugiau nei pusė Baltijos .Respublika".
šalių gyventojų pritartų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos karinės
sąjungos įkūrimui. Tokią išvadą Parašo atitaisymas
padarė visuomenės apklausos
Vakar dienos laikraštyje
firma „Baltijos tyrimai", tokį parašas po nuotrauka turėjo
klausimą uždavusi statistiškai būti toks: Sausio 22 d. premjeras
atrinktam skaičiui Baltijos Adolfas Šleževičius (kairėje)
šalių gyventojų sausio mėnesį. Seime sėdėjo salia vidaus rei
Lietuvoje teigiamai atsakė 69% kalų ministro Romasio Vaite
apklaustųjų, Latvijoje — 67% ir kūno. Tuo metu premjeras atsi
Estįjoje - 64%.
sakė prezidentui parduoti Vaite
kūno atsistatydinimą, kurį pa
Baltijos piliečių pritarimas galiau jis gavo sausio 29 dieną.
karinės sąjungos idėjai prieš Vėliau prezidentas kelis kartus
tarauja šalių vyriausybių po prašė ir premjero atsistatydi
zicijoms.
nimo, bet pastarasis atsisakė jį
Baityos šalių gyventojai dar įteikti. Vasario 8 d. prezidentas

Baltijos piliečiai nori
karinės sąjungos
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Nauja čečėnų ir rusų
konfrontacija Grozne
Maskva, vasario 8 d. (NYT) Rusijos karas su Čečėnija ket
virtadienį pasiekė naują, pavo
jingą aklavietės tašką, rašo Michael Specter, „The New York
Times" laikraštyje. Čečėnijos
sostinėje Grozne taikiai protes
tuojančią 1,000 žmonių minią
apsupo Rusijos kariuomenės
ypatingųjų dalinių pajėgos.
Susirinkę prie Čečėnijos
Prezidentūros rūmų griuvėsių
protesto dalyviai — ne kovotai,
bet paprasti civiliai, dauguma
senyvi čečėnai ir rusai, kuriems
daug metų užsitęsęs karas
įgriso iki paskutinio laipsnio —
ten jau yra nuo praėjusio sek
madienio, kai Maskvos rtatytinė vyriausybė buvo nutarusi
duoti jiems leidimą toje vietoje
pravesti protesto akciją, rei
kalaujant iš Čečėnijos išvesti
Afcact Frmce-Praar
Rusijos kariuomenę.
Četengo* Matinėje Grozne si* savaitę tūkstančiai čečėnų dalyvauja protesto akcijoje prie Čecemjoe
Tai buvo pirma spontaniška
Prezidentūros rūmų griuvėsių, reikalaudami iŠ šalies išvesti Rusijos kariuomenę. Rusų
politinė
manifestacija Čečėnijoje
šarvuočiam* ketvirtadieni juos apsupus, jie nesijudino ir pagaliau rusai atsitraukė. Protesto
po
to,
kai
1994 m. gruodžio
dalyviai stato užuovėjas, nes numato ilgą protesto akciją.
mėnesį Rusijos 40,000 karių
buvo įvesti į Čečėniją numal
datėje apygardoje, o vienmanda šinti šios šalies žygius atsiskirti
tėje apygardoje būtų surengti nuo Rusijos Federacijos. I šią de
pakartotiniai rinkimai.
monstraciją sunkvežimiais iš vi
Už Landsbergio projektą bal so krašto suvažiavo tūkstančiai
Vilnius, vasario 6 d. (AGEP) perduodamas kitos partijos
— Seimas antradienį atidėjo Sei sąrašui. Tokia nuostata savo 40 Seimo narių, o už J. Ber Čečėnų ir susirinkę prie buvu
mo rinkimų įstatymo 81 straips numatyta ir tuo atveju, kai natonio — 39. Tačiau, kadangi sios Prezidentūros griuvėsių rei
nio pakeitimo ir papildymo rinkimų metu partija ar politinė prieš balsavimą įsiregistravo 85 kalavo, kad Rusijos kariuomenė
svarstymą, tačiau balsuojant už organizacija laimi daugiau vie Seimo nariai, V. Landsbergio būtų išvesta iš Čečėnijos.
įvairius galimus projektus, pa tų, nei yra kandidatų jos sąraše. pasiūlymas taip pat nesurinko Rusijos Dūmos narys, buvęs
sirinko opozicijos vado Vytauto Pateikdama/savo projektą, V. balsų daugumos. Opozicijai pa Rusijos parlamento pirminin
reiškus dėl to nepasitenkinimą,
Landsbergio siūlomąjį.
Landsbergis pabrėžė, kad jau J. Bernatonis, pirmininkavęs kas, čečėnas Ruslan Chasbulatov klausė: „Ko rusai tikėjosi
Šio straipsnio pakeitimas leis daugiau nei metai Seimo narių
tų išspręsti dabar susidariusią skaičius neatitinka Konsti posėdžiui, paskelbė svarstyme Šiame krašte?" Užsimindamas
gruodžio 17 d. Rusijos suorga
ir rinkimų įstatyme nenumaty tucijos ir kaltino neveiklumu pertrauką.
Seimui taip pat yra pasiūlytas nizuotus rinkimus ir Čečėnįy e,
tą padėtį, kai dviems pagal Seimo valdybą bei Vyriausiąją
LDDP sąrašą išrinktiems Seimo rinkimų komisiją, iki šiol ne svarstyti, bet dar nepateiktas, Chasbulatov sakė: „įvyko rinki
nariams mirus, o partijos rinki pasiūliusias, kaip spręsti prob LDDP frakcijos pavaduotojo mai, kuriais niekas netikėjo....
mų sąraše nebesant kitų kandi lemą. Jis taip pat kaltino LDDP Algirdo Kunčino projektas. Čečėnija yra valdoma kaip Rusi
datų, Seime yra 139 nariai. Tuo sprendimo vilkinimu, nes, anot Pagal jį numatyta, kad pri
tarpu Konstitucijoje numatyta, Landsbergio, siūlomas spren trūkusi neišrinktų kandidatų
kad Seime turi būti 141 narys. dimas nepalankus dabar val politinė orgnizacija galėtų pati
pasirinkti kitą sąrašą, iš kurio
Pagal Vytauto Landsbergio dančiajai partrjai.
turėtų būti papildytas Seimo
parengą projektą numatyta, Balsuojant už pirmąjį pa
narių skaičius.
kad tokiu atveju atliekantis siūlymą, Seimas atmetė LDDP
Seimo nario mandatas būtų frakcijos seniūno pavaduotojo
Vilnius, vasario 9 d. (AGEP)
LDDP gavo
Justino Karoso siūlymą, pagal
—
Krikščionys demokratai ma
kurį, susidarius dabartinei
privatizavimui
J A V lietuviai
no, kad premjero Adolfo Šleže
situacijai, Seimo nario vieta
vičiaus atstatydinimas nepakei
neprivatizuotinas
apdovanoti Gedimino liktų neužimta.
čia politinių jėgų santykio
Per kitą balsavimą Vytauto
patalpas
ordinais
ir neketina dalyvauti nau
Landsbergio pasiūlymas surin
Vilniue, vasario 8 d. (BNS, jos vyriausybės formavime,
Vilnius, vasario 9 d. — Pre ko vienu balsu daugiau nei
zidentas Algirdas Brazauskas Seimo pirmininko pavaduotojo AGEP) — Vyriausybė leido Lie pasakė Krikščionių Demokratų
penktadienį išleido dekretą, Juozo Bernatonio projektas, tuvos Demokratinei Darbo Par Partįjos pirmininkas, Seimo na
kuriuo Didžiojo Lietuvos Kuni pagal kurį vienas tos pačios par tijai privatizuoti beveik 1,000 rys Algirdas Saudargas penkta
gaikščio Gedimino ordinu ap tijos narys, išrinktas vienman kv. m. patalpų, esančių nepri dienį įvykusioje spaudos konfe
dovanojami keturi užsienio lie datėje apygardoje, taptų Seimo vatizuotinuose miestų bei rajo rencijoje.
tuviai.
Jis taip pat pabrėžė, kad
nariu, išrinktu daugiaman- nų savivaldybių administraci
niuose pastatuose. Vyriausybės krikščionys demokratai pasi
Dekrete rašoma, jog 3-ojo
vasario 1 d. nutarimu valdan sako už kuo greitesnį naujos
laipsnio ordinu apdovanojami
Oras
Lietuvoje
čiajai
partijai leista privatizuoti vyriausybės suformavimą ir
Stasys Balzakas — Balzako Lie
925.33
kv. m patalpų Klaipėdos neketina tam trukdyti. Pasak
tuvių kultūros muziejaus stei
Vilnius, vasario 8 d. (AGEP)
gėjas — ir Bronys Raila — žur — Šią savaite Lietuvoje buvo ir Šaulių miestų, Biržų, Kė Saudargo, krikščionys demo
nalistas, literatūrologas ir JAV labai šalta. Tris naktis iš eilės dainių, Klaipėdos, Kupiškio, kratai aktyviai prisidės, svars
lietuvių visuomenės veikėjas. temperatūra buvo nukritusi iki Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Pa tant valstybės reikalus Seime ir
Ketvirtojo laipsnio ordinu ap -30 laipsnių Celsijaus (-22 F). nevėžio, Pasvalio, Prienų, Šir sieks, kad naujoji vyriausybė
dovanojamas Jonas Račkaus Ketvirtadienio rytą Vilniuje vintų, Tauragės ir Varėnos ra teiktų daugiau informacijos
kas, Chicago State universiteto buvo -24 C (-11 F), kai kur -26 jonų valdybų bei Ukmergės apy apie padėtį šalyje. Partijos pir
linkės savivaldybės pastatuose. mininkas taip pat sakė abejojąs,
profesorius ir Lituanistikos C (-15 F) laipsniai.
Tyrimų ir Studijų Centro, Čika Švietimo ministerija pasiūlė
Tuo pačiu nutarimu privati ar naujos vyriausybės programa
goje, pirmininkas.
zuoti
73.98 kv. m. plotą Kauno gali labai skirtis nuo dabarti
mokytojams, atsižvelgiant į
Penktojo laipsnio ordinu ap šalčius, ypač kaime, pradinių miesto valdybos pastate leista nės.
dovanojama Dalia Noreikai klasių mokiniams leisti neiti į Tautos Pažangos Partijai.
Paklaustas, ar tarp minimų
tė-Kučėnienė,
literatūros mokyklą. Ligoninėse padaugė
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos spaudoje galimų kandidatų yra
istorikė, solistė ir JAV lietuvių jo žmonių, nušalusių rankų ar Konservatorių) partija pareiškė asmuo, kurio paskyrimui krikš
visuomenės veikėja
kojų pirštus. Vilniuje nušalo ko pasipiktinimą buvusio premjero čionys demokratai kategoriškai
Apdovanojimai bus įteikti jas netgi mergina, laukusi stote Adolfo Šleževičiaus vyriausybės
Vilniuje, Vasario 16-osios proga lėje atvažiuojant autobuso.
nutarimu leisti LDDP ir Tautos pavyzdys ir savivaldybių api
už nuopelnus Lietuvai, jos
Dienomis oro temperatūra pažangos partijai privatizuoti plėšimas, pasinaudojus pačios
ūkiui, kultūrai, mokslui ir švie tarp -11 ir -16 C (+4 ir +12 F) beveik 1,000 kvadratinių metrų LDDP sudaryta įstatymų su
timui.
laipsnių, naktimis — nuo -15 C patalpų neprivatizuotinuose maištimi ir prieštaravimais. Tai
(+5 F) pajūryje iki-26 C (-15 F) Lietuvos miestų valdybų pasta ir politinė provokacija, kuria A.
dvikovą su premjeru laimėjo, laipsnių Rytų Lietuvoje. Prana tuose.
Šleževičius palieka šaliai dar
Seimui priėmus jo teikimą iš šaujama, kad šalčiai gali išsi
Penktadienį paskelbtame vieną supriešinimo ir įtampos
pareigų atstatydinti ministrą laikyti net iki kitos savaitės konservatorių Politinės tarybos židinį".
pirmininką, Nuotr. P. Lileikio pradžios. Šalčiausia pastaro pareiškime sakoma, kad minė
Pareiškime teigiama, kad „už
siomis naktimis buvo Ukmergė tas nutarimas yra „ne tik dar valstybės rimtį atsakingos insti
„Lietuvos ryte".
Ui klaidas skaitytojų atsipra je - nakti buvo -32 C (-25 F) vienas partizuotos, įžūliai sa tucijos turi sustabdyti šį gobšų
laipsniai.
šome.
vanaudiškos LDDP politikos iššūkį".

Seimas ieško kaip užpildyti
laisvas LDDP vietas

jos kolonija. Kaip gali žmonės
neprotestuoti?"
Sis protestas negalėjo įvykti
blogesniu laiku Rusijos prezi
dentui Boris Jelcinui, kuris
rengiasi paskelbti kandidatuo
jąs prezidentiniuose rinkimuo
se šią vasarą ir žadėjo jėga už
baigti karą Čečėnijoje. „Jei
išvesime dalinius, Čečėnija taps
skerdykla", jis sakė reporte
riams, ignoruodamas faktą, kad
būtent rusų malūnsparniai
bombarduodami Čečėnijos mies
tus ir kaimus tą jau dabar vyk
do. „Jei neišvedame dalinių,
man bus neįmanoma tapti prezi
dentu. Žmonės manęs neišrinks.
Turime rasti kompromisą", sa
kė Jelcinas.
Visą savaitę vykstančios čečė
nų ramios demonstracijos pasi
žymėjo gal tik tuo, kad jos šiame
krašte iš viso vyksta. Bet tre
čiadienį Rusijos kariuomenės
Čečėnijoje vadas įsakė savo ka
riams mirtinai nušauti bet ką,
kas grasintų taikai.
Ketvirtadienį, prie Preziden
tūros likus maždaug tūkstan
čiui protestuotojų, rusų pajėgos
apsupo miestą ir sustabdė judė
jimą iš jo ir įsakė, kad visi pro
testuojat apleistų Prezidentūros
rūmų apylinkę Niekas nėjo. De
šimtys šarvuočių apsupo pro
testuotojus ir pradėjo juos švies
ti itin stipriais šviestuvais.
Niekas nesitraukė. Tai tesės:
porą valandų ir rusams teko ap
sispręsti, ar imti ginklo, ar
trauktis. Rusai atsitraukė.
Tuo tarpu neaišku, ką rusai
toliau darys, bet čečėnai prie
Prezidentūros rūmų stato pasto
ges nuo šalčio ir žada nesi
traukti.

Krikščionys demokratai
nežada dalyvauti naujoje
vyriausybėje
priešintųsi, A. Saudargas pa
brėžė, kad frakcija „pasilieka
teisę pareikšti savo nuomonę",
kai kandidatas į premjerus bus
pristatytas Seimui.
Krikščionių demokratų frak
cijos patarėjas ambasadorius
Česlovas Stankevičius sakė, kad
partija yra prieš lito atsiejimą
nuo dolerio, kol nesutvarkyta
finansų ir kreditų sistema.
Nors, pasak jo, krikščionys
demokratai buvo prieš valiutų
valdybos modelį, jie mano, kad
jo bus galima atsisakyti tik po
metų dvejų.
Krikščionys demokratai taip
pat siūlo „europizuoti" šalies
bankų sistemą — atverti kelią
Europos bankų filialų steigimui
Lietuvoje ir gražinti Lietuvos
Bankui centrinio banko funkci
jas.
KALENDORIUS
Vasario 10 d.: Šv. Skolastika
(mirė 523 m.); Teodora. Elvyra.
Gražutė, Skaistutis 1876 m.
gimė poetas, dramaturgas Pra
nas Vaičaitis
Vasario 11 d.: Šeštas eilinis
sekmadienis Adolfas. Felicija,
Paskalis, Algirdas, Dailė. 1905
m. gimė poetas Antanas Miški
nis.
Vasario 12 d.: Benediktas,
Reginaldas, Eulalija, Gintenis,
Deimantė. 1809 m. JAV prezi
dentas Abraham Lincoln (Abra
omas Linkolnas).
Vasario 13 d.: Kotryna,
Benignas, Algaudas, Raudė,
Ugnė.
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDYJE
Ateitininkų federacijos valdy džiamas.
bos posėdis š.m. sausio 29 d. Ateitininkai ir kiti „Daina
vyko Ateitininkų namuose, Le- vos" stovyklos stovyklautojai
monte. Federacijos vadas Juozas jau pasiskirstė stovyklų laikus.
Polikaitis pranešė apie savo Vasaros stovyklų ciklą pradės
š.m. sausio mėn. lankymąsi moksleiviai ateitininkai, tada
Lietuvoje kur jis posėdžiavo su visi vyks į Šokių šventę, vyk
Ateitininkų tarybos pirmininku siančią Čikagos priemiestyje
Vidu Abraičiu. Taip pat paaiš Rosemont. Po Šokių šventės į
kėjo, kad nuo š.m. sausio 18 d. Dainavą suplauks jaunučiai, po
Vidas eina Lietuvos Ateitininkų to sendraugiai Po jų Dainavoje
federacijos pirmininko pareigas, stovyklaus lietuvių kilmės jau
o buvęs pirmininkas Arvydas nimas „Heritage" stovykloje, o
Žygas dabar vykdys Lietuvos tada JAV Lietuvių Bendruo
Ateitininkų federacijos vicepir menės suruoštoje savaitėje daly
mininko pareigas. Pirmasis vaus lietuvių mokyklų moky
rūpinasi kasdieninių LAF dar tojai ir vedėjai, bei atskirai savo
bų vadovavimui Lietuvoje. Ant programą lankantys lietuvių
rasis koncentruosis akademinės' kalbą besimokantieji. Fron
programos vystymu ir peda tininkai ciklą užbaigs savo
g o g i n ė s filosofijos įgyven stovykla. Tradicinis ateitininkų
dinimu. J. Polikaitis taip pat at savaitgalis bus ruošiamas va
vežė Lietuvos a t e i t i n i n k ų saros pabaigoje per ilgąjį Darbo
leidžiamo žurnalo „Ateities pėd šventės savaitgalį.
s a k a i " egzempliorių. Tai
Ateitininkai jau turi pasiruoš
Lietuvos Ateitininkų federacijos
leidinys jaunimui, kurio vyriau ti 1996 m. pereinamajam laiko
sias redaktorius yra Vygantas tarpiui. Planuojama rugpjūčio
mėn. sušaukti Nepaprastą kon
Malinauskas.
ferenciją, kurioje bus renkamas
Ateitininkų federacijos val
naujas Ateitininkų Federacijos
dyba Čikagos posėdyje aptarė
vadas ir keičiamas statutas.
„Ateities" 85 m. jubiliejaus
Ateitininkų federacijos Taryba
paminėjimą. Buvo pasiryžta
sudarė specialią komisiją,
suredaguoti iš išleisti „Ateitį"
kurios nariai Š. Amerikoje ir
šį pusmeti ir tam jau pla
Lietuvoje turi peržiūrėti statutą
nuojama k v i e s t i specialų
ir pasiūlyti projektą.
kolektyvą. Tolimesnis redakci
jos klausimas taip pat spren
Ramunė Kubiliūtė

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
„ŽIEMOS AKADEMIJA" VISAGINE

DRAUGO
Vi metu
JAV
$96.00 $66.00
Kanadoj* ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik HatarUinio lakta:
JAV
, . . $66.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(UŠ.) $60.00 $46.00
UieaJkaa* i Ustav*
(Air caras)
$100.00 $65.00
Tik testsdieiuo laida
$65.00
Užsakant t uisieni
oro pasta
$600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00

Kun. Antanas Saulaitis su Vasario 16-tos gimnazijos ateitininkais Vėlinių vakarą Hiutenfeldo
kapinėse.
Nuotr. M. Šmitienės

PREL. MYKOLO
KRUPAVIČIAUS 110 METU
METU GIMIMO IR 25 METU
MIRIMO SUKAKTIS
Prel. M. Krupavičius buvo vie
nas pirmųjų ateitininkų sąjū
džio kūrėjų ir visą gyvenime jį
rėmęs. Jis taip pat buvęs „Atei
ties spindulių" redakcijos narys.
Daug rašęs ateitininkus lie
čiančiais klausimais.
Tai labai stipri asmenybė:
pažangus sociologas, valsty
bininkas, krikščionis demokra
tas. Prel. M. Krupavičius, bū
damas Lietuvos Žemės ūkio mi
nistru, labai daug pasidarbavo
Lietuvos žemės ūkio reformos
įvykdymui. Jo pagrindiniai
bruožai: idealizmas, tiesumas ir
griežtumas pareigose.
1995 m. spalio 22 d. Nauja
miestyje buvo Lietuvos Krikš
čionių Demokratų partijos
prisimintas ir pagerbtas. Prel.
Mykolas Krupavičius mirė 1970
m. ir yra palaidotas Čikagoje,
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.

PENKTOJI ŽIEMOS
AKADEMIJA
BIRŽUOSE

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
ATEITININKŲ VEIKLA
Vasario 16-osios gimnazijos
ateitininkų kuopa, vadovau
jama Marytės Šmitienės, šįmet
kiek sumažėjo, kai ateitininkai
iš tryliktosios klasės paliko
mūsų gimnaziją, tuo pačiu ir
ateitininkų kuopą. Bet šiais
metais prie mūsų būrio prisidė
jo nauji ateitininkai, kurie labai
noriai dalyvauja susirinkimuo
se, diskusijose. Šiais metais
mūsų kuopoje yra 13 ateitinin
kų, atvykusių iš įvairusių šalių:
JAV, Urugvajaus, Vokietijos,
Lietuvos. Šįmet kuopos valdybą
sudaro: pirmininkas Matulevi
čius, iždininkė Laima Lipšytė ir
sekretorė Inga Senkutė.

visi gimnazistai, vadovaujami
kun. A. Saulaičio, patraukė link
Huettenfeldo kapinaičių, kur
palaidota daug lietuvių. Ten
ateitininkai su žvakutėmis
rankose atliko susikaupimo va
landėlę, o vėliau žvakutes
nunešė ant mirusiųjų kapų.

Kaip ir kiekvieneriais metais,
mus aplanko kun. A. Saulaitis,
su kuriuo visada įdomu ir ma
lonu pasišnekučiuoti. Vieną
vakarą prieš Vėlines, mes pa
sikvietėme jį j savo būrį. Jis
mums papasakojo ir parodė
daug naujo. Vėlinių dieną, po
šv. Mišių, visi ateitininkai ir

Ateitininkai turi ir iškylų.
Šiais mokslo metais jie jau ap
lankė Liuksemburgą, kur matė
Karaliaus rūmus, nuostabųjį
kalėdinį turgų ir taip pat Liuk
semburgo katedrą.

Ateitininkai šauniai pasirodė
ir pravedė tradicinį „talentų
vakarą", kuriame buvo daug
gražių pasirodymų.
Taip pat ateitininkų kuopa,
per Kristaus Karaliaus šventę,
po šv. Mišių atliko savo pa
ruoštą programėlę; padekla
mavo daug eilėraščių.

Gruodžio 26 - sausio 1 d. Visa vavimo politikoje, rengimosi
gine vyko tradicinė Moksleivių moksliniam darbui, socialinės
ateitininkų žiemos akademija, veiklos, organizuoto veikimo ir
1996 m. sausio 21-28 d. Bir
kurioje dalyvavo beveik šimtas kiti aktualūs klausimai. Plena
9 - 12 kl. moksleivių iš visos riniame posėdyje apibendrinęs žuose įvyko tradicinė, jau
Lietuvos. Šio renginio tikslas sekcijų atstovų pranešimus, ir penktoji Lietuvos studentų atei
paskaitų, pratybų ir diskusijų A. Žygas pasidžiaugė jaunimo tininkų sąjungos žiemos aka
forma supažindinti jaunimą su sugebėjimu ne tik teoriškai demija, kurios tema: „Krikščio
kultūrine bei socialine Bažny svarstyti problemas, bet ir niškosios kultūros galimybės
čios misija n Vatikano susi siūlyti konkrečius jų sprendimo šiandien". Paskaitų ciklą aka
rinkimo nutarimų šviesoje, ap būdus. Drauge jis pastebėjo, kad demijos tema, skirtą akademijos
tarti moralės ir asmeninės lais Lietuvos katalikiškas jaunimas dalyviams ir vietiniams moks
vės santykį, paskatinti įvairių per pastaruosius metus tapo leiviams bei visiems biržieOr. V. J . VALAITIENĖ
sričių jaunimo kūrybą. Aka drąsesnis ir išmoko geriau čiams skaitė akademijos rekto
DANTŲ GYDYTOJA
demijoje skaitė paskaitas ir reikšti savo mintis viešuose rius dr. A. P. žygas. Be to stu
4017 W. 06 SL, BMrtank, IL
dentai
lankėsi
miesto
bei
apy
vedė diskusijas kun. Gintaras pasisakymuose.
Tsi. ns en stoo
Vitkus, SJ, kun. Robertas Gri
Visi moksleiviai turėjo progą linkės mokyklose, vedė pa
Valandos auartarus
gas, dr. Arvydas Žygas, dr. Skir pasidalyti savo kūrybiniais ban mokas, susitikimus, diskusijas.
mantas Valentą, s. Bernadeta dymais ir išbandyti jėgas nau Svečiuose, popietiniuose susiti
EVERGREEN PARK X-RAV
Mališkaitė, s. Daiva Kuzmic jose srityse, dalyvaudami ta kimuose savo patirtimis, min DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
kaitė, studentai ateitininkai. lentų ir kūrybos vakaruose bei timis ir gyvenimu mielai dali
9760 S Kedzie
Spręsti buitinius ir organi vietoje leisdami „Ateities spin nosi biržietė mokytoja A. Andri
Tai. 708-636-6500
zacinius akademijos rūpesčius dulio-' žurnalą. Akademinius jauskienė, kultūrologas S. Gai
Vai 9-5 kasdien
padėjo Visagino kleb. kun. kursus užbaigė Naujų metų žiūnas, Kauno dramos teatro
Vytautas Rapalis.
DR. DANA M. SAUKUS
iškilmingas sutikimas šv. Mi režisierius G. Padegimas, Seimo
narys A. Patackas, Kraštotyros
DANTŲ GYDYTOJA
šiose,
kurias
Visagino
koplyčio
Dr. A. Žygas moksleivius su
muziejaus „Siela" direktorius
10443 W. Carmak M .
pažindino su enciklikoje „Veri- je koncelebravo kun. Vytautas
W—tclieafc, IL §01 «3
A. Baublys. Po akademinės
tatis Splendor" gvildenamomis Rapalis ir kun Robertas Grigas.
Tai. 706-631-1113
dienų
dalies
vakarais
katalikų
moralinio elgesio problemomis. Pamokslą lietuvių ir rusų kal
Valandos
pagal susitarimą
parapijos klebonas kun. S. Ka
Ypač daug dėmesio paskai bomis pasakė kun. R. Grigas.
zėnas, SJ, aukojo šv. Mišias.
tininkas skyrė tiesos krizei Sveikindamas parapijiečius ir
UNAS A. SIDRYS, M.D.
Vyko kultūriniai vakarai:
postmodernistinėje visuome svečius sulaukus Naujųjų Metų,
OpnuimotooM/Akiy Chirurgas
linksmavakaris su folkloriniu
n . awaafc»4 **•
nėje. Apie kalbėjimo meno ir klebonas pakvietė ateitininkus
, nsasis
ansambliu „Šaltinis", netra
ateityje
vėl
surengti
panašius
poezijos kūrybos paslaptis aka
dicinis
estafečių,
Biržų
miesto
4i*t m. ssr* ai.
demijos klausytojams pasakojo kursus Visagine.
kultūros namų etnografinio an
>ia-m-77st
humanitarinių-mokslų dakta
(„Bažnyčios žinios", samblio koncertas, jaunimo
ras S. Valentą. Kun. G. Vitkus
1996, Nr. 1) kūrybos, Country muzikos an
aptarė autentiško religingumo
DR. KINNETN J. YIRKSS
samblio „Obuolys", susiir kasdieninio pamaldumo ak
DR. BOS DOKMAMCMI
1996 m. VASAROS
tualius klausimus.
Dantų Gydytojai
STOVYKLOS DAINAVOJE.
Psnsimnkams nuolaida
Gruodžio 30-31 d. Vyresnieji
4007 W 90 St. Chieago IL
Rugpjūčio 4 d. • 11 d. moksleiviai ir studentai daly
Birželio 15 d. - 22 d. - Det
Tai. 312-736-6666
Mokytojų studijų savaitė.
vavo konferencijoje ,,Katali roito skautai.
4707 S Gistort. LaGrangs. IL
Rugpjūčio 11 d. - 18 d. Tat. 706-361-4487
kiško mokslus einančio jaunimo
Birželio 23 d. 30 d. - Lietu
Moksleivių ateitininkai.
misija ir uždaviniai šių dienų vių Fronto bičiuliai.
I. 312 666-3194
Liepos 28 d. — Dainavos me
Lietuvoje". Jaunimas pačių
Liepos 9 d. - 20 d. - Jaunu
706-361-1772
tinė
šventė
ir
šimtininkų
parengtus pranešimus skaitė čiai ateitininkai.
DR.
PETRAS
tUOSA
suvažiavimas.
septyniose sekcijose, kuriose
Liepos 21 d. - 28 d. - Sen
GYDYTOJAS IR CHMUROAS
Dėl
tikslesnės
informacijos
buvo aptariami apaštalavimo draugiai ateitininkai
•744 trasa 68r4 ttraat
tarp bendraamžių, krikš
Liepos 28 d. - rugpjūčio 4 d. prašom kreiptis į Dainavos Var prnnad trfcatvnd3 v P p - 4 v p p
Kitomis aanomU — susitsrus
čioniškų vertybių išsaugojimo, — Heritage (angliškai kalbančio registratorę Ritą Giedraitienę,
tel. 810-478-8456.
ruošimom šeimai, jaunimo daly- jaunimo).

Vidaus Ilgos, akupunktūra
HOLYCROSS
PNY8ICIANS PAVIUON
3 fl. South, East Sultas
Uthuanian Plaza Ct.
at CaHfornla Ava.
Chleago, IL 60629
(312)-471-«142
Kalbame lietuvtikai

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirbs kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, ieitadieniais
usdirba.
• Redakcija ut skalbimų turini
neatsako Skalbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka
iškeisti.

DALIA
w
i

E. CEPELE, D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJA
7*18 W. 171st
Tlnley Park, IL 60477
(708)6144671 .
Valandos pagal susitarimą

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4.-00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuoiiūra. Nesunaudotu
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.

Dft. JANINA JAKSEVtČIUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. PutssM I M . . Cttfceaa. IL
Ka*. (1-812) 662-6221
Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J . DAILIDE
DANTŲ 0YDTTOJA$
21470 8. stato 61.
Mattoason, H. 60443
T*L 706-748-0033
Valandos pagal susitarimą

Dr. D A U A JODWALIS

Dr. AUMRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos
T s l 312Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antro". trefrd ir
penktd. 9 v.r, - 3 v. p.p.,
ketvd. 10 v r. - 7 v v. Settd ir kt,
dienomis reikalingas susitarimas.

Sumokama po vizito.
CUOCNE C. DCCKER. ODO, P.C.
4847 W. 163 8t.. Oa* Lawn.IL
Pirmas apyi su Nortnwestern un-io
diplomu lietuviams sutvarkys dantis ut
prieinamą karną Pacientai orumam,
absoliučiai punktualiai SusSaitiliul
(kalbėt angliškai) tai. 7664224260

DR. A. S, GLEVECKAS

• • • + + + + • + + +
MOLY CROSS FAMILY
MED4CAL CENTER
749 W. 31 at St.
Chleago, IL 6061 S,
(312)-225-0605

$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bmdokieaė
Administratorius Pųua Stonciu*

Artūras Vilimaitis

SUNG L CHOU, M.D.
kaupimo vakarai. Akademinę
savaitę vainikavo LSAS konfe
rencija bei SAŽA dalyvių spek
taklio pagal K. Sajos pjesę
„Devynbėdžiai" premjera, skir
ta biržiečiams. Taip baigėsi ir
prasidėjo dar vienas studentų
ateitininkų veiklos ir gyvenimo
etapas, prisidedant prie Lie
tuvos kultūros naujinimo šian
dien, drįstant bendrauti, moky
tis, kurti kartu.

3i
$35.00
$40.00

CDVTOJAS | R CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3*00 W M St Tel (708) 4224101
vaia"<Jos pagai susita f ' m 3
'••na 3 v p o 7 » * a " i ' a i ? 3 0 3 » p p
t'ecc ^žda'yta *ew<3 ' 3 y p p
se-«: • sestd 9 v • •? v p p
4132 S. KeSKe A v ė . C M c * f a
(312) 77S-SSM a-o.i (312) 4 M - 4 4 4 1

DANTŲ GYDYTOJA
NsjOasna Ava., Ola. 201
(skarsai gatves nuo
Good Samantan ligonines)
Orova. N. 6*816
Tat. T86 988 8116.
Valsodos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos
rniry6os.pntaikyrnas ir akupunktūra
7271 t . Naftas*,tol.708 684 0866
artagevtei, IL 80486
Valandos pagal susitarimą

PatoTr
Sttausmo gydymo spsctasstai
V. I

312-7
647-623-1212

Cardtoc Olsgnosls. U d .
6132 8. Kedzie Avs.
CMcaaa. IL 60629
Tsl. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMfCKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Krauiagysti^ Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Kak. 312 735-4477

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR

«•». 70S-2U 0—7 arba 70S-24S-SM1

IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'y VENAS

DU. E. DCCKYS

KOSMETINE CHIRURGIJA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
• 4 4 * Se. PyfejsM RoaS
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoj*
33'5 W 5Sln Si
Tel.

96?5 S 79tn Ave

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
16300 Wset Ava., Ortam* Perk
700-3404100
Valandos KatrJrtn. ištyrus sivaMgafus

Tel.

Ciicago IL

(312)476-2112
H . c k o r y H,Ils IL

Tsl. 818-723-1664
7666 W. CaAaaa Dr.
"asS8jE| I^8JĘ6JVBNJS|

NJV SRpaj>a)Vef

Tai. 766-381-6018

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
8388 8. rtoaarta Naaa
^R'CleVay t^Nsasjv

Tai. r/66) 666-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILNIS MttCAITlS
ŠEIMOS 0AKTMUS lA CMIAUROAS

saBtasi "aa Csssassjj sjagas
fmCtmHamm

v s M a M s i asSĮSjaj,
fa. (TfS) SJT*tSfS

DR. L. D. PETREIKIS
9066 8 . NaaartS ftd.. Hlckory MHIs. IL

Vai pagal susitarimą

i mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tai.

kaStneto Ir kuto: (708)6S2-4196

Tai.

(706) 598-4099

valandos pagal susita: - ą

DR. P. KISIEUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien 1 W 8 v v

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
16866—127 OL
1 4 6 6 8 * IL 66438

ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1186 Danass Ava., Blato, M. 60120
Tai. (706) 7 4 2 0 2 5 5
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA

(768) 588-8101

1443 6o. SOVi Ava.. Ckero

DR. EUOUUS LCUS

OR. ALGIS PAULIUS

isskyr.js treė Sėst

t2iki«vai

p p

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
1T2 9lH8Jsi 6t,tliil>si|l,6.86126
78»841-2668
Valandos pagal sMaanmą
vakaras > sasajsitaitot7684361128

SURENDER LAL. MD
Specialybe — Vidaus ligos

7722 8. Kadus, Ctosaąa. H 66662
Tsl. 312-434-2123
MLskAsa • * * • • • >

a»sw—_a^.a^.—. f

ek^alskei

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
6132 8. KssUto
VsJ.: sntr. 2 ^ v p.p. ir kstv 2-5 v p.p
SaaM. pagal susitarimą
tol. 312-776-2666
•SJW« /•lW^s>aj6jjT-S79**4B>

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus iigu gydytojas
Kalbame lietuviškai
6168 8. Archer AvS. ipne Auottn)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 969-7755

' • V * f vr6j)7**j rltyWK9ĘKn Vajrf^vvT

8664 6. Arsttor, CNUsąs. lt 86636
Tsl. 312-664-4198
Valandos pagal susitarimą

Kak. tai. ( j i t ) 471-0100
VIOAS J. NSMKKAS. si O
KARDIOLOGAS - SlRO«S LIGOS
7710 0. Kaaata Ava ,
CMcaffa. M. 00061

ANAO tUOOA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
iM Center
1626 I . O8*1 H Ava., Sulis 316.
K a p s u l i l t 66663
Tai. 7 6 6 - 6 2 7 4 6 8 0
Valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

ŠIANDIEN MES
PADARYSIME SPRENDIMĄ

ĮSTATYMAS,
ATNAUJINTAS MEILE
Šio sekmadienio skaitiniai iš
kelia du dalykus, kurie gali
atrodyti kaip priešingybės: iš
vienos pusės, savo darbais mes
patys galime užsitraukti arba
išganymą, arba pražūtį, bet iš
kitos — Dievas gailestingas ir
galingas. Abi šios tiesos sugre
tintos pirmame skaitiny iš Siracido knygos (Sir 15:15-20), kuris
prel. A. Rubšio vertime skamba
taip: „Jei pasirenki, tu pajėgi
laikytis įsakymų ir ištikimai
vykdyti jo valią. Jis padėjo prieš
tave ugnį ir vandenį; tiesk ran
ką į tą, kurį tu pasirenki.... Juk
didelė yra Viešpaties išmintis;
jis galingas darbais ir mato visa
... jis supranta kiekvieną žmo
gaus veiksmą".
Kartais, žmogiškai mąstant,
nepavyksta suderinti abiejų šių
tiesų: žmogus prieš Dievą atsa
kingas už savo pasirinkimus;
Dievas išmintingas, galingas ir
gailestingas. Bet, tikėdami Die
vo gerumu ir tuo, kad jis veikia
mūsų šeimos bei bendradarbių
ratelyje, įgyjame ir išminties, ir
dvasinės tvirtybės, kuri įgalina
pasirinkti iš tikrųjų gyvybę duo
dantį kelią.
Kur įstatymas gali mums at
rodyti neįveikiama siena, meilė
ir pasitikėjimas parodo spren
dimą. Turėdami meilės ir pasi
tikėjimo, tiek Dievui, tiek ir jo
gerumui žmonėse, pamatome,
kaip Dievo plane derinasi ir
Dievo visagalybė bei gerumas,
ir žmogaus laisvė.
Daug kur Senajame Testa
mente kalbama, kad Dievas yra
maloningas tiems, kurie jo bijo.
Bet, kai Senajame Testamente
kalbama apie Dievo baime, Dievas nėra suprantamas kaip žmo
giškas teroristas, pavojingas,
nes yra ginkluotas pamišėlis,
kurio veiksmų neįmanoma nu
matyti. Visame Šv. Rašte Die
vas myli žmones ir juos moko iš
minties, perduoda žmogui savo
tvarinijos dėsnius, kad žmogus
per savo žinojimo ribotumą ir
paikumą nenukentėtų. Senaja
me Testamente Dievo nebijoti,
tai reiškia elgtis, lyg Dievo
nebūtų, lyg jis nebūtų žmogui
nurodęs, kaip išvengti blogų
pasirinkimų pasekmių. Dievo
nebijoti, reiškia Dievu netikėti
Pagrindinė sąvoka Dievo atveju nėra baimė ar drąsumas, o
tikėjimas ar netikėjimas. Drąsumas netikint Dievu ir jo nepaisant, tik pagreitina pražūtį,
Ir pats Jėzus, kaip pamatome jo
ir Petro ėjimo vandeniu epizode
(Mato 14:22-33), priešingybėmis
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mini ne baime ir drąsą, o bai
me ir tikėjimą juo. Tikroji, gyvy
be užtikrinanti drąsa išplaukia
iš tikėjimo Dievu. Tad tas, kuris
byo Dievo, nėra baukštus, bet
drąsus, nes tiki Dievu, jo nu
rodymais gyvena ir pasitiki.
Todėl ir Dievo duotas
įstatymas žmonėms nėra našta,
bet išgelbėjimas, ir, kaip gir
dime šio sekmadienio Evangeli
joje, Kristus, atėjės į žeme, jo
nepanaikina, bet įgalina jo
vykdymą (Mato 5:17-37). Jėzus
sako: „Todėl, kas pažeistų bent
vieną iš mažiausių paliepimų...
tas bus vadinamas mažiausiu
dangaus karalystėje" ir tuomet
dar net sugriežtina Dievo įsa
kymus: kur įsakymas draudžia
žudyti, Jėzus draudžia net
pykti. Kur įsakymas draudžia
svetimauti, Jėzus draudžia net
geidulingai į ne savo sutuoktinį
pažiūrėti. Kur įstatymas liepia
priesaikų nelaužyti, Jėzus liepia
žmonėms savo duoto žodžio lai
kytis, priesaikomis netraukiant
Dievo į žmogaus asmeniškos at
sakomybės sferą. Kitaip tariant,
Jėzus neleidžia žmogui padaryti
Dievą atsakingu, jei žmogus
savo žodžio nelaiko, kai, pa
vyzdžiui, duodamas priesaiką
žmogus prašo, kad Dievas jį už
muštų, jei savo žodžio neslaikytų. Jėzus neleidžia žmogui at
sisakyti atsakomybės už savo
veiksmus, ją perduodant Dievui.

Kalba Seimo posėdyje
Šiandien mes padarysime
sprendimą, kuriuo paremsim
arba atmesim jau padarytą Res
publikos prezidento sprendimą.
Aš tikiu, kad mes pritarsim pre
zidentui, nors kai kuriems gal
ir nelengva buvo subrandinti
savyje tokį žingsnį. Ir vėl, kaip
ne sykį čia atsitikdavo nuo pat
Kovo 11-osios, svarbiausias
valstybės žodis yra tariamas ne
kokioje nors ministerijoje, vy
riausybėje ar prezidentūroje,
juoba ne Centro komitete, bet
piliečių išrinktame Lietuvos
parlamente.
Ne vienas ir ne dešimt depu
tatų tokiais atvejais patirdavo,
kaip pilietinė atsakomybė,
iškilusi aukščiau už įskiepytą
partinį paklusnumą, staiga su
teikia žmogaus ir piliečio laisvę.
0 mes galim suteikti žmo
nėms vilties, ir padarykime tai
Praktinės politikos vairas per il
gai užsibuvo rankose, kuriomis
jau niekas nebetiki.
Šalis per trejus metus vis
mažiau gamina todėl, kad iš vir
šaus nebuvo tokios krypties —
dirbti, gaminti ir skatinti darbą;
laikinų pirklių šalis vis mažiau
parduoda savo gaminių ir vis
daugiau perka, net maistą. Iš
ko? Per daugiau kaip trejus
metus, beveik visą laiką esant
vienai vyriausybei, Lietuva p ra
valgė, prašildė ir išdalino jau
per milijardą dolerių, o kas iš to
praturtėjo? Mažytė dalelė labai
turtingų ir daugybė bedalių —
tai grėsmė viskam, net pačiai
valstybei.
O kur nuėjo, kur prasmego,
kaip į smėlį, tas milijardas dole
rių, be atsiskaitymo už kreditus
— per kokius bankus kas gavo.
ėmė ir kokiam tikslui? Supuvu
siems „Laveros" kukurūzams
ar dar kam nors?
Kuo atsakys ilgiausioji vy
riausybė, kad apgaudinėjo ir
žlugdė ūkininkus, negynė nuo
engėjų ir degintojų, kuo at
sakys, kad daugybei jaunų šeimų, norėjusių kibti ir kibusiu j
senelių žemę norinčiame keltis
kaime, ne tik nepadėjo — ir
nepadėjo atgimti kaimui — bet
lyg su kokia pagieža, pravar

Bet, kaip girdime šv. Pauliaus
laiške Korinto tikintiesiems (1
Kor 2:6-10), Jėzus jokiu būdu
nepalieka žmonių vienų vykdyti
Dievo įsakymus. Per Sekmines
jis atsiuntė žmonėms Šventąją
Dvasią, kuri per Krikštą yra
duodama kiekvienam tikinčia
jam. Anot Pauliaus, „Mes skel
biame slėpiningą ir paslėptą
Dievo išmintį, kurią Dievas yra
nuo amžių paskyręs mus išaukš
tinti. ... Dievas mums tai
apreiškė per Dvasią, nes Dvasia
visa pažįsta, net Dievo gelmes".
Užaugės žydų tikėjime, šv.
Paulius žinojo, kaip svarbus yra
Dievo įstatymas žmogui, bet iš
savo patirties jis taip pat žinojo,
kad jį vykdyti ne visada lengva
(anot jo, „Aš nedarau gėrio,
kurio trokštu, o darau blogį,
kurio nenoriu" — Rom 7:19),
kad įstatymo pažinimas dažnai koše sąlygose būna per sunku
tik išsaukia priešingą potraukį Kad žmogus, patyręs ir Dievo
(Rom 7:7-25). Todėl Jėzus pasi- meilę per kitus žmones ir jo
aukojo ir mirė, kad prisikėlęs Dvasios galybe per tikėjimą,
per savo Dvasią kiekviename pajėgtų skleisti tą pačią Šv.
juo tikinčiame, galėtų padėti Dvasios įgalintą meilę, kuri yra
žmogui įvykdyti tai, kas vien įstatymo širdis ir tikslas.
žmogiškomis jėgomis, žmogišAldona
Zailskaitė

KELIONĖ I PASLAPTINGĄ
ŠALĮ
JUOZAS KONČIUS
Iš ryto, truputį pramigę, gerokai apsiblausę, o iš
studentų ne vienas ir pusryčius pramiegojęs, renkamės
prie autobuso, važiuosime apžiūrėti Minsko. Mūsų šo
feris Sepel, — taip pageidavo, kad jį vadintume, o ne
Josef, pareigingai stovi prie svariai nuplauto autobu
so. Tą jis rūpestingai kas rytą darė. Su savim jis vežėsi
kibirą, skysto muilo, išsitraukiantį, pagal reiksią ant
aliuminio koto iš vieno galo užmautą šepetį, o i i kito
guminį vandens nubrauktuvą ir krūvą senų rankšluos
čių. Jis šiais keliais važinėti įpratęs; k a s vakarą, dėl at
sargos, nuimdavo langų valytuvus ir užrakindavo juos
autobuse.
Lipame į autobusą, dalinamės vakarykščiais įspū
džiais. Vienai pakeleivei iš New Yorko patino koja ir
nykščio nagas pūliuoja. Dejuoja moteriškė, vos paeina
raišuodama. Nadia praneša, kam reikia, į „Sputniką"
apie turimą ligonį. Prisistato apie tuos reikalus viską
žinantys du vyrukai, apžiūri kojos nykštį ir nutaria, kad
reikalinga važiuoti į ligonine. Tačiau moterėli ii New
Yorko nei girdėt nenori; į jokias ligonines ji nevažiuos.
Užtektinai prisiskaičiusi ji apie jų ligonines. Ne, ačiū,
turėkite jūs savo ligonines, ji niekur nevažiuos. Geriau
parūpinkite jai kokį metalinį indą, valiuodama auto
busu ji koją mirkys vandenyje. Galop jos pasigaili Sepel
ir atneša savo kibirą, prinundaaus, kad jam jo reikės
kiekvieną rytą autobusui plauti. Iškviestieji vyrukai
nenori sutikti ir aiškina Nadiai, kad būtinai reikia
važiuoti į ligonine ir liepia paaiškinti moteriškei, kad
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džiuodama privatininkais, pre
tendentais, dezertyrais, tyčia
atmušė rankas?
Gal tegu jau bent pasitraukia.
Gal kokie nauji prezidento žmo
nės pažiūrės į ūkininką kitaip.
Kokiu būdu nauja vyriausybė
virškins amžinus užkeikimus,
neva lito vertė ir duonos at
žvilgiu nesikeičia, neva jis ne
nusmukęs, už litą galima pirkti
ir dolerio, ir maisto tiek pat,
kaip ir užpernai, lieka daug
sunkesnis burbulas, negu nuo
latiniai siūlymai valgyti
diagramas. Iškasė duobę, o
dabar žiūrės, kokios pasekmės,
ir iš anksto plaunasi rankas, N
Galų gale, kuo prisidėjo ši
vyriausybė, kad žmonės matytų
sąžiningus, naujus jiems pa
gelbsti nčius valdininkus, tei
singus teisėjus, kyšių nereika
laujančius investicijų nukreipėjus, nekyšininkaujančius
supirkimo ir kreditų tarpi
ninkus? Nėra to. Normalūs
dalykai, bet kodėl jie skamba
kaip svajonė?
Deja, viskas krypo kaip tik į
priešingą, blogesnę pusę, į oli
garchu nę klaninę valstybę ir
giliai korumpuotą, įvairaus
lygio mafijų ėdamą visuomenę.
Demokratinė reformų linija
buvo iškreipta, netgi tyčiojantis;
patį žodį „reforma" ėmė rašyti
kabutėse, o dabar vėl skelbiasi
reformininkais, reformų garan
tais. Rusijos kopija, bet galime
tai
pakeisti,
nenuslysti
galutinai.
Žmonės pavargo klausytis
arogantiško gyrimosi ir užkei
kimų apie stabilizaciją, kurioje
jie mato tik stabilų dūmą, sta
biliai pučiamą jiems į akis.
Nepadeda nė sąvokų vartymas,
atseit, kaip yra, taip gerai, o
jeigu keisit vyriausybę, bus
baugi destabilizacija ir dideli
susirūpinimai. Ne, šviežio oro
gurkšnis ir užpuvusios balos pa
judinimas — tai jokia destabili
zacija, tai atsigavimo pradžia,
kurios nereikia atidėti.
Kai žmonės klausia: kodėl yra
blogai? — nedera jų klaidinti:
kalta nepriklausomybė, maži
esam, patys nesugebam. Ne,
mes galim tvarkytis ir gyventi
kur kas geriau, bet tik ne su
tokiu požiūriu j žmogų ir darbą,
ne su tokia ūkio politika. Joje
stoka nesavanaudiško valstybiš
kumo: ji partizuota, atvirai pa
jungta vienos grupės intere
sams, žalinga šaliai. Ar pre
z i d e n t a s inicijuos kitokią

čia ne taip, kaip Amerikoje, kur už menkiausius
patarnavimus ligoninėje reikia tūkstančius mokėti, čia
viskas gi veltui. Palaikys ją vieną kitą dieną ligoninėje,
paskui pristatys, kur reikia. Sakyk, ką nesakęs, o mo
teriškė iš New Yorko, nors ir dejuodama, bet į jokias
ligonines, kad ir veltui nesikreips, ypač dabar, kai gavo
iš Sepel kibirą. Taip ji keliavo šimtus kilometrų koją
pamerkus vandenyje savo paslaugių kaimynių iš New
Yorko globojama.
įsėdės į vis dar lūkuriuojantį autobusą, o skubėti
atrodė niekas nei nemanė, pastebėjau prie autobuso
atokiau stovintį vyriškį, o su juo buvo ir mūsų mokslei
vių amžiaus mergaitė. Jie stoviniavo, bauk.ščiai žvilg
čiodami į autobusą, lyg neapsispręsdami. ką veikti.
Ulipęs užkalbinu vyriškį, ar jie nelaukia ko iš
mūsiškių, nori sų kuo nors iš grupės susitikti. Mano
užšnekintas vyriškis nudžiunga ir savo ruožtu
klausinėja, kas aš per vienas, kad kalbu rusiškai. Po
truputį išsiaiškinam. Jie iš Ukrainos. Atvykę jau vakar
rytą iš Lvovo, važiavę per naktj. kad galėtų susitikti
savo tolimą giminaitę. Pasirodo Cindy, viena iš mokslei
vių, suradus seną jos seneliams rašytą laišką, pradėjusi
susirašinėti su jo, va čia stovinčia dukra. Svetlana. Taip
Svetlana ir sužinojusi apie Cindy kelionę pro Minską
ir būtinai panorėjusi su savo giminaite susitikti
„O kaip", sakau, „ar sutikote savo giminaitę ir kas
ji tokia".
„Sutikti sutikome, po to kai jūs pavakarieniavote.
Palydovė Nadia atvedė ją į viešbučio vestibiuli. Tačiau
supraskite, Cindy rusiškai beveik nekalba, tik vieną
kitą kokį išsireiškimą moka, o per vertėją, ką gali
pasakyti. Suprantate. Tad laukiame, kol jūs pajudėsi
te, o mes šį vakarą trauksim atgal i Lvovą, ryt būsime
namuose. Mūsų giminaitė, va ten sėdi autobuse".
Grįžtu į autobusą, atsivedu Cindy, kuri irgi nekaip

politiką, pamatysime netrukus,
ir tikimės, kad taip bus.
Susumuojant, kas įvyko ir te
bevyksta Lietuvoje, valdant
ilgiausiajai vyriausybei, ma
toma krizių grandinė. Nebekal
bėsiu apie sistemiškai korum
puotą privatizaciją, kurią
giliantieji turėtų nepamiršti,
kad giria korupciją. Ūkio krizė
peraugo į finansų ir gali per
augti į tokią pinigų krizę, kurios
neužkiš joks paskubom priplanuotas milijardas obligacijų.
Bankų krizė, vyriausybei
nesirūpinant perspėjimais ir lei
dus, kad tai įvyktų, o dar ne
vykusiai grabaliojantis, kad kri
zė taptų didesnė dėl visai
neadekvačių piemonių į vyriau
sybės ir visos valdžios krizę,
premjerui grasinamai susi
blokavus su jėgos ministru ir su
valdančios partijos k e i s t a
viršūnėle, Lietuvai grėsė ir
konstitucinė krizė.
Šiandien mes užkirsim jai
kelią, tikiu tuo, nutrauksim kri
zių grandinę; parlamentinė
demokratija
turi
progos
parodyti savo galią ir gelbėti
Lietuvos vardą, tarptautinį
prestižą.
Aš taip sakau gana įsitikinęs,
nes žinau, kad ir didžiojoje frak
cijoje yra gimęs apsivalymo no
ras; ten yra žmonių, kurie
prisimena prisiekę Lietuvos
Respublikai, o ne partijos lyde
riui, dar ir stojusiam prieš pre
zidentą.
Žinoma, jeigu LDDP būtų
anksčiau radusi demokratijos ir
kritikos rezervų, jeigu pre
zidentas nebūtų taip ilgai
tikėjęs vien pergales žadančiu
kalbėtoju, gal ir Seime būtų
anksčiau subrendęs reikalingas
sprendimas. Deja, pamokos kai
nuoja.
Linkėkime vieni kitiems, kad
Seimas atgautų ir daugiau
nebeatiduotų savo svarbių
vykdomosios valdžios kontrolės
funkcijų. Suvokęs tai, Seimas
turi perspektyvų vėl tapti
demokratijos ir demokratijos
įtvirtinimo institucija.
Tėvynės Sąjunga balsuos už
ministro pirmininko atsta
tydinimą ir neabejoja, kad tą
reikia daryti atviru balsavimu.
Lietuvos rašytojų sąjungos
valdyba išplatino pareiškimą,
kuriame smerkia dabartinės
valdžios v e i k s m u s šalyje.
Pareiškime, kurj pasirašė 17
valdybos narių, rašoma, jog
„labai skaudu matyti, kad per
penkerius Nepriklausomybes
metus Lietuvos valdžia tolsta
nuo savo tautos, nedovanotinai
išbarstydama tą idealizmo ir
pasiaukojimo kraiti, kuri jai
sukrovė žmonės Baltijos kelyje
ir prie Televizijos bokšto"'.

Danutė

Apvirto
Vasario 8 d. užsibaigė spėlio
jimai: n ubalsuos- nenubalsuos,
atstatydins n e a t s t a t y d i n s . . .
Suprantama, kad tie spėliojimai
sukosi apie Lietuvos Respub
likoje po prezidento antrojo
svarbiausio asmens, ministro
pirmininko Adolfo Šleževičiaus,
tolimesnį pasilikimą ar nepasi
tikimą savo pareigose. A. Šleže
vičius jau ilgesnį laiką Lietuvoje
pasižymėjo kontroversiškumu,
ne kartą parodęs n e e i l i n į
„talentą" pakliūti vietinei ir
užsienio žiniasklaidai „ant dan
ties". Kaip visi turėjome progos
įsitikinti, premjero pavardė ne
buvo linksniuojama su ypatingu
palankumu. Tačiau jis buvo įta
kingas asmuo, nes už nugaros
stovėjo ne tik valdančioji parti
ja, bet ir pats prezidentas, kiek
viena proga pabrėždamas savo
ministro pirmininko suge
bėjimus tvarkyti painius kraš
to vidaus bei užsienio politikos
reikalus.
Nors tautos nuomonė apie A.
Šleževičių nemažai skyrėsi nuo
prezidento pasitikėjimo savo
artimiausiu kabineto nariu,
premjeras atrodė nepajudina
mas. Galbūt ilgainiui jis tuo
pats taip įtikėjo, kad pamiršo
paprasčiausią atsargumą ir pa
darė klaidą, apvertusią jo kar
jeros vežėčias.
Kad aukštieji valdžios parei
gūnai savo vieta pasinaudoja
siekti asmeninės naudos, nėra
jokia naujiena. Tai pasitaiko
kiekvienoje valstybėje. Pra
sidėjus viešiems kaltinimams, o
ypač tariamo nusižengimo tyri
mams, kai net pačios nemalo
niausios detalės skelbiamos
visai tautai (ir visam pasauliui,
jeigu kas domisi), susikompro
mitavęs pareigūnas paprastai
nelaukia, kol bus išmestas iš
savo pareigų, bet atsistatydina,
tikėdamasis, kad, pranykęs iš
visuomenės dėmesio sferos,
galės lengviau išsisukti nuo
bausmės. Ilgainiui toks asmuo
nuskęsta kasdienybėje, o jo var
das telieka gelstančių laikraščių
skiltyse.
Galbūt su šia procedūra, prak
tikuojama Vakarų pasaulyje,
nebuvo susipažinęs Lietuvos
premjeras, užaugintas sovieti
niame šiltnamyje, nes apie jokį
pasitraukimą iš pareigų net kal
bėti nenorėjo. Kartu su Vidaus
reikalų ministru, jis tik numo
davo ranka į kaltinimus, vi
suomet rasdamas pakankamai
pasiteisinimų. Savo vadą karš
tai užstojo ir LDDP, juo pasiti
kėjimą demonstravo ir pre
zidentas, bent iki š.m. sausio 29

pasijunta, tačiau dar bandome užmegzti bendrą pokalbį,
įsidrąsina ir Svetlana, žodžiai lengviau dėstosi. Abi
giminaitės mėgsta „Beatles" muziką. Tėvas patenkintas
šypsosi ir prašo paaiškinti Cindy, kad nesiųstų daug
plokštelių. Pasirodo, Cindy jau buvo jai prisiuntusi
keletą, o jam tai kainavę per 20 rublių muito. Nelengva
tai jiems, nes jo alga, dirbant prie geležinkelio, tik apie
90 rublių į mėnesį, paaiškina jis. Apgailestauja, kad
neteko mums vakar susitikti ir ilgiau pakalbėti. Prie
autobuso grįžta Nadia ir Kolia, išsiaiškinę su vyrukais
iš ligoninės. Lyg nepatenkinta mus pastebėjusi, ragina
visus į autobusą. Pilietis iš Lvovo nuolankiai dėkoja
Nadiai už susitikimą ir ištraukęs iš kišenės jai paduoda
šokolado plytelę, kurią ji su malonumu paima,
sakydama Koliai: „Pasistiprinsime". Giminės dar kartą
su ašaromis atsisveikina. Apsiašarojus Cindy pasižada
dažniau rašyti.
Prieš apleisdami Minską, pavažinėjome jo plačiomis
gatvėmis. Mums aiškina, jog per karą Minskas buvęs
sugriautas, tad atstatant, pravestos tiesios ir platesnės
gatvės, o vienoje vietoje nukėlę net ir bažnyčią, kuri būtų
likusi vidury kelio. Aplankome porą nežymių muziejų:
vienas primena paskutinį karą su gausybe kariškų, dau
giausia vokiškų, eksponatų. Tokius muziejus mums
rodys ir kitose sustojimo vietose, ir visi jie, daugmaž.
vienas į kitą panašūs.
Užvežė parodyti ir Lenino muziejų. įrengtą medi
niame namelyje, kuriame jis gyvenęs. Su pasididžiavimu
aprodinėjo jį miesto vadovas. Kolia pasivedęs specialiai
rodė skyrių skirtą Lietuvai su aibe nuotraukų, laiškų
rašytų Lenino Lietuvos komunistams — veikėjams,
daugelio pavardės nelietuviškos, daugiausiai jų spietėsi
apie Vilnių. Atrodo, kad didžiausias nuopelnas Leninui
buvo, kad jie talkino platinti slaptą revoliucinį laikraš
tuką „Iskrą" - kibirkštį.

Bindokienv

vežėčios
d., kai pagaliau pasirašė dekre
tą, siūlantį atleisti premjerą
Prezidentas pasirašė, bet mi
nistras pirmininkas — ne Visas
reikalas atsidūrė Seimo sesijoje
vasario 8 d Ir čia pasirodė du,
viltį geresniu Lietuvos rytojumi
žadinantys, reiškiniai. Pirmasis
paliudijo, kad vis dėlto Lietuva
yra demokratinė valstybė (nor«
kartais s u n k u tikėti) — Seimo
procedūra vyksta pagal Konsti
tuciją ir visi nariai gerbia įstatymų eigą. Pirmiausia sutarta
dėl balsavimo būdo: 88 parla
mentarai pasisakė už atvirą
balsavimą, 29 — prieš. Balsuo
t a atvirai.
Antrasis reiškinys — nubal
suota atstatydinti premjerą iš
pareigų. Už balsavo 94 Seimo
nariai, prieš — 26, susilaikė — 4.
B a l s a v i m o r e z u l t a t a i tam
tikra prasme nustebino užsienio
lietuvius, nes daugelio vadovau
tąsi nuomone, kad „varnas varnui akies nekirs", juo labiau,
kad lygiai prieš mėnesį i sausio 8
d.) LDDP frakcija, posėdyje
dalyvaujant ir valstybės pre
zidentui, buvo nutarusi premje
rą remti.
Kai žinios apie A. Šleževičiaus
atleidimą pasklido užsienio
lietuvių tarpe, nubangavo pasi
tenkinimo banga, bet taip pat
buvo nuomonių, kad opozicijai
atimtas parankus ginklas prieš
LDDP (gal to ir buvo siekta?), o
būsimuose rinkimuose šiai par
tijai ir, žinoma, prezidentui, tai
pridės pliusą — vadinasi, Lietu
vos valdžia vis dėlto rūpinasi
žmonių gerove... Antra vertus,
tokia žymi balsų persvara,
sprendžiant premjero likimą,
rodo, kad vieningai balsavo
Seimo nariai, nepaisant, kuriai
partijai priklauso. Tai gera pra
džia ir, reikia tikėtis, kad nebus
vienintelis atvejis, kai tėvynės
gerovė pastatoma virš partijos
interesų.
Buvusio premjero reakcija j
Seimo sprendimą buvo lygiai
tokia, kokios ir galima tikėtis: jis
pareiškė nesuprantąs motyvų.
dėl kurių atstatydintas. Visa tai
yra kažkokių, prezidento aplin
koje „rezgamų intrigų", rezulta
tas. Apie tolimesnius planus A.
Šleževičius neužsiminė. Galbūt
jis keliaus po pasaulį (šį kartą
iš savo kišenės), o gal rašys atsi
minimus ir po to važinės po
lietuviškus telkinius Ameri
koje, juos propaguodamas Jdo
mu, ar mūsų tautiečiai taip
lankstysis eiliniam piliečiui
Š l e ž e v i č i u i , kaip a n u o m e t
lankstėsi premjerui?

Vietinis „Sputniko" atstovas palydi mus iki
išvažiuojame už miesto ribos ir nustatytoje vietoje
paprašo šoferį sustoti. Cia jis išlipa ir lieka stovėti šalia
plento; turbūt kas nors atvažiuos iš paskos ir jį paims
Tos pačios tvarkos buvo laikomasi kiekviename mies
te, kur tik apsistojome; vietinis palydovas pastovi šalia
šoferio, kol apleidžiame miestą, o po to dingsta, nei
neatsisveikinęs. Kolia aiškina, kad čia yra priimta
svečius palydėti už miesto — tokia esanti tradicija.
Pavažiavę truputį už Minsko į rytus, sustojame prie
supilto kalno, panaudojant sugriauto Minsko griuvėsius,
toje vietoje, kur susitikusios trys Minską iš vokiečiu iš
vadavusios armijos. Paminklas stovi kryžkelėje prie
plento einančio į Vilnių ir į Smolenską. Autobusas su
stojo, kur ant stulpo buvo užrašyta — Vilnius 200 su kiek
ten kilometrų. Tai buvo man taip netikėta staigmena,
kurios priblokštas likau sėdėti autobuse, nors daugelis
lipo cementiniais laiptais į aukštą kalną prie paminklo,
kur turėjo būti gražus vaizdas ir darė nuotraukas Žiū
rėjau visą laiką į užrašą, buvo labai liūdna, kad taip arti
Lietuva, o kartu taip toli, ir aš jos neišvysiu.

Autobusas rieda tolyn į rytus Smolensko link Skam
ba garso kasetėje tos pačios, mokinių pamėgtos,
„Beatles" dainos. Vyresniesiems jos baigia įgristi, o be
šių dainų jaunimas nuobodžiautų ir pasimestų, ypač
šiame jiems neperprantamame krašte. Autobusas - jų
namai: čia jaučiasi saugūs draugų būryje, nerūpestingai
klauso savo dainų.
Prieš Smolenską jau iš tolo ant kalno virš medžiu
iškilo didžiulės cerkvės bokštai. Katedra naujai išpuoš
ta paauksuotais kupolais, šviesiai melsvos pastelinės
spalvos.
(Bus daugiau)
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MES DAR GYVI
K o r p ! Neo-Lithuania si važiavimas

I

AUKSINĖ VEI0YBŲ
SUKAKTI S
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A N T A N A S J U O E BALKIS
Korp! Neo-Lithuania, pagal
veikiančius įstatus, kas dveji
metai šaukia narių suvažiavi
mus, kurių metu išklausoma vadovaujančių organų pranešimų,
priimamos apyskaitos ir aptanarnos veiklos gairės ateičiai,
Toks dvimetinis suvažiavimas
įvyko š.m. sausio 13 d. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus
..Gintaro" salėje, papuoštoje
korporacijos herbu.
Kaip anksčiau, taip ir šių
metų suvažiavimas susidėjo iš
dviejų dalių: iškilmingo ir darbo posėdžių. Iškilmingą posėdį
atidarė ir vedė vicepirm. Daiva
Meilienė. Pirmininkė Vida Jonušienė dėl ligos negalėjo dalyvauti. Į n e š u s Korp! NeoLithuania vėliavą, valdybai
užėmus prezidiume vietas ir
pagiedojus Lietuvos himną. D.
Meilienė t r u m p a i aptarė
suvažiavimo reikšmę ir tikslą,
o „arbiter elegantiarum"
Vaclovas Mažeika perskaitė
ilgoką šešiolikos per dvejetą
metų amžinybėn iškeliavusių
korporantų sąrašą ir pakvietė
atsistojimu pagerbti jų atminimą. Suvažiavimą sveikino
A.L.T. s-gos pirm. dr. Leonas
Kriaučeliūnas, perdavęs Teodoro Blinstrubo ir kai kurių,
toliau gyvenančių, kolegų linkėjimus.
Aktualų pranešimą — paskaitą „Mes dar gyvi" skaitė fil.
Eglė Juodvalkė, savo akimis
Lietuvoje mačiusi bolševikų tardymo palikimą, kurį dabartinė Lietuvos valdžia stengiasi
perdirbti, kad atrodytų lyg kambariai, o ne kankinimo patalpos,
Eglės Juodvalkes paskaita paliko didelį įspūdį ir susirinkimas
prašė ją paskelbti spaudoje. Paskaitoje iškeltas reikalas protestuoti prieš buvusio KGB pastato prie Lukiškių aikštės perdirbimą, nes, pasak paskaitininkės, sovietinės okupacijos paminklas — muziejus tautos sąmonėje turėtų neišdildomą vietą
ir ateinančioms kartoms primintų „tai ko jos neturi teisės
pamiršti". E. Juodvalkė pavadino muziejaus aprodymą „ekskursija į pragarą, kuri praverstų kiekvienam lietuviui, net ir
tiems, kurie tos santvarkos vaidomi gyveno pusę šimtmečio".
Muziejaus išsaugojimu ypač rūpinasi Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, kurią
reikėtų remti pinigais ir vyriausybei reiškiamais protestais
iš užsienio.
Iškilmingoji suvažiavimo da
lis baigta visiems sugiedojus
Gaudeamus ir išnešus vėliavą,
Po trumpos pertraukos buvo
tęsiamas darbo posėdis. Pirmininkauti pakviestas Antanas
J u o d v a l k i s , o sekretoriauti
Liucija Hoffmanienė. Pateikta
darbotvarkė buvo priimta ir
pradėta vykdyti. Sudarytos
komisijos: registracijos — Vita
Girdvamiene ir Liucija Hoffmanienė, nominacijų — Jurgis
Lendraitis, Eglė Juodvalkė ir
Arvydas» Ignatonis. spaudos bei
nutarimų — dr Leona.s Kriauče-

liū: as, Mečys Valiukėnas ir
Ju< jas Žemaitis.
Ii klausyti vykdomųjų organų
pn įešimai. Išsamus valdybos
pre lešimas buvo išsiuntinėtas
kai tu su kvietimu į suvažiavimg Iš tylos spaudoje susidarė
jsp idis, kad valdyba tuos porą
me ų snūduriavo ir nieko nevei tė, bet iš tikrųjų ne tik
jud yo, bet įvykdė daugybę dar
bų Dei darbelių. Išspausdintas
Ko p! Neo-Lithuania leidinys
pla inamas išeivijoje, o taip pat
do^ anai perduota 300 knygų atsik irusiai korporacijai Kaune,
Le dinį galima įsigyti pas
ižd ninką Algį Augaitį (telef.
70; -839-0419).
I toliau vykdomas „Dirvos"
no elės konkursas, įsteigtas Simc Kašelionio, naudojant jo
pa! kimo palūkanas. Iki šiol jau
įvj to 33 konkursai. Anksčiau
bu o skiriama tik viena 600 dol.
pr< mija, o dabar skiriamos dvi
pr< nijos: pirmoji — 500 dol., antrc i - 300 dol. Konkurse dalyva jančių skaičius nemažėja,
be stipriai pašoko. Paskutini< tne konkurse dalyvavo 28 rašyl jjai, dauguma iš Lietuvos,
Ve tinimo komisija sudaryta iš
gy enančių Floridoje: Romos
De jesienės. Stasio Vaškio ir
DE ilos Mackialienes. Pirmoji
pn mija paskirta Andriui Miroi ui. gyv. Kalifornijoje, o antroj — Vladui Vyšniūnui, gyv.
Kl lipt Joje.
1 uvo palaikyti glaudūs ryšiai
su •Corp! Neo-Lithuania, įsisteigu i a Vytauto Didžiojo universit ;te Kaune. Nors studentų
su •idomėjimas t a u t i n e korpo acija nėra didelis, nėra
m; sinio antplūdžio, bet steigėjai
lai tos priimtų įstatų reikalavii įų ir nepataikauja ten vyra įjančioms nuotaikoms. Kau
ni kę korporaciją Čikaga remia
kr ^gomis, stipendijomis, spauda ir kitais būdais. Lietuvoje
sti dentai yra išradingi ir bando įvairius būdus pinigų uždirbti, įsijungti į kultūrinį gyve
ni ną. Mūsų valdyba yra pasiuntu i Korp! N-L ženklų, juostų ir
ke )urių, o taip pat ir nupirkusi
šv esoraščius darančią mašiną,
K rp! Neo-Lithuania dar nėra
at ;avusi turėtų namų. Parodos
22 Kaune, žinomų kaip „Korpora ijos rūmai", bet naudojasi
g£ itais ji.me kambariais. Kau
ni kei korporacijai pirminink* iija studentė Vaidonė Tamoši naitė (ir ten vadovauja mote ys, kaip ir čia).
'abaigai Daiva Meilienė past bėjo, kad per 40 metų išeivių
są ygomis veikusi Korp! NeoLi huania, išaugino nemažą
bi rį studijuojančių jaunuolių,
ki rie šiandien jau pradeda vad< /auti visuomeninei veiklai.
993-1995 metų kadencijoje
Idybą
sudarė: pirmininkė
v<
ia
Jonušienė,
vicepirmininkė
V
iva
Meilienė.
iždininkas AlD
Augaitis,
sekretorė
Gražina
gi
isparaitienė
ir
..arbiter
ele
K
ntiarum"
Vaclovas
Mažeika,
g«
Si negalavus kai kuriems valdytx ? nariams, visa veiklą koor-
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L.sr.r. Korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba, išrinkta 1996 m. sausio 13 dienos suvažiavime,
Lška irės įsėdi t Vaclovas Mažeika — arbiter eleg., Daiva M ilienė — pirmininke. Vida Girdvainienė
kretorė: stovi: Edas Modestas — vicepirm., Algis A įgaitis - iždininkas.

dinavo pajreigingas filisteris Korporacijos Lietuvoje
Vaclovas •lažeika. Padėka vi- Ž i n a n t d a b a r t i n i L
ekonomikos stovį ir da
šiems.
Pirminin) taujančios praneši- buvusių bolševikų vyri
mą papildej iždininkas Algis vedamą politiką bei
Augaitis ;apie kasos stovį, savųjų draugų, perkelt
Padaryta nemaža apyvarta i „krokodilų nasrus" ne
(49.102 dol pajamų ir 54,863 Vyr. valdyba paprašyta
dol. išlaidų) , kasoje yra 104.900 laikyti pinigus, remiant
dol. Raštu p ateiktoje apyskaito- čių veiklą.
Visi pranešimai pr
je ižd. A. Augaitis smulkiai
išvardino psjamas ir išlaidas, ką p a d ė k o t a vyr. vald}
patvirtino ii• kontrolės komisija, veiklą. Iš padalinių v<
kuriai pii mininkavo Pijus Čikagos skyrius. Skyr
Stončius, n arė — Vita Girdvai- mininkas Algis Mode
nienė. Garb>ės teismo pirminin- kalbėjo apie savo ispC
kas Mečys Valiukėnas pasi- apsilankymo Lietuvoje
džiaugė, kctd neturėjo bylų ir t i k i m ų su vietos v
ramiai pral eido laiką šiose gar- n a r i a i s . Vaclovas B
perdavė gautus piane
bingose par eigose.
Clevelando ir St. Pete'
Dr. Leo:nas Kriaučeliūnas nio.
p r a n e š ė apie
..Naujosios
I naują valdybą dve
Vilties" ž urnalo leidimą ir t e r m i n u i nominacijų k
perskaitė administratoriaus pirm. J u r g i u i Lendra
Oskaro K remerio piniginę siūlius, išrinkti ir pa
apyskaitą. Žurnalo „Naujoji pareigomis: pirminink
V i l t i s " r įauja laida y r a Meilienė. vicepirm. E
ruošiama ir redakcija y r a destas, iždininkas A
sudariusi bendradarbių sąrašą, gaitis, sekretorė Vita
Ir šį numer į redaguoja A. Juod- nienė ir „arbiter elegat
vaikis ir d]r. L. Kriaučeliūnas. Vaclovas Mažeika. F
Jis paprasė korporacijos vyr. kaujantis padėkojo
valdybą rtedelsiant įmokėti valdybai už pareiging
priklausant :ia savo dalį, taip pat ypač iždininkui A. A
paminėjo, kad Korp! N-L vyr. įvedusiam kompiuter
valdyba nei angiai vykdo pažadą t v a r k y m o sistemą, ir
įnešti į iAmerikos lietuvių Mažeikai, atstovavusi
tautinį fon dą praeito suvažia- poracijai visoje veiklp
vimo pažaclėtą suma.
linkėjo naujajai valdj
mės.
Susirinkimas į]
Po šių p ranešimų prasidėjo
gyvos disktįsijos, daugiausia pj valdybą aplankyti s
niginiais kl ausimais Mecenato buvusią pirmininkę Vi
Simo Kašel ionio stambus paliki- šiene ir perduoti sus
mas neducda ramybės ir kai padėką užjos svarų į n
kurie nori:tų jf išleisti. Vy- poracijos veiklą.
riausia va Idyba pagirtina už
tinkamą p inigų globojimą ir

ėmimą.
etuvos
artinės
msybės
•ėmimą
pinigų
eikėtų.
r toliau
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kia tik
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ir susiįldybos
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las Mo
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rmininuvusiai
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šą į kor-
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GERIAU SIA 1995 METŲ
AKTOR Ė - LIETUVĖ
Lietuvė aktorė Ingeborga
Dapkūnait ė tapo Rusijos kino
apdovanoji mo „Nikė" laureate,
Ji buvo p ripažinta geriausia
1994 metų aktorė. Jau aštuntą
kartą „Niltės" padovanojimai
buvo įteikt i laimėtojams Maskvos centrin iuose kinematografininku rūm uose.

Nominacijų komisijos siūlymu
išrinkta kontrolės komisija —
J u o z a s A n d r a š i ū n a s , Vitas
PHoplys, Pijus Stončius; garbės
teismas — Juozas Graužinis,
Audronė Karalienė ir Mečys
Valiukėnas ir taryba iš 1C
narių,
Išrinkus vykd. organus ir ne
atsiradus klausimų, suvažiavi
mas uždarytas, palinkėjus nau
jajai v a l d y b a i sėkmingos
veiklos. Dėl daugelio priežasčių
pastaruoju metu veikla buvo ap
silpusi ir vyravo pesimistinės
nuotaikos, bet suvažiavimo da
lyviai vieningai pasisakė už to
limesnę pagyvintą veiklą ir ry
sius su Vytauto Didžiojo univer
sitete atsisteigusia Neo-Lithu
nia korporacija. Moralinė ii
materialinė parama ir toliai
teiktina, p r a š a n t tvirtesnės
atskaitomybės.
Suvažiavimą uždarius, įvyke
trumpa pertrauka, po kurios
prasidėjo Čikagos padalinic
susirinkimas. Tačiau, sudarius
nominacijų komisiją, jis buve
atidėtas keliems mėnesiams, ko
būsimai valdybai bus surast
kandidatai,
Po ilgokai užtrukusio šuva
žiavimo, dalyviai pasivaišino ii
pasikalbėjo aktualiais klausi
mais. Bankų krizė Lietuvoj*
buvo pokalbių „karšta" tema
Dauguma stebėjosi Lietuvos
dabartinės buvusių komunisti
vyriausybės įsivėlimu į banki
uždarymą. Stebėjosi ir asmenis
ka įtaka, lyg tai būtų bolše
vikinės okupacijos metais, ka
partijos „ š u l a i " galėjo sau
valiauti be jokios gėdos ii
atsakomybės prieš visuomenę

Amerii an Travel Service
p i g i a u s i o s kaine ; iš V i l n i a u s j s e k a n č i u s miestus:
Boston ....

$690.00

C h i c a g o ..

$700.00

Detroit....

$720.00

Los A n g e B

$855.00

Miami

$850.00

Nevv Yorl

$580.00

T a m p a ....

$855.00

Kainos g; lioja keliaujant į abi p u s e s ,
P r i e bilieto k u n o s reikia p r i d ė t i m o k e s č i u s

D ė l bilietų iŠ L e t u v o s ir į Lietuvą bei visų kitų
t u r i s t i n i ų patai l a v i m ų p r a š o m e kreiptis j m ū s ų
raštinę. Maloniai J u m s p a d ė s i m e

Korp' Nwi I.ithuaniH *uv;ižiavirr iaurie.--nii.uu narių Krupp MS k.iin-S' Daiva Mfilie n<kut<\ Kur.*- Ifpiatonipnc ir kiti

American Trave
9439 S. Ked
Evergreen Park, !L
Tel.: 708-422-3000, Tel
FAX 708-422
V i d a Mom

Service
tie
J0805-2325
:8O0-422-3190
»163

Atstovas Lietuvoje
Migrove
Laisvės alėja 88 - 5 Kaunas
Tel. 20 73 61 20 93 84
FAX 22 10 90

Prieš penkiasdešimt metų,
1946 m. kovo 4 d., Vytauto
Kutkaus su Emilija Valantinaite jungtuvės buvo palaimintos Ansbacho stovykloje, Vokietijoje. Išauginę du sūnus —
Vytautą ir Mindaugą ir dvi
d u k r a s — Birutę ir Laimutę,
sulaukė garbingos vedybų auksinės sukakties, kurią švęs
sekmadienį, kovo mėn. 3 d. š v .
Antano lietuvių parapijos bažnyčioje Detroite. Per sukaktuvines Mišias 10:30 vai. r. bus suteiktas palaiminimas, kurio
metu parapijos choras giedos
Franz Witt „Veni Creator".
Ta išimtina proga yra labai
pravartu peržvelgti sukaktuvininkų biografijas bei jų nueitą
lietuviškos veiklos kelią. Vyt a u t a s Kutkus gimė 1916 m.
gruodžio 21 d. Jakaterinoslave,
Rusijoje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vienerių metų
su tėvais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Krakiuose, Kėdainių
apskrityje. Lankydamas Kėdainių gimnaziją, Vytautas bendradarbiavo moksleivių žurnaluose „Šviesos k e l i a s " ir
„Jaunoji karta". 1937 m. baigęs
gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą ir 1939 m. baigė aspirantų laidą. Tų pačių metų rudenį
įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Studijuodamas
buvo Akademinio Sporto klubo
pirmininku ir šachmatų sekeijos vadovu. 1944 m. pavasarį

valdyb<JS pirmininku. JAV LB
Krašto valdybos pirmininku
buvomno 1979 m. rugsėjo 30 d.
iki 198 2 m. gruodžio 4 d. Tai
buvo Vytauto Kutkaus organizacinės veiklos kulminaciniai
metai, jjareikalavę daugybės valandų dažnai nedėkingo darbo ir
aukos, o kartu ir daug nemigo
naktų, V. Kutkus buvo ir kitose
pareige•se: Pasaulio Lietuvių
bendru omenės Seimo nariu,
PLB Kkontrolės komisijos pirminink;u, PLB IV-tojo ir V-tojo
Seimo rezoliucijų komisijų pirmininku ir JAV LB Garbės teismo pinmininku. Nežiūrint plačios LEt veiklos, V. Kutkus bu
voaktyvus vietinėse ir kitose organiza<:ijose, kuriose buvo pirminink u arba valdybos nariu. Iš
jų paž;pmėtinos šios: Detroito
Organizacijų centras, Lietuvių
Zurnal istų sąjungos Detroito
skyriusi, Lietuvių Karių veteranų s*yungos „Ramovės" skyrius D«;troite, Amerikos Lieturyba, Lietuvių fondas,
vių ta
is Amerikos lietuvių fonBendra
tetroito Arkivyskupijos
das, C
s. Nuo pat pradžios iki
Sinodą
nos priklauso Šv. Antano
šios die
ų parapijai Detroite ir
lietuvi
uja bažnytiniame chore.
dalyva
»s spaudoje bendradarIšeivijc
r dabar parašo į „Draubiavo i
Dirvą", „Darbininką",
gą", ,,
ilio lietuvį" ir kt.
„Pasai
ija Valantinaitė-KutkieEmil
ė 1923 m. rugpjūčio 21 d.
nėgim

Emilija ir Vytautas Ku,tkai.

baigė Statybos fakultetą, o
liepos mėn. pasitraukė į Vokietiją ir gyveno šiose stovyklose:
Waldenburg-Dettersbach, Berlyne, Wuerzburge, Ansbache,
Redforde ir Scheinfelde. 1944-45
m. Berlyne dirbo Lietuvių sąjungoje ir buvo Tremtinių sąjungos Nuernberg ir Ansbach
skyrių pirmininku. Nuo 1947
m. iki 1949 m. Redforde dirbo
IRO įstaigoje tiekimo viršininko
pareigose.
1949 m. rugpjūčio mėn. atvyko į JAV ir apsigyveno Philadelphijos mieste. Po metų persikėlė į Detroitą ir įsikūrė jo
priemiestyje Dearborn, Mich.
Ford Motor bendrovėje išdirbo
32 metus plieno gamybos divizijoje, eidamas mechaninės inžinerijos skyriaus vedėjo (supervisor) pareigas. Suprantama,
Vytautas Kutkus užtikrino ir
sau, ir savo šeimai gerą pragyvenimą. Išeivijos gyvenime ekonominiai pasisekimai buvo,yra
ir bus visada svarbūs, tačiau
išeivijos asmenų kultūrinės ir
organizacinės veiklos nueitas
kelias yra dar svarbesnis, nes
per jį mūsų augančios kartos iki
šios dienos išliko tauriais lietuvių tautos vaikais. Išeivijos
veikėjų eilėse Vytautas Kutkus
yra plačiai žinomas, kaip buvęs
JAV Lietuvių bendruomenės
Krašto pirmininku, kas gana
vaizdžiai patvirtina jo organizacinį potencialą. Vos įsikūrus
JAV Lietuvių bendruomenės organizacijai, j a u 1955 m.
Vytautas Kutkus buvo Detroito
apylinkės valdybos nariu, 1956
m. buvo valdybos pirmininku,
Salia vietinės bendruomeninės
veiklos, nuo 1973 m. iki šios
dienos tebėra JAV LB Tarybos
nariu, LB Michigano apygardos

Betygeiloje, Raseinių apskrityje.
Baigė 1Kelmės pradžios mokyklą
ir Ras*i-inių gimnaziją. Emilija
Kutkitsnė Detroito telkinyje
pasire:iškė organizacine veikla,
prikla1usydama Detroito Stasio
Butka us šaulių kuopai, Detroito Bir utietėms ir buvo jų valdybost : Ji buvo Detroito kankHų an samblio administratore,
priklaiaso JAV LB organizacijai,
yra BSALFo, Lietuvių fondo,
Draugo fondo, VVayne State universitijto Lietuvių kambario,
Kultuiros k l u b o , Lietuvos
Duktė:rų ir Gyvojo rožančiaus
draug;ijos n a r ė . M a t o m a i ,
Kutkaii savo brangaus laisvalaikio didesnę dalį yra skyrę
organ izacinei veiklai. Kaip
visierrts yra žinoma, kad mūsų
augarįčios kartos išliko sąmoniiiįgais lietuviais tik per
pasiaiikojusių asmenų kulturinę u' organizacinę veiklą. Tie
du 1WJtuvybės išlaikymo faktoriai veikė vienas kitą remdami ir abu buvo svarbūs ir
reikšrningi. Vytautas ir Emilija Kultkai išeivijoje pažymėtini
organ izacinėje veikloje, atidavę
brangaus laisvalaikio nesuskai> valandas lietuviškai
tomas
ti.
veikli
Vyt;auto ir Emilijos Kutkų
šeima ir sukaktuvininkai tikrai
apsid;žiaugtų, jei jų vedybų
auksi nė sukantis būtų atšvęsta
sugatįsiu Detroito apylinkės ne
tuvių atsilankymu pamaldose, jų
pager bime salėje ir vaišėse. Ir
Emilijai, ir Vytautui Kutkams
visai nedaug tereikia, tik būti
su ja is kartu ir pasidalyti jų
džiau gsmu. O mes. Detroito
apyliirikės lietuviai, atsilankydami juos pagerbsime ir įvertinsirne.
S. Sližys

LIETUVOS
DIPLOMATIJOS
PATRIARCHAS
OWqrt

JUOZAS VTTĖNAS

Parašė įvadą E. Turausko
Valstybės departamentas ir
Baltieji Rūmai sutiko, ir apie tai knygoje „Lietuvos nepriklauso
Lietuvių bendruomenes seime mybės netenkant", 1988 m.; Ka
1980 m. Čikagoje pranešė Bal talikų mokslo akademijos su
važiavimo darbuose buvo at
tųjų Rūmų pareigūnas.
Pasinaudodamas šiuo sutiki spausdintos jo studijos: „Kata
mu, diplomatijos vadovas S. likų Bažnyčios doktrina apie
Lozoraitis, Sr., 1983 m. paskyrė tautų apsisprendimo teise" (IV
Stasį Lozoraiti, Jr., pasiuntiny t. 1961 m.), „Sovietų Sąjungos
bės Vašingtone patarėju. Vėliau laikysena nacijų, tautybių ir
dr. Bačkis, kaip Lietuvos diplo Lietuvos atžvilgiu" (Vm 1.1974
matijos vadovas, paskyrė gene m.) „LKMA 60 metų sukaktis"
ralinius konsulus Čikagoje ir (XII t. 1987 m.), „Socialinis
krikščionybės pajėgumas" (I t.
Toronte.
Ne mažesni rūpestį dr. Bač- 1965 m.).
kiui sudarė diplomatinės tarny
Pagal tradiciją dr. Bačkis su
bos finansavimo padėtis, išse žmona kasmet rengdavo Vasa
kus Lietuvos lėšų fondui. Užsie rio 16-sios proga priėmimus
nio lietuvių veikėjai tam reika pasiuntinybėje, į kuriuos atsi
lui nerodė pakankamo dėmesio. lankydavo valstybės depar
Kai kurie net siūlė parduoti tamento pareigūnai, kongreso
pasiuntinybės namą. Dr. Bač- nariai ir kiti amerikiečių bei
kiui tai atrodė nepriimtina. lietuvių veikėjai. Panašiai
Galop šį lėšų klausimą padėjo Bačkiai buvo kviečiami į oficia
išspręsti valstybės departamen lius renginius bei priėmimus.
tas, pritarus Baltiesiems Rū Prezidentūra ir valstybės depar
mams. Tokiu būdu nuo 1981 m. tamentas juos traktuodavo lygiai
sausio 1 d. buvo užtikrintas su kitų šalių diplomatiniais
Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovais. Tokiu būdu jie gauda
finansavimas.
vo kvietimus dalyvauti prezi
Dr. Bačkiui rūpestį kėlė ir dento inauguracijos iškilmėse,
pasiuntinybės namo, kuriam prezidento priėmimuose, kon
reikėjo būtino remonto padėtis, greso bendruose posėdžiuose,
jam pavyko tuo reikalu gauti kuriuose kalbėdavo prezidentas
Amerikos lietuvių tarybos ir ar atsilankydavo svetimų šalių
Lietuvių bendruomenės vadovų vadovai. Tomis progomis Lietu
pritarimą. Buvo sudarytas iš .vos vardas nuskambėdavo pro
ALT ir LB atstovų komitetas, tokolo pareigūnui šaukiant
kuris 1981-83 metų laikotarpiu šalių atstovų pavardes pagal jų
surinko 133,560.70 dol. aukų, iš pareigų ėjimo laiką.
kurių 129,404.06 dol. išleisti
Bačkienė taip pat gaudavo
remontui.
kvietimus
iš Kongreso atstovų
Dr. Bačkis taip pat palaikė
žmonų
ir
įvairių
klubų dalyvau
glaudžius ryšius su Estijos ir
Latvijos diplomatiniais atsto ti jų renginiuose.
vais ir darė bendrus žygius.
Savo veikloje Bačkiai laikėsi
1979 m. Maskvoje 45 pabaltie- diplomatinių nuostatų bei tra
čiarns paskelbus pareiškimą, dicijų. Jų elgsena dvelkė papras
reikalaujant atšaukti Molotovo tumu bei nuoširdumu. Todėl jie
ir Ribbentropo susitarimą, jie buvo vertinami ir gerbiami tiek
visi trys pasiuntė bendrą raštą valdžios pareigūnų, su kuriais
Jungtinių Tautų generaliniam jiems teko bendrauti, tiek
sekretoriui, prašydami atkreipti išeivijos veikėjų, su kuriais
į Šį 45 pabaltiečių reikalavimą. palaikė ryšius.
1982 m. suėjus 60 metų, kai
Senatorius Domenici, kalbė
Jungtinės Valstijos pripažino' damas kongrese Vasario 16 pro
Pabaltijo valstybes, dr. Bačkis ga 1979 m., pareiškė, kad
kartu su Estijos ir Latvijos ryškiausias Jungtinių Valstijų
atstovais paprašė valstybės politikos nepripažinti sovietų
sekretorių A. Haig priimti juos dominavimo Lietuvoje įrodymas
ta proga. Sutikimas buvo gau yra laisvos Lietuvos pripažini
tas, bet tuo metu kaip tik mas diplomatinės bendruome
keičiantis valstybės sekreto nės nariu. Dr. Bačkis.sakė jis,
riams, juos priėmė valstybės atstovauja laisvos Lietuvos
sekretoriaus pavaduotojas W. vyriausybei Vašingtone dešimt
Stoesael, kuris pakartojo Ameri mečius ir jo tylus, ištvermingas
kos nusistatymą nepripažinti pasišventimas šiam sunkiam
Pabaltijo valstybių aneksuos darbui yra aukštai vertin
pažymėjo, jog tai pažymėta ir tinas. Paraginęs Amerikos
oficialiuose Jungtinių Valstijų lietuvius Vasario 16 proga
žemėlapiuose.
prisiminti praeitį ir pasiryžti
Ryšium su Helsinkio baigia ateičiai, senatorius Domenici
mojo akto peržiūros konferenci sakė: „Ačiū jums, dr. Bački, už
ja, 1986 m. Vienoje dr. Bačkis, jūsų pavyzdį, kaip diplomato, ir
kaip Lietuvos diplomatijos vado linkiu jums dar ilgai darbuotis".
vas, kartu su VLIKo pirminin (Congressional Record, Senate,
ku ir PLB vicepirmininku pa Nr. 19. 1979.2.21).
siuntė memorandumą šį aktą
Kongreso atstovas J. P. Hampasirašiusioms valstybėms dėl
merechmidt,
kalbėdamas Atsto
Lietuvos laisvės. Panašiai buvo
vų
rūmuose
Vasario 16 proga
padaryta ir šio akto per
sakė,
kad
Lietuvos
charge d'af
žiūros konferencijų proga
faire8
Vašingtone
dr.
S. Bačkis
1977 m. Belgrade ir 1980 m.
Madride, tiktai tuo metu
, ^ U K S O BITĖS"
pasirašė S. Lozoraitis, Sr., kaip
LIETUVOS KINELietuvos diplomatijos vadovas.
MATOGRAFININKAMS
Informacijos srity dr. Bač
kis greta kalbų lietuvių su
Kino meno 100-mečio išvaka
sirinkimuose bei minėjimuo
se ir per „Amerikos bal rėse Lietuvos kinematografinin
so" bei ,.Laisvės" radijus kai nebuvo apdovanoti lietuviš
Vasario 16-sios bei kitomis pro kais „Oskarais", bet televizijos
gomis, yra parašęs Lietuvą laidų ir filmų kūrėjams jau an
liečiančiais klausimais studijų trąkart buvo įteiktos „Aukso
bei platesnių straipsnių, iš bitės".
kurių paminėtina: *JAV-SovieLietuvos televizijoje dirba apie
tų'Sąjungos konsularinė sutar 600 darbuotojų, per metus suku
tis" („Aidai", 1967 m. gegužės riama maždaug 900 laidų. Šie
mėn.), „JAV de jure Lietuvos met vertinimo komisija nutarė
pripažinimo 50 metų sukaktis" skirti 6 mažąsias „bites" pa
(.Aidai", 1972 m. rugsėjo mėn.), vieniams darbuotojams ir 3 di
„Lietuvos — JAV santykiai džiąsias už laidas ar filmus'.
dviejų šimtmečių (17764976) „Aukso bičių" įteikimo ceremo
laikotarpyje" („Karys", 1976 m. niją Lietuvos TV parodė pirmą
Nr. 6).
Naujųjų metų dieną.

mėn. vykstant į Lietuvą vizitui, DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 10 d.
dr. Baikis buvo pakviestas
įsijungti į jo palydovus. Tai
APIE BALTISTIKOS STUDIJAS
sudarė jam progą po 54 metų ap
silankyti Lietuvoje, į kurią jis
SEATTLE MIESTE
grįžo 1993 m. ir apsigyveno
Vilniuje.
Iš energingosios lietuvių vi aukas. Iš lietuvių tarpo su stam
Dr. Bačkis nebuvo apsiribojęs suomenės veikėjos Inos Bertuly - biausia 5,000 dol. auka atėjo
tiktai savo diplomatinėmis pa tės-Bray, gyvenančios Seattle, Pasaulio Lietuvių bendruome
reigomis. Jis ir jo žmona nuo atsiusta nemaža medžiagos nės fondas (vad. V. Kamantas).
gimnazijos laikų priklausė atei paštu apie baltistikos studijas Įdomu, kad tokias sumas yra
tininkams ir dalyvavo jų veiklo Vašingtono universitete tame aukojęs Estijos prezidentas ir
je. Studijuodamas Paryžiuje, mieste.
Estijos ambasadorius JAV. Nuo
veikė ateitininkų kuopos valdy
Apie šias studijas jau buvo 1,000 iki 4,999 dol. aukojusiųjų
boje. 1931-32 m. pirmininkavo šiek tiek rašyta kai kuriuose sąraše: Šarūnas Marčiulionis,
ateitininkų studentų sąjungai laikraščiuose išeivijoje ir profesorius Vidmantas ir jo
Kaune. 1952 m. buvo išrinktas Lietuvoje („Drauge", „Dirvoje". žmona Marija Raišiai. Vydūno
ateitininkų federacijos išeivijos „Lietuvos aide"). Tose infor Jaunimo fondas. Nuo 500 iki
garbės teismo nariu, vėliau — macijose buvo nurodyta, kaip 999 dol. grupėje matome JAV
pirmininku.
yra svarbu turėti baltų studijų Lietuvių bendruomenę ir Ed
Studijuodamas Paryžiuje, pir programą Vašingtono univer vardą Trimaką. Daugiausia yra
Amb. Stasys Baikis ir arkivysk Audrys Bačkis
mininkavo Paryžiaus lietuvių sitete. 1994 m. universitete žmonių prisistačiusių su mažes
ne parama. Bet šiuose sąrašuo
Atsikūrusios Lietuvos vyriau studentų draugijai ir atstovavo pradėtas Baltistikos studijų
„parūpina mums vertingų įžval
se,
gaila, lietuviai, turbūt,
vasaros
institutas
(jis
ten
veikė
gių žinių, kurias mes galime sybė taip pat pagerbė dr. Bačkį. Lietuvos studentijai tarptauti
užima
paskutinę vietą.
ir
1995
m.
vasarą)
dabar
jau
palyginti su Sovietų Sąjungos Pernai prez. A. Brazauskas jį nės studentų konfederacijos
išaugo
j
Baltų
studijų
nuolatinę
pažadais Helsinky ir jų elgesiu apdovanojo Didžiojo Lietuvos kongresuose Budapešte 1929 m.
Liūdniausias laiškas yra iš
Lietuvoje bei kitose Baltijos kunigaikščio Gedimino antrojo ir Briusely 1930 m. Iš jo veiklos programą, kuri vykdoma šio vieno šios programos svarbiųjų
valstybėse". („Tėvynė", Nr. 2 . laipsnio ordinu. Tai buvo antras Lietuvoje paminėtina: Naujo universiteto Skandinavų de asmenų — Thomo DuBois, kuris
jo apdovanojimas šiuo ordinu: sios Romuvos bičiulių sąjungos partamente.
1979 m.).
yra Vašingtono universiteto
Prez. Ronald Keagan pagerbė 1937 m. jam buvo suteiktas tre Kaune skyriaus sekretorius
Iki šiol yra pasiekta nemaža Skandinavų departamento
dr. Bačkj, pasveikindamas jį čiojo laipsnio ordinas. Jis taip 1933-35 m., Lietuvių ir prancū gražių rezultatų, susidomėjimas profesorius-asistentas. Jis rašo,
1985 m. su jo diplomatinės tar pat yra gavęs Latvijos, Italijos, zų susiartinimo draugijos Kau šia moksline programa yra gana kad jeigu iki šių metu kovo 31
nybos 50 metų ir Lietuvos atsto Švedijos ir Šventojo Sosto ordi ne sekretorius 1935-37 m., didelis, ir ateitis turėtų būti dar d. bus neįnešta 50,000 dol.,
vavimo Vašingtone 25 metų nų. Pernai jį Vilniuje aplankė Tarptautinės teisės mokslo geresnė. Tačiau vienas dalykas Baltų studijų programa nuo
s u k a k t i m i s , j a s p a m i n i n t ministras pirmininkas A. Šleže draugijos vienas steigėjų Kaune ko trūksta — pinigų. Pats uni 1997 m. bus nutraukta. Beje,
vičius ir pasveikino gimtadienio 1932 m., Valančiaus liaudies versitetas šių Baltų studijų visą 775,000 dol. sumą reikia
BALFo seime Vašingtone.
Dr. Bačkis, kaip Lietuvos proga. Klaipėdos universitetas universiteto Kaune rektorius finansuoti negali ir todėl reikia surinkti iki 1998 m. rudens.
diplomatijos vadovas, 1986 m. 1995 m. gruodžio 1 d. dr. Bač 1931-38 m., diplomatijos istori patiems lietuviams, latviams ir
Apie pinigus ir šių Baltų
vasario 6 d. pasveikino prez. R. kiui suteikė garbės daktaro jos dėstytojas Vytauto Didžiojo estams rūpintis finansais. No
karininkų
kursuose
1937
m.
Jo
studijų
reikalingumą būtų ga
titulą.
rint, kad baltų studijų programa
Reagan 75 metų amžiaus proga
iniciatyva
užsieny
buvo
atkur
lima
daug
rašyti ir bandyti
veiktų nuolatos, taip kaip dirba
ir gavo jo padėką, kurioje
Lietuvos atstovu Vašingtone
ta
Lietuvių
katalikų
mokslo
graudenti
mūsų
tautiečius. Bet
Lituanistikos katedra Illinois
pareiškiama viltis, kad ir atei dr. Bačkis buvo iki 1987 lapkri
ty bus tęsiama draugyste bei čio 15 d., kada jis dėl sveikatos akademija, kuri 1979 m. jį un-te Čikagoje, reikia įnešti į vargu ar tas padėtų. Aš manau,
Vašingtono universiteto specia kad ir šių žodžių turėtų pakakti,
gera valia. „Kartu veikdami, iš šias pareigas perdavė pasiunti išrinko savo garbės nariu.
įsitikinimui, koks svarbus yra
tikrųjų galime prisidėti prie nybės patarėjui Stasiui Lozorai
Dr. Bačkis, sulaukęs 90 metų, lu fondą 775,000 dolerių. Tai
realiai saugesnės ateities ir čiui, Jr., pasilikdamas diploma dėl savo diplomatinės ir visuo nėra taip daug, nes Lituanisti šis reikalas baltiečiams, o taip
žmonijos taikos. Aš vertinu jūsų tijos vardo pareigose, kurias ėjo meninės veiklos yra tapęs gyva kos katedros Illinois un-te pat ir visai Amerikos akademi
bendravimą su manimi ta vilti iki 1991 m. rugsėjo 6 d., kai jis jungtimi tarp tarpukario ir įsteigimui prieš 10 metų reikėjo nei visuomenei.
mi", sakoma padėkoje.
Norėčiau pateikti adresą ir
pasiuntė atsikūrusios Lietuvos dabartinės nepriklausomos Lie įnešti 600,000 dol. o dabar tai
Lietuvos diplomatijos vadovas užsienio reikalų ministrui Al tuvos, išnešęs Lietuvos diploma daro ne vien tik lietuviai, bet ir telefoną, kur galima gauti
daugiau informacijos, kur reikia
S. Lozoraitis, Sr., sveikindamas girdui Saudargui raštą, kuria tinio tęstinumo vėliavą per latviai su estais kartu.
dr. Bačkį 60 metų amžiaus pro me pareiškė, kad „šita tarnyba krašto okupacijos košmaro lai
Pinigus šiai programai renka nukreipti savo aukas: Ina
ga, pažymėjo, kad jis jį sveikina užsieny baigiama, ir prasideda kus, gindamas Lietuvos laisvės bendras visų trijų tautybių Bertulytė-Bray, 3883 45th Ave.,
ne tik kaip sukaktuvininką, bet normali Lietuvos diplomatinė reikalą. Savo įnašu šiose pa žmonių komitetas, kuriame lie NE, Seattle, WA 98105, tel. (206)
ypač „kaip žmogų, kuris yra tarnyba".
stangose j i s akivaizdžiai tuvius atstovauja: Ina Bertuly- 523-1620, FAX (206) 524-3134.
daug nusipelnęs Lietuvai, skir
Pagyvenęs Vašingtone iki prisidėjo prie Lietuvos nepri tė-Bray, Irena Blekytė. Bruno Čekius rašyti „University of
damas jai visą savo darbą, 1989 m. gruodžio 18 d., išvyko klausomybės atstatymo ir todėl Morkūnas, Vidmantas Raišys. Washington Foundation. Baltic
atžymėtą diplomato gabumais ir į Prancūziją, kur gyveno jo teisingai nusipelnė už tai Šis komitetas leidžia biuleteni, Program Discretionary Fund".
visuomenės veikėjo privalu sūnus Ričardas. Prancūzijos aukšto įvertinimo ir didelės pavadintą „Baltic Fund News",
Čia dar reikia pridėti, kad
mais".
Seattle
dvejus metus vykęs
prezidentui Mitterandui 1992 pagarbos.
kurio naujame numeryje iš
Baltistikos
studijų vasaros in
spausdinta nemaža Baltų studi
stitutas
šią
vasarą (ir galbūt
jų programos naujienų, o taip
Dar kartą F I N N A I R n u l e i d o kainas s k r y d ž i u i į
kitą)
bus
Illinois
universitete
pat įdėti 1994-1995 metų laiko
Čikagoje.
tarpio aukotojai. Čia reikia
pažymėti bent stambesnes
Edvardas Šulaitis

VILNIŲ
p i r m y n ir atgal

$ 4 5 0 + tax
Iš Nevv Y o r k o išskristi n e v ė l i a u vasario 2 9 d.

I M P O R T - € X P O R T , INC.

VYTIS TRAVEL

(312)434-2121

40-24 — 235 St.
D o u g l a s t o n , NY 11363
800-77-VYTIS

T e l . 718-423-6161

2719 VVest 71 s t Street, C hicago. IL 60629

AMERICAjy r ^ S L ^ v NfcROA!> INC.

Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Rusija, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 5 rūšių maisto komplektus
Persiunčiame automobilius, baldus bei
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
Iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus.

5 0 5 8 S . A r c h e r , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 • Tel.: 3 1 2 - 8 3 8 - 8 8 8 8
JNOAf

Belmont/Laramie
5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020
Belmont/Central
5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747

North Side
3000 N. Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

Dirbame l'imad

ŽEMOS
PAVASARIO
KAINOS
T e n Ir atgal
Vilnius
$595
Riga
$615
Tallinn $615
Minsk
$595

(800)775-SEND

penktai! >>-

ScStSU

KAIRYS BALTIC EXPEDITIN<Ž
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
j rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma

$

Paslaugos 4 ar 3 %

$

Pristatymas \ rankas

12.00

VBO
Siuntėjas.

Gavėjas

| v i e n a puse

Tel.

Vilnius $415
Riga
$430
Tallinn
$430
Minsk $415

Pašto perlaidas (m/o) arba ,i->meniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitlartd Rd. Stoney Creek, Ont.,
CanadaL8E 5A6 tel. 905-M3-3334.
'Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
*Mes galime palydėti Jus važuojar.t Į I >etuvą apsigyventi arba tik lankytis

Tel.

AUGA LIETUVOS
Gamybą vėl pradėsime, kai at
DUJININKŲ SKOLOS
gis statybos", sakė direktorius.
Viena plyta, perkant ga
Bendrovės „Lietuvos dujos"
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba ; mykloje, dabar kainuoja 38 cen skola Rusijos susiviejimui
Informacijos Skyrius
tus, čerpė — 1.50 Lt. Keblumų
„Gazprom" sausio mėnesį dar
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 gamyklai sukėlė „Litimpeks" labiau padidėjo, tačiau kol kas
tel. 703)4710711
bei LAI bankų uždarymas. įšal jis negrasina nutrauksiąs dujų
dytos ne tik „Palemono tiekimo Lietuvai.
keramikos", bet ir klientų lėšos,
Bendrovės komercijos direk
kuriomis galėtų atsiskaityti už torius Vidmantas Čepukonis sa
nupirktas statybines medžia kė, kad iki vasario 1 d. būtina
gas. Žiemą, visoje Lietuvoje sumokėti bent dalį skolos, ki
mažėjant statybos darbų, gamy taip Rusios dujininkai gali im
GELEŽINKELIEČIAI
KAIP D I R B A „MAŽEIKIŲ
bą priverstos stabdyti ir staty tis sankcijų.
MOKOSI IŠ ŠVEDŲ
NAFTA"
binių medžiagų gamyklos. „Pa
Sausio 22 d. „Lietuvos dujų"
lemono keramikos" apyvarta skola „Gazpromui" buvo 27
Specialiosios paskirties akci pernai buvo maždaug 8 mln. mln. dolerių, o sausio 8 d. — 21.8
Bendrovė „Mažeikių nafta"
pernai perdirbo 3.137 mln. tonų nėje bendrovėje „Lietuvos litų, tačiau tai sudaro mažiau mln. dolerių. Pernai iki gruo
naftos, 1994-aisiais — 3.7 mln. geležinkeliai" švedų firmos nei puse ankstesnių metų apy džio 1 d. skola buvo sumažėjusi
tonų. Savos naftos pernai nu „Svveden Rail" specialistų vartos. „Palemono keramikos" iki 15 mln. dolerių.
pirkta 1.036 mln. tonų, o per grupė pradėjo Lietuvos geležin čerpėmis dengti daugelio re
Kitiems dujų tiekėjams „Lie
dirbti patiekta 2.1 mln. to kelio sistemos darbuotojų moky stauruotų Lietuvos bažnyčių tuvos dujos" skolingos dar apie
nų (1994 m. atitinkamai mo kursus. Pirmajame tokio se stogai ir JAV ambasados pasta 18 mln. dolerių.
0.4 mln. ir 3.3 mln. tonų). minaro etape jie kolegas lietu tas Vilniuje. („Garsas, 01.23)
V. Čepukonis BNS korespon
1995 m. „Mažeikių nafta" vius moko vadybos, finansinių
dentui sakė, jog atgavus maž
stovėjo 130 parų arba maždaug tarptautinės teisės dalykų. Dar
JAV INVESTUOTOJAI
daug 29 mln. dolerių skolą iš
4.5 mėnesio (1994 m. — 94 dvi savaites tokie kursai vyks
NERIMAUJA
energetikų, su tiekėjais pavyktų
paras) ir patyrė 73.1 mln. litų Švedijoje. Mokymo išlaidas pa
Sausio 29 d. JAV Prekybos bent iš dalies atsiskaityti.
nuostolių (56.4 mln. Lt.). Vienos dengia Švedijos vyriausybė.
rūmai Lietuvoje, vienijantys 50 Tačiau „Lietuvos energija" —
naftos tonos perdirbimo kaina
bendrovių, investavusių į Lietu pagrindinė dujų užsakovė — dėl
pernai buvo 88.67 lito, o
MODERNIZUOJAMA
vos ekonomiką, susitikime su vartotojų įsiskolinimų moka tik
1994-aisiais — 68 litai.
AKMENS VATOS GAMYBA Lietuvos investicijų agentūros apie vieną trečdalį reikiamos
direktoriumi A. Avižienių bei sumos.
įmonė atidarė pirmąją savo
(„Diena". 10.24)
Lietuvos ir Švedijos uždarajai kitais pareigūnais, išreiškė
sąskaitą užsienyje, Austrijos
susirūpinimą
blogėjančia
inves
akcinei
bendrovei
„Parocbanko RZB Londono padaliny
PAKILO DUJŲ KAINA
je. „Mažeikiu naftos" atstovas Silikatas" suteikta 3 milijonų ticijų padėtimi.
Lietuvos vyriausybė sausio 31
JAV verslininkų nerimą su
Vilniuje Arūnas Vazgilevičius litų paskolą iš gyvenamųjų na
mų,
butų
renovacijos
ir
sutini
d.
maždaug 2.6 proc. arba 16 litų
kėlė
Lietuvos
Akcinio
ino
sako, kad užsienio partneriams
mo kreditavimo fondo. Ji suteik vacinio, Litimpeks bei kitų už 1,000 kubinių metrų gamti
tai rodo įmonės patikimumą.
ta už 15 proc. metinių palūkanų komercinių bankų krizė. Dėl nių dujų padidino jų kainą vi
8 metams. Šios lėšos yra skiria dviejų didžiųjų bankų krizės siems vartotojams. Šiuo nutari
B U S DEGINAMA
mos anksčiau akcinei bendrovei JAV prekybos rūmai turėjo mu kol kas nedidinama tik du
ORIMULSIJA
„Silikatas" priklausiusiai ak tiesioginių nuostolių, nes jų jų, naudojamu patalpų šildy
mens
vatos gamybai moderni sąskaitos buvo kaip tik minė mui, kaina.
Baigę pirmąjį orimulsijos de
zuoti.
Statybos darbai buvo tuose bankuose. Be jų, Ameri
Dujų kaina padidinta, nes
giminio Lietuvoje bandymo eta
pradėti
pernai rugsėjo pradžioje, kos investuotojai nukentėjo ir Rusija pakėlė Lietuvai parduo
pą, energetikos ir aplinkos ap
saugos specialistai teigia, kad šį o naujos gamybos pradžia nu netiesiogiai, t .y., per nuostolius, damų gamtinių dujų kainą 4
doleriais (16 litų) už 1,000
kurą Lietuvoje galima deginti matyta šių metų rugsėjo mėne kuriuose patyrė jų įmonės.
sį.
Viso
projekto
vertė
yra
apie
JAV firmos taip pat susirūpi kubinių metrų. Dujos, naudo
nekeičiant jau esančių Elektrė
86
milijonus
litų,
todėl
bendro
nę,
kad šalies valdžia, spręsda jamos patalpų šildymui, grei
nų elektrinės įrenginių, o ori
mulsijos įtaką aplinkai galima vės „Paroc-Silikatas" akmens ma bankų krizės reikalus, iš čiausiai pabrangs kitą šildymo
vatos gamybos modernizavimą esmės orientuojasi tik į indėli sezoną.
dar sumažinti.
dar finansuoja Europos rekon ninkų interesus ir mažai kalba
Pasak elektrinės generalinio
strukcijos ir plėtros bankas, apie įmonių reikalus.
CUKRUS IŠVEŽAMAS Į
direktoriaus Prano Noreikos,
skyrės apie 30.5 milijonų litų,
ANGLIJĄ
Lietuvoje jau sudeginta 25,000
taip pat „Partek Insulation" fir
„VTA BALTICAT - 180
tonų orimulsijos. Sis.palyginti
ma (apie 19.1 mln. litų), Suomi
MILIJONŲ
Žemės ūkio bankui atsisakius
pigus kuras sudarytų apie 8
jos bankas „Finfind" ir Šiaurės
Šiaurės šalių investicijų ban suteikti akcinei bendrovei „Pa
proc. Elektrėnuose dabar nau
salių bankas (po 11.7 mln. litų), kas pranešė, kad 1,000 km ilgio venčių cukrus" 5 mln. litų
dojamo kuro. Ateityje orimulsi
Lietuvos vyriausybė bei akcinė greitkeliui „Via Baltica" page paskolą, įmonė pasirašė ben
jos ketinama deginti tik nežy
bendrovė „Silikatas".
rinti bus skiriamas 180 mln. dradarbiavimo sutartį su anglų
miai daugiau.
dolerių. Pareiškime sakoma, firma „Man", kuriai parduos
„Orimulsija mums reikalinga
kad greitkelio gerinimo projek 6,500 tonų cukraus po 1.60 Lt už
„SNAIGĖS"
PRODUKCIJA
kaip alternatyva iš Rusijos
tą remia visų suinteresuotų kilogramą. U i tai Anglijos ben
NEKENKSMINGA
įvežamam kurui, be to, svarbu
šalių vyriausybės. Jame daly drovė suteiks „Pavenčių cuk
žinoti, kad patys g a l i m e
Naujos išvaizdos „Snaigės" vauja Lietuvos, Latvijos, Estijos, rui" paskolą už 10 proc. metinių
susirasti sau kuro", sakė P.
Noreika. J i s kalbėjo, kad šaldytuvai ir šaldikliai nuo šiol Lenkijos, Suomijos vyriausybės, palūkanų „Pavenčių cukrus"
Rytuose susidarius Lietuvai gaminami nenaudojant aplin Europos komisija, Pasaulio ban taip pat įsipareigojo anglų fir
nepalankioms aplinkybėms, bū kai kenksmingo freono. Nau kas, Europos investicijų bankas mai mokėti po 20 dolerių iš
tų aišku, su kuo tartis dėl kuro jiena „Snaigės" šaldytuvų iš bei Europos rekonstravimo ir pelno už kiekvieną parduotą
vaizdoje — tai „minkšta", ap plėtros bankas. Projektas glau cukraus toną.
Vakaruose.
taki
linija. Šiemet pradėti ga džiai susijęs su Europos komisi
Aplinkos apsaugos ministeri
DIDĖJA PREKYBOS
minti
didesnio tūrio — 310 litrų jos iškeltu uždaviniu pagerinti
jos sekretorius Rapolas Liuži
sienų
pervažiavimą.
APYVARTA
talpos,
ekonomiškas
buitinis
nas teigė, kad deginant orimul
Šaldytuvas
bei
60
litrų
talpos
Už
minėtą
sumą
bus
paplatin
sija, į aplinką išmetama dau
Statistikos departamentas
giau kietųjų dalelių, nei degi viešbutinio tipo šaldytuvo su ta ir pagerinta 445 kilometrai
kelio bei jo tiltų, taip pat paskelbė praėjusių metų trečiojo
nant mazutą. Be to, daugėja Šaldikliu modelis.
„Gamyboje visiškai nebenau- pagerinti miestų ryšiai ir pasta ketvirčio Lietuvos užsienio pre
išmetamų sieros junginių.
Tačiau dar šių metų vasarą dojame freono, pernai sumon tyti tarptautiniai kelių ženklai. kybos duomenis. Per šį laikotar
Elektrėnuose ketinama pastaty tavome itališką liniją bei kitą Projektą tikimasi įgyvendinti pį 175 mln. litų padidėjo preky
ti specialius elektrostatinius aparatūrą, įgalinusią pakeisti per penkerius metus. „Via Bal bos deficitas.
Per pirmus devynis praėjusių
filtrus, „surenkančius" kietą freoną, padidėjo darbo našumas, tica" jungia Helsinkį su Varšu
metų
mėnesius prekybos defici
va
ir
driekiasi
per
tris
Baltijos
gamybos
apimtys
išaugo
7.6
sias daleles. Sutartis dėl šio pro
tas
sudarė
638 mln. litų. Prekių
valstybes.
procento",
sakė
AB
„Snaigė"
jekto pernai lapkritį pasirašyta
generalinis
direktorius
A.
Ansu Danijos bendrove ABB (Asea
Brown Boveri). Vėliau ketina drulionis. „Snaigės" visose
KEPYKLA IR DELIKATESAI
ma ieškoti modernių būdų ma gamybos grandyse įdiegtas eu
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
žinti išmetamus sieros jun ropinis standartas ISO 9000.
Tel. 312-581-8500
Visi gaminiai atestuoti Vo
ginius.
• Lietuviška duona ir raguoliai
kietijoje.
• Vestuviniai ir {vairūs tortai
Baltuos šalyse parduodama 10
• Lietuviškas maistas—"catered"
MAZUTO EKSPORTAS
proc., Vakaruose ir Rytuose po
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Viena pelningiausių Lietuvos 45 proc. gaminių. Ir nors šaldy
Atidaryta 7 dienas savaitėje
naftos pramonės įmonių — Klai tuvų gerokai daugiau nuperka
KAVINE
pėdos „Naftos terminalas" per ma vasaros mėnesiais, realizuo
350 N. Clark, Chicago, n 60610
nai eksportavo mažiausiai ma jama visa produkcija.
Tel. 312-6*4-7750
Bendrovėje dirba 2,850 žmo
zuto p a s t a r a i s i a i s m e t a i s ,
Kepyklos
produktai ir užkandžiai
nių.
BAKE
įmones vyriausioji ekonomistė
miesto centre
Larisa Babič sako, jog 1995-ai„PALEMONO KERAMIKA"
Savaitgali uždaryta
siais įmonė perkrovė 2.7 mln.
LAUKIA PAVASARIO
tonų Rusijos mazuto. 1994 m.
mazuto eksportas per Klaipėdos
* » D * * * * » « * * 5
**5
-a-a-a.
Plytas, čerpes ir keramzitą
įmone sudarė 4.9 mln., 1993 m.
gaminanti akcinė bendrovė
Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i
- 7.2 mln.. 1992 m. - 5.4 mln.
„Palemono keramika" laukia,
tonų. Pasak L. Babič, Rusija
Lietuvą, Latvija, Estiją ir Rusiją.
kol baigsis žiema, nutirps keliai
mažina mazuto eksportą per
Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos.
Klaipėda, be to, apskritai mažė ir atgis krašto statybos. „Gamy
ba laikinai sustabdyta, dabar
ADMIRAL NAVIGATION
ja tos šalies naftos gavyba.
tik pardavinėjame produkciją",
Pernai pradėta įmones rekon sako „Palemono keramikos"
S k a m b i n k i t e tel.: 1-706-368-1550 1-800-700-0664
strukcija, pastatytas šviesių naf gamyklos direktorius Povilas
One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
tos p r a u k t ų terminalas, per Drulia. „Kai kurie klientai,
Chicago — Toronto — Montreal
kuri naftos produktai gali būti
nepaisydami užpustytų kelių,
ne tik išvežami, bet ir įvežami.
atvyksta, perka plytų, čerpių.
DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 10 d.

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJĄ

' ''

I

buvo eksportuota už 6.9 mlrd.
litų, o importuota už 7.6 mlrd.
litų. Palyginimui, 1994 m.
prekybos deficitas per devynis
mėnesius buvo 900 mln. litų,
eksportas — 6.1 mlrd. litų, o im
portas — 7 mlrd. litų.
Didžiausias Lietuvos prekybi
nis partneris ir toliau lieka
Rusija. Jai tenka 19.1 proc.
Lietuvos eksporto ir 29.5 proc.
importo.
PIRMASIS LIETUVIŠKAS
KOMBAINAS

(LA 01.30)
BRANGIAUSI VIEŠBUČIAI
MASKVOJE, PIGIAUSI VILNIUJE
Maskva yra brangiausias, o
Vilnius — vienas pigiausių
miestų keliaujančiam verslinin
kui. Tai paskelbė Europos Są
jungos remiama bendrovė
„EuroCost — Luxembourg".
Para Rusijos sostinėje vidutiniš
kai kainuoja 543 dol. Tokijuje
para atsieina 516 dol., Buenos
Aires — 468 dol., Honkonge —
450 dol., o Kopenhagoje —
427 dol.
„Pigiausios" šalys yra Balta
rusija, Albanija, Armėnija,
Lietuva ir Vakarų Samoa. Para
Minske atvykėliui verslininkui
kainuoja 125, Armėnijos sosti
nėje Jerevane — 132, Vilniuje,
—138, o Vakarų Samoa sostinė
je Apijoje — 140 dol. I kainą
įskaičiuojamos nakties 4-5
žvaigždučių viešbutyje, pietų,
vakarienės, taksi, telefono
kainos.
VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-51M

OAKLAWN r
REALTY
L
62S3W.95SL
Oek Lawn, IL 60453

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus. 70B-4S9-7O30
Fsx.7OM9S.700e

AM. 312-77S4B71
Pig* 3124064307

SĮSįj

[ĮLgąĮ

S.CC8MT ĮHALTY, MC*'
5265 West 960) StreM
Oak L*wn. Ukyis 60463'

Bus. Tfft m ttflū •

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

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

E

OLSICK t C0.f BIC.
HllStitiStmt
tMdfapjsso tano
prtlBI M pBOJVnBfl

f
MARUASTONKAS
SSS
fetfors Bus. 701257.7100
fr[jĮ*>j
Bes. 708.969J732

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai
progai. Pilnai užbaigtu foto
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadieni ir ketvirta
dieni vakarais iki 8 valandos.
Antrad. ir treciad. susikalbėsit
lietuviškai.

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir perduodame namus
• Apartmentus ir žemą
»Pensininkams nuolaida

FOR SALE
Toamhouse, Ortand Pk., Brook
Hills. Beautiful location, many
upgrades; full basement, 2 car
garage. Call: 703-479-71S9.

7*22 S. ruiatlū U .
N 4 0 * 4345$. ArriKsAvc.

DANUTĖ MAYER
284-1900
JSJ nonas parauou ar pinui namus
kreipkitės [ Oamfes Mayer. Ji propstamaus. įkainavimas veltui.

FOR RENT
PORMMT
Išnuomojamas apšildomas 4
kasat). 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į men. + „security". Tel.
312-77S-O410. Kalbėti,

Lietuvių seimai arba 1 asm.
išnuomosiu nedideli, 2 mieg. namą
1-2 metams. Kaina S3S0 į men.
Arba parduosiu, kaina $23,000.
Ramūs kaimynai, 1 myl. atstume
prekybos centras, pliažas ir parkai.
SkamMntJ: 313-943-0196.

MISCELLANEOUS

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708469-2666.

J

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5969
(709)425-7161

mmcm R&UTOIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS ORAUOMAS.
Agentas Frank Zapofis ir Oft. Mgr.
Aukse S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 VVest 95th Street
Tel. (706) 424-6654
(312)561-6654

• L I K T U O S
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu CNcagos miesto leidimą. Diri x i ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

3314 VVest 63rd Street
Tel. 776-8998

REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS

Akcinė bendrovė „Radviliškio
mašinų gamykla" ketina ga
minti lietuvišką kombainą,
įrengimus, gamybinį plotą ir
specialistus įmonė turi. Radvi
liškiečių kombainas tekainuotų
40-80,000 litų (10-20,000 dol.).
Mašina bus nesavaeigė, prika
binama prie ratinio traktoriaus.
Užgriebis — 3 m, našumas —
daugiau kaip hektaras per va
landą. Gamybai prireiks 1.5
mln. dol. Radviliškio pramoni
ninkų minčiai pritarė žemės
ūkio ministras Vytautas Eino
ris. Šiemet žadama pagaminti 2
bandomuosius kombaino va
riantus. Serijinę gamybą būtų
galima pradėti po poros metų.
Bet tam reikia kreditų. Ekono
mistų paskaičiavimu, išlaidos
atsipirktų per metus. Lietuvių
techniką pirktų ir latviai.

kalamas ..siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei kt.
namų vidaus ir išorės rsmonto darbai.
I: 312-767-1S2S

CLASSIFIED GUIDE

INCOMETAJC
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metini mokesčiu, formų
užpildymą. ProfestonaJiam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:
PRANAS G. MEILE, CPA
4*31 W. 9561 St,
OakLawn, H.
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Te): rastinė 70S-424-M23
narnai 70fr639-S347

jo|e, netoli ežero, Beverly
Snores apyl. pelną nesantį pa
statą. Mūrinis, 7 butų, restora
no patalpos ir baras; 2Vi auto.
garažas; ant 2 akrų sklypo. Kai
na 3236,000. Skambinti savi
ninkui: tel. 407-327-1796.

HELP VVANTED

vyras dirbti automobilių
plovykloj. Smulkesnei informacijai
kreiptis: tel. 703433-3234 nuo
6:30 v.v.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
AB Care
Bjtfcptoyfnent Agency
Tai. 312-733-7900

RENATAS DOMESTIC
PLACEMENT AGENCY
Posrrions availabte: nannies. housek « e p m for English speaking women
Call: 312-2SS-7267

IEŠKO DARBO
i prie ligonių,
senelių arba namų ruošoje. Gali
gyventi kartu. Kreiptis: t e l .
312-927-3403.

*~
VVAONER
Į
MAŠINOS RAŠTINĖMS

prie ligonių. Gali gyventi
kartu. Turi patyrimo slaugyme,
msssžsvims. Kreiptis: t e l .
312-331-7016.

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virs 70 metų
patikimas patarnavimas
TYPEYVRrTERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
M 1 0 S. PutaeM PM.
T**, (311) M1-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
OeVRCA ATSTOVYBi
TeL: 312-773-1433

j j

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 10 d.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-43^6909

ŽINOTINA, PILDANT MOKESČIŲ
DOKUMENTUS
sutvarkyti pradžioje mokesčių
pildymo sezono.
1. Patikrinkite visus atsiųs
tus mokesčių dokumentus, ar
juose nėra klaidų. Kai gaunate
1099, W-2 ir kitus mokesčių pra
nešimus, patikrinkite, ar ten
pateiktos sumos yra teisingos,
nes klaidų pasitaiko ir jose.
Jei radote klaidų, tuoj susiriškite su įstaiga, išdavusią tą
dokumentą, ir prašykite, kad
atitaisytų klaidą — pataisytų
dokumentą.
Niekada netaisykite pats,
įrašydamas teisingą sumą, bet
paprašykite, kad jūsų mokesčio
dokumentas būtų jo davėjo pa
taisytas. Jei negausite pataisyto
dokumento, tada greičiausiai
jums parašys IRS. Tai yra dėl to,
kad IRS gauna tų visų doku
mentų ir pranešimų kopijas iš
finansinių įstaigų. Tada duo
menys yra įrašomi kompiutery
je ir vėliau naudojami patikrinti
sumas, kurias jūs pateikėte savo
pajamų mokesčių pildymo for
Žmonės, kurie gauna permo moje. Jei sumos, kurias jūs
kėtų mokesčių dalį atgal, norėtų įrašėte, neatitinka sumų, kurias
gauti kiek galima greičiau. Bet suteikė darbdavys ar finansinė
šiais metais, atrodo, ta proce įstaiga, IRS kompiuteriai auto
matiškai atsiųs jums užklausi
dūra t u r ė s užtrukti.
<r, Pirmiausia dar gali kiek už mą dėl sumose esančio skirtu
trukti, kol mokesčių mokėtojai mo.

Sausio 31 dieną paprastai yra
mokesčių dokumentų pildymo
sezono pradžia. Tai data, kada
W-2 ir 1099 ir visi kiti tokie, su
mokesčiais susieti dokumentai
iš darbdavių ir įvairių insti
tucijų turėtų mokesčių mokėto
j u s pasiekti. Amerikoje šis mo
kesčių periodas, kuris tęsiasi
kelis mėnesius, yra visų žino
mas ir tos tvarkos labai lai
komasi. Aišku, yra ir tokių as
menų, kurie nori nuslėpti mo
kesčius ar jų visai nemokėti.
Visi įvairiais būdais bando mo
kesčių sumas sumažinti. Tačiau
per daug apgaudinėti, ar visai
nemokėti, ypač šiais kompiute
rių laikais, negalima ir nepatar
tina. Anksčiau ar vėliau jūsų
„klaidos" bus pastebėtos, jums
reikės vykti į IRS įstaigą pa
siaiškinti ir atsilyginti. Ame
rikoje y r a net juokaujama,
kad čia yra trys nepakeičiami
žmogus gyvenime tikri dalykai:
tai gimimas, mokesčiai ir mir
tis.

gaus visus, reikalingus mokes
čių formoms užpildyti, doku
m e n t u s , pvz. K-I. Daugelis
„mutual fund" investuotojų
turės laukti iki vasario antros
pusės ar galo, kol gaus savo me
tinius „average cost" prane
šimus- Vis didesnis skaičius
'l.miftfu'al fund's" suteikia tuos
pranešimus, kad padėtų šėrininkams pasinaudoti suprastintu
vidurkio apskaičiavimo metodu,
kad apskaičiuotų serų parda
vimo mokesčius. Be to, dar
neaišku, ar Kongresas ir Bal
tieji rūmai sutars dėl mokesčių
įstatymų pakeitimų, kurie gali
turėti įtakos 1995 metų mokes
čiams. Mažų mažiausia yra lau
kiama, kad Kongresas bandys
priimti įstatymą, retroaktyviai
suteikiantį keletą mokesčių
palengvinimų, kurių laikas
baigėsi 1994 m. gale, jų tarpe
neapmokestinamą mokslui pa
galbą, kurią teikia darbdavys.
Bet, kol laukiate visų mokesčių
pildymo dokumentų ir praneši
mų bei Washingtono nutarimų,
patys galite susitvarkyti kai
kuriuos dalykus, kuriuos reikia

2. Turėkite labdaros aukų pa
kvitavimus.
Jei 1995 metais paaukojote
pelno nesiekiančiai organiza
cijai 250 dol. ar daugiau, jums
reikia iš tos organizacijos pa
žymėjimo — rašto, kad jie tokią
auką gavo. Sugrįžusių iš banko
jūsų aukų čekių nebeužtenka
įrodyti didesnei aukai. 1993
metų įstatymas dėl JAV deficito
sumažinimo dabar reikalauja
raštiško gautos sumos pakvi
tavimo ir nurodymo, kad iš tos
organizacijos jūs negavote jokių
dovanų ar lengvatų už auką.
Daugumas labdaros organizaci
jų automatiškai siunčia tokius
pranešimus aukotojams. Jei jūs
tokio prenešimo dar nesate
gavę, turite susisiekti su ta
organizacija ir pranešimo
p a p r a š y t i . IRS n u o s t a t a i
pabrėžia, kad aukotojas yra atsakingas už tokio pranešimo
gavimą.
J ū s turite turėti tokį pranešimą, kai pildote mokesčius. Jei
jo neturite ir jūsų mokesčių do
kumentai bus tikrinami, IRS
gali automatiškai atmesti jūsų

Rytu Lietuvos Zavišomų darielismok' klel
-.t ra
dėstytojų apsi mkvmii niftu PW> m

A P P L E dėstytojai turėjo progą papoilsiauti Šilutėje. 11995 m vasarai

RYTŲ LIETUVOS
ŠVYTURYS
JUOZAS MASILIONIS
„Kaip tai, — nustebs skaityto
jas, — Rytų Lietuva toli nuo
jūros, o švyturį turėjo?" Turėjo!
O tai buvo viena seniausiai
įsteigtų Lietuvoje gimnazijų —
Panevėžio gimnazija, skleidusi
šviesą ne tik Rytų Lietuvai, bet
ir kitoms jos sritims. Išsamią
šios gimnazijos istoriją randame
1995 m. vėlyvą ru'denj pasiro
džiusioje Vytauto Baliūno 428
psl. knygoje ,,Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazija". Auto
rius yra buvęs šios gimnazijos
(neprikl. Lietuvos laikais —
berniukų gimn.> mokinys, mo
kytojas ir direktorius, o dabar
šios gimnazijos archyvo ir mu
ziejaus įsteigėjas, vedėjas,
žodžiu, „spiritus movens".
Knyga turi 12 nevienodo il
gumo skyrių: pijorų mokykla,
bajorų mokykla, realinė gim
nazija, (lietuviška) gimnazija,
laisvės netekus, ir vėl gimnazi
ja, biblioteka, gimnazijos muzie
jus, lietuviškos mokyklos vado
vai, žymesni mokytojai, žymesni
mokiniai. Beveik kiekvienas
skyrius turi daugybę poskyrių,
taigi istorija perduodama siste
mingai ir pakankamai plačiai.
Gimnazijos pradžia siejama su
nurašytą aukos sumą. Nėra jokios specialios formos tokiam
pranešimui — laiškui. Bet jame
turi būti parašyta ši informacija: jei davėte pinigais, tai
turi tame pranešime būti pažymėta, jei davėte daiktais, tai

1727 m., kad vienuoliai pijorai
atsikėlė į Panevėžį ir įkūrė
mokyklą — kolegiją, veikusią be
pertraukos 105 m. (ligi 1832). Iš
knygos sužinome, kad ta mo
kykla veikė netoli Švč. Trejybės
bažnyčios, kuri taip pat pijorų
statyta, tuose namuose, kur
nepriklausomybės laikais buvo
įsikūręs nedidelis kariuomenės
dalinys. Dabar jau ir to namo
nebėra: 1944 m. vokiečiai besi
traukdami susprogdino.
Po kelerių metų pertraukos,
1840 m., buvo.atidaryta bajorų
mokykla, virtusi gimnazija. Ji
veikė naujai pastatytuose rū
muose, kur nepriklausomybės
laikais veikė mokytojų semina
rija, vėliau amatų mokykla.
1865 m. ją uždarius, 17 m.
Panevėžys liko be vidurinės
mokyklos ar gimnazijos.
Tiek pijorų mokykloje, tiek
bajorų galėjo mokytis tik bajorų
vaikai, nors kartais pasisekdavo
,.pralįsti" vienam kitam ir
valstiečio vaikui.
Gimnazijos nebuvimą pir
miausia pajuto tie, kuriems ji
anksčiau būdavo skiriama — ba
jorai. Baigiantis XIX šimtme
č i u i , Panevėžio ir plačių
apylinkių bajorai dvarininkai
(jų sąrašas 43psl.), vadovaujami
Povilo Puzino (štai dėl ko prie
tos gimnazijos Povilo Puzino
gatvė!), gavę leidimą, sudarė
komitetą, apsidėjo mokesčiais
(mokesčiais apdėjo ir valstie
čius) ir 1882-1684 m. pastatė
tuos rūmus, kuriuose įsikūrė
realinė mokykla, išsilaikiusi
ligi I Pasaulinio karo pradžios,
Ją jau galėjo lankyti ir valstie
čių vaikai, bet joje, kaip ir

ankstesnėse tos rūšies mokyklo
se, lietuvių kalbai nebuvo
vietos, už jos vartojimą buvo
baudžiama. Tačiau padėtis švie
sėjo: XIX š. pačiam gale tikybą
dėstė kun. A. DambrauskasJakštas, o po 1905 m. revoliuci
jos, 1906-1908 m. lietuvių k,
dėstyti buvo įsileistas J.
Jablonskis.
Šiems gimnazijos „pirmtakūnams", sakytume, „proistorei"
autorius paskyrė 79 psl. Gal
mažoka, bet tikriausiai tiems
laikams aprašyti labai dar
trūksta šaltinių. O vis dėlto ir
tai, kas čia apie tos gimnazijos
praeitį parašyta, mažai mums
tebuvo žinoma.

daiktas turi būti aprašytas ir
labdaringa organizacija neturi
to daikto įvertinti. Labdaros
organizacija turi pažymėti, ar
suteikė jums kokių privilegijų
ar dovanų už auką. Bet jei lab
daros organizacija jums už auką menų, kurie buvo bent vienų
ką nors davė, ji (organizacija) metų amžiaus, apmokestinamų
turi tai aprašyti ir įvertinti. Jei metų pabaigoje. Kongresas pra
nieko negavote iš organizacijos plėtė ID reikalavimus, įjungiant
už savo auką, labdaros organiza ir kūdikius, kad tėvai nepri
cija tai turi paminėti savo raš rašytų papildomų išlaikomų
tiškame pranešime. Jei jūs ga asmenų. 1995 metų mokesčių
vote, ką mokesčių kodas apibrė pildymo formose tik tie asmenys
žia, kaip „intangible religious laikomi išlaikomais ir jiems
benefits", pvz., galimybę daly nereikia „Sočiai Security" nu
vauti pamaldose, labdaros orga merių, kurie yra gimę po 1995
nizacija turi tai pažymėti, bet jai metų lapkričio 1 dienos. Jei
nereikia rašyti, kiek tai buvo pildote mokesčius elektroniškai,
jūs turite pranešti visų išlai
verta
3. Patikrinkite „Sočiai Securi- komų asmenų „Sočiai Security"
numerius, net ir kūdikių, gimu
ty" numerius.
Turėkite „Sočiai Security" sių 1995 metų lapkričio ar gruo
numerius kiekvienam vaikui džio mėnesiais. IRS reikalauja
šeimoje, už k u n prašysite iš platesnės apimties ID įrodymų
laikymo nurašymo, jų tarpe ir kompiuteriais pildomiems mo
kūdikiui, gimusiam prieš 1995 kesčiams dėl to, kad galėtų
m lapkričio 1 d. Jei neturite, geriau kovoti prieš elektro
jums reikia paprašyti ID. kad pil niškai pildomų mokesčių suk
dant, mokesčius, tai jūs turėtu čiavimus.
mėte.
Kad gautumėte „Sočiai Secu
Kaip praeitais metais, taip ir rity" numerį, susisiekite su
šiais. IRS planuoja uždelsti vietine „Sočiai Security" ad
gražinti permokėtus mokesčius ministracijos įstaiga ir papra
tiems, kurių „Sočiai Security" šykite SS-5 formos.
numeriai yra netikslūs.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
Šiais metais yra nauja tai, cago Tribūne" (Your money
kad t ė v a i t u r i i š v a r d i n t i 1996.1.30).
kūdikių ID. Praeityje „Sočiai
A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir
Security"
numerių buvo reika
.Varpelis" A r* P I, K kursu
Birutė J a s a i t i e n ė
laujama tik tų išlaikomų as-

ir organizacijų veiklą, „Meno
kuopą". Tai tikra šios gimnazi
jos enciklopedija, kur r a n d i
daugybę statistinių duomenų,
sąrašų. Prie jų norėtųsi ir
sustoti. Turime knygoje gerą
direktorių sąrašą, pažymint,
kada jie tas pareigas ėjo. Deja,
neturime mokytojų sąrašo su
datomis, kada pradėjo šioje gim
nazijoje dirbti, k a d a b a i g ė .
Turime knygoje ir gimnaziją
baigusiųjų tikslius skaičius, o
istorijai būtina turėti ir vardinį
abiturientų sąrašą (laidomis).
Tiesa, tai išplėstų knygą gal
keliomis dešimtimis puslapių,
bet tai pakeltų knygos istorinę
vertę. Jei a u t o r i u s s u r a d o
tikslius abiturientų skaičius, tai
gal turėjo ir vardinius sąrašus?
Tiesa, yra skyriai apie žymes
nius mokytojus ir žymesnius
buvusius mokinius. Bet k a d žo
dis „žymesnis" labai reliatyvus:
kas vienam žymus, kitam šioks
toks... Knygą puošia didelė
daugybė n u o t r a u k ų , o j o s
pasako daugiau negu tūkstantis
žodžių.

t r a u k i m ą 1944 m. į Vakarus,
labai netinkamai vartojamas
žodis „emigravo"'. Tada ne
emigravome, o galvotrūkčiais
bėgome, kaip S. Nėris sake ..be
bažnyčios, be altorių", taip visi
traukėsi be jokių emigravimo
dokumentų. Pasitraukė.
Gal ne visi knygos skyriai yra
tobuli, bet aišku, kad čia jau
sutelkta daug istorines medžią
gos, iškelta daug faktų, kuriu
anksčiau nežinojome Knygai
parašyti panaudota net 343
šaltiniai (401-406 psl.) Malonu.
kad ir mūsų darbas išeivijoje
n e p a n e i g i a m a s , „Panevėžio"
monografija, išleista 1963 m..
daug kartų cituojama. Salti
niais naudojama ir daug kitu
raštų, išleistų užsienyje.
Dabar mėgstama skųstis, kad
Lietuvos lietuviai dabar yra
nedėkingi. To negalima pasaky
ti apie šios knygos autorių ir tos
gimnazijos direktorių R. Dam
brauską. Jo prašomas, suorga
n i z a v a u 1000 dol. p a r a m a
knygai padėti išleisti. Gavę
paramą, padėkojo ir direktorius,
ir a u t o r i u s . A u t o r i u s kiek
vienam individualiu laišku net
du k a r t u s padėkojo. Kad tokios
išimtys virstų taisykle, gal
geriau vieni su kitais susikalbę
tume ir bendradarbiautume.
Daug kas. pamatę šią knygą,
teiraujasi, kur ir kaip ją gauti.
Atsakymas: kreiptis j autorių
šiuo adresu: Panevėžio J. Balči
konio gimnazija. Respublikos g.
47. 5300 Panevėžys. Lithuania.
Kaina — susipraskit nusiusti
-auką, nes jie už knygos išleidi
mą dar turi skolos.

Miela prisiminti „Meno kuo
pą", bet, mano nuomone, į
skyrių apie ją be reikalo įdėtos
nuotraukos ir aprašymai mo
kyt. M. Karkos suruoštų vaidi
nimų ir operečių. Jose dainuo
davo ir mokiniai, ir miesto bal
singieji, ruošdavo Tėvų komite
tas, bet ne „Meno kuopa". Tik
1935 m. suruoštas J. Lindės
Dobilo „ Š i r d i s n e i š t ū r ė j o "
vaidinimas suruoštas „Meno
kuopos" pastangomis.
įžangoje autorius pasisako,
Minint žymesnius mokytojus
kad ši knyga pasirodo „lietuviš ar mokinius, kalbant apie pasi
kosios gimnazijos aštuoniasde
šimtmečio proga" (3 psl). Mat,
rusams 1915 m. traukiantis,
A.tA.
realinė gimnazija išsikėlė į
Rusiją, o lietuviai šviesuoliai tų
Dr. VLADUI DALINDAI
pačių metų rudenį įkūrė lietu
višką gimnaziją, kuriai suėjo 80
Lietuvoje i š k e l i a v u s i a m A m ž i n y b ė n , nuoširdžiai
m. Šiam laikotarpiui skirti visi
užjaučiame seseris K A Z Ę , O N U T E ir brolius KAŽI
kiti puslapiai. Per tą ilgą laiko
tarpį gimnazijos pavadinimas
MIERĄ, P A U L I U , K L E O F Ą ir k i t u s a r t i m u o s i u s .
daug kartų keitėsi, kol gavo
Rūta ir Jonas
Spurgiai
dabartinį (202 psl.) Juozo Balči
konio vardą. J. Balčikonis, Pa
nevėžio gimnazijos direktorium
būdamas, nebuvo populiarus,
todėl išeivijoje stebėjomės, kodėl
Balčikonio, o ne J. Lindės Do
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
bilo vardu ji buvo pavadinta.
SĄJUNGA
Žinoma, bolševikmečiu J. Lin
dės Dobilo vardas buvo nepriim
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
tinas, bet stebimės, iš knygos
apylinkėse ir priemiesčiuose.
sužinoję, kad tuoj po šio
Patarnavimas 24 vai.
direktoriaus mirties mokytojų
tarybos prašymas gimnaziją pa
vadinti J. Lindės Dobilo vardu
ir neprikl. Lietuvos Švietimo
ministerijos buvo neišklausytas
(202 psl.).
GAIDAS DAIMID
Sklaidai šios knygos puslapį
po puslapio ir randi vis naujų ir
dar nežinotų faktų ne tik apie
gimnazijos rūmų statybą, plėti
mą, bet ir matai čia kunkuliuo
jantį gyvenimą: pamokas, dės
tymo metodus, šventes, tradici
jas, gegužines, keliones, būrelių

FUNERAL DIRECTORS
and E U D E I K I S F U N E R A L H O M E
B R I G H T O N P A R K 4 3 3 0 S. C A L I F O R M A AVE.
TOVVN O F L A K E 4 6 0 5 S. H E R M I T A G E AVE.
1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741

KURIAMAS MARIJONU
MOKYMO CENTRAS
J o n a v o s valdyba p r i t a r ė
Jonavos Marijonų mokymo cen
tro steigimui. Kaip sakė centro
įkūrimo iniciatorė Rasa Daunorienė, vadovaujanti Šv. Jo
kūbo bažnyčios choruį, mokymo
centrą sudarys 3 savarankiški
mokymo skyriai: vaikų darželis,
pradinė mokykla ir sakralinės
muzikos mokykla.
Pasak R. Daunorienės, tokį
mokymo centrą būtina įkurti
todėl, kad šiuo metu visuomenė
susiduria su tam tikromis prob
lemomis — senos ateistines nuo
statos pedagogikoje, netvarka
šeimose, plintanti „pop" ir kita
abejotino pobūdžio kultūra.
Marijonų mokymo centras — tai
darni krikščioniško ugdymo
bendruomene Joje mokytojai,
dvasios tėvai, vadovybe, aptar
naujantis personalas ir moks
leivių tėvai turi viena tikslą katalikiškai auklėti ir mokyti
vaikus.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
P A L O S H I L L S 11028 S. S O U T H W E S T HIGHVVAY
HICKORY H I L L S 9236 S. ROBERTS R O A D
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. KEDZIE A V E
ALL P H O N E S
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUFTTF PARK 2539 IV. 71 SI
CICERO 5940 VV 36 ST
LEMONT 12401 S ARCHER AVf <tt DERV1 Kl) |

EVERGREEN PARK 2<W VV X7 SI
TINT.EY PARK IfiftOO S OAK PARK A\ I
ALI. PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-H00-<m-7M)0

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 10 A

Nors Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga ruošiama
daug minėjimų, bet, pagal įsi
senėjusią Čikagos lietuvių tra
diciją, pagrindinės iškilmes
paprastai rengiamos Maria
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Jas ruošia Amerikos
Lietuvių tarybos Čikagos sky
rius, dalyvaujant visai lietuviš
kajai visuomenei — su vėliavo
mis, uniformomis bei tautiniais
drabužiais. Šiemet Vasario
16-tosio8 iškilmės bus vasario
11 d. tokia tvarka: 10 vai. r.
vėliavų pakėlimas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos aikštėje;
10:30 r. iškilmingos šv. Mišios
parapijos bažnyčioje; jas aukos
klebonas Jonas Kuzinskas, gie
dos parapijos choras, kuriam
vadovauja Antanas Linas, o
vargonais pritaria muz. Ričar
das Šokas. Tuo pačiu metu, t.y.
Vasario 16 šventę skelbia Illinois valstijos Cook apskrities prezidentas John H. Stroger, Jr, ir
10:30 vai. r., pamaldos bus
ragina
visus gyventojus atitinkamai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės švente kartu su lietu
Tėviškės liuteronų evangelikų
viais, kurie ją šiemet švęs vasario 11 d. Iš kairės: Cook apskrities „oommissioner" John P. Daley,
parapijoje. Pamaldoms vadovau
ALTo Čikagos skyriaus pirm. Matilda Marcinkienė, John Stroger, Jr. ir Vytautas Radžiu*.
ja vysk. Hansas Dumpys; Ziono
lietuvių evangelikų parapijoje
PUSIAUKELĖ DRAUGO FONDE
xVisi, kas gyvas ir dar kru
pamaldos vysk 11 vai. r.; jas
atliks kun. Jonas Juozupaitis. ta per nuožmius žiemos šalčius,
Pradėjus tolimą ir nelengvą talas yra sėkmingai investuo
skubėkite į Užgavėnes! Muzi kelionę būna labai smagu
jamas fondo investavimo komi
Oficialus minėjimas prasidės
kantai, kaukės, blynai, gėrimai, pasiekus pusiaukelę. Malonu
sijos, kurią sudaro pirm. Jonas
2 vai. p.p. Maria aukštesniosios
dainos, šokiai ir žaidimai! Jūs, būna pažvelgti į nueitą kelią ir
Vaznelis, Algis Strikas ir dr.
mokyklos salėje. Lietuvos ir
kuriems dar veikia fantazija, at- bent trumpam ištiesti pavargu
Antanas Razma. Investavimai
Amerikos himną giedos Mary
vykit ir iš Jaunimo centro sias kojas. Tik trumpam, nes čia
1995 metais atnešė 26% kapi
Kinčius, akompanuojant prof.
kiemo žiemą išvarykit vasario pat laukia antroji kelio pusė.
talo prieaugį.
Leonardui Šimučiui. Pagrin
17 d., šeštadieni, 4 vai. p.p. ir Labai laukia.
dinis prelegentas yra Lietuvos
Šiais metais bus dedamos pa
vėliau.
Skubėkite,
kol
generalinis garbės konsulas Los
Pusiaukelėje
sustojama
tik
stangos
suaktyvinti Draugo fon
nesutemo! Rengėjai — naujai
Angeles, CA, Vytautas Čeka
trumpam
poilsiui.
Po
jo
kelionė
do
įgaliotinių
veiklą lietuviš
atvykusiųjų iniciatyvinė grupė.
nauskas. Meninę programos
vėl tęsiama, kad pasiektume sa kuose telkiniuose, kurių poten
(sk) vus namus ar užsibrėžtąjį cialas dar nepanaudotas.
dalį atliks „Dainavos" an
samblis, akompanuos muz. Ri
tikslą. Pusiaukelę pasiekus,
„Draugo" dienraščio paramai
čardas Šokas.
ateina
naujas
entuziazmas
pa
iš
1995 m. fondo kapitalo prie
z Jei reikia įsigyti vairavi
Ne tik Čikagos, bet ir tolimes mo teises (IL Driver's License), siekti ir kelionės tikslą. Jis augio DF direktorių taryba pa
skyrė $30,000. Ateityje bus rei
nių apylinkių lietuviai ragina kreipkitės į Ed Šumaną, teL lengvina visus sunkumus.
Milijoninio Draugo fondo su kalinga didesnė parama.
mi gausiai šioje Nepriklausomy 1-708-246-8241. Aš padedu
bės šventėje dalyvauti.
Pusiaukelė į fondo milijoną
pensininkams.
( S k > telkimas yra didelė ir nelengva
kelionė Draugo fondo nariams jau beveik pasiekta. Einant į
bei rėmėjams, „bekeliaujan svarbų tikslą, pusiaukelėje
tiems" jau trečiuosius metus. niekas nesustoja. Nebent trum
Šioje „kelionėje" dalyvauja tik pam poilsiui. Po jo vėl žygis į
trečdalis „Draugo" skaitytojų, o priekį. Per žiemą pailsėję, turi
x Pranas G. Meilė, CPA
reikėtų čia turėti visus — suki me ryžtingai keliauti tol iau, sie
sąžiningai užpildo Income Tax
busius rankomis, kaip tame kiant milijono dolerių Draugo
formas. Dabartiniai pajamų
Baltijos kelyje, atstatant Lietu fonde. Pradedant kovo mėnesiu,
mokesčių įstatymai žymiai ap
vos nepriklausomybe. Juk turė vėl tęsime fondo lėšų telkimą su
sunkino ir ateityje apsunkins
dami ir išlaikydami „Draugo" pavasario vajumi, kuris turi
metinį mokesčių formų užpil
dienraštį, mes užsienio lietu išblaškyti „žiemos miegus" di
dymą. Skambinkite: 708viai, galime džiaugtis ir didžiuo džiojoje Draugo fondo narių,
4244425, adresas: 4981 W. 95
tis savos, lietuviškos spaudos, rėmėjų bei garbės narių šeimoje
St~, Oak Lawn, IL.
(sk)
savo vienintelio dienraščio ir ją trigubai padidinti.
moraline ir materialine nepri Pavasario vajaus metu į Drau
z Mirus a.a. Marijai Kereklausomybe. Tam tik reikia go fondą vėl turi atplaukti nauji
lienei, jos atminimui „Saulu
visų mūsų rankų grandinės. „Draugo" __skaitytojų bei
tei", Lietuvos vaikų globos bū
Tam
reikia visų mūsų daly organizacijų "įnašai ir Garbės
reliui, skiria: $50 Gražina ir
vavimo
Draugo fondo kelionėje narių lentą pripildyti nauji var
Vitalis Damijonaičiai, $35 Ni
Bronius Siliūnas ir Aušrinė Karaitytė, nors abu iš Čikagos, praėjusią va į milijoną.
dai, pavardes bei organizacijos.
jolė ir Povilas Stelmokai ir $20 sarą netikėtai susitiko Lietuvoje. Bronių Siliūną Čikagiečiai ir netolimų
Draugo
fondo
direktorių
tary
Sėkminga pusiaukelė į mili
„Cook County Board of Comrois- Danutė ir Jonas Bariai. „Sau apylinkių lietuviai dažnai girdi „Margučio H" laidose, skaitanti žinias, o Auš
ba š.m. sausio 18 d. posėdyje, joną Draugo fonde visus kviečia
sions" narys John P. Daley (demok lutė" dėkoja už aukas ir reiškia rinė yra Lithuanian Mercy Lift organizacijos narė.
ratas) šioje taryboje reprezentuoja nuoširdžią užuojautą a.a. Mari
Nuotr. Pranės Slutienės kartu su fondo kontrolės komi su didesniu entuziazmu, su at
11-tąjį Čikagos diatriktą, kuriam jos Kerelienės šeimai ir artimie
sijos pirmininke, patvirtino gimstančia pavasarine nuotaika
priklauso ir lietuviškojo Marquette
z Česlovas
Masaitis, Draugo fondo 1995 m. finansi įsijungti bei toliau žygiuoti
z DĖMESIO VIDEO APA
siems.
Parko dalis. Kilęs ii Bridgeporto
RATU SAVININKAI! Nore Thompson CT globoja našlaitį nę apyskaitą, kuri rodo Draugo fondo kelyje į jo mili
(sk)
(buvusio Čikagos mero Richard J.
darni tikrai kokybiškai išversti Lietuvoje, pratęsdamas globos $148,260 metines fondo pajamas joninį kapitalą.
Daley sūnus ir dabartinio mero
z „Saulutė", Lietuvos vaikų video įrašus iš Lietuvoje naudo mokestį kitiems metams atsiun ir $7,039 išlaidas už peštą, vajų
Bronius Juodelis
brolis) ir bendraudamas su Mar
ąuette Parko Lietuvių namų globos būrelis, dėkoja už aukas jamos PAL sistemos į amerikie- tė $150. Globėjui dėkojame! laiškus bei lankstinuką, garbės
savininkų draugija. John P. Daley padėti našlaičiams, invalidams tiškąją NTSC ir atvirkščiai, „Lietuvos Našlaičių globos" narių pažymėjimus ir CPA tik
yra neblogai susipažinęs su lietuviais vaikams ir daugiavaikėms šei kreipkitės į INTERVLDEO. Mū komitetas.
rinimą. 1995 metų pajamų są
ir ypač remia jų pastangas išlaikyti moms Lietuvoje: Frank Janulis sų adresas: INTERVIDEO,
(sk) mata ne visai išpildyta, pri
Marųuette Parke bei kitose miesto $120, Apol. Varnelis $300. La 3533 S. Archer Ave., Chicago,
z NAMAMS PIRKTI PA trūkstant $40,000 iki tikrosios
apylinkėse saugumą ir pastovumą. bai ačiū! „Saulutė", 419 WeidLL 60809. TeL 312-927-9091. SKOLOS duodamos mažais mė pusiaukelės į milijoną. Šių metų
Lietuvos Nepriklausomybes šventes
ner Rd., Buffalo Grove, IL. Sav. Petras Bernotas.
nesiniais įmokėjimais ir pri fondo pajamų ir išlaidų sąmata
proga jis sveikina ALTo Čikagos
Tel.
(847)
537-7949.
TAX
ID
einamais
nuošimčiais. Kreipki yra panaši į 1995, tikintis naujų
(sk)
skyrių, ruošianti minėjimą sį sekma
dieni, vasario 11d. Maria aukštesnio #36-3003339.
z Užsisakykite vietas į tės į Mutual Federal Savings, garbės narių, naujų narių ir rė
sios mokyklos auditorijoje (jis žada
_ MVL Montessori mokyklėlės „Žibu 2212 West Cermak Road - mėjų bei stambesnių turimų
tame minėjime dalyvauti), ir visus
z Baltic Monumentą, Inc., rėlis" madų parodą kovo 17 d. teL (312) 847-7747.
įnašų papildymu.
lietuvius, pažadėdamas tvirtą toli 2621W. 71 Street, Chicago, LL.
12
vaL
Lezington
House,
Hicko(sk),
mesne paramą Marauette Parko apy
Šiais metais numatyti du
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių ry Hills. Rezervacijoms skam
z Eleonora Simonaitienė, Draugo fondo lėšų telkimo va
linkei.
paminklai, žemiausios kainos, binkite: T. Meiluvienei, Hartford CT, rašo: „Siunčiu
geriausiomis sąlygomis.
, 708-655-0468 arba V. Sffiunie- $180 čekį nuo „Hartfordo kavu jai: pavasario, nuo kovo pradžios
iki birželio men. pabaigos, ir ru
nei, 708-257-0648.
tės" klubo, kuris skiria Šiuos dens vajus, nuo rugsėjo pradžios
z „Piko valanda" pirmau
(sk) pinigus globoti vieną Lietuvos
janti išeivijoje radijo laida
iki gruodžio men. pabaigos.
z Greit parduodu vienos ir
z Gediminas Pranskevi- našlaitį". Dėkojame „Kavutės Aukos Draugo fondui yra nura
skelbianti naujausia, necenzū dviejų šeimų namus Chicagoje
ruota informaciją iš Lietuvos. ir apylinkėse. Skambinkite čius užpildo pajamų mokesčių klubui" už pagalbą Lietuvos šomos nuo federalinių mokes Joseph Mario Moreno (demokratas),
Politika, ekonomįja, sociologija, RE/MAXREALTORS. Rimas formas (income taz). Reikalui vaikams! „Lietuvos Našlaičių čių. Visas Draugo fondo kapi- „Cook County Comnussioasr'', atsto
teisėtvarka, religija, moterų Stankus, teL (312) 5955969 ar esant, atvažiuoja į namus. globos" komitetas.
vaujantis 7-tam distriktui, į kurį
Kreiptis: 708456-2550 arba
(sk)
klausimai, kultūra bei sportas ba (708) 425-7161.
z Operų arijų popietė: sol. įsina dalis Čikagos apylinkių, ku
— viskas judriam besidominčiam
z Juozas Bacevičius patar Genovaitė Bigenytė, sopranas, riose gyvena nemažai lietuvių, (pvz.
(sk) 708456-1293.
(sk) naus namų, apdraudų, „income mus. Alvydas Vaaaitis, fortepi Marauette Parkas, Brighton Parkas,
Lietuvos ir išeivijos klausimais
z Prieš užsisakydami pa
klausytojui. Gyvenate Illinois, minklą, aplankykite St. Caz J a u laikas tvarkyti taz" reikalais. Caaa Blanca jonas, Lietuvių Dailės muzie Bridgeportas, Cicero, 9tickn«y). Ka
Indiana, Michigan ar Wiseon- simir Memorialą, 3914 W. mokesčius valdžiai! Algis A. R.R, 6529 S, Kedsie, Cbicago, juje, Lement, IL 1898 m. va dangi J. M. Moreno gimęs Meksiko
je, jis gerai supranta imigrantų pro
sin? Neužmirškite „Piko valan l l l t h St. Turime didelį pasirin Luneckas, kaip ir visada per IL, tel. 708-403-7334, arba sario 11 A, sekmadienį, 1 vai. blemas šiam* kraite ir stengiasi ivai
dos" pirm-penk. imtinai 1:45 v kimą: matysite granito spalvą, ilgą eile metų, pasiruošęs jums 312-778-2283.
p.p. Visas pelnas muziejaus riais budais padėti. Jis labai vertina
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais dydį ir t.t. Gaminame pamink patarnauti. Šeštadieniais bus
fortepijono pirkimo išlaidoms Čikagos lietuvius, susipažinęs su
klausimais, įskaitant komer lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų įstaigoje 4536 W. 63rd St.,
Marauette Parku ir jo apylinkėje
z Automobilio, namų ir li padengti.
—anciomis, lietuvių įkurtomis inscinius skelbimus bei mirties pageidavimą, brėžinius. Prieš Chicago, prieš „Draugo" pasta gos draudimas atvykusiems iš
(ak) ttaacųomis,
taip pat žino Jaunimo
pranešimus, kreipkitės adresu: pastatant paminklą, galėsite ap tą. Dėl susitarimo, prašau Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
z Kelionė į Acapuleo, Me- centrą. Vasario 16-tosios proga jis
UTHUANIAN NKW8 RA- žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa skambinti 312-284-0100. Reika tis paa A. Lauraitį, A. & L. In
zico — $519. j kainą įskaičiuo sveikina visus lietuvius, švenčiančius
DIO, PO BOK 1161, Oak Para, darytas, kaip buvo jūsų pagei lui esant, su malonumu atvyks
surance Agency, 9439 S. Kedzie jama: skrydis ir 7 dienos viešbu 78-teJ kartą Nspriklauaomybte šven
IL 60304 arba ratLteL TOS- dauta. Sav. UUja ir Vilimas į namus. Algis A. Luneckas,
Ave., Evergreen Pk., IL tyje. Kreiptis: Travd Centre, te ir yra pasiryšės ateityj* glaudžiai
Nelsonai TeL 312-233-6335. Accountant.
bendradarbiauti su lietuviais, gyve60806-2325. Tel. 708422-3455. Ltd., tel. 847-528-0773.
(ak)
(sk.)
(sk)
(skX
(sk) nanUafc jo atetovaujamam* distarikt*

Lyda ir Darius Budriai, gyv.
Woodridge, LL. š.m. sausio 31 d.
susilaukė dukrelės — Aurėjos
Monikos. Sesute džiaugiasi
Alina, taip pat džiaugsmo pilni
yra tėvukai — Jūra ir Algis Ba
kaičiai, Dangira ir Ignas Bud
Šių metų vasario 16 d., 12 riai, ir prosenelės Leokadija
vai. Čikagos Richard J. Daley Laukienė bei Vladė BakaitieCentre Balzeko lietuvių nė/Ercus.
kultūros muziejus rengia Rasos
Poskočimienės vadovaujamo
Šeštadienį ir sekmadienį,
„Spindulio" tautinių šokių vasario 17-18 d., Nekalto Prasi
kolektyvo pasirodymą. Koncer dėjimo parapya (44 ir California
tas skirtas paminėti Lietuvos Ave.) ruošia linksmą Užgavėnių
nepriklausomybės paskelbimo Mardi Gras renginį. Parapijos
metines. Kviečiame visus palai klebonas Antanas Puchenski
kyti mūsų šokėjus.
nuoširdžiai visus kviečia
Vyresniųjų lietuvių centre, pasilinksminti prieš Gavėnios
„Seklyčioje", vasario 14 d., tre metą. Bus žaidimų suaugusiems
čiadienį, 2 vai. popiet, bus ir vaikams, laimėjimų, meninių
paminėtos Lietuvos nepriklau programų ir visokių kitokių
somybės 78 m. paskelbimo linksmybių, jau nekalbant apie
metinės. Kalbės Pedagoginio vaišes (su kugeliu ir kitais
lituanistinio instituto direktorė priedais). Pagrindiniai laimė
Stasė Petersonienė. Meninę jimai bus traukiami sekmadienį
programą atliks muz. Algiman vakare (sekmadienio smagumai
tas Bamiškis. Kaip jau įprasta, yra nuo vidurdienio iki 8 vai.
bus ir pietūs. Visi kviečiami ir vak.). Ateikite patys, atsiveskite
savo draugus ir ypač šeimos
laukiami. Atvykite!
narius. Turėsite progą ne tik
Atviro žodžio forumas tęsia pasilinksminti, bet padėti
si. Sekmadienį, vasario 25 d., 12 parapijai sumažinti finansinius
vai. (po 11 vai. Mišių), Pasaulio sunkumus, kurių, ypač žiemą,
lietuvių centro didžiojoje salėje kai reikia šildyti bažnyčią ir
kalbės Gediminas Vagnorius. kitas patalpas, yra daug.
Visus kviečia „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis.
Mažosios Lietuvos Užgavė
nių šiupinio vakaras šeštadie
Kokios Užgavėnės be tradi nį, vasario 17 d., 6 v.v. vyks Bal
cinių blynų? Šios tradicijos zeko Lietuvių Kultūros muzie
tvirtai laikosi Pasaulio lietuvių jaus „Gintaro" salėje. Visi kvie
centras, tad jo renginių komi čiami atsilankyti, išklausyti
tetas nuoširdžiai visuomenę neilgos meninės programos, pa
kviečia pasivaišinti tais užgavę sivaišinti karšta vakariene su
niniais blynais, blyneliais, spur tradiciniu šiupiniu, pabendrau
gomis ir kitokiais skanumynais ti, o grojant Ričardo Šoko estra
per pačias Užgavėnes — vasario diniam orkestrui, ir smagiai pa
20 d., antradienį, nuo 5 vai. šokti. Informacijoms kreipkitės
vakaro.
į Ramūną Buntiną, tel. 708969-1316. Vakarą ruošia Maž.
Lietuvos Lietuvių draugija.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Gera žinia! „Margutis II"
nuo ateinančio pirmadienio, va
sario 12 d., bus girdimas 9 vai.
vakare (anksčiau prasidėdavo
9:05 v.v.). Jeigu kas dar neįpra
to klausytis „Margučio II", gir
dimo nuo pirmadienio iki penk
tadienio 1450 AM bangomis,
kviečiami šį malonų įprotį įsigy
ti. Programa puikiai girdima ne
tik Čikagoje, bet ir priemies
čiuose. Ji tvarkoma tikrai pro
fesionaliai ir verta plataus
mūsų visuomenės dėmesio.
JAV LB Krašto valdybos
pirm. Regina Naruiienė šį
sekmadienį, vasario 11 d.,
išskrenda į Vašingtoną, kur pir
madienį, vasario 12 d., 2 vai.
p.p., Baltuosiuose rūmuose tu
rės susitikimą su JAV preziden
tu Bill Clinton. Susitikime da
lyvauja Vidurio ir Rytų Europos
koalicijos įvairių narių pir
mininkai. (Koaliciją sudaro
daugiau kaip 15 valstybių). Šį
susitikimą sukvietė pats JAV
prezidentas. Viena pagrindinių
diskusijų temų — NATO plėti
masis Europos rytuose ir galima
koalicijos valstybių narystė.
Irena Kairytė, Oak Lawn,
IL, siųsdama „Draugo" laik
raščio prenumeratos mokestį, už
kalėdines atvirutes ir kalen
dorių, vėl pridėjo 75 dol. auką.
Gailėdama mūsų tėvynėje
vargstančių našlaitėlių, gyvena
jų rūpesčiais ir jiems daug
padeda, myli lietuvišką spaus
dintą žodį, todėl nepamiršta
mūsų dienraščio. Linkėdami iš
tvermės labdaros darbuose, nuo
širdžiai dėkojame už pagalbą.
z Marčia ir Frank Grigas,
Everett WA, jau antrus metus
globoja našlaite Lietuvoje at
siuntė $150 pratęsdami globą.
Felix ir Anne Sloger, Phi
ladelphia PA, pratęsdami globą
sekantiems metams Lietuvos
našlaičiui atsiuntė $150. Dė
kojam globėjams! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas.
(sk)

x Leokadija Bačkauskienė, Union Pier MI, atsiuntė
$150 — pratęsė kitiems metams
globojamo našlaičio paramą. Dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetas, 2711 W. 71
St., Cbicago, IL 60629.
(sk)
x TRANSPAK
praneša:
„Gruodžio pabaigoje 726 (iš dau
giau, kaip 3,000 pretendentų)
vidurinių mokyklų dvyliktokai
gavo kvietimus nuo 1996-jų
metų rudens studijuoti Kauno
Technologijos universitete, ku
ris trečius metus iš eilės vykdo
išankstinį gabiausių moksleivių
studijoms eksperimentą". (L.R.,
01.05). Pinigai, siuntiniai ir
komercinės siuntos į Lietuvą.
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Cbicago,
IL, tel. 312-436-7772.
(sk)
Advokatas

]

GINTARAS P. ČEPĖNĄ

2649 W 63 St . Chicago, IL 60629
Tel. (1-312). 776-5162
1432S S. Bell Rd . Lockport. IL 60441
Tel. (700) 301-4866
Valandos pagal susitarime

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kediie A ve.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 631h Street
Chicago, IL 60629
(SkerMi gatve* nuo „Draugo")
Tel.: 312-284-0100
Valandos pagal susitarimą
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