S108 P5 GftATIS
THE LIBRABY DF CONGREbb
BEFEKMCE DEPARTMENT
SERIALE HVISIOM
UASHIN6T0M DC 2002b

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

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

2ND CLASS MAIL
Marcfc 30. 1996

Vol. LXXXVI

-CL

Kaina 75 c.

Nr. 64

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, KOVAS - MARCH 30, 1996

mmmmm

Baltijos Asamblėja turi
mokytis iš Beniliukso šalių
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Baltijos Asamblėja turi mokytis
iš Beniliukso šalių bendrai
spręsti ekonomijos ir kitas prob
lemas, konstatuota po Beni
liukso konsultacinės tarppar
lamentinės tarybos komunika
cijų komiteto delegacijos vizito.
Jis trumpai apibendrintas tre
čiadienį Lietuvos Seime vyku
siame bendrame Beniliukso ir
Baltijos Asamblėjos komunika
cijų komiteto posėdyje. Beni
liukso šalių grupei priklauso
Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas.
„Mes norime padėti jums tvar
kyti komunikacijas prie Baltijos
jūros taip, kaip Beniliukso šalys
tvarkosi prie Šiaurės jūros",
sakė Beniliukso delegacijos
vadovas. Olandijos parlamen
taras John Lilipaly. Pasak jo.
tarp šalių uostų ir oro vartų
visada bus konkurencija, tačiau
dėl pervežimų tarifu, muitu, pa
sienio postu režimo ir panašių
dalykų reikia dirbti kartu.
Parlamentaras pažymėjo, kad
pamatyti savo akimis Estijos.
Latvijos ir Lietuvos uostus buvo
labai naudinga. Išsamesnę atas
kaitą apie Baltijos uostu ir
aerodromų galimybes komuni
kacijų komitetas parengs kiek

vėliau. Ši medžiaga taip pat
pasitarnaus būsimam Olandijos
transporto ministrės vizitui j
Baltijos šalis rugsėjo mėnesį.
Estijos parlamento narys Ulo
Vooglaid sakė, kad Beniliukso
šalys „į Baltijos valstybių
problemas žiūri labai rimtai".
Bet pažymėjo: „Tačiau mums
patiems trūksta vienybės. Ji
daug silpnesnė negu prieš kele
rius metus, kovojant del nepri
klausomybės. Vienvbė dėl eko
nominės laisvės turi būti pa
naši", teigė jis.
Latvijos parlamentarai pasi
sakė už konkretesnius Baltijos
Asamblėjos veiksmus, ypač
sprendžiant uostų plėtros rei
kalus.
Seimo narys Ričardas Žurinskas. atstovaujantis Lietuvai
Baltijos Asamblėjos komunika
cijų komitete, teigė, kad pernai
rugsėjo mėnesį Baltijos Asamb
lėjos delegacijos kelionė po
Beniliukso uostus ir Beniliukso
delegacijos atsakomasis vizitas
svarbus tiek politiniu, tiek
praktiniu požiūriu.
..Mūsų parlamentarai paga
liau suprato, kad Lietuva —
jūros valstybė ir savo ekono
mika turi sieti būtent su ja",
sakė jis.

Tautininkai ragina
neratifikuoti sienų sutarčių
Vilnius, kovo 28 d. 'AGEP) Lietuvių Tautininkų Sąjunga
teigia, kad jei Seimas arti
miausiu metu keturiais penkta
daliais visų narių balsų rati
fikuotų Lietuvos sutartis dėl
sienų su Baltarusija ir Lenkija,
Lietuva pirmą kartą dvide
šimtame amžiuje laisva valia at
sisakytų jai priklausančių te
ritorijų.
Tautininkų Sąjungos pirmi
n i n k a s R i m a n t a s Smetona
ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje teigė, kad Lietuvos sienos
yra apibrėžtos įvairiomis sutar
timis su Lenkija, Rusija, Vokie
tija ir Latvija iki 1938 m. Konstitucijos.
Visos vėlesnės sutartys prieš
taravo šiai Konstitucijai, kurios
galiojimą Aukščiausioji Taryba
atstatė 1990 m. kovo 1 lają Po
to priimtame Laikinajame pa
grindiniame įstatyme, kaip ir
1992 m. priimtoje Konstitucijo
je, numatyta, kad „valstybės
sienos gali būti keičiamos tik
Lietuvos Respublikos tarptau
tine sutartimi, kai ją ratifikuo
ja keturi penktadaliai visų
Seimo narių". Tik toks jau pa

sirašytų sienos sutarčių su Bal
tarusija ir Lenkija ratifikavi
mas bus teisėtas aktas, pabrėžė
R. Smetona.
Tautininkų pirmininkas sakė,
kad ratifikavusi naująsias su
tartis, Lietuva atsisakytų ry
tinių teritorijų, kurios buvo nu
statytos 1920 m. sutartimi su
Rusija, ir pietinių-pietrytinių
žemių, kurios priklausė pagal
Suvalkų sutartį su Lenkija.
Paklaustas apie galimas tarp
tautines pasekmes, jeigu Lie
tuva neratifikuotų sutarčių su
Baltarusija ir Lenkija, tauti
ninku pirmininkas sakė, kad
visos Helsinkio sutartį pri
pažįstančios valstybės turėtų
pripažinti ir sienų neliečia
mumą bei tai, kad jokia okupa
cija negali būti teisėta. Riman
tas Smetona pabrėžė, kad tautininkai nesiūlo atsiimti terito
rijų, tačiau mano, jog būtų
neteisinga juridiškai įteisinti
tokią padėtį.
Dabartinę sieną su Baltarusi
ja R. Smetona pavadino niekuo
nepagrįsta, Molotovo nubrėžta
siena tarp kolūkių ar Sovietų
Sąjungos vidaus sieną.

Krašto apsauga kritikuojama
dėl neūkiškumo
Vilnius, kovo 27 d. f AGEP) Pagal vienodus standartus vei
kianti ir aprūpinta trijų Baltijos
Salių karinė sąjunga ne trukdy
tų, o priešingai — būtų labai
patraukli NATO plėtimo pro
cese, mano Seimo Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininkas
Arvydas Ivaškevičius, priklau
sąs LDDP frakcijai.
Šio komiteto vicepirmininkas.
Demokratų partijos pirminin
kas Saulius Pečeliūnas trečia
dienį surengtame susitikime su
žurnalistais teigė, kad svarbu
dabar skatinti atskirų kariuo
menės dalinių tiesioginį bend
radarbiavimą, dalyvavimą tri
šaliuose projektuose. ..Taip
veikiant, ateis laikas, kai tokia
sąjunga realiai funkcionuos, o
jai įkurti tereikės formalių

parašų , mano jis.
Nacionalinio saugumo komi
teto vadovai teigiamai vertina
Lietuvos krašto apsaugos va
dovų vykdomą užsienio politiką.
Tačiau daug labiau kritikuotina
yra sistemos ūkinė veikla. „Pa
gal aukštų karininkų skaičių
Lietuvos armija turėtu būti šim
tatūkstantinė", teigė A Ivaš
kevičius. Trūksta taupumo,
organizuotumo. Pavyzdžiui,
degalai kariniam transportui
perkami mažmeniniu būdu,
nors taip kur kas brangiau, nei
pirkti didmeniškai.
Dėl daliniams nutraukiamo
elektros energijos tiekimo,
vėluojančių a t l y g i n i m ų ir
suplyšusių karių batų kaltas ne
vien apytuštis biudžetas, įsi
tikinęs A. Ivaškevičius.

Rusija didina spaudimą
Baltijos valstybėms
Vilnius, kovo 28 d. I AGEP" Rusijos Valstybės Dūma kovo
26 d. priėmė kreipimąsi į Lie
tuvos Seimą, kuriame paragino
amnestuoti „Lietuvospolitikos
ir visuomenės veikėjus, kurių
baudžiamasis persekiojimas bu
vo pradėtas dešimtojo dešimt
mečio pradžioje". Kreipimesi
sakoma, kad M. Burokevičius ir
J. Jermalavičius laikomi suim
ti, o kai kuriems kitiems tai
komos kitos kardomosios prie
monės.
Rusijos Dūmos narių nuomo
ne, šių priemonių imtasi prieš

senyvo amžiaus ir silpnos svei
katos žmones, kurie persekioja
mi už savo politines pažiūras ir
įsitikinimus.
Dūma taip pat paragino prezi
dentą B. Jelciną įvesti ekono
mines sankcijas Estijai dėl ten
neva pažeidinėjamų Rusijos pi
liečių teisių ir laisvių, o latvius
paragino paleisti „politinį kali
nį" A. Rubiks. Nerimą Baltijos
valstybėse sukėlė ir Rusijos Dū
mos sprendimas paskelbti nega
liojančiais Belovežo nutarimus
del Sovietų Sąjungos panaikini
mo.

Lietuva pasiryžusi grąžinti
skolą Gazprom įmonei
Kovo 15 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo surengtas susitikimas su Valdu Adamkumi
(dešinėje). Didžioji konferencijos salė vos talpino visus atėjusius. Ta prona jis kalbėjosi su univer
siteto rektorium prof. Bronium Vaškeliu (kairėje/. Nors Adamkus norėjo kurti centro koaliciją,
Lietuvos centristinėms partijoms nepavyko susitarti dėl koalicijos apimties.
Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje"

Lietuvos ir Karaliaučiaus
transporto pareigūnai
gludina „aštrius kampus"
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Karaliaučiaus sritis įsipareigojo
per porą mėnesių srities ir Len
kijos pasienio postus sutvarkyti
pagal tarptautinius standartus,
kad jais į Lenkiją galėtų vykti
Lietuvos sunkvežimiai. Toks su
sitarimas pasiektas antradienį
Kybartuose per Lietuvos susi
siekimo ministerijos ir Kara
liaučiaus srities transporto
sistemos delegacijų susitikimą.
Dabar Karaliaučiaus ir Len
kijos sienos postai tinka tik pa
sienio rajonų tarpusavio susi
siekimui, bet nepritaikyti tarp
tautiniams pervežimams, kores-

Lietuvoje minėta
Baltarusijos
nepriklausomybė
Vilnius, kovo 26 d. (Elta) „Noriu, kad jūs neabejotumėte
ir tikėtumėte, kad kovotojai už
Lietuvos Nepriklausomybę vi
sada rems ir kovotojus už Bal
tarusijos Nepriklausomybe",
pasakė Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) pirminin
kas Vytautas Landsbergis sek
madienį Vilniaus Mokytojų na
muose įvykusiame šventiniame
vakare, skirtame Baltarusijos
Respublikos 78-osioms Nepri
klausomybės paskelbimo meti
nėms.
Jame dalyvavo didelis būrys
Lietuvoje gyvenančių baltaru
sių, taip pat svečiai iš Minsko,
Lietuvos politinių organizacijų
vadovai. Baltarusijos liaudies
fronto sekretorė Valentina Tre
gubovič apgailestavo, kad nors
80-yje pasaulio šalių, kur gyve
na baltarusiai, ši data minima,
Baltarusijos gyventojams apie
tai uždrausta garsiai kalbėti, c
su norinčiais del to išreikšti
savo protestą liepta jėga susi
doroti milicijai.
V. Tregubovič sakė: „Nors
dabartinis prezidentas Alek
sandr Lukašenka ir prieštarau
ja, kad būtų puoselėjamos balta
rusių kultūros tradicijos, jos vis
tiek gyvuos".
Lietuvoje šiuo metu gyvena
62,000 baltarusių, susikūrusios
33 visuomenines jų organizaci
jos.

pondentui pasakė Lietuvos Su
sisiekimo mini.-ierijos Tarptau
tinių ryšių departamento direk
torius Algirdas Vileikis. Jis in
formavo, kad taip pat susitarta
modernizuoti Kybartų Černyševsko pasienio postą. „Dabar
čia sunku važiuoti dideliems
krovininiams sunkvežimiams,
vangiai
(nenoriai)
dirba

muitinės" sakė pareigūnas.
Susitarta ir dėl dar vienos
svajonės — nuo birželio mėnesio
Vilniaus geležinkelio stotyje
bus galima įsigyti traukinio
bilietus į Karaliaučiaus sritį.
„Popieriuose tokia sistema pat
virtinta jau keleri metai, tačiau
iki šiol ji praktiškai neveikė",
sakė A. Vileikis.
Pasak pareigūno, tokie specia
listų susitikimai rengiami bent
kartą per metus, ir juose gludi
nami „kasdienybėje iškylantys
„aštrūs kampai".

Bėglių grąžinimą siūloma
rišti su kitais klausimais
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos (T.RM) diplomatai
šiomis dienomis intensyviai
ruošia pasiūlymų paketą šalies
vadovams dė: pirmiausia spręs
tinų klausimu tarpvalstybinėse
derybose. Venų svarbiausių
k l a u s i m ų rekomendacijose
nurodoma ek< nominių bėglių ir
jų deportacijis problema.
Pasak URM sekretoriaus Ri
manto Šidlausko, šalies vado
vams ketinama pasiūlyti, kad
derybose su Rusija ir Baltarusi
ja dėl tranrito ir piliečių
judėjimo būtu keliamas ir eko
nominių bėgli i atgal priėmimo
klausimas. Pastarąsias pro
blemas kol kas reglamentuoja
laikinieji dvišaliai susitarimai.
„Lietuva yra tranzitinė vals
tybė, ir šiane kontekste aš
matau vieninteli — politinį —
būda. kaip išspręsti nelegalių
migrantų grasinimo Baltarusi
jai problema . sako R. Šid
lauskas Pa> ūlymų paketas
šalies vadovams turėtų būti
baigtas rengti ner porą savaičių.
Nelegalių migrantų grąžini
mo problema Lietuvai tampa
vis aktualesne nes Baltarusija
nuo praėjusio lapkričio visiškai
atsisako priirr'i perjos teritorija
į Lietuvą pat- kusius bėglius.
Jau per 500 -vglių iš skurstan
čių Azijos valstybių laukia
deportavimo perpildytose jvai
rių Lietuvos rajonų policijos
areštinėse. Tuo tarpu Baltarusi
ja iki šiol ats-sako net derėtis
dėl jų priėrr mo atgal, kaip
manoma — spaudžiama Rusijos,
kurios pasieniečiai nuo pernai
rudens padrcia baltarusiams
kontroliuoti s enas

Imtis ryžtingesnių veiksmų
Lietuvos diplomatus, be kita ko,
paskatino Vilniuje gautas Bal
tarusijos prezidento Aleksandr
Lukašenkos laiškas, kuriame
deklaruojamas pasirengimas de
rėtis dėl Baltarusijos piliečių ar
ba jos gyventojų susigrąžinimo,
bet atmetama galimybė derėtis
dėl trečiųjų šalių piliečių.

V. Landsbergis
parengė atsakymą
Rusijos Dūmai
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Seimo opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis parengė Lietuvos
Seimo kreipimąsi į Rusijos
Dūmą, kuriuo būtų reaguojama
į jos raginimą amnestuoti, anot
Dūmos, „garbaus amžiaus Lie
tuvos politikos ir visuomenės
veikėjus, kurių baudžiamasis
persekiojimas buvo pradėtas
dešimtojo dešimtmečio pradžio
je". Rusijos Dūmos kreipimesi į
Lietuvos Seimą teigiama, kad
buvusios Lietuvos prosovietinės
Komunistų partijos vadovai My
kolas Burokevičius ir Juozas
Jermalavičius „persekiojami už
savo politines pažiūras ir įsitiki
nimus".

Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Kitos savaitės pradžioje Lietu
vos vyriausybė padengs didžiąją
dalį skolos Rusijos dujų įmonei
Gazprom, pareiškė ministras
pirmininkas Mindaugas Stan
kevičius.
Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį jis sakė. jog lėšų tam
bendromis pastangomis ieško
vyriausybė ir Energetikos bei
Finansų ministerijos. M. Stan
kevičius neįvardijo konkrečių
šaltinių, tačiau sakė, jog tai bus
bankų paskolos ir labai nedide
les lėšos iš valstybės biudžeto.
Lietuvos skola su delspini
giais Rusijos įmonei dabar yra
apie 45 milijonai dolerių. Rusi
jos dujininkai šią savaitę dery
bose Maskvoje pareiškė, jog dar

apribos dujų tiekimą Lietuvai,
jei ji artimiausiu metu nesumo
kės visos skolos.
Kitą savaitę susitikti su Gaz
prom vadovais į Maskvą vyks
energetikos ministras Saulius
Kutas. Gali būti, jog jis susitiks
ir su Rusijos premjeru Viktor
Černomyrdin, su kuriuo taip
pat kalbės apie dujų tiekimo rei
kalus.
Premjeras be to, pranešė, kad
vyriausybė nutarė papildomai
nupirkti mazuto tam atvejui, jei
Gazprom įvykdytų savo grasini
mus ir nebeparduotų Lietuvai
dujų. Jis užtikrino, kad iki
šildymo sezono pabaigos šalies
gyventojai tikrai turės ir karšto
vandens, ir šiltus butus.

Baltijos Ministrų Tarybos
komitetas aptarė aplinkos
apsaugos klausimus
Vilnius, kovo 28 d. (AGEP) Ketvirtadienį Aplinkos apsau
gos ministerijoje vyko Baltijos
Ministrų Tarybos Aplinkos ap
saugos komiteto posėdis. Po
sėdyje dalyvavo Estijos aplinkos
apsaugos ministerijos kancleris
Rein Rat, Latvijos Aplinkos ap
saugos ir regioninio planavimo
ministerijos Aplinkos apsaugos
departamento direktorius Valds
Vilknitis.
Lietuvos Aplinkos apsaugos
ministerijos sekretorius Arūnas
Kundrotas BNS korespondentui
sakė, jog susitikimo metu aptar
tas Baltijos Žaliųjų akcijų pro

jektas bei Aplinkosaugos infor
macijos sistemų koordinavimo
klausimai.
Pasak A. Kundroto, įsteigus
šią informacijos sistemą, In
ternet tinklu visos trys Baltijos
valstybės galėtų kartu regu
liuoti aplinkos ekologinę būklę,
palyginti rodiklius.
Taip pat buvo pristatyta Esti
jos ir Lietuvos kovo 22 d. pasi
rašyta sutartis dėl pavojingų
atliekų tvarkymo. Pasak A.
Kundroto, „efektyviai dirbti šia
linkme bus dar sunku, nes truk
do kai kurie Lietuvos įstaty
mai".

Šią vasarą Lietuvoje
pasirodys nauji JAV 100
dolerių banknotai

Vilnius, kovo 26 d. f AGEP) Lietuvos Bankas neketina cent
ralizuotai tiekti šalies finansų
rinkai naujų JAV 100 dolerių
banknotų, pranešė banko parei
gūnai. Kaip sakė Lietuvos Ban
ko atstovė spaudai, naujaisiais
banknotais pagal poreikius ap
sirūpins komerciniai bankai.
Manoma, kad šios kupiūros ma
siškai pateks į Lietuvą šių metų
vasarą, tačiau privatūs asmenys
jau artimiausiomis dienomis ga
Seimo opozicijos atstovė spau lės įsivežti jų iš kaimyninių
dai pranešė, kad Seimo vado šalių.
vybė k e t v i r t a d i e n i atsisakė
Pasaulio finansų rinkose nau
įtraukti V. Landsbergio pareng
jieji
100 dolerių banknotai
tą kreipimąsi į ketvirtadienio
d a r b o t v a r k ę . J į n u m a t o m a pradėjo cirkuliuoti pirmadienį.
svarstyti kitą savaitę. Tačiau, Jų jau galima gauti Varšuvos
teigia opozicija, Seimo pirmi bankuose, šiomis dienomis jie
ninko Česlovo Juršėno požiūriu, turėtų pasirodyti ir Maskvoje.
nuomonės dėl Dūmos kreipimo
si parlamentui pareikšti ap nėra gavęs oficialaus kreipimosi
skritai nereikia, nes Seimas teksto.

Iš viso JAV Iždo departamen
tas jau išleido 850 milijonų nau
jojo pavyzdžio kupiūrų, per mė
nesį jų bus atspausdinama apie
150 milijonų. Senojo pavyzdžio
100 dolerių banknotų galiojimo
terminas nėra apribotas.
Du trečdaliai visų šimto dole
rių banknotų cirkuliuoja u i
JAV ribų, didžioji jų dalis —
Rusijoje.
KALENDORIUS
Kovo 30 d.: Marijonas, Zosimas, Danulis, Medą.
Kovo 31 d.: Kančios (Verbų)
sekmadienis; Benjaminas, Kor
nelija, Ginas, Vartvilė.
Balandžio 1 d.: Teodora,
Hugonas, Venancijus, Dainora.
Balandžio 2 d.: Šv. Pran
ciškus iš Paolos, atsiskyrėlis
(14161507); Nicetas, Elona,
Vardą.
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REKOLEKCIJOS
ATEITININKŲ NAMUOSE
Ateitininkų namų valdybos Susikaupimo dienos dalyvius
pastangomis, kovo 16 d. buvo pagalvoti apie pasaulio nusikal
pravedama dvasinio susikaupi timus, ju asmenines silpnybes,
mo diena. Tai buvo proga pasi apie darbus, kurie jų laukė. Ti
ruošti Kristaus Prisikėlimo kimasi, kad Susikaupimo die
šventei — Velykoms. Ta galimy nos pravedėjus k u n . Ambrasas
be pasinaudojo beveik 80 asme rašys straipsnius tą dieną pri
nų.
statytomis temomis. Sunku api
Susikaupimo dieną pravedė būdinti visas tą dieną išgirstas
kun. Kazimieras Ambrasas. SJ.. gilias mintis.
neseniai iš Lietuvos atvykęs j
Žmogus yra pažeidęs santykį
Montreali vikaro pareigoms lie su gamta. Matosi vartotojiškas
tuvių parapijoje. Kun. Ambra elgesys. Reikia daryti socialine
sas Lietuvoje įstojo i slaptą ku atgailą už vėlavimą, nenuosek
nigų seminariją 1981 m . o į jė lumą. melagingą teisinimąsi.
zuitus įsijungė 1988 m. Jis ilgus Kenčia kasdieninė aplinka jei,
metus dėstė literatūra ir žurna ištaisė klaidas, nežengiame pir
listiką Vilniaus universitete. Po myn.
įšventinimo, jis keliavo ir dirbo
Prisiminėme persižegnojimo
Lenkijoje, Filipinuose. Italijoje reikšme, prisiminėme Tėvą, Sū
(kur dirbo Vatikano radijo vedė nų. Šventąją Dvasią. Reikia
jo pavaduotoju). Jis yra parašęs melstis, kad sutaptų asmens
knygą apie savo keliones j Šven ryžtai su Dievo valia. Reikia
tąją Žemę. Knygos išleidimą pa prisirankioti mažučių džiaug
rėmė prel. Juozas Prunskis. smų. Reikia melstis, kad Dievas
Šiuo metu jis rašo knygą apie jė palaimintu ne vien mūsų lau
zuitus šventuosius. Jis yra daž kus, darbus ir namus, bet pro
nas spaudos bendradarbis užjū tą ir širdį.
rio lietuvių spaudoje.
Susikaupimo pravedėjas pri
Susikaupimo dienos eiga ir minė dalyviams pagalvoti apie
pastabas gavo visi dalyviai. dvasinį neraštingumą, kai ma
Buvo priminta, kad susikaup terialinės vertybės pasidaro
ti neįmanoma be tylos. Buvom svarbesnės už dvasines. Mes už
raginami palikti visas kalbas, sidarome, duodame tik meilės
išsiblaškymus ir viską, kas ne trupinius, a r t i m o vargai mums
susiję su šia diena. Gal daly nerūpi. Tai globalinė liga — in
viams tai ir ne visai pasisekė, telektualinis išsekimas. Ieško
nes retai matomės, bet stengė me lengvatų.
mės laikytis atitinkančios rim
Žemėje esame svačiai. Ten.
ties. Diena buvo padalinta i kur silpna šeima, ten silpna ir
konferencijas, o po kiekvienos — valstybė. Reikia protus pailsin
trumpa pertrauka. Buvo pasi ti. Jeigu Dievas septintą dieną
ruošimas Susitaikinimo < Atgai ilsėjosi, kaip mes drįstame pra
losi sakramentui. Kryžiaus Ke ilginti dienas šventadienio sąs
liai, išpažintys, rožinis ir šv. Mi kaitom Bažnyčia nėra teatras ir
šios.
šv. Mišios nėra spektaklis. Tai
Pirmoje konferencijoje Susi mūsų tikėjimo tęstinumo ir iš
kaupimo dienos dalyviams bu liekamumo simboliai.
vo priminta, kad užmirštame
Meldžiamės geidžiama nuosa
prie Viešpaties prieiti, ar jis at ka — teateinie. laukiu, tikiuo
rodo per toli. Vladas Bražėnas si, tebūnie, teišsipildo. Nei
spaudoje yra pastebėjęs, kad Va praeitis, nei ateitis nėra mūsų.
karuose vyksta kova tarp seku- tik dabarties akimirka. Mums
liarizmo ir religijos. Buvo pri duodama jėgų ištverti, mes esa
minta, kad reikia pakeisti me išbandomi.
gyvenimo rutiną ir ritmą. Rei
Žmogus nuo Adomo kartojo
kia Dievui padėkoti už kiekvie tas pačias klaidas Nuodėmė yra
na sekunde ir kviesti patarimo, išradinga ir padažnėjo. Atsvara
valdingumo dvasią Stengiamės nyksta ir susidarė tuštuma.
sustiprinti ryžta ir valią. Tegul
Nėra prasto darbo, tik prasti
Dievas atsiunčia maldingumo. darbininkai. Būkime žvakelė
Buvo cituojamas taiklios ..Drau mis, spinduliai priešiškai dva
go" redaktorės Danutes Bindo- siai.
kienes-eiles, kad negalima
Susikaupimo dienos metu.
džiaugtis Velykomis, kol neatsi dalyviai turėjo progos pagalvoti
kratysime ydų šalnos.
apie šio pasaulio negerumus,
Kitos dienos mintys plauke bet ruošiantis pavasariui ir Ve
įvairiomis temomis ir įtaigojo lykoms, reikia matyti vilties ir

DRAUGO prenuaaerata
3 IBBB.
$36.00
$40.00

H metu
$66 00
$110.00 $60.00

metama

JAV

Trijų Karalių šventėje tėveliai ir Čikagos Partizano Daumanto-Dielininkaičio kuopos nariai susi
domėję stebi vaidinimą.

MOKSLEIVIAI
ŽENGIA
l ATEITĮ

DR. JUOZO GIRNIAUS
PRISIMINIMO POPIETĖ

i

i

i — — a s »

šviesos spinduliu. Tačiau, reikia
pastangų ir iš mūsų. Neužten
ka susimąstyti tik viena karta
per metus, reikia kasdien daryti
..dvasine mankšta". Už 1996 m.
Velykų pasiruošimo susikaupi
mą dėkojame Ateitimnku-namu
valdybai ir ktin Kazimierui
Ambrasai
R. Kubiliutt-

D R . V . Ji

VASAITIENĖ

D A N T Ų GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 9 3 St!, Burbank, I L
Tol.

708-423-6114

• Administracija dirba-kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija ui skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, garus prašymą ka
norą skelbti.

DR. A R V Y D A S J . D A I U D Ė
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Matn St.
Mattasaon. N 80443
Tai. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5340 S. Putaakl Rd.
Tai. 312-589-2802
Pirmd 9 v r - 7 v v . antrd . trecd ir
penktd 9 v r - 3 v p.p..
ketvd 10 v r - 7 v.v SeStd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas
PiHma ,,iąa6scere Aiaajuimanl .
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4 * 4 7 W. 103 S t , Oafc Laram, IL
Pirmas apyl su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai 9uaHarimui
(kalbėti angliškai) tai. 708-422-8280

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3*90 W. M M. Tai. (7t*) 422-4101
Valandos pagal susitarimą
Puma 3 v p p • 7 v v . antrd 12 30 • 3 v p p
trečd uždaryta ketvd f • 3 v p p
penKtd ir šeitd 9 v r . 12 v p p
4132 8. Kasote Ava., CMcofe
(312) 77a-aaaa arba (312) 4S4>4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERBUS

9760 S Kedzte
Tat. 708-836-6500

GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
8449 So. Putaakl Roed
Valandos pagal susitarimą

Oantu Gydyteta
3315 VV 55th S t . Chicago. IL
Ta*. ( 3 1 2 ) 4 7 8 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tai. (700) 9 * * - * 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

Kab. S 312-989-3199
Hmmų 700-301J772

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9743 W f * t 93rd 9treet
Vai pirmd , r ketvd 3 v p p . 6 v p p
Kitomis dienomis
Susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
1 5 3 0 0 W « * t A v a . , O r l a n d Parfc
708-340-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DR. EUGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
19909—127 91.
Lamom, H 90439
Tai. 919-723-1994
7800 W. Co«eae Dr.
Pelos Matohta. IL 80493
Tai. 708 341-0010
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ G Y D Y T O J A
• 3 5 * S. P a b a r t * R o a d
Tai. (708) 508-2131
Valandos pagal susitarimą
DR. V I U O S

$55 00

$30.00
$36 00
. . . . .„

$600.00 $260.000
$160.00 $86.00

MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR C H I R U R G A S

1SS04—1*7 24., Lamam. PI 4#43t
Priklauso Palos Community Hosp<l»l
Siive» Cross Hosp<tal
Valandos pa^a* sus-lanmą
Tai. (748) 217 I M S

• Redakcija dirba kaadtan auo
8:304:0a, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuotiūra. Nesuoaudotti.
straipsniu nesaugo Prašoma
siunčiant pasilikti kopiją

•

DAUA E. « L S J S A I

Dėl informacijų p r a š o m a
kreiptis į Dainavos registratore
Ritą Giedraitienę, tel. 810-4788456.

DR. E. DECKYS

Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St Chicago. H.
Tai. 312-739-9999
4707 S G'lbert LaGrange IL
T«|. 706-3524487

$100.00
$65.00

•

D R . E. R I H O U S R A D I O L O G A S

DR. KENNĖTH J. YERKES
DR. B03 DOKHANCHI

$40.00
$45 00

Rugpjūčio 8-15 d. Mokslei
Pasakyk-tiesą, bet tuoj po to
viai ateitininkai.
išeik.
Slovėnų priežodis
Liepos 28 d. — Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas.

Kab. 312-735-4477
Raz. 708-246-0067 arba 708-248-6581

Valandos 9-5 Kasdien

$55.00
$60 00

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

E V E R G R E E N PARK X-RAY

LINAS A. SlDRYS, M.D.
OoMainioldgas/Akių chirurgas
• 8 3 0 S. H H f i a i n - Ava.
C M c t a e M M o s . IL 80419
708-636-6622
4149 W. 83rd 9t.
319-735-7709

•^kaaaaaaaaiaaaaaaBtaaai

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
749 W. 31 st St.
Chicago, IL 60616,
(3l2)-225-06»5

V a l a n d o s susitarus

DR. D A N A M . S A U K U S
D A N T Ų GYDYTOJA
1 0 4 4 2 W- C e r m a h Rd.
W e « t c h # a t e r II 6 0 1 5 3
M L 708-831-1113
Valandos pagal susitarimą

Susikaupimo dieną pr:c- kryžiaus prie A t e i t i n i n k ų namų, Lemonte. Ii k — Ant. Poskodimas. Ant
Laurinaitis. J Alenskas. Alf. Pargauskas ir kun. K Ambrasas.

Kanadoje ir kitur
(U.S.)
T i k šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
(U.S.)
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Uisakikat i uiaieni
oro pastų
Tik Šeštadienio laida

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė

Balandžio 14 d., Atvelykio dr. Petras Kisielius ir Juozas
Polikaitis.
DŽIUGIAI
P R A N E Š A M E , sekmadienio popietė skiriama
Meninėje ir muzikinėje pro
KAD ŽINIOS APIE MOKSLEI amžinos atminties lietuvių tau
tos
filosofo,
buvusio
Ateitininkų
gramos
dalyje dalyvaus aktorė
VIŲ ATEITININKU SĄJUN
federacijos
vado
dr:
Juozo
Gir
Audrė
Budrytė,
kuri paskaitys
GĄ DABAR KIEKVIENAM
niaus
prisiminimui.
Šios
popie
ištraukas
iš
dr.
Juozo
Girniaus
LENGVAI PRIEINAMOS BET
tės
programą
sudarė
jungtinis
raštų,
fleitistė
Rima
Polikaitytė
KOKIU LAIKU, IŠ BET KUR
Ateitininkų federacijos ir Čika ir Dariaus Polikaičio vadovau
PASAULYJE.
gos LFB sambūrio narių komi jamas „Dainavos" oktetas.
Ar norėtumėte gauti daugiau
tetas, vadovaujamas dr. Petro
informacijos apie dabartinę
Visi ateitininkai ir svečiai ma
Kisieliaus.
Moksleivių Ateitininkų sąjun
loniai kviečiami popietėje daly
gą. Sužinoti kuriose vietovėse
Popietė prasidės pamaldomis vauti.
egzistuoja kuopos? Kaip su kuo 3 vai. po pietų Tėvų Jėzuitų kop
Rengėjai
pomis susisiekti? Ar norėtumėt lyčioje. Šv. Mišias atnašaus ir
•
gauti tiksliausias žinias apie pamokslą pasakys kun. dr. Kęs
VASAROS STOVYKLOS
sąjungos renginius? Turėti tutis Trimakas. Giedos sol.
DAINAVOJE
praktišką būdą perteikti pasta Danutė Stankaitytė. Tuoj po
Birželio 15-22 d. — Detroito
bas, patarimus ir sumanymus pamaldų Jaunimo centre vyks
skautai.
jūsų MAC Centro valdybai.
akademinė minėjimo dalis. Pa
Birželio 23-30 d. Lietuvių
Visa t a i moksleiviai atei grindinė paskaitininke bus iš
Fronto bičiuliai.
Vilniaus
atvykstanti
istorijos
tininkai esate kviečiami daryti
Liepos 9-20 d. — Jaunučiai
daktarė Aldona Vasiliauskienė,
naudojant naują įsteigtą MAS
Lietuvių katalikų mokslo aka ateitininkai.
CV BŪSTĄ.
Liepos 21-28 d. - Sendrau
demijos narė. Apie savo vyrą dr.
(Būstas tai yra pastogė, namas,
Juozą Girnių kalbės į minėjimą giai ateitininkai.
butas. MAS CV BŪSTAS tada,
Liepos 28 — rugpjūčio 4 d.
iš Bostono atvykstanti jo žmona
tai y r a MAS CV „HOME
Ona Girniuvjenė. Po žodį tars ir — Heritage (angliškai kalbančio
PAGE".)
Ateitininkų federacijos vadai — jaunimo).
Jeigu kompiuteriu turite pri
Rugpjūčio 4-11 d. — Mokyto
*
i '
—t
ėjimą prie „internet" ir ,,world
jų studijų savaitė.
wide web"' rasite M^AS ,CJ£, BŪSTE. Džiaugdamiesi Kovo
BŪSTĄ šiuo adresuf . - įc-aįf. injfciafyva^YJetfįiam* kitus su
rrraniusTįakBį&^vius irgi pamos
SUNG L. CHOU, M.D.
http://www.cl.ais-.aet: 8©/vynfe' ti. savo jftatlaptus, kurie būtų
Vidau*
ligos, akupunktūra
at. html
: ->^>« visai ^uiigAijdomūs ir prasHOLYCROSS
Pastaba: šiuo tarpu MA&CV; minį$LMfc5 C^būstasprijungs
PHYSICIANS PAVIUON
BŪSTAS geriausiai veikę" nįpĮĮ-. frjubSi Mielai priimame taip pat
3
fl. South, East SuHas
dojant „netscape 2.0" prograsją." įr iūsrjnįintSs »;siūlyinus kaip
Uthuanian Ptaza Ct.
MAS C V nori pasveikinti moks- gadėtuĄŽ paflrfrmti MAS CV
at CalHornia Ava.
leivį Kovą Bogutą iš Čikagos, BŪSTĄįJtad įiį'būtu jums kuo
Chicago, IL 80629
kuris savo iniciatyva paruošė naudingesnis**
(312)-471-8142
nuotraukine apžvalgą 95 96 m LAUKSIME JŪSŲ ATSILIEPI.
Kalbama liatuviikai
žiemos kursu Nuovada ..link'"' '10!
.;
j .
Šį Kovo puslapi rasite MAS CV
MASCV į|-f + + + + + -i. + + + +
i

996.00

Tai. as*s*ssS Ir E 5 E (70*) — 2 4 1 9 *
DR. P. K I S I E U U S
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
1443 So. SOfkj A v a . , 89988a
Kasdien 1 iki 8 v v
Išskyrus tre* Seit 12 iki 4 v p p

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 SctiMase * t , , Clftantirat, IL * 0 1 2 *
709-941-2*0*
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais M . 79*434-1126 ,

SURENDER LAL, MD
Specialyb* — Vidaus ligos
7722 S Kadzie. Cnicago. IL 80852
Tat. 312-434-2123
Holy Cross Physcian Centr
6084 S Archer Chicago. IL 60638
Tai. 312-004-419*
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
7 * 1 3 W. 171«t
Tlnlay Park, IL 90477
(709) 9 1 4 4 8 7 1
Valandos pagal susitarimą

1
I

DR. JANINA JAKSEVIČMJS
JOKSA
• 4 4 1 S. PKailil I M . , O i i i a Į i į N .
R«>. 708-422-7*07 -,:.,;
K a * . (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

DR. DAUA JODWAU8
DANTŲ GYDYTOJA
3 * 0 0 r«ajMana1 Ava., Sta. 201
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligonines)
1 IL 90319
Ta*. 70*-9*0-3113
Valandos susitarus

DR. VIUJA KERELYTE
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7 2 7 1 S . Mastam, tat. 7 0 * 9 9 * 9400
Brldoev1»w, IL 88488
Valandos pagal susitanmą
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. PRUNSKIS, titi
TERRI OALLAS PRUNSKIS, M O
CMcaaa 313-729 8 0 * 8
t e s i Omtšn 847422-1212
MtcNanry 919-3*3-99*5
CaraNac I
• 1 3 2 S. Kasteto A v a .
CMcaflo, IL 8 0 8 2 *
Ta*. 312-434-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAO TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių, Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS.
CHIRURGIJA
1188 Ommšm Ava., Bajin, I L 80120
Tai. ( 7 * * ) 742-02*9
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
svsS ». Pjsjajartt Ra,, rwjdiary rasai, P^
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tat. ( 7 * * ) 9 9 * 4 * 9 *
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS MlaMITIS~
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
9132 S. Kadete
Vai antr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Seitd pagal susitarimą
KaSInals te|. 313-778-2880
"•8)swl8*4| IfaM.

fvr^8aaa*9Ml

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligy gydytojas
Kalbame lietuviškai
8188 S. Arena* Ava. (prie Ausim)
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) 9*9-7790
ARAS ŽUOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

K a * . ta4. (312) 4 7 1 -

VIOAS J. NEMICKAS, M.D
KARDIOLOGAS - SIROIES LIGOS
7722 S. KaaUta A v a . .
C*sca*a. H. — 9 2

1020 I . OfSNMi Ava

310

Tat. 7 0 * - 9 2 7 4 * 9 *
Valandos pagal susitarimą

^p-V-^Wtv-VX

KOMUNIZMO ATEITIS
DEMOKRATIJOS AUTORITETO AKIMIS

Rimties valandėlė

KENČIANTIS KARALIUS
Didžiąją savaite, pradedant su
Kančios sekmadieniu, minime
mūsų Išganymo įvykius, ryždamiesi kartu su Kristumi ir jo pa
vyzdžiu žengti į Jeruzalę — į
kryžių, mirtį ir prisikėlimą. Šią
savaite susitelkiame prie Nu
kryžiuotojo — to, kuris yra ir pa
piktinimas, ir vilties, ir priešta
ravimo ženklas. Anot šv. Pau
liaus, „Žodis apie kryžių tiems,
kurie eina į pražūtį, yra kvailys
tė, o mums, einantiems į išga
nymą, jis yra Dievo galybė" (1
Kor 1:18 ir toliau). Laikas ir
mums būti sukrėstiems, pergy
venti išplėšimą iš pasaulio trau
kos, kad giliau suvoktume savo
Krikšto pažadus ir Dievo kara
lystės galingą įsiveržimą į pa
saulį, rašo Megan McKenna šio
sekmadienio skaitinių komen
taruose. Šią savaite kryžiaus
galia turi pripildyti mus pačius,
kad per mus Šventoji Dvasia
galėtų išsilieti pasaulyje.

Dievo siųstąjį Mesiją, kuris,
kaip kadaise Mozė vedė iš Egip
to, dabar išvaduos juos iš romė
nų priespaudos. Jėzus, kilęs iš
šiaurės — Nazareto, iš krašto
Palestinos pakraščiuose, išaugi
nusio daugelį sukilėliu vadų,
pagavo jų vaizduotę. Žmonės
kažko laukia, Jeruzalė pilna
maištininkų. Jėzus žino, į ką
žengia, žino, kad jo triumfo mo
mentas trumpas, vedąs tiesiai į
mirtį. Bet jis žengia, nes atėjo
laikas konfrontacijai: stotis
prieš kiekvieną ir kviesti rink
tis, kurioje pusėje mes stosime
— ne jam įžengiant į miestą, bet
jam atsistojus teisme prieš že
miškus valdovus, kurie nenori
keisti savo gyvenimo būdo.

Su procesija įžengus į baž
nyčią, girdime pirmąjį skaitinį
iš pranašo Izaijo Kenčiančiojo
Tarno giesmės (Iz 50:4-7). Ši pra
našystė apibūdina ne tik Jėzų,
bet ir visus, kurie yra persekio
Pradedame bažnyčių kiemuo jami dėl to, kad kovoja už tei
se, mašinų pasistatymo aikštė singumą ir dėl Dievo garbės:
se, miestų gatvėse, kur, trumpu „Dievas man davė iškalbų lie
Evangelijos skaitymu prisiminę žuvį, kad aš sugebėčiau meilin
Kristaus įžengimą į Jeruzalę, su gu žodžiu stiprinti nuvargu
verbomis rankose žengiame ir sius". Dievas padeda mums, kad
mes. Bendraujame su Kenčian galėtume vargstančiam žmogui
čiuoju Dievo Tarnu, Nukryžiuo tarti ne tik paguodos žodį, bet ir
toju. Bendraujame ir su visais, sustiprinantį, gerosios naujie
šių dienų pasaulyje dėvintiems nos žodį, kad Dievas iš tikrųjų
kančios skraistę, uždėtą jiems ateina jų gelbėti, lengvinti jų
pasaulio, kuriame smurtas, be dalią, vaduoti iš bėdų — kad
viltiškumas ir neapykanta te- Dievo karalystė iš tikrųjų ar
-bėra įprastinė gyvenimo forma. tinasi ir prie jų.
Minia artėja prie Jeruzalės,
Dievo žodis parodo, kaip atsi
kur atvyko švęsti Paschos — Pe spirti priespaudai ir blogiui be
rėjimo — šventės, minėti, kaip smurto ir neapykantos, kaip gy
Dievas išvadavo savo tautą iš venti su tikėjimu ir viltimi
priespaudos Egipte ir padarė iš nežmoniškumo akivaizdoje,
jos Dievui priklausančią tautą. kaip remtis Jėzumi, kuris Ken
Kaip girdime trumpoje, Jėzaus čiančiojo Tarno žodžiais: „Atgal
.. įtoagimo Jeruzalėn Evangeli nesitraukiau. ...Nenugręžiau
joje "(Mato 21:1-11), Jėzus su veido nuo tų, kurie mane plūdo
savo mokiniais taip pat atvyko ir spjaudė. ...(nes) man padės
šios šventės švęsti. Nors būda Viešpats Dievas, todėl aš nebū
mas Mesįjas ir žmonių tokiu pri siu sugėdintas".
pažintas, Jėzus įjoja į Dovydo
Dievu viliasi tie, kurie renka
sostinę ne ant putojančio žirgo, si verčiau būti žmonėmis, nei
bet ant kuklaus „darbinio gyvu skriausti ar žudyti kitus. Jie ži
lio" — asilo. Net ir įžengdamas no, kad, nors ir būtų nužudyti,
į Jeruzalę, žmonėms valiuojant jie nebus sugėdinti. Bet tai ne
jį kaip Dovydo sūnų, Jėzus lieka lengva. Ir Jėzus „nustatė savo
arti žemės, arti darbininkų, veidą lyg titnagas kietą", žino
paprastų darbo žmonių.
damas, kad bus kankinamas ir
Jėzaus įjojimas į Jeruzalę pri draskomas. Žmogiškai — tai
mena ir Abigailę, nuolankiai kvailystė, bet, anot Pauliaus,
ant asiliuko atjojusią į Dovydo tai Dievo išmintis, vykdoma dėl
kariuomenės stovyklą ir par meilės: kad meilę patyrę žmo
puolusią prieš Dovydą, maldau nės nebebombarduotų Sarajevo,
jančią jo atleidimo už savo vyro nebesipjautų Afrikoje, dalintų
ir jo karių nusikaltimą prieš si vandeniu dykumoje, užmo
karalių, kad Dovydas atsisaky kesčiu už darbą Lietuvoje, drau
tų jiems numatytos mirties gystės valandėle su vaiku ar se
bausmės (1 Sam 25). Ji atjojo neliu Amerikoje.
Anot giesmės laiške Filipienuolankiai, nes nuo jos tarpi
ninkavimo priklausė daugelio čiams (Fil 2:6-11), kaip tik dėl to,
kad Jėzus nusižemino kaip
žmonių gyvybės.
vargšas
tarp vargšų, jis buvo
Jeruzalės žmonės sutiko Jėzų
garbėje
išaukštintas.
O tai yra
kaip karalių, klodami jam po
ir
mūsų
pašaukimas.
kojų savo drabužius, modami
verbomis, sveikindami

kaip

Aldona

Zailskaitė

NEMIRK, LIETUVA...
Kelionės p o S e i n ų k r a š t ą įspūdžiai
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T ^ a g i y pražydo žvaigždynai. Vienišos sodybos vilio
jo langų švieselėmis. Mašina palengva sliuogė keliu tarp
vėpūtinių, retkarčiais užstrigdama. Taip iš Punsko privažiavome ir Šlynakiemį, Valdos Malinauskaitės ūkį.
Ii tolo išvydome ant kalvos berymantį dviaukšti mūrinį
namą. Tačiau kalias link jo buvo užpustytas. Teko
maliną palikti pakelėje ir pėstute eiti, kaip Petras Rolofas sakė, į paskutini knygnešių punktą.
Sūnys pažino Petrą Rolofą. Pasak jo, šiame name
gyvena geroji Lietuvos dvasia, moteris karžygė,
nešinanti nuovargio ir liūdesio. Nors iš pirmo žvilgsnio
to negalėjau pasakyti: jauna ūkininkė Valda Malinaus
kaitė atrodo pavargusi, pailsusi nuo dienos darbų.
Tačiau, kai atsisėdome jos pilies viename iš septynių
kambarių, pamočiau Valdą kitokią.
Nepaprastai tylią ir santūrią. „Ačiū ui 'Valstiečių
laikraštį' ir man, ir mūsų visam kaimui tai nemaža pa
guoda. Mums labai svarbi laikraščio lietuviška dvasia
ir teisybė apie gyvenimą, žmones. Mes irgi Lietuvos ūki
ninkai"... — pasakė Valda ir nutilo.
44 na ūkininkė, gimusi ir išaugusi šiame kaime.
1978 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, reda
gavo „Aušrą". Mirus tėvui, grįžo į tėviškę. Ji negalėjo
palikti savo motinos, sesers su negalia. Ji negalėjo

— Kas gali būti blogiau už ko
munizmą?
— Pokomunistinis laikotar
pis. Taip į šį klausimą atsakė
Čekijos prezidentas Vaclav Ha
vel. Be abejo, šiandien Europoje
jis yra naujosios demokratijos
autoritetas. Čekai yra turbūt
vienintelė iš komunizmo replių
išsivadavusių tautų, kuri ne tik
demokratiniais pagrindais at
statė savo valstybinę nepriklau
somybę, bet ir sugebėjo iki šiol
išlaikyti demokratinę santvar
ką. Ir tai, be abejo, yra ir Havel
nuopelnas. Čekams dalinai gali
prilygti tik slovėnai ir estai.
Pasibaigus Pirmajam pasauli
niam karui, čekai ir slovakai
išsivadavo iš Austro-Vengrijos
imperijos replių ir skubiai sukū
rė demokratinę Čekoslovakijos
valstybę. Šios valstybės demok
ratija šviesiausiu pavyzdžiu
spinduliavo visoje to meto Eu
ropoje. O Praha skaitėsi „de
mokratijos lopšiu". Tik gaila,
kad Chamberlain ir Hitlerio
pragaištingas sandėris sunai
kino šią demokratiją ir čekų
tautą pasmerkė ilgų metų bol
ševikinei vergijai.

J O N A S DAUGĖLA

metais susideginimo dieną at
nešdavo gėlių ir jas padėdavo to
je vietoje, kur susidegino jau
nuolis. Jį sekdavo studentų bū
riai, ir kiekvienais metais susi
darydavo antikomunistinė de
monstracija. Saugumas negalėjo
to pakęsti, Havel suėmė ir
žiauriai kankino.
1989 m. lapkričio mėn. 17 d.
tie patys studentai Prahoje su
rengė „aksominę revoliuciją" ir
atstatė Čekoslovakijos nepri
klausomybę. V. Havel buvo iš
rinktas naujosios Čekoslova
kijos prezidentu. Šiandien su V.
Havel nuomone skaitosi visas
Vakarų pasaulis.
Jis pirmasis įspėjo pasaulį,
kad, komunizmui sugriuvus,
tautose bus pastebimas tam
tikras ekonominis ir socialinis
atgimimas. Tačiau šis atgimi
mas sudarys sąlygas susikurti
didžiulei ir galingai krimi
nalinei klasei. Šis nelemtas jo
pranašavimas šiandien jau pil
nai išsipildė, šiandien Rusijoje
ir Rytų Europoje nevaržomai
siaučia mafija.
Jis taip pat tvirtino, kad, ko
Tuo metu Čekoslovakija galė munizmui žlugus, bus neįmano
jo didžiuotis žymiomis asmeny ma naujas valstybes sukurti tik
bėmis, kurios tikėjo demokra parlamentarines demokratijos
tijos idealais ir kovojo už juos. pagrindais. Tautos, atpratusios
Kas nežino T. G. Masaryk arba pasitikėti savo jėgomis, ieškos
E. Beneš. Jie buvo neabejotini stipraus ir autoritetingo prezi
demokratijos ideologai ir kovo dento, kuris išspręstų visas kas
tojai už demokratiją. Jų tra dieninio gyvenimo problemas.
dicijas ir pilnutinį demokratijos
Bolševikų nomenklatūros li
supratimą šiandien tęsia V. kučiai sugebėjo išnaudoti šias
Havel. Jis yra menininkas ir žmonių nuotaikas. Tik gaila,
mokslo žmogus. Tuo pačiu jis kad jų pastatyti tie autoritetingi
nuolat turėjo organišką ryšį su vadovai pirmoje eilėje savo ga
čekų tautos jaunąja karta, o lias išnaudojo, kad patikintų
ypač su akademiniu jaunimu. sau ir savo bendrininkams pa
Dar 1969 m., protestuodamas togų, pelningą ir saugų gyveni
prieš bolševikų smurtą, jaunas mą. Jie nei kiek nesirūpina tau
studentas Jan Palach centrinėje tos gerove ir jų socialine apsau
Prahos aikštėje apsipylė žibalu gair susidegino. Panašiai 1972 m.
Ilgesniame pasikalbėjime su
Kauno teatro sodelyje, šaukda prancūzų žurnalo La Figaro
mas „laisvė mano tėvynei", su bendradarbiu V. Havel aiškino,
sidegino mūsų jaunuolis Romas kad šiandieniniai komunistai
Kalanta. Havel kiekvienais jau visai nebetiki į Karlo Mark

so teorijas ir visai nenori jų at
statyti bei vykdyti „Kapitalo"
programas. Jie tik neatsisako
valstybinio kapitalizmo. Bet jie
siekia, kad valstybinis kapitalas
tarnautų tik jų reikalavimams.
Šių dienų komunistai stengiasi
suorganizuoti jėgą, kuri jiems
pagelbėtų ne tik paimti valdžią
į savo rankas, bet ir joje išsilai
kyti. O Rusijos komunistai yra
linkę tą jėgą naudoti ir kitų
pavergimui, ir tautų naiki
nimui. Tuos jų siekimus ryškiai
liudija čečėnų tautos tragedija
ir nuolatiniai grasinimai Balti
jos tautoms.
Tad, Havelo nuomone, šian
dien nėra pavojaus, kad komu
nistai stengtųsi atstatyti anų
dienų komunistinę santvarką.
Nėra pagrindo manyti, kad jie,
atėję į valdžią, vėl naudotų stali
ninius metodus ir vėl suiminė
tų, į kalėjimus kištų nekaltus
žmones, vykdytų masinius
trėmimus ir pan. Tačiau jų
neo-nacionalistiniai siekimai
gali būti dar daugiau pavojingi.
Turint omeny, kad jie šiuos
siekimus yra pasirengę mili
taristine jėga įgyvendinti.
Lietuvoje artinasi naujo
Seimo rinkimai. Šios Havel pa
stabos turėtų būti ypač įsidėmė
tinos mūsų demokratinių poli
tinių junginių vadovams. Savo
rinkiminėse programose jie ne
turėtų ribotis tik geresnio eko
nominio gyvenimo ir šviesesnės
ateities pažadais. Jie turėtų
galimai labiau suartėti su mūsų
kaimo žmonėmis ir balsuoto
jams aiškinti, kokie pavojai gre
sia, jei jie vėl laisvais rinkimais
patikės valdžią dabartinei LDD
partijai.
Pagaliau V. Havel sako: „Ko
munistai vėl organizuoja naują
jėgą. Ir šį kartą ši jėga jiems
nėra reikalinga skleisti pasau
lyje Karlo Markso ir jo mokinio
Lenino teorijas. Šią jėga jie nau
dos savo nacionalistiniams tiks
lams įgyvendinti. O Rusijos ko
munistai šią jėgą naudos Sovie
tų Sąjungos atstatymui.

„Gintaro" ansamblis ne tik gražiai ioko, bet ir skambiai dainavo. Gintarieiiai Čikagoje kovo
23 d. įvykusio „Draugo" koncerto metu, Jaunimo centro scenoje.
Nuotr. Jono TamalaJčio

palikti savo žemės, jos laukų, miškelių, ežerų. Negalėjo
palikti tų 44 ha žemės, kur kiekvienas lopinėlis be galo
brangus, lyg būtų jos kūnas ir kraujas. Pavasarį, at
gintus žolei, atgimsta Valda, eidama ir skubėdama at
siliepia į žemės šauksmą.
„Reikia justi žemę... — tylus Valdos balsas. Tai mano
tėvų, prosenelių žemė. Tai Lietuva".
„Tai Lietuva", — skamba taip galingai, niekas ir
niekada tyroje Valdos širdyje nenustelbs šio jausmo. Ir
dabar, šią akimirką, atmintyje atgyja Valdos Mali
nauskaitės laiško Lietuvos ir Lenkuos užsienio reikalų
ministrams, beje, paskelbto Lietuvos spaudoje („Kauno
aide", 1992 m. nr. 7). Šį laišką skaičiau Petro Rolofo na
muose Kaune.
Štai ką rašė ūkininkė dviejų valstybių ministrams:
„...Atskirtas brolis nuo brolio, sesuo nuo sesers. Sulaužy
ti likimai, nuniokotos dvasios, nenurimstančios širdys,
nuliūdę veidai... Pažeminto, įbauginto, supančioti ver
go jausmai ir mintys. Jos lydi kartų kartas, apgauti 1920
metų spalio 7 dieną Suvalkuose), užpulti (Želigovskio
tų pačių metų spalio 9 dieną), okupuoti. Lig šiai dienai
okupuoti. Ir taip jau aštunta dešimtis metų.
Mes — ne „mažuma". Mes tos pačios lietuvių tau
tos dalis. Mūsų žemė, mūsų Seinų — Suvalkų krašto
žemė — tos pačios vienintelės pasaulyje Lietuvos žemė.
Klasta ir jėga užgrobta ir nuo jot atskirta. Ir abiejų vals
tybių ministrams susitikus Sausio Tryliktąją Vilniuj,
blykstelėjo viltis, kad skriauda bus įvardinta ir atitaisy
ta. Manėm, einam laisvės, demokratijos ir teisybės link.

Danutė

Bindokienė

Plaka, vai plaka...
Verbų sekmadienio ryte, timi: jeigu buvo lemta atsidur
anksčiausiai namuose išvirtęs iš ti svetimuose kraštuose (daž
lovos, turi teisę verba užvežti te- niausiai prieš savo norą), tai
begulintiems. Ir ne švelnia, kiekvienam skirta ir speciali
lanksčia palmės lapo atplaiša, misija — padėti Lietuvai siekti
kaip esame pratę šiame krašte laisvės. Argi reikia stebėtis, kad
parsinešti iš bažnyčios, pasibai šiandien daugelis jaučiasi nusi
gus Verbų sekmadienio pamal vylęs — juk išeiviją ištisus
doms, o šmaikščia, dygia kada dešimtmečius kankino ..kito
gio šaka. Nenuostabu, kad pa kios Lietuvos ilgesys..."
plaktasis nedelsiant žadėdavo
Verba, atrodo, labai populia
Velykų rytą duoti plakančiajam
ri ir mūsų tėvynėje: ja vieni ki
kyšį — gražų margutį, jeigu
tus plaka partijų vadai, Seimo
liausis per pakinkius kadagiu
atstovai, iš šiitų vietų išstumti
čaižyti. „Verba plaka, ne aš
vyriausybės nariai ar samdy
plaku..." — tokia jau tradicija.
tieji jos tarnautojai. Spygliuo
Ne vien Velykose margučių pri
tais žodžiais kasdien plakama
sirinkti, bet galbūt tiksliau už
kasdienybė, nors šiuo atveju ji
seną pagonišką paslaugą padė
vertesnė net aštresnės verbos ir
koti. Juk paplakimas, pava
kietesnės rankos. Pasitvirtina
sariui grįžtant, žalia, gyvo me
šiurpi tiesa: skurdžiai dar la
džio šakele reiškė visokeriopą
biau skursta, o turtuoliams ir
gėrį: sveikatą, jauną išvaizdą,
„velnias į košę spirgučių
grožį ir skalsą. Tai lyg pava
įkrečia, kad tik riebiau būtų..."
sarinių vitaminų dozė — nors
Vyriausybė skundžiasi išbai
reikia raukytis ryjant, bet jų
gusi pinigų atsargas, tad neiš
veikimas žmogui labai naudin
moka algų, negali pasirūpinti
gas.
vienintelės daugelio pensininkų
Ne tik lietuviai, bet visa žmo vilties — „Sodros" — likimu,
nija yra įsitikinusi, kad savos nežino, ui ką reikės pirkti ku
visuomenės, vyriausybės, savo ro kitai žiemai, taisyti kelius,
artimo „paplakimas" yra di atsilyginti ūkininkams už pro
džiai naudingas. Juk plakti ga duktus: vargų sąrašas ilgesnis,
lima ne vien kadagio šakele, ar kaip ta mūsų liaudies pasakos
ba apskritai verba, bet ir liežu „lino mūka". Tačiau valdantieji
viu, ir rašytu žodžiu, ir kitais moka skirstyti reikalus į svar
būdais, š i operacija paprastai biuosius ir antrinius. Prie svar
atliekama, „tik gero linkint" biųjų: kelionės į užsienį, vilos,
(taip visuomet sakoma kritikuo limuzinai su šoferiais, daug
jant) — parodyti, kas taisytina, sekretorių, prabangūs pokyliai,
kas negerai daroma. Esame taip ordinų kalimas, paminklų sta
įpratę „plakti", kad dažnai tyba... Paskutinėje vietoje —
pamirštame antrąją to paties žmonių gerovė arba bent paken
medalio pusę — retkarčiais ir čiamas gyvenimas.
paglostyti...
Net Verbų sekmadienio ne
Neseniai, pasitaikius progai
susitikti su neeiliniu žmogumi, laukęs, buvęs Lietuvos ambasa
atvykusiu iš Lietuvos praleisti dorius Didžiajai Britanijai R.
kiek ilgesnį laiką mūsų tarpe, Rajackas, pasinaudodamas ne
jis nusistebėjo, kad užsienio kadagio šaka.o „Respublikos"
lietuviai savyje sukaupę labai puslapiais (kovo 26 d.), atsa
daug kažkokios pagiežos, tiesiog kančiai užvežė prezidentui Bra
pykčio. Ypač nūdienės santvar zauskui už visas buvusias ir
kos Lietuvoje atžvilgiu, bet esamas blogybes, įsigalėjusias
kritikos žodžių netrūksta ir valstybėje nuo jo preziden
savosios bendruomenės adresu. tavimo pradžios (ir dar anks
Juo vyresnio amžiaus žmogus, čiau), bet labiausiai už nedėkin
tuo rūškaniau į viską žiūri, gumą, kad, neatsižvelgdamas į
tarytum skuba, kol dar išgali, draugystę ir praeities nuopel
visas blogybes išskaičiuoti ir nus, vis dėlto pašalino Rajecką
iš patogios ambasadoriaus vie
savo nepasitenkinimą išlieti.
Galbūt tautiečiams iš Lietu tos. Labai naudinga, kai drau
vos, patekusiam į užjūrio lietuvių gai pereina į opoziciją, nes at
gyvenimą pirmą kartą, daug skleidžia tokių užkulisių, kurių
kas nauja, neaišku, o mūsų nuo eiliniai piliečiai paprastai net
taikos atrodo pernelyg pesimis sapnuote nesapnavę. Nors vy
tiškos, bet jos turi logišką riausybė pareiškė pasipiktini
pagrindą. Šie žmonės, jau per mą („Diena" ir „LR", kovo 27
žengę senatvės slenkstį, arba d.) ne tik Rajecku, bet ir „Res
pasiruošę netrukus per jį ženg publika", tačiau, pasak to laik
ti, kone visą gyvenimą svetur raščio redaktoriaus: „daugelio
praleido, besisielodami ne tiek R. Rajecko priekaištų valstybės
savo ir savo šeimos reikalais, vadovui pagrįstumas matomas
bet toli paliktosios tėvynės gero plika akimi". įdomu, kai „varnas
ve. Jie jungėsi į visuomeni- varnui" pradeda akis kapoti...
nę-organizacinę veiklą, nes Už tokį „paplakimą" ankstyva
tikėjo jos prasmingumu ir savo verba Lietuvos prezidentas
daug platesnės apimties paskir neatsidėkos nei kapa margučių.

Rodės, nukris tiek dešimtmečių slėgęs akmuo ir lietu
vio ir lenko širdį... Prašviesės veidai, sustiprės rankų
paspaudimai...
Deja... Pasirašyta deklaracija, tai duotų ir netesėtų
pažadų tęsinys. Tarsi Seinų-Suvalkų lietuviškos žemės
ir jos tūkstančių lietuvių lyg ir nebūtų?
Ponai! Seinų-Suvalkų kraštas taip pat nuo amžių
sulaistytas lietuvio prakaitu, ir ašarom, ir krauju! Ir
mūsų krašto savanoriai kėlės ir metę plūgą bėgo ginti
savo žemės, savo laisvės, savo Tėvynės, savo Lietuvos!
Savo kaimų ir savo sodybų! Jie žuvo, daug jų žuvo, jie
guli ten, — Berznyko, Seinų, Punsko kapinėse, — mūsų
krašto savanoriai, paprasti artojai, lig paskutinio ato
dūsio gyvenę viltimi, kad jų kova, kad jų auka atneš ir
šiam kampeliui laisvę.
Tad ką gi, ponai, diplomatai, pasakysim jiems, tiems
žuvusiems, sustoję vėl prie jų kapų?... Ką pasakysim?...
Su kokia sąžine pas juos nueisim, — ar be jos?.. Ir ką
jiems pasakysim?!.. Kad pardavėm? Kad išdavėm?! Tada
verčiau jau negyventi...
Tiesa. Tik skaudžios tiesos pasakymas palengvins
mūsų gyvenimą, priartins mūsų tautas, sukels pasi
tikėjimą.
Ar išgirsim?! Tsip norėjosi išgirsti lenko diplomato
Žodžius: ,3roli lietuvi, susitarėm (1920 m. spalio 7
dieną), bet po dviejų dienų apgavom. Su žymiai didesne
savo kariauna sudavėm tavo valstybei Lietuvai didžiulį
smūgį, užėmėme jos žemes, nuskriaudėm tautą. Uždą
vėm jai daug skausmo.

Kryžiaus akivaizdoj prisiekėm (1920 m. spalio 7 die
ną), ir priesaiką sulaužėm. Išdavėm. Prisipažintam
kaltais". Ši paprasta tiesa nutildytų ne tik abiejų tau
tų širdis, suartintų valstybes, bet nuramintų pasaulį.
Nepasakius šios tiesos — neįvardinus ir nepasmer
kus Želigovskio klaidos, — argi galimos kokios nors su
tartys?.. Ir ko jos bus vertos?.. Kaip gi pasitikėti nau
jais gerais ketinimais ir pažadais, sutartimis ir dekla
racijomis?"
Šį laišką Valda Malinauskaitė rašė 1992 metų va
sario 9 dieną. Ar skaitė ministrai Šlynakiemio ūkininkės
Valdos Malinauskaitės žodžius? Pažadėjau, kad laiško
nuorašą perduosiu P. Gyliui, persiusiu paštu ministrui
ir šį straipsnį. O „Valstiečių laikraštyje" išspausdintą
pasakojimą apie Valdą Malinauskaitę ir jos laišką Pet
ras Rolofas išvers į lenkų kalbą ir pasiųs Lenkijos
užsienio reikalų ministrui. Nors pavėluotai, bet pasieks
jos tiesa adresatus.
Beprasmis laiko eikvojimas? Galbūt... Nors, ką žinai
— ims ir sudrebės politikų širdys, pamąstys. Juo labiau,
jog Valda šventai tiki, kad ateities politikai ims ir nu
spręs atitaisyti skriaudą, kurią Lenkija padarė Lietu
vai ginklu ir klasta, atplėšdama jos gimtinę nuo savos
valstybės ir savos tautos. Didelis tikėjimas kalnus
verčia, per jūras kelius nutiesia... O gal?
Pailsėjome, atsikvėpėme Valdos namuose. Išėjome
į naktį. Leidomės žemyn nuo kalniuko. Tylėjome. Vis
dar bijodami išsklaidyti tą gėrio pajautą ir didelį tikėjimą

-

(Pabaiga)

DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m. kovo mėn. 30 d.

POKALBIS SU PASAULIO
LIETUVIŲ CENTRO
TARYBOS PIRMININKU
Pasaulio lietuvių centras
įsikūrė 1987 m. netoli Čikagos,
Lemonte. Šiuo metu Lemonto
miestelis ir jo apylinkes sparčiai
auga, plečiasi. Nemažai lietu
vių, ypač jaunesnių šeimų, apsi
gyvena jo apylinkėse.
Kiekvienais metais norisi pa
žiūrėti į Pasaulio lietuvių cent
ro einamą kelią, o taip pat pa
kalbėti apie centro ateitį.
Šiais metais PLC tarybos pir
mininku išrinktas architektai
Rimas Griškelis. Rimas turi
savo architektūros firmą Čika
gos miesto centre ir jai labai
sėkmingai vadovauja. Vienas iš
daugelio dabartinių projektų
jam labai įdomus: tai pertvarky
mas Northvvestern universiteto
sporto stadiono. Ir PLC ateities
planavimas bei tvarkymas jam
nesvetimas, nes tai jo profesija.
Norėdama, kad platesnė lietu
vių visuomenė sužinotų apie
PLC ir jo ateities planus papra
šiau Tarybos pirmininką Rima
Griškelį atsakyti į keletą
klausimų.
— Daug kalbama apie PLC
reikalingumą ir jame vyks
tantį lietuvišką veikimą. Ar
pasiteisino steigėjų viltys su
jungti po plačias Čikagos
apylinkes gyvenančius lietu
vius?
— Taip, labai pasiteisino.
Sunku buvo net numatyti, kad
šioje apylinkėje per tokį trum
pą laiką apsigyvens tiek daug
lietuvių, o ir seniau įsikūrė pla

čiuose užmiesčiuose, taip gau
siai Įsijungs į šį centrą. Steigė
jai gal per daug nė negalvojo,
kad ir lietuviškos jstaigos ar or
ganizacijos įkurs savo raštines
centro patalpose. Buvo atėjęs
laikas kurti tokį centrą, ku
riame sau tinkamą vietą rastų
ir vyresnieji, ir jaunesnieji. Šioje
apylinkėje taip pat reikėjo lietu
viškų maldos namų. Šiandien
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija savo lankytojų skaičiumi
labai sparčiai auga. Aš manau,
kad centras peržengė steigėjų
troškimus, o gal net ir norus.
— Matome, kad centras ge
rai tvarkosi ir gyvuoja, bet
norime žinoti, kokia centro
finansinė padėtis?
— Finansinė padėtis tvarkoje.
Centras išsilaiko iš aukų, nuo
mų ir įvairių komitetų didesnių
ar mažesnių renginių. ,.Bingo"
žaidimai labai daug padeda ir
pinigai centro išlaikymui ateina
nebe vien iš mūsų lietuviškų ki
šenių.
— Centro patalpos labai di
delės. Žinome, kad jame yra
Pal. Jurgio Matulaičio mi
sija, Maironio mokykla, Montessori mokyklėlė „Žiburė
lis", Lietuvių dailės muziejus,
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir „Pasaulio lietuvio"
raštinė, Lietuvių fondo raš
tinė, skautų būstinės, krautu
vėlės, patalpos tautinių šokių
grupių repeticijoms, vyres
niųjų buteliai ir kelios ame-

Rimas ir Regina Gnškeliai.

The Best to the

Balticsl

rikiečių mokykloms nuomo
jamos patalpos. Ar centro pa
talpos jau gerai panaudotos?
— Centras jau labai plačiai
naudojamas, bet dar ne visiškai
panaudotas. Dar yra daug neiš
naudotų ar mažai naudojamų
patalpų. Dar turime daug vietos
plėtimuisi. Svarstome, ką toliau
darysime su tomis patalpomis.
— Ar yra galimybių liku
sias patalpas pritaikyti nau
dojimui?
— Yra daug galimybių liku
sias patalpas panaudoti. Mo
kykla labai auga ir jai reikia
daugiau klasių. Reikia tinka
mos salės koncertams ir kitiems
kultūriniams renginiams, rei
kia gražesnės salės pokyliams.
Be to, labai reikia patalpos spor
tui, jeigu norime, kad mūsų jau
nesnieji iš pat mažens pamiltų
savo lietuviškus centrus ir juo
se praleistų savo laisvalaikius.
— Norėtume žinoti, kaip
tvarkosi Pasaulio lietuvių
centras?
— PLC turi tarybą ir valdybą,
o, reikalui esant, sudaro specia
lius komitetus. Taryba suside
da iš 15 rinktų asmenų. Taryba
išrenka ir patvirtina valdybos
pirmininką, paruošia ateities
veiklai planus, o valdyba rūpi
nasi visais kasdieniniais rei
kalais.
— Kaip galima tapti centro
nariu?
— Mano nuomone, kiekvie
nas lietuvis, lankantis centrą,
yrajo narys, bet, jeigu nori cent
ro veikloje dalyvauti ir turėti
balsavimo teise, reikia paauko
ti 200 dol. Be to, iš nario dar
prašome kiekvienais metais pa
aukoti po 100 dol. centro išlai
kymui. Centro nariais gali būti
ne tik pavieniai asmenys, gali
būti organizacijos ar įvairios ki
tos grupės. Nariai dalyvauja
centro veikloje, balsavimuose,
tai ne tik pareigos atlikimas,
bet ir garbė būti centro nariu,
prisidėti prie centro augimo ir
lietuvybės išlaikymo.
— Ar asmuo, paaukojęs
centrui didesnę sumą pinigų,
gali nurašyti juos nuo paja
mų mokesčių?
— Taip. Asmuo, paaukojęs
centrui pinigų, gali juos nu
rašyti nuo pajamų mokesčių, o
nurašymo dydis priklauso nuo
kiekvieno asmeniškos padėties.
Asmenys, paskolinę centrui
stambesnę sumą pinigų be pro
centų, irgi gali nusirašyti nuo
mokesčių.
— Kaip žinome, jau seniai
esate įsijungęs į PLC veiklą,
o dabar esate tarybos pirmi-
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1996 METAIS KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS
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šią vasarą kviečiame keliauti su mumis.
901

Lithuania and Latvia Jetvish Heritage
gegužės 19-28
10 dienų kelionė

902

Taste of Lithuania
birželio 8-17

10 dienų kelionė

Discover Lithuania
liepos 7-19

13 dienų kelionė

Baltic Tour
rugpjūčio 3-17

15 dienų kelionė

903

904

905

Roots Tour to Lithuania
rugsėjo 7-21
15 dienų kelionė

906

Imperial Splendors of Germany,
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austria
geg. 25-birž. 4
11 dienų kelionė

907

Fjords of Norvvay
rugsėjo 7-16

908

KĄ

C
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Jaunavedžiai Dalytė, Rūta ir Mykolas-Jonas Scheuren

10 dienų kelionė

Spain, Morocco & Portugal
rugsėjo 13-29
17 dienų kelionė
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos
prašome kreiptis į mūsų raštinę.

American Travel Service

IŠLEIDO DUKRELĘ I
MARTELES

9439 S. K e d z i e , Evergreen Park, IL 60805-2325
Tel.: 708-422-3000, Tel^800-422-3190
FAX 708-422-3163

Rimas ir Danguolė Cibai, my -baigė- Barat kolegijoje, Lake
limą dukrelę Dalytę išleisdami Forest, Illinois. 1991 m. birželio
PRIVATŪS SEKLIAI S E K S
į marteles, 1995 m. gruodžio 30 mėn Dalytė Vilniaus universi
NEIŠTIKIMUOSIUS
d. surengė iškilmingas vestu tete studijavo- lietuvių kalbą.
Šiauliuose savo veiklą pradėjo
ves, sukviesdami plačiąją gimi "Tuo" mėhi jai teko išgyventi
nę ir draugus.''
* ^ISūoną įvykį — aą. arkivyskupo privačių tyrimų biuras, kurį
Dalytė, gimusi mums besiku- Jttfijono Steponavičiaus l'ai- įkūrė šiaulietis Anatolijus
riant Floridoje, dažnai džiugino '• ffotttveš, riet garbės sargyboje Kraailnikovas, nuo 1973 iki
1992 metų dirbęs sovietinės
savo įgimtu talentu šokiui ir 'turoti prie jo karsto,
jautrumu muzikai, kuriuos ori ' g y v e n d a m a Floridoje Dalytė kariuomenės kontržvalgybos
ginaliomis šokio improvizaci priklausė tautinių šokių šokėjų karininku. Sausio 1 1 d . įregis
jomis reikšdavo, atsiliepdama vieneto jaunesniųjų šokėjų gru truotoje individualioje įmonėje,
tėvelio akordeonu grojamoms pei. J šią Šokėjų grupę įsijungti be A. Krasilnikovo, dirba dar du
įvairioms melodijoms. Lanky pakvietė ir savo artimą draugą žmonės.
Pasak A. Krasilnikovo, planą
dama lietuviška šeštadieninę Mykolą Scheuren. Jų draugystė
įkurti tokį biurą jis brandino jau
mokyklą, balet»aj«ter-io Simo . baigėsi vestuvėmis.
Besiruošiant vestuvėms, Da kelerius metus, nes, savo noru
Velbasio lavinama, ji puikiai
lytei puikų mergvakarį Bobelių
atlikdavo baleto aokius.
Po Mišių svečiai rinkosi erd
Vėliau, tėvams apsigyvenus namuose suruošė jos draugė Al
vioje
Jachtklubo salėje. Čia, pro
Pietų Amerikoje, Dalytė ten dona Bobelytė-Petraitienė.
tautinių
šokių šokėjų ir lietu
i
Sutuoktuvės
1995
m.
gruodžio
mokėsi ir baigė gimnaziją. Stu
viškų
juostų
supintus vartus
30
d.
įvyko
St.
Petersburge,
dijoms grįžusi į;.JAV-es, ko
atėję
jaunieji
su
duona, druska
Floridoje,
Maloningosios
Dievo
munikacijos mokslų studijas
Motinos bažnyčioje. Vieta buvo ir vynu buvo sutikti jų tėvelių
ninkas. Ar taryba yra numa gražiai įuiminuota, gėlių puokš — Rimo ir Danguolės Cibų, Jon
čiusi kokius naujus projek tėmis ir -vainikais papuošta. ir Beverly Scheuren. Jaunave
tus centro pagerinimui, pra Sutuoktuvių iv. Mišios vyko 6 džius sveikino vestuvių puotos
vivc Dalytę iki altoriaus paly- dalyviai, draugai ir tautinių
plėtimui?
— Planų turime daug irfvai- dėja jos tėvelis Jonas Rimas Ci šokių šokėjai, kurie, P. Gečienės
rių. Vienus jau reikėtų pradėti baisi Sv. Mišias aukojo ir jauna vadovaujami, vaišių metu links
vykdyti artimoje ateityje, o ki vėdlių santuoką palaimino kun. mino svečius.
Gyvendami St. Petersburge,
tus palikti tolimesnei. Pirmas ir Jtfffo Rrvero. Mišių skaitinius
didžiausias rūpestis, kur. gauti skaitė seselė Teresa ir Tesą Ur jaunavedžiai dalyvauja tautinių
pinigų tų planų įgyvendinimui. bonaitė. Pirmieji pabroliai buvo šokių repeticijose ir ruošiasi
Galvojame pastatyti kokius 25 Chr. Scheuren ir Paulius Cibas. dalyvauti š.m. liepos 6 d.
ar 50 butelių (conckanimumT vy Milių metu skambėjo pasauli Čikagoje vyksiančioje Lietuvių
resnio amžiaus žmonėms priei nių kompozitorių — Bacho, tautinių šokių šventėje. Be to,
namomis kainomis. Planuojame Waįrnerio, Schuberto, Mendel- vykdami savo didžiojon povespertvarkyti apatinę salę, kuri sono, Beethoveno ir kt. klasi tuvinėn kelionėn, žada aplanky
tiktų kultūriniams renginiams kinės muzikos kūriniai. Puošni ti Lietuvą.
Jaunavedžiams linkime sėk
ir sportui. Bandysime mažes Švį. Marijos bažnyčia buvo
nius projektus vykdyti palaips pilkutėlė šventiškai nusitei mės ir laimingo gyvenimo.
Veronika K u l b o k i e n ė
niui, o didesnius atidėti toli kusių dalyvių.
mesniam laikui. Tikrai esame
pasiryžę kažką daryti, nes cen
tras mūsų lietuviškam gyve
nimui darosi vis reikalingesnis
AMERICAJV r
ir reikia jo naudojimą plėsti.
.
— Arčiau susipažinęs su
PLC veikla, jo išlaikymu, k o
! norėtumėte paprašyti ii lietu
viškos visuomenes ir iš cent
ro narių?
— Kviečiu, lankykite Pasau
lio lietuvių centrą, paremkite jį
savo aukomis, darbu. Prisidėki
me visi prie centro gyvavimo:
jauni, vyresni, seniau ar dar tik
naujai atvykę. Jei visi prisidė
sime, tai galėsime atlikti
didelius darbus, ne tik sau, bet
ir ateinančioms kartoms, šie.
Pasaulio lietuvių centro vardu
pavadinti, lietuviški namai yra
B«fmont/C«ntr«l
NEW OFFICE
mūsų visų ir visi juose tilpsirae.
8512 Golf Rd
5637 W. Belmont
Lemonte, jo apylinkėse įr
Niles, IL 60714
tolimesniuose užmiesčiuose
Tel. 312-237-4747
gyvena daug lietuvių ir PLC
TeL 847-581-9800
Noftn SMM
darosi visų mūsų lietuviškos
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kultūros centru. Kviečiame būti
3000 N. Milwaukee
centro nariais, prisidėti prie jo
5150 W. Belmont
Tel. 312-489-4999
išlaikymo ir augimo, t Pasaulio
Tel. 312-685-2020
FarNorth
lietuvių centras dar labai ilgai
4801W.
Peterson
OUT
OF
STATE
I gyvuos.
Tel.
312-725-9500
Dėkoju už pokalbį.
l-(800)-342-5315
Bronė Nainienė

palikes tarnybą armijoje, liko be
pragyvenimo šaltinio. Jo nuo
monė, šiuo metu Lietuvoje
panašių biurų mažai, o kaip
rodo praktika, jie turi per
spektyvą.
Kadangi Šiaulių privačių ty
rimų biuras gyvuoja tik antra
savaitė, tai jos vadovas sakė
konkretaus užsakymo dar ne
vykdąs. Potencialūs klientai jau
teiravosi, ar biuras padės išieš
koti skolas, rasti pavogtą
automobilį.
.K1
Biuras pasirengęs atlikti ir in
tymaus pobūdžio užsakymus —
atlikus tyrimą, patvirtinti arba
paneigti įtarimus dėl sutuokti
nių ištikimybės. Kainos už
paslaugas kol kas nenustatytos,
tačiau, pasak A. Krasilnikovo,
užmokestis už atliktą darbą bus
nustatomas pagal susitarimą.
J A U N A V E D Ž I U S SAUGOS
POLICIJA
Nuo šiol Klaipėdos santuokų
rūmus šeštadieniais saugos poli
cijos pareigūnai. Šeštadieniais,
kai vyksta iškilminga santuokų
registracija, policininkai padės
apginti jaunavedžius nuo juos
„reketuojančių" vaikų. Pasta
ruoju metu jie tiek suįžūlėjo, jog
negavę saldainių, jaunavedžių
palydą apmėto akmenimis ar
suledėjusio sniego gabalais.
Klaipėdos savivaldybė prane
šė, jog vaikai kelis kartus net
apvogė jaunavedžių automobi
lius.
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Lithuanian Highlights
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DįPARTUKE
M»y28
June 10
July 8
Aug 14
ScptS

$1997
$2069
$2069
$2069
$20(9

JTI
The Best of Lithuania
1
•

JOBJ

O607LT16LF
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DEPARTURE
May 7
Aug 2S

SŠ^
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Baltic Trrasures
TOtW>
I 0604BTV17LF

$312t

Lithuania in a Nutshcll
TOUR i
[VV0823LT9S

DEPAJO-URE
Aug 21

$17t7

Christian Pilgrimage

$2264
$23*4

OJfflJL

Spotlight on the Baltics

July K

$1876

Jewish Heritage Tours

m
$2498 "
$2793

AVAItABLE ON REOUEST
(Minimom 15 PAX)

RAŠOME LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE KAUNE IR PANEVĖŽYJE.
APMOKĖJIMAS GALI BŪTI AMERIKOJE. ARBA LIETUVOJE.
GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ.
VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS, ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ, KELIONĖMIS
LAIVU, TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS J MUS IR MES MALONIAI IR
PROFESONALIAI APTARNAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.
GEDIMINO PROSPEKTAS NR 37
VILNIUS LITHUANIA
TEL (370)2-223-147

S DAUKANTO 21
KAUNAS. LITHUANIA
TEL (370) 7-209-749

^ 3 ^ a ^BROADt INC.

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888
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TOUR I
DEPARTJRE
B B 0 6 2 1 8 T T 1 5 S June 21
[ 0729BTT1SL3
July 29
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LAISVES a 26-209
PANEVĖŽYS. LITHUANIA
TEL (370) 54-306-75
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PAVASARIO
KAINOS
Ten Ir atgal
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$595
$615
$615
$595

| v i e n a puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$415
$430
$430
$415

SPYGLIŠKA ISTORIJA
Didžiųjų mūsų švenčių — ypač pačiais metais užregistruojama
Vasario 16-sios, Kovo 11 -tosios didelė visos žmonijos nelaimė:
— paskaitininkai labai mėgsta Europoje kilo pirmoji didelė
klausytojams priminti visą ilgą vadinamos prancūziškos ligos
ir garbingą Lietuvos istoriją, epidemija, prasidėjusi prancū
būtinai nuo Mindaugo ar dar zams apgulus Neapolį. Bostone
anksčiau. Aš buvau pasiryžęs išleistoje l i e t u v i š k o j e en
apsiriboti kiek trumpesniu ciklopedijoje p a r a š y t a , kad
laikotarpiu — tik praėjusiais prancūzų kareiviai po to ligą
metais (kaip įprasta Amerikoje), išnešiojo po visą Europą. Tai
bet netyčia dėmesys nukrypo į turbūt paaiškina kodėl ji yra
tai, kas nutiko prieš 500 metų. vadinama „prancūziška".
Vis dėlto netikiu, kad tai būtų
Susilaukiau įdomių rezultatų,
galima sakyti, kad sudrebėjo buvęs prancūzų kareivių dar
bas. Tikrai ne Lietuvoje. Tarp
žemė...
Vienas, toks kone drebėji lietuvių liaudies ligų yra tokių
mas įvyko Balzekui pernai kaip diminyčia, kaskis, bluzgametų vyru parinkus ambasado nos, guzai, net ir angliška liga,
rių dr. Alfonsą Eidintą. Žmonės bet ne prancūziška, matyt, kad
ėmė rašyti į „Draugą", pro ne per prancūzus atėjo. Jiems
testuodami, nes Eidintas viską patiems ta liga buvo neapoliedaręs apmokamos tarnybos me tiška, olandams — ispaniška;
tu. Nieko nepadarysi „vokks vokiečiams — prancūziška, o
poppulli, vokks Dei", kaip japonams — kiniška opa arba
sakydavo senovės aztekai. Pa piktžaizdė. Vis kitų kaltė! Va
gal šitą logiką peršasi va toks karinėje Europoje oficialiai ji
buvo žinoma, kaip „bubąs".
vaizdelis:
Dr. Juozas Meškauskas savo
Lietuvos ambasadoje Vašing
„Lietuvos
medicinos istorijoje"
tone skamba telefonas:
„Alio, pone ambasadoriau, čia rašo, kad tais laikais lietuvius
kalba Pulitzerio žurnalistikos gydė vaidilos, žyniai, žolininkai,
premijos komisijos atstovas. burtininkai, barzdaskučiai, cirMums labai patiko jūsų straips ulninkai ir pirtininkai. Iš šitų
niai Amerikos lietuvių spaudo man geriausiai p a t i n k a cirulje, paskyrėme premiją. J ū s esate ninkai, nors dr. Meškauskas ir
pirmas lietuvis...Sveikiname!. nenurodė, ką jie darė, pavyz
— Ačiū, ačiū. Malonu, kad džiui, ar gydė bubą.
Kaip ten bebūtų, galima ma
skaitote išeivijos spaudą. Deja,
aš turiu apmokamą darbą, dir nyti, kad tais senais laikais,
bu 24 valandas per parą — toks lietuvis nuėjęs pas barzdaskutį
jau ambasadoriaus likimas — nusiskusti, arba į pirtį nusimau
tad būtų nekuklu premijuotis. dyti, galėjo ten pat turėti,
Atvirai kalbant, būtų geriau, pavyzdžiui, prostatos operaciją.
k a i p čia pasakius... l a u r ų Labai patogu. Taip pat dažnai
vainiku padabinti kokį nors pasitaikydavo, kad reikia am
pensininką, arba, dar geriau, putuoti negyjančią koją. Jeigu
bedarbį. Va, toks žmogus tai jau kartais per klaidą nupjaudavo
sveiką koją, (pasitaiko ir Ame
tikrai būtų vertas premijos!"
Aš siūlau ambasadoriui nuo rikoje) tai sergančią koją turėjo
dabar pasiskelbti nedirbančiu, nupjauti veltui. Barzdasku
pavyzdžiui, nuo 9 v.r. iki 5 p.p. čiams atrodė, kad tai didelė
T a d a galės b ū t i ir am neteisybe, nes daug darbo. Tuo
basadorius, ir laureatas. Tegu tarpu žmonės išgudrėjo ir ėmė
eina pasivaikščioti su Birute, skųstis pas karalių dėl malprakrašo į lietuvišką spaudą, o jeigu tikos, sakydami: „ K a s čia
ką daro oficialiai, tai tik prieš, pasidarė, kad gydymas baisės
arba po pasivaikščiojimo. Tada nis už ligą? Užtenka mums taip
kentėti!" Cirulninkams ir jų
vaizdelis būtų maždaug toks:
Skambutis. Telefonuoja Pa bendrams neliko kitos išeities,
saulio banko prezidentas Vol- kaip burtis į profsąjungas. Vil
niuje pirmieji susiorganizavo
fenzonas:
„Alio, pone ambasadoriau! barzdaskučiai, vadinami kirpė
Turime 87 milijonų dolerių jai — chirurgai. DLK ŽigimanLietuvai. Nereikės grąžinti! Ar t a s leido j i e m s oficialiai
galite atvykti pas mus į banką įsiregistruoti 1509 metais. Kad
jie turėjo būti didelių sugebėji
3:15 po pietų?
— Deja, ne. Tuo metu nedirbu mų profesionalai, galima matyti
— atvyksiu pusę trečios ryte!" iš draugijos įstatų, pavyzdžiui,
Man atrodo, kad šitaip am antro punkto, kad, tarp kitų
basadoriaus Eidinto nuopelnai dalykų, „mokėtų pagaląsti
Lietuvai būtų neabejotinai labai skustuvą, žirkles ir instrumentą
kraujui nuleisti... Taip pat
dideli.
Spėju, kad prieš 500 metų, t.y. turėjo mokėti pagaminti pilką,
1495 metais, Lietuvos pasiun rudą ir rusišką tepalą, juodą ir
tiniams buvo daug lengviau — žalią košelę ir pagaminti pudrą
jie tik valgė ir gėrė, kartais lūžusiems kaulams gydyti".
Man peršasi pavojinga mintis,
piršliavo. Pasitaikydavo, kad
nukerta galvą, bet tai niekis kad tuomet barzdaskučiai vis
palyginus su Eidinto bėdomis, dėlto buvo pažangesni už šian
tad atsuku Žemės rutulį atgal dienos daktarus — veržėsi į
182,500 kartų — pasaulio cent mediciną, plėtė akiratį. Nūdien
ras Europa! Pirmauja Ispanija, daktarai tik specializuojasi —
ją seka Portugalija — iš abiejų akiratį siaurina!... Nuėjęs pas
šalių per prievartą išvaromi gydytoją nė nemanyk, kad jis
žydai. Iš Lietuvos taip pat. tave apkirps ar nuskus. Turbūt
Vatikane, Leonardas Da Vinčis nė žirklių nemoka pasigaląsti...
baigia tapyti „Paskutinę vaka Atvirai pasakius, tikrai negaliu
rienę", o Ispanijoje gimsta Pedro įsivaizduoti, pavyzdžiui, dr.
de Alvarado. Caramba! Tuo tar Petro Kisieliaus, skutant ūsus
pu Kolumbas užtinka Puerto Balzekui!
1495 metais Lietuvos Didžiąją
Rico, Jamaicos ir Espanjolos
salas, tuomet dar be pavadini Kunigaikštystę jau treti metai
mo, bet apgyventas aravakų... oficialiai valdė DLK Aleksan
tai didelė jų nelaimė. Bet tais dras. Yra žinoma, kad Alek

seną Lietuvos priešą Maskvą.
Tačiau greitai buvo aišku, kad
vedybos padėties ne tik nepage
rino, bet dar pablogino. Elenos
tėvas Jonas III buvo įsakęs jai
likti pravoslave ir drauge su ja
į Vilnių buvo pasiuntęs daugybę
Maskvos bajorų ir popų — šnipų.
Tačiau, faktas, kad Lietuvos
valdovas ir jo žmona buvo ne
vieno tikėjimo, turėjo tam tikrų
savotiškai teigiamų padarinių
— išrinkus Aleksandrą Lenkijos
karaliumi, jiedu neišdardėjo į
Krokuvą. Elenai nepatiko len
kiškos dešros, o jiems ji pati. Jos
dėka Aleksandras yra vieninte
sandras buvo kaulingas ir petin lis DLK ir Lenkijos karalius,
gas, bet visai negabus. Kai jis palaidotas Vilniaus Katedroje.
dar buvo vaikas, mama visą lai Archeologai jo palaikus surado
ką ragino namie kalbėti lietu 1931 metais, o tai būtų buvę
viškai, pratino prie koldūnų ir neįmanoma, jeigu būtų buvęs
varškėčių, bet jis neklausė: palaidotas kitur, nors istorijos
nelankė nė lituanistinės mo moksle tokių atvejų yra žinoma,
kyklėlės, nepaėmė į rankas pavyzdžiui, Kristupas Kolum
lietuviškos knygos, nepriklausė bas — jis yra palaidotas keliose
tautinių šokių grupei, nė spor skirtingose vietose.
Aleksandras buvo kilęs iš ge
to klubui, pagaliau net nemėgo
medžioti. Bet už tai mėgo daug ros šeimos. Abortų atžvilgiu,
išgerti, gerai užkąsti, ypač kai šeima buvo 100 procentų prieš
jo brolis Kaziukas melsdavosi ir — motina tik gimdė ir gimdė. Už
marindavosi ant katedros laip tat ir vaikų buvo iš viso 11 —
tų. Beje, nors Aleksas daug penkios sesutės ir šeši broliukai.
valgė, niekada neragavo bulvės, Maža to, visi buvo vieno tėvo ir
burAoje neturėjo pamidoro, vi tos pačios motinos, mat tuomet
siškai nevalgė kalakutienos. buvo madinga turėti tik vieną
Buvo be galo išlaidus — išeikvo tėvą. Kai tik kūdikis paaugda
jo ne tik visus savo turtus, bet vo, tėvas nupirkdavo jam arklį.
praskolino ir daugybę valstybės Nedarė skirtumo tarp mergai
dvarų. Jį itin erzino mamos zir čių ir berniukų. Tokiu būdu
zimas, kad parsivestų lietuvai šeima netrukus pasidarė 13
tę, tad tyčia sumanė vesti rusę. arklių šeima. Beje, motinos
Jo ambasadorius nuvyko į Mas arklys turėjo mažiausiai mylių.
Aleksandras ir jo broliai bei
kvą jos parsivežti 1495 sausio 6
d., o vestuvės įvyko Vilniuje jau seserys padarė geras karjeras —
vasario 15, nors daug kas patarė taškėsi vadinamuose plačiuo
neskubėti, kartu pagyventi, pa siuose vandenyse Visos seserys
matyti. Aš spėju, kad ir vestu išėjo už vokietukų, irgi turbūt
vės Aleksandrui nemažai kaina dėl mamos zirzimo. Tuo tarpu
vyresnysis brolis Jonas Albrech
vo...
Istorikai kiek kitaip aiškina tas buvo Lenkijos, o Vladas
Aleksandro vedybas su Mask čekų ir vengrų karalius. Pričkus
vos kunigaikštyte Elena. Isto buvo archivyskupas. Brolis Ka
rikams atrodo, kad Aleksandras zys išėjo į šventuosius, o Zigmas
norėjęs vedybomis neutralizuoti buvo Lietuvos ir Lenkijos valdy

tJūsų

tojas, v ė l i a u p a s t a t ę s prie
katedros koplyčią, kur nūdien
yra jo brolio šv. Kazimiero
palaikai. Žodžiu, niekas negali
tos šeimos kaltinti apsileidimu.
Bet Aleksandras turėjo daug
visokių bėdų: niekaip negalėjo
subalansuoti biudžeto... ne kar
tą pagalvojo apie laikiną val
džios suspendavimą. Labai daug
kainavo kariuomenė, nelikdavo
pinigų infrastruktūrai. Apie
ekonomikos plėtrą nebuvo nė
kalbos. Žmonės reikalavo, kad
būtų sugrąžintas turtas. Daug
bėdų buvo su lenkais, ypač su
Rusija — ji kėsinosi į Lietuvos
žemes; rusų šnipų buvo prilin
dęs pilnas Vilnius. Žmonės
klausė: kaip toli reikia grįžti į
praeitį pasisemti stiprybės?
Nebuvo galo kalboms apie rei
kalą ką nors daryti...
Visi gyvi broliai, norėdami
sutvarkyti šituos reikalus, 1495
metais suvažiavo pas Aleksan
drą į Vilnių. Vienas negyvas
irgi ten buvo. Daug svarstė, bet
nieko neišėjo. „Kaip mes galime
ką padaryti, neturėdami biolo
ginio ginklo... net telefono nėra
ir nežinia, k a d a jis bus išrastas.
Kur gausime pinigų, kai nėra
Pasaulio banko nei Tarptauti
nio valiutos fondo?" — klausė
broliai, toliau sakydami Alek
sandrui: „Muitinės ir pinigų
kasyklos privatizuotos. Beveik
viskas išleidžiama mitalui ir
malkoms. Ūkininkai tik sėja ir
sėja, bet nieko nenupjauna.
Visoj Lietuvoje sunku gauti
vietinio alaus, o apie midų nė
kalbėt — liko tik ragai ir ner ko
iš jų gerti. Sulos būna tik
pavasarį. Davei bajorams dar
didesnes privilegijas negu prie
tėvo. Maža to, beveik visi
pareigūnai korumpuoti nuo ko
rupcijos. G a l ė t u m e s t e i g t i
laisvos ekonomikos zonas, bet
tada reikės parduoti žemę užsie
niečiams. K a s bus? Mums pa
tiems nieko neliks, viską išsi
veš, net ir valdžios lovį, ir tada
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būt tai galima atlikti tele
fono pagalba: Lietuvoje šis
a g u r k a s — nuskustas kaktusas
žodis reiškia telefono aparatą,
a p d a i r u s — kas daug dairosi
kuriuo galima skambinti,
b a n k e t a s — pietūs bankininkui
pasinaudojant tam tikra kor
cirkuliacija — cirko išvyka
tele, užmokant vėliau
č e s n a k a s — daržove mėgstan v a r n a l ė š o s — lėšos, skirtos
tiems vienatvę
varnu išlaikymui
# **
d a b o k l e — aukle, vaikus dabo
janti moteris
SPYGLIŠKOS-DYGLIŠKOS
e t i k e t ė — etikos mokytoja
MINTYS
išeitis — parankios durys
į n a g i s — purvas po nagu
• Vos žmonija išrado pinigus,
k a n t r i m u z i k a — kai bandoma iškilo problema: kur įu gauti 9
klausytojų kantrybe, angį.
• Pinigų plovimo klausimas:
country music
kaip ten su paplavomis?
liga — sveikatos pertrauka
• Niekad neturime tiek ki
m a n e k e n a s — lėlė suaugu šenpinigių, kiek dabar Lietu
siems
voje reikia kyšpinigių.
n u o d a i — vienkartinis gėrimas
• Gauja, organizuota politi
p a s a k a — vėlai grįžusio vyro
niais sumetimais, jau yra parti
pasiteisinimas
ja.
p e l e n i n ė — pelių susirinkimo
• Kai išnyksta kultūra, lieka
vieta
tik jos paminklai.
politika — mandagi apgaudi
• Ne kiekvienas Stalinas at
nėjimo forma
pažįstamas pagal ūsus.
p r i e v a r t a — moteris prie vartų
• Kaip rodo istorija, kieno
t a k s o f o n a s — labai vertingas vežime sėdi,to vežimą dažniau
įtaisas prieš balandžio 15 d. siai ir pridergia...
(šiame krašte), kai reikia
• Labiausiai žmogų kankina
mokėti valstybinius mokes
nuodėmės, kurias galėjo padą
čius arba, kaip čia sakoma
ryti, bet nepadarė.
— taksus: pagal šį įtaisą tur
• Nuskęsti gaiima ir vonioje,
bet
jūroje — garbingiau.
visai nebus prie ko prieiti.
• Jeigu prie tamsios praeities
Nereikia mums to galvos skaus
mo, palikime viską Algirdui pridedi šviesią ateitį, tai gauni
pilka dabartį.
Brazauskui". Taip ir padarė
• Nesuprantama poezija todėl
Žinoma, istorikai sakys, kad
ir
kuriama, jog nesuprastum,
broliai taip nepadarė. Pavyz
kad
čia ne poezija...
džiui, Šapokos „Lietuvos istori
•
Jeigu
tylėjimas yra auksas,
joje" parašyta, kad broliai
tai
kodėl
visi
tiek daug kalba?
suvažiavo j Vilnių sutvarkyti
•
Geriausia
santvarka yra
Lietuvos santykiu su Lenkija —
santykiu sutvarkymas jiems la demokratija — tada kiekvienas
bai rūpėjo, nes visi jautėsi turį vyras gali elgtis taip. kaip nori
teisių į Lietuvą. Tai Šapokos jo žmona.
• Vieša atgaila daroma ne są
nuomonė, o aš įtariu, kad jie
žinei,
bet opozicijai nuraminti.
b u v o išvažiavę j užsienį
•
Jeigu
viską supratai, vadi
uždirbti, bet, negrįže namo, vis
nasi
buvai
blogai informuotas.
tiek norėjo atgauti Lietuvoje
•
Liaudis
sako: antras kartas
paliktą turtą...
nemeluos..., tai meluok pirmą
R o m a s K a s p a r a s kartą...

KITOKS ŽODYNĖLIS

bankas — .
mano pinigai

Amerikos filmų pramone kas
pavasarį Hollywoode ruošia Švente,
pavadinta „Oskarų" (teikimu Kai
kas mano. kad Šventė skirta išrinkti
geriausius tų metų aktorius, premi
juotifilmus,jų režisierius ir kitus, su

sia pramone gumj»*<ua, asmenis I*
tikrųjų tai antrine prieia*tis. pirmo
ji — pažiūrėti, kur <ktore i iškilmes
ateis mažiausiai ipmrenjrusi ir i*
venK" arešto Sw~et ir Lietuva buvo
atsiuntusi filmą vertinimui Pava
dinimas' ..Jūsų bn^aa — mano pini

({ai; arba. „Juo didesnis, tuo iš
aukščiau krinta" 'arųjl „The Color of
Politics and Greed")
Filmas dokumentinis, jame vaidina
tik vyrai, tad i* tam tikrų filmų
pramones sluoksnių susilaukė itin
daug dėmesio Nors ..Oskaro" filmas

nelaimėjo, bet del įdomumo *pHus
diname kelis jo kadrus 'beje, teat
ruose filmas nebus rodomas, tad
prašome pasinaudoti Aia pr"H"'
Filmas bus (Tramintas i Lietuvą ir
sandėliuojamas virnų garsiu rumų
archyvuose Mus pasiekė Jinios, kad

Lietuvos filmuotojai jau renka
medžiagą naujam dokumentiniam
filmui, kuri siųs i kitų metų
..Oskaru" švente Tikimasi tikrai
laimėti, nes mūsų valdantieji sluoks
niai vra neišsemiamas tokio žanro
medžiagom šakini"
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JAV LB Ekonominių R«lkalų Taryba
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston. VA 22090
tei. 703)471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJA
BŪTINGĖS TERMINALO
STATYBA AKLAVIETĖJE
Kovo 8 d. įvyko bendrovės
.Būtingės nafta" akcininkų
susirinkimas. Po šio susirinki
mo bendrovės generalinis direk
torius Vladislovas Gedvilas
BNS korespondentui pasakė,
kad akcininkų sprendimai nu
kelia naftos terminalo statybos
pabaigą į 1998 m. Iki šiol
terminalą planuota baigti 1997
m. spalį. „Tai reiškia, kad mes
bankrutuojame", sakė V. Ged
vilas. Mat iki kovo 11-osios, t.y.
po pusmečio nuo akcijų emisijos
paskelbimo, bendrovei nepavy
ko surinkti 30 mln. litų įstati
nio kapitalo. Pagal Akcinių ben
drovių įstatymą, visų akcininkų
įnašai turi būti grąžinti. Tai,
kad nesuformuotas akcinis ka
pitalas, užkerta kelią bet
kokioms užsienio paskoloms. 30
mln. litų „Būtingės naftai"
nepavyko surinkti, nes savo
dalies — 6.8 mln. litų neįnešė
firma „Mažeikių nafta", valdan
ti 34 proc. akcijų.
Manoma, kad „Būtingės naf
tos" savininkai vis dėlto bandys
ieškoti išeities, tačiau kol kas
nežinia, kuo tokios pastangos
baigsis. Akcininkai pritarė arti
miausių veiksmų planui. Pagal
jį, kuo skubiau JAV EXIM ban
kui reikėtų nusiųsti Finansų
ministerijos patvirtinimą, kad
Lietuva sutiktų skolintis ne 80
mln., o 150 mln. dolerių, ir kad
Lietuvos vyriausybė garantuo
ja tokią pat savo dalį. Planas
numato jau kovo mėnesį pasira
šyti su amerikiečių bendrove
„Fluor Daniel" vadinamąją
LSTK sutartį (iki rakto), pagal
kurią birželį būtų pradėta
statyba. Tačiau V. Gedvilas
mano, kad įvykdyti šį palną jau
nerealu.
NEBEREIKALINGA LINŲ
PRODUKCIJA
Lietuvos linų perdirbimo įmo
nių sandėliai užversti pagamin
tu linų pluoštu, kurio niekas
neperka. Per tris mėnesius nė
viena bendrovė nepardavė nė
tonos ilgojo lino pluošto. Pasau
lyje linai atpigo 90 proc. Lietu
vos linų perdirbimo pramonei iš
kilo žlugimo pavojus.
„Atrodo, kad atėjo laikas už
daryti kelias Lietuvos linų per
dirbimo įmones", sakė Linų klu
bo prezidentas ir bendrovės
...Jurbarko linai" direktorius
Jonas Grygartas. Pasak jo, Ma
žeikių. Kartenos, Panevėžio
įmonės jau bankrutuoja. Kad
nesant paklausos teks uždaryti
kelis linų perdirbimo fabrikus,
mano ir prezidento Algirdo Bra
zausko vyresnysis referentas
žemės ūkio klausimais Raimun
das Dužinskas.
PASAULIO LAIVAI
REMONTUI PLUKDOMI l
KLAIPĖDA
Prie akcinės bendrovės „Va
karų laivų remontas" molų
laivai vos sutelpa — kaip senais
laikais, kai čia mėnesių mėne
siais eilės patekti į doką
laukdavo buvusios sąjungos lai
vyno traleriai. Tačiau dabar
stovinčių laivų vėliavos ir
užrašai byloja, kad jie čia
pagalbos atplaukė iš tolimų ir
net egzotiškų kraštų.
„Vakarų laivų remonto" val
dybos pirmininkas, technikos
direktorius Rimantas Juška
papasakojo, kad pernai įmonėje
suremontuotas 91 laivas. Ta
čiau praėję metai įmonei buvo

finansiškai sunkūs, ypač dėl
bankų krizės. Vakarų banke
įšaldyta apie milijonas litų. Su
konkurentais, pvz., Lenkijos
laivų remontininkais, klaipėdie
čiai rungiasi mažesnėmis darbų
kainomis. Pernai įmonė pasi
rašė sutartį su Vokietijos laivų
remonto įmone „Motor Work
Bremerhafen", garsėjančia Eu
ropoje naujomis technologijomis
ir aukštu gamybos valdymo ly
giu. Pasak R. Juškos, vokiečiai
į jų įmonę žvelgia palankiai, nes
dėl pernelyg didelių kainų ir
atlyginimų jie ieško būdų, kaip
pigiau įgyvendinti didelius pro
jektus. Pvz., pernai Švedijos
laivo remontui vadovavo vokie
čiai, o dirbo klaipėdiečiai. R.
Juškos nuomone, klaipėdiečiai
dirba ne prasčiau už vokiečius,
tik sąlygos ne tos. Nesitikėdami
paramos iš vyriausybės ar Lie
tuvos banko, kartu su kon
sultacine firma „A. Abišala ir
partneriai" bendrovės specialis
tai rengia verslo planą ir tikisi
sulaukti investicijų naujai
įrangai įsigyti bei technologi
joms taikyti.
PASKELBTAS NAFTOS
PAIEŠKOS KONKURSAS
Paskelbtas tarptautinis kon
kursas naftos paieškoms ir
gavybai keturiuose Vakarų Lie
tuvos plotuose. Valstybinės
įmonės „Energetikos agentūra"
vienas pareigūnų Igoris Šešto
kas sakė, kad naftos paieškų ir
eksploatavimo verslas visada
yra rizikingas, o Lietuvos
ištekliai pasaulyje perversmo
nepadarys, todėl stambiausių
pasaulio naftos bendrovių kon
kurse nesitikima sulaukti.
Lietuvos ištekliais domisi
mažesnės firmos iš Skandinavi
jos šalių, Prancūzijos, Vokieti
jos, JAV. Naftos paieškai numa
tytų plotų perspektyvos yra
skirtingos ir jų tikrąją verte gali
nustatyti tik tyrimai.
Pernai lietuviškos naftos buvo
išsiurbta apie 80,000 tonų.
Lietuviška nafta savo sudėtimi
bei savybėmis yra panaši į Šiau
rės jūros naftą ir labiau tinka
šviesiesiems naftos produktams
gaminti.
STIKLAS VAKARŲ
EUROPAI
„Panevėžio stiklas" pagamino
apie 1,000 kvadratinių metrų
bandomąją 2 mm storio lakšti
nio stiklo partiją ir ketina šiuo
stiklu prekiauti Vakarų Euro
poje. Kaip rašo „Verslo žinios",
tokio storio stiklą Vakaruose
dažniausiai perka tiksliųjų prie
taisų gamintojai, o italai jį
naudoja ir įrėmindami paveiks
lus. Pramoninė 2 mm storio
lakštinio stiklo gamyba prasi
dės po to, kai jį įvertins užsienio
bendrovės, susidomėjusios pane
vėžiečių naujove. Keletas Itali
jos bendrovių šį stiklą jau
įvertino palankiai.

varžytinėmis baigėsi trejus
metus trukusi „epopėja", kurios
metu „Jūrai" argentiniečiai
iškėlė 6 civilines ir vieną
baudžiamąją bylą. Jas nagrinė
jant, išryškėjo sunkiai suvokia
mas ankstesniųjų „Jūros" vado
vų ir jos įgaliotinių Argentino
je aplaidumas, pasirašant įvai
rias sutartis su vietos firmomis.
Argentinos zonoje įklampinusi
savo laivus ir iššvaisčiusi mili
jonus litų, „Jūra" per tą laiką
nepagavo nė vienos žuvies.
„Jūrai" sutikus į Argentiną
atplukdyti 5 savo laivus su
įgulomis, kelios Argentinos fir
mos, su kuriomis buvo pasirašy
tas ketinimų protokolas, žadėjo
nupirkti žūklės licencijas ir
pasirūpinti, kad laivai galėtų
dirbti šios šalies ekonominėje
zonoje. Įsteigus atitinkamą
bendrovę, kurioje kontrolinį
akcijų paketą turėjo argentinie
čiai, Buenos Aires uoste susitel
kė keli šimtai „Jūros" žvejų.
Tačiau laivų įgulos taip ir ne
gavo per tarpininkus tariamai
nupirktų žūklės licencijų, už
kurias „Jūra" kompensavo
720,000 dolerių vertės mokėji
mo čekiais.
Pusantrų metų 5 laivai ir
žmonės stovėjo be darbo Buenos
Aires, kol vietos jūrų agentūra
pareikalavo už paslaugas sumo
kėti beveik pusę milijono
dolerių. Vėliau skolos išaugo iki
2.8 mln., o Argentinos firmoms
atsivėrė galimybė pasisavinti
arba pigiai įsigyti areštuotus
laivus.
Su „Jūros" bylomis susipaži
nusi Argentinos lietuvių ben
druomenės atstovė M. Račkaus
kas, stebėjosi įmonės vadovų ir
atstovų pasitikėjimu argentiniečiais. Sutartys buvo pasirašo
mos, nesigilinant į jų turinį ir
nereikalaujant išversti į lietu
vių kalbą.
Rima Jakutytė
VERTYBINIŲ P O P I E R I Ų
BIRŽOJE
Vertybinių popierių biržos są
raše yra įtraukta daugiau kaip
400 Lietuvos įmonių, inves
ticinių bendrovių ir bankų
akcijų. Šių įmonių ir bankų
akcijas per biržos tarpininkus
galima bandyti parduoti ar
nusipirkti.
Biržos tarpininko, įmonės
„Suprema", vadovas A. Golubickas sakė, jog Lietuvoje šiandien
trūksta smulkių investuotojų,

vimo verslą varžo mokesčių sis- }
tema. Jeigu konservus gamina
viešojo maitinimo įmonė, jai
taikomas 9 proc. pridėtinės ver
tės mokestis, o jeigu pramonės
įmonė — jau 18 procentų.

Lietuvoje veikia keturi cuk
raus fabrikai, ir visi jie dalinai
yra valstybės nuosavybėje.
Panevėžio ir Kėdainių fabrikai
veikia pelningai, o Pavenčių ir
Marijampolės — paskendę sko
lose. Lietuvoje per metus suvar
tojama apie 150,000 tonų cuk
raus, o pagaminama apie 76,000
tonų. Manoma, kad našesniais
įrenginiais šalies įmonės galėtų
pačios patenkinti šalies po
reikius. Žemės ūkio ministerija
rengėsi įkurti vieną cukraus
perdirbimo pramonės bendrovę,
kuri valdytų valstybei pri
klausančias akcijas ir bandytų
pritraukti daugiau užsienio in
vesticijų. Tačiau ministerija ir
cukraus
fabrikai dar nesutaria
Marijampolės verpalų bend
dėl
bendrovės
statuso.
rovė „Vernitas" išmokėjo savo
akcininkams 1.2 mln. litų
Algis Rimas
dividentais. Pasak bendrovės
direktoriaus K. Liubino, „Ver
nitas" tvirtai laikosi verpalų:*
rinkoje ir eksportuoja 40 proc. [
savo produkcijos. Skundėsi, kad j:
veiklai kenkia elektros ener-i
gijos ir žaliavų brangimas.
Tačiau padėtis nebloga. Nese
niai bendrovė gavo iš vienoj
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Šveicarijos banko lengvom saly-.
R MĖGĖJAMS
gom kreditų sumontuoti naujus,
dažymo įrengimus.
Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Bendra Lietuvos ir Švedi
togiu planu atidedant pasi
jos įmonė „Paroc Silikatas" • rinktus reikmenis, ypatingai
esanti Vilniuje, jau investavusi ; progai. Pilnai užbaigtų foto
14 mln. litų naujos akmens va
nuotraukų aptarnavimas. Ati
tos gamyklos statybai, gamins
daryta pirmadienį ir ketvirta
įvairių rūšių šilumą saugančių
dienį vakarais iki 8 valandos.
medžiagų. Gamykloje dirbs 150 Antrad. ir trečiad. susikalbėsit
žmonių. Projektas bus vertas' lietuviškai.
apie 86 mln. litų. Didelę dalį
3314 West 63rd Street
paskolų suteikė Europos Re
konstrukcijos ir plėtros bankas. '.
Tel. 776-8998

MARQUETTĖ
PHOTO SUPPLY1

D r u s k i n i n k ų apylinkės '
bendrovė „MADMA" nuo 1991
m. gamina konservuotas įvairių
marinuotų grybų mišraines. Ši
bendrovė veikia sėkmingai ir
jau išplėtė savo produktų asor
timentą — parduoda šaldytas
slyvas, serbentus, mėlynes, vyš
nias, spanguoles ir numato par
duoti šaldytus krapus, pet
ražoles, žiedinius kopūstus,
bnūselio kopūstus ir žirnelius.
Šiais metais „MADMA" pradės
statyti konservų fabriką. Pasak
įmonės generalinio direktoriaus
Viliumo Malinausko, konserva

BALT1A E X P R E S S C O LTD.,
ma
—
—
Į
SIUNTINIAI BE MUITO I, UETUVA
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U2 $38 00 PER 14 DIENU.
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARI2AV1MAS;
PRISTATYKITE SIUNTIMUS JUMS PATOGIU ADRESU:
NAUJAS ADRESAS
ŠALTU OPRESS CO LTO
ABBA n e — e i — a — e i
S377 S. PULASKI
4UTHOMAS0MVE
1-800-SPARNAJ
SfMBMLLE, K. (9106
CHtCAOO, R. SOS62
1-800-772-7624
TUT—E ATSTOVUS LOS ANGELES M GRANO RAFOS
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CLASSIFIED GUIDE

GREIT
PARDUODA
R£AUMART N, Inc.
6602 S. Puiaakl Rd.
Chicego, H. 60629

Mūsv laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius į
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija.
Greitas ir patikimas aptarnavimas, i e n o s kainos.

RE/MAX
REALTORS

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

(312) 596*5959
(708) 425-7181

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
BM. 312-566-6100 Psg* 3124064307

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir safarungas patemaMBJee
• ISLS kompiutarkat FJŪt pagaSje
»Nuosavybių įkeinevtmet osfjįl
• Perkama ir parduodamenarnua
• Apartmentua ir žemą
• Pensininkams nuolaida

F«L31M8S-38S7

. HMttCIK KALTOS?
m i l r t U i l d
>*r49*5S.AiriMgAW.

DANUTĖ
V

•'»

MAYEH

'

284-1900.

Jei norite parduoti ar pirkti namus.
krejpkftSs į D a m l t M a y * . Ji proieeKjrjejMi, teparengei ir earnen
patarnaus. Įkainavime* veltui

RSALTY,
5266 Mest BStti Street
$ek Ijayn, e * * * 60463'

I

•Be. 708 838 3488.
Re*. 703-423-0443

0L9CKftC0,K.
11tl Stitt Strttt

Lmtlmaa
ano

lefcMl

A4TTA T. MIKUHA3
Profesionaliai ir sąžiningai pe. tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime,, mieste V
ikime
liesčiuose. .
'
[priemies

I

STOMKAS
nestora IIB.70US7.7100
•*7ttlM9J7fl

: • • i *m

' HeftSereeSJi
r i n k o s kainas? Reikia greitos
informacijos ir profesionalaus patar
navimo? Skambinkite
3 1 2 - 8 8 1 - 3 8 0 0 arba
312-813-1-148.

IESKO DARBO

l a i k a u labai pigiai pirkti
šaldytuvą ir dujinę viryklę.
Skambinti
R o m a i : tai.
312-878-8020

~ VALdMaf
KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS

737-5183

turinti žalią
kortele, ieško darbo. Turi didelį
patyrimą ir geras rekomendacijas. Gat
dirbti Įvairius darbus: prižiūrėti vaikus,
vyr. amžiaus žmones ir pn. Tel.
312-434-1808 arba 312-471-8487.

SSm._
M — i l a l o ieško darbo prie ligo
nių. Gali attikti įvairias med. paslau
gas, gyventi kartu. Turi patyrimo
slaugyme, masažavime. Kreiptis tel.
312-778-3287 nuo 10 v.r. -12 vai.

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

FOR SALE

Parduoda • Taiso • Priedai

sareeasai
įvarus lino audiniai, gintaro karoliai, sagas.
rožančiai, gintariniai paveikslai. Aušros
Vertų Manuj ir inkrustuoti paveikslai. Pri
statome arba pasiunčiama

ir Reikmenys
V i r s T i metų
patikimas patarnavimas
TYPEWRITERS • COP1ERS
FAX • CALCULATORS
881 m . Puteetd RsL
Tat. (312) 881-4111

M I G L I N A S TV

13 mieg. 6 kamb.
butas su baidais Ekighton Pk apyt.
Skambinę: 312-378-7883

TORI
Išnuomojamas apilIoSiea^S
kata*. 1 mieg. butas 67 a- Kedzk*
apyt. $355 į men. * „security". Tel.
312-778-0410. KaBteSJ i

Išnuomojamas nedidelis
kamb. su aiškini įėjimu vienam
asmeniui. Tol. 312-828-7428

Išnuomojamas Union Ptar«
M l vasarnamis 2 mieg. kamb.
Kreiptis: tai. 708-2*3-1214

HELP VVANTED
MISCELLANEOUS

•»•PARDAVIMAS IR TAISYMAS

88'

REAL ESTATE

REAL ESTATE

FORRENT

*

• L I K T ROS
fVaD*MAJ - PATAISYMAI

OlrUCA ATSTOVYBt

Turiu CNcagos miesto tekflmą. Dtr*bu V užmiesty. Dirbu greitai.

Tel.-312-778-1488

312-773-3113

HemPMfigai moteris nu eu ei.
darbui Cnicagos kepykloje.
Patyrimas nebūtinas. Skambinti
kasdien isskvrus sakmd.
T e i : 312-225-4873

ADMIRAL NAVIGATION
S k a m b i n k i t e tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664
One Tower Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
Chicago — Toronto — Montred

***gE**i» I M I mmsmmmwm^smmmmasscassjaai

PARDUOTI AREŠTUOTI
LAIVAI
Argentinoje iš varžytinių
buvo parduoti du už skolas
areštuoti Lietuvos valstybinės
žvejybos įmonės „Jūra" laivai —
„Gargždai" ir „Sūduva". Ilgiau
kaip dvejus metus Buenos Ai
res uoste stovėjusį žvejybos
tralerį „Gargždai" nupirko
Kinijos firma už 4 0 0 , 0 0 0
dolerių, o „Sūduva" kaip metalo
laužas buvo parduotas už 70,000
dolerių.
Ne itin pelningomis laivų

norinčių įsigyti akcijų, tačiau
daug jų nori parduoti turimas.
Akcijų pasiūla yra beveik šešis
kartus didesnė negu paklausa.
Dėl to likvidumas yra mažas.
Nusipirkus akcijų, nedidelė ti
kimybė, kad bus galima jas pel
ningai parduoti.
Finansų tarpininkų įmonių
asociacijos prezidentas K. Liepis
sako, kad tarpininkai klientams
dabar nerekomenduoja inves
tuoti akcijas j daugumą bankų,
tačiau siūlo įsigyti vyriausybės
obligacijų, kurių metinės palū
kanos jau priartėjo prie 40 proc.
Taip pat siūlo pelningai dirban
čių įmonių akcijų. Paskutiniu
metu tarp perspektyviausių
tarpininkų buvo vertinamos
akcinių bendrovių „Medienos
plausto" ir „Kalnapilio" (alaus
darykla Panevėžyje), inves
ticinės bendrovės „Invalda" ir
Vilniaus bei Ūkio akcijos.

I8J

aftffeJ

INCOMETAX
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčiu, įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metini mokesčiu formų
užpildymą. Profesionaliam, ssSnirv
gsm ir konfidencislsrf) patarna
vimui kreipkitės:

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas s»vait*je

PRANAS G . MEILĖ, CPA
4331 W. SSttt St,
OekLsmn.lL
Sekmadieniaie—Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: rastine 708 834 6625

KAVINĖ
390 N. Clark, Chicago, n MtlO*
Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

RASTAM — raaoaSsM aaks No
rintiems tuo įsitikinti, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia „lova ir pusryčiai".
Informacijai skambinti t e l .

Savaitgalį uldaryta

AUTOMOeajO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DMUDMAS.
Agentes Prank Zapota k 08. Mgr.
Aukse S. Kena kafca RetuvtSkai
FRANKZAPOUS
MOS'/, weetS»
TeL (706) 424-6664
(312)6814884
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panijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar<
tu arba atvykti į darbą Ir išvykti.
Kraipai:

Tei. 212-73S.7SSS)
''

J K S 1433181 HUCTtOSI

„Shingte" stogai ir visų rusių
apkalimai (eidmg). medžio, a k *
miniaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankaoskaat

•st

•tsakami cemento. ..pkimbing" bei M.
derbel*
t T
»1l-7S7-iet»

K N A T A S DOMESTK
PLACEMENT ACENCY
Positions jviibbt* ranmei. housekefpm for English spnkmg wom*n
CaD: 3U-2SS-7267

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 30 d.

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

A.tA.
ČESLOVUI ANUŽIUI
mirus, jo žmoną ELENĄ, dukras - GIEDRE ir AUŠ
RĄ su šeimomis, sūnus — SAULIŲ ir ANDRIU su šei
mom bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar
t u liūdime.
Draugai iš Kanados:
Birutė ir Stasys Druskiai
Paulina ir Ignas Geniai
Eleonora ir Jurgis
Skardžiai
Antanina
Vanagienė

MODERNI TECHNOLOGIJA, MŪSŲ
PINIGAI, BANKAI IR KLAIDOS
Kompiuteriai, elektroninis nešimus, visai j juos nepasižiūri
pastas ir panašūs dalykai jau ir jų netikrina. O subalansuoti
nebėra ateities reikalas, tai yra čekių knygute yra daugiau, ne
dabartis. Tuo tarpu mūsų tarpe gu tik pažvelgti į banko atsiųsta
dar yra nemažai žmonių, kurie jūsų sąskaitos pranešimu Deja,
ne tik apie tai negalvoja ir tuo bet atrodo, kad banko knygutes
nesinaudoja, bet dar nevartoja subalansavimas yra užmirštas
sąskaitoms mokėti čekių ar net menas!
kredito kortelių. Ypač vyresniųjų
Kaip ir kitur, taip ir šioje
tarpe yra dar daug žmonių, ku elektroninėje mokėjimo siste
rie visas sąskaitas moka pini moje, neišvengiama klaidų. At
gais. Tas nėra bloga, tačiau sitiktinai vieno numerio pakei
keliavimas i banką, nešiojimą
timas, gali iš jūsų banko sąskai
sis pinigų su savimi yra nepa tos mokėti kito žmogaus sąskai
togu ir nesaugu. Tuo tarpu, tų mokėjimus. O jūs tai tik tada
naudojant kompiuterius — elek pastebėsite, kai jūsų sąskaitoms
tronine sistemą, viskas pakei užmokėti nebeliks pinigų. To
čiama į vieną a r kelis kom kios klaidos pasekmės nemalo
piuterio mygtuko paspaudimas. nios, ypač kai eilinis banko
Tai yra greita ir patogu. Auto klientas, kuris neturi daug
matinėje mokėjimo sistemoje, p i n i g ų , p r a d ė s g a u t i a t g a l
kai iš jūsų sąskaitos elektroniš n e p a d e n g t u s čekius, jei j i s
kai išimami, a r į ją jdedami mokės papildomą apdraudos
pinigai, gali pasitaikyti klaidų, sąskaitą, prie j a u mokamų
nors jos ir labai retos.
namų apyvartos išlaidų sąskai
Ar jums patinka, ar ne, auto tų, mažos paskolos mokėjimo ar
matiški mokėjimai, kai jūsų n a m o paskolos.
sąskaitos yra apmokamos tie
Automatinių mokėjimų iš
siog, išimant reikalingą sumą iš vengti negalime ir negalėsime,
jūsų banko sąskaitos, yra jau taigi t u r i m e su tuo mokėjimo
dabarties ir ateities sąskaitų būdu susipažinti.
mokėjimo būdas. Jei jūs ir mo
Jei j ū s mokate reguliariai
kėtumėte savo sąskaitas seno savo sąskaitas automatiškais
viškai, elektroniški pinigų elektroninias mokėjimais ar in
perkėlimai turi įtakos i jūsų vestuojate, j ū s praktiškai pri
banko sąskaitą. Bankų specia verčiate save periodiškai peržiū
listai sako, k a d tiesioginis rėti bankų atsiųstus mėnesi
mokėjimas daugeliui žmonių nius pranešimus. Jei tai darote
yra tikras patogumas ir ateity reguliariai, t a i gerai žinote,
je pasidarys labai populiarus. kiek pinigų yra jūsų sąskaitoje
Už tai visiems reikia su tuo ir kokius piniginius ėjimus
susipažinti. Federalinė valdžia esate pajėgūs daryti. Juo geriau
yra paskyrusi t a m daug dėme žinote savo finansinį stovį, tuo
sio, kad automatinis sąskaitų geriau galite apsisaugoti. Tai
""moliejimo būdas būtų kaip rei darydami, galite įsitikinti, kad
kiant sutvarkytas ir nuolat a u t o m a t i n i a i mokėjimai y r a
tobulinamas. Jeigu jūs naudoja lengvi ir j u m s palengvina gy
tės elektroniniu sąskaitų mokė venimą.
jimo būdu, turite būti tikri, kad
Automatiška „clearing houmokėjimai nueina ten, kur jie s e " sistema, per kurią visos
skirti, ir turite tikrinti bankų sąskaitos elektroniniu būdu mo
"pranešimus. Tikrinkite, kad kamos, y r a t a pati sistema,
^-kienokito mokėjimai per klaidą naudojama deponuoti jūsų če
nepaliestų jūsų banko sąskaitos. kius, arba automatiškai k a s
Maždaug pusė žmonių, kurie mėnesį pervesti tam tikrą sumą
gauna iš bankų mėnesinius pra p i n i g ų į i n v e s t a v i m ų pro
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IMPORT-EXPORT, INC.
2719 West 71st Street, C hkj»go. IL 60629

(312)434-2121

(800)775-SEND

Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latvija, Estiją,
Rusija, Ukrainą ir Baltarusiją
SKUBUS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti S rusių maisto komplektus
Persiunčiame automobilius, baidus bei
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus
Dirbame. I'irtrud -pcoktad. s>-S / Šcštau" - f -2

Antano ir Janinos Pundzių šeima Pasvalyje "jrinti 13 vaikų. Šeima šelpia ėikagietis Aleksas
Jakas.
gramas, pvz., „mutual funds". gali labai lenr.ai pasitaikyti, jei visai negalima pataisyti. Anks
Automatinė mokėjimo siste tarnautojas užuot trijų, paspaus čiau daromos klaidos buvo pa
ma siūloma kaip patogumas kitą skaičių, ar panašiai, ir jūsų prastos sudėties, daugybos, ar
žmonėms: nebereikia ieškoti sąskaitos mokėjimas nueis panašiai, dabar, modernios tech
kažkur padėtų sąskaitų, nebe kitam a r kitai institucijai. nikos laikais, naudojant elektro
reikia rūpintis pašto ženklais, Tokios klaido- pasitaiko retai. nines priemones, atrodo, klaidų
nebereikia eiti, ypač esant bet jos pasitaiko. Sustatant neturėtų būti, bet taip nėra. At
blogam orui, iki pašto dėžutės, automatine mokėjimo sistemą, minkite, kad kompiuteriai ir
nebereikia rašyti čekių, k a s gerai pasitikrinkite įvairius kiti elektroniniai įrengimai yra
sudaro sunkumų žmonėms, tu numerius, kad jūsų sąskaitos tiek teisingi, patikimi ir geri,
r i n t i e m s a r t r i t ą ar k i t a s mokėjimai eitų t e n . k u r kiek žmonės juos naudoja. Taigi
negalias, ir nebereikia rūpintis paskirti.
nepasitikėkite ir negalvokite,
pavėluotais mokėjimais, ku
4. Jeigu ir nesinaudojate au kad dabar bankai nedaro klai
riuos užmiršote laiku padaryti. tomatiniu sąskaitų mokėjimu, dų. Tikrinkite sa%'0 pranešimus,
Kai žmonės pamatys ir supras vis tiek reguliariai tikrinkite sąskaitas ir pan., nes kitaip
automatinės bankų sistemos bankų atsiunčiamus mėnesi galite prarasti daug savo uždirb
mokėjimų pliusus ir lengvatas, nius pranešimus. Ir jei randate tų ir sutaupytų pinigų.
daug kas pradės tuo naudotis. klaidų, tuojau apie tai praneš
Naudotasi medžiaga iš ,.Chi
Bet kad t a sistema galėtumėte kite bankui. Nepataisytos klai cago Tribūne" fYour money
naudotis, turite su ja gerai dos gali kainuoti daug nemalo 1996-2-13).
susipažinti, ne tik kaip naudo numų jūsų finansinio stovio ir
Aldona Šmulkštienė
tis, bet taip pat kaip apsisaugoti kredito patikimumui. Be to įsi
ir
nuo lengvai galimų padaryti . senėjusias klaidas sunku arba
Birutė J a s a i t i e n ė
klaidų. Ekspertai siūlo:
1. Sutelkite mokėjimus apie
tą laiką, kai gaunate algos
čekį. Naudojant automatinę mo
A.tA.
kėjimo sistemą, j ū s galite
Dr. PETRUI JONIKUI,
padaryti tokį mokėjimo planą,
koks jums geriausiai tinka. Kai
buvusiam Pedagoginio Lituanistikos Instituto rekto
kurios įstaigos siūlo tik vieną
riui nurus. liūdinčią žmoną ONĄ ir kitus artimuosius
mokėjimo datą per mėnesį, kitos
įstaigos leidžia jums tą datą
nuoširdžiai užjaučia
pasirinkti. Tai darydami j ū s
Pedagoginis Lituanistikos
Institutas
galite viską taip sutvarkyti, kad
jūsų sąskaitos būtų tvarkingai
apmokamos ir jūsų finansinis
pajėgumas nuolat būtų vie
Hematologijos laborantei
nodas.
Jei įstaiga, per kurią j ū s
A.tA.
darote savo investavimus, arba
PLACIDAI BALŠAITYTEI
įstaiga surenkanti sąskaitas,
nepasiūlo jums įvairių mokėji
mirus, jos seseriai VALERIJAI ŠIMKIENEI ir jos
mo dienų, paprašykite pakeisti
sūnums MINDAUGUI ir ALGIRDUI su šeimomis
datą. Daugumas įstaigų nori,
reiškiame širdinga užuojautą.
kad klientai sutiktų daryti
tiesiogius mokėjimus 'direct
Buvusios St. Luke's bei Rush-Presb.-St.
payments) perjuos, ir pasiūlys
Luke's ligoniniu
bendradarbės
jums įvairių galimybių. Tai
darys, kad pritrauktų daugiau
klientų ir juos patenkintų.
Mylimam Tėveliui
2. Žinokite savo sutarties
punktus. Kai jūs mokate auto
A.tA.
matiškai, prarandate „malo
JONUI ARLAUSKUI
nės" laikotarpį '„grace period">
už pavėluotą mokėjimą. Tą die
pas Vi'-patį išėjus, reiškiame seserišką užuojautą
ną, kai yra pažymėta sąskaitoje,
užmokestis automatiškai perve
mūsų sesei ir bendradarbei JANINAI MIKUTAIdamas už ją. Žinokite, kada
TIENEI bei jos šeimai.
sąskaitos ateina ir kada jos yra
..Skautu Aido" Pelėdų skiltis
užmokamos.
3. Sudarydami automatini
sąskaitų mokėjimo planą, būki
te atsargūs. Paprastai sugrįžęs
Mielą sesę JANINĄ MIKUTAITTENE ir šeimą,
čekis y r a jūsų įrodymas, kad
mylimam Tėveliui ir Bočeliui
sąskaita užmokėta. To nėra.
mokant automatiškai. O klaidos

A.tA.
JONUI ARLAUSKUI

P A V A S A R I S LIETUVOJE

mirus, širdingai užjaučiame.
„Kun i g. Gražinos" būrelio sesės

Skrydžių kainos iš New Yorko [ Vilnių ir atgal
Balandžio 1 — gegužės 15
Gegužės 16 — birželio 5

$600
$650

plius mokesčiai

Kainos nužemintos ir ii kitų miestų. Grupinės ir pavienės kelionės.
Prašykite mūsų brošiūros apie keliones į Lietuvą, Latviją, ir Estiją

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.
D o u g l a s t o n , N Y 11363
Tel. 718-423-6161

1- 8 0 0 - 7 7 - V Y T I S

A.tA.
ISABELEI STASIULIENEI
(Gim. 1896.XI.13)
Mirus, dukrą GANĄ Č E K A U S K I E N E . jos vyrą
ALGĮ ir visą šeimą, s k a u s m o valandoje užjaučiame
J. S. Mačiulaičiai
V. 0. Mamaičiai
J. Mamaitytė
B. Motuzienė
J. G. Mileriai
E. Milukienė
kun. L. Musteikis
A. B. Nakai
A. J. Nakai
A.
Naruševičienė
E. M. Okai
J. A. Pečkaičiai
J. 0. Peleckiai
A. Pileckas
dr. M. E. Poulik
D. S. Pranckevičiai
J. Ratnikas
J. E. Sadauskai
J. L. Savaičiai
A. D. Savickai
R. G. Shatai
A. R. Strazdžiai
J. D. Sūdžiai
A. D. Vėlavičiai
J. A. Vyšniauskai
H. V. Žitikai
J. V. Zubaviėiai
E.
Žalkauskienė
K. A. Žukauskai

O. Adomaitienė
V. L. Adomavičiai
A. D. Arlauskai
J. A. Bagužiai
O. Baltutienė
K. Balukienė
J. Baužys
V. G. Beleckai
F. B. Bočiūnai
B. J. Čepukai
V. Dėdinienė
V. M. Derenčiai
M. Ditkienė
S. Estkienė
M. J. French
V. G. Gečai
kun. I. Gedvilą
P.
Grigalauskas
A. J. Janoniai
P. Janulis
S.
Kačinskienė
M.
Kardauskaitė
A. L. Kvečai
V. B. Labučiai
E. Lukienė
J. J. Macijauskai
B.
Macijauskienė
V. S. Maciai
P. D. Mackai
Sunny Hills, FL

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

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors oi Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

A L i . PHONES

I-3I2-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-706-974-4410

Liūdime

A.tA.
MARCELĖS RUDAITIENĖS

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

pasitraukusios į Amžinybę ir reiškiame gilią
užuojauta velionės vaikams: TEODORUI, marčiai
RITONEI, G E N E I KULIKAUSKIENEI, žentui
VYTAUTUI ir RAMINTAI MARCHERTTENEI, žen
tui ALGIRDUI bei visiems anūkams su šeimomis.

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST
CICERO 5940 W 35 ST
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE («t DERBY RD )
EVERCREEN PARK 2929 W 87 ST
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
C H I C A G O 1-312-476-2345
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

Lietuvos Dukterų

draugija

I
I

6

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo men 30 d.

KVIEČIAME J DRAUGO FONDO
VAJŲ

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kaupiant milijoną dolerių pavasario ir šv. Velykų proga
Draugo fonde, reikalingas visų Draugo fonde, pradedant antrą
„Draugo" skaitytojų, mūsų vi ją DF pusiaukelę. Tegu šv. Ve
Šį v a k a r ą , kovo 30 d.. 6 vai. suomenės bei jos organizacijų lykų varpai ir pavasario saulės
Visi nuoširdžiai kviečiami
atsilankyti į religinės muzikos vak., 5 kanalas - EXTRA - dalyvavimas. Draugo fondo na spinduliai visus pažadina toli
koncertą jau rytoj, sekmadienį, transliuos pasikalbėjimą su riais turime JAV LB apylinkes, mesniam lietuvybės išlaikymui
kovo 3 1 d . (Verbų sekmadienį). seselėmis kazimierietėmis: Ma liet. parapijas, liet. klubus, me per mūsų spaudą.
Koncertas vyks Švč. M. Marijos ria aukštesniosios mokyklos džiotojus ir meškeriotojus, šau
P a v a s a r i o v a j a u s įnašai
Gimimo bažnyčioje 2 vai. p.p. prezidente ses. Margaret Zalot. lius ir jūrų šaulius. Lietuvių ka
Su 1000 dolerių:
Kaip jau daug kartų minėta — ses. Elizabeth Ann, kuri rūpina talikų susivienijimo kuopas,
Elizbieta Diminskiene, iš viso
programą atliks instrumentalis si pašaukimais ir ses. Margaret ateitininkus sendraugius, Liet.
1,250
dol., g a r b ė s narė, a.a.
tai, solistai ir šaunus parapijos Petcavage. Taip pat bus rodo fronto bičiulius ir daug kitų.
vyro
Viktoro
Diminskio at
choras, vadovaujamas ilgamečio mas motiniškasis Šv. Kazimie Garbės nariais turime Lietuvių
minimui,
Hot
Springs,
AR.
dirigento Antano Lino. Nėra ro vienuolyno namas. įdomu, fondą, Tautos fondą, PLB fondą,
Su
300
dolerių:
reikalo nei priminti, kad tai vie kad Šv. Kazimiero seseles jau M. Gruss fondą. Standard FedeStella Bajalis ir viso 1,000
nintelis religinės muzikos kon turėjo pasikalbėjimą TV Chanel ral Bank, Sisters of St. Casimir,
dol.,
g a r b ė s n a r ė , Los Angeles,
Amer.
Liet.
R.C.
Moterų
sąjun
5
EXTRA
apie
lėlių
vienuoliš
c e r t a s šios Gavėnios laiko
CA.
Kun.
Antanas Žvinklys, iš
gą.
JAV
LB
Krašto
valdybą
ir
kais
rūbais
rinkinį,
kurį
suda
tarpyje, o religinė muzika, ypač
viso
560
dol.,
La Crosse, WI.
Tauragės
liet.
klubą.
rė
penki
Cholewa
broliai,
kilę
iš
giesmė tikrai prisidės prie
Su
250
dolerių:
susikaupimo nuotaikos prieš Elmhurst, IL. Jie turi nedidelę
Su jų pagalba — garbės narių,
Ona Puzinauskienė, iš viso
dirbtuvę St. Joseph, MI, kurio narių bei rėmėjų įnašais — jau
pat Didžiąją savaite.
1,250
dol., g a r b ė s n a r ė , River
je gamina lėles įvairių moterų priėjome pusiaukelę fondo ka
Forest,
IL.
B r o n i a u s Kviklio „Lietuvos vienuolijų drabužiais aprengtas pitalą sutelkiant. Tačiau esame
Su
200
dolerių:
bažnyčių" tomus prel. Juozas („Biessings Doll Collection"). tik pusiaukelėje iki užsibrėžto
Juozas
ir Danutė Doveimai, iš
Prunskis padovanojo Teologijos Kadangi broliai su savo rinki tikslo ir turime dalyvauti antro
viso
600
dol.,
Clinton Tpvvnship,
niu
pasirodė
TV
programoje,
ta
fakultetui Vytauto Didžiojo uni
je kelionės dalyje. įstodami į
MI.
Kun.
Jonas
Pakalniškis, iš
pačia
proga
buvo
pakviestos
ir
fondą naujais nariais ar papildy
versitete. Kaune.
seselės kazimierietės. Kas gali, dami ankstyvesnius įnašus. f viso 500 dol., Little Neck, N.Y.
Dr. Rimvydas Sidrys, iš viso 800
prašome ir šį vakarą programos
Geras sodininkas kiekvieną'
Vyresniųjų lietuvių c e n t r e ,
dol., Streator, IL. Algirdas ir
pavasarį beria trąšas ant vais
pasižiūrėti.
Laima Stepaičiai, iš viso 400
„Seklyčioje", balandžio 3 d.
medžių, kad jie atneštų gerą
dol., Arlington Hts., LL.
trečiadienį — didžiąją savaitę —
Dr. K.A. Š u k y s , Kankakee, derlių. Kiekvieno Draugo fondo Su 100 dolerių:
popietės suėjimo nebus. Balan
nario įnašas į pavasario vajų
džio 10 d., trečiadienį, 2 vai. IL., atsiuntė 100 dol. auką
Juozas ir Kastutė Rudzevičiai,
yra
pavasarinė „trąša" Draugo
popiet, vėl susirinksime į pove „Draugo" laikraščiui, kartu su
iš
viso 700 dol., Los Angeles,
fondui, kad gausesnis derlius
lykinę muzikos popietę. Links jo prenumeratos mokesčiu. Ma
CA.
Aldona ir Vytas Šarka, iš
padėtų tolimesniam dienraščio
mai gros Kosto Ramanausko or lonu turėti daktarą dienraščio
viso
500 dol., Cashiers, N.C.
„Draugo" leidimui.
kestras, pietausime ir draugau rėmėjų tarpe. Esame labai dė
Vytautas Montvilas, iš viso 350
Nuoširdžiai dėkodami visiems
sime. Visi kviečiami ir laukia kingi už dovaną.
dol., Toronto Canada. Dr. Romu
su įnašais jau atėjusiems į
mi. Atvykite!
aldas ir Gražina Kriaučiūnai, iš
Draugo fondą, labai kviečiame
A k a d e m i k ų Skautų Sąjun visus, dar neatsilankiusius, šio viso 1,100 dol. g a r b ė s nariai,
Lansing, MI. Ona Siliūnienė, iš
N e u ž m i r š k i t e k l a u s y t i s gos velykinės rekolekcijos vyks
»
viso 300 dol., Alexandria, VA.
„ M a r g u č i o II" laidų savaitės ketvirtadienį, balandžio 4 d , ir
J a u n i m o centro Moterų
vakarais muo pirmadienio iki penktadienį, balandžio 5 d., 7:30 k l u b o nares ruošia priešvelyki- Albina ir Nijolė Dumbrytės, iš
penktadienio/, lygiai 9 vai., vai. vak. Pasaulio lietuvių cent nius pusryčius šį sekmadienį — viso 300 dol., Chicago, LL. Pet
1450 AM stotis. Išgirsite nau re, Lemonte. Didįjį šeštadienį Verbose — tuoj po 10:15 vai. r. ras ir Aldona Rasučiai, iš viso
jausias žinias, svarbius praneši šv. Mišios bus Palaimintojo Jur šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje ir 300 dol., Chicago, LL. Mečys ir
mus ir daug įvairenybių.
gio Matulaičio misijos bažnyčio visus maloniai kviečia į Jauni Elena Krasauskai, iš viso 300
je 6:30 vai. v. Po jų — velykinis mo kavinę pasivaišinti tradici dol., So Pasadena, FL. Stasys
Dr. Laima Andrikienė, Lie pabendravimas. Rekolekcijoms niais — velykiniais ir kitokiais Liutkus, iš viso 200 dol., Watertuvos Seimo narė, nuo š.m. vadovaus t. Leonardas Jagmi skanumynais. Pelnas skiriamas bury, CT.
Su 75 doleriais:
sausio 10 d. gilma studijas nas, SJ.
Jaunimo centro paramai.
Vaida ir Algis Mikuckis, iš
Užsienio reikalų i n s t i t u t e ,
viso 175 dol., Glendale, CA.
Georgetovvn universitete, WashSu 50 dolerių:
ington. DC. Ji uoliai reiškiasi
Benediktas ir Vita NeverausLietuvos politinėje veikloje jau
kai, iš viso 330 dol., Sterling
nuo Sąjūdžio įsisteigimo laikų;
Hts., MI. Jurgis Valaitis, Fairyra Nepriklausomybės akto sig
field, CT. Leonas ir Ona Saba
n a t a r ė , taip pat v i e n a iš
liūnai, iš viso 250 dol., Ann ArTėvynės sąjungos I Lietuvos kon
bor, MI. Zenonas Obelinis, iš
servatorių 1 steigėjų ir šiuo metu
viso 250 dol., Novelty, OH. An
tėvynės sąjungos valdybos narė
tanas ir Emilija Pocevičiai, Oma
bei jaunimo reikalų komiteto
ha, NE. Juozas Petrauskas, iš
pirmininkė. Gegužės4 ir 5 d. dr.
viso 100 dol., Toronto, Canada.
L. Andrikienė, Tėvynės sąjun
Genovaitė Kaufmanas, iš viso
gos rėmėjų Čikagos skyriaus
90 dol., Springfield, VA. Ona
kvietimu, atvyksta Čikagon ir
Adomaitienė, iš viso 300 dol.,
susitiks su lietuvių visuomene
Pasaulio lietuvių centre, Le- Vasario 16-tosios minėjimo „Seklyčioje" metu 'iš kairėsi prelegentė Stasė Sunny Hill, FL. Lucia Tarvydas,
Petersonienė, Pedagoginio lit. instituto direktorė, renginiu vadovė Elena Siru
Edina, MO. Pranas Michelevimonte.
tienė ir muz. Algimantas Barniškis.
N'uotr. Antano Malinausko čius, St. Pete Beach, FL. Petras
x J u o z a s Bacevičius patar
Štaras, iš viso 150 dol., Worx P a v a s a r i s j a u čia, ir Vely
x Automobilio, n a m ų i r li
naus namu. apdraudų, „income
cester, MA. Lietuvių Skautų Są
kos čia pat! Nedelskit iš anksto gos d r a u d i m a s atvykusiems iš
t a x " reikalais ir į s i g y j a n t
junga, iš viso 100 dol., T*illa
užsakyti maisto Velykų stalui iš Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
v a i r a v i m o teises. Casa BlanPark, IL. Juozas Sabrinskas, iš
Talman Deli. Skambinkite 312- tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
c a R.E., 6529 S. Kedzie. Chiviso 140 dol., Cicero, LL.
434-9766 arba užeikite į 2624 surance Agency, 9439 S. Ked
c a g o , IL. tel. 708403-7334, ar
Visiems nuoširdus ačiū.
W. 69 gatvę. Talman paruošia zie Ave., Evergreen Pk., I L
ba 312-778-2233.
F o n d o iždininkas
įvairių rūšių silkių, prikemša 60805-2325. Tel. 708422-3455.
(sk)
lydekas ir šviežias dešras,
(sk)
x J e i reikia įsigyti v a i r a v i  sumaišo įvairias mišraines.
x NAMAMS PIRKTI PA
x Baltic Monumentą, Inc.,
m o teises 'IL Driver's License), Pasiūlome ir rūkyto ungurio ir
SKOLOS duodamos mažais mė 2621 W. 71 Street, Chicago, LL.
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. upėtakio. Nevarkit kepdami
nesiniais įmokėjimais ir priei Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
1-708-246-8241. Aš p a d e d u tortus, ežiukus, ąsočius ir beržo
namais nuošimčiais. Kreipkitės paminklai, žemiausios kainos,
pensininkams.
šakas.
į Mutual Federal S a v i n g s , geriausiomis sąlygomis.
(sk)
(sk) 2212 West Cermak Road. Tel.
(sk)
x Travel Centre, Ltd. siū (312) 847-7747.
Advokatas
~~
GINTARAS P. ČEPĖNA8 lo skrydžius į Lietuvą ir vi
(sk)
x Vienuolikos dienų kelio
M36 S. Pulaski Rd., Chicago, IL M629 sus pasaulio kraštus pigiausio
nė
aplankant gražiausius mies
x
„Piko
v
a
l
a
n
d
a
"
p
i
r
m
a
u
mis
kainomis.
Kreiptis
į
Te(VJ H. j Šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
tus
Europoje — Pragą, Buda
r e s ę Lesniauskiene, tel 847- M « t i išeivŲoje radijo l a i d a
Tel. 312-582-4500
peštą,
Vieną ir Salzburgą, ge
skelbianti naujausią, necenzū
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 5264)773.
gužės
25
- birželio 4 d. Dėl inTel. 706-301-4066
(sk) motą informaciją iš Lietuvos
Valandos pagal susitarimą)
Politika, ekonomija, sociologija, formacijos prašome skambinti
x AMBER AUTO SALES, teisėtvarka, religija, moterų American Travel Service 708INC. informuoja: Automobilių klausimai, kultūra bei sportas 4224000 arba 80*4224190.
Advokatas Jonas Gibaitis
(prekyboje jau 15 metų. Per — viskas judriam besidominčiam
(sk)
624? S. Kedzie Avenue
: paskutinius 2 metus išsiųsta Lietuvos ir išeivijos klausimais
Chicago. IL 60629
x P r i e š užsisakydami pa
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas klausytojui. Gyvenate Illinois, minklą, a p l a n k y k i t e S t .
T e l . (1-312) 776-8700
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au Indiana, Michigan ar Wiscon- Casimir Memorials, 3914 W.
Darini vai nuo 9 iki 7 vai. vak.
tomobilių.
Teikiame paslaugas sin? Neužmirškite „Piko valan 11 l t h S t Turime didelį pasirin
Šeštad 9 v r iki 1 vai. d.
norintiems persiųsti mašinas į dos" pirm-penk. imtinai 1:45 v. kimą: matysite granito spalvą,
Lietuva (Klaipėdai Padedame p.p. per WNDZ 750 AM. Visais dydį ir t.t. Gaminame pamink
ADVOKATAS
nupirkti naudotus automobilius klausimais, įskaitant komer lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
Vytenis Lietuvninkas
. varzytinėse-biržojmei naujus cinius skelbimus bei mirties pageidavimą, brėžinius. Prieš
4536 W 63th Street
mažesnėmis kainomis Kana pranešimus, kreipkitės adresu: pastatant paminklą, galėsite
Chicago, IL 60629
doje. Amber Auto Sales, Inc., U T H U A N I A N NEWS RA- apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
(Skersai gatves nuo „Draugo")
7191 E. Davison. Detroit, MI DIO, PO Box 1161, Oak Park, darytas, kaip buvo jūsų pagei
Tel. 312-2M-0100
48212, tel. 3144654201, fax IL 60304 arba red. tel. 708- dauta Sav. Lilija ir Vilimas
Kasdien 9—* vai. vak.
šeštadieniais ir vakarais
313>3664914.
3864666.
Nelsonai. Tel. 312-2334335.
pagal susitarimą
(sk)
(sk)
(sk)

Poetas Bernardas Brazdžionis Pasaulio lietuvių centre kovo 9 d. 14 kairės: Julija Švabaitė Gylienė,
Bronė Nainiene, B Brazdžionis. Maironio lit mokyklos vedėja Eglė Novak ir mokyklos sekre
tore Danguole Cekanaviciene.
Nuotr. Vytauto Jaamevičiaus
Albina Ramanauskienė pa
sižymi ne tik lietuvių skautų
sąjungos veikloje — ji yra De
šimtosios tautinių šokių šventės
organizacinio komiteto narė. A.
Ramanauskienės žinioje šventės
mugės ir dailės parodos ruošos
rūpesčiai. Mugė ir paroda vyks
liepos 4-6 d. Hyatt Regency
O'Hare viešbučio patalpose.

J a d v y g a P r o k u r a t , Lake
Oswego, OR., a p d o v a n o j o
„Draugo" laikraštį 65 dol.,
pridėdama juos prie prenumera
tos mokesčio. Nesudarė rėmėjai
ir didesni nuotoliai kliūčių
pasiųsti pagalbą. S u nuošir
džiais linkėjimais, dėkojame už
auką.

Solistai Margarita ir Vaclo
v
a
s Monikai dažnai pasirodo
Amerikos Lietuvių Romos
Katalikių moterų sąjungos lietuvių publikai gausiuose kon
trečioji kuopa šaukia narių certuose bei kituose renginiuo
susirinkimą šeštadieni, balan se. Juos abu girdėsime ir šį
džio 13 d., 3 vai. popiet, Švč. M. sekmadieni, kovo 31 d., religi
Marijos Gimimo parapijos salė niame koncerte Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje (2
je.
vai. p.p.), o taip pat busimuose
x P y r a g a i , p y r a g a i č i a i , operos „ J ū r a t ė ir K a s t y t i s "
margieji velykaičiai Lietuvos pastatymuose balandžio 20-21 d.
Dukterų nameliuose, 2735 W. Morton aukštesniosios mokyk
71 St., tel. 312-925-3211. Čia los auditorijoje. Vaclovas MomDid. Ketvirtadienį, balandžio 4 kus yra nuolatinis „ D r a u g o "
d., 8 v.r. - 3 v. p.p. nusipirkę talkininkas — ir renginiuose, ir
margučių ir namie keptų pyra Draugo fonde. Tačiau Momkai
gų, paremsite Lietuvos Dukterų pasižymi ir vaišingumu: k a r t u
draugijos labdaros darbus. Ma su Margaritos m a m a J u z e Ivašauskiene jie globos porą svečių,
loniai kviečiame!
(sk) atvykstančių iš K a u n o Muziki
t
nio teatro talkinti „ J ū r a t ė s ir
x TRANSPAK
praneša: Kastyčio" operoje.
„V. Kudirkos „Tautiška gies
mė" — dabartinis Lietuvos him
x „Šventų Velykų proga,
nas — pirmą kartą viešai buvo
atlikta 1905 m. vasario 6 d. vietoje dovanėlių savo vaikai
Vilniuje". Pinigai, siuntiniai ir čiams, siunčiu jūsų organizacijai
komercinės siuntos į Lietuvą. $100 Lietuvos našlaičiams ir
Maisto siuntiniai. TRANS stokojantiems. Linkiu ir toliau
PAK, 2638 W. 69 S t , Chicago, „Saulutei" nepailsti gerus dar
bus dirbant", rašo Salomėja IdzeIL, tel. 312-436-7772.
(sk) lienė. „Saulutė", Lietuvos vaikų
x J u o z a s Pečkaitis, Chipley globos būrelis, dėkoja už auką
FL, Davė Kubiak, San Fran- padėti vaikučiams, k u r i e m s
cisco CA, ir Daniel ir Vida trūksta ne tik žaisliukų, bet
Marka, Winnetka LL, tai Lietu dažnai ir kasdieninės duonos.
vos našlaičių rėmėjai, kurie jau Labai ačiū už j a u t r i ą širdį!
keli metai, kai remia nelaimin „ S a u l u t ė " , 419 W e i d n e r Rd.,
gus Lietuvos vaikus. Pratęs Buffalo G r o v e , I L 60089, tel.
dami paramą kitiems metams, (847) 531-7949.
(sk)
atsiuntė po $150 - metinį
remiamo našlaičio mokestį. Dė
x „Saulutė**, Lietuvos vaikų
kojame! „Lietuvos Našlaičių
globos
būrelis, dėkoja u i aukas
globos'' komitetas.
padėti našlaičiams invalidams
(sk)
vaikams ir daugiavaikėms šei
x Parduodamas gražus, ra moms. Ona Umbražiūnas $60,
mus, vieno mieg „ c o n d o " , Donatas Tijūnėlis $60, Edward
Treasure Island, FL; yra ba Valeška $10, Bette C a i n rūbų
seinas ir „boat slip"; 1% bl. nuo siunta. Labai ačiū! „Saulutė",
jūros, restoranų, krautuvių. 419 Weidner R d . , BufTalo
Kaina, maždaug apie $50,000. Grove, I L 60009, T A X I D
Skambinti: 7084254015.
#364003339.
(sk)
(sk)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„ M a l d y n ė l i s " jaunimui. Iš
leista 1995 metais Lietuvoje.
Mišių maldos, giesmės ir litani
jos. J a u n i m u i gera ir naudinga
maldų knygą susipažinti su ka
talikų tikėjimo tiesomis. Gauna
ma „Drauge". Kaina — 7.50 dol.
Su persiuntimu 9 dol.

„Lietuvių Tautos Sovietinis
N a i k i n i m a s 1940-1958 m e 
t a i s " ; Mokslinis-istorinis vei
kalas. Autorius Arvydas Anu
sauskas. Redaktorė Rima Me
kaitė, dailininkas Romas Dubonis ir techninė redaktorė Reda
Surgailytė. Leidėjai — Lietuvių
Tautinis kultūros fondas, La
Grange Park, IL. Išleista 1996
m., „Minties" leidykla, Vilnius
— spaustuvė „Aušra" Kaunas.
Tiražas 2000 egz.

Beveik 500 puslapių knygoje
pateikiami 2 spalvoti žemėla
piai, 50 nuotraukų, 23 įdomiau
x Greit parduodu vienos ir > x A.a. Stasį R a u c l d n ą prisi sių dokumentų faksimilės. Kny
dviejų seimų namus Chicagoje mindamas ir jį pagerbdamas, goje pateikiami duomenys ir liu
ir apylinkėse. Skambinkite d r . V. Šaulys paaukojo Lietu dijimai yra pagrįsti Lietuvos ir
RE/MAXREALTORS, Rimas vos našlaičių p a r a m a i $100. Rusijos archyvuose atrastais
Stankus, teL (312) 5864959 ar
Reiškiame užuojautą velionio genocido organizatorių ir vykdy
ba (708) 426-7161.
artimiesiems, ir dėkojame auko tojų dokumentais. Joje atsklei
(sk), tojui. „Lietuvos Našlaičių glo džiami sovietinės teroro siste
bos" komitetas, 2711 W. 71 mos y p a t u m a i , rašoma apie pa
sirengimą masinėms genocido
x DĖMESIO VIDEO! APA St., Chicago, IL 60629. •
(sk)
akrijoms, Karinių baudžiamųjų
RATŲ SAVININKAI! Nore
operacijų vykdymą, lietuvių
darni tikrai kokybiškai išversti
x
Arūnas
K
u
n
d
r
o
t
a
s
ieško
masinių trėmimų, naikinimo
video įrašus iš Lietuvoje naudo
kalėjimuose ir lageriuose aplin
jamos PAL sistemos į amerikie- pusbrolių: Ričardo, Elenos, tre
kybes, metodus ir padarinius.
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, čiojo vardas nežinomas, gyv.
kreipkitės j LNTERVLDEO. Mū New York, Boston, Cambridge,
Knyga gaunama: Lietuvių
sų adresas: INTERVIDEO, MA. Atsiliepkite, rašykite: A.
Tautinės
Kultūros Fondas, 1006
Kundrotas,
N
e
p
r
i
k
l
a
u
s
o
m
y

3633 & Archer Ave„ Chicago,
Shenvood
Dr., LaGrange Park,
b
ė
s
22,
Vilkaviškis,
LlthuIL 60609. TeL 3124274091.
LL,
60625.
Kaina 15 dol. ir 2 dol.
ania,
tel.
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.
Sav. Petras Bernotas.
už persiuntimo išlaidas.
(sk)
(sk)

