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Brazauskas perskaitė
metinį pranešimą
Vilnius, vasario 15 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas vasario 15 d. Seime
perskaitė jau ketvirtąjį savo
metinį pranešimą. Daugiausia
dėmesio jis skyrė praėjusių
metų pabaigoje įvykusiai bankų
krizei. Jo žodžiais, „naivu būtų
manyti", kad kelių komercinių
bankų krizė nepakenks užsienio
verslininkų interesams inves
tuoti kapitalą Lietuvoje. Nuo
gruodžio pabaigos prabėgo jau
beveik du mėnesiai, tačiau ob
jektyvios ir nuodugnios su
bankų krize susijusių įvykių
analizės nėra iki šiol, pažymėjo
prezidentas, Seime beveik va
landą skaitydamas jau ketvir
tąjį savo metinį pranešimą. Jo
teigimu, , j e i g u sugebėsime
įveikti sunkumus, tai iš krizės
išeisime stipresni, negu buvome
iki jos. ir mūsų autoritetas pa
saulyje išaugs".

vyriausybei bei Krašto ap
saugos ministerijos ir kariuo
menės vadovybei, nesugebėju
sioms pateikti Seimui svarstyti
krašto apsaugos sistemos plėt
ros programos artimiausiais me
tais.
„Matau Lietuvą vieningoje
Europoje, vykdančioje suderintą
ekonominę užsienio ir saugumo
politiką", sakė valstybės va
dovas. Jo žodžiais, „be Lietuvos
ir kitų Vidurio bei Rytų Euro
pos valstybių tokia Europa būtų
neįmanoma, kaip negali būti ir
vientisos, nedalomos Europos,
kuri integruotųsi tik politiškai
ir ekonomiškai, ignoruodama
s a u g u m o aspektą". Todėl
NATO plėtimasis neturi su
kurti naujų padalijimų tarp tų
šalių, kurios laisva valia yra ap
sisprendusios sudaryti besivie
nijančios Europos erdvę, sakė A.
Brazauskas.

Kaip praneša Elta, valstybės
vadovo manymu. Lietuvos Ban
kas, teisėsaugos institucijos ir
vyriausybė, „nuo kurių veiklos
tiesiogiai arba netiesiogiai pri
klauso bankininkystės padėtis,
yra linkusios ginti žinybinius
savo interesus, užuot visas jėgas
skyrusios.esamai padėčiai ištai
syti".
Kalbėdamas apie neseniai at
statydintą šeštosios vyriausybės
vadovas, prezidentas pareiškė:
„Žinoma, tai svarbus įvykis;
tačiau nereikia jo dramatizuo
ti", ir pridūrė, kad „valstybės
politika nepriklauso nuo vieno
žmogaus, kad ir kokias pareigas
jis užimtų".
Valstybės vadovas pažadėjo,
kad „ir toliau bus įgyvendi
namos numatytos priemonės
bankų veiklai atkurti ir žmonių
indėliams grąžinti, finansinės
sistemos stabilumui išlaikyti,
socialiniams įsipareigojimams
vykdyti". Visa tai turės būti
aiškiai nusakyta naujosios vy
riausybės programoje, kurią
tvirtins Seimas, sakė jis.
Prezidentas taip pat pabrėžė,
kad praėjusiais metais sėk
mingai buvo plėtojami krašto
apsaugos sistemos tarptautiniai
ryšiai — kuriama infrastruk
tūra ir kariuomenė, suderinama
su NATO. taip pat integruojamasi į Vakarų saugumo ir
gynybos sistemas. I Seimo
p l e n a r i n i ų posėdžių
sale
susirinkusiems
Seimo ir
vyriausybės nariams, užsienio
valstybių diplomatams. Nepri
klausomybės akto signatarams
perskaitytame pranešime prezi
dentas pareiškė pretenzijas

Tauro banko vadovas
skundžiasi dėl
šmeižto
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) —
Tauro bankas iš jokių pareigū
nų, tuo labiau valstybinių, jokių
garantijų nėra gavęs, nėra ga
vęs ir jokių milijardų, pranešė
šio banko prezidentas Genadijus
Konopliovas. Jo pareiškime tei
giama, kad prieš jį ir Tauro
banką vykdoma šmeižto kam
panija.
G. Konopliovas pareiškė, kad
Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka, bus siekia
ma . kad šmeižto organizatoriai
būtų patraukti baudžiamojon
atsakomybėn.
Apie 10 milijardų JAV dolerių
Tauro banko kreditą ir valsty
bės pareigūnų garantijas buvo
rašyta dienraštyje „Lietuvos
aidas".

Lietuvoje švenčiama
Vasario 16-oji

Vasario 7 d. trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrai — Estijos Siim Kalias, Latvijos
Valdis Birkavs ir Lietuvos Povilas Gylyi — susitikę Vilniuje tarėsi ne tik apie šių salių
bendradarbiavimą, bet ir apie bendrai spręstinu* „europinius bei transatlantinius reikalus".
Spaudos konferencijoje P. Gylys informavo, kad susitikime buvo susitarta per artimiausius tris
mėnesius parengti bendras tranzito procedūrų taisykles, kurios turėtų palengvinti sienų
pervažiavimą per šias tris šalis Taip pat pradėta tartis del trišalės laisvosios prekybos sutarties
žemės ūkio produktais.
Nuotr. R. Urbakaviciaus „Lietuvos ryte"

Jo teigimu, „taip nebus, kad
vieną rytą nubusime Europos
piliečiais". Jais reikia tapti,
pabrėžė prezidentas. Valstybes
vadovas taip pat sakė, kad vis
dėlto „nereikia gąsdinti neiš
sprendžiamais uždaviniais, neį
veikiamomis žemės ūkio proble
momis arba suvereniteto prara
Vilnios, vasario 9 d. (AGEP) yra viena iŠ dabar populia
dimu".
— Dvi dienas Trakuose posė riausių organizuoto nusikals
Kalbėdamas apie Lietuvos
džiavę Europos šalių tarp tamumo sričių. Su juo itin
ekonomikos raidą, prezidentas
tautinės policijos — Interpol sunku kovoti nes jėgas tam vie
sakė, kad pernai bendrasis
paskirų valstybių biurų vadovai nija t i k ' Bjiropos regiono
vidaus produktas truput} padi
konstatavo, kad ypač sunku at teisėsaugininkai, o, pavyzdžiui
dėjo. Anot Prezidento," „praė
skleisti nelegalių migrantų Somalio ar Bangladešo pareigū
jusiais metais pasirodė pirmie
gabenimo nusikaltimus, nes jų nai patys suinteresuoti, kad iš
ji pramonės veiklos intensy
ištakos dažniausiai yra Azijos jų gausiai apgyvendintų skurs
vėjimo požymiai", daugiau pro
šalyse, o kontaktai su to regiono tančių šalių išvyktų kuo dau
dukcijos vartotojams pateikė
teisėsaugininkais labai paviršu giau gyventojų.
išgavimo ir apdirbimo pramonės
tiniški.
Trakuose taip pat diskutuota
įmonės, padidėjo cheminių
Kaip
korespondentui
pasakė
apie
kitas tarptautinio organi
medžiagų ir produktų, drabužių
siuvimo, kailių išdirbinio ir Interpolo Lietuvos biuro vado zuoto nusikalstamumo, narko
dažymo, popieriaus dirbinių vas Ričardas Pocius, Lietuvoje tikų verslo, automobilių vagys
pramonės produkcijos realiza ar į Vakarus nuo jos sugaunami čių, nelegalios migracijos ir pro
vimas. Tačiau vis dar negali at nelegalūs migrantai dažniausia stitucijos problemas.
Be kita ko, kalbėta ir apie
sigauti mašinų ir įrengimų pra jau turi Rusijoje įsigytus padirb
tus
asmens
dokumentus
ir
nebe
pačių
Interpolo biurų techninį
monė, elektros įrengimų ir prie
įmanoma
atsekti
bėglių
tikrųjų
aprūpinimą.
Pasak Ričardo Po
taisų, medicinos, elektronikos
istorijų.
„Mūsų
darbas
—
tai
ciaus,
Lietuvos
biuras pradėtas
pramonės šakos sakė A. Bra
atskirų
grandinės
dalių
trau
steigti
tik
prieš
kelerius metus,
zauskas.
kymas", sakė pareigūnas.
todėl turi naujausią techniką,
Neigiamą užsienio prekybos
Visi Lietuvoje šią savaite po tuo tarpu kai kurių Europos
balansą kol kas lemia istoriškai
sėdžiavę Europos šalių biurų va kolegų įranga spėjo pasenti.
susiklosčiusi nepalanki impor
dovai sutiko, kad nelegalių nu
Pasitarime Trakuose dalyva
tuojamų prekių struktūra, kal
grantų
gabenimas
neabejotinai
vo
Danijos, Estijos, Islandijos
bėjo Prezidentas. Jo teigimu,
„neturėdami nuosavų pirminių
energetinių išteklių, esame pri
versti jų įsivežti". To padarinys
— milijardą litų viršijantis ben
dras užsienio prekybos deficitas,
o tai nuo visos apyvartos suda
rytų apie 5%-6%. Kitų prekių
Vilnius, vasario 15 d. (AGEP) 1 dienos. Jei sutartis baigiasi
Lietuva eksportuoja kur kas — Lietuvos Akcinio Inovacinio vėliau nei kovo 1 d., indėli
daugiau negu importuoja ir jų Banko (LAIB) ir Litimpeks ninkams pinigai bus išmokėti,
prekybos balansas yra teigia banko indėlininkams nuo pir kai tik baigsis sutarties ter
mas.
madienio, vasario 19 d., bus minas.
Pereinamasis laikotarpis, ku pradedamas išmokėti iki 1,000
LAIB ir „Litimpeks" banko
ris apima beveik tris dešimtis litų, pranešė finansų ministras indėlininkai indėlius iki 1,000
vidurio bei Rytų Europos vals Reinoldijus Šarkinas ir Lietuvos litų gali pasiimti Lietuvos Tau
tybių, išryškino visoms joms Taupomojo Banko valdytojas Vy pomojo Banko įstaigose, pateikę
bendras makroekonomikos gintas Bubnys.
pasą, indėlio sutartį, knygele ar
problemas, iš kurių aštriausia —
Indėliai bus grąžinami dviem pažymą iš LAIB ar Litimpeks
infliacija, sakė valstybės vado etapais. Nuo vasario 19 prade banko, patvirtinančią indėlio
vas. Anot jo, pernai infliacija dami grąžinti indėliai ir nuosavybe. Indėlius išmokės 42
maždaug dešimčia punktų vir palūkanos — ne daugiau kaip Taupomojo Banko filialai visuo
šijo apskaičiavimus ir siekė be 1,000 litų, kurių sutarties ter se didžiuosiuose Lietuvos mies
veik 36%, bet pagal ši rodiklį minai pasibaigė iki šių metų tuose ir rajonų centruose.
Lietuva nedaug atsilieka nuo sausio 1 d., taip pat neter
Latvijos ir Estijos, kur infliacija minuoti indėliai. Nuo kovo 1 d.
— Rusijos prezidentas Boris
siekia atitinkamai 23% ir 29%. pinigus galės atsiimti indė
Jelcin ketvirtadienį oficialiai
Kaip praneša Elta, rašytinis lininkai, kurių terminuoto pranešė, kad kandidatuoja į pre
indėlio sutartis baigėsi iki kovo
prezidento Algirdo Brazausko
zidentus birželio mėnesį vyk
pranešimas 400 egzempliorių ti
siančiuose rinkimuose. Jo pa
ražu išleistas atskira šimto pus lą". Dėl laiko stokos preziden grindinis varžovas — komunis
lapių knygele ir įteiktas visiems tas beveik nekalbėjo apie kul tų vadas Gennadij Ziuganov.
Seimo bei vyriausybės nariams. tūrą, mokslą, švietimą, sveika Jelcinas, savo gimtinėje Jekate
Sutrumpintoje formoje, kurią tos apsaugą, socialine padėtį ir rinburge, Urale, pasiakelbvalstybes vadovs skaitė Seime, daugelį kitų labai svarbių visuo- damas kandidatu sakė, jog jis
buvo ir „dalykų, įgavusių naujų menės gyvenimo sričių, kurios vienintelis pajėgus atremti kobruožų po to, kai metinis prane analizuojamos spausdintame m u n i s t ų grėsme ir žadėjo išspręsti konfliktą Čečėnijoje.
šimas buvo atiduotas į leidyk- pranešime.

Tarptautinės policijos
pareigūnai teigia, kad
nelegali migracija sunkiai
įveikiama

Uždarytų bankų
indėlininkams bus
pradedama mokėti vasario 19

Latvijos, Lenkijos, Norvegijos,
Olandijos, Suomijos, Švedijos,
Vokietijos bei Lietuvos atstovai
bei Interpolo Europos sekreto
riato vadovas Hermann Heiermann.
Kitas Interpol šalių biurų
vadovų susitikimas numatytas
gegužes mėnesį Varšuvoje. Čia
susirinks visų Europos šalių
atstovai. Tada taip pat bus susi
tarta, kuri šalis priims kitąmet
vyksiantį Šiaurės Europos šalių
biurų susitikimą.

Vilnius, vasario 16 d. — Gėlių
padėjimu ant Jono Basanavi
čiaus ir kitų Vasario 16-osios
Nepriklausomybės akto signa
tarų kapų Rasų kapinėse ketvir
tadienį , 2 vai. p.p., prasidėjo
Vasario 16-osios Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienos paminė
jimo renginiai. Tą pačią dieną,
3:30 vai., prezidentas Algirdas
Brazauskas įteikė valstybinius
apdovanojimus, o 6 vai. vakaro
— Lietuvos kultūros ir meno
valstybines premijas.
Vasario 16 dieną, lygiai vidur
dienį Nepriklausomybės aikštė
je pakeltos Lietuvos, Latvijos ir
Estijos valstybinės vėliavos. Po
to buvo laikomos Šventos Mišios
Vilniaus arkikatedroje bazili
koje.
Šeštą valandą vakaro Vil

Penktadieni Valstybės atkūri
mo dienos paminėjimo renginiai
vyko ir Kaune. Dešimtą valan
dą ryto ant Karo muziejaus
buvo pakeltos Vyčio Kryžiaus ir
Vytauto Didžiojo vėliavos. Po to
įvyko karinis paradas. Vienuo
liktą valandą Įvyko paminklų
atidengimo iškilmes buvusios
Prezidentūros sodelyje. Dvy
liktą valandą Kauno Arkikated
roję Bazilikoje laikomos Sv.
Mišios už buvusius Lietuvos
prezidentus.
Renginiuose Kaune dalyvavo
ir paminklų atidengimo ceremo
nijoje kalbėjo Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Lietuva ir Latvija derybas
dėl jūros sienos
,pradės nuo nulio"
»J
Vilnius, vasario 7 d. (AGEP) Lietuvos sostinėje susitikę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos užsie
nio žinybų vadovai sprendė ak
tualiausius bendradarbiavimo
klausimus, derino veiksmus
tarptautinėje politikoje. Spau
dos konferencijoje trečiadienį
Latvyos užsienio reikalų minist
ras Valdis Birkavs pareiškė,
kad greičiausiai kitą mėnesį bus

Sulaikytas Kauno
mafijos vadeiva
Kaunas, vasario 5 d. (KD) —
Vasario 3 d. Lietuvos Genera
linės prokuratūros organizuoto
nusikalstamumo ir korupcijos
tyrimo skyriaus pareigūnai, pa
kvietė į prokuratūrą „draugiš
kam pokalbiui", sulaikė Kauno
organizuotos nusikaltėlių gru
puotės vadą Henriką Daktarą,
žinomą pravarde „Henytė".
Daktaras sulaikytas prevenci
ne tvarka dviems mėnesiams.
Kol kas vienas pagrindinių jam
pateiktų kaltinimų yra žinomos
dainininkės Džordanos Butku
tės sumušimas Naujųjų metų
naktį „daktarų" mėgiamoje ka
vinėje „Vilula".
Daktaras vadovauja didžiau
siai Lietuvoje „Daktarų" gaujai,
kuri valdo ne tik Kauną, bet tu
ri įtakos ir Vilniuje, Klaipėdo
je, kituose Žemaitijos miestuo
se. Jai priklauso daugiau kaip
šimtas smogikų. Grupuotė turi
sekimo, informacijos rinkimo,

niaus Operos ir baleto teatre
įvyko i š k i l m i n g a s V a s a r i o
16-osios minėjimas.

pokalbių klausymosi telefonu
padalinius. Manoma, kad „Lie
tuvos ryto" redakcijos priestato
susprogdinimas yra kaip tik šios
gaujos darbas.
H. Daktaras buvo sulaikytas
tik Generalinės prokuratūros
pajėgomis, kadangi policija,
ypač esančia Kaune, nepasitiki
ma. Nustatyta, kad dalis aukštų
policijos pareigūnų yra susiję su
„Daktarų" grupuote. H. Dakta
ras sulaikytas netrukus po to,
kai iš Vidaus reikalų ministro
posto buvo pasalintas Romasis
Vaitekūnas.
Sulaikytasis buvo vežamas į
Vilnių. Henriko Daktaro sulai
kymui buvo labai kruopščiai pa
siruošta. Operacijoje dalyvavo
tik labai patikimi pareigūnai.
Buvo numatyta, ką daryti, jei iš
Kauno į Vilnių vežamą Henriką
Daktarą bandys vaduoti jo ap
sauga arba jam ištikimi Kauno
policininkai.

Paskirstytos
Vyriausybės fondo
lėšos
Vilnius, vasario 12 d. (AGEP) dui ir Gedimino paminklo dar
— Vasario 16-osios minėjimui, bams užbaigti.
vyksiančiam Operos ir baleto
Marijampolės krikščioniško
teatre Vilniuje, Lietuvos vy šios kultūros centras gaus
riausybė skyrė 13,400 litų iš 185,000 litų. Lietuvos vaikų fon
Vyriausybės rezervo fondo.
dui skiriama 126,000 litų našVasario 7 d. vyriausybės nu laičiams ir tėvų globos nete
tarimu kultūros, švietimo ir kusiems vaikams paremti. So
socialinėms reikmėms iš Vy cialiai remtiniems žmonėms
riausybės rezervo fondo iš viso maitinti Socialinės apsaugos ir
skirta daugiau kaip 1.2 mili darbo ministerijai skiriama
jonai litų. Didžiausia suma — 115,000 litų.
Dar 42,000 litų vyriausybės
500,000 litų skirta Švietimo ir
mokslo ministerijai Kėdainių rezervo lėšų atiteks Kūno
Jonušo Radvilos kolegijos pa kultūros ir sporto departamen
statų remonto darbams atlikti. tui. Jie bus skirti Pasaulio
Lietuvių 5-ųjų sporto žaidynių
Dar 250,000 litų skiriama Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio fotoalbumo leidimo išlaidoms
Gedimino paminklo šalpos fon padengti.

pradėtos naujos Lietuvos ir Lat
vijos derybos dėl jūros sienos
nustatymo. ,,Tai bus naujos
derybos, pradėsime nuo nulio",
jis sake.
Lietuvos užsienio reikalu
ministras Povilas Gylys pa
žymėjo, kad jeigu Latvija
nelauks, kol bus sudaryta nau
ja Lietuvos vyriausybe, sienos
nustatymo ekspertų delegacijos
galės susitikti jau už mėnesio.
„Maišiagalos susitarimas — už
mūsų nugarų, o prieš akis — tik
bendra jūros siena", pareiškė
Valdis Birkavs.
Lietuvos ir Latvijos derybos
dėl jūrų sienos ir ekonominės
zonos Baltijos jūroje nustatymo
yra įstrigusios nuo praėjusių
metų, kai Latvija sudarė sutar
tis su Vakarų kompanijomis dėl
naftos žvalgybos ginčijamos pri
klausomybės Baltijos jūroje. Vil
nius pareiškė nepripažįstąs šių
sutarčių ir. protestuodamas
prieš Lietuvos interesų pažei
dimą, atsisakė visų ankstesnių
susitarimų su Latvija derybose
dėl jūros sienos.

Oras Lietuvoje
Vilnius, vasario 15 d. I AGEP
— Šia savaitę Lietuvoje buvo
žymiai šilčiau, nei praėjusią
savaite. Dienomis oro tempera
tūra buvo tarp - 5 ir -7 laipsniu
Celsijaus 119-23 F), naktimis iki
-10 C '14 F). Ketvirtadienį pajū
ryje ir kitur naktį pradėjr
pustyti. Pranašaujama, kad j
pavakarę pūga sustiprės Gy
ventojams patariama atidet:
nelabai svarbias keliones, ne?
kelininkai pirmiausia valys
pagrindinius kelius.
KALENDORIUS
Vasario 17 d.: Septyni Servi
tų ordino steigėjai, išpažinėja
< 13 šmtm); Donatas. Donata
Viltė. Vaišvilas.
V a s a r i o 18 d.: Septinta
eilinis sekmadienis. Simeonas
Bernadeta. Lengvene. Gendrt
1780 m. mirė Kristijonas Don*
laitis.
Vasario 19 d.: JAV švente
Prezidentu diena. Konrada^
Belina. Šarūna«. Nida 1861 rr
Lietuvoje panaikinta baudžia
va
Vasario 20 d.: l'žgavene:
Amata. Ikonas. Visgintas, Aulsuole.

DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m. vasario mėn. 17 d.

GAVĖNIOS
SUSIKAUPIMAS
ATEITININKU N A M U O S E

IS ATEITININKŲ
GYVENIMO

Gavėnia — n e ilgiausias, bet
p a t s svarbiausias bažnytinių
metų laikotarpis. Tai laikas,
skirtas atgailai, dvasiniam at
sinaujinimui ir augimui tikėji
me ruošiantis Kristaus Prisikė
limo šventei, Velykoms. Tai
Bažnyčios metų laikotarpis kai
Kristaus kančia ir Jo mirtis ant
kryžiaus tampa to laikotarpio
centru. Jis prasideda su Pelenų
diena ir baigiasi su giliu Didžio
jo Penktadienio kančios ir mir
ties išgyvenimu. Bažnyčia kvie
čia visus skirti laiko Gavėnios
susikaupimui. Ateitininkų na
muose, Lemonte ir šįmet vyks
toks vienos dienos susikaupi
m a s šeštadienį Kovo 16 d.
Kviečiami ateitininkai ir ne
ateitininkai pasinaudoti šia pro
ga, skiriant tą vieną dieną
pažvelgti į save sąryšyje su
Dievu ir apmąstant Kristaus
kančios prasmę.

R e d a g u o j a : Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E. Willowbrook, IL 60514

SUJUNKIME JĖGAS
Juozo Polikaičio žodis Lietuvos Vyčių bankete,
priėmus Ateitininkų federacijai skirtą žymenį
Dėkoju pirmininkui Petrui
Zansičiui. visiems Vidurio vaka
rų rajono Lietuvos Vyčiams ir
visai Lietuvos Vyčių organizaci
jai už šį žymenį, skirtą Ateiti
ninkų organizacijai. Šis žymuo
yra ypač prasmingas, kad jis su
teikiamas organizacijos, kuri
yra nei kiek nemažiau verta to
kio pagerbimo, organizacijos,
kuri savo gyvenimu yra vos tre
jetą metų jaunesnė, nors kilusi
skirtingoje Atlanto pusėje. Atei
tininkija yra pagerbiama orga
nizacijos, kuri ir savo šūkiu, ir
savo siekimais yra artima atei
tininkams. Ir Vyčiai, ir ateiti
ninkai yra t a r t u m vienos šei
mos vaikai, kilę ir augę skirtin
guose kontinentuose.
Dėkoju visų ateitininkijos są
jūdžio pradininkų vardu, kurie.
matydami nihilistinių ir ateis
tinių idėjų plitimą lietuvių tau
toje, ryžosi pasipriešinti ir ska
tinti lietuvių tautos jaunuo
menę eiti dvasinio atgimimo ke
liu. Jie ryžosi idėjiškai brandinti
lietuvių tautą ir vesti ją tiesos.
meilės ir socialinio teisingumo
keliu.
Nepriklausomybės metais
ateitininkija. vedama vadu.
kaip Pr. Dovydaičio, St. Šal
kauskio. Kazio Pakšto, ir asme
nybių kaip prel. Pr. Kuraičio.
prezidento Aleksandro Stulgins
kio, prel. Krupavičiaus ir dau
gelio kitų. dalyvavo visose lie
tuvių tautos gyvenimo srityse ir
davėjoms krikščionišką pagrin
dą. Jie reiškėsi spaudoje, moks
lo srityse, literatūroje, visuo
meninėje veikloje, labdaros dar
buose ir valstybiniame gyveni
me. Savo darbais ateitininkai
pajėgė nešti dvasinį atgimimą
lietuvių tautai.
Karo audros sūkuryje buvo iš
blaškyti ateitininkai, taip. kaip
ir visa lietuvių tauta. Vieni
atrado užuovėją Vakaruose, kiti
buvo ištremti kęsti šaltį ir alkį.
dar kiti liko tėvynėje. Tėvynėje
likusieji ateitininkai buvo per
sekiojami, tremiami ir žudomi,
nes okupantas juos laikė savo
pavojingiausiu priešu. Tie. ku
rie nebuvo sunaikinti, negalėjo
tęsti viešos ateitininkų veiklos
Jie turėjo pasitraukti į pogrin
dį. Ir jų vardu reiškiu Lietuvos
Vyčiams gilią padėką
Ypatingą padėką reiškiu į Va
karus pasitraukusių ateitinin
kų vardu, kurių nemaža dalis
yra susilaukusi moralinės bei
materialinės paramos iš Vyčiu
organizacijos. Prieš 50 metu.
1946 metais, ateitininkai vel
susiorganizavo ir pradėjo savo
veiklą už tėvynės ribų. nes žino
jo, kad tėvynės laisves atsta
tymui reikės taurių ir pasiauko
jančių asmenybių. Ateitininkija
išeivijoje atliko nepaprastai di
delį vaidmenį Ateitininkai ak
tyviai ir su pasišventimu daly
vavo visose visuomeninio gyve
nimo srityse. Ateitininkija savo
pozityviu įnašu ragino visuo
menę likti ištikima Kristui,
ištikima Lietuvai. Per visą savo
tremties laikotarpį ateitininki
ja sielojosi ir aukojosi tautos ir
valstybės kilnesniam dvasiniam
ir tautiniam gyvenimui Didele
dalis ateitininkų ne tik aktyviai
dalyvavo visuomeniniame gyve
nime, bet taip pat jam ir vado
vavo. Tik prisiminkime ateiti

ninku-^ kaip Simą Sužiedėlį,
Juozą Girnių, kun. St. Ylą. An
taną Maceiną. Zenoną Ivinskį,
Adolfą Damušį. Petrą Kisielių,
Juozą Laučką, Antaną Razmą,
Stasį Bačkį, Stasį Barzduką,
Vytautą Vardį, Vytautą Vygan
tą, vyskupą Vincentą Brizgį.
Bernardą Brazdžionį, Kazį Bradūną. Danutę Bindokienę, Vac
lovą Kleizą ir dar daug daug
kitų. Visų yra neįmanoma iš
vardinti, o be to kiekvieno, kad
ir mažiausias darbelis buvo
r e i k š m i n g a s visos išeivijos
veiklos audinyje. Ateitininkija
gali didžiuotis pasiektais dar
bais ir laimėjimais lietuvių
tautai. Šio žymens dalelė pri
klauso kiekvienam iš jūsų.
brangūs ateitininkai.
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JAV
Kanadoje ir kitur
(V.S.)
Tik Šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant | uiaieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

metams * metu
$96.00 $55.00
$11000 $60.00
$65.00
$60.00

3 mėn.
$35.00
$40.00

$40.00
$45.00

$30.00
$3500

$100.00 $55.00
$65.00
$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

A l d o n a Kamantienė
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stoninis

ATEITININKU
SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS
Čikagos ateitininkų sendrau
gių susirinkimas Ateitininkų
namuose vyks sekmadienį, ko
vo 10 d., 10 vai r. (po 9 vai. šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio Misijo
je, Lemonte). Dr. Edmondas Saliklis praves pašnekesį — kaip
mes galime naudoti misticizmą
a t n a u j i n t i savo k a t a l i k i š k ą
gitas Tamkevičius, Vidas Abrai- gyvenimą. Taip p a t bus svars
tis ir dr. Arvydas Žygas išreiškė tomi skyriaus veiklos einamie
padėką Lietuvos Vyčiams už to ji reikalai.
kį Ateitininkų federacijos pa
• Mons. P e t r a s Puzaras,
gerbimą. Sveikinimus vyčiams
ir ateitininkams atsiuntė ir Illi s u t i n k a n t Telšių vyskupui, pa
nois gubernatorius Jim Edgar skirtas Kretingos Šv. Antano
per savo atstovę Patricią Mi- katalikiškųjų studijų instituto
prie Kauno Katalikų teologijos
chalski.
Pagaliau Lięjrjįyos Vyčių vid. fakulteto Vytauto Didžiojo uni
Amerikos rajono prezidentas versitete direktoriumi, o minėto
Petras Zansitis įteikė Juozui instituto direktoriaus pavaduo
Polikaičiui tradicinį žymenį, toju doc. dr. A. Motuzas.
skirtą Ateitininkų federacijai už
nuopelnus lietuviškos veiklos
puoselėjime. Priėmęs žymenį,
SUNG L. CHOU, M.D.
Juozas Polikaitis tarė padėkos
Vidaus ligos, akupunktūra
žodį, kuris čia spausdinamas at
HOLYCROSS
skirai.
PHYSICIANS PAVIUON
Vakaro eigoje buvo taip p a t
3 fl. South, East Sultas
įteikta Lietuvos Vyčių stipendi
Uthuanlan Ptaza Ct.
ja jaunam inžinerijos studentui
at CaNfornla Ava.
Jonui Švelniui. Meninę vakaro
Chicago, IL 60629
dalį atliko jaunieji Lietuvos
(312M71-8142
Vyčių šokėjai ir šokėjos, pašok
Kalbama llatuvlikai
dami kelis lietuviškus tautinius
šokius.
• • • • • • • + • • #
J. Baužys
HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St.
Dr. V. J . VASAITONĖ
Chlcago, IL 60616,
DANTŲ GYDYTOJA
(312)-225-0695
4017 W. S) * . , Burftank, IL

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
* Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Juozas Polikaitis, Ateitininkų federacijos vadas, š.m. vasario 4 d.
iškilmingame bankete priėmė Lietuvos Vyčių organizacijos žymenį, skirtą
Ateitininkų federacijai pagerbti.

LIETUVOS VYČIAI PAGERBĖ
ATEITININKŲ FEDERACIJĄ

Su atbundančia Lietuva atsi
kūrė ateitininkai ir Lietuvoje.
1989 metais įvyko atkuriamasis
Lietuvos Vyčiai Čikagoje nuo
suvažiavimas, kurio metu. ne 1961 m. kasmet surengia tradi
paisant visų sunkumų, Lietuvos cinį iškilmingą banketą, kurio
ateitininkai stojo į nualinto metu prisimenami ir pagerbia
jaunimo auklėjimo ar perauklė mi lietuviškai veiklai nusipelnę
jimo darbą. Atkuriamasis suva asmenys arba sambūriai bei or
žiavimas vėl pasėjo doros, gėrio ganizacijos. Šiemet šitokia gar
ir grožio sėklą lietuvių tautos bė buvo suteikta Ateitininkų fe
dirvoje — Lietuvos jaunimo šir deracijai.
dyse. Pasėtas grūdas reikalau
Į puošnią Martinique salę va
ja daug priežiūros, daug pastan sario 4 d. susirinko 400 sve
gų, iki jis išauga, pribręsta ir čių. Prie garbės stalo buvo pa
duoda gausų derlių. Šių jaunų kviesti Lietuvos Vyčių vadovai.
daigu vyriausias saugotojas ir Lietuvos Respublikos garbės
užtarėjas buvo išeivijoje gimęs konsulas Vaclovas Kleiza, Atei
ir augės čikagietis dr. Arvydas tininkų federacijos vadas Juozas
Zygas. Jo didelio pasiaukojimo, Polikaitis ir jų žmonos. Pokyliui
pasišventimo ir nesuskaičiuoja vadovavo Lietuvos Vyčių aukš
mų darbo valandų dėka. ateiti čiausiosios tarybos prezidentė
ninkija augo ir brendo trapioje, Evelina Oželienė. Labai gražią
nualintoje Lietuvos visuomenė maldą už Lietuvą sukalbėjo
je. Per šį šešerių metų laikotarpį kun. Antanas Zakarauskas.
Lietuvos ateitininkai ideologi
Po pietų programos vedėja
niai pribrendo, dvasiniai sustip
suminėjo bent keletą iš pokyly
rėjo, organizaciniai susiformavo
je dalyvaujančių garbingų sve
ir užaugo. Iš ju tarpo jau yra iš
čių, jų tarpe ir prof. Vytautą
augę puikių jaunimo vadų. glo
Landsbergį, tą savaitgalį viešė
bėjų bei veikėjų. Šalia dr. Ar
jusį Čikagoje. Gaila, kad rengė
vydo Zygo jiems j talką ateina
jai prof. Landsbergiui nesuteikė
išeivijoje gyvenantys ateitinin
progos tarti nors keletą žodžiu.
kai. Per atkuriamąjį suvažiavi
Vaclovas Kleiza nuoširdžiai pa
mą kardinolas Vincentas Slad
sidžiaugė, kad Lietuvos Vyčiai
kevičius ragino ateitininkus
šį vakarą pagerbia už save kele
vadovauti lietuviu tautos antra
riais metais vyresnę seserį —
T«I. TOS <n stosjam dvasiniam atgimimui. Tai
Ateitininku federaciją, šiemet
Valandos susitarus
yra sunkus ir atsakingas užda
švenčiančią savo 85-rių metų
vinys, žinant esama Lietuvos
EVERGREEN PARK X-RAY
sukaktį. Buvo perskaitytas iš
p a d ė t i XII jo A t e i t i n i n k ų
Lietuvos atsiųstas faksas. Jame DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
kongreso. įvykusio Vilniuje
9760 S Kedzie
LAF valdybos nariai — vysk. Si1994 metais, šūkis buvo ATEITI
M
700-030-0500
REGIM
TĖVYNĖS
LAI
Vai 9-5 Kasdien
MINGĄ. Tėvynės ateitis bus „ A T E I T I E S P Ė D S A K A I "
laiminga, jeigu mes visi — ir
DR. DANA M. S A U K U S
DANTŲ GYDYTOJA
ateitininkai, ir vyčiai stosime į
Neseniai teko susipažinti su
10442 W. Carmafc PM.
talką. Tai nėra vien tiktai Lie Lietuvos Ateitininkų federacijos
Wastcha*taf. IL 001 «3
tuvoje gyvenančių reikalas. Tai išleistu leidiniu „Ateities"
Tel 700-531 1113
yra visų lietuvių, išsiblaškiusių pėdsakai". 1995 m. gruodžio
Valandos pagal susitarimą
po platųjį pasaulį, rūpestis. mėn. No. 5. Leidinys, skirtas
Remkime visus gerus darbus sa jaunimui, labai gražiai išleistas:
UNAS A. MDRYS, M.D.
vo jėgomis, savo aukomis, savo geras popierius, geros nuotrau
Ophtaimologas/Akių Chifufga*
pasiaukojimu arba bent savo kos ir piešiniai. Gvildenamos
M M S. M < Į I » " « Ava
C M M f * K M * * . H. M 4 1 »
moraline parama. Dėkoju ir Lie įvairios temos, aprašomi ateiti
7M-4M-M22
tuvos ateitininkų vardu už šį žy ninkų suvažiavimai, sąjungų
4 1 4 1 W. SSrė St.
Jlt-TSS-TTSS
menį.
veikla, kuopų susirinkimai.
Spausdinami pokalbiai, pasisa
Po 50 metų tremties ateitinin kymai ir eilėraščiai.
DR. KINNETM J . VERKĘS
Leidinyje galima rasti rimtų
kija verčia naują istorijos pus
DR. SOS DOKMANCNI
lapi Per 1994 metų kongresą ir įdomių temų, tinkamų stu
Dantų Gydytojai
Pensininkam* nuolaida
buvo išrinkta bendra Ateitinin dentams, o taip pat mokslei
4 0 0 7 w • S t . Chicago. i t
kų federacijos taryba, o šią va viams, jų pačių amžiaus jau
M
311-700-SOOO
sarą yra planuojama perkelti ir nimo draugų parašytų.
4 7 0 7 S Gilbert. L a G r a n g e . IL
Vyriausiąją federacijos valdybą
Tel. 7 0 0 - 3 M - 4 4 0 7
į Lietuva. Tai nereiškia, kad už
sienio ateitininkų veikla baigia Lietuvos ateitininkams nešti
•4. 3 1 2 * 4 4 - 3 1 0 0
Mamą 7 0 0 V 3 0 1 3 7 7 1
si, kad jau esame atlikę savo Kristų į Lietuvą! J šj kilnų dar
DR. PETRAS iUOSA
misija Mūsų pareiga vesti bą kviečiame įsijungti ir mūsų
G
YDYTOJAS m CHIRURGAS
seses
ir
brolius
Lietuvos
Vyčius.
jaunimą tikėjimo ir tėvynės
• 7 4 5 W s s * 0 0 r 4 tSTSSt
meiles keliu niekad nesibaigs. Sujunkime jėgas didesnei Dievo
Vai pwmadirkatvftd 3 v p p — 4 v p p
Užsienio ateitininkų pareiga garbei ir šviesesnei Lietuvos
Kitomis dienomis - susitarus
yra suprasti, užtarti ir padėti ateičiai!

DAUA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

• Radakoja dirba kasdien nuo
8 30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JAKftEVIČIUS
JOKIA
VAIKŲ LIGOS
0. Putaa*l M . . C M c a a o . I L
S u 700-422-7007

7 S I S W . 171st
Tlnley Perk, IL S0477
(704) S I 4-4471

Kak. (1-311) S 4 2 - 0 2 2 1

Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S. Matn St.
Mattesaen, IL 4 0 4 4 3
Tai. 700-7444033

Dr. DAUA JOOVVAUS
DANTŲ G Y D Y T O J A
3 0 0 0 Haaajana A v a . , S t e . 2 0 1
(skersai gatves n u o

V a l a n d o s pagal susitarimą

Good Samarttan ligoninės)
rovė, IL a O O H r "
Tai. 7 0 0 0 0 0 1 1 1 3

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Valandos susitarus

S p e c i a l y b ė vidaus ir kraujo ligos
S S 4 0 S . Putaafcl M .
Tai. 312 -500-2002
Pirmd 9 v.r - 7 v v . antrd . trėcd ir

DR. VIUJA KERELYTE

penktd 9 v.r - 3 v. p.p.,

Chiropraktinis g y d y m a s , sveikos

ketvd 1 0 v r - 7 v v Sestd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas
S u m o k a m a po vizito

mitybosjjritaikymas ir a k u p u n k t ū r a
7271

0 . K a r l a m . M . 7 0 0 SS4 0 4 0 0
OMOjaaaĮaaB, I L 0 0 4 S S
Valandos p a g a l susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 4 4 7 W . 1 4 3 St., O s * LasMi. I L
Pirmas apyl

diplomu lietuviams sutvarkys dantis u t
pne*narna. karna.
absoliučiai

punktualiai

GVOVTOJAS I « CHIRURGAS
-

AKIŲ

LIGOS

3 * 0 0 W M St T a i (704) 422 0 1 0 1
V3'dn<JOS Pdq^

(

> 312-721 0000

Susitarimui

DR. A. B. GLEVECKAS
SPECIALYBE

TOJiaj D A L I A S a^uiejSKJS, M p

Pacientai priimam,

maste' angliškai) t e l . 7 0 S - 4 2 2 - S 2 S O

'•-c

Skausmo gydymo specialistai

su Northweslern un-to

SuV'd'

"4

J . p p " . v ait-a I 2 3 0 3 . c i
t-eco • B O s t l neivo ' 3 v p p
pe"»: ' seste 9 v ' '2 . p p

4132 S K a ė i l a Ava . CMcaeo
(312) 7 7 » . S * 4 » a-tM (312) 4 M . 4 4 4 1

i 047422-1212
aSąsSaaaTf 0 1 4 - 3 S S S S S S
CarSlae O l a g n o s l s . U d .
•132 S. Kedzie A v e .
Chicago. IL 6 0 S 2 9
Tai

312 436 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
širdies s Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal s u s i t a r - n a

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGŲ SPECIALISTAS
Kak. 312 7 3 5 - 4 4 7 7
Res. 7OS-24S-00S7 arDa 704 244 SSS1

G » D O O D O S AUGLIUS ŽAIZDAS m

D U . E. DCCKYS

KOSMETINE CHIRURGIJA

I Š S I P L Ė T U S I A S KO.'U V E N A S

GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

DR. JOVITA KERELIS

•44* Se. PuteaM Romi

Dantų Gydytoja

Valandos pagal susitarimą

3315 W 55tn Si C T c a g c 'L
Tel. (312J47S-2112
95?5 S 79tn Ave

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
16300 Wsst Ava.. Orland Pat*

H.ckory Hills

Tel. (70S) 5S8-S101
Vai

pagai s u s i t a r i a

k a b i n e t o Ir b u t e : ( 7 0 0 ) 4 5 2 - 4 1 SS

S o SOth A v e . . C i c e r o
Kasdien t ik 8 v y

DR. KUOLIUS L I Ū S

L:GOS

CHIRURGIJA
l I S S D u n d e e A v e . E l g i n . III S0120

Tel. (704) 742 0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ G Y D V T C U A
S 0 S 5 S . ReSertS R d . H i c k o r y M i l l s . I L
Tai. ( 7 0 S ) SSS 4 0 5 5
Valandos pagai suS'iar-.-r.a

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
1443

AKIŲ L I G O S IR C H I R U R G I J A

ORTOPEDINES

1 myi.a 1 vakarus nuo Harie^n Ave
Tel

DR. P. KISIELIUS
Valandos kasdien, išskyrus savatgakus

DR. ALGIS PAULIUS

s s k y j s treč

Šeši

12 ik. 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
I N K S T Ų , P Ū S L Ė S IR P R O S T A T O S
C H I R U R G U A IR G Y D Y M A S

Į S O M — 1 1 7 OL

DR. PETRAS V. KISIELIUS

aa*BPja*9fn» IK* I M U

•132 0 . KasMa
V a . : antr. 2-4 v. p p ir ketv 2 - 5 v p p

I N K S T Ų . P Ū S L Ė S IR P R O S T A T O S

Sestd pagal susitarimą

. Tai. t i a . r i s . i S M

g y d y m a s bei chirurgija

Katama tm. 312-770-1000

7600 W. CBOBĮI Dr.

1 7 2 0 t U a l a i O t , OĮasAarat, ą , 0 0 1 2 4

H^ea^S^Ęj VERI* f ^FW"*S4oEO*4W«a'*S*0

700-041-2000
Tai. 700-301-4010

V a l a n d o s pagal susitarimą
Vakarais * s u a u g ė k * * sat. 7OS424V1120

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
S300 t . KaOana RsaO
PWoJwSJt^* ffVjoSS)
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ŠVENTI, KAIP PATS
DIEVAS
jau ir taip nelengvus dorovės
įsakymus iš Senojo Testamento
ir juos dar sugriežtina, taip, kad
jie tegali būti pasiekiami su
antgamtine-dieviška pagalba.
Čia Kristus paima žmogišką
kerštingumo jausmą tramdantį
įsakymą, ir sako, kad jo sekėjai
iŠ viso turi atsisakyti noro at
silyginti už skriaudą: „Iš viso
nesipriešink piktam žmogui.
Pirmame skaitiny iš Kunigų bet, jei kas užgautų per dešinį
(angį. Leviticus) knygos (Kun skruostą, atsuk iam ir kairįjį".
19:1-2, 17-18), yra įvairūs
Kristus tuo pabrėžia kaip
paskatinimai į šventumą, kiek
skirtinga
yra jo skelbiamoji
vienas baigiamas Dievo taria
dangaus
karalystė
nuo žemiško
mu: „Aš esu Viešpats". Paragi
sios.
Tie,
kurie
Kristumi
seka,
nimas „Būkite šventi, nes aš,
dar
ir
žemėje
būdami,
gyvena
ne
Viešpats, jūsų Dievas, esu šven
pagal
žemiškus
įstatymus,
o
tas" — pasirodo bent vienuolika
kartų Kunigų knygos „Šventu dangiškus; jie nebesirūpina
mo kodekse" (Kun 17:1 - išreikalauti sau teisingumą
26:46), nuolat kalant ne pagal žemišką tvarką, o stengia
tiek į galvą, kiek i širdį, si nutraukti begalinį keršto
tikrąją doro elgesio prie ratą, suvaldydami savo reakci
žastį:
kadangi
izraelitų ją. Ir piktadarys, nesulaukęs iš
Vilniaus arkikatedros detalė.
Nuotr. Alberto Kerelio
Viešpats yra pats Dievas, kuris savo aukos nei baimės, nei
yra šventas, todėl ir ši tauta, jei keršto, yra priverstas sustoti ir
nori su Dievu bendrauti kaip jo pagalvoti apie savo elgesį.
»>
tauta, turi elgtis taip, kaip jis — Tenka pastebėti, kad toks elge
sys
neskatina
nutylėjimo,
kuris
būti šventa.
veda į svetimėjimą, o reikalau
„Nenešiok širdyje neapykan ja ramios reakcijos, kuri nėra
Per Europos pasienių sritis
tos broliui", o jei tikrai pyksti, pasitraukimas- nuo konflikto,
net ir „viešai pabark giminietį, bet pokalbio vedimas, at
IGNAS MEDŽIUKAS
kad tu dėl jo neturėtum nuodė sisakant smurto priemonės.
Tarp Lenkijos ir Rusijos ir todėl mananti, kad miestas
mės". Šis pamokymas atitinka
tęsiasi
lygumos. Raiteliai iš turėtų būti pavadintas Kanto
Svarbu pastebėti ir tai, kad
ir moderniai psichologijai, kuri
Baltijos
kraštų Juodąją jūrą vardu. Ji yra karo veterano
nurodo, jog pagrindas geriems Kristus neliepia pakęsti kitam
galėjo
pasiekti
be didelių duktė ir save laiko „Baltijos
santykiams yra sugebėjimas žmogui daromą skriaudą. Pagal
kliūčių,
nebent
sutikdami
upes ruse", ne „ruse".
Kristaus
gyvenimo
pavyzdį,
vienas kitam išreikšti savo
ir
miškus.
Knygoje
rašoma,
kad
Sekanti sustojimo vieta buvo
Dievo
valia
nėra,
kad
vargšai
tikrus jausmus ir mokėti tą
priimti. Kai tikrieji jausmai būtų apleisti, o kad Dievo valią viduramžiais čia veržėsi lietu Vilnius, kuriame jaučiama
nuolat nutylimi, net ir taikos vykdantys žmonės jiems padėtų viai (paskutiniai pagonys Eu įtampa tarp lietuvių ir lenkų
palaikymo tikslu, žmonės susve- visomis savo jėgomis, taip kaip ropoje, garbinę medžius), teu mažumos, nepaisant, kad praei
timėja ir netrukus turi skirtis. padėtų pačiam Kristui. Taip tonų riteriai, Maskvos ir Mol tyje šias tautas jungė bendra
Šios dienos skaitinyje nuodėmė gali gyventi tik žmonės, kurie davijos princai, kazokai, Napo kova prieš germanų puolimus.
yra pykčio nutylėjimas — nešio pagal kiekvienose Mišiose šven leono divizijos. Dar vėliau Hit Lenkams Vilnius esąs senasis
jimas širdy — ne jo žodinis, kad čiamą velykinę paslaptį jungia lerio tankų kolonos ir Raudonoji ,,Wilno", dozefo Pilsudskio,
ir viešas išreiškimas. Pyktis yra savo skriaudas ir kentėjimus armija, stumdama juos atgal į lenkų kariuomenės vado ir
Lenkijos valstybės viršininko
natūralus žmogiškas jausmas, prie Kristaus aukos, kad nu Vokietiją.
Knygos „Tarp Rytų ir Vaka gimimo vieta. Jo širdis yra
bet būtina išmokti jį konstruk trauktų keršto ciklą ir kad
tyviai bei atitinkamai naudoti drąsiai stotų prieš blogį, siekda rų" autorė Anne Applebaum, palaidota Vilniaus kapinėse, o
mi Dievo karalystės plėtimosi lenkiškai kalbanti, buvusi kūnas guli Krokuvoje. Ap
ir reikšti.
žemėje, net jei tai kainuotų „Economist" korespondentė, plebaum rašo, kad ji pirmą
Kai pyktis nutylimas, širdyje
gyvybę.
keliavo per Europą nuo Kali kartą susidūrė su kontraversiauga noras keršyti ir pagiežos
ningrado iki Odesos. Jis sumini, ja dėl miestų vardų: Lietuviš
jausmas. O šie, pagal šventumo
Krikščionis taip gyvena, nes kad Kaliningradas žinomas nuo kasis Vilnius prieš lenkišką
nurodymą, draudžiami. Ir šiame Krikštu tapo įjungtas į Dievo
1255 m. iki 1945 m. kaip vo Wilno, ukrainietiškas L'viv
Senojo Testamento skaitinyje pasirinktąją tautą, pašvęstą
kiečių miestas Koenigsberg lenkų buvo vadinamas Lwow.
tas pamokymas susumuojamas jam. Šv. Paulius, rašydamas
(Karaliaučius), kuris yra filosofo
Vienas profesorius, su kuriuo
mums iš Kristaus lūpų pažįsta Korinto tikintiesiems (1 Kor
Emanuelio Kanto gimtinė. ji kalbėjo universitete, pri
mais žodžiais: „Mylėk savo 3:16-23) primena: „Argi nežino
Šiandien ši sritis priklauso Ru siminė kalbinį ginčą, kilusį, kai
artimą, kaip save patį".
te, kad jūs esate Dievo šventovė sijai, bet yra nuo jos atskirta
vienas mokslininkas stengėsi
Nors mes dažnai panaudo- ir jumyse gyvena Dievo Dva Lietuvos ir Baltarusijos teritori įrodyti, kad vietinė kalba buvus
jame citatą „akis už akį, dantis sia?" Galime net mirties nebi ja. Sovietų daliniai, 1945 m. lietuvių. Lenkų laikraštininkas
už dantį" parodyti, jog Sena joti, nes, anot Pauliaus, „Jei kas užėmę miestą, viską naikino. skundėsi, kad oficialiai yra dis
jame Testamente skatinamas Dievo šventovę sunaikintų, tą Griovė, degino paminklus, žudė kriminuojama ir palaipsniui
kerštingumas, tikrasis šio posa Dievas sunaikins, ... o toji žmones, prievartavo ir kankino naikinama lenkų kultūra. Lie
kio (Kun 24:20 ) tikslas - ne šventovė — tai jūs!" Per Krikštu moteris. Tai patvirtino keletas tuviai bijo. kad lenkų užpuo
skatinti kerštą, bet apriboti mums duotą Dievo Dvasią, kuri išlikusių liudininkų, patvirtino limai vėl kada nors gali įsi
atsilyginimą už skriaudą, kad mumyse auga kiekvieną kartą, ir A. Solženycinas savo poemoj brauti ir prijungti šią sritį, kaip
bausmė atitiktų nusikaltimą, kai atsiliepiame į jos skatinamą „Prūsijos naktys".
buvo praeityje, prie Lenkijos.
kad už danties išmušimą žmo teisingumą, gerumą ir šventu
Kaip autorė pastebi, prieš II
Vietinio laikraščio redaktorė,
gus nebūtų nužudomas. O šio mą, esame įgalinami pagaliau
(buvusi „Komsomolskaja prav- pasaulinį karą beveik 50 proc.
įgyvendinti
Dievo
raginimą,
sekmadienio skaityme girdime
da" redaktorė), pasakojo auto sostinės gyventojų kalbėjo žy
net aiškų įsakymą nekeršyti: duotą dar Senajame Testamen
rei, kad mokykloje ji negirdėjo diškai. Tačiau reikia pažymėti,
„Nesiek keršyti ir nejausk te: „Būkite šventi, nes aš,
Viešpats, jūsų Dievas, esu nė žodžio, kad Kaliningradas kad Vilniuje jau 14-ame amžiuje
pagiežos savo tautiečiui".
buvęs vokiečių miestas. Dabar buvo apsigyvenę žydai. Čia buvo
šventas".
ji sakė žinanti daugiau, kad čia žydų kultūros ir mokslo centras.
Šio sekmadienio Evangelijoje
yra buvusi žymaus mokslo žmo Vilnius buvo vadinamas Lietu
(Mato 5:38-48) girdime Kristaus
pamokslo tęsinį, kur jis paima
Aldona
Zailskaite gaus filosofo E. Kanto gimtinė vos Jeruzale.

Daugumas dar pradžios moky
kloje išmokome, jog reikia būti
gerais (taigi ir šventais), kad
užsitarnautume dangų. Tad bū
ti geram yra išmintinga net
grynai savanaudiškais sumeti
mais. Bet šio sekmadienio Mišių
skaitiniai, tiek iš Senojo Testa
mento, tiek ir iš Naujojo, visai
kitaip motyvuoja gerumą.

TARP RYTŲ IR
VAKARŲ"

KELIONE Į PASLAPTINGĄ
ŠALĮ
JUOZAS KONČIUS
Kai atėjo mano eilė prie barščių, pilstytoja, net
nepažvelgusi, paklausė: „Pusę ar pilną lėkštę"? Susi
griebęs atšoviau: „Pilną"! O prie kotletų pats paprašiau,
kad įdėtų du. Jaunimas juokaudamas mane pagyrė,
sako: „Tu dėde, čia jauties, kaip vietinis".
Suradę laisvesnį stalo kampą, kibome į barščius ir
kotletus. Ir vieni, ir kiti buvo skaniai pagaminti. Viskas
skanu, kai praalksti. Ant stalo taip pat radome lėkštes
su stambiomis riekėmis suraikytos ruginės duonos ir
dubenį šviežių agurkų, užpiltų rūgščia grietine. Apie
mūsų stalą guviai sukiojosi žilaplaukė smulkutė senutė,
kartas nuo karto atnešdama tai daugiau duonos ar pa
pildydama dubenį agurkais, o valgančius šypsodamos
vis ragino: „Valgykite balandėliai, valgykite" Na, bet
mes savo porcijas kirtome ir neraginami.
* **
Nei nepajutau, kaip tos kelios dienos, bendraujant su
giminėmis, ir praskriejo. Sekmadienį po pusryčių jau

turėjome išvykti porai dienų į Kalininą, o po to, pro
Naugardą, mūsų maršrutas jau vedė į Leningradą. Dar
ir dabar man nesuprantama, ko mus ten tempė į tą apmi
rusį Kalinininą, mes visi mieliau dar būtume praleidę
tą porą dienų Maskvoje. Gal tik todėl jog ten buvo vieš
butis, kurį reikėjo užpildyti, kad nestovėtų tuščias. Be
mūsų grupės ten nieko daugiau ir neradome. Tiesa, kitą
dieną pasirodė keliolika dviratininkų, kurie netoliese
esančiame stadione treniravosi. O mums aprodė dar
vieną tėvynės karo muziejų ir nuvežė už miesto parodyti,
kur vyko karo mūšiai. Mūšių atminimui ant cementinio
paaukštinimo stovėjo tankas, kurio patrankos vamzdis
buvo atsuktas į vakarus, kas turėjo visiems laikams pri
minti: „Fritzai, nebandyk daugiau, štai, kas tavęs
laukia"! Aplinkui smėlėti pušynėliai, kerpėm apaugu
sios, išraustos apkasų duobės.
Bet aš nuklydau truputį į priekį. Grįžkime atgal dar
į Maskvą ir mano atsisveikinimą su giminėmis.
Giminės prie autobuso susirinko, dar mums bepusryčiaųjant. Išėjęs iš valgyklos, pamačiau juos tyliai susi
glaudusius į krūvą. Tylėjo šį kartą ir jaunimas, nebesi
girdėjo jų juoko nei įprastų išdykavimų. Prinešė man
visą glėbį gėlių, o Roma rankoje laikė puokštę rugia
gėlių ir pasisakė norinti jas įteikti mūsų grupės vado

Autorės kilmės šaknys yra
Kobrino miestas, kurį vokiečiai
1941 m. užėmė jau antrą karo
dieną. Ji lankėsi Eišiškių ir
Rodūnios miesteliuose, kurie
yra atskirti Lietuvos ir Bal
tarusijos siena. Žydų tautybės
gyventojai, kaip pasakojo šį
įvykį matę, nespėję pabėgti ar
pasislėpti, nebuvo uždaryti ge
tuose, nebuvo kitur vežami į
koncentracijos stovyklas, bet
masiškai žudomi. Rodūnioje jie
buvo apsupti, išvaryti į laukus,
priversti patys išsikasti griovius
ir ten pat buvo nužudyti. Eišiš
kių žydų likimas, kaip autorė
sužinojo iš vietinių žmonių, bu
vo lygiai toks pats.
Savo kelionėje Anne Apple
baum atidžiai stebėjo ypatingus
reiškinius. Lietuvoje tėvas Sta
nislovas, katalikų kunigas, bu
vo nusistatęs prieš sovietiniais
laikais skelbiamą lygybę, suvie
nodinimą, prieš sovietinės as
menybės suformavimą. Jis
stengėsi išsaugoti nuo žuvimo
vietinę kultūrą ir jos požymius:
kryžius, įvairių dydžių ir formų
raktus ir liturginius drabužius.
Tokius dalykus jis išsaugoda
mas klebonijoje, gražiai juos
išdėstė ir įkūrė muziejų, „kur
Dievas būtų patenkintas, jei jis
kada aplankytų Lietuvą", rašo
autorė.
Lvove Applebaum sutiko Mor
tą, Ukrainos patriotę, kuri per
sikėlė iš JAV į šį miestą 1989
m. darbuotis, kad miestas
atgautų savo praeities garbę.
Autorė V a k a r ų Ukrainos
sostinę vadina Lemberg, kuri
Habsburgams valdant, pasižy
mėjo savo elegantiška kadaise
buvusios Austro - Vengrijos im
perijos architektūra. Marta čia
pasiryžo atnaujinti senąjį
„Grand Hotel", tikėdamasi pri
traukti užsienio turistų į savo
miestą. Deja, patyrė daug nu
sivylimo.
Toliau į pietus, Černovicuose,
vienas rusų profesorius, kurio
tėvas buvo priverstas išsikelti iš
Maskvos Stalino režimo metu,
pasisakė už nepriklausomą
Ukrainą. Bet kaip ir kiti „ar
timo užsienio" rusai, j i s
susirūpinęs dėl kylančio ukrai
niečių nacionalizmo, kuris gali
pakenkti jo šeimos saugiam gy
venimui.
Autorė baigia savo kelionę
Odesoje ir daro išvadą, kad skir
tumai vis tik išliko pakraš
čiuose, pasienio srityse. Jai kyla
klausimas, ar tautinė neapy
kanta, kuri prasiveržė kituose
kraštuose, pasireiškusi gink
luotu susirėmimu, kada nors ne
palies ir šie regiono. Iš tikrųjų,
kai rusų nacionalistai griežtai
pasisako prieš NATO plėsti jo
„Cardon sanitair" rytų Europo
je, primena rus^ anekdotą, po
kalbį tarp pesimisto ir opti
misto. Pesimistas liūdnai sako:
„Reikalai negali labiau pablo
gėti". Optimistas linksmai pa
reiškia: „O taip. jie gali!"
Jei žmonija susigrąžins pra
rastąjį rojų. jis jau nebebus
prarastasis, bet nebus ir rojus.
Z. Kessel

Danutė

Bindokienė

Konsulai ir konsulatai
šiandien. JAV turi du Lietuvos
garbės konsulatus: Los Angeles.
kuriam vadovauja Vytautas Če
kanauskas, ir Čikagoje su gar
bės konsulu Vaclovu Kleiza (dar
vienas veikia Kanadoje; kon
sulas — Haris Lapas). New Yor
ke įkurtas tarnybinis-karjeros
generalinis Lietuvos konsula
tas.
Nėra abejonės, kad Čikagoje
konsulo įstaiga būtina — ne gar
bės, o karjeros. Pagal lietuvių
skaičių (ne tik mieste ir apy
linkėse, bet ir visuose Amerikos
Vidurio vakaruose) ir stiprėjant
ryšiams su Lietuva, konsulato
patarnavimai labai svarbūs.
Antra vertus, konsulato įstaiga,
tiek dešimtmečių buvusi neat
skiriama lietuvių visuomenės
dalis, būtų labai pasigendama ir
jos praradimas sukeltų daug ne
gatyvių jausmų, o dar daugiau
negatyvumo šiuo metu Lietuvai
tikrai nereikia.
Kadangi Čikagoje jau kuris
laikas turėjome garbės konsulą
tą, už kurio išlaikymą tiesiogiai
neatsakinga Lietuva, atsiradus
rimtam pavojui dėl jo tęsti
numo, garbės konsulas galėjo
apeliuoti į visuomenę ir prašy
ti paramos. Esame įsitikinę, kad
lietuviai būtų buvę labai jaut
rūs ir greitai reagavę, nes čia
mūsų garbės reikalas, o lietuvio
savigarba visuomet labai stip
riai pasireiškia ir ištempia jį iš
Išlaikyti tarnybinius konsula kebliausių situacijų.
Gal nereikėjo konsulato įstai
tus ir jų personalus draugiškuo
se svetimuose kraštuose papras gą uždaryti, o laikinai perkelti
tai yra kiekvienos valstybės at į kuklesnes patalpas, atisakant
sakomybė. Tai priimta taisyklė papildomų tarnautojų, kreipian
pagal tarptautinį susitarimą. tis į visuomenę ir paieškant
Kadangi konsulas (ar ambasa savanorių talkininkų. Bet
dorius) atstovauja ne tai valsty nekaltinkime vien konsulo.
bei, kurioje veikia jo įstaiga, o Gaila, kad šia proga kai kas
tai, kurios jis pilietis, visomis sukėlė „audrą vandens šaukš
išlaidomis turi pareigą pasirū te", įjungiant ir amerikiečius
pinti jo tėvynės vyriausybė. Kas politikierius, kurie rinkiminiais
metais visada dairosi progų įsi
kita su garbės konsulatais.
teikti
balsuotojams. Nedera ne
JAV akyse Lietuva niekad ne
švarius
skalbinius džiaustyti
buvo teisėtai įsijungusi į Sovie
ant
tvoros,
kur kiekvienas pra
tų Sąjungą. Nepaisant spaudi
mų iš Maskvos, Vašingtonas eivis mato. Kaip „Drauge" šio
okupaciją vis tiek vadino tikruo mėn. pradžioje, pasklidus žiniai
ju vardu, tad ir nepriklausomos apie konsulato uždarymą, pasi
Lietuvos įstaigos — ambasada sakė mūsų veikėjai, konsulato
bei konsulatai — neprarado — garbės ar tarnybinio — Čika
savo statuso. Tačiau jie prara ga lengvai neatsisakys. Situa
do savo valstybės paramą ir ciją mėgino paaiškinti ir Lietu
turėjo ieškoti kitokių išsi vos ambasadorius. Iš dalies dėl
stiprios reakcijos, įstaiga pradės
laikymo priemonių.
vėl veikti vasario 20 d. Kaip il
Lietuviai yra išradingi, kai
gai? Sunku pasakyti, nes niekas
reikalas prispaudžia — karjeros
nepasikeitė — pinigų nėra ir
konsulai tapo garbės konsulais,
konkrečiai nežinoma, kada jų
dažnai konsulato įstaigą
atsiras. Pats laikas dabar nu
perkėlę į savo privatų butą (taip
spręsti, ką reikia daryti: ar nori
buvo ir Čikagoje), atsisakę sek
me laikinai turėti garbės kon
retorių bei tarnautojų, duoną
sulatą, kol Lietuvos vyriausybė
pelnydamiesi kitais darbais, o
pasiruoš įkurti karjerinį, ar vėl
konsulo funkcijas įsprausdami
nuo kovo 1 d. jį prarasime (o
į atliekamą nuo darbo laiką.
kaip bus su Lietuvos pilietybės
Kadangi jokia svetima velstybė
reikalais, jei dokumentus reikės
(šiuo atveju — Lietuva) garbės
tvarkyti tik per New Yorką).
konsului algos nemokėjo, juo
Siūlome tvirtai pagalvoti ne tik
galėjo būti ir Amerikos pilietis,
lietuviškai visuomenei, bet ir
neturėdamas atsisakyti savo
dabartiniam garbės konsului
pilietybės.
Čikagoje. Priimtina išeitis juk
Štai trumpa garbės konsulų turi atsirasti.
atsiradimo istorija. Ji tęsiasi ir

Šio mėnesio pradžioje Čika
goje lietuvius nemažai sukrėtė
Lietuvos generalinio garbės
konsulato įstaigos laikinas
uždarymas dėl lėšų stokos. Nors
problemą buvo galima spręsti
kur kas paprasčiau, per porą sa
vaičių išjos, kaip iš tos lietuviš
kos patarlės adatos, buvo pri
skaldytas visas vežimas. O
skiedrų galo dar nematyti.
Tiesa, ši generalinio garbės
konsulo įstaiga veikė Čikagoje,
bet jos reikšmė ir esmė apima
visus lietuvius. Lietuvos amba
sada Vašingtone ir garbės
konsulatai (tarnybinių, tėvynę
okupavus bolševikams, užsieny
je dėl suprantamų priežasčių ne
liko) keliose Šiaurės Amerikos
vietovėse, o tarp jų ilgiausiai
gyvavęs Čikagoje, mums vi
siems buvo prarastosios tėvynės
sinonimas. Kol šios įstaigos
veikė ir jų vadovai nuolat atliko
oficialias funkcijas mūsų pačių
tarpe bei atstovavo Lietuvai
kitataučių bendruomenėje,
jautėme, kad lietuvių tautos
šakos, atkirstos nuo savo kamie
no, ne tik tebežaliuoja, bet savo
darbo vaisiais teikia paramą ka
mienui. Kai niekas nekalbėjo už
pavergtą tautą, Lietuvos amba
sadorius ir konsulai sėkmingai
kėlė balsą patys ir vadovavo
savo tautiečiams, kad jų balsai
jungtųsi į vieningą kovą dėl
Lietuvos laisvės.

vui Bob, kaip jau anksčiau buvo minėjusi, jis jai atro
dęs labai simpatiškas. „Pasakykite jam, dėde, kad tai
mūsų Lietuvoje mylimos gėlės". Šalia stovėjęs Kolia,
atrodo, lyg ir įsižeidė ir piktokai pridėjo, jog tai esan
čios Rusijos gėlės.
„Sputniko" vadovai vis ragino pasiskubinti, nes
mūsų laukianti ilga kelionė, o iš tiesų ji visai nebuvo
ilga. Tačiau niekas nei nebandė skubėti. Aplamai jau
nimas nebuvo pratęs skubėti. O šį sykį, atrodo, jie lyg
ir suprato šį mūsų liūdną atsiskyrimą: vieni išsitraukę
fotoaparatus spaudė nuotraukas, o kiti tylėdami sekė
graudų atsisveikinimą.
Vadovams beskubinant, reikalai dar labiau susi
komplikavo, kai iš viešbučio išbėgo tarnautojas, rankoje
laikydamas šlapią, gerokai sumaigytą rankšluostį ir pa
reiškė, kad pakol nebus sumokėta dvidešimt rublių už
rankšluostį, mes negalėsime išvykti. Sujudo mūsų vado
vai: „Kas čia nutiko? Dvidešimt rublių už seną nudė
vėtą rankšluostį!" Galop, vienas iš vaikinų prisipažino:
neatsargiai besimaudydamas duše, pritaškęs vandens
ir, nenorėdamas palikti šlapių grindų, kad kas nepaslystų, jas iššluostęs rankšluosčiu. Grindys buvusios ganė
tinai purvinos. Po ilgų ginčų buvo nusileista iki
dešimties rublių, ką, pavertus doleriais, išėjo ganėtinai
daugiau.

Dar kartą apsikabiname. Kad ir kaip bandai ramin
ti, jog šis ne paskutinis kartas. Mes ir vėl susitiksime,
bet tai jiems atrodo maža paguoda. Ašarą nubraukia ir
jaunimas. Dar keli rankų pamojavimai pro langą, ir jie
dingsta iš mano akių, autobusui pasisukus už kampo

I Leningradą atvažiavom pavakary. Čia miestas jau
įdomesnis, ypač privažiavus centrą: tik spėjame per
važiuoti vieną tiltą, seka kitas, o pakrantės apstatytos
keliaaukščiais namais, kurie, nors apšepę, nugyventi,
vis dėlto patrauklesni negu Maskvoje, architektūriniu
stiliumi jie primena Vakarų Europos statybą.
Pervažiuojame dar vieną tiltą ir mūsų autobusas su
stoja prie durų gerokai nublukusio, pasteline spalva
nudažyto pastato, kuris, kaip paaiškėjo, buvo skirtas
studentų bendrabučiui, o visa virtinė prie Nevos kran
tinės esančių pastatų priklausė universitetui. Tačiau
dabar vasaros metas, studentams atostogos, o gal, kaip
teko girdėti, nemažai jų buvo tuo laiku komandiruotėse
prie įvairių statybų bei kitų viešų darbų plačioje
tėvynėje.
(Bus daugiau
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POLITINĖS STUDIJOS
LOS ANGELES MIESTE
„Ačiū T a u , V i e š p a t i e , k a d leidai gimti l i e t u v i u "
JUOZAS KOJELIS
Ištvermingai tęsdamas trijų
dešimtmečių tradiciją. L o s
Angeles LF bičiulių s a m b ū r i s
sausio 27-28 d.d. suorganizavo
dvidešimt devintąsias politines
studijas. Šių metų bendrinė
tema — „Šiuolaikinės Lietuvos
problemos ir galimi sprendi
mai". Šiuose rėmuose dviejų
dienų savaitgalio programoje
buvo apsvarstytos kelios temos.
o specialiai iš Lietuvos į studi
jas atvykęs pirmasis atsikūru
sios Lietuvos gynybos ministras
Audrius Butkevičius s k a i t ė
paskaitą.
Temą „Pamąstymai ties kliū
timis dvasinei pusiausvyrai Lie
tuvoje atgauti" svarstė rašytoja
Alė Rūta, magistro Northridge
universitete siekianti iš Lietuvos
atvykusi pedagogė Alė Čelkienė, poetas Bernardas Brazdžio
nis ir svečias Audrius Butke
vičius.
Alė R ū t o s siūlomas „recep
t a s " dvasinei pusiausvyrai Lie
tuvoje atgauti — „visų lietuvių
tarpusavė artimo meilė, p a k a n
ta, kantrybė ir vienybė". Visas
tas tautines ir moralines ver
tybes komunizmas griovė ir iki
tam tikro laipsnio pažeidė lietu
vių tautos psichiką. Psichologi
nėms kliūtims įveikti ir dvasi
nei pusiausvyrai atgauti laiko
prasme gali prireikti ilgesnio
laiko. Alė Čelkienė: valstybė
atgavo laisvę, bet t a u t a vidiniai
dar nėra išsilaisvinusi. Soviet
mečio mokytojai ruošia dabarti
nį jaunimą naujai visuomenei.
Išeivija turėtų padėti t a u t a i
išugdyti vidinės laisvės ir asme
ninės atsakomybės supratimą.
Bernardas Barzdžionis,
gausiomis citatomis iš Lietuvos
šaltinių paremdamas savo min
tis, iškėlė visą eilę dvasine
pusiausvyrą praradusios visuo
menės reiškinių. Pvz., bandoma
nuo sovietmečio rašytojų veika
lų nupūsti „raudonas d u l k e s " ir
pavaizduoti juos p a t r i o t i n i o
pasipriešinimo dalyviais; be
religijos ir moralinių varžtų
jaunimas metėsi į nusikaltimus;
korupcijoje paskendusi valdan
čioji partija savo a k t y v i a i s
sąjungininkais stengiasi pada
ryti „komunizmo s t a t y b o j e "
prakaitavusius rašytojus. Rei
kės ilgesnio laiko ir pasiauko
jimo dvasinei p u s i a u s v y r a i
atgauti.

nuolatinis politikų melas. Nė
viena partija neturi paruošusi.
visas sritis apimančio, valstybes
atkūrimo plano.
Po įvadinių minčių (reikia ti
k ė t i s , kad kai kurios bus
paskelbtos ištisai), prasidėjo
dalyvių klausimai, pasisakymai
ir komentarai. Auditorijos nuo
monėms išsakyti buvo duota
pakankamai laiko, ir laikas
buvo produktyviai išnaudotas,
įdomiose diskusijose išsiaiškin
ta, kad Lietuvoje stiprėja pilie
tinis sąmoningumas, žadinamas
ne valdžios viršūnių, bet Kata
likų bažnyčios, vienuolių, ideo
loginių ir visuomeniniu organi
zacijų — ateitininkų, skautu,
šaulių, katalikių moterų ir kitu.
vakarietiškos krikščioniškos
dvasios spaudos. Jau praėjusiuo
se savivaldybių rinkimuose ko
rumpuota valdančioji partija
patyrė stiprų pralaimėjimą, ir
kai kurie LDDP šulai nuo savo
partijos atitolsta ir pereina i
opoziciją.

..Baltijos valstybių federacija: tikrovė ar fantazija - temą svarsto (is kairės) dr. Algirdas K a n a u 
ka. Linas Kojelis. Estijos garbes konsulas Jaak Treiman ir buvęs Latvijos gynybos ministras Valdis
Povlovskis.

turėtų planingai tiesti valstybių
vyriausybės, bet „plačiųjų Balti
jos tautų sluoksnių pasisaky
mas už artimą bendradarbiavi
mą ir jungimąsi į konfederaciją
paskatintų ir valstybių vyriau
sybes į akciją". Baltijos valsty
bių savivaldybių konferencijoje
Druskininkuose 1995 netoli tri
jų šimtų delegatų pasisakė už
politinę sąjungą.
Konsulas J a a k T r e i m a n
didesnio entuziazmo federacijai
nerodė. Jo nuomone, tų pačių
tikslų galima pasiekti per regio
nines organizacijas Baltų orga
nizacijos Amerikoj darosi nebeveiksmingos. JAV-Baltijos fon
das, peržengęs baltiškas ribas ir
integravęsis į Amerikos organi
zacines struktūras, esąs nuo
roda į ateities baltų bendradar
biavimą. Dauguma balsų iš pu
blikos rėmė federacijos idėją,
vėliau ir J. Treiman pripažino,
kad į sąjungą eiti laipsniškos
evoliucijos keliu.
Į diskusijas įsijungęs specia
liai iš Vašingtono atvykęs at
sargos pulkininkas, Amerikos
lietuviu kilmės karininkų drau
gijos pirmininkas „The Baltic
I n s t i t u t e " Jonas Kronkaitis
padarė tokį pareiškimą: „Nors
artimoje ateityje negalima
laukti, bet Baltijos valstybių
sąjunga yra būtinybė. Tai ne
reiškia, kad būtų vienas kariuo
menės štabas. Bobelis, klysta,
sakydamas, kad tokia sąjunga
kliudytų Baltijos valstybėms
įstoti į NATO".
Televizijos programa „Full
Disclo8ure" susidomėjo šiomis
diskusijomis, bet dėl techniškų
kliūčių nufilmuoti negalėjo.
Kitą dieną programos vedėja
padarė pusvalandžio pasikalbę
jimą su dr. A. Kanauka ir V.
Pavlovskiu ir, papildžiusi vaiz

toja. apšviesk mūsų, šiandien m e n i n i n k a s ir ž u r n a l i s t a s JAV karo aviacijos ats. majoras
čia susirinkusių, protus, uždek Vytautas Šliūpas ir LB Vakarų ir Strateginio vystymo centro
širdis, stiprink ryžtą ir veiks- apygardos valdybos vicepir- Vilniuje patarėjas dr. Algirdas
mus, kuriais prisidedame prie mininkas Zigmas Viskanta. Mo- Kanauka ir JAV-Baltijos fondo
savo t a u t o s laisvėjimo ir deratorė adv. Žibutė Brinkienė prezidentas Linas Kojelis. Sun
iš anksto temą sumaniai padali kią temą, paįvairindamas hu
puoselėjimo.
jo į keturias sritis, ir kalbėtojai moru, moderavo Algis RauApsaugok mus. Gaivioji Dievo
Labai reikšminga auklėjime Dvasia, nuo noro save parodyti, įvadiniuose pareiškimuose ne- linaitis.
A l g i r d a s K a n a u k a pasisakė
darbą demokratijai ir dvasines tuščių svaičiojimu, bet verčiau sikartojo.
Zigmas V i s k a n t a pateikė už t a m tikros formos federaciją,
pusiausvyros atgavimui Lietu padėk mums visa savo būtimi
voje atlieka Amerikos lietuvių atsistoti šalia tų lietuviu tautos trumpą Karaliaučiaus srities nes ji būtų naudinga ekonomi
Vašingtone įkurtas JAV-Balti- dukrų ir sūnų, kurie už savo istoriją, pasiūlė mums, išei niam vystymuisi, subendrintų
jos fondas 'US-Baltic Founda- tautos laisve atidavė gyvybę ar viams, siektinus šiuo klausimu gynybos strategiją, rinką, užsie
tion). Šiuo metu nevaidinęs ba visa gyvenimą gyveno savo tikslus — demilitarizavimą, eko nio ir finansų politiką. Tokia
krašto gerovei dirbančias orga tautai, nieko išjos nereikalau loginį iššvarinimą ir istorinių ir federacija p a k e l t ų Baltijos
nizacijas paremia finansais, dami, bet vien jai tarnaudami ir kultūrinių paminklų atstatymą. valstybių įtaką tarptautinėje
gautais iš Amerikos valdžios tai laikydami savo gyvenimo Taip pat patarė metodus, ku politikoje ir taptų svaresniu
agentūros USAID. Iš gautu svarbiausia užduotimi. Viešpa riais šie tikslai galėtų būti stabilizacijos v e i k s n i u Eu
2,400,000 dolerių Lietuvai ten tie, būk su mumis per šias siekiami: veikti viešąją opiniją, ropoje.
ka vienas milijonas. Savo ben dienas, kad mes galėtume nesa šiam reikalui laimėti įtakingų
Jo pagrindines tezes parėmė
draminčius Lietuvoje remia vanaudiškai gyventi savajai žmonių talką, remti Karaliau V a l d i s
Pavlovskis.
Jo
čiaus srities liefiėvius, ieškoti nuomone, pradžioje reiktų su
išeivijos ideologinės, visuomeni tautai".
kelių į Jungtines Tautas, Euro
nės ir politinės organizacijos
Politines studijas organizavo pos parlamentą, Tarptautinį kurti „de facto" federaciją,
patirtimi ir finansais. Gajos lab
LFB Los Angeles sambūrio val teismą. Visais būdai steng nesireklamuojant. Jis priminė,
daros organizacijos išeivijoje
kad jam esant Latvijos gynybos
dyba: V y t a u t a s V i d u g i r i s tis, kad JAV Kongresas pri
atlieka ne tik greitosios pagal
ministru, tokią strategiją pri
bos funkcijas, bet stiprina ir (pirm.), Elena Vidugirienė ir imtų House Concurrent Re- pažino ir čia dalyvaująs buvęs
Birutė Varnienė.
solution 51.
tautos moralę.
Lietuvos gynybos m i n i s t r a s
Buv.
gynybos
ministras
Au
Audrius Butkevičius. Butkevi
Apie dvasinės pusiausvyros
reikalus pamąstė ne tik kvies Diskusijos K a r a l i a u č i a u s ir drius Butkevičius, gerai išstu čius šiose diskusijose nedalyva
tieji kalbėtojai, bet ir klausyto Baltijos valstybių federacijos dijavęs Rusijos užsienio politiką vo, bet savo mintis tuo klausi
klausimais
ir karinę strategiją, teigė, kad mu pateikė vėliau savo pa
jai. Į temą buvo pažiūrėta iš
ji tą sritį laiko „kariniu, ge skaitoje.
įvairių pusių dalykiškai ir at
Be ..Pamąstymai ties kliūti ležiniu kumščiu", savo militarisakingai. Svarstybų moderaL i n a s Kojelis nurodė, kad
mis
dvasinei pusiausvyrai Lie niu avanpostu Vakaruose. Vo praeityje Baltijos valstybių
torė, JAV LB Vakarų apygardos
pirmininkė Violeta Gedgaudie tuvoje a t g a u t i " , dvidešimt kiečiai ir ypač lenkai domisi ta vienybės stoka nė vienai valsty
nė įžangos žodyje paryškino devintose metinėse politinėse sritimi. Lenkai linkę bendradar bei gero nedavė. Ir dabar su
svarstomos temos esme. nubrež- studijose Los Angeles mieste biauti su Lietuva. Išeivijoje jis grėsme iš Rytų reikia skaitytis.
dama teisingą diskusijoms kryp šiemet buvo nagrinėjamos dar nepastebėjęs rimtų planų Lietu Baltų vienybė taptų skydu prieš
ti. Svarstybose, — ne tik šios, trys temos: „Galimas išeivijos vai talkinti, išskyrus JAV-Bal- Rusijos imperialistinius kėslus
bet ir kitų temų — tarsi buvo at įnašas, sprendžiant Karaliau tijos fondą.
Suderinta ekonominė ir preky
Vytautas Šliūpas: nepasiten bos politika neštų naudą kiek
siliepta į kun. Aloyzo Volskio m- čiaus problema". ..Baltijos
valstybių federacija: tikro%'ė ar kinti rezoliucijų priėmimu ir vienai iš trijų valstybių. Kelią
vokacijos žodžius:
fantazija 9 " ir ,.Užsienio lietuvių paskelbimu savoje spaudoje, bet į Baltijos valstybių sąjungą
„Viešpatie. Tu leidai atsirasti 'mes-jūs' dilemos sprendimas".
veržtis į šio krašto viešąją
A u d r i u s B u t k e v i č i u s : gavę daugybei kalbų ir žmonėms su
nepriklausomybę, n e b u v o m e siburti į tautas. Dėkojame Tau.
Karaliaučiaus klausimu įva opiniją. Jis siūlė išpopuliarinti
KONKURSAS „ M E T U
pasiruošę priimti laisvės su at Tautų Tėve, kad leidai mums dines mintis pateikė Baltų politikos mokslų specialisto dr.
ŪKININKAI"
sakomybe. Dvasinei pusiausvy gimti lietuvių tautoje ir pavel
laisves lygos vicepirmininkė ir Vėjo Liulevičiaus tuo klausimu
Nuo 1994 m. Lietuvos ūkinin
rai atstatyti kliudo iš praeities dėti visa, ką ši tauta turi ir Lietuvių Bendruomenės veikėja studija ir į anglų kalbą išverstą
S.
Peleckienės
puikiai
parašytą
kų
sąjunga ir Ūkininkų konsul
atneštas susiskaldymas, tautos išgyvena — pakilimą ir nuosmu Angelė Nelsienė, svečias iš
nuskurdinimas (tik maža dalis kį, garbę ir gėdą. viltį ir kartėlį. Lietuvos Audrius Butkevičius, knygelę „Sugriautų namų vai tavimo tarnyba rengia geriau
neįsivaizduojamai pralobusį) ir Ateik, Šventoji Dvasia Gaivin- svečias iš San Francisco, visuo kai". Siekti ne tik demilitariza- sių rajonų ūkininkų konkursą
vimo, bet pasipriešinti rusų — „Metų ūkininkai". Pirma
kolonialistiniams planams ir tą jame konkurse nedalyvavo Lie
sritį laimėti Lietuvai.
tuvos ūkininkų sąjungos Igna
Angelė Nelsienė papasakojo linos, Mažeikių, Skuodo ir Uk
JAV kongresui pateiktosios mergės skyriai, antrajame — Ig
HCR 51 rezoliucijos istoriją ir nalinos ir Šilutės s k y r i a i .
vykdomą spaudimą į Kongresą, 1994-aisiais konkurse pirmąsias
kad rezoliuciją priimtų. Kongre vietas užėmusieji geriausi rajo
sui rezoliuciją pateikė Kalifor nų ūkininkai buvo apdovanoti
nijos Atstovų rūmų narys Chris- kelione į Vokietijoje vykusią
topher Cox, ir jau susilaukta 27 žemės ūkio parodą „Gruene Worėmėjų iš abiejų politinių parti che".
jų. Pasidžiaugė, kad JAV LB
Antrojo konkurso nugalėtoTarybos sesijoje buvo nutarta jams planuojama kelionė į Šverezoliuciją remti, bet ir apgailės- diją, j geriausius tos šalies koo
tavo, kad iki šiol jokios akcijos peratyvus. Visas viešnagės Šve
nematyti Ji apeliavo į visus dijoje išlaidas apmokės Švedijos
Amerikos lietuvius, prašydama ūkininkų sąjunga, o kelionės
raginti savo distriktų Atstovų išlaidas iš Lietuvos į Skandi
rūmų nnrius tapti HCR 51 ko- naviją — Lietuvos žemės ūkio
sponsonais Prašė į ją kreiptis ministerija. Lietuvos ūkininkų
telefonu 714 526 3648 arba sąjungai priklauso apie 40,000
faksu 7 1 4 6 8 0 - 3 2 6 9 , ir ji ūkininkų. Jauniems ūkinin
kams, iki 30 m., sąjunga kasmet
aprūpins informacija.
,.Baltijos valstybių federacija: organizuoja stažuotes j užsienį
tikrove ar fantazija" temos — Švediją, Daniją, Norvegiją,
svarstymas vyko anglų kalba JAV. Daugiausia ūkininkų šiuo
Ijtm Angele* I .irtuvi
Dalyvavo I^tvijos buv gynybos metu yra Šilutės rajone — net
Vytautu* Vidugiri* p i r m i n i n k e - Bi • !'.•• V ,r a i t a i ir Elena V i d u g i n e n e su buv Lietuvos (ryny
ministras
Valdis Pavlovskis, 5,173 Iš jų 957 priklauso Lietu
bo* ministru ir S t r a t e g i n i o vvstynv '•'Tit r" Vilniui'' i.":: -I ••'kt.>r"'v \ :-!• r M •: t k • •-. c ni'-n
Estijos
konsulas
Jaak Treiman, vos ūkininkų sąjungai
Algirdn
h.'ir;iuk:i
'viduryje' bei c o n t r o k o n s u l t a n t u dr

dais kruvinų žudynių prie tele
vizijos bokšto Vilniuje, už trejetos savaičių rodys savo
programoje.
Ketvirtos svarstybos „Užsie
nio lietuvių 'mes-jūs' dilemos
sprendimas" — labai aktualus
klausimas, nors ne visai derino
si į bendrinę temą. Svarstybų
kolektyvą sudarė LB Los Ange
les apylinkės pirmininkė Liuda
Avižonienė. naujai atvykusiųjų
organizacijos „Naujoji banga"
pirmininkas Amandas Ragaus
kas ir jaunimo atstovas, baigia
mosios gimnazijos klasės moki
nys Povilas Pakuckas, naujųjų
imigrantų sūnus. Labai gyvai
diskutuojamą temą moderavo
Juozas Pupius. Iš diskusijų
išaiškėjo, kad naujai atvykę ir
jų jaunimas susiduria su tais
pačiais sunkumais, kaip ir 1944
metų karo pabėgėliai, nors, Avižonienės žodžiais, „jie kitokio
mis aplinkybėmis pas mus atsi
rado". Jaunimui, kaip ir anks
čiau, „sunku išlaikyti stiprią
lietuvybę, kai aplinka amerikie
tiška, kai angliški išsireiškimai
pakeičia lietuviškus ir apvaldo
amerikietiška galvosena" (Pa
kuckas). Patyrusi bendruomenininke Liuda Avižoniene išdėstė
Lietuvių Bendruomenės nuopel
nus lietuvybės, kultūros ir lie
tuviškų papročių išlaikyme ir
kvietė naujuosius tapti ne tik
gyvosiomis lietuvių bendruome
nės ląstelėmis, bet ir perimti
vadovavimą. Atrodė, k a d
Amandas Ragauskas buvo įti
kintas.
Paskaitą „Šiuolaikinės Lietu
vos problemos ir galimi spren
dimai" skaitė pirmasis Lietuvos
gynybos ministras Audrius
Butkevičius. Tai įdomi ir
dinamiška asmenybė, sukėlusi
auditorijos entuziazmą.

Baltu laisves lygos vicepirmininke Angele Nelsienė įteiki:) lynos biuletenio
komplektą Audriui Butkevičiui

©+•&+&+•£• +
American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus j sekančius miestus:
Boston
Chicago
Detroit
Los Angeles
Miami
New York
Tampa

$690.00
$700.00
$720.00
$855.00
$850.00
$580.00
$855.00

Kainos galioja keliaujant j abi puses.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius
»

»

*

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų
raštinę. Maloniai Jums padėsime
American Travel Service
Atstovas Lietuvoje
9439 S. Kedzie
Migrovė
Evergreen Park, IL 60805-2325
Laisvės alėja 88 - 5 Kaunas
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
Tel. 20 73 61 20 93 84
FAX 708-422-3163
FAX2210 90
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PABALTIJO TAUTŲ
UNIVERSITETĄ PRISIMINUS

PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI

E U G E N I J A BARŠKĖTIENĖ
Prisimenu, kaip m u m s , pir
mos laidos Tumo Vaižganto
gimnazijos a b i t u r i e n t a m s , ne
kilo jokių abejonių, k a daryti
toliau. Mes buvome girdėję apie
įkurtą Pabaltijo t a u t ų uni
versitetą- Prasidedant naujam
semestrui, beveik visi įsiregist
ravome.
Universitetas buvo įkurtas
bendromis lietuvių, latvių ir
estų jėgomis H a m b u r g e . Patal
pos, apgriautos Hamburgo mies
to istorijos m u z i e j u s , buvo
suremontuotas ir išpuoštas, p.
Krūminio pastangomis, trijų
t a u t ų h e r b a i s ir a š t u o n i ų
fakultetų emblemomis. Apgy
vendinti buvome mediniuose
b a r a k u o s e , k u r i e apšildomi
viduryje k a m b a r i o stovinčia
krosnele.
Buvo gražios rudens dienos ir
paskaitas lankyti buvo vienas
malonumas. Nebuvo čia išgarsė
jusių korporacijų kepuraičių,
bet UNRROS, ar BALFo pado
vanoti rūbai. Nebuvo suruoštos
nė fuksų krikštynos. Taigi pri
klausau „nekrikštytų fuksų"
generacijai. Bet buvo didelis
noras mokytis, praplėsti žinių
akiratį.
Atėjus žiemos metui, sąlygos

labai pasunkėjo. Auditorijoje
sėdėdavome su apsiaustais, kar
tais užrašus rašydavom su
pirštinėmis, maistas menkas,
vanduo, paliktas ant krosnelės,
užšaldavo.
Sąlygos pagerėjo persikėlus į
Pinnebergą. 25 km. nuo Ham
burgo. Tai buvo lyg univer
sitetinis miestelis. Pastatai
mūriniai, apšildomos patalpos,
geros sąlygos mokytis. Čia ir
užvirė tikras akademinis gyve
nimas: veikė skautai, ateiti
ninkai, šviesiečiai, neolituanai.
Susibūrė krepšininkai, nuo jų
neatsiliko krepšininkes, lengva
atlečiai. Atgimė fuksų krikšty
nų ritualas, „initium" ir ..finis"
semestrai. Buvo gyvas muziki
nis gyvenimas, suruošti koncer
tai (Antanina Dambrauskaitė,
Jonas Būtėnas, Stasys Bara
nauskais, koncertavo latviu vyru
choras ir 1.1). Buvo ruošiamos
literatūros ir muzikos valan
dėlės, kurioms vadovavo Irena
Vaičiulėnaitė. Dažnai būdavo
šokiai 'kaipgi be jų?)

Minint sausio 13-osios tragiš
kus įvykius. Telšių katedroje šių
diena buvo aukojamos šv. Mi
šios, kurioms vadovavo Telšių
vyskupas Antanas Vaičius. Per
pamokslą mons. Jonas Kaunec
kas pabrėžė vienybės, laisvės ir
kovos reikšme.
Minėjimas buvo tęsiamas Že
maitės teatro salėje, kur gausiai
susirinkę telšiečiai bei miesto
vadovai pagerbė žuvusius. Ren

ginyje dalyvavęs Telšių vysku
pas A. Vaičius prisiminė 1991
m. sausio 13 dieną, kai jį tragiš
ki įvykiai užklupę grįžtantį iš
Australijos. Sykiu jis k v i e t ė
visus būti tvirtai apsispren
dusiems pavojaus atveju ginti
Lietuvos laisvę. Minėjimas bai
gėsi eitynėmis prie Tremtinių
kryžiaus, kur buvo pagerbti visi
žuvusieji už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę.

Pabaltijo universitete Pinneberge
paskutinėje eilejel po paskaitų.

lituanistai su prof. Petru Joniku (II
N'uotr E. Federavičiaus

Profesoriai (I eil. iš kairės) I' Čepėnas, Vaclovas Biržiška ir Jonas Puzinas su studentais Pabal
tijo universitete 1947 m. Pirmeberge.
NuQtr v
Augustino

Prasidėjus emigracijai, ėmė
mažėti profesorių ir studentu
skaičius. Viena sekmadienio va
karą, sugrįžus iš lagerio, ku
riame gyveno tėvai, radau mūsų

Pabaltijo universitete studijavę matematikai su prof Vaclovu Biržiška (viduryje, su barzda).
Nuotr. E. Federavičiaus

kambarį išskirstytą — po vieną
lovą su visais daiktais iškel
dinta į kitus kambarius. Po kiek
laiko ir vėl sumažėjo — išvyko
studentės į Kanadą darbams, o
vyrai į miškus.
Pagaliau prasidėjo masinė
emigracija ir 1949 metų rugsėjo
30 d. universitetas baigė savo
dienas. Sugrįžau pas tėvus. Čia
gyvenimas atrodė labai niūrus
po studentiško gyvenimo. Bet,
anksčiau išvykę, dėjo pastangas
sudaryti iškvietimus likusiems.
Ir man atėjo iškvietimas — Da
nutės ir Edmundo Eidukų dėka,
pasiekiau Čikagos miestą. Ke
lerius metus padirbėjus fabri
kuose, įstojau į kolegiją. Visas
išeitas kursas Pabaltijo univer
sitete buvo užskaitytas, todėl
greitai baigiau studijas. Čia jau
nebuvo tos kūrybinės nuotaikos,
kurią jaučiau Pabaltijo univer
Išklydom i platu pasauli. Buvusios Pubaltiečių universiteto studentės (iš sitete. Jame praleistas laikas
kairės': Tamara — išvykusi i Australija. Rima — į Amerika. Maryte — i lieka šviesiu spindulėliu pabė
Kanada
Nuotr. V. Augustino gėlių stovyklų kaleidoskope.
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PAVASARIO
KAINOS

LIETUVI A I!
Kas suteikia daugiau galios lietuviams?
Kuo daugiau Lietuvos draugų ir lietuvių aukštose pareigose!
REIKALAUKITE DEMOKRATŲ PARTIJOS BALSAVIMO
KNYGUTĖS IR

IŠRINKITE

LINĄ KELEČIŲ
COOK COUNTY TEISĖJU
SPAUSKITE Nr. 255
LINAS KELEČIUS:
•
Lietuvis
•
Cook County prokuroras
•
12-ka metų kovoja su nusikalstamumu—žudikais,
plėšikais, gaujomis ir narkotikais
•
Čikagos Policijos Detektyvų sąjungos remiamas
•
„Kvalifikuotas būti teisėju*' tvirtina Čikagos Advokatų
sąjunga

Ten ir a t g a l

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

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

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$595
$615
$615
$595

Į v i e n a puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$415
$430
$430
$415

RAGINKITE GIMINES, DRAUGUS IR BENDRADARBIUS
BALSUOTI DEMOKRATU PARTIJOS RINKIMUOSE IR
IŠRINKTI LINĄ.
NEUŽMIRŠKITE, JAV ir Illinois aukščiausiųjų teismų įsakymų veikimu. Jos tunte
pilną teisę pirmuose rinkimuose reikalauti Demokratų partijos balsavimo knygutės.
net jeigu praeityje balsavote kitos partijos rinkimuose ar esate užsiregistravę kitos partijoos nariai. Neprarasite teisės pagrindiniuose rinkimuose balsu,m už kitos partijos
kandidatus. Kai paklaus „Kuri partija?" atsakykite ..Demokratų
Pak) hy Oti/cns to fitect l.ma.v Kelečiu\

vietos ekologines problemas. Po
vandeniu per potvynius at
siduriantys gausūs pamario
JAV LB Ekonominių Roikalų Taryba
nendrynai pūva ir sunaudoja
daug deguonies. Dėl to padidėja
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvrright Dr., Reston, VA 22090 marių tarša. Nendrių sluoksniai
po potvynių nugula ant pylimų
tot. 703)4710711
ir neleidžia augti velėnų žoly
nams, prasideda jų erozija.
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ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ

PENSININKAI IR
ŪKININKAI VERČIASI
VAISTAŽOLĖMIS

Austrijos statistikai pabrėžė,
VALSTYBINIO BIUDŽETO
kad Lietuvoje didėjo ne tik kai
PAJAMOS
„Dienoje" buvo aprašyta fir
nos, bet ir atlyginimai, o mos „Švenčionių vaistažolės"
Lietuvos finansų ministras perkamoji Lietuvos gyventojų veikla. Ši firma gyvuoja jau
Reinoldijus Šarkinas sausio 30 galia šiek tiek priartėjo prie antrą šimtmetį. Ji gamina 22
d. spaudos konferencijoje pareiš Europos lygio. Tarptautiniu vaistažolių mišinius ir daugiau
kė, kad išankstiniais duomeni mastu, teigė R. Ritenau, tai yra nei 40 vienarūšių vaistažolių.
mis, 1995 m. valstybinio biudže teigiamas dalykas.
Kasmet Lietuvoje superkama
Kad surinktų informaciją apie už 1-1.5 mln. litų apie 125 tonų
to pajamos sudarė 5.75 milijar
do litų. Biudžeto deficitas buvo kainų kilimą Lietuvoje, Statis vaistažolių, o dar dvigubą tokį
mažesnis negu planuota — vie tikos departamento kainų ir kiekį firma importuoja iš Vi
toj 541 milijono litų — 490 darbo užmokesčio statistikos durinės Azijos šalių, Rusijos
milijonų litų. Šis deficitas buvo tarnyba atrinko 591 vartojimo šalių, Ukrainos ir Lenkijos.
kompensuojamas vyriausybės prekių ir paslaugų, 142 įrenginių
Vaistažoles iš natūralių auvertybiniais popieriais. Viso ir mašinų rūšis ir 7 statybos ob gimviečių daugiausia renka
buvo išleista vertybinių popie jektus. 11996 m. Europos paly pensininkai. Daug kam iš jų tai
ginimų programa bus įtraukta
rių už 677 milijonus litų.
tapo beveik pagrindiniu pragy
Daugiausia pajamų — apie 2 dar daugiau duomenų. Tai — venimo šaltinu. Tačiau natūra
milijardus litų — sudarė pridė 2,000 prekių ir paslaugų rūšių lių augimviečių nepakanka.
tosios vertės mokestis. Fizinių bei 600-700 įrenginių ir mašinų Kai kurie ūkininkai pradėjo
asmenų pajamų mokesčio su rūšių.
auginti vaistažoles, sudarant
rinkta 1.7 milijardo litų, akcizų
tiekimo
sutartis su „Švenčionių
GRŪDU ATSARGOS VĖL
— 600 milijonų litų ir juridinių
vaistažolėmis".
Firma moka už
SUMAŽĖJO
asmenų pelno mokesčio — 550
vieną kilogramą orasausių
milijonų litų. 3.39 milijardo litų
Per mėnesį Lietuvoje sunau valerijono šaknų — 15 litų, už
pateko į valstybės biudžetą, o
dojama per 60,000 tonų grūdų, medetkų bei ramunėlių žiedus
1.82 milijardo litų — į savival
iš jų pašarinių — apie puse. — po 10 litų, ir už ramunėles —
dybių biudžetus.
Grūdų perdirbėjų sąjungos duo po 6 litus.
DIDŽIAUSI ATLYGINIMAI
-BANKO
TARNAUTOJAMS
Statistikos departamento ži
niomis, 1995 m. gruodžio
mėnesi didžiausius atlyginimus
gavo finansiniai tarpininkai —
1,742 litus (435 dol.) ir aukščiau
siosios valdžios valdymo ištaigų,
departamentų, ministerijų ur
tarnybų valdininkai — 325 dol.,
elektroenergetikai — 324 dol.
Šių darbuotojų atlyginimai
gruodžio mėnesi, palyginus su
lapkričio mėnesiu, augo dau
giausia (39 — 49 proc.) Privačia
me sektoriuje atlyginimai spar
čiausiai augo ryšininkams — 41
proc., jų atlyginimas buvo 729
dol. Privačiai dirbančių poilsio,
pramogų, sporto ir kultūros sri
tyse, viešbučių ir restoranų
tarnautojų bei gydančių žmonių
atlyginimai gruodžio mėnesi
padidėjo 15-18 proc.
Gruodžio mėnesi minimalus
gyvenimo lygis sudarė 80 litų
(20 dol.), minimali mėnesio alga
buvo 180 litų (45 dol.) Vidutinis
priskaičiuotas mėnesio atlygini
mas Lietuvoje gruodžio mėnesį
buvo 653 litai U63 dol.).
PADIDĖJO BENDRASIS
VIDINIS PRODUKTAS
Lietuvoje su darbo vizitu
viešėjo Austrijos centrinės sta
tistikos valdybos delegacija,
vadovaujama Rolando Ritenau.
Ši valdyba, nurodžius EUROSTAT. kuruoja Lietuvos statis
tiką vykdant Europos šalių
palyginimų programą, kurios
1996 m. duomenys bus paskelb
ti 1998 m.
Svarbiausias programos ro
diklis — bendrasis vidinis pro
duktas <BVP), skaičiuojamas
vidutiniškai vienam gyventojui.
BVP įvertinimas apskaičiuojant
išlaidas 'ne gamybą). Programos
tikslas yra nustatyti perkamo
sios galios paritetus ir jų pagrin
du perskaičiuoti BVP j vieną
valiuta f Austrijos šilingą).
Remiantis 1994 m. duome
nimis, galima teigti, kad
Lietuva 1994 m. atitiko Estijos
išsivystymo lygi ir netgi truputį
pirmavo, o Latvija atsiliko nuo
abiejų šalių. Austrijos statistikos
valdybos delegacija patvirtino šį
faktą Patikslintais duomeni
mis, 1994 m. BVP Lietuvoje pa
didėjo 1 procentu, tuo tarpu
Estijoje sumažėjo 3.2 procento.
Baltijos šalys BVP rodikliais
smarkiai lenkė kitas buvusios
Sovietų Sąjungos respublikas.

menimis, šių metų sausio pra
džioje, atsargų Lietuvoje buvo
apie 150,000 tonų, iš jų 20,000
tonų — pašarinių. Taigi pašari
nių grū«_ų atsargų yra mažiau,
negu reikia patenkinti vieno
mėnesio poreikius.
Daug stebėtojų mano, kad iki
šiol valdžios pastangos ap
saugoti žemės ūkio rinką buvo
nesėkmingos. Bandymai valdyti
žemės ūkio procesus iš minis
terijų atnešė nemažų nuostolių
žemdirbiams bei įmonėms ir ne
išvengė trūkumų. Vis daugiau
manoma, kad vyriausybė ir Že
mės ūkio ministerija turėtų
savo veiklą apriboti superkant
tik valstybės užsakymus (ka
riuomenės ir kitoms reikmėms)
ir valstybės grūdų rezervus.
Kitas funkcijas reikėtų palikti
rinkai ir jos nevaržyti.

PLEČIASI SIUVIMO
ĮMONĖ „ŠATRIJA"

varkos pasienyje bei muitinėse
Lietuva praranda apie 60 proc.
turistų iš Europos. Skundėsi
taip pat dėl turistams taikomo
18 proc. pridėtinės vertės mo
kesčio ir dėl pramogos vietų
stokos.
Straipsnyje pastebima, kad
Lietuvoje veikia apie 400 firmų
teikiančių turizmo paslaugas,
bet visos jos linkę aptarnauti tik
iš Lietuvos išvykstančius klien
tus. Norinčių rūpintis atvykstančiaisiais vis mažėja.
„LIETUVOS ENERGIJA"
TURI NAUJĄ VADOVĄ
Valstybinė įmonė „Lietuvos
energija", kuri tiekia vartoto
jams elektrą bei šilumą, išsi
rinko naują generalinį direkto
rių ir valdybos pirmininką Rim
vydą Rukšėną, iki šiol buvusį
bendrovės generalinio direkto
riaus pavaduotoju. Viena iš pa
grindinių problemų, liečiančių
šią bendrovę, yra kaip sumokėti
vis augančias skolas savo ener
gijos tiekėjams, Ignalinos atomi
nei elektrinei ir dujininkams.
„Lietuvos energija" norės ir
toliau plėsti eksportą. Jau taria
si su JAV bendrove,„Plūs Ener
gy Group" dėl galimo elektros
energijos eksporto į Vakarų Eu
ropą.
KONKURSAS LIETUVOS
GELEŽINKELIAMS
PAGERINTI
,,Lietuvos geležinkeliai"
paskelbė konkursą, kuriame
įmonės varžysis dėl teisės re
montuoti Kauno geležinkelio
tunelį. Šis, 1,286 metrų ilgio
tunelis buvo pastatytas 1862 m.
pagal projektą, paruoštą pa
nevėžiečio Stanislovo Kerbedžio. Jame buvo įrengti du
geležinkelio keliai, bet vėliau
vienas bėgių kelias buvo panai
kintas. Per Antrąjį pasaulinį
karą tunelis buvo vokiečių sus
progdintas, bet sovietų laikais
vėl atstatytas. Tačiau dėl pažeis
tos hidrosistemos 7.4 metrų
pločio tunelis pradėjo siaurėti —
per 10 metų tunelis susiaurėjo
1 metru. įdomu, kad „Lietuvos
geležinkeliai" neturi tunelio
statybos ir remonto projektų
brėžinių, nes jie yra slepiami
Rusijos archyvuose.

BNS žinių agentūra aprašė
kaip plečiasi Raseinių siuvimo
bendrovė „Šatrija". Joje per
praėjusius metus padaugėjo 200
darbo vietų (iki 1,370) ir metinė
apyvarta pasiekė 21 mln. litų.
„Šatrijos" komercijos direkto
rius Algimantas Paspirgėlis,
pasakojo, kad firma daugiausia
siuva brangesnius darbužius ir,
kad 90 proc. gaminių yra ekspor
tuojama. Siuvama dažniausia iš
užsieninių audinių, nors per
kama (pagal poreikius) ir pi
gesnių medžiagų iš Kauno įmo
nės „Drobė".
Lietuvoje, „Šatrija" daugiau
siai parduoda kelnių. Pigesnių
drabužių rinka, anot A. Paspirgėlio, yra užvaldyta įvežtųjų
dėvėtų drabužių. Tad „Šatrija"
NAUJAS LIETUVIŠKAS
Lietuvoje orientuojasi į turtin
Numatyta, kad rekonstrukci
ALIEJUS
gesnius pirkėjus.
jai reikės apie 30 mln. litų.
Tikimasi, kad lėšas skirs Lie
Firma „Obelių aliejus" sausio
MAŽĖJA TURISTŲ
tuvos vyriausybė.
pabaigoje pradėjo spausti naują,
LIETUVOS
rafinuotą rupsų aliejų be choles
VIEŠBUČIUOSE
terino. Per parą bendrovė iš
YVAGNER
spaudžia iki 20 tonų aukštos
..Respublikoje" buvo paskelb
kokybės aliejaus. „Obelių alie
MAŠINOS'RAŠTINĖMS
ta, kad per pastaruosius trejus me
jus" įrengė savo gamyklą su
Parduoda • Taiso • Priedai
tus dėl nepatenkinamos viešbu
vokiečių parama. Firmai kon
ir Reikmenys
čių ir turizmo infrastruktūros
kuruoja Vilniaus akcinė bend
Viri 7 9 metų
turistų srautas sumažėjo dau
rovė .Aliejus", kuri parduoda iš
patikimas patarnavimas
giau negu tris kartus. Lietuvos
Ukrainos atsivežtą saulėgrąžų
TYPEWRITERS • COPIERS
viešbučiuose 1990 m. buvo
aliejų.
FAX • CALCULATORS
užimta 71 proc. vietų, dabar —
Nendrių eksportui gresia mo tik ketvirtadalis. Pasak Viešbu
M 1 0 t . PuHeM Rd.
kesčiai.
Tel. (312)991-4111
čių asociacijos prezidento,
Rusnėje Alfonso Demerecko Rimanto Mikniaus, vien dėl net
ūkinė bendrovė augina nendres
i i i i i a sa*»3gs«s>ai
ir jas eksportuoja į Daniją.
Danai nendrių ryšulėliais den
M ū s ų laivai perveža 20 i r 40 pėdų konteinerius į
gia sodų namus. Danų firma,
Lictuv*, Latvija, Estiją ir Rusiją.
„Comreed", įsipareigojo ne tik
Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos.
supirkti nendres, bet ir pasiūlė
iš Šilutės rajono importuoti
ADMIRAL NAVIGATION
stalių gaminius ir sodo namelių
surenkamąsias dalis.
S k a m b i n k i t e tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664
Tačiau, šią klestinčią veiklą
O n e T c v e r Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
gali „numarinti" valstybiniai
Chicago — Toronto — Montreal
mokesčiai. Pasak Antano Kruš
nausko, „Comreed" atstovo Ši
ssssse
=*s*s*sv«s**a
lutėje, valdžia šiuo metu siūlo
rinkti eksporto mokestį — 100
litų už toną nendrių. Už numa
KEPYKLA IR DELIKATESAI
tytą nendrių kiekį danams rei
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 66638
kėtų sumokėti apie milijoną
Tel. 312-581-8500
litų, žymiai daugiau, negu jie
• Lietuviška duona ir raguoliai
galėtų uždirbti. A. Krušnauskas
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
minėjo, kad danai verčiau per
• Lietuviškas maistas—"catered"
keltų savo veiklą į Kaliningrado
• Siunčiame mūsų produktus UPS
sritį, negu mokėtų tokius aukš
Atidaryta 7 dienas savaitėje
tus mokesčius Lietuvai. O tada
vietos tiekėjai prarastų apie 1.5
KAVINĖ
mln. litų pajamų ir 75 žmonės
350 N. Clark, Chicago, n 60610
liktų bedarbiai, kol nebūtų rasti
Tel. 312-646-7750
kiti pirkėjai.
Kepyklos produktai ir užkandžiai
BAKTK
miesto centre
Pasak A. KruŠnausko, nend
Savaitgali uUaryta
rių kirtimas padeda išspręsti ir

MISCELLANEOUS

C L A S S I F I E D GUIDE

ELEKTROS
(VCD4MA1 — PATAISYMAI
Turiu Cnicaoos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUOMUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoirs ir Off. Mgr.
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208V2 We*t 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

OAKLAWN r H - į S f l
REALTY
I.
"Tl
62S3W.9SSL
Oek Lawn, IL 60453

Si

GREIT
PARDUODA

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

J K S CONSTRUCTIOH
„Srtingle" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,,
tel. 706-868-2658.

bengiami stogai, kalamas „siding".
atliekami cemento, .plumbing" bei kt.
namų vidaus ir išores remonto darbai.
Į k a l b i n t i Sigitui: 312-7*7-162*

REAL ESTATE

BUS.7OB-4OS-7O0O
Faat 70S-466-7006

Re*. 312-776-3871
Pag* 3124064307

ACC8MT RSALTY, HIC,
5265 Weet 95th Street '
Oak L*wn, Ulirpis 60453'

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W . t 9 t h Street
TeL: 3 1 2 - 7 7 6 - 1 4 M

Bus. 7 0 9 636 9 4 0 0 j
Ros. 709-423-0443

ASTA T. MJKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime, mieste ir
rpnemiesčiuose.

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

3314 VVest 63rd Street
Tel. 776-8998

R I M A S L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS komptutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių. įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

FORSALE
Tovvnhouss, Ortand Pk., Brook
Hills. Beautiful location, many
upgrades; full basement, 2 car
garage. Call: 709-479-71 M .

$239,900 beautiful brick homs only 5 yra. old, located in new area of
Lemont; etose to Lith Cntr.; 4 bedrms, 3 baths; Jam. rm. and fireplace +
basement; on premtum lot; open to parklike view; minutes from traki &
expressway.
Century 21/CesttM by King,
ssfcforOsnoKlocfcs, tai.: 706 964 6600

i 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 trečiad. susikalbėsit
lietuviškai.

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

! KMKCK REALtbei
7922 S. PyleaVi Rd.
4365S.ArctiesAW.

OUKX1CO,IC.
1111 Stati Stmt
iBMiifciam

DANUTĖ MAYER
284-1900

prtBtt*

Jei norKe parduoti ar pirkti namus,
kreipfcnėa į OSMOSO Mefer. Ji pro-

t^mHimm, aąantngM w
pstamsua. |kainavtmss veltui

iARUASTONKAS
fratot ta. 701257.7100
t & f l i M i l les, 701969.3732

HELPVVANTED

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J . BUBNYS
737-5199

RENATA'S DOMESTIC
PLACEMENT AGENCY
Posrtkms available: nannies, housekeepers for English speaking vvomen
Call: 312-2S4-7267

INCOMETAX
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčiu (Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčiu, formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

PRANAS G . MEILĖ, C P A
4931 W. 95th S t ,
OakLawn, IL
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: rastinė 709-424-4425
namai 709-639-5347

SIŪLOME DARBUS!

Joje, netoli ežero, Beverty
ShoresapyL pelną nešantį pa
statą. Mūrinis, 7 butų, restora
no patalpos ir baras; 2>h auto.
garažas; ant 2 akrų sklypo. Kat
r a 9299,999. Skambinti savi
ninkui: tai. 407-9S7-1799.

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

Tel. 312-739-7909

FART-TIME
J035
$9 t e $ 9 I v .
REIKALINGI KROVIKAI
(Riveroest Ptazs — Comar of RoostvaJt 9 Jsffarnn St.)
17 m. arba vyresni galį pakelti 70 svarų.
Ir rašyti ansjBifcal ĮBBsss. Darbas vyrams/mo
terims 3-5 vai. kasdien, 5 d. savaitėje. Savaitgaliai
laisvi.

Jei žinote, kam toks darbas
pasakykite apie mūsų pasiūlymą.

reikalingos,

FOR R E N T

Lietuvių išimai arba 1 asm.
išnuomosiu nedidelį, 2 misg. namą
1-2 metams. Kama 9999 į mėn.
Arba parduosiu, kaina $23,000.
Ramūs kaimynai, 1 myt. atstume
prskybos centras, pliažas ir parkai.
013-94*4199.

išnuomojamas apslleenat 4
ksask. 1 mieg. butas 67 & Kadžio
soyl. $365 į man. • „sscurlty". Tel.
313-779-0419. KaMsSJ i

4 rma, corpetrng, cooktng stove mcu.
For ouiet psople. A coupte — 9350 a
mo. Singk* ptrson — 9300 a mo. Caff
sėtose* 9 a.m. A 7 p a * tat.
313-294-11
, ^
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^aSha*a.aA ada k 4tjl4S >

Turime svoSkstoe scMrsuoą.
„lntecv*eW t * mmHmm. Skambinkite bet
kurią savaitės dieną, bet kurią valandą:

U300-737'Wr5
I T

I

m

United Rsrcel Service
C«|u»l 0ppoti**ty E-J-plojar

IE8KO D A R B O

• prta ligonių,
senelių arba namų ruošoj*. OaJI
gyventi kartu. Kreiptis: t o l .
311-927-

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-436-6909

BŪKITE ATSARGŪS,
NAUDODAMIESI KOMPIUTERIO
TINKLU
Šiandiena, kai beveik visi, ma negamino jokių kokoso rie
nuo vaikų darželio mokinio iki šutų produktų. Manhattan
garbingo amžiaus pensininko, federalinis teismas „užsaldė" to
naudoja kompiuterius ir jų asmens turtą ir uždraudė jam
įvairias programas, „net's", „e- reklamuotis, kad daugiau ne
mail" ir t.t. ir čia, kaip ir ki pažeidinėtų vertybinių popierių
tuose mūsų gyvenimo žings įstatymų.
niuose, atsiranda „gudrių"
Nežinoma, kiek asmenų atsi
žmonių, kurie nori nieko negal liepė į jo investavimų skelbi
vojančius asmenis įvairiai mus. SEC advokatai sako: „Ap
apgauti ir išnaudoti.
gavystės lieka apgavystėmis,
įvairus investavimų sukčiai kur jos bebūtų skelbiamos. In
vis dažniau naudoja Internet ternet yra naujas būdas jas
savo apgavikiškiems tikslams, skelbti". Vertybių popierių
piršdami klaidingus pasiūlymus reguliuotojai sako, kad „onmilijonams galimų aukų. Verty line" naudotojų skaičiui kylant,
binių popierių reguliuotojai apgavystes bus sunkiau susekti,
(securities regulators) sako, jog ir negalima tikėtis, kad šios
jie irgi tikrina NET, kad galėtų rūšies apgavystės nesitęs ar
apsaugoti investuotojus nuo pa nepadidės. Kompiuterio naudo
siūlymų, kurie yra per geri, kad tojai turėtų žiūrėti į tokius
pranešimus, kaip į nepatikimą
atitiktų tikrovę.
Pvz., telefoninė loterija per telefoninį paskambinimą ar
platų pasaulinį tinklą arba fir neprašytą laišką. Šiuo metu
ma, auginanti ungurius, arba atrodo, kad žmonės, kurie
Costa Rica pramonininkas, gami naudojasi kompiuteriais, labiau
nąs kokoso riešutų produktus, rūpinasi susekti kokį nors kom
tai tik keletas neseniai siū piuterio virusą Internete, negu
lytų investavimų apgavysčių išsiųsti 5,000 dolerių visai
(scams), žadančių didelį uždarbį, nežinomam žmogui investavimo
buvo susekta Internet verty tikslais.
David Gardner, kartu su kitu
binių popierių reguliuotojų. Ar
ba pvz., „Puiki proga Network asmeniu sukūręs „Motley
naudotojams. Ši pinigus kau Fool", vieną populiariausių fi
pianti sistema be išimčių su nansinių forumų America
teikia lengviausias, geriausias Online, su 1,000 pranešimų kas
pajamų galimybes bet kada pa dien, sako, kad jo patarnavimai
siūlytas eiliniam žmogui", — bando neleisti skelbti investavi
taip skamba loterijos reklama. mų prašymų. Daug „stocks"
Žinovai sako, kad Internet pardavėjų bando panaudoti
suktybes galima lengviau kompiuterius savo tikslams. O
susekti negu kitas finansines ši „Motley Fool" bendrovė
S|tyjB?**ute8 (scams>, nes jų stengiasi redaguoti — atskirti
siūlytojai palieka pėdsakus savo tikrus skelbimus nuo netikrų.
SEC reguliuotojai įspėja, kad
„postings" „e-mail" adresuose;
be to, Internet naudotojai, kurių ne visi skelbiami, investavimų
yra labai daug, gali įspėti kitus patarnavimai yra sąžiningi ir
apie melagingus ir nerealius pa reikia būti atsargiems. Vienas
siūlymus. Praeitais metais „The SEC New Yorke investigatorių
Securities and Ezchange Com- sako, kad, jei surinktumėte
miston" (SEC) sugavo pirmuo visus investavimų pranešimus,
sius suktybės atvejus. SEC kurie kas savaitę pasirodo per
skiria vis daugiau savo tarnau Internet, gautumėte kažką pa
tojų CYBERSPACE reikalams. našaus į geltonų lapų telefono
SEC tarnautojai sako: „Mūsų knygą. Kad būtų išvengta „onpareiga yra tikrinti Internet ir, line" apgavysčių, ekspertai
jei yra reikalas, apsaugoti inves pataria:
tuotojus. Mes, susekė apgavys
1. Nesitikėkite greitai pratur
te, greit panaudojame teisėtvar tėti. Priimkite nežinomas in
kos veiksmus prieš apgavikus". vestavimo galimybes labai at
SEC New Yorko įstaiga, kuri sargiai ir skeptiškai.
2. „Online" patarnavimai
rūpinasi šiaurės rytiniu pa
kraščiu, iki šiol pirmą ir negarantuoja už skelbimus.
vienintele tos rūšies bylą iškėlė „On-line" patarnavimai nepri
27 metų amžiaus asmeniui, gy siima atsakomybės už skelbimų
venančiam Williamsport, PA, patikimumą.
kuris yra kaltinamas keletą
3. Neklausykite patarimo to
mėnesių Internet skelbęs žinias, asmens, kuris nesisako, kas
norėdamas privilioti kompiu esąs. Prisiminkite, kad dauge
terių naudotojus investuoti į dvi lis kompiuterių „biulletin board
Costa Rica firmas, abi turinčias services" leidžia žmonėms nau
reikalų su kokoso riešutais. Tas dotis slapyvardžiais. Pagal
asmuo neteisingai skelbė, kad vokite iš kur gavote patarimą.
turi su tomis pramonės fir
4. Nesusigundykite patari
momis ryšį, o taip pat sutartį su mais tų, kurie sako turį
,,A & P Supermarkets" dėl „vidaus" informaciją. Beveik
kokoso riešutų produktų, kalti neįmanoma ir neįtikėtina, kad
na SEC. Tas asmuo taip pat per tikra informacija prieinama ir
Internet skelbė, kad kokoso būtų skelbiama kompiuterio
riešutai maždaug duos 20% ar skelbimų lentoje.
daugiau uždarbio per metus. Iš
5. Jei kas sako, kad jis patik
tikrųjų to asmens skelbiama fir rino šaltinius, nepasitikėkite.

Pav ;>rdi". po šia nuotrauka nerrikalintjos. nes Šias Soc. reikalu tarybos darbuo
tojas jau visi p a / i - t a m c

NEINVESTUOKITE I TAI, KO
NESUPRANTATE

torius buvo prašomas pirma DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 17 d.
perkelti pinigus, o tik tada
susitikti su „broker" ir kalbėti,
kaip tuos pinigus investuoti. Tai
buvo klaidingas kelias! Pir
miausia reikia pasitarti ir
sutikti su investavimu ir tik
Mūsų mylima Tetulė amžinai užmerkė akis 1996 m
tada perkelti pinigus kitur.
vasario 5 d., 11 vai. naktį, sulaukusi gilios senatvės.
Puiku, kad tie rastai nebuvo
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Skirsnemunėje
pasirašyti. Niekada nepasira
Amerikoje išgyveno 65 m.
šykite nieko, ko nesupran
Nuliūdę liko: mirusio brolio ir seserų šeimos Lietuvoje ir
tate. Vadinamasis „disclosure
Amerikoje. Liūdi artima jaunystes draugė Uršule Eidietienė
statement" yra tipiškas, kai
Velionė buvo žmona a.a Antano Pakelčio
sudaroma nauja IRA sąskaita,
Laidotuvės įvyko vasario 7 d. iš Švč. M. Marijos Nekalto
ten yra įrašyta įvairūs, įstaty
Prasidėjimo bažnyčios, iš kur, po gedulingų Mišių, velione bu
vo išlydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
mais reikalaujami, dalykai. Jei
brokeris sakė, kad nėra mokes
Liūdinčios Šmuilaičių, U r b a n a v i č i ų ir Grigelaičių
čio ui pasiūlytą investavimą, jis
šeimos.
klydo. Ii laiško rašytojo infor
Tel. 708-834-5255.
macijos matyti, kad jam pasiū
lyta investuoti į „growth and income mutual fund", kuris už
Mylimai Dukrai Ilonai
patarnavimus ima net iki 5%.
Tai yra mokestis brokerio fir
A.tA.
mai ir investuotojas už tai
užmoka. To brokerio pasiūlytas
ILONA BRAZDŽIONIS KERR
investavimas nėra blogas, maž
daug atitinka „stock market"
vidurkiui paskutiniais metais,
kas būtų geriau, negu 10%. Bet
yra daug kitų „funds", kurie
yra tiek pat geri, ar net geresni,
ir neima mokesčio. Taigi būkite
atsargūs su įvairiais investavi
mais, susipažinkite, išsiaiškin
kite ir niekada nepasitikėkite
daug siūlančiais nepažįstamais
~A K I as^TC
av*^^
agentais. Niekada nepasirašyki
flUaa
MriH ^^f* • a^^BA^I
te po tuo, ko nesuprantate ir
nežinote.
•va^T
B» M B ! ' |
Ivlfl
Naudotasi medžiaga iš „Chi
Nėra.
cago Tribūne" (Your money
nėra tokios raidės, tokių žodžių, tokio rašalo.
1996-12-1)
Aldona SmulkMenė ir
išsakyt, išliet, skaudžiausiam — nebepakeliamam.
Birutė Jasaitienė
nėra, nėra tokių ašarų.

Dažnai girdime sakant, kad ii pensijos fondo, prieš sueinant
pinigai turi dirbti — jie turi 59 m. Be to, perkeliant, o ne
daugiau pinigų duoti, investuo- išimant, pinigus buvo išvengta
kitę, pirkite „stocks", „bonds" 20* „withholding" ii buvusio
ir panašiai. Žmonės, kurie gau- darbdavio. Padedant tuos pinina šiek tiek pinigų iš kur nors gus į CD ir gaunant tik 3.75%,
ir yra netoli pensijos amžiaus, nebuvo geras pasirinkimas. Po
bando ir nori tuo patarimu, kad mokesčių ir infliacijos (o
pinigai turi duoti pinigus, nau mokesčius reikės mokėti, kai
dotis. Tačiau būkite labai tuos pinigus išims), prarandama
atsargūs, investuodami pinigus pinigų perkamoji galia. Yra
ypač į tokius pasiūlymus, kurie gerai, kad norite investuoti. Jei
yra labai gražūs — žada jums niekada žmogus nėra investa
daug palūkanų — uždarbio ir vęs, geriausia pradėti investuoti
panašiai. Pirmiausia gerai konservatyviai. Bet negalima
susipažinkite su investavimu, su rasti investavimo iš 10%, kad
birža, arba paprašykite pagal nebūtų jokios rizikos, nebent
bos ir patarimo iš patikimų žmogus pasidarytų ,,loan
prityrusių investitorių, kurie shark" — skolintojas už aukštą
tuo verčiasi ir iš to duoną valgo. procentą. Reikia negalvoti apie
Čia, kaip ir visur kitur, tinka procentus, kuriuos galima būtų
pasakymas, kas per daug gražu gauti skolinant pinigus, bet
ir pelninga, gali būti labai reikia galvoti apie kapitalo
augimą. Nueiti į seminarą apie
apgaulinga.
Pateiksime vieno asmens iš investavimą gal ir buvo geras
Kentucky valstijos laišką, iš žingsnis. Ten galima sužinoti
kurio galima daug pasimokyti. naujų dalykų. Bet nėra gerai
tuojau sutikti su pinigų perkė
Jis rašo:
„1994 metais gavau 2,000 do limu kitur, ypač jei seminaras
lerių iš savo buvusio darbdavio buvo komplikuotas.
pensijos plano, kai nustojau pas
jį dirbti. Aš perkėliau tuos Pagrindinė taisyklė: nieka
pinigus tiesiai į savo asmenišką da neinvestuokite į tai, ko ne
pensijos sąskaitą vietiniame suprantate. KHa taisyklė: jei
banke ir padėjau į CD dviem investavimas yra geras tik šian
metam, gaudamas 3.75%. Jau dien, o ne ryto), kitą savaite ar
greit sueis 2 metai ir norėčiau kitą mėnesį, tai gal jis nėra
už savo CD gauti didesnį pro geras investavimas.
centą —10% ar daugiau. Galvo Pirmieji raitai, atsiųsti laiško
ju apie investavimą. Kad dau autoriui, buvojo sutikimas per
giau susipažinčiau su in kelti jo IRA pinigus ii banko į
vestavimais, dalyvavau viena „brokerage" firmą. Laiško au
me seminare, kuris buvo man
per sunkus suprasti. Tą semina
rą rengė viena „brokerage" fir
A.tA.
ma. Kalbėjau su tos firmos at
stove ir ji sakė, kad atsiųs
MARIJAI KRUOPIENEI
dokumentus-formas pasirašyti
ir perkels mano pinigus kitur.
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui BRONIUI
Po to, kai pasirašysiu, bus
KRUOPItt, dukrai ŽIVILEI GROH, sūnums ALGIUI
paskirtas man susitikimas ir
ir VALENTINUI MOCKAMS, anūkams, seserims
paaiškins apie įvairius in
PLACIDAI ir VALERIJAI, visiems giminėms i r
vestavimus. Aš su tuo sutikau.
Rytojaus dieną gavau žadėtas
artimiesiems.
formas, bet nepasirašiau, nes
Teklė Boguiienė
virš parašo eilutės buvo parašy
ta, kad aš pažymiu, jog aš
Nancy ir Henrikas Čepai
perskaičiau „disclosure stateAniceta ir Antanas Januškos
ment" ir žinau, kad yra mokes
Bronė Kuodienė
tis už pinigų perkėlimą.
Ona Mučinskienė
Adelė ir Benediktas Povilavišiai
Savaitę vėliau paskambino
Antanina Starinskienė
firmos atstovė ir klausė, ar
gavau reikiamas formas. Pasa
kiau, kad gavau ir paaiškinau,
kodėl jų nepasiunčiau. Ji paaiš
kino, kad nėra jokio mokesčio,
bet aš paprašiau, kad atsiųstų
man daugiau informacijos. Ga
vau prasytą informaciją, bet vis
tiek tiksliai nesuprantu, ar tai
IMPORT-EXPORT, INC.
geras, ar blogas žingsnis, nes
2719 VVest 71st Street, Chicago. 1L 60629
noriu investuoti konserva
tyviai".
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 1 (8QO)775-SEND
Investicijų specialistas, anali
zuodamas šį laišką, sako: „Kad
Persiunčiame) siuntinius (Lietuvą, Latvija, Estiją,
laiško autorius pasielgė gerai,
Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją.
perkeldamas tuos 2,000 dolerių
SKUBOS SIUNTINIAI* AIR CARGO
į savo IRA. Jei būtų pasilaikęs
Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus.
pinigus, būtų reikėję už juos
Persiunčiame automobilius, baldus bei
mokėti mokesčius ir 10% mo
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
kesčių bausmės už išėmimą jų
iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus
kad jis iš tikro tai padarė. „On
line" persistengiantieji „stocks"
Dirbame. l'irPMd. - peuklad 9-5 / šestad -M-2
reklamuotojai prižada visko,
pvz., kad jie lankėsi bendrovėje,
tikrino kasyklų veikimą ir pa
tys kalbėjo su viršininkais.
KAIRYS BALTIC EXPEDITING
6. Pasitikrinkite, kad in
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
vestavimo galimybė ir asmuo, ją
j rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
reklamuojantis, būtų tinkamai
4% i k i $2,000.00 — 3% viri $2,000.00
užregistruoti. įstatymai, kurie
$.
yra skirti smulkių investuotojų Siunčiama suma
apsaugojimui nuo apgavysčių,
$
Paslaugos 4 ar 3%
yra taikomi ir CYBERSPACE.
12.00
$
Jei norite patikrinti brokerį ar Pristatymas į rankas
$
VISO
investavimo skelbimą, paskam
binkite „Noth American Securi
Gavėjas
Siuntėjas.
ties Administration Association", telef.: 1-202-737-0900.
Kaip matote, su kompiute
Tel.
riais, su nauja ir modernia tech
Tel..
nika ateina ir nauji būdai žmo
Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite:
nes apgaudinėti. Už tai būkite
atsargūs ir nepasitikėkite tais,
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, O n t ,
kurie labai daug ir gero jums
CanadaLBE SA6 tel. 905-643-3334.
nori.
'Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
•Mes galime palydėti Jus vaiuojarit j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis.
cago Tribūne" (Your money
1996.1.30).

atlanta

A.t A.
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A.tA.
Prof. dr. PETRUI JONIKUI,
buvusiam Pabaltijo universiteto lietuvių kalbos
katedros profesoriui, jo žmonai ONAI, giminėms ir
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Buvę Pabaltijo universiteto studentai

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

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS

4330 So. California

4605 So. Hermitage

A l i PHONES

1-312-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A VE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W 71 M
CICERO 5940 W 3=> ST
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERB> RD t
EVERGREEN PARK 2 W VV 87 s T
T1NLEY PARK 16600 S OAK PARK AVI
ALL P H O N E S
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-800-<>94-7600

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 17 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių c e n t r e ,
..Seklyčioje", vasario 21 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p., Pelenų
dieną, pradedant Gavėnios
laikotarpį, kun. Antanas Saulaitis. SJ, praves dvasinio susi
kaupimo pokalbius, paženklins
susirinkusiųjų kaktas pelenais.
Broliai muzikai Faustas ir Her
kulis Strolios atliks muzikinę
programą. Bus užkandžiai ir pa
bendravimas. Visi kviečiami ir
laukiami. Atvykite!
Lašininis Amerikoje nelabai
populiarus, nes riebalai —
daugeliui primena cholesterolį,
t a č i a u per Užgavėnes j u k
galima ir riebiai pavalgyti (ant
ra vertus dabar viską kepame
aliejuje, o ne taukuose, tai ir to
pavojingojo cholesterolio ma
žiau), o Gavėnios metu turėsime
progos glaudžiau pabendrauti
su Kanapiniu (gal to žodžio ne
vartoti, nes kanapės yra už
draustos...). Apie Lašininį, Ka
napinį ir kitas visiems svarbias
„politines" temas bus galima
pasikalbėti Pasaulio lietuvių
centro renginių komiteto ruošia
mame Užgavėnių pobūvyje ant
radienį, vasario 20 d. — per pa
čias Užgavėnes. Sumaniosios
centro šeimininkės prikeps bly
nų (daugiau rūšių, negu galėjo
te įsivaizduoti), spurgų ir ki
tokių skanėstų. Bus ir muzikos,
kad galėtumėte gerkles pravė
dinti po visų kalorijų. Pradžia 5
vai. vak. Visuomenė maloniai
kviečiama gausiai dalyvauti.
Lietuvos vyčių 112 kuopos
susirinkimas vyks vasario 20 d.,
antradienį, 7:30 vai. vak., Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje. Specialus susirinkimo
svečias — paskaitininkas — dr.
Peter Brazis III, akių ligų spe
cialistas. Jo paskaitos tema —
kataraktų operacijos ir apskri
tai akių negalavimai. Visi
kuopos nariai prašomi susirin
kime dalyvauti. Po susirinkimo
bus vaišės.

Gedimino V a g n o r i a u s pla
nams pasikeitus s u s i t i k i m a s
s u žurnalistais ir s p a u d o s at
stovais vyks šeštadieni, vasa
r i o 24 d., 3:00 v a i . p . p .
„Draugo" dienraščio patalpose.
Prašome nelaukti atskirų pak
vietimų. Kviečiame atvykti pa
siruošus taiklių klausimų. Apie
dalyvavimą prašome pranešti
Indrei Tijūnėlienei
(847)
537-7949, arba (847) 541-3702.
Šį sekmadieni, vasario 18 d.,
2:30 vai. po pietų Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje įvyks dr.
Jono Adomavičiaus dailės ko
lekcijos parodos a t i d a r y m a s .
Parodoje — iki šiol visuomenei
nematyti Varno, Galdiko, Rūkštelės, Nako bei dailininkų iš
Lietuvos darbai. Kviečiame
visus!
Maestro Virgilijus Noreika,
kuris
šiuo
metu
dėsto
dainavimą Lietuvos ir Estijos
Muzikos akademijose, ir kurio
studentai laimi primąsias vietas
konkursuose ir ne vienas j a u
dainuoja Europos operos tea
truose, šiemet vėl grįžta pas
mus, ir čia,
jis p a t s atliks
Kastyčio partiją Banaičio „Jū
r a t ė s ir K a s t y č i o " o p e r o s
spektakliuose šį pavasarį.
„ N I D O S " delikatesų savin įkė Pranutė Mockūnienė
mielai sutiko leisti M a r q u e t t e
Parko JAV Lietuvių Bendruo
menei r i n k t i solidarumo —
nario mokestį penktadieniais ir
šeštadieniais, nuo antros iki
šeštos vai p.p. O K. Latviui,
Atlantos Import-Export savinin
kui sutikus — trečiadieniais,
nuo 1:30 iki 5 vai. Solidarumo
mokesčio rinkimas prasideda
nuo dabar iki kovo mėn. 15 d.
Tad Marąuette P a r k e , Oak
Lawn, Burbank, Bridgeview,
Evergreen Park gyvenantieji
lietuviai turėsite gerą proga
parodyti savo solidarumą J A V
Lietuvių Bendruomenei.

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO
FONDE
Žiema su rekordiniais šalčiais
„užšaldė" ir įplaukas į Draugo
fondą. Pasiekus pusiaukelę į
milijoninį Draugo fondo kapi
talą, žiemos pertrauka padarė
trumpą „poilsį" fondo lėšų telki
me, kad su pavasario vajumi
pradėjus antrąją kelio pusę
įplaukos būtų dar geresnės,
negu iki šiol. Tik biržos inves
tavimų prieauglis „nesušalo".
J i s pastoviai a u g a Draugo
fonde.
Ne visi Draugo fondo nariai
bei rėmėjai „užsnūdo" žiemos
miegu. Ne vienas jų atsilankė
Draugo fonde su tūkstantine ar
šimtinėmis, kad nenutrūktų
kelias į milijoną ir žiemos šalčių
metu, be lėšų telkimo vajaus,
nelaukiant pavasario. Jiems
priklauso didelė Draugo fondo
padėka.
Nauji įnašai
P o 1,000 dolerių:
N.N. (pavardės prašė ne
skelbti), garbės nariai, Chica
go, LL.
P o 200 dolerių:
Jurgis ir Regina Mikailos, iš
viso $600.-, Seminole, FL.
Aleksas ir Aleksandra Pabrė
žos, iš viso $400.-, Oak Lawn, IL.
Juozas ir Ona Žilioniai, iš viso
$335.-, No. Olmsted, OH.
Angelė ir Romas Nelsai, iš
viso $800.-, Fullerton, CA.
P o 100 dolerių:
Algis ir Bronė Vaitkai, Monon,IN.
Gertrude ir Romas Šatas, iš
viso $650.-, Sunny Hills, FL.
Dr. Juozas Vidžiūnas, iš viso
$300.-, Tucson, AZ.
Dr. Danguolė Vitkienė, iš viso
$410.-, Palos Heights, IL.
Daytona Beach Lietuvių klu
bas, iš viso $300.-, Daytona
Beach, FL.
P o 25 d o l e r i u s :
Vytautas ir Sofija Ripskiai, iš
viso $255.-, Evergreen Park, IL.
Jonas Treška, iš viso $200.-,
Grand Rapids, MI.
F o n d o iždininkas
z Benjaminas Kvietys, Livonia MI, globoja vieną Lietu
vos našlaitį — atsiuntė metinį
našlaičio globos mokestį $150.
Dėkojame! „ L i e t u v o s Našlai
čių globos" komitetas.
(sk)

C i c e r o , I L Lietuvos Ne
J A F Kongreso atstovas
p
r
iklausomybės šventė bus
Diek D u r b i n kandidatuoja į
minima
šį sekmadienį, vasario
JAV Senatą. Jo motina lietuvė,
18
d.,
pradedant
šv. Mišiomis
tad Diek Durbin visą laiką nuo
Šv.
Antano
bažnyčioje
11 vai.
širdžiai dirbo atstatyti Lietuvos
ryto
ir
tęsiant
12
vai.
minėjimu
nepriklausomybę. Turėti lietuvį
z Dr. Algimantas Kelertas,
Senate būtų labai naudinga ir parapijos salėje. Palengvinti Brookfield IL, naujas Lietuvos
mums, ir Lietuvai. Kaip ži automobilių pasistatymą Šv. našlaičių rėmėjas atsiuntė $150
nome, kandidatavimas reika Antano bankas leis juos pasista n a š l a i č i o m e t i n į paramos
lauja nemažai lėšų. Galintys tyti ne t i k priešais b a n k ą mokestį. Našlaičio vardu dėko
padėti Diek Durbin sėkmingai esamoje aikštėje, bet ir šiauri jame! „Lietuvos Našlaičių glo
tęsti kandidatūrą, prašomi siųs nėje banko pusėje esančioje b o s komitetas.
ti auką tokiu adresu — Lithua- aikštėje. I ją įvažiavimas ne iš
(sk)
nian Americans for Durbin, 49 Court, o iš kito galo, pro
World Center, L i t h u a n i a n užpakaline gatvelę.
z Automobilio, namų ir li
14911 127th S t , Lemont, IL
gos draudimas atvykusiems iš
x A.a. Stasio Dirgėlos atmi
60439. Dėl informacijos galima
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
nimą pagerbdami, Lietuvos naš
skambinti Rimui Domanskiui
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
laičiams aukojo po $20 V. ir J.
(708) 246-0049 arba (312)
surance Agency, 9439 S. Kedzie
Dailidės ir J. ir G. Šnekučiai.
541-0151.
Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
Reiškiame užuojautą velionio
60805-2325. Tel. 708422-3455.
artimiesiems ir dėkojame auko
(sk)
x Jei reikia įsigyti vairavi tojams! „Lietuvos Našlaičių
m o teises (IL Driver's License), globos" komitetas, 2711W. 71
z J a u laikas tvarkyti
kreipkitės į Ed Šumaną, tel. St., Chicago, IL 60629.
mokesčius valdžiai! Algis A.
1-708-246-8241. Aš padedu
(sk) L u n e c k a s , kaip ir visada per
pensininkams.
(sfc.)
•J. Dėmesio, radijo klausy ilgą eilę metų, pasiruošęs jums
tojai! Keičiasi PIKO VALAN patarnauti. Šeštadieniais bus
DOS laikas! Nuo pirmadienio įstaigoje 4536 W. 63rd St.,
Advokatas
sausio
29 d., kviečiame klausy Chicago. prieš „Draugo" pasta
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
tis
mūsų
laidų nuo 1:45 iki 3 v. tą. Dėl susitarimo, prašau
264* H 63 S».. Chicago. tL 6062*
p.p.
iš
tos
pačios WNDZ radijo skambinti 312-284-0100. Reika
Tel (1-312) 77e-5162
stoties 750 AM bangomis. Ža lui esant, su malonumu atvyks
14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel (70SI 301-4S66
dame Illinois, Indiana, Michi- į namus. Algis A. L u n e c k a s ,
V alandi". paga! ^uMtanma
gan bei Wisconsin visuomenei A c c o u n t a n t .
įdomesnes, ilgesnes kasdienines
(sk)
radijo laidas. Savaitgalio tvar
z Prieš užsisakydami pa
Advokatas Gibaitis
karaštis lieka tas pats: laida
minklą,
aplankykite S t Ca6247 S Kedzie Ave
skirta Lietuvos praeičiai V E R S
simir
Memorials,
3914 W.
Chicago. IL 60629
MĖ šeštadieniais 10 v.r., o
l
l
l
t
h
St.
Turime
didelį
pasirin
kultūrinė-pramoginė laida VAI
Tel. 1-312-776-8700
kimą:
matysite
granito
spalvą,
RAS sekmadieniais nuo 10 iki
Kriminaline Teise
dydį
ir
t.t.
Gaminame
pamink
11 v.r. taip pat per WNDZ. Li
thuanian
News Radio, ŽEMĖ lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
ADVOKATAS
L. PRODUCTIONS, P O B o s pageidavimą, brėžinius. Prieš
Vytenis Lietuvninkas
1161, O a k Park, IL 60304. pastatant paminklą, galėsite ap
4536 VV. 63th Street
Red. tel. 708-386-0556. P r a n e š žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
Chicago, IL 60629
kitę kitiems apie naują tvarka darytas, kaip buvo jūsų pagei
skersai gatves nuo „Draugo")
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
raštį. Iki pasiklausymo!
Tel.: 312-284-0100
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
Valandos pagal susitarimą
(sk)
fcfcJ

1
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
• „Metmenys". 1995, Nr. 69.
Redaguoja Vytautas Kavolis,
Dickinson College, Carlisle,
Pennsylvania 17013. Administ
ratorė — Marija Paškevičienė,
306 55th Place, Downers Grove,
IL 60516. Du kartus per metus
išeinantis kultūrinis almana
chas. Šiame numeryje spaus
dinami Tomo Venclovos eilėraš
čiai; Artūras Tereškinas nag
rinėja Maironio kūrybą; Viole
ta Kelertienė iškelia moters pa
veikslą prozoje, vyrų rašytojų
santykį į savo herojes moteris,
pasitelkdama Antano Vienuolio
„Paskenduolę"; Algimantas
Valantiejus samprotauja apie
sociologinį mąstymą
da
bartinėje Lietuvoje; Eugenijus
Meškauskas nagrinėja socia
lizmą kaip sociologinę proble
mą; yra kt. ne mažiau įdomių ir
vertingų rašinių.
• „Bridges". 1996, sausis.
Redaktorė — Diana Vidutis. Ad
resas — 7416 Piney Branch
Road, Takoam Park, MD 20912.
Tel.: (301) 588-8559, fax: (310)
588-8942. 10 kartų per metus
išeinantis žurnalas anglų kalba,
kuriame — Lietuvos politinio,
ekonominio, istorinio, sportinio
gyvenimo aktualijos.

UAISVE

Kai būrelis lietuvių susirenka Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (o tad būna. labai dainai), vi
siems linksma, kartais ir daina nuskamba. U kairė*: Stase Jagminienė, Aldona Snlifiiii«»n*, Kasys
Laukaitis, Birutė Mockienė (sėdi), Raaa Poskocimienė ir Vladas Stropu*.
Nuotr. Vytaute JaainevUriau*

POSĖDIS BE PROTOKOLO
Kai minėjome 45 metų Pabal
tijo universiteto įkūrimą, nu
sprendėme, kad reikia paban
dyti minėti ir 50 metų sukaktį.
Danutė Eidukienė ir Pranas
Jurkus buvo įpareigoti palaiky
ti ryšius su Čikagos apylinkėse
gyvenančiais buvusio Pabaltijo
universiteto profesoriais bei stu
dentais.
Laikas ėjo. Ne vienas pasi
traukė į Anapus, bet P. Jurkus
tyliai kaupė kapitalą 50-mečio
minėjimui. Ne veltui finansinin
kas — sukaupė pakankamą
sumą pradinėms išlaidoms ir su
D. Eidukienės pagalba sukvie-

Sutvirtinimo sakramentas
bus teikiamas Švč. M. Marijos
Gimimo parapijoje kovo 3 d. Su
augusieji, kurie nėra gavę Su
tvirtinimo sakramento ir norė
tų šia proga pasinaudoti, pra
šomi nedelsiant skambinti į kle
• „Į laisvę". 1995, gruodis. boniją tel. (312) 776-4600. Sak
Redaktorius — Juozas Baužys, ramentą suteiks arkivyskupas
9240 Cliffside Ln., Orland Park, Paulius Marcinkus.
IL 60462-7790. Administra
Vasario 22 d., ketvirtadienį,
torius — Jonas Prakapas, 14 7 vai. vak., Pasaulio lietuvių
Thelma Dr., Bakersfield, CA centre kalbės Lietuvos seimo
93305. „Lietuvių kultūra, is narys ir Centro sąjungos pirmi
torijos lūžyje ištrūkusi iš sovie n i n k a s R o m u a l d a s Ozolas.
tinių varžtų, ieško naujų kelių Kviečiame atvykti pasiklausy
ir naujų idėjų (...). Lietuviškos ti įdomaus pranešimo.
išeivijos nuostabi veikla, atlikti
z TRANSPAK
praneša:
darbai ir neaiški ateitis. Tai
temos, kurias nagrinėja dr. Vy „Katalikų Bažnyčia apima 660
tautas Kubilius, Petras Plumpa, religinių bendruomenių; be to,
dr. Algimantas Jankauskas, veikia 52 sentikių, 42 stačia
Vincas Bartusevičius ir kt.", tikių, 31 evangelikų liuteronų,
rašoma žurnalo vidiniame vir 7 evangelikų reformatų, 3 evan
gelikų krikščionių baptistų, 3
šelyje.
musulmonų, 2 judėjų ir kelios
kitų religijų bendruomenės".
x Kelionė i Puerto VallarPinigai, siuntiniai ir komerci
tą, Mezico - $779. I kainą
nes siuntos į Lietuvą. Maisto
įskaičiuojama: skrydis, 7 d. vieš
siuntiniai. TRANSPAK, 2638
butyje ir maistas. Kreiptis: W. 69 St., Chicago, IL, tel.
Travel Centre, Ltd., tel. 312-436-7772.
847-526-0773.
(sk)
(sk)
x Gediminas Pranskevičius užpildo pajamų mokesčių
formas (intome tax). Reikalui
esant, atvažiuoja į n a m u s .
Kreiptis: 708-656-2550 arba
708656-1293.
(sk)
z NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak R o a d tel. (312) 847-7747.
(sk)
z Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel.(312)5885956 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)
z J u o z a s Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income
tax" reikalais. Casa Blanca
RE., 6529 a Kedzie, Chicago,
IL, tel. 708-403-7334, arba
312-778-2233.
(sk)

z Dėmesio, anykštėnai! Iš
viso pasaulio kviečiame į anykš
tėnų suvažiavimą š.m. liepos
26-30 d., per didžiuosius Šv.
Onos atlaidus. Dėl apsigyve
nimo poilsio namuose „Šilelis",
rašykite L. Laukaitienei ad
resu: Savivaldybė, J . Biliūno
23, 4930 Anykščiai, Lietuva.
Tel. 251-51365.
(sk)
z Baltic Monumento, Inc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk'
z DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO,
3533 a Archer Ave., Chicago,
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Sav. Petras Bernotas.
(sk)

Seime!). N u t a r t a vėl susirinkti
už kelių savaičių.
J a u daug darbų atlikta, liko
t i k „ d e k o r a v i m o " reikalai.
Tikimės, kad visi buvusieji
Pabaltijo universiteto profeso
riai ir studentai dalyvaus kovo
17 d., 3 v. p.p., Jaunimo centre.
P r a n e š k i t e apie savo daly
vavimą, atvykite su jaunatviška
nuotaika (nors ir šlubuojančio
ritmo širdimis), pakvieskite ir
tuos, kurių gal šitas kvietimas
per laikraštį nepasiekia. Ir Flo
ridos saulėje besikaitinantieji
nepabūkite Čikagos. Pavasario
saulės spinduliai ir mūsų šir
džių šiluma neleis susalti.
Eugenija Barškėtienė

te visus prieškalėdiniams prieš
piečiams (ne Kūčioms, kaip visi
daro!) į „Seklyčią". Pasivaišinus
pagal savo skonį ir kišenę, pasi
dalinus nuotaikomis ir planais,
prasidėjo rimtas organizacinis
darbas — suruošti 50-ties metų
Pabaltijo universiteto įkūrimo
minėjimą.
Nebuvo čia nei pirmininko,
nerinkom nei sekretorės, nesu
darėm nominacinės komisijos
surasti kandidatus, kurie su
tiktų suruošti minėjimą. Vieni
savanoriškai apsiėmė atlikti
reikalingus darbus, kitiems
buvo darbai, lyg dėdės ir dė
dienės saldainukai, padalinti.
Niekas neprieštaravo, neatsi
kalbinėjo, nesiginčijo dėl ,
užkrautų pareigų. Po kurio
laiko buvo sukviestas susi
rinkimas (gal teisingiau tariant
N A U J A AMBASADOS
PAREIGŪNĖ
— pasivaišinimas), kurio metu
išklausyta apie atliktus darbus,
1996 m. vasario 5 d. Lietuvos
pasitarta, o, jeigu nuomonės
išsiskirdavo, tai P. J u r k u s — Respublikos ambasadoje V/a
siela ir k ū n u 100% respubliko shington, D.C. darbą pradėjo dr.
nas — pravesdavo demokrati Dalia Grybauskaitė įgaliotosios
nius balsavimus. Ir tie, kurie ministrės pareigose. Dalia Gry
balsavo prieš, nenusiminė pra bauskaitė gimė Vilniuje, kur
laimėję, nei tie, kurie balsavo už b a i g ė S. N ė r i e s v i d u r i n ę
— nedžiūgavo, ir užbaigdavo mokyklą Studijavo politinę eko
ginčą (o kad taip būtų Lietuvos nomiją Leningrado universitete,
kurį baigė 1983 m. 1988 m. ap
gynė
ekonomikos mokslų dakta
z LIETUVIAI! Visi kviečia
mi dalyvauti priėmime išrinkti ro disertaciją. 1992 studijavo
LINA KELEČIŲ Cook County Georgetown universitete Wateisėju, k o v o 2 d., šeštadieni, shington, D.C. tarptautinius
Pasaulio Lietuvių centre, Le ekonominius santykius. (School
monte, Bočių Menėje 7-10 v.v. of foreign servic). Nuo 1991 m.
Auka, mažiausiai $30 — pa D. Grybauskaitė dirbo Lietuvos
dengia užkandžius, gėrimus, Respublikos vyriausybėje Pro
gramos direktore, vėliau, nuo
muziką. Čekiai išrašomi „CITI
ZENS FOR KELECIUS". Dėl 1992 m., Tarptautinių eko
bilietų prašau skambinti tel. nominių santykių ministerijoje
(312) 254-6964. Mūsų raportą Vakarų Europos departamento
bus galima nusipirkti iš State direktore. 1993 m. Lietuvos
Board of Elections, Springfield, Respublikos Užsienio reikalų
ministerijos ekonominių ryšių
Illinois.
departamento
direktorė. Nuo
(sk)
1994 m. pabaigos — Įgaliotoji
ministrė Lietuvos Respublikos
z Užsisakykite vietas į misijoje prie Europos Sąjungos,
Montessori mokyklėlės „Žibu kur buvo atsakinga už Lietuvos
rėlis" madų parodą kovo 17 d. derybas su Europos Sąjunga dėl
12 vai. Lerington House, Hicko- Asocijuotos narystės.
ry Hills. Rezervacijoms skam
b i n k i t e : T. M e i l u v i e n e i ,
Ambasadoje dirbs dvišalių
708655-0468 arba V. Siliūnie- Lietuvos-JAV ekonominių san
nei, 708-257-0548.
t y k i ų srityje bei vadovaus
(sk) rinkiminei apylinkei Lietuvos
Seimo rinkimuose 1996 m.
z „Saulute", Lietuvos vaikų
S p a u d o s skyrius
globos būrelis, dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, vaikams su
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Ona ir Vaclo
vas Mikuckiai $240 — trečių
metų parama mergaitei; Dalia
Dundzilienė $50; Birutė Jodwa
lienė (Racine Bakery) $26; Mark
Golden $ 2 4 0 tęsia metinę
paramą berniukui; „Atlanta
Import Export" $25; Daina ir dr.
Donatas Siliūnai $50; F.ir M.
Radis $25. Labai ačiū! „Saulute", 419 Weidner Rd^ Buffalo
Grove, IL 60089. Tai. (847)
537-7949 arba (847) 541-3702.
TAX ID #36-3003339.
Dr. Dalia Grybauskaite
(sk)

* IŠ ARTI IR TOLI

