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Vilniuje vyksta jungtinis 
Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 

Tarybos posėdis 

•MM •-

Vilnius, balandžio 11 d. 
(AGEP) — Baltuos ir Šiaurės 
salių parlamentarai ir ministrai 
pirmadieni Vilniuje renkasi į 
jungtini Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Tarybos posėdi. Unika
liame forume dalyvaus maž
daug po 60 Baltijos valstybių ir 
Šiaurės salių parlamentų narių, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
premjerai, Baltijos ir Šiaurės 
nacionalinių vyriausybių minis
trai. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
parlamentų bendradarbiavimo 
institucija — Baltijos Asamblėja 
— bei Šiaurės Taryba, i kuria 
yra susibūrė Danijos, Islandijos, 
Norvegijos, Suomijos ir Švedijos 
parlamentarai, dvi dienas dis
kutuos apie saugumą ir bendra
darbiavimą Europoje, ekonomi
ką, aplinkos apsaugą, mokslą, 
švietimą ir kitus regioninės 
svarbos klausimus. 

Susitikime ketinama priimti 
bendrą pareiškimą, kuris 
apibrėš Baltijos ir Šiaurės šalių 
bendradarbiavimo perspektyvas 
sio regiono ir visos Europos kon
tekste. 

Pateiktame dokumento pro
jekte Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Tarybos parlamentarai 
reiškia vieningą nuomone, kad 
Europos Sąjungos plėtimasis i 

Rytus „sudaro istorinę gali
mybę", ir tas plėtimasis bus 
svarbus elementas naujoje 
saugumo architektūroje, kuri 
skatins stabilumą ir ekonominę 
gerovę. Dokumento projekte pa
žymima, kad derybos dėl ES 
narystės su visais kandidatais 
turi prasidėti tuo pačiu metu, 
bet ne vėliau kaip per šešis mė
nesius po tarpvyriausybinės 
konferencijos pabaigos. 

Parlamentarai ragina savo 
vyriausybes glaudžiai bendra
darbiauti, kovojant su narkoti
kų pervežimu ir kitu organizuo
tu nusikalstamumu. Vyriausy
bės taip pat raginamos apriboti 
nelegalų žmonių judėjimą, 
drauge užtikrinant individams 
tarptautinę teisinę apsaugą. 
Parlamentarai rekomenduoja 
Baltijos ir Šiaurės ial ių 
vyriausybėms ruošti susita
rimus dėl bevizių kelionių. 

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 
Tarybos jungtinio posėdžio iš
vakarėse, sekmadieni, Vilniuje 
įvyks Baltijos ir Šiaurės bendra
darbiavimo ministrų susitiki
mas, kuriame numatoma aptar
ti Šiaurės ir Baltijos bendra
darbiavimo reikalus bei pasi
keisti nuomonėmis apie Euro
pos Sąjungos tarpvyriausybinės 
konferencijos eigą. 

Vyriausybė gali sumažinti 
savo akcijas Būtingės 

terminale 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(AGEP) — Vyriausybė svarsto 
galimybę sumažinti savo dali 
Būtingės Naftos bendrovės 
akciniame kapitale. Valstybės 
dalis gali būti sumažinta nuo 
51% iki 34%-35%. Tačiau tai 
bus daugiau politinis nei ekono
minis sprendimas, sako vyriau
sybės patarėjas Antanas Meš
kauskas. Jis abejoja, ar vy
riausybė rysis tokiam žingsniui, 
nepasitarusi su Seimu ir prezi
dentu. 

Norėdama išlaikyti 51% ter
minalo akcijų, vyriausybė 
privalo šiais metais skirti 
biudžete numatytus 30 milijo
nų litų, tačiau šių pinigų, 
pasak A. Meškausko, „aiškiai 
nepakanka". Norint padidinti 

Žvejybos laivų 
incidentas laikomas 

ūkiniu ginču 
Vilnius, balandžio 11 d. 

(AGEP) - Ketvirtadieni Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Albinas Ja
nuška Vilniuje susitiko su Ko
penhagoje reziduojančiu Islandi
jos ambasadoriumi Lietuvai Ro-
bert Trausti Arnasson. 

Be kita ko, susitikime pami
nėtas pastarojo meto dvišalis 
nesutarimas dėl žvejybinių 
laivų. R. T. Arnasson pabrėžė, 
jog šis klausimas neturi tapti 
politine dviejų valstybių prob
lema, o tėra tik ūkinis konflik
tas, kuris turi būti sprendžia
mas juridinių subjektų dvišaliu 
susitarimu arba teisme. 

Pasak Užsienio reikalų minis
terijos Informacijos ir spaudos 
skyriaus, per susitikimą pasi
keista nuomonėmis Europos Są
jungos, Vakarų Europos Sąjun
gos, NATO klausimais bei ap
tarti dvišaliai klausimai — vizų 
režimas, abipusis investicijų 
tkttinin'M 

finansavimą, reikia keisti 
biudžeto įstatymą. Tuo tarpu 
finansų ministerija kol kas at
sisako skirti 30 milijonų litų, 
nes vyriausybė yra sustabdžiusi 
visas nepaprastąsias išlaidas. 
„Sprendimai turi būti padaryti 
dar ši mėnesi, kaip ir numatyta 
vyriausybės veiksmų programo
je", korespondentui sakė A. 
Meškauskas. Anot jo, reikia 
apsispręsti dėl valstybės dalies, 
o likusios akcijos bus parduo
damos laisvai. 

Būtingės Naftos generalinis 
direktorius Vladislovas Gedvi
las įsitikinęs, kad terminalo 
statybos pabaiga tikrai nusikels 
iš 1997 i 1998 metus. Lietuva 
iki šiol neatsakė JAV EXIM 
bankui, ar ji sutinka skolintis iš 
jo ir kaip padengs savąją dalį. 
Norint pradėti didžiąją termi
nalo statybą šią vasarą ir baigti 
ją 1997 m. spalio pabaigoje, at
sakymą bankui reikėjo nusiųs
ti iki balandžio mėnesio. „Mes 
neįstengtam padengti net savos 
15% dalies už 5 milijonų dolerių 
paskolą", sakė V. Gedvilas. EX-
IM bankas skyrė 5 milijonų dol. 
paskolą terminalo projektavi
mui, kurį atlieka Fluor Daniel 
bendrovė. 

A. Meškauskas teigė, jog 
premjeras Mindaugas Stanke
vičius, antradienį susitikęs su 
V. Gedvilu, pažadėjo netrukus 
skirti 1.5 milijonų litų Lietuvos 
daliai padengti. Būtingės Naf
tos sąskaitoje dabar likę maž
daug 200,000 litų. Neturėdamas 
kuo sumokėti statybininkams už 
darbą,V. Gedvilas ketina siūly
ti kuriam laikui pristabdyti dar
bus Būtingėje. „Gali būti, kad 
po to jie visai bus nutraukti", 
sakė V. Gedvilas. Kita vertus, 
tos statybos šiandien nieko nele
mia. 

Bendrovei „Kauno žemkasys" 
ir kitoms Būtingėje dirbančioms 
statybos firmoms sumokėta 2.8 
milijonai litų, nors darbų atlikta 

„Baltarusija, maža Šalis, negali būti abejinga NATO ir Rusijos santykių raidai", pareiškė NATO 
generalinis sekretorius Chavjer Solana susitikime su Baltarusijos premjeru, kuris įvyko Briuselyje 
kovo 27 d. Pokalbyje Ch Solana pažymėjo, jog Šiaurės Atlanto Sąjunga turi gerbti Baltarusijos 
siekimą susivienyti su Rusija, lygiai taip pat šios dvi susivienijimo valstybes turi gerbti Vidurio 
bei Rytų Europos šalių norą įsitraukti į NATO Nuotraukoje: Baltarusijos premjeras Michail 
Čigir (kairėje) ir NATO gen. sekretorius Chavjer Solona. „, _, 

Eltos nuotr. „Dienoje 

Ragina stiprinti Lietuvos 
sienas prieš nelegalius 

migrantus 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(AGEP) — Migracijos specialis
tai pripažįsta, kad itin pelnin
gas tarptautinis nusikaltėlių 
verslas — nelegali migracija — 
tampa vis didesne problema 
Lietuvai. Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetas trečiadienį 
sušaukė migracijos specialistų, 
pasienio vadovų ir saugumo 
tarnybų pareigūnų posėdį dėl 
nelegalios migracijos. 

Migracijos departamento di
rektoriaus Jono Minkevičiaus 
teigimu, nelegali kelionė iš 
skurstančių Azijos ir Afrikos 
šalių į Vakarus kainuoja tarp 
1,000 ir 25,000 dolerių. Per 
vienerius metus organizuoti 
nusikaltėliai iš šio verslo 
uždirba apie 7 milijardus do
lerių. 

Pasienio policijos depar
tamento vadovas Stanislovas 
Stančikas teigė, kad Rusijoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje dabar 
susikaupę apie 3 milijonai 
nelegalių migrantų. „Pats 
laikas pamiršti kalbas apie 
simboliškas europines Lietuvos 
sienas — su Baltarusija siena 
turi būti „geležinė", sako S. 
Stančikas. Tačiau šiemet pasie
niečiai dar negavo nė vieno ža
dėto cento sienos stiprinimui. 

S. Stančikas pranešė, kad 
netrukus pasienyje su Balta
rusija Lietuva įrengs devynis 
papildomus kontrolės postus, 
kuriuose dirbs dalis nuo sienos 
su Latvija perkeltų pasieniečių. 

Dabar Lietuvoje gyvena 231 
nelegalus migrantas. Neseniai 

Lietuva vėl gauna 
pakankamai dujų 

Vilnius, balandžio 11 d. 
(AGEP) — Rusijos Gazprom dujų 
bendrovė trečiadienį padidino 
dujų tiekimą Lietuvai nuo maž
daug 3 milijonų iki 4.5 milijonų 
kubinių metrų dujų per para. 
Dabar Stella Vita bendrovė, 
tarpininkaujanti perkant dujas 
iš Rusijos, gauna pilną dujų 
kiekį. 

Dujų pardavimas Stella Vita 
bendrovei padidintas, pastarajai 
sumokėjus didžiąją skolos dalį. 
Derybose Maskvoje balandžio 4 
d. Lietuva pažadėjo iki balan
džio 12 d. sumokėti 29.13 
milijonų litų (7.28 milijonų 
dolerių), kuriuos Stella Vita 
buvo skolinga. 

Pagrindinės dujų pirkėjos — 
Lietuvos Dujų bendrovės — dujų 
reguliavimo ir komercijos 
skyriaus viršininkas Martynas 
Bartys sako, jog liko nesumo
kėta dar 10.13 milijonai litų. Šie 
pinigai bus surinkti iš Lietuvos 
Dujų ir Lietuvos Energija lėšų. 
M. Bartys mano, jog galbūt iki 
balandžio 12 d. tokios sumos 
nepavyks pervesti, tačiau kitos 
savaitės pradžioje tikimasi galu
tinai atsiskaityti su Gazprom. 

Dabar gaunamo dujų kiekio 

už daugiau nei 3 milijonus litų. 
Tai daugiau nei pusė visų antro
jo etapo paruošiamųjų darbų, 
kuriuos buvo planuota baigti 
kovo 1 dieną. 

Lietuvai visiškai pakanka, sakė 
M. Bartys korespondentui. Pa
grindiniams dujų vartotojams — 
energetikams — dujų tiekimas 
padidintas nuo 1.1 milijono iki 
1.8 milijonų kubinių metrų per 
parą. 

Dalį skolos — maždaug 16-18 
milijonų dolerių — Gazprom su
tinka atsiimti mainais: Lietuvos 
statybininkai remontuoja senąjį 
Gazprom administracinį pasta
tą Maskvoje, ir Lietuvos du
jininkai per 9-11 mėnesių at
siskaitys tiesiogiai su jais. 

dalį jų pavyko išsiųsti atgal į 
Baltarusiją, tačiau nėra jokios 
garantijos, kad tai pavyks pa
daryti ir kitą kartą. 

Pasieniečiai primena būti
nybę pasirašyti nelegalių 
migrantų grąžinimo sutartis su 
Baltarusija, Ukraina ir Rusija, 
tačiau jos atsisako tai padaryti. 
Tuo jau susirūpino Lietuvos 
politikai, raginantys šalies va
dovus dėl tokių sutarčių tartis 
valstybinių derybų metu. 

Posėdyje akcentuota dar viena 
problema — pelningame nelega
lių migrantų gabenimo versle 
dalyvauja patys Lietuvos pa
sienio pareigūnai. Didesnė pusė 
nelegalių migrantų į Lietuvą 
patenka organizuotai, vedlių 
padedami, per policijos saugo
mus pasienio kontrolės postus. 

Pasak Linu prisistačiusio sau
gumo departamento darbuotojo, 
vien Klaipėdoje pernai išaiš
kinti penki aukštesniojo rango 
pasienio pareigūnai, padėję 
gabenti nelegalius migrantus, 
dar trys tokie susekti šiemet. 
Saugumo departamento direk
toriaus Jurgio Jurgelio teigimu, 
nusikalstamos grupuotės dabar 
intensyviai mėgina įtaisyti sa
viškius į Pasienio policijos de
partamentą. 

Nacionalinio saugumo komi
teto pirmininkas Arvydas 
Ivaškevičius informavo, kad 
pasitarimo išvados bus panau
dotos, rengiant kreipimąsi į 
vyriausybę dėl papildomų lėšų 
skyrimo Lietuvos sienos apsau
gai. 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, balandžio 11 d. 

(AGEP) - Per šv. Velykas Lie
tuvoje buvo saulėta ir šilta. 
Oras staiga sušilo iki 12-14 
laipsnių Celsijaus (63-68 F). 
Šioks toks atšalimas numato
mas kitą savaitę, taip pat pra
našaujami ir krituliai. 

Didžiojo potvynio grėsmė jau 
praėjo. Rytu Lietuvos upėse 
ledai, kaip sakoma, išėjo. Pa
maryje patvinusios Minija, Jū
ra, kitos upes. Nemune ledai 
sustojo ties Birštonu ir Smali
ninkais — čia vanduo plūsta į 
panemunes pievas. Žmonėms 
pavojaus kol kas nėra. 

Artimiausiomis dienomis tem
peratūra bus 0-5 C (32-41 F), 
naktimis bus tarp -1 ir -6 C 
(21-30 F). 

Nemuno žemupyje 
vanduo kyla 

Klaipėda, balandžio 11 d. 
(AGEP) — Nemuno žemupyje 
vanduo kyla, bet kritinio lygio 
upėse ir Kuršių mariose dar ne
pasiekė. Iki Smalininkų Nemu
ne ledų nebėra, o toliau jau 
kaupiasi sangrūdos, ir tose 
vietose kai kur pastebėtas upių 
tvinimas į panemunės pievas. 
Ketvirtadienio stebėjimo duo
menimis, ties Rusne Nemuno 
vanduo pakilęs 241 cm, ties Šili
ninkais — 380 cm, ties Panemu
ne — 461 cm. Minijos upė la
biausiai pakilusi ties Lanku
piais — 665 cm, tačiau visose 
minėtose vietose kritinis lygis 
dar nepasiektas. 

Kaip BNS žinių agentūrą in
formavo civilinės saugos depar
tamento Klaipėdos skyriaus bu
dinčios tarnybos, penktadienį 
numatyta Kuršių marių ir Ne-

Švedijos gynybos ministras 
susipažįsta su Lietuvos 

krašto apsauga 
Vilnius, balandžio 11 d. 

(AGEP) — Kiekviena šalis turi 
teisę pasirinkti, kaip užtikrinti 
savo saugumą, kad jis nepri
klausytų, tarkim, nuo Maskvos, 
teigia Švedijos gynybos minis
tras Thage G. Peterson. Ketvir
tadienį jis atvyko susipažinti su 
Lietuvos gynybos politikais ir 
karinėmis pajėgomis. 

„Jau nuo seniau asmeniškai 
pažįstu Lietuvos krašto ap
saugok ministrą Liną Linke
vičių, bet man svarbu ir už
megzti žmogiškus ryšius su visa 
jūsų gynybos sistema", sakė T. 
G. Peterson žurnalistams. „Nėra 
jokių dvišalių Lietuvos ir Šve
dijos problemų, pabrėžė svečias. 
Tačiau Švedija nesiekia na
rystės NATO, o Europos sau
gumo didinimą sieja su Europos 
Sąjunga. Tuo tarpu Lietuva 
laisva rinktis savo individualų 
kelią", sakė Švedijos ministras 

Oficialiai jo sutikimo ceremo
nijai prie Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijos buvo išri
kiuota garbės sargybos kuopa, 
patiestas raudonas kilimas, at
likti abiejų šalių valstybiniai 

himnai. Tuomet įvyko abiejų ša
lių gynybos politikų susitiki
mas, ir po to L. Linkevičius ir 
T. G. Peterson kalbėjosi dviese. 
Vėliau Švedijos delegacija susi
tiko su Seimo Nacionalinio sau
gumo ir užsieno reikalų komite
tais. 

Antakalnio kapinėse pagerbęs 
Lietuvos laisvės gynėjus, T. G. 
Peterson vakare dalyvavo L. 
Linkevičiaus surengtoje vaka
rienėje „Stiklių" restorane. 

Penktadienį svečio laukė su
sitikimas su ministru pirmi
ninku Mindaugu Stankevičiu
mi, Švedijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Stellan Ottosson. Jis 
taip pat lankysis Savanoriško
sios Krašto Apsaugos Tarnybos 
bei motorizuotos pėstininkų bri
gados „Geležinis vilkas" šta
buose. 

Susitikimuose, be dvišalio 
bendradarbiavimo perspektyvų, 
aptariama Švedijos parama mo
kant Lietuvos karius, rengiant 
Baltijos šalių taikos palaikymo 
jungtines pajėgas, kuriant mobi
lizacijos sistemą, aprūpinant 
Lietuvos karines jūrų pajėgas. 

Prasidėjo bendri JAV ir 
Lietuvos kariniai mokymai 

Panevėžys, balandžio 9 d. 
(AGEP) — Karaliaus Mindaugo 
Panevėžio motorizuotame pėsti
ninkų batalione antradienį 
skambėjo JAV ir Lietuvos him
nai, buvo iškeltos abiejų šalių 
valstybinės vėliavos. Taip ofi
cialiai atidarytos beveik tris sa
vaites truksiančios karinės pra
tybos „Gintarinis slėnis-96", 
kuriose JAV karinių oro pajėgų 
instruktoriai moko Lietuvos ka
rius. 

Aštuoni JAV karininkai į Lie
tuvą atvyko pirmadienį JAV 
karinių oro pajėgų lėktuvu 
C-130 Hercules. Juo atgabenta 
ir mokymams reikalingos prie
monės — įvairūs prietaisai, 
parašiutai, tvarsčiai. 

Šiose JAV gynybos departa

mento finansuojamose pratybo
se bus apmokyta 20 karių iš Pa
nevėžio bataliono ir dar 30 
karių iš kitų „Geležino vilko" 
brigados batalionų. Visi šie 
kariai — Lietuvos kariuomenėje 
dirbantys profesionalai. Ameri
kiečiai juos mokys planuoti ir 
vykdyti oro desantą, suteikti 
pirmąją pagalbą, evakuoti žmo
nes. 

JAV ir Lietuvos karines praty
bas stebi Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijos ir Genera
linio štabo atstovai. Balandžio 
17 d. bus surengtos svečių die
nos, laukiama atvykstant Lietu
vos vyriausybės atstovų, Lietu
voje dirbančių užsienio šalių 
karo diplomatų. 

Ignalinos Atominės 
Elektrinės apsaugos kariai 

tapo policininkais 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(AGEP) — Lietuvos ministrų į 
kabinetas Ignalinos Atominės, 
Elektrinės apsaugos batalioną 
iš Krašto apsaugos ministerijos 
trečiadienį, perdavė Vidaus rei
kalų ministerijai. Anot energe
tikos ministro Sauliaus Kuto, 
kareiviai negali tinkamai vyk
dyti šio specifinio objekto ap
saugos, nes tokio darbo speci
fika reikalauja būtent policinių 
įgūdžių ir įgaliojimų. Visame 
pasaulyje branduolinius objek
tus saugo policija. 

Vidaus reikalų ministerija 
turi sukūrusi ypač svarbių 
objektų apsaugos sistemą bei 
greitojo reagavimo grupę, o 
Krašto apsaugos ministerija to 
neturi. Be to, tik 4 kilometrai 
nuo Ignalinos Atominės Elektri
nės yra Vidaus reikalų ministe
rijos mokymo centras, kuriame 
galima būtų apmokyti ir ap 

muno deltos apžvalga iš oro. 
Tačiau jau dabar aišku, kad 
tokio potvynio, kurio buvo 
laukta, ir kuriam šiemet pa
maryje neblogai pasirengta, tik
riausiai nebus. 

saugos bataliono karius. 
Bataliono priklausomybės pa

keitimui pritarė Krašto apsau
gos ministerija, Saugumo depar
tamentas, Valstybinė Atominės 
Energetikos Saugos Inspekcija 
ir jėgainės vadovai. 

Abi ministerijos įpareigotos 
perdavimą įvykdyti skubos 
tvarka, nes „pavaldumo neapi
brėžtumas kiekvieną dieną blo
gins situaciją, trukdys efekty
viam fizinės apsaugos problemų 
sprendimui". 

KALENDORIUS 

Balandžio 13 d.: Velykų šeš
tadienis. Ida, Martynas, Algau-
dė, Mindaugas. 1871 m. gimė 
Palaimintasis ark. Jurgis Ma
tulaitis. 

Balandžio 14 d.: Antras 
Velykų sekmadienis (Atvely
kis). Tiburcijus, Valerijonas, 
Maksimas, Liudvika, Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Petras, Ge
ma, Anastazija, Nastė, Vilnius, 
Vaidote. 

Balandžio 16 d.: Benedik-
tas-Juozapas, Kalistas, Berna
deta, Giedrius. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

MISTICIZMAS MALDOJE 
Čikagos ateitininkai sendrau

giai savo kasmėnesiniam pobū
viui š.m. kovo 10 d. buvo susi
rinkę Ateitininkų namuose, Le-
monte. Susirinkimo programoje 
— buvęs šios Sendraugių kuopos 
pirmininkas inž. dr. Edmundas 
Saliklis, skaitęs savo mintis 
apie mistikos reikšmę maldoje. 

Su paskaitininku supažindino 
ir susirinkimą moderavo Kęstu
tis Sušinskas. J is priminė, kad 
Edmundas yra 34 metų amžiaus 
statybinės inžinerijos daktaras, 
išvykęs į Madison universitetą 
VVisconsine mokslinio tyrimo 
darbui. Žmona Rūta — tekstilės 
meno PHD. J ie augina dvi — 7 
ir 9 metų dukreles. Tai tikrai 
pavyzdinga lietuviška-katalikiš-
ka šeima. Iš pasirinktos paskai
tai temos ryškėja, kad Edmun
das yra giliai galvojantis ir tvir
to tikėjimo žmogus. 

Prelegento nuomone, malda, 
t ik kartojant išmoktus ar skai
tomus žodžius, yra bevertė. Tai 
lyg budistų vėjo ar vandens 
malūnėliai ant kurių sparnelių 
įrašyti maldos žodžiai. Panašiai 
ir dažnai kalbamas rožinis, ne
įsigilinant į žodžių ir paslapčių 
prasmę. Malda yra mūsų pasi
kalbėjimas su Dievu. Tas pasi
kalbėjimas negali būti vienžo-
dinis, automatinis, išmoktas ar 
paskaitytas. Turime įsijausti į 

ū kiekvieną žodį ir perduoti jį 
Dievui dvasiniai, visa kūno ir 
sielos koncentracija. Tokia 
malda yra mistinė malda. Ją 
vartojo šventieji ir tik taip mel
dėsi Kristus. Tačiau pačiam 
žmogui sunku susikaupti ir įsi
jausti maldai. Todėl Kristus 
pasakė, kad J i s eina atsiusti 
mums Šventąją Dvasią, kuri 
yra trečias Dievo Trejybės as
muo ir yra mūsų pašventintoja 
per pasiaukojančią meilę. Sv. 
Dvasia sustiprina, išskaidrina 
supratimą, padeda pasiryžti da
rant sprendimą ir suteikia jėgų 
jį įvykdyti. Ji nuolat yra su 
mumis, jos veikimas ir apsireiš
kimas yra mistinis. Jos balsą 
galime išgirsti tik tyliame susi
kaupime, apmąstant kurią nors 
tikėjimo tiesą. Tai mistinis nusi
teikimas. Misticizmas nėra eks
tazės ieškojimas, fizinis ar psi
chologinis pratimas, raminantis 
žmogų. To siekia meditacija. 

Kiekvienas amžius turi savo 
sampratą kas yra mums Kristus 
ir ta Kristaus samprata ryškėja 
mene, literatūroje, akademinėje 
raštijoje ir žmonių maldos for
moje — pamaldume. Dievo iš
mintingumas ir jėga apsireiškia 
per nukryžiuoto Kristaus vaid
menį — tai jo žmogiškas silpnu
mas, dvasiška meilė, pasireiš
kianti kuklumu, paguoda ir ra
miu šnabždėjimu mūsų sielose. 

Šiandien mokslas imasi išaiš
kinti viską, net antgamtinius 
roiškinius ir veiksmus, o jei jų 
išaiškinti negali, tai teigia, kad 
ju nėra. jie neegzistuoja. Tačiau 
Dievas gali apsireikšti mumyse 
per mistine maldą. 

Moksliniame amžiuje kyla pa
radoksas: kuo labiau žmonijos 
supratimas auga. jo galia didė
ja, tuo labiau žmogus jaučiasi 
bejėgis. Baime vis didėjančio ap-
teršimo. ekonominis siaubas, 
chaosas miestuose, viskas at
rodo mus sunaikins ir nėra kur 
nuo viso to pabėgti, išsilaisvinti 
iš tos baimes ir pesimizmo. Tik 
Dievas gali mus apsaugoti nuo 
tu vidiniu kovų ir baimės, jei 
eisime prie Dievo mistiniu ke
liu Šv. Rašto nagrinėjimas pa

rodo šį kelią, primindamas, kad 
Kristus buvo kartu ir Dievas, ir 
žmogus: juto baimę ir skausmą, 
buvo apsuptas žiaurios kultūros 
ir nepastovaus politinio klima
to. Todėl ir mums, norint būti 
tikrais žmonėmis, reikia supras
t i pilną atsakomybę už savo 
veiksmus, nenusisukant nuo 
skurdo ir skausmo. Būti žmo
gumi reiškia kentėti ir toje kan
čioje pasiduoti tik Dievui. Mis
tinis supratimas nėra mygtu
kas, galintis mus įjungti ir iš
jungti į nusiteikimą prie Dievo. 
Tai ramus kelias, galintis at
verti duris mumyse ir atskleis
t i supratimą, kad mes esame 
vieningi tik per Dievą, o be jo 
gyvename skurdo terore. 

Kaip naudoti misticizmą ir 
mistinę maldą savo katalikiško 
gyvenimo atnaujinimui? Tai 
dviejų žingsnių planas: 

1. Intelektualiai priimti kurią 
nors dievišką tikėjimo tiesą. 

2. Leisti tai minčiai įsilieti į 
širdį ir jausti jos įtaką neban
dant suprasti, o tik stebėti jos 
tylų veikimą. 

Pavyzdžiui: bandykime in
te lek tua l ia i įs i t ikint i , kad 
Dievas mus tikrai myli. Pradė-
k ; m meditaciją žodžiais: 
„Dievas mane myli. Jis mane 
gaubia, apsupa, Dievas mane 
šaukia". Ši mintis su malda po 
truputį įsilieja į širdį, į sielą ir 
pradedam jausti tų žodžių įtaką. 
Kol kas kontroliuojam tą mal
dą, bet pradedam leist Dievo 
valiai perimti mūsų valią. 
Dabar malda gali būti: „Aš esu 
Tavo rankose, aš esu Tavo tar
nas, aš esu Tavo įrankis". Čia 
mintis yra ta, kad mes pavedam 
kontrolę Dievui ir atmetam 
klaidingą įspūdį, kad aš tvar
kau savo gyvenimą, aš kontro
liuoju savo ateitį. Čia lyg ban
dom naikinti savo „Aš", savo 
„Ego" įtaką. „Palieku ne aš, bet 
Tu manyje". 

Šis procesas gali būti pakar
tojamas su mūsų pasiruošimu ir 
dalyvavimu šv. Mišiose. Prieš 
Mišias pasiskaityti to sekma
dienio skaitymus. Čia mums 
padeda Aldona Zailskaitė skai
tymų apmąstymais „Draugo" 
dienraščio šeštadienių laidose. 
Plačiau galime pasiskaityti apie 
Mišių dalis, jų istoriją, kaip jos 
keitėsi laiko tėkmėje. Apmąs
tyti „Tikinčiųjų maldas". Per 
Mišias bandykim jausti, kad 
esame bendruomenė, kad Kris
tus tikrai yra mūsų tarpe. Kai 
meldžiamės — susijungiame visi 
kartu. Ir gal svarbiausia —jaus
ti Šv. Komunijos gilią paslaptį. 
Ką reiškia žodžiai: „Štai mano 
kūnas". Mes įsigilinam į tą pa
slaptį, nes ją pergyvename per 
ilgą laiką. Supratimas atsisklei
džia po truputį tik per gyveni
mą. Čia mistinės maldos įtaka. 
Per mistine maldą tobulėjame, 
tačiau jei mistinė malda ne
tampa veiksmu, tai ji lieka tik 
daugžodžiavimu ir yra pavojus, 
kad gali likti tik tuščiažodžia
vimu. Per mistinę maldą gautą 
malonę reikia panaudoti ge
riems darbams. Šventieji per 
tokią maldą randa jėgų geriems 
darbams, pasiaukojimams ir 
kantriai kančiai. Šia malda 
atsiribokime nuo savo vargų, 
trukdymų, nemalonumų. 

Tokios buvo šios paskaitos 
mintys, kiek jas sugebėjau at
kurti . 

Paskaitininkui baigus, plo
jome, susirūpinę ar mūsų mal
dos yra mistinės, ar Dievas jas 

Daumanto-Dielininkaičio kuopos „darželio" jaunučių būrelis. Iš k.: I eil. — Rimas Kapačinskas, 
Juozukas Pranckevičius ir Justas I^-lts II eil. — Julija Januskyte, Viktorija Vaznelytė, Algis 
Kasniūnas, Šarūnas Daugirdas ir vadovės padėjėjas Tadas Mikužis. DI eil. — vadovė Dana 
Mikužienė su Saule Grybauskaite ir Lina Juodvvaiyte. 

VAKARONĖJE -
Č. GRINCEVIČIAUS KŪRYBA 

VAIZDAJUOSTĖJE 
Penktadienį, balandžio 19 d., 

7 vai. vak. Ateitininkų namuo
se Lemonte, ruošiama maloni 
vakaronė. Bus rodoma vaizda
juostė „Vilniaus laikrodis", su
kurta Lietuvos Televizijos su 
puikiais Lietuvos dramos akto
riais. Medžiaga filmui paimta iš 
a.a. Česlovo Grincevičiaus apy
sakų ir pasakojimų rinkinio 
„Vidurdienio varpai". Šis a.a. 
Česlovo kūrinys 1986 m. buvo 
premijuotas Lietuvių Rašytojų 
draugijos. Filmą rodys St. Žile
vičius. 

Daugelis pažinojome a.a. Čes
lovą, kuris šį pasaulį paliko 
1994 m. Visą savo gyvenimą, 
Čikagoje ir jos apylinkėse jis 
buvo mokytoju lituanistinėse 
mokyklose — Cicero ir Lituanis
tikos institute Čikagoje. Rašė 
spaudoje, redagavo politines ži
nias „Draugo" pirmajame pus
lapyje ir mėnesinį satyrinį 
„Spyglių ir dyglių" puslapį. 
Buvo vadovas Lietuvių Archyvo 
Jaunimo centre, Čikagoje. 

Buvo rašytojas. Galėjo žymiai 
daugiau savo kūrinių išleisti lie
tuvių literatūros papildymui, 
bet dėl laiko paskirstymo įvai-

AK, TA IŠDYKĖLĖ RAIDĖ 
„Iš Ateitininkų gyvenimo" 

š.m. kovo 23 d. laidoje išspaus
d in tame mano straipsnyje 
„MAS programos vadovo reika
l a i s " įsivėlė nedidelė, bet, 
manau, svarbi korektūros klai
da, reikalinga atitaisymo. 

Rašinio gale, dvyliktoje eilu
tėje nuo galo, rašoma, kad: 
„ 'Vadove' neminimi Aidas ir 
Irena Kriaučiūnai, gyveną Vil
niuje.. ." Iš t ikro, Vilniuje 
gyvena Aldas ir Irena Kriaučiū
nai. Aldo brolis Aidas su šeima 
gyvena Indianapolyje, JAV. 
Kaip matote, tik vienos raidė 
reikalas. 

Su dėkingu ir geriausiais lin
kėjimais spaudos darbe. 

Romualdas Kriaučiūnas 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje šią vasarą vyks 
rugpjūčio 11-18 d. Visi prašomi 
šią datą pasižymėti savo vasaros 
atostogų kalendoriuose ir ruoš
tis stovykloje dalyvauti. Plates
nės informacijos artimu laiku 
bus pranešamos šiame ateiti
ninkams skirtame puslapyje. 
Turintieji klausimų, prašomi 
kreiptis į Astą Čuplinskienę. 
tel. 312-376-7375. 

priima? 
Paskui vyko pabendravimas 

vaišinantis kava ir gardžiais 
užkandžiais, kartu diskutuojant 
ir kuopos organizacinius rei
kalus. Turima sunkumų suda 
ryti valdybą. Nutarta sudaryti 
organizacinį komitetą. 

J o n a s Žebrauskas 

riose lietuvišką gyvenimą lie
čiančiose pareigose, nukentėjo 
laikas savai kūrybai. 

Buvo labai jautrus pareigai 
žmogus. Savo gyvenimą pašven
tė lietuviškiems reikalams. Au
kos darbas nepelningas, todėl 
tur tų nesusikrove, bet jo darbo 
aukų „vaisiai" iš Cicero litu
anistinės mokyklos ir iš Čikagos 
Lituanistikos instituto šiandien 
ne vienas dalyvauja lietuviškojo 
darbo gretose, . 

Tokiam tad žmogui — visuo
menininkui, kūrejui-rašytojui, 
rinksimės išreikšti savo dėmesį. 
Visi kviečiami atsilankyti, su
sipažinti ir pasidžiaugti a.a. 
Česlovo Grincevičiaus literatū
riniu palikimu. 

Jdv. sarf 

DR. JUOZO GIRNIAUS 
PRISIMINIMO POPIETĖ 

Filosofui dr. Juozui pri
s im in t i popietė Čikagoje 
ruošiama š.m. balandžio 14 d. 
Numatoma: 3 v.p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po Mi
šių akademija ir muzikinė bei 
meninė programa Jaunimo cent
ro didž. salėje. Rengia Ateitinin
kų federacija ir Čikagos LFB 
sambūris. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA 

Šių metų JAS vasaros stovyk
la Dainavoje vyks liepos 9-20 d. 
Dėl Čikagoje vyksiančios Tauti
nių šokių šventės, stovyklos pra
džia bus antradieni, liepos 9 d. 
Stovyklos užbaigimas-šeštadie-
nj, liepos 20 d. I stovyklą pri
imami vaikai nuo 8 iki 14 metų. 

Šiuo metu tyrinėjama galimy
bė išnuomoti autobusą kelionei 
iš Čikagos į Dainavą. Pirmieji 
ryšiai su autobusų kompani
jomis užmegzti. Mums būtina 
žinoti kiek vaikų pasinaudotų 
šiuo patarnavimu. Susidomėję 
prašomi nedelsiant šiuo reika
lu kreiptis j Viktoriją Šaulienę, 
1240 117th St., Lemont, IL 
60439, arba tel. 708-257-0660. 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 15-22 d. - Detroito 
skautai. 

Birželio 2*30 d. Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

Liepos 9-20 d. — Jaunučiai 
ateitininkai. 

Liepos 21-28 d. - Sendrau
giai ateitininkai. 

VIDAS T. NOREIKA, D.O.S. 
Dantų QytfytO|M 

SIAUR. VAK. IMOtANOJS 
su ChartM I . Berte, D.O.S. 

2 0 * S. C * — M . 
Cheeterton. M 4*304 
Kab. (21*) *24-1*32 

Valandos pagal susitarimą 

D R . V . J . V A S A I T I E N Ė 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4 8 1 7 W . 8 3 S t l , B u r b a i * , I L 
T e l . 7 0 6 - 4 2 3 - 6 1 1 4 
Va landos susitarus 

D R A U G A S 
(USPS-161000) 

T H E U T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y 

PubUabed daily ezcept Suadays and Moodays, Uflal HoUaaya, tha 
Tueadays folkming Mooday obaarvaace oflagal Holioays aa well as Bac 
26th and Jan. 2ad by tha Lithuanian Catholic Press Sobety, 4648 W. 6 M 
Street, Chieago, IL 60629-6689. 

Saoond daai portą** aajfl at Chicago, I L aad addjtianal maihagaAca*. 
Subacription Ratas: $96.00. Foreign countrias $110.00 
Poatmastar. Sand addraas rhangaa to Draugas - 4646 W. 69(4 S t , 

Chicago, IL 60629. 
Pafcto iitaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nfsiunhami. Ant DRAUGO pria kiekvieno skaitytojo adreao, gavus ii 
jo mokesti, paiymima, iki kada yra irtai mokėjas. 

DRAUGO prenumerata -~»fc—«T i i , 

metama * 
JAV $9600 $66.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 
Tik šeštadienio laida; 
JAV $66.00 $40.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $46.00 
Utsakant j Lietuvą 
(Air eargo) $100.00 $66.00 
Tik šeštadienio laida $66.00 
Utsakant i užaieni 
« • P***" $600.00 $260.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

S i 
$36.00 
$40.00 

$30.00 
$36.00 

Vyriausia redaktorė Danute Bindokiene 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 

• Redakcga u* skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus pr«»» »'<, ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; asatadianiais nedirba. 

• Redakcija straipeniua 
savo nuoiiūra. Neeui 
straipsniu nesaugo. Prašome 
aiunriant peeilikti kopija. 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d . -
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo). 

Rugpjūčio 4-11 d. - Mokyto
jų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 11-18 d. - Moks
leiviai ateitininkai. 

Liepos 28 d. — Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas. 

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis i Dainavos registratore 
Ritą Giedraitiene, tel. 810-478-
8456. 

E V E R G R E E N P A R K X - R A Y 
D R . E . R I N G U S R A D I O L O G A S 

9760 S Kedzie 
T e l . 704 -4344SOO 

Valandos 9-5 kasdien 

D R . D A N A M . S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermafc M . 
Westche»ter , II 6 0 1 5 3 

T e l . 70S-63T-1113 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
Ophtatmologas/Akių Chirurgas 

M 3 0 S. RMgasand Ava. 
Chlceeo R M * * . »• M « 1 S 

704434-4*22 
414* W. 6*rd » • 

312-736-7700 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKMANCMI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 SI . Chicago IL 
Tel. 312-736-565* 

4707 S Gilbert. LaGrange. IL 
Tel. 700-342-4407 

Kab. tat. 3 1 2 - 6 M - 3 1 M 
Namu 700-301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 West *3rd Straet 
Vai pirmd ir ketvd 3 V p p -6 v p p 

Kitomis dienomis - susitarus 

SUNG L. CHOU, M.D. 
V i d a u s H g o s , a k u p u n k t ū r a 

H O L Y C R O S S 
P H Y S I C I A N S P A V I U O N 
3 f l . S o u t h , E e s t S u l t e s 

U t h u a n i a n P l a z a C t . 
a t C a t t t o r n i a A v e . 

Chicago, IL 60629 
( 3 1 2 ) - 4 7 1 - 6 1 4 2 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

• • + • • • • • • + • 

M O L Y C R O S S F A M I L Y 
M E D I C A L C E N T E R 

7 4 6 W . 3 1 St S t . 

Chicago, IL 60616, 
(312 r 225-0665 

Kak. 312-7364477 
Ras. 76S-24* 60*7 arba 704-244-4M1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
* 4 4 * So. Pulaakl noae 

Valandos pagal susitarimą 

D R . D O M A S L A P K U S 
Vidaus ir plaučių ligos 

1 5 3 0 0 W e s t A v e . , Ortond Perk 
7 0 6 - 3 4 t > t 1 0 0 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

D R . E U G U U S L E U S 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1*805—127 St. 
Lament. H M 4 3 * 

Tai. *15-723-1*54 

Pelos Halgtiis, H *04*3 
Tel. 704-3*1-0010 

DR. R A M U N Ė M A C I J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

S354 t . Robertą Road 

Tel. (706) 506-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIU* MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

DR. ARVYDAS J. DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Masu St. 

MsMsssan, H S044S 
Tai. 70S-746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

6640 S. M S S M R4. 
Tel. 312-5*5-2*02 

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

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

Sumokama po vizito 

IUGINE C. DECKER, DOS, P.C. 
4*47 W. 103 St., Oak Laram, IL 

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. tusKartmuI 
(kalbėti angliškai) tat. 700-422-0200 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

M M W. M SS Tol. (7SS) 422-* ie i 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v pp -7vv.antrd 12:30-3v.p.p. 
tredd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p.p. 
penktd ir seitd 9 v r • 12 v pp 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA T " r 

7 * 1 5 W. 171*4 ' •* 
T M e y Perk, IL 00477 

(700) 0 1 4 4 4 7 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKSA 

•132 S Kasas* Ava., i 
(312) 771 M * l arba (312) ' 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. H. 
Tel. (312)474-2112 
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Rimties valandėlė 

JIS GYVAS MŪSŲ TARPE 
Velykų laikotarpio skaitiniai 

kviečia mus suvokti, ką praktiš
kai reiškia Bažnyčiai — tikintie
siems tai, kad prisikėlęs Kristus 
yra gyvas jų tarpe. O šis išgyve
nimas susietas su Krikštu, nes 
šiuo įvesdinimo Sakramentu ti
kintysis įsijungia i Kristaus 
mirtį, nes tiki, jog tik tuo būdu 
galės dalyvauti Kristaus prisi
kėlime. 

Šv. Petro pirmo laiško (iš ku
rio paimtas antrasis skaitinys: 
(1 Pt 1:3-9) didžioji dalis cituoja 
pirmykštės Bažnyčios mokymus 
tiems, kurie ruošiasi būti pa
krikštyti, o šio sekmadienio iš
trauka cituoja Krikšto apeigos 
giesmės žodžius. Joje džiau
giamasi, kad krikštą priiman
tieji yra atgaivinami naujam, 
vilties pilnam, amžinam gyve
nimui Kristaus prisikėlimo iš 
mirties dėka ir dėl to įgyja „ne
nykstantį, nesuteptą ir nevys
tantį palikimą". 

Bet Bažnyčia ne tik džiaugia
si šio nuostabaus gyvenimo 
dovana, bet taip pat giesmėje iš
sako šio naujojo gyvenimo kainą 
— paties Kristaus mirtį — ir tai, 
kad ir tikintysis įvairiais savo 
gyvenimo kentėjimais dalyvaus 
Kristaus mirtyje: „Paskutiniu 

. metu", t.y., savo žemiško gyve
nimo pabaigoje — kai mirsite, 
, jūs džiaugsitės, nors dabar ir 
reikia truputį paliūdėti įvai
riuose išmėginimuose". Krikš
čionis savo gyvenime neišven
gia kentėjimų, kaip jų neiš
vengė nei pats Dievo Sūnus. 
Krikštu pradėtas krikščioniš
kasis gyvenimas pakartotinai 
vis pereina per įvairias ma
žesnes „mirtis" — netektis į 
„prisikėlimą" naujam gyve
nimui, kurio ligtol netektį per
gyvenantis žmogus negalėjo įsi
vaizduoti. 

Tai primena Šv. Pauliaus laiš
ke Romos tikintiesiems išsakytą 
Krikšto supratimą: „Argi 
nežinote, jog mes visi, pakrikš
tytieji Kristuje Jėzuje , esame 
pakrikštyti jo mirtyje? Taigi 
krikštu mes esame kartu su juo 
palaidoti jo mirtyje, kad kaip Jė
zus buvo prikeltas iš numirusių 
Tėvo šlovinga galia, taip ir mes 
pradėtume gyventi atnaujintą 
gyvenimą" (Rom 6:34). Tad iš 
pat pirmųjų dienų Bažnyčia su
prato, kad krikščionis savo gy
venimu dalyvauja ir Kristaus 
prisikėlime — o prisikėlusio 
Kristaus gyvenimas išaugo iš jo 
tobulo paklusnumo Tėvui ir iš 
jo heroiškos meilės, kenčiant 
kryžiaus kančią ir mirtį. Tad 
naujojo gyvenimo dovana, kurią 
krikščionis gauna per krikštą ir 
gyvena tikinčiųjų bendruo
menėje — Bažnyčioje kyla iš 
Kristaus kryžiaus. 

Jėzus pirma turėjo iškentėti 
kryžiaus kančią ir tik tuomet 
patyrė prisikėlimo džiaugsmą. 
Ką tik pakrikštytas (arba, saky
kim, naujam gyvenimui gimęs) 
krikščionis, tačiau šią paslaptį 

išgyvena atvirkščiai: pirma, 
Krikšto sakramentu ir tiki n 
čiųjų bendruomenėje pradėda
mas gyventi naująjį gyvenimą 
jis ar ji patiria prisikėlusio 
gyvenimo džiaugsmą, o vėliau, 
vis dažniau susidurdamas su 
sunkumais, stengiantis likti iš
tikimu Kristui, kai aplinka ska
tina rinktis lengvesnį kelią, per
gyvena kryžių. Tačiau, kai 
krikščionis tuos kentėjimus jun
gia su Kristaus kančia, juos 
kentėdamas dėl jo meilės ir su 
jo pagalba, kiekvienas kentė
jimas atneša ir naują Kristaus 
prisikėlimo patirtį. 

Apie tą pirmykštį naujų krikš
čionių gyvenimą prisikėlimo 
džiaugsme rašoma Apaštalų 
darbuose, iš kur paimtas pirma
sis šio sekmadienio skaitinys 
(Apd 2:4247). Jie „ištvermingai 
laikėsi apaštalų mokslo ir bend
ravimo, duonos laužymo ir 
maldų. Nuostaba ėmė kiekvie
ną, nes apaštalai darė daug ste
buklingų ženklų. Visi tikintieji 
laikėsi drauge ir turėjo visa ben
dra. ...Jie kasdien sutartinai 
buvodavo šventykloje, o savo 
namuose... laužydavo duoną, su 
džiugia ir tauria širdimi drau
ge vaišindavosi, garbindami 
Dievą ir buvo visos liaudies 
mylimi". 

Toks artimas bendravimas, 
tokia stipri šeimyninė meilė 
neišvengiamai reikalavo vis 
didesnės aukos ir atleidimo vie
nas kitam. Tad netrukus ir skai
tome Apaštalų darbuose, kad ir 
šią darnią bendriją drumstė pa
vydas, šališkumas, melas, gob
šumas ir kitos ydos. Ananijas ir 
jo žmona Sapfyra sukrito ne
gyvi, nes dėl savo gobšumo ir 
suktumo jie susimokę melavo 
Dievui ir bendrijai (Apd 5:1-11). 
Jų nuodėmė dar didesnė, nes 
priėmę Krikštą, jie savo veiks
mais paneigė Kristaus prisi
kėlimą, atsisakydami gyventi 
naujuoju prisikėlusio Kristaus 
gyvenimu. Krikštu tikintysis ne 
tik gauna dovaną, bet priima ir 
atsakomybę ta dovana naudotis 
— gyventi prisikėlusio Kristaus 
gyvenimą, atsisakyti nuodėmės, 
remtis Kristumi, stengiantis iš
tikimai puoselėti pasitikėjimą, 
meilę ir darnų bendruomeninį 
gyvenimą, net ir kai tenka dėl 
to kentėti. 

Krikščionys to laikosi, nes 
tiki, kad prisikėlęs Kristus, 
kuris savo rankose ir šone te
beturi kančios žaizdas, iš tikrųjų 
gyvas jų tarpe, nors jo tiesiogiai 
ir nemato. Kaip girdime Evan
gelijoje (Jono 20:19-31), Kristus 
duoda mokiniams — tiems, ku
rie ryžtasi jo pavyzdžiu ir su jo 
pagalba gyventi — ir savo ramy
bę ir Šventąją Dvasią, ir išsiun
čia juos tęsti sutaikymo su 
Dievu misiją. Ir kviečia tikėti, 
kad jis yra mūsų šeimose, darbo
vietėse, kaimynystėse, net ir kai 
jo nematome. 

Aldona Zailskaitė 

Liaudies buities muziejus Rumšiškėse. Aukštaičių sodyba. 

AGRESYVAUS 
ABSURDO ŠEŠĖLIAI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 
Rusijos Durna 1996 m. kovo 

15 d. formaliai atšaukė 1991 
metų teisinį ir faktinį prie
vartinės imperijos — Sovietų 
Sąjungos — subyrėjimą. Komu
nistų ir agrarininkų bei depu
tatų grupės „Liaudies valdžia" 
pasiūlymu buvo anuliuoti Belo
vežo susitarimai. Už rezoliuciją 
balsavo 250 deputatų ir 98 
prieš. Tai rodo, kad Rusijoje 
demokratinės jėgos varomos į 
kampą, kad mėginimai sukur
ti rinkos ekonomiką labai 
skausmingi, kad dar pakan
kamai daug sergančių soviet
mečio nostalgija, nesusivokiant, 
kur blogio šaknys arba sąmo
ningai tai ignoruojant. 

Lietuvoje ši rezoliucija buvo 
sutikta palyginti ramiai. Mūsų 
politikai mano, kad Baltijos 
valstybių tai neliečia. Jos 
niekada į jokią sąjungą savo 
noru nebuvo įstojusios. Pasak 
konservatorių vado prof. V. 
Landsbergio, nors svetimos 
„valstybės parlamento balsa
vimas negali panaikinti kitų 
valstybių suvereniteto ir jo 
visuotinio pripažinimo", tačiau 
jis, kaip „praeities šešėlių 
spektaklis", vis dėlto, „visa savo 
esme yra agresyvus absurdas", 
tokie atviri imperiniai kėslai 
rodo tebesigaluojančio komu
nizmo traukulius ir ragina būti 
budriems. 

Sovietmečio nostalgija besika
muojančių yra ir Lietuvoje. Jų 
nestinga ir aukštosios valdžios 
institucijose. Štai mūsų parla
mentarai daugumiečiai susigrą
žino kovo 8-osios „šventę", vėl 
įsiteisino „politrukinio mokslo" 
diplomus ir visai neseniai entu
ziastingai pateikė Seimui pro
jektą dėl gegužės pirmosios 
„šventinimo". Seimo narys A. 
Endriukaitis ta proga pastebėjo, 
kad tokiu Lietuvos Seimo spren
dimu labai apsidžiaugs Baltaru
sijos prezidentas A. Lukašenka 
ir Rusijos komunistų vadas G. 
Ziuganovas. Praėjusių metų pa
baigoje su didele „pompa" buvo 
minimas stribmetį, taigi tautos 
genocidą, šlovinančio filmo 

Nuotr. Juozo Polio 

dujas apmokėti — neskiriama 
būtiniausi dešimčių milijonų 
litų. Dėl šių neatsiskaitymų 
beveik nutrauktas dujų tieki
mas, dirbtinai stabdomos pra
monės ir energetikos įmonės. 
Taip paralyžuojamas ir griau
namas valstybinis biudžetas". 

Šie Seimo nario samprotavi
mai nemaloniai disonuoja su 
prezidento kelionės perdėm 
šviesiais įspūdžiais. Skaitytoją 
šitai turėtų šiek tiek pralinks
minti. Net nemažai kraujo so
vietiniams cenzoriams pagadi
nęs žurnalistas iš užjūrio 
Bronys Raila rašė, kad veda
muosiuose straipsniuose netin
ka „užgožti skaitytojo dėmesio 
vien baisiai sunkiomis proble
momis", kad „nereikia vengti 
įvairių būdingų ar šypseną su
keliančių gyvenimo smulkme
nų" („Rašalo ašaros", 1995 m. 
15 psl.). 

Taigi nusišypsokime, kas ga
lime ir mokame. Tik pasirin
kime iš ko juoktis. Kitos išeities 
nėra — esame pasmerkti iš visų 

„Niekas nenorėjo mirti" tris
dešimtmetis. O Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas pripažinti 
kovotoją prieš sovietinę 
okupaciją, 1941 m. sukilėlį, 
išdavusiu tėvynę — „Sovietų 
Sąjungą", su neslepiamu ciniz
mu ir zoologine neapykanta 
„klasiniam priešui" rodo, kam 
pasirengusi tarnauti dabartinė 
Lietuvos Temidė. 

Tas faktas, kad nepriklauso
mos Lietuvos Seimas ir Respub
likos prezidentas, kaip vienin
telės valdžios institucijos, dar 
galinčios neutralizuoti teismų 
klaidas (o gal politiką?), visiškai 
nereagavo į šį išpuolį, rodo, kaip 
tokie veiksmai pavojingai deri
nasi su minėtąja Rusįjos Durnos 
rezoliucija. 

Respublikos prezidentas dvi 
savaites keliavęs po egzotiškas 
Pietų Amerikos valstybes su vi
sa palyda grįžo namo. Kiek savų bėdų kapstytis (ir išsikapstyti!) 
medalių bei ordinų išdalinta, patys, 
tiek parsivežta svetimų. Tai 
bene svarbiausias kelionės 
rezultatas. 

O namie nyku ir džiaugsmo 
visai nedaug. Net sostinėje 
netiekiamas šiltas vanduo 
5-tajai, 6-tajai ir 10-jai polikli
nikoms, mat jos... negamina jo
kios prekinės produkcijos, kurią 
būtų galima pelningai parduoti, 
jei ne užsienio rinkoje, tai nors 
Gariūnų turguje. Tada gydyto
jai užsimokėtų už šilumą ir 
kitas paslaugas. Šis lietuviškai 
sovietiškos ekonomikos fenome
nas, kai valstybe lieka skolin
ga—valstybei, t.y. sau pačiai, o 
nuo to kenčia gyventojai, net li
goniai, pensininkai, vaikai, ver
tas daugiau, negu valstybinės 
premijos. Tik nenuorama G. 
Vagnorius, iki šiol neįveiktas 
visos kuopos iš „brandaus 
socializmo" epochos užsilikusių 
ekonomistų, tiesmukiškai tvir
tina, kad „kai kurių dabartines 
valdžios globojamų asmenų iš
eikvojimams bankuose ir įmonėse 
dengti buvo skiriami šimtai mi
lijonų litų, tačiau šaliai gy
vybiškai svarbiai energetikai 
palaikyti — įsiskolinimams už 

Danutė Bindokienė 

Paskalos ar tikrovė 

LIETUVOS PREMJERO 
ATLYGINIMAS 

„Lietuvos aidas" 1996.01.31 
laidoje paskelbė buv. Lietuvos 
vyriausybės premjero Adolfo 
Šleževičiaus pareiginį atlygini
mą, pagal Vyriausybės informa
cijos centro duomenis. 1995 m. 
gruodžio mėnesį jis buvo 3,427 
Lt 20 et. Iš jų premjeras mokėjo 
1,084 Lt 5 et. pajamų mokestį ir 
34 LT 27 et. socialinio draudimo 
mokestį. I rankas premjerui pri
klausė 2,308 Lt 88 et. 

Premjeras gyvena tarnybinia
me bute Turniškėse ir privalo 
mokėti už komunalinius patar
navimus. Jų suma gruodžio 
mėnesį buvo 1,491 Lt. 18 et. Va
saros mėnesiais ji būna mažes
nė. Ši suma tiesioginiai išskai
toma iš atlyginimo. Gruodžio 
mėnesį premjerui liko 817 Lt 70 
et visos šeimos aprūpinimui, nes 
daugiau dirbančių premjero 
šeimoje nėra. 

Buvęs premjeras A. Šleževi
čius gruodžio mėn. gale iš LAIB 
išėmė 130,000 Lt, kurie sudarė 
tik pusę jo santaupų šiame 

Visuomet malonu, kai lietu
viškoji visuomenė išgyvena 
ypač intensyvios veiklos laiko
tarpį, nes paprastai tuo metu at
liekama daug ir visiems svarbių 
darbų. Tačiau ši lazda turi du 
galus ir, antrajam atsisukus, 
per daug pasitenkinimo nekyla. 
Pastarųjų dviejų savaičių metu 
ypatingu judrumu pasižymėjo 
tik mūsų tautiečių vaizduotės 
ir... liežuviai. Ne vien Čikagoje, 
ne vien jos apylinkėse, bet jau 
bent visose Jungtinėse Valsti
jose, kur tik susitelkę daugiau 
lietuvių. 

Šią „veiklą" paskatino prieš 
Velykas Lemonto pasaulio lie
tuvių centre sušauktas Lietuvių 
fondo narių suvažiavimas. 
Nepaisant geros reklamos, su
važiavimas nebuvo gausus daly
viais, bet nemažai kitų, nega
lėjusių ar nenorėjusių asmeniš
kai dalyvauti, savo balsus pa
tikėjo kam nors iš dalyvavu
siųjų. Tai įprasta procedūra 
daugelyje mūsų organizacijų, 
nors tokia išeitis galbūt nėra 
tobuliausia: gali pasitaikyti, 
kad net patikimiausi suvažia
vimo dalyviai nepasielgia taip, 
kaip asmuo, jiems paskyręs savo 
balsą ar balsus, būtų pasielgęs 
— juk ne visada įmanoma į ki
to batus įsispirti... 

Galima net prileisti, kad žmo
gus atvykęs į susirinkimą su 
dideliu balsų skaičiumi, panau
doja juos ne savo organizacijos 
labui, o asmeniškų ambicijų ar 
siekių sąskaiton. Todėl orga
nizacijos nuo tokios rizikos apsi
draudžia, apribodamos vienam 
asmeniui galimų turėti balsų 
kiekį. Tai daro ir Lietuvių fon
das. 

Šiaip ar taip, minėtame Lietu
vių fondo suvažiavime, renkant 
Tarybą, pasitaikė netikėtumas 
— į išrinktųjų skaičių nepateko 
Tarybos pirmininkė, toms parei
goms perrinkta vos prieš tris 
mėnesius. Nepaisant, kaip nelo
giškai šis reikalas skamba, taip 
atsitiko. Balsai buvo suskaičiuo
ti tiksliai ir sąžiningai, pa
skelbti susirinkimui ir jo pri
imti. Pagal Lietuvių fondo įsta
tus, visuotinis narių susirin
kimas yra pats aukščiausias 
valdomasis šios organizacijos 
veiksnys. Vadinasi, įvyko rin
kimai, patikrinti balsai, rezulta
tai pateikti suvažiavimui ir — 
baigta! Tad kam visas tas erze
lis, gandai, piktos užuominos? 
Galbūt daugiausia dėl to, kad 
Tarybos pirmininkės pavardė 
užsienio lietuviams jau daugelį 
metų buvo ir tebėra veiklios, 
sumanios ir sąžiningai savo 
darbą atliekančios, moters sino

nimas. Lietuvių fondo vado
vaujamose pareigose ji — ne 
naujokė, ypač pasižymėjusi ren
ginių organizavimu, mokanti 
valdyti ir tartą, ir rašytą žodj. 
uoliai įsijungusi į visokeriopą 
visuomeninę veiklą. Jos pavar
dė, tampriai sietą su Lietuvių 
fondu, žadino pasitikėjimą šia 
organizacija. 

Marija Remienė daug metų 
buvo puiki reklama Lietuvių 
fondui, todėl toks netikėtas jos 
išjungimas iš Tarybos, kaip la
bai nemaloni staigmena, sukrė
tė ne tik buvusius suvažiavime, 
bet nemažą dalį užsienio lietu 
vijos. Žmonės, nesuprasdami LF 
organizacinių procesų, paleido į 
darbo vaizduotę ir paskalas. 

Manome, kad laikas šią „veik
lą" tvirtai pažaboti, nes ji daro 
žalą vienai įtakingiausių išei
vijos organizacijų. Svarbu, kad 
LF, sėkmingai kaupęs milijonus 
ir dosnia ranka skirstės paramą 
lietuvybės išlaikymo darbams, 
neprarastų savo gero vardo bei 
mūsų tautiečių pasitikėjimo. 
Tam iš tikrųjų juk nėra jokios 
priežasties. Galbūt net reikėtų 
džiaugtis, kad tokios ypatingos 
energijos ir sumanumo moteris, 
kaip M. Remienė, netekusi ak
tyvios rolės Lietuvių fonde, ga
lės daugiau laiko skirti kitiems 
darbams. Ji jau ir taip turi pil
nas rankas „Draugo" renginių 
komitete bei leidėjų gretose, 
„Margučio H" rėmėjų tarpe, 
Lietuvos partizanų globos komi
teto valdyboje ir kelių kitų svar
bių renginių ruošos darbuose. 
Galima teigti, kad LF netektis 
daugeliui kitų, besidairančių 
sumanios organizatorės, atvėrė 
didelių galimybių aruodus. 

Grįžtant prie LF valdybų ir 
tarybų, norėtųsi palinkėti, kad 
į vadovybę būtų pasistengta su
rasti naujų žmonių. Nors tie 
nuolatiniai, metai iš metų per
renkami į vadovaujamuosius 
postus, pažįsta LF veiklą ir jos 
poreikius, bet kartais naudinga 
įpilti naujo kraujo — kai padė
tis per daug įsiseni, atsiranda 
polinkis sustabarėti. O dėl pa
ties LF jaudintis nedera: jis 
sėkmingai gyvuoja jau ne vieną 
dešimtmetį, sukaupė ne vieną 
milijoną, gyvuos ir toliau, nors 
iš jo vadovybės išnyks vienas ki
tas svarbus asmuo. Tačiau taip 
pat svarbu gerbti dirbančiuo
sius, nes jų eilės mūsų tarpe 
kaskart vis labiau retėja. Kai 
jas retina negailestingos 
Giltinės dalgis, jaučiamės bejė
giai pasipriešinti, bet neprisi-
dėkime prie jos „veiklos", ypač 
kai asmenys mums labai nau
dingi bei reikalingi. 

banke. Kiek jo santaupų yra ki
tuose bankuose, nėra paskelbta. 
Pragyvenimo kainoms Lietuvo
je nuolat kylant, premjero šei
mai pragyventi su 817 LT 20 et. 
mėnesiniu atlyginimu, be abe

jo, yra sunku. O sutelkti 
260,000 Lt santaupas tik viena
me banke yra dar sunkiau. 

Kas galėtų paneigti, kad bu
vęs premjeras A. Šleževičius yra 
labai taupus? R i 

: 

: 

. 

ĮKAITAI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENE 

Mintis staiga pertraukia netikėtas garsas — 
netoliese sugirgždėjo stabdomo automobilio ratai, su
burzgė išjungiamas motoras. Išsigandusi ji sulaiko 
kvapą ir klauso, ar ką daugiau išgirs. Ežero bangų 
ošimas pasirodo kaip nereikalingas triukšmas, tai ji dau
giau nieko negirdi. Gal tai tik baimės sukelta fantazija? 
Aplink vėl visiška tyla. Kas čia galėtų atvažiuoti? Ar 
ją kas nors atsekė? Gal net ir Ričardas ar kiti FBI agen
tai? Kodėl reikėjo, niekam nieko nepasakius, niekam 
nežinant, slėptis šitame ežero pakrantės namelyje? Net 
ir šeimininkės nebuvo namie, nes ji išvyko pas savo 
gimines kitame mieste, tai nėra kas pastebi vasarna
mio rakto nebuvimą ant jos namo prieangio vinutės. Jei 
Audronė turėtų telefoną, paskambintų tam simpa
tingam Ričardui, bet dabar beviltiška padėtis be jokios 
galimybės su kuo nors susisiekti ar, reikalui iškilus, 
prisisaukti pagalbą. 

Kai ji Ričardui parodė pirmą anonimišką grasinantį 
laišką, jis ją apramino sakydamas, kad nieko nebijotų, 
nes ji yra federalinės valdžios liudininkė, kurios 
•augumu bus pasirūpinta. „Reikalui esant, mes jus 
apgyvendinsime slaptoje vietoje iki bylos ir jos metu jūs 

būsite pilnai apsaugota, o ir po jos garantuosime jūsų 
saugumą", tvirtino simpatingasis agentas ir priminė, 
kad ji būsianti nuolatos sekama jos saugumui užtikrinti. 
Pagalvojus apie jo žodžius, Audronė kiek apsiramino, 
nes ar apsiperkant krautuvėje, ar pasivaikščiojimų metu 
ji pastebėjo ją iš tolo sekantį vyriškį, tik, žinoma, 
nežinojo, kas jis — ar ją saugojantis FBI agentas, ar gal 
vienas iš „draugų". Tuo tarpu anonimiški, grasinantys 
laiškai dažnėjo ir vieną kartą, suskambėjus telefonui, 
nepažįstamas balsas, kalbantis svetimšališku akcentu, 
griežtai reikalavo, kad ji atsisakytų liudyti Kovalsk o 
byloje. Audronė ir į tai nebekreipė dėmesio, pasitikė
dama Ričardu, bet paskutinysis laiškas, kuriame jau 
buvo liečiamas Arūno likimas, ją sukrėtė iki smegenų. 
Ji pasimetė, nežinodama ką daryti, kaip gelbėti savo 
sužadėtinį. Tuo tarpu televizijos žiniose ir spaudoje dau
gėjo pranešimų apie karo belaisvių grįžimą iš Vietnamo. 

Pagauta panikos, ji panoro pasislėpti ir nuo Ričardo, ir 
nuo viso pasaulio, nes už trijų dienų prasideda Kovalskio 
byla. Ar ją FBI agentai suras? O gal geriau reikia grįžti 
ir ieškoti išeities iš tos painios padėties? Gal reikia 
atlikti savo pilietinę pareigą ir nesislapstyti ir, Ričar 
do saugoma, vykti į teismą. Juk ji lietuvių tėvų Ameri
kos pilietė, kurios tėvai išgyveno siaubingą sovietinės 
okupacijos terorą, prarado savo tėvus Sibiro taigose, tai 
ir Kovalskis, tas niekšingas Kremliaus tarnas ir 

Amerikos išdavikas, privalo būti nubaustas. Ne, 
Audronė save pradeda įtikinėti, kad neturinti teisės 
bėgti nuo pareigos ir privalanti kuo skubiausiai grįžti 
į namus, kad paskambintų Ričardui. O gal net vertėtų 
sustoti gretimame miestelyje, telefonu su juo susisiekti 
ir jam pranešti, kur esanti. Audronė graibo savo ranki
nuką, ieškodama automobilio raktų, pagaliau juos su
randa. Jos rankos virpa, o mintyse košmaras ir neramūs 
spėliojimai: ar užrakinti duris, ar skubėti į namus, ne
gaištant laiko? Juk tai pagaliau nesvarbu rūpintis durų 
užrakinimu, nes čia jokio turto nėra. Nors kiek pasime
tusi, bet patenkinta savo sprendimu grįžti, ji suvirpa, 
už lango išgirdusi kažką sugirgždėjus — tai lyg žingsniai. 
Ji lėtai sėlinta durų link, jas pamažu ir atsargiai atidaro, 
bet aprūdijusios lingės garsiai sugirgžda. Jai žengus vos 
vieną žingsnį, kažkieno stipri ranka iš nugaros užčiaupia 
jos lūpas, o kita ranka, kaip replėmis, taip stipriai su
spaudžia jos liemenį, kad jai pritrūksta kvapo. Ji norė
tų surikti, bet jos gerklė užgniaužta, ji negali 
pasipriešinti nei ištrūkti iš geležinio glėbio. Jos keliai 
virpa ir šąla smilkiniai. 

— Laikykitės ramiai, tai jums nieko neatsitiks, — 
sušnibžda šiurkštus vyriškas balsas. Už jo pečių Audronė 
pastebi krūmuose juodo automobilio kontūrus. Ji 
stengiasi pasispardyti, ištrūkti iš to baisaus glėbio. 

— Kvaila merga, — tas pats kimus balsas ją šiurkš
čiai subara ir ji pastebi, kad jis ne vienas, nes nuo 
automobilio artinasi kitas vyriškis. Kišenine lempute 
jis šviečia tiesiai Audronei į akis, ją visiškai apakin
damas. Ją suėmę rankomis, kojomis užspyrė duris, jiedu 
Audronę šiurkščiai numeta ant sofutės, bet pirmojo 
užpuoliko rankos nepaleidžia jos burnos. 

— Kad nebūtų nė garso, — antrasis subara. — O jei 
ir bandysi triukšmą kelti, tai žinok, kad jo niekas ne
girdės, — sarkastiškai nusijuokia jis, kalbėdamas stipriu 
rusišku akcentu. 

— Gal jai užrišti burną? — klausia pirmasis, vis dar 
nenuimdamas rankos nuo jos jau beveik nutirpusio 
veido. 

— Neverta. Juk ji turi suprasti, kad triukšmo kėli
mas išstatys tik didesniam pavojui ir puikiai žino, kad 
jos niekas neišgirs. 

— Tai gal paaiškinkime, ko mes iš jos norime. 
— Nėra laiko plepalams. Sakyk, ar automobilis 

gerai paslėptas? 
— Puikiai. Iš kėliojo negalima matyti. Gerai, kad 

parinkome juodą, tarp krūmų jis susilieja su nakties 
šešėliais. 

— Koks dabar maršrutas? Tau davė nurodymus, bet 
aš jų nežinau... 

(Bus daugiau) 
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DAR VIENA AMŽIAUS 
SUKAKTIS 

Jau baigiasi ne tik šis šimt
metis, bet ir dar viena tūks
tant inė metų. Per šį šimtmetį 
ne tik visa žmonija, bet ir mūsų 
tauta turėjo išgyventi daug įvai
riausių pasikeitimų. Vienus pri
simename pakilaus džiaugsmo 
nuotaikomis, o kiti mums pri
mena žmonių kančių ir vergo
vės dienas. 

Šiame šimtmetyje nuolat besi
keičianti tautos gyvenimo aplin
ka savaime sudarė progas iškilti 
ryškioms asmenybėms. Ne vie
nas jų turėjo paaukoti ir savo 
gyvybes ant tėvynės aukuro. 
Daugelis mūsų politikos veikėjų 
turėjo laimės stebėti visas šio 
šimtmečio tautos išgyvenimo 
dienas. Jie buvo gimę dar Rusi
joje caro vergijoje, jie sveikino 
tautos valstybinės nepriklauso
mybės rytmetį. Bet taip pat jie 
buvo ir bolševikų bei nacių 
vergijos liudininkai. O keliems 
teko laimė pasveikinti ir Kovo 
11-osios laimėjimą. Jie stebėjo 
šiuos pasikeitimus ir patys juose 
dalyvavo. 

Šiandien jau veik visi tie tau
tos veteranai iškeliavo į amži
nybe. Gyvųjų tarpe beliko tik 
vienas kitas. Tad jie ir yra 
šiandien nusipelnę ypatingo 
mūsų visų dėmesio. 

Pereitų metų pabaigoje 90 
metų amžiaus sukaktį atšventė 
žymus politikos veikėjas, teisi
ninkas prof. dr. Domas Krivic
kas. O šiomis dienomis tokią pat 
amžiaus sukaktį švenčia ir jo 
bendraamžis, kitas teisininkas 
ir laisvės kovotojas Mečys Mac
kevičius. 

Mackevičius dangaus ir ežerų 
paskendusiame Zarasų krašte 
gimė 1906 m. balandžio 14 d. 
Nors tuo metu mūsų tauta nešė 
vergijos naštą, bet pavergtoms 
t au toms jau pradėjo švisti 
laisvės rytojus. Mūsų knygne
šiai jau buvo iškovoję spaudos 
laisvę, ir prasidėjo nauja tauti
nio atgimimo gadynė. 

Baigęs keturklasę Zarasuose, 
gimnazijos mokslus užbaigė 
Kauno Pavasario gimnazijoje. 
Kauno universitete studijavo 
teisės mokslus ir dar tobulinosi 
Prancūzijoje. Buvo vienas žy
mesniųjų teisininkų Lietuvoje. 

Tačiau Mackevičių nuo pat 
j a u n y s t ė s viliojo polit inė 
visuomeninė veikla. Ypač jis 
rūpinosi kaimo žmonių reika
lais ir stengėsi jiems įdiegti 

Mečys Mackevičius. 

demokratijos idealų pranašumą. 
Jo demokratijos samprata nesi-
ribojo vien valstybinės sant
varkos supratimu. Demokrati
nės tolerancijos principais jis 
grindė ir žmonių bei politinių 
grupių tarpusavio santykius. 

Nuo pat jaunystės jį žavėjo dr. 
V. Kudirkos idealai ir jo taurus 
idealizmas, dar studijų metais 
įsijungė į varpininkų srovę. Pra
džioje buvo veiklus studentų 
varpininkų organizacijos vei
kėjas ir buvo „Žalgirio" korp! 
pirmininkas. Jam labai rūpėjo 
didžiaisiais demokratijos ir 
varpininkų idealais uždegti 
kaimo jaunimą, tad buvo žymus 
Lietuvos Jaunimo sąjungos vei
kėjas ir vadovybės narys. Jis 
lankė kaimus, skaitė paskaitas 
ir būrė sodžiaus jaunimą į šią 
organizaciją. 

Vėliau savo politinę veiklą jis 
siejo su Valstiečių liaudininkų 
organizacija ir šioje organiza
cijoje ėjo atsakingas pareigas. 
Laimė jam lėmė vedybų keliu 
įsijungti į vieno žymiausių po
litikų demokrato Mykolo Sleže
vičiaus šeimą (jis vedė jų dukrą 
Marytę). Sleževičių namuose vi
sada lankėsi žymieji Lietuvos 
poli t ikos veikėjai ir diplo
matinio korpuso nariai, ten 
nuolatos virė diskusijos poli
tiniais klausimais. Tad Macke
vičius šiuose namuose, galima 
sakyti, baigė politinę mokyklą 
ir pilnai subrendo politinei veik
lai. 

Mackevičius ne tik skleidė de
mokratijos idėjas ir kovojo už jų 
įgyvendinimą tautoje, bet jis ir 
atkakliai kovojo su visais demo
kratijos priešais. Šioje atkak
lioje kovoje ne kartajam teko iš
gerti kančios taurę ir paragauti 
kalėjimų bei konclageriu duo
nos. 

ŠIAULIUOSE N E Ž Y D Ė S 
GĖLĖS 

Akcinė bendrovė „Šiaulių ap
želdinimas" miesto valdžiai 
įteikė dokumentą, kur iame iš
vardinti darbai, kurių šiemet 
nepavyks atlikti dėl lėšų stokos. 
Sąrašas perša prognozę, kad šią 
vasarą Šiauliai bus apaugę žo
lėmis, netvarkingi, apleisti. 

Nei pavasarį, nei rudenį ne
bus sodinami medžiai, nebus 
įrengiamos ir tręšiamos žalio
sios vejos ir gėlynai, nešalina
mos medžių atžalos, nebus ravi
mos piktžolės ir valomos šiukš
lės iš po medžių grotelių, nebus 
genimi ir formuojami rožynai, 
nebus raunami iš po nupjautų 
avarinių medžių kelmai, kapi
nėse nebus įrengtos šiukšlių 
dėžės, nebus imtasi profilakti
nių priemonių prieš ligas ir 
kenkėjus miško bei miesto 
parkuose. 

Sumažėjus darbų apimtims, 
bendrovė dalies miesto plotų 
visai nešienaus, gėles sodins tik 
Vilniaus gatvės vazose. ?,Didin-
dami valomus plotus, mažinsi
me valytojų skaičių, dėl to 
nukentės darbų kokybė", rašo
ma AB „Šiaulių apželdinimas" 
rašte. 

1996 metams bendrovei pa
tvirtinta beveik 1.4 mln. litų 
paprastųjų išlaidų miesto želdi
niams ir kapinėms tvarkyt i . 
Įvertinus pernai metų deficitą, 
paprastųjų išlaidų miesto želdi
nių ir kapinių priežiūrai liko 1.3 
milijonai litų. Šiems metams 
numatyta 109,000 Lt. mažiau 
nei pernai e i n a m i e s i e m s 
eksploatacijos darbams. Todėl 
AB „Šiaulių apže ld in imas" 
priversta mažinti darbų apim
tis, o kai kurių darbų visiškai 
atsisakyti. 

(AGEP, 03.15)) 

JŪSŲ AUKOS IR LIETUVOS 
NAŠLAIČIAI 

Pirmosios nepriklausomybės 
metais jis rėmė Lietuvos ūki
ninkų pastangas a ts ta ty t i de
mokratinę santvarką. To meto 
valdžios jis buvo ka l inamas ir 
tardomas. Pačiomis pirmosio
mis bolševikų okupacijos dieno
mis jis, kaip daugelis ki tų 
liaudininkų, buvo tuojau suim
tas ir kankintas. 

1941 m. vėl buvo a t s ta ty ta 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė . 
Mackevičius buvo pakviestas į 
Laikinąją vyriausybę teisin
gumo ministru. Tačiau pavergė
jas šią vyriausybę ne t rukus 
pakeitė Tarėjų taryba. Macke
vičius, būdamas tarybos nariu, 
griežtai priešinosi vokiečių 
pastangoms įtraukti Lietuvą į 

Beve ik k i ekv ieną d ieną 
„Draugo" dienraštyje visi skai
to pranešimus apie aukas, skir
tas Lietuvos našlaičiams. Ir tur
būt ne vienam kyla klausimas: 
ką „Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas su tomis aukomis, su 
ta is pinigais daro. Todėl komi
te tas jaučia pareigą duoti at
s k a i t o m y b ę auko to jams — 
visuomenei, ir t ą atskaitomybę 
duodame ketur is kar tus me
tuose — po to , kai ifeiunčiam 
pinigus globotiniams į Lietuvą. 

Š.m. kovo gale išsiuntėme į 
Lietuvą 22,271 dol. Tai 3 mėne
sių — balandžio, gegužės ir bir
želio parama našlaičiams, 3 mo
kyklų pietų pinigai ir 1,000 dol. 
— septynioms didelėms vargin
goms šeimoms. Šiuo metu .Lie
tuvos Našlaičių globos" komite
t a s remia 482 našlaičius. Su
stabdėme paramą 3 šeimom, ku
rios globoja 30 našlaičiu Viduk
lėj. Šios šeimos gauna už kiek
vieną vaiką po 150 l i tų k a s 
mėnesį ir da r kai kurių k i tų 
lengvatų iš Lietuvos valdžios, 
y ra labai daug vaikų, ku r i e ne
gauna nė cento iš niekur. 

Šiuo metu turime 11 įgalio
tinių Lietuvoje, per kuriuos per
duodame pagalbą našlaičiams. 
Jie yra: Gražina Landsbergienė, 
kuri rūpinasi 208 vaikais, „Kai
mo vaikai" — Regina Švobienė 
— 170 vaikai , kun. V. Aukšta
kalnis — 26 vaikai , kun. K. Ra
lys — 23 vaikai , kun. R . Repšys 
— 6 vaikai , k u n . R. Ramašaus-
kas — 8 vaikai, kun. K. Gražulis 
— 11 vaikų, k u n . L. Dambraus
kas — 12 vaikų, kun. A . Baniu
lis — 6 vaikai , kun. B . Jonaus-
kas — 2 vaikai , Teresė Kauši-
kienė — 10 vaikų. 

Kiekvienam našlaičiui siun
čiame 150 dol. per metus, k a s 
išeina po 12.50 dol. per mėnesį. 
Nesiunčiame visų pinigų iš kar
to, bet ketur ius kar tus per me
tus siunčiame trijų mėnesių 
mokest į . P in iga i s i unč i ami 
mūsų įgaliotiniams Lietuvoje, 
kurie juos išskirsto našlaičiams. 
Yra labai daug vaikų, našlaičių, 
n e t u r t i n g ų šeimų Lietuvos 
kaime, kuriems labai reikalinga 
pagalba. Bet kai kuriems padėti 
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karą ir pr ievar ta paimti mūsų 
jaunuolius i SS dalinius. Už šias 
pastangas j is buvo gestapo su
imtas ir išvežtas i Štuthofo 
konclageri. Tik stebuklu jis 
šiame žmonių naikinimo praga
re išliko gyvas ir pateko j 
Vakarų pasaulį, kur surado ir 
nuo bo l šev ikų pavojaus 
pas i t r aukus ius savo šeimos 
narius. 

Vokietijoje buvo pakviestas 
profesoriumi į Baltiečių uni
versitetą. Tačiau netrukus Vals
tiečių liaudininku s-ga ji pa
skyrė savo atstovu į Vyr. Lie
tuvos išlaisvinimo k-tą. Tautos 
laisvinimo pastangas jis rėmė ir 
patekęs į JAV. Jis t a ip pat ne
nutraukė savo veiklos ir liaudi
ninkų organizacijoje. Šiuo metu 
jis yra dr. K. Griniaus fondo pir
mininkas. Fondas y r a numatęs 
išleisti jo prisiminimus. Be abe
jo, tai bus didelis įnašas į mūsų 
tautos istorinės literatūros lo
byną. 

Nesvetimas Mackevičiui ir 
spaudos darbas. Lietuvoje jis 
bendradarbiavo demokratiškoje 
spaudoje, o čia pa rašė eilę 
išsamių straipsniu »»Varpo" žur
nalui. Spaudoje j i s puoselėjo 
demokratijos ir tautinio libe
ralizmo idėjas. 

Visi jo bendraminčiai sveikina 
jį šios garbingo amžiaus sukak
ties proga ir džiaugiasi, kad šią 
sukaktį švenčia būdamas svei
kas, dukrų, žentu ir vaikaičių 
globoje tolimoje New Mexico 
Santa Fe mieste. Tikėkime, kad 
jo pasiaukojimas savajai tautai, 
ištikimybė demokratijos idea
lams ir noras kovoti už juos dar 
ilgus metus gražiu pavyzdžiu 
švytės ne tik mums, bet mūsų 
augančioms kartoms. 

neįmanoma, nes, nusiuntus bet 
kokią pagalbą — pinigais ar 
daiktais, ji būna pragerta ir 
vaikai nieko negauna. Todėl 
komitetas stengiasi, kiek gali, 
sušelpti mokyklas, nusiunčiant 
patikimiems mokyklų vedėjams 
pinigų, kad jie tuos nelaimingus 
vaikus bent vieną kartą dienoje 
pamaitintų. Šį kartą per „Kai
mo vaikų" fondą išsiuntėme 
trim mokyklom po 1,000 dolerių 
vaikų maitinimui. Tai Dieveniš
kių, Leliūnų i r Upytės mokyk
loms. Vienas tūkstant is dolerių 
buvo padovanotas Gabijos Laba 
nauskai tės McLauchlan, kit i 
2,000 dol. sudėti iš smulkesnių 
aukų. 

1,000 dolerių paaukojo A. 
Kazlauskas septynioms daugia
vaikėms neturtingoms šeimoms 
— tie pinigai toms šeimoms per
siųsti per „Kaimo vaikų" fondą. 
Vasario 15 d. išsiųsta į Lietuvą 
1007 poros naujų batų, o kovo 
viduryje 150 didelių dėžių rūbų 
ir kitokių gėrybių. Šias gėrybes 
persiuntė į Lietuvą Mercy Lift. 
Komitete dirba nemažai žmo
nių, nes darbas yra didelis, su
rinkti pinigus, padėkoti aukoto
jams, korespondencija su auko
tojais ir Lietuva ir t.t. Garbės 
pirm. dr. A. Prunskienė žiemą 
praleidžia Floridoje. Tačiau ji 
tenai ne visai atostogauja, o 
nuolat kalba ir dirba, kad naš
laičiam parama nenutrūktų. 
Dr. A. Domanskienė daug laiko 
praleidžia, kel iaudama tarp 
Kalifornijos, Floridos ir Čika
gos. Visur rūpinasi ir skleidžia 
našlaičių pagalbos idėją. Dana 
Bazienė, tai nepamainoma ko
miteto darbininkė, nes be jos 
n e t u r ė t u m ė m e kruopšč ia i 
sutvarkytų globėjų ir našlaičių 
sąrašų. Irena Kazlauskienė visą 
laiką t ikrina sąrašus, praneša 
globėjams, kad jau reikia pra
tęsti globą kitiems metams. Dr. 
Vida Tumasonienė mūsų įgalio
t inė Floridoje. Nijolė Maska-
liūnienė labai tvarkingai veda 
kartoteką su visų vaikų ir glo
bėjų informacija, kuri labai 
dainai keičiasi. Irena Kairytė 
komiteto sekretorė. J ū r a Kre-
dienė, Aldona Kaminskienė ir 
Vanda Prunskienė — narės spe
cialiems reikalams. Dr. Edmun
das Ringus nuolat ieško naujų 
naš la ič ių rėmėjų . Aldona 
Šmulkštienė mus ir mūsų dar
bus aprašo spaudoje. Albinas 
Smolinskas — ta i nepamai
nomas iždininkas. Regina Smo-
linskienė rašo padėkos laiškus 
aukotojams, išsiunčia vaikų in
formaciją jų rėmėjams. Tai labai 
didelis darbas, bet Regina jį 
atlieka su malonumu. Laimutė 
Stepaitienė rašo įvairius laiškus 
rėmėjams, siunčia įvairią in
formaciją. Algirdas Stepaitis 

American Travel Service 
šią vasarą kviečiame keliauti su m u m i s . 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

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

Taste of Lithuania 
birželio 8-17 10 dienų kelionė 

13 dienų kelionė 

15 dienų kelionė 

Discover Lithuania 
liepos 7-19 

Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 

Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 15 dienų kelionė 

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

Fjords of Norway 
rugsėjo 7-16 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 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Te l . : 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

veda ir tikrina labai komplikuo
tą atskaitomybę su Lietuva. 
Birutė Jasaitienė rašo padėkas 
ir pranešimus „Draugo" dien
raštyje ir tvarko kompiuteryje 
vaikų, globėjų, rėmėjų sąrašus. 
Nepamainomos komiteto talki-
ninkės-padėjėjos-darbininkės — 
tai Teresė Landsbergienė Wa-
shingtone, kur i nuolat tame 
krašte ieško rėmėjų našlaičiams 
ir Jeane Dorr Philadelphijoje. 

Jeane Dorr 1994 metais lan
kėsi Lietuvoje, susipažino su 
našlaičių gyvenimu ir dabar 
visą, nuo mokytojavimo likusį 
laiką paskiria, rinkdama aukas 
ir kalbėdama apie sunkų naš
laičių gyvenimą Lietuvoje. Ji 
daug rašo „Bridges" žurnale, 
pasiekdama lietuviškai nekal
bančius, daug kalba įvairiose 
vyčių ir kitose lietuviškai ne
kalbančių organizacijose, ieško
dama rėmėjų Lietuvos vaikams. 
Jos darbų sėkmę matome, gau
dami daug aukų iš lietuviškai 
nekalbančių žmonių. 

Komiteto talkininkai, be ku
rių negalėtumėme apseiti, tai 
Viktorija ir Antanas Valavičiai 
ir V. Dijokas: jie tvarko,pakuo-
ja siuntinius. 

Omahos skautės, kurioms 
vadovauja Laima Antanėlienė, 
remia 31 dideles vargingas 
šeimas. Jos siunčia toms šei
moms siuntinius, su jomis susi
rašinėja, jas Lietuvoje aplanko. 

Komitetas artimai bendradar
biauja su Lietuvos Dukterų or

ganizacija, kuri daug padeda 
s iunt inia is ir pinigais nu
skriaustiesiems Lietuvoje. 

Dažnai nuogąstaujame, kad 
gal kitą kar tą ne turės ime 
užtenkamai pinigų pasiųsti į 
Lietuvą globojamiems našlai
čiams, bet mūsų žmonės yra la
bai geri, ne tik nepritrūksim 
pinigų, bet globėjų ir globojamų 
vaikų sąrašai vis auga. Šiuo 
metu turime du specialius naš
laičių fondus: tai Kazio ir Geno
vaitės Trečiokų fondas, kurį jie 
š.m. vasario 16 ir kovo 11 dienos 
proga padidino 15,000 dol. 
suma, ir tas fondas dabar yra 
40,000 dol.; bei Jono ir Onos 
Motiejūnų 10,000 dol. fondas. 
Vien tų fondų banko palūkanos 
remia netoli dvidešimt našlai
čių. 

Komitetas yra labai dėkingas 
visiems už aukas, visiems talki
ninkams už pagalbą. Ypatinga 
padėka Mercy Lift organizacijai 
už pagalbą, persiunčiant siunti
nius į Lietuvą. Visi, bendrai ir 
vieningai dirbdami, ger iau 
padėsime Lietuvos žmogui — 
vaikui — našlaičiui, nes ta i yra 
Lietuvos ateitis. 

„Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komi te t a s 

Šykštuoliai kraunasi pinigus, 
tarsi rengtųsi amžinai gyventi, 
vėjavaikiai leidžia, tarsi turėtų 
netrukus mirti. 

Aristotel is 
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Jaugaitė 

...Dievo valia pasireiškia 
paslaptingu būdu... 

WUliam Cowper (1761-1800) 
Olney Hymns. 

Pavasario ir Rudens giesmė. 

Tada, prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
Europa buvo nerami, maištinga, besiblaškanti. 
Tada tamsi naktis apėmė ją, tą mūsų senelę Europą: 
Visokios riaušės, neramumai ir neapykanta 
Vienas kitam sargdino ir kankino tą mūsų senele Europą. 
Susikirto politinės idėjos, liejosi kraujas, 
Žmonės neapkentė vienas kito, gatvėse kulkosvydžiai tratėjo, 
Vyravo skausmas, neviltis ir net mirtis. 

* » « 
Ir tame maistingame mūsų pasauly 
Norėjau susirasti pats save, ištiesti ranką parkritusiam. 
Juk aš žavėjausi žydinčiu pavasariu, 
Padangėje laisvėje skrendančiu paukšteliu 
Ir upėje ar ežere nardančia žaismingąja žuvele. 
Norėjau nušluostyti ašaras savo kenčiančiam artimui, 
Nes jis buvo mano brolis, sesuo, dalis manės. 

* « • 
Juk kai kartą ežere su meškere pagavau didoką žuvį, 
Ji žiopčiojo, gaudė orą ir, tarsi žiūrėdama į mane tarė: 
,.Žmogau, ką darai? Paleisk mane... Aš taip pat noriu 

gyventi..." 
Ir tada, dar būdamas jaunuolis, atkabinau ją nuo meškeres ir 

paleidau. 
Laiminga ir žaisminga ji dingo to ežero žydriam vandenyje. 

* * * 
Vėliau, taip pat dar būdamas jaunuolis, su savo artimaisiais 
Kalėdų šventėse pasiėmė skalikus, išėjome į apsnigtą mišką 

medžioti. 
Mėlynas dangus, baltu sniego pūku padengti medžiai, 
Vaizdas prašantis dailininko spalvoto teptuko. 
Iš šalčio sproginėjo medžiai, laimingi skalijo skalikai. 
Netrukus pamačiau besirengiančią šokti per eglute stirnele. 
Išsigandusi ir grakščiai stirnelė peršoko per apsnigtąją eglute. 
Skalikai skalijo, klimpo į sniegą, aplinkui žydras dangus. 
Su švelniu liūdesiu stebėjau tą išsigandusią stirnelę. 
Nuleidau šautuvą, nepaspaudžiau gaiduko. 
Jos grakštus šuolis per eglute, noras gyventi sužavėjo mane. 
Juk ji, stirnelė, taip pat nori gyventi. 
Pasišaukiau susijaudinusius skalikus — neramūs buvo jie. 
Aplinkui mėlynas dangus, apsnigti baltu pūku medžiai, 
O mano sieloje taip pat pasidarė skaistu ir žydra. 

* * * 
Vėliau, kai kartą paralyžuotas vargšas, 
Su lazdele pasiremdamas, vilko bejausme koją ir kairiąją 

virpančią ranką, 
Išdykėliai paaugliai lakstė aplinkui ir erzino jį. 
Jie net akmenėlius svaidė į jį ir juokėsi, šaipėsi iš jo. 
Jis, tas vargšas žmogus, bandė nuvaikyti juos mosuodamas 

lazdele, 
Jo batų raiščiai atsirišo, ir jis nebegalėjo paeiti. 
Buvo tylus pavakarys, girdėjosi švelnus bažnyčios varpų 

skambėjimas. 
Tada jau buvau paauglys, lieknas, su maža gimnazisto 

kepuraite ant galvos. 
Ėjau pro šalį ir baiminausi: juk tas vargias susijaudinės 
Su ta lazdele gali smogti man. Juk jis vis dar ja mosavo. 
„Sūneli, užrišk man raiščius, negaliu paeiti", — išgirdau 
Nedrąsiai pritūpiau, maniau, vargšas su ta lazdele smogs 

man per pečius. 
Mano ranos virpėjo ir pajutau — jis švelniai dešine ranka 

paglostė mano galvą. 
„Tu esi geras... Telaimina tave Dievas". 
AŠ atsikėliau. Man pasirodė, tartum bažnyčios varpai 

skambino linksmiau. 
Ir medžių lapai pasidarė žalesni. 

Juk jis, tas vargšas, apdovanojo mane dosnia dovana! 
Ir tada aš nusprendžiau — darysiu žmonėms tik gera, 
Mylėsiu visus, net vargšus ir paliegėlius, mylėsiu net ir 

gyvulėlius. 
Ir tada aš būsiu turtingas — man priklausys visas pasaulis... 
Juk jis, tas vargšas, apdovanojo mane dosnia dovana. 
Tąją akimirką many įvyko atgimimas, nes suradau pats save. 
Aš būsiu vienuolis-misionierius ir padėsiu vargšui ir 

kenčiančiam žmogui, 
Bet kur pasaulyje, net ir džiunglėse. 

• * * 
Deja, kai vėliau jau subrendęs jaunas vyras, 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
Turėjau išvykti studijuoti į saulėtą Viduržemio kraštą Italiją, 
Mūsų vargšėje Europoje įsivyravo dideli neramumai: 
Visokios kruvinos riaušės, tratėjo kulkosvydžiai. 
Žmogus neapkentė vienas kito, net brolis brolio. 
Idėjos susikirto, tamsi naktis, taip pat mirtis įsigalėjo. 
Net mano du draugai turėjo nutraukti studijas ir grįžti 

namo su skausmu širdyse. 
Taip, juk tada ir aš su prislėgta širdimi 
Jau jokiu būdu nebegalėjau išvykti studijoms j Italiją. 
Turėjau atsisakyti minties būti vienuoliu misionieriumi. 
— Quo vadis, Europa? — mano nerami širdis virpėjo ir 
skundėsi. 

* * • 

Metai slinko, pavasariai sužydėjo ir nužydėjo, 
Aš pasidariau savy užsidaręs jaunas vyras. 
Juk galutinai turėjau sutikti su savo likimu. 
Ieškojau nusiraminimo mene, literatūroje ir su draugais 

teatralais. 

Ieškojau grožio ir gėrio dvasiniame pasauly. 
Asmeniškai nedraugavau nė su viena moterimi, 
Nors jos ir buvo patrauklios, malonios ir žavios. 
Aš gerbiau jas. Juk jos buvo tęstinumas žmogaus amžinybės. 

Metai slinko. Aš buvau užsidaręs savy. 
Anot poeto Nekrasovo: ...„likimas žaidžia žmogumi, jis visada 

yra nepastovus..." 
Mūsų namuose svečiavosi viešnia iš šiaurės, ii Latvijos. 
Ir nors ji tik retkarčiais aplankydavo mūsų namus. 
Nejučiomis pastebėjau ją — ji buvo skirtinga. 
Elegantiškai, bet skoningai apsirengusi ir pasipuošusi, 
Ji šypsojosi švelniai, kalbėjo pustyliu balsu. 
Jos judesiai buvo švelnūs, lyg banguojantys. 
Mėlynos žydrios akys ir pusiau garbanoti, šviesūs plaukai 

puošėja. 
Ii karto pastebėjau — ji buvo skirtinga ir savita. 
Netrukus sužinojau — ji buvo balerina. 
Nerodžiau jokio ženklo, kad stebiu ją, įdomaųjuosi ja. 
Mudu pasikeisdavome tik keliais mandagiais žodžiais. 
Juk aš visada buvau užimtas... teatras, koncertai, draugai. 
Bet ji jau buvo mano mintyse. 
Stebėjausi savimi, kodėl domiuosi ja? 
Juk aš niekados nežaidžiau su jokia moterimi. 
Ai gerbiau jas ir visada būdavau santūrus su jomis. 
Bet kodėl dabar aš pastebėjau tą viešnią iš šiaurės? 
Kodėl jos balsas buvo toks turtingas, 
Švelnus tartum melodingas pavasaris? 
O judesiai tokie santūrūs, grakštūs? 
Taip, taip, juk pasauly nėra dviejų vienodų žmonių. 
Jie tik panašūs, bet skirtingi, kitokie. 
Todėl ir nėra kitos tokios, kaip mūsų viešnia iš šiaurės. 
O, Dieve, kodėl ai įdomaųjuosi ja, stebiu ją? 
Ne, ne, negali būti, kad aš pamilau ją! 
Ji tik skirtinga, grakšti, meili ir santūri. 
Kas yra meilė? Netiesa, kad meilė yra tik hormonų padarinys. 
Kodėl mes turime skirtingas pažiūras įsimylėdami? 
Vienam patinka balsas, kitam išvaizda, kitam vidaus būsena. 

* * * 
Ai kažkur skubėjau. Išėjau į gatve. Laukiau autobuso. 
Koks giedras ir žydras dangus šiandieną! 
Nepastebėjau, kad viešnia išėjusi laukia autobuso kita 

kryptimi. 
Mudu abudu tylime. Aš džiaugiuosi, kad ji greta. 
Atsisuku į ją, tą viešnią iš šiaurės, kaimyninio krašto. 
Abudu tylūne. Ji įtraukusi savo veidą į švelnią kailine 

apykakle. 
Kokia ji graži!... galvoju... ir žavi! 
Taip, taip, juk ji graži ir žavi... kaip Afroditė. 
Stebėjau ją, mūsų viešnią iš šiaurės, akimirką vieną kitą 
Ir nepajutau, kaip nejučiomis tariau: 
— Jūs patinkate man... Ar sutiktumėte būti., mano? 
— Ne, ne, tekėti už manės? — Juk aš galvojau apie ją dieną 

ir rakti""* 
Visiška tyla. Net gretimai bestriksintis paukštelis 
Tartum akimirkai nustojo striksenęs ir klausėsi. 
Man pasirodė, tarytum mažas debesėlis užtemdė saulę. 
Ir siaurės vėjelis pūstelėjo man į veidą. 
Viešnia ii kaimyninio krašto sustingo akimirkai. 
Tada atsigaudama ir nustebusiu balsu šiltai prabilo: 
— Tokiais žodžiais ir jausmais niekada nežaidžiamą. 
Ir nueidamam delsiamai pridūrė: 

— Grįžtu į savo namus. Sudiev... nelydėkite manės.., - ir 
nuėjo. 

O, dangau, aš net nepajutau! Juk ai pasipiršau!.. 
Bet aš juk nepasakiau, kad myliu ją! 
Ji įlipo į autobusą, dingo man iš akių, bet liko mano širdy. 
Aš juk nežinojau nei jos pavardės, nei jos gyvenamos vietos... 
Taip, aš pasipiršau jai... mūsų viešniai iš šiaurės 
Bet gal ji yra tik — Salome ar Carmen, norinti suvilioti 

mane?.. 
Vis tiek staiga pajutau, kad buvau apimtas vidinio džiaugsmo. 
Nesvarbu, kad niekados nesitikėjau pamilsiąs moterį. 
Žinoma, ji ir ne Afroditė... ji kitokia... Ir ji tik viena tokia. 
Teisybė, aš mylėjau visus žmones, paukštelius, gyvuliukus. 
Bet dabar myliu ir ją, tik ją vieną... viešnią iš šiaurės. 
Gaila, susijaudinęs užmiršau paklausti adreso. 
Sužinosiu ir šiltą laišką parašysiu. Prisipažinsiu, jog 

myliu ją... 
* » * 

Ir sužinojau, ir pavardę, ir adresą, ir šiltą laišką parašiau. 
Atsakymo nebuvo. Atrodo, ji netikėjo man. Jaudinausi. 
Nerimavau... ilgėjausi jos balso, švelnaus balso. 
Ilgėjausi ir tų mėlynų akių, jos tiriančio žvilgsnio. 
O, kokia ji buvo žavi abiem rankom prilaikydama 
Savo apsiausto švelnią kailinę apykaklę! 
Tempus fugit... laikas ne slinko, bet bėgo. 
Mano širdis nerimavo, blaškėsi. 
Nekantraudamas parašiau ir kitą Šiltą laišką. 
Atsakymo nebuvo. Ji netikėjo man. 
Tada ir vėl parašiau, ir pagaliau prisipažinau, kad myliu ją. 
Kad ji tik vienintelė, kurią pamilau, tik ji viena. 
Nekantraudamas laukiau atsakymo. Jo vis dar nebuvo. 
Nerimavau. Pagaliau laiškas atėjo. 
Skaičiau jį... ir vėl skaičiau jį. Susijaudinęs negalėjau 

suprasti jo. 
Taip, ji prašo, kad atvažiuočiau į Rygą. Tik tiek! 
Nori pasikalbėti su manimi ir net laiką nurodo 
Vis tiek laimingas išvažiavau. 
Bet kodėl tas traukinys taip ii lėto važiuoja? 

* * • 
Ji laukė manęs stotyje. Pasakiau kokiam viešbuty 

apsistosiu. 
Juk kai vėliau tarnybos reikalais dažnai lankydavausi 

Rygoje į 
Tuos Pabaltijo posėdžius, visada apsistodavau tame pačiame 

viešbuty. Tai smulkmena... 
Mano širdis nerimavo. Ji buvo šalta, neprieinama. 
Nutarėme užeiti į vieną kavinę. Ten gėlės, erdvu, puiki 

aplinka, išsikalbėsime. 
Ir kai užsakiau jos mėgiamos mocha kavos, ji įtartinai stebėjo 

t mane. 
Ji iš lėto gurkšnojo tąją kavą iš mažo puodelio ir vis dar 

stebėjo mane. 
O, tas žvilgsnis! Kalbėk, kalbėk, aš esu laimingas. 
Norėjau apglėbti ją, ir staiga prisiminiau, kad dar iki šiol 
Nesu pasakęs, kad myliu ją, tik ją vieną... vienintelę. 
Užmiršau, juk kišenėje jau turėjau ir žiedą. Nepažįstu savęs. 

Nepripratęs prie moterų, nepažįstu jų. Taip, nepažįstu ir 
savęs 

Po kavinę pasklido švelnūs kapelos muzikos garsai. 
Tai buvo Jaųues Offenbach Barcarolle iš „Hoffman Pasakų" 

operos 
Aš pastebėjau ir supratau, Barbara instinktyviai reagavo 

į Barcarolle garsus 
Atrodė, tarsi ji buvo teatro scenoje ir su kitomis draugėmis 

sukosi toje scenoje. 
Juk ji buvo balerina. Ir tai buvo jos vidinis pasaulis — būti ten 

su draugėmis. 
Bet šiandieną ji buvo su manimi. Aš supratau ją. 
Ji buvo pasikeitusi. Ir man pasidarė gaila manęs paties. 
Juk aš visiškai nemokėjau šokti. Aš visada gyvenau kitam 

pasauly, nesitikėjau... 
Kurį laiką mes abudu be žodžių klausėmės Barcarolle garsų. 
Akimirkai užsimiršau, kad kišenėje turėjau žiedą. 
Nepripratęs prie moterų, nepažįstu jų. Nepažįstu ir savęs. 
Staiga ji paklausė manęs: 
— Juk jūs norėjote būti misionierium! Kas atsitiko? 
— Jūsų mamytė su ašaromis ir susirūpinusi pasakė man tai. 
— O, taip, tai buvojau seniai. Negalėjau išvykti... Neturėjau 

galimybės... 
Juk mano du draugai buvo priversti nutraukti studijas Italijoj. 
Jie abudu nelaimingi turėjo grįžti į Lietuvą. 
Vėliau pakeičiau savo nuomonę ir prisitaikiau prie gyvenimo. 
Tempora mutantur, nos et mutamur. 
Keičiasi laikai, keičiamės ir mes... 
Ji vėl tiriančiai pažvelgė į mane. 
O, tos didelės mėlynos akys! Kalbėk, kalbėk... 
— Juk jūs esate gimęs čia Rygoje. Daug ką žinau apie jus 
— Turėjome išvykti į Rusiją. Skersai ir išilgai išvažinėjome ją. 
— Tėvelį vis perkeldavo j kitą dalinį. 
— Vėliau jis buvo apkaltintas, kad caro armijoje buvo 

karininkas 
— Ir buvo pasmerktas mirties bausme sušaudant. 
— Įvyko stebuklas. Buvęs draugas karininkas caro laikais, 

dabar komisaras, liepė paleisti. Pažino. 
— Tada mes skubiai išvažiavome į Maskvą. Užtrukome, 

neišleido. 
Jau ir vėl įkišau ranką į kišenę, jaudinausi, nerimavau. 
Ir toje kišenėje buvo dėžutė su žiedu. 
— May I have a dance with your lady? — Kapela grojo 

J. Strausso valsą. 
Priešais mane stovėjo senas draugas. Dar iš Klaipėdos laikų. 
Jis buvo semitas, dailiai nuaugęs, labai patrauklus. 
Jis studijavo Anglijoje. Moterys žavėdavosi juo. 
Susitikęs teatre ar kur nors kitur, 
Visada su manimi kalbėdavo tik angliškai. 
Pastebėjau, jis įdomavosi Barbara, nors visada būdavo labai 

mandagus. 
Kavinėje ar kokiam nors pokyly kviesdavo Barbarą šokti. 
Nežinau, kaip jis sužinojo, kad Barbara buvo balerina. 
Nei Barbara, nei aš nebuvome jam to pasakę. 
— What a surprise! How do you do?! — nustebęs paklausiau. 
— May I have a dance with your lady? — jis ištiesė ranką 

Barbarai, 
Barbara suprato jo klausimą. Ji šypsojosi. 
— See you later, my friend... Ir jis vėl ištiesė ranką Barbarai. 
Ir jie abudu nuėjo šokti. 
Barbara suspindėjo visu savo grakštumu. 
Juk tai buvo jos pasaulis, dalis jos. Juk ji buvo balerina! 
Dabar kapela grojo Jonan Strauss valsą „Mėlynasis Dunojus". 
Nežinau, kaip jis sužinojo, kad Barbara mėgo tąjį valsą. 
Jis paprašė kapelos groti jį. 
Ir tie valso garsai tarsi atgaivino ją. 
Kokia žaisminga ir viliojanti atrodė ji! 
Kiti kavinės svečiai pasitraukė j šalį ir stebėjo juos šokant. 
Svečių tarpe buvo ir kelios balerinos iš teatro, jos draugės. 
— Bravo, Barbara! — meiliai ir draugiškai tarėjos ir švelniai 

plojo Barbarai 
Barbara buvo pasikeitusi. Ji buvo kitam pasauly. 
Grakščiai ir žaismingai sukosi ji to valso sūkury. 
Šokdama keletą kartų ji meiliai mostelėjo man ranka. 
Taip, juk tai buvo jos pasaulis. 
Ir kai jiedu baigė šokti, mano draugas privedė Barbarą prie 

mūsų stalo. 
Nusilenkdamas jis padėkojo Barbarai. Mano nuostabai jis 

pabučiavo Barbarai į ranką 
Barbara spindėjo. Ji buvo kitam pasauly. 
Girdėjau, šokant jie linksmai kalbėjosi angliškai. Jie abu 

laisvai mokėjo ir vokiškai. 
Taip, moterys labai žavėjosi juo, tuo mano draugu. 
Jis buvo patrauklus, bet ir santūrus su jomis 
Atsisveikinęs jis norėjo nueiti. 
Ką jis daro čia? — Šiuo laiku Rygoje? 
Pasirodo, jis yra čia su tėveliais ir sesute 
Jis jau baigė Oxfordo universitetą. Rytoj jie visi išplaukia į 
Švediją, iš ten nuolatiniam apsigyvenimui į Angliją.. 
Jo balse girdėjosi kažkoks liūdesys. 
Ir kai jis pasakė, kad yra čia su sesute, 
Aš pamačiau ją atokiau sėdinčią prie stalo su draugais. 
Staiga ji atsisuko į mus ir, pamačiusi mane, meiliai mostelėjo 

ranka tartum pasisveikindama. 
Keista, brolis buvo labai grakštus. 
Jo sesutė buvo vidutinio ūgio, stambaus kūno bruožų 
Ji buvo koncert pianiste ir ypatingai meilaus balso. 
O kai ji prabildavo, buvo ne tik meili, bet ir labai įdomi. . 
Tada užsimiršdavai, kad ji buvo stambių kūno bruožu 
Ji buvo meili ir žavi savo vidiniu grožiu. 
Juk gyvenimas dažnai pasireiškia įvairiomis išdaigomis. 
Palinkėjau savo draugui laimingos kelionės. 
Paspaudėm vienas kitam rankas. 
Nueidamas jis ir vėl pabučiavo Barbarai j ranką 
Atrodo, jis išreiškė jai savo asmeninę pagarba. 
Jie visi atsikėlė ir dingo iš kavinės. 
Jie išėjo, dingo iš kavinės..bet liko mano mintyse 
Taip, jo balse glūdėjo kažkoks liūdesys. 
Jis net dar kartą mostelėjo Barbarai ranka. 
Barbara buvo pasikeitusi. Ji atrodė kaip žaisminga plaštakė. 
Ji švelniai šypsojosi. Kokia ji buvo graži šią valandą! 
— Tai jūs pakeitėt savo nuomonę apie išvykimą j Italiją? 
Netikėtai ji paklausė manęs ir vis dar spindėjo vidiniu 

džiaugsmu. 

Amžinai Tave mylintis Jurgis, Tavo vyras. 
1996 m. balandžio mėn 13 d. 
Chicago, IL/Fairview Park. Ohio 

P.S. Bus tęsinys. 
<sk< 
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2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909 

NUOMININKAI IR APDRAUDA 

DAR APIE JAV PILIETYBĘ 

Jūs nuomojate butą, namą ar 
kondominiumą. Gyvenimas, at
rodo, eina normalia vaga. Bet 
štai netikėtumas! Viesulas pa
liečia jūsų gyvenamąjį namą ir 
jūs prarandate visą savo kilno
jamąjį turtą. Jei tai atsitiktų 
jums. ar turėtumėte lėšų įsigyti 
prarastus dalykus? Daugelis 
žmonių neturi tam lėšų. Už tai 
jums reiktų pagalvoti apie nuo
mininko apdraudą. Paprastai ji 
yra nebrangi ir į ją įeina 
„liability", pvz., jei jūsų šuo 
įkąstų kaimynui, arba jūsų 
svečias paslystų ant apledėjusių 
įėjimo laiptų. Ši apdraudą drau
džia jūsų turtą ir kai keliauja
te, jei daiktai yra jūsų mašinoje 
ar padėti į sandėlį. 

Pagal „Insurance Information 
Institute" New Yorke, tik 25% 
visų nuomininkų Amerikoje 
turi nuomininko apdraudą. 
„State Farm Insurance" agen
tai sako, kad daugelis tokių 
apdraudų kainuoja nuo $100 iki 
$115 metams. Tos apdraudos 
užmoka už perkamus prarastų 
daiktų pakaitalus ir jie moka 
, ,replacement cost", o ne 
„depreciated value". 

Apdraudų specialistai įspėja, 
kad nuomininkų apdraudos 
nedraudžia nuo visų nelaimių. 
Tipiškos išimtys yra žemės 
drebėjimai, potvyniai ir žemės 
slinktys imudslides). Jei jūs 
gyvenate vietose, kuriose žemė 
dreba ar potvyniai įvyksta, 
galite nuo tų nelaimių pirkti 
papildomą draudimą. „Endorse-
ment" yra priedas prie ap
draudos, kuris prideda, ar 
pakeičia originalaus dokumen
to nuostatas. Brangiems daik
tams, kaip meno kūriniams, 
kailiams, sidabrui, brangeny
bėms, pinigų rinkiniams, kom
piuteriams, ginklams — pridė
tinė apdraudą — „endorsement" 
arba „rider" gali irgi būti 
reikalinga, nes duotų papildo
mą apdraudą daiktams, ne
įeinantiems į pagrindinę ap
draudą. 

Pagrindinė (basic) apdraudą 
paprastai brangenybes draudžia 
nuo $100 iki $2500 ir tai dažnai 
priklauso nuo apdraudos davėjo. 
Sakys ime, jūs nusipirkote 
$5000 vertės žiedą. Yra patar
t i n a j a m paimti „rider". Jei jo 
ir neprarastumėte gaisre ar jo 
kas nepavogtų, bet pvz., iškrito 
deimanto akis ir ją pametėte. 
Draudimas tada ją jums nu
pirktų. 

Daugumas nuomininkų ap
draudų draudžia pagrindinėje 
apdraudoje kompiuterius ir jų 
priedus nuo $2,500 iki $5,000. 
Bet jei jūsų kompiuterių siste
ma yra brangesnė, tada reko
menduojama paimti priedą — 
..rider". Taip pat žinokite, kad 
nuomininkų apdraudos turi 
verslo išimtis (business exclu-
sion). Pvz., jei jūs savo 
kompiuteri naudojate verslo 
reikalams, jis gali būti 
nedraudžiamas nuomininko ap
draudos. 

Draudimų specialistai sako, 
kad daugelis nuomininkų ne
galvoja apie „liability", bet 
nuomininko apdraudą pataria
ma turėti, nes tai gali sutaupyti 
daug išlaidų, jei įvyktų netikė
tumas. Sakykime, jūs pamiršote 
uždaryti virtuvės langą ir lietus 
sugadino grindis. Arba jūsų 
svečias paslydo ant apledėjusios 
verandos ir jums reikia mokėti 
dideles jo ligoninės sąskaitas. 
Tokiais atvejais „liability 
coverage" nuomininko apdrau
doje jus apsaugos. 

Kai kurie nuomininkai mano, 
jei jie nėra namo, buto ar kon-
dominiumo savininkai, tai 
namo savininko apdraudą juos 
draudžia Draudimo specialistai 

sako, kad taip nėra, namo savi
ninko draudimas nedraudžia 
jūsų kilnojamo turto ir nedengia 
„liability". 

Perkant nuomininko apdrau
dą, atsižvelkite į čia pateikia
mus patarimus, kas jums svar
biausia. Šiuos pasiūlymus duo
da „Insurance Information In
stitute" New Yorke: 

1. Pagrindinė nuomininko ap
draudą vadinama HO-4; ji 
draudžia — moka už asmenišką 
nuosavybę, kuri yra sugadinta 
ar sunaikinta. Kondominiumo 
vadinasi HO-6. 

2. Pasitikrinkite, kad jūsų ap
draudą būtų „replacement cost 
policy". Daugumas jų tokios 
yra. Bet jūs nenorėtumėte turėti 
„cash value" apdraudos, kuri 
užmoka tik už per laiką suma
žėjusią daikto vertę. 

3. Pasitikrinkite, iki kiek 
draudžiamos brangenybės va
gystės atveju. Dažnai būna, kad 
jos draudžiamos tik iki $1,000. 

4. Pasitikrinkite, ar ap
draudą dengia „loss of use" 
atvejį. Pvz., jei viesulas 
sugadina jūsų butą, ar apdraudą 
duos jums pinigų gyventi kur 
nors kitur, iki žala bus su
remontuota. 

5. Nuomininkų apdraudos 
dengia jūsų turtą ir kai jūs 
nesate namie: jūsų automobily
je, kai keliaujate, ar kai 
padedate daiktus į sandėlį. Bet 
gali būti ir suvaržymų šiems 
atvejams iki 10%. Pasitik
rinkite. 

6. Jei jūs turite apdraudą, bet 
jūs ką nors priimate pas save 
gyventi, tai jie turi įsigyti savo 
nuomininko apdraudą, jūsų ap
draudą jų nedenks. 

7. Jei jūs esate nevedęs, bet 
kartu gyvenate, kai kurios ap
draudos draudžia kartu gyve
nančius partnerius (domestic 
partners). 

8. Paklauskite apdraudos 
agento, ar jie turi kelių apdrau
dų nuolaidą (multiple policy dis-
count). Kai kurios apdraudos 
bendrovės duoda nuolaidas, jei 
iš jų imate visas apdraudas, 
pvz., automobilio ir nuomininko 
apdraudą. 

9. Kai kurie draudimai duoda 
nuolaidas, jei jūsų butas turi 
ugnies gesintuvą, gerą užraktą 
ir dūmų susekėjus. Pasiteirau
kite apie tai. 

10. Gerai dokumentuokite 
savo turtą. Patariama padaryti 
video ar nuotraukas. Turėkite 
turimų daiktų sąrašą. Nesaky
kite, kad rūbinė yra pilna rūbų, 
bet išvardinkite juos, pvz.: 10 iš
eiginių kostiumėlių, 15 sukne
lių, 10 kelnių, 20 palaidinukių... 
Turto video, nuotraukas bei tu
rimų daiktų sąrašą laikykite 
banko apsaugos dėžutėje ar jūsų 
įstaigoje, bet ne namie, kur jie 
gali būti sunaikinti. 

11. Jei norite sutaupyti, mo
kant už apdraudą, pagalvokite 
ir apie žemesnę „liability" — 
$100,000. 

12. Suma, kurią jūs turite 
pats užmokėti (deductible), gali 
siekti nuo $100 iki $1,000. $250 
yra laikoma pakankamai gera 
suma. Nuo tos sumos dažnai 
priklauso ir jūsų draudimo 
mokėjimų suma. • ^ 

13. Kasmet peržiūrėkite ap
draudos dokumentus. Jei įsigy-
jate ką brangaus, jums gali 
reikėti papildomos apdraudos. 

14. Ar jūs esate praeityje 
bankrutavęs? Tuo atveju gali 
būti, kad jūs galite ir negauti 
nuomininko apdraudos. Kai 
kurios apdraudos riša bankrotą 
su sąskaitų nemokėjimo prak
tika. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (Your money. 
1996-4-4). 

Imigracijos įstaiga praneša, 
kad JAV pilietybę bus galima 
greičiau gauti. 

Per 60,000 Čikagos apylinkių 
imigrantų jau daugiau kaip 
metai laukia JAV pilietybės. 
1996 metų kovo 18 d. Imigra
cijos įstaiga (Immigration and 
Naturalization Service) prane
šė, kad tie žmonės galės gauti 
JAV pilietybę per 6 mėnesius. 
Ši pagreitinta pilietybės gavimo 
programa, vadinama „Citizen-
ship USA", apima Čikagą, Los 
Angeles, Miami, New York ir 
San Francisco, kur 600,000 
kandidatų laukia pilietybės 
(visose JAV - 800,000). „Tikiuo
si, kad INS (Immigration and 
Naturalization Service) paga
liau nugalės susidariusias kliū
tis", — sako Kongreso atstovas 
Luis Gutierrez (D) iš Illinois, 
kuris kritikavo Imigracijos 
įstaigą dėl jos labai lėto darbo. 

Imigracijos įstaiga Čikagoje 
pažadėjo papildomai pasamdyti 
dar 52 žmones, kurie tvarkys 
pilietybės prašymus ir padidins 

IMIGRANTAI IR 
AMERIKA 

Paskutiniu laiku labai plačiai 
ir garsiai kalbama apie imi
grantus, kaip jie alina Ameriką 
ir kaip daug jie Amerikai ir jos 
žmonėms kainuoja. Šios kalbos 
ir užuominos dažniausiai pra
sideda politinėje rinkiminėje 
arenoje ir paskui, lyg ta sniego 
gniūžtė, risdamosi nuo kalno, 
didėja. Tik kalbant apie biu
džeto subalansavimą, dažnai 
minimi imigrantai, kaip tie, ku
riems labai daug pinigų turi 
skirti Amerikos valdžia ir t.t. 

Tačiau, prieš kalbėdami ir 
mesdami kaltinimus imigran
tams, turėtumėme pažiūrėti į 
Amerikos gyventojų sudėtį iš 
platesnės perspektyvos ir žinoti 
šiek tiek statistinių žinių. Pir
miausia Amerikos gyventojai 
yra beveik visi buvę imigrantai 
arba jų vaikai, tikrų Amerikos 
gyventojų — indėnų — yra labai 
mažai išlikę. 

Dažnai girdime sakant, kad 
Amerikoje šiuo metu yra labai 
daug imigrantų. Iš tikrųjų sve
tur gimusių skaičius Ameriko
je mažėja. 1870-1920 metais bu
vo priskaičiuojama iki 15 pro
centų gyventojų, gimusių ne 
Amerikoje, tuo tarpu 1990 
metais tik 8 procentai gyventojų 
yra gimę kitur. 

Girdime, kad daugumas imi
grantų atvažiuoja į Ameriką 
nelegaliai. Neteisybė. Daugiau 
kaip 85 procentų imigrantų j 
Ameriką atvyksta legaliai. Sta
tistika rodo, kad daugiausia 
imigrantų įvažiuoja į Ameriką 
pagal šeimų — giminių susivie
nijimo įstatymą. Nelegalūs — 
nedokumentuoti Amerikos imi
grantai sudaro tik 1 iki 1,5 pro
cento visų Amerikos gyventojų. 

Dažnai kaltinama, kad imi
grantai baigia sunaikinti Ame
rikos ekonomiją. Iš tikrųjų yra 
visai kitaip — imigrantai turi 
pozityvią įtaką į Amerikos eko
nomiją. 26.6% atvažiuojančių 
imigrantų yra baigę universi
tetus, palyginti su 25.1% Ame
rikos piliečiais, kurie yra baigę 
aukštuosius mokslus. Amerika 
pasinaudoja profesionalais, ku
rių mokslą nereikėjo Amerikos 
mokykloms finansuoti. Dažnai 
imigrantai profesionalai padeda 
Amerikai pasaulinės ekonomi
jos konkurencijoje. 

Imigrantai yra kaltinami, kad 
atima darbus. Čia irgi netei
sybė, daugiausia imigrantai dir
ba tokius darbus, kurių Ameri
kos piliečiai nenori dirbti, o jų 
atlyginimai dažnai yra mažesni. 
Tik pagalvokite, kiek mokėtu
mėte už vaisius ir daržoves, jei 
Kalifornijos ir kituose ūkiuose 
dirbtų tik unijos darbininkai? 
Daugelyje miestų įvairus amati
ninkai ir verslininkai yra nau
jai atvykę imigrantai. 

Sakoma, kad imigrantai nau
dojasi valdžios įvairiais pa 

apklausinėjamųjų skaičių nuo 
200 iki 850 kiekvieną dieną 
naujoje Citizenship USA įstai
goje, 401 S. State Str. Chicagoje, 
ir apylinkės įstaigose (communi-
ty outreach centers). 

Imigracijos tarnautojai sako, 
jog niekas negalėjo numatyti, 
kad „Proposition 187" ir ap
skritai nepalankus nusiteiki
mas prieš imigrantus iššauks 
tokią didžiulę JAV pilietybės 
prašymų bangą. 

„Proposition 187" tai doku
mentas, pasiūlytas 1995 metais 
Kalifornijoje. patariantis 
suvaržyti nelegaliems imigran
tams teikiamą pagalbą. Bet 
priešininkai tai suprato, kaip 
prieš imigrantus nusistačiusį ju
dėjimą, kuris siūlo suvaržyti 
pagalbą (benefits) ir legaliems 
imigrantams. Kai kurie žmo
nės, dabar prašantys pilietybės, 
yra JAV išgyvenę 20 ar 30 metų 
ir pagaliau nusprendę, kad jau 
atėjo laikas tapti piliečiais. 

Šios prez. Clinton administra
cijos pastangos gali duoti tūks
tančius galimų balsuotojų. Ta
čiau imigracijos įstaigos tar
nautojai sako, kad proceso pa
greitinimas yra atsitiktinis, 
nieko bendra neturįs su atei
nančiais rinkimais. 

Imigracijos įstaiga teigia, kad 
vien tik Čikagoje mažiausiai 
10,000 naujų piliečių bus pri
saikdinami kas mėnesį ir tai 
tęsis keliolika mėnesių. Gegu
žes 24 d. yra planuojamos dvi 
pilietybės suteikimo iškilmės, 
kiekvienoje jų, kaip niekada iki 
šiol, bus prisaikdinta po 5,000 
žmonių. Iš visų Amerikos mies
tų Čikaga turi mažiausią skai
čių nesutvarkytų pilietybės 

tarnavimais ir daug kainuoja 
mokesčių mokėtojams. Tuo tar
pu statistika rodo ką kitą. Imi
grantai sumoka daugiau negu 
25 iki 30 mln. dolerių mokesčių, 
negu kad gauna įvairių valdžios 
teikiamų patarnavimų. Žinoki
me, kad Amerikos valdžia labai 
tikrina kiekvieną imigrantą, 
prieš jį įleidžiant į kraštą, kad 
jis nepasidarytų valdžiai našta. 
Daugeliu atvejų šeimos turi įsi
pareigoti jais pasirūpinti nuo 
trejų iki penkerių metų. Ir per 
tą laiką jie negali gauti jokių, 
valdžios teikiamų lengvatų — 
mokėjimų. 

Nelegalūs imigrantai niekada 
negali naudotis jokiomis val
džios programomis — jokiais 
valdžios pinigais. Jeigu viską 
susumuosime, Amerika dau
giau pasipelno iš imigrantų, 
negu jiems duoda. 

Statistika paimta iš „KEEN 
Ager News", Catholic Charities 
of the Archdiocese of Chicago. 

Birutė Jasaitienė 

dokumentų. Los Angeles yra 
220,000, New Yorke - 115,000, 
San Francisco - 105,000, Mia
mi — 95,000. , 

Čikagos apygardos imigracijos 
įstaiga, kuri aptarnauja Illinois, 
dalį Indianos ir Wisconsin, 
pamažu varosi į priekį, bet dar 
vis gauna apie 5,000 naujų 
pilietybės prašymų kas mėnesį. 
Per paskutinius trejus metus 
Čikagos imigracijos įstaiga 
padidino sutvarkytų pilietybės 
prašymų skaičių 113% (1992 m. 
- 11,665; 1995 m. - 24,803). 

Visose JAV-se pilietybės pra
šymų sutvarkymas pakilo nuo 
340,000 1992 metias, iki 
592,000 1994 metais, ir pasiekė 
rekordinį skaičių 1995 metais — 
daugiau negu milijoną prašy
mų. Imigracijos įstaiga tikisi 
sutvarkyti, patenkinti ir gauti, 
dar milijoną prašymų 1996 me
tais. 

Nors kai kurie kritikai sako, 
jog imigracijos įstaiga dirba 
labai pamažu, bet jos pareigūnai 
tvirtina, kad jie jau 2 metus 
bando sutvarkyti kaip galima 
greičiau didžiulius skaičius 
gaunamų pilietybės prašymų. 
Imigracijos įstaiga nenumatė 
„Proposition 187" pasekmių, 
bet galėjo numatyti 1994 metais 
padidėjusį JAV pilietybės pra
šymų skaičių. Tuo metu pirmie
ji iš 3 milijonų imigrantų, kurie 
buvo legalizuoti pagal „Immi
gration Reform and Control Act 
of 1986", galėjo prašyti pilie
tybės. 

Tuo pačiu laiku pradėta ir 
„žalios kortelės" pakeitimo pro
grama, kuri reikalavo imigran
tus užmokėti 70 dol. už naują 
„temperproof" kortelę. Šis 
mokestis, ne ką mažesnis už 95 
dol. pilietybės dokumentų su
tvarkymo mokestį, pastūmėjo 
imigrantus prašyti pilietybės 
prašymų. Šiais metais imigra
cijos įstaiga planuoja išleisti 140 
milijonų dolerių pilietybės ga
vimo reikalams, t.y. 80 mln. do
lerių daugiau negu praėjusiais 
metais. Tai yra vienas būdų, 
kaip Clinton administracija pro
paguoja legalią imigraciją. 

Antra vertus, imigracijos 
įstaigos griežtina kontrolę, kad 
būtų vykdomi imigracijos įs
tatymai darbovietėse, ir aiški
na, kad nelegalūs imigrantai 
neturi teisės dirbti Amerikoje. 
Visi legalūs imigrantai, išgy
venę šiame krašte 5 metus — tai 
yra visi, kurie turėjo žalią 
kortelę 5 metus, gali prašyti 
Amerikos pilietybės. Asmenys, 
kurie tapo legaliais imigrantais 
vedybų keliu, gali prašyti pilie
tybės po 3 metų. 

Naudotasi kai kuria medžiaga 
iš „Chicago Tribūne" (1996-3 
-19). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

CLASSIFIED GUIPp 
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BALTIA EXPRESS CO LTD., 
IPVfl V1DMHKTAS *<»SYS) 

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

U2 $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• MAROAJETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SPARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA BCPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CMICAOO.IL 60652 

TURMATSTOVTO LOS ANGELES M ORAND RAMOS 

AetBER GROUP 
462THOHASDRIVE 

BENSENVILUE, IL 60106 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. 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 savaitėje 

GD 
BAKFFOR 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

TeL 312-644-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitei) ufdaryli 

REAL ESTATE 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Assoeiate 

Patarnauja įvairiu, nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bis. 312-5*4100 
Fu. 312-58*4007 

Pag* 312-30*0307 

'. KMKCIK REALTOtS 
7922 S. PuLttin Ra. 

43*5 S. Arches Ave. 

DANUTĖMAYER 
284-1900. 

Jei norit* parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
teaioneJiaj, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

[jBiigĘ 
pttCaNT RIALTY, IMC-

5265 West 95th Street J 
|Oak U»wn, Ulinpis 60453 
Bus. 706-636-9400 | 
Rtt.706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja [vairių nuosavybių pir 
tkime ir pardavime,, mieste ir 
[priemiesčiuose. 

FORSALE 
BAYFOKT CONPO 

Oak Lawn 1 bdrm, updated kitchen. 
frml. dining room, balcony, covered 
parking elevator bldg. Law 60's B189. 
a*ai—eiaaraj *94i aa n n m Saal t J n aaai arflei i i • • • I fVfl IUry «C 1 MGCOTYI * nUIHVIIIIUVI M. 
(706) 423-6111. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bridgeport, 816 W 33 Place; 1 bl. 
į vakarus nuo Halsted; $350. 
Skambinti Stasiui: 312-927-7540. 

FOftRBRT 
Išnuomojamas aptlKtomas '4 
karato. 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $356 į mėn. + „security'VTel. 
312-776-0410. Kaatoati angliškai. 

Kedzie 6 atareuette Rd. apyl. linuo-
maįmmm 1 mieg. Sulas ramiame, moder
niame name, 1a Yra Šaldytuvas, virykla. 
skalbimo masinos. Suaugusiems. Galima 
užimti nuo gegužės 1 d. Kreiptis 
70S S»S M t » . 

i nsdMsMs kamb. 
su atskiru įėjimu, su baldais 
vienam asmeniui. Gage Park apyl. 
Tai. 312-925-7428. 

MISCELLANEOUS 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5910 t . Puteskt Rd. 
Tai. (312)591-4111 

REAL ESTATE 

w 
RE/MAX 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
. - . • • • 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
> Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmnntus ir žema 
• Pensininkams nuolaida 

B0lSKmiC0,iC. 

1111 Stoti Sfcttt 

pafUM m pVCafflVn 

JMSTONKAS *£$£ 
Reator* i& 701057,7100 

t ž r ® S i l te* 7*969.3731 

COLOUIGU. 
BANHe.9 O 

MCrfCAN 
C0LDWELL BANKER RRST „ 

lON.VVhittakerSc. 
New Bufralo, Ml 4 f 117 ' 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-796-1406 

bus. 616-466-3666 
fax. 616-469-5445 

XC v.m. 616-469&Uio. 
Perkant ar p—duddarir' 

• namus • žeme • ūkius arba 
komercine nuosavybe 

Perkala namą? Norite rasti žemiau 
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo? 
Skambinkite VMui: " t: 

tei.312-661-6506 arba"'• 
312-612-1149. 

HELP WANTED 

RCHATAt DOMeanc i -
PLACCMCNT AOmPfbr f 

Positions available: nannies.. houea 
keepers for English speaking vtomen. 

O I ! : 312-2S6-7267 

SIŪLOME DARBUS! 

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

Ali Care 
Employment Ageocy 

Tel. 312-739-7900 

-. 
IEŠKO DARBO 

Moterie laiko darbo. Gafl prtžiū-
rėti vaikus, ligonius, padėti namų 
ruošoje "ir gyventi kartu. 

Tai. 312-254.2232 

Mot#rfs t#sKo 
Tai. 312-625-5410 

l 

MŪSŲ laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusijf. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664 

One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 

tsesaasji I I I I I I I I U U Į I mm. 

. • 



JAV LB tkonofafcniiĮ Retkatų Taryba 

Atgintas Rknts, 1711 WainwrigM Or., Raaton. VA 22090 
M. 703) 471-1711 

ŽVILGSNIS I UETUVOS 
EKONOMIJĄ 

„HERMIO" AKCININKAI 
GAUS DIVIDENDŲ 

Banko „Hermis" akcininkai 
ir banko taryba vieningai balsa
vo ui tai, kad butų mokami di
videndai ui praėjusius metus— 
po 50 litų ui kiekvieną akciją. 
—« pranašė „Lietuvos rytas". 
Pernai „Hermis" gavo 3 mln. 
618,000 liti) pelno. Akcinin
kams bus išmokėta 2 mln. 
240,000 litų dividendų. 

KETAUS LIEJYKLA 
TRISKART ĮKEISTA 

EBSW grupei nepatikslintais 
duomenimis priklauso apie 120 
įmonių ir 11 investicinių bendro
vių. Tačiau, kaip rašo „Lietuvos 
rytas", jai kol kas nepavyko 
užvaldyti Kauno ketaus lie
jyklos. Tam pasipriešino įmones 
akcininkai, tačiau jie mano, kad 
iki kito akcininkų susirinkimo 
balandžio mėnesi EBSW pri-
klausancMs investicinės bendro
vės pasistengs nupirkti dar 7 
proc. bendrovės akcijų ir taps 
akeąių paketo savininkais. Da
bar EBSW valdo 44 proc. įmo
nės kapitalo. Tiek pat valdo 
valstybė, likę 12 proc. priklauso 
ketaus liejyklos darbuotojams 
bei kitiems asmenims. 

Ketaus liejyklos stebėtojų 
tarybos narys, vienas isEBSW 
vadovų Raimundas Petrikas 
(šiuo metu suimto EBSW prezi
dento Gintaro Petriko brolis) 
„Lietuvos rytui" prisipažino, 
kad EBSW turi tikslą įsigyti 
kontrolinį akcijų paketą- Kodėl 
bankrutuojanti įmonė dar do
mina EBSW, R. Petrikas ne
pasakė. 

Stebėtojų tarybos pirminin
kas, Pramonės ir prekybos mi
nisterijos pareigūnas Žilys 
teigia, kad Kauno ketaus lie
jykla yra triskart įkeista, 
pinigai nežinia kur „nuplaukė", 
gamyba merdi, o darbuotojai 
skursta. Nuo įmonės privatiza
vimo pradžios iki pat praėjusių 
metų lapkričio mėnesio įmonės 
stebėtojų tarybai vadovavo ne 
didesne dalį akcijų turinčios 
pusės, t.y. valstybės kapitalo 
atstovas, o būtent EBSW atsto
vas — Raimundas Petrikas. 

BANKŲ KRIZĖS 
PADARINIAI GALI BŪTI 

SKAUDŽIAUSI 

Taip mano didžiausio Skan
dinavijos banko „Svenska 
Handelsbanken" atstovas šve
das BuKrag.Sk> banko atstovy
bės įkurtos Sankt Peterburge ir 
Taline. Banką labiausiai domi
na Baltijos jūros regionas. 
Didžiausias operacijos vyksta su 
Vakarų Europa ir JAV. Pato Bu 
Krag vadovavo pinigų reformai 
Estijoje, dirbo Estijos ir Latvi
jos vyriausybių patarėju. 

.Respublikai" švedų banki
ninkas sakė, kad atvykęs į 
Pabaltijį pamatęs 'laukinius 
Rytus' — negailestingą darvi-
niską kovą ui būvį, nes beveik 
negalioja jokie įstatymai, buvo 
ignoruojami moraliniai, etiniai 
ar juridiniai kriterijai, o 
bankinė veikla dažniausiai 
buvo laikoma asmeniniu — gi
minaičiu ar draugų — pasipel
nymo šaltiniu". 

Švedų bankininkas atkreipė 
dėmesį, kad bankų krizės 
nepavyko išvengti nė vienai 
Baltijos valstybei. Jis sako, kad 
ataskaitą apie Estijos bankų 
krize pateikęs Latvijos ir Lietu
vos kolegoms, tačiau ai infor
macija buvo ignoruota. Net po 
Latvijos bankų krizės praėjusį 
pavasarį Lietuvos banko vado
vai neigė krizės galimybę 
Lietuvoje, nors, pasak Bu Krag, 
„1995 m. vasarą jau buvo aki
vaizdžių artėjančios krizės 
požymių. Lietuviai nepasimokė 
ii dviejų kaimynų, todėl situaci
ja Lietuvoje dabar sudėtingiau
sia — liko tik maždaug sėsi rim
tesni bankai. Jeigu dar keletas 
ii jų bankrutuos, bus kata
strofa". 

Paklaustas, ko imtųsi banki
ninkystei stabilizuoti, jeigu 
būtų paskirtas Lietuvos banko 
vadovu, švedų bankininkas at
sakė: „Litas nebebūtų fiksuotas. 
Pas jus tai išvis mitologizuo
jama — esą Vytautas ir Gedimi
nas kapuose apsiverstų, jei taip 
įvyktų. Taip atsirastų daugiau 
laisvės 'gydyti'". {leisčiau 
užsieniečius ir pasistengčiau su
daryti visiems bankams vieno
das sąlygas, nes, atrodo, pas jus 
jos tokios nėra. Dėl to reikėtų 
kuo skubiau privatizuoti valsty
binius bankus". 

BE DELSPINIGIŲ 
PRAMONĖ ATSIGAUS 

Kaip žinia, Seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo įmonėms pa
naikinami delspinigiai, o skolas 
valstybei jos galės grąžinti ne 
tik pinigais, bet ir akcijomis. 

Kaip rašo „Sostinė", Lietuvos 
įmonių skolos biudžetui šių me
tų pradžioje buvo 511.6 mln. 
litų, o už jų nesavalaikį mokė
jimą priskaičiuota 616.8 mln. 
litų delspinigių. Didele šių skolų 
dalį turi Vilniaus įmonės. „Vil
niaus Sigmos" ekonomikos di
rektorius G. Bešėnas mano, kad 
delspinigių anuliavimas turėtų 
būti paskutinė vykdomosios val
džios amnestija pramonės įmo
nės. Jo nuomone, kas sugebėjo 
pastaraisiais metais išgyventi, 
tas jau išgyvens, o kitų gailėtis 
galbūt jau nereikėtų. „Vilniaus 
Sigma" šiuo metu Lietuvai, Lat
vijai, Rusijai gamina 64-384 
abonentų telefonų stotis. Nuola
tinį darbą turi 800 iš 900 
gamyklos darbuotojų. Bendrovė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 13 d. 

APPLE — American Professional Partnership for Lithuaman Education suvažiavimo, Clevelande 
vykusio S.m. kovo 30-31 d., prezidiumas Iš k. — G. Bergen, Julius Veblaitis, G. Stankūnienė, 
Emilija Sakadolakienė ir generaline APPLE direktore Vaiva Vebraitė-Gust. 

Nuotr V. Bacevičiau* 

planuoja sumažinti gamybos 
plotus bei atsisakyti dalies 
pasenusių įrenginių. Ekonomi
kos direktorius sako, kad dide
lės Vokietijos bendrovės gamy
bą iš Slovakijos ir Čekijos nori 
„permesti" į Lietuvą. Nemaža 
užsakymų gali sulaukti ir „Vil
niaus Sigma". 

Kitą didelę sostinės įmonę 
„Grąžtai" siūloma pirkti už 12 
mln. litų. Beveik 52 proc. 
„Grąžtų" kapitalo valdo valsty
bė, kita dalis — įmonės darbuo
tojų rankose. „Jeigu bus anu
liuoti 9 mln. litų delspinigių, o 
dalį iš 5.5 mln. litų skolų bus 
galima grąžinti pastatais, ma
nau, kad įmonė bus paklausi", 
— sako jos vadovas Petras Ra
manauskas. 

„Grąžtai" 60 proc. produkcijos 
eksportuoja į JAV, Taivaną, Ja
poniją, Vokietiją, Lenkiją, Aus
triją, likusią — į Rusiją, Balta
rusiją, Ukrainą, Latviją, Kaza
chstaną. Gamybos pajėgumai 
panaudojami 60 proc. Beje, P. 
Ramanauskas mano, kad pri
ėmus Konstitucijos pataisą ir 
leidus užsieniečiams Lietuvoje 
įsigyti žemę po gamybiniais 
pastatais, „Grąžtais" susidomės 
Vakarų Europos pirkėjai. 

IŠ RUSIJOS TRANZITO 
PELNAS MAŽAS 

„Lietuvos aidas" domėjosi, 
kokį pelną gauna Lietuva iš 
Rusijos tranzito per mūsų salį. 
Karinį tranzitą geležinkeliais 
tvarkančios Transportavimo 
tarnybos viršininko leitenanto 
J. Jurkonio teigimu, Lietuva 
gauna per metus apie 7 mln. 
litų pelną. Vidutiniškai per 
parą į Karaliaučiaus kraštą per 
Lietuvą važiuoja 1-2 Rusijos 
kariniai sąstatai. Karinių oro 
pajėgų štabe Kaune „Lietuvos 
aidui" buvo paaiškinta, kad už 
karinių Rusijos orlaivių skry
džius Lietuva negauna nė cen
to. Pagal tarptautinius reikala
vimus į Lietuvos iždą pernai 
turėjo patekti daugiau kaip 
300,000 litų, o šiemet — apie 
37,000 litų. Kiek gaunamo pel
no iš Rusijos civilinio tranzito 
geležinkeliu, sužinoti nepavyko, 
nes „Lietuvos geležinkeliai" 
pagal atskirus pervežimus pelno 
neskaičiuoja. 

, 3 t m N G Ė S NAFTOJE" 
VYRAUJA ENERGETIKOS 

MINISTERIJA 

Akcinė bendrovė „Būtingės 
nafta" pagaliau įregistravo 13.2 
mln. litų vertės antrąją akcijų 
emisiją ir taip įstatinį kapitalą 
padidino iki 23,2 mln. litų. 

PAVASARIS LIETUVOJE 
Skrydžių kainos i i New Yorko į Vilnių ir atgal 

Balandžio 1 — gegužės 15 $ 6 0 0 
Gegužės 16 — birželio 5 $ 6 5 0 

plius mokesčiai 

Kaino* nužemintos ir i i kitų miestų. Grupinės ir pavienes keliones. 
Prašykite mūsų brošiūros apie kelione* į Lietuvą, Latviją, ir Estiją 

VYTIS TRAVEL 
4 0 - 2 4 — 235 S t . 

D o u g U s t o n , N Y 1 1 3 6 3 

T o l . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 1 - 8 0 0 - 7 7 - V Y T I S 

Numatyta buvo kapitalą padi
dinti iki 30 mln. litų, tačiau 
„Mažeikių nafta" nesugebėjo 
sumokėti savo dalies ir kovo 8 
d. vykusiame akcininkų susirin
kime vetavo nutarimą įregis
truoti mažesnį sukauptą kapita
lą. Kaip rašo „Verslo žinios", 
dabar atsirado galimybė išleisti 
trečiąją akcijų emisiją, kuri 
būtų platinama viešai. Par
davus akcijas, „Būtingės naf
tos" įstatinis kapitalas padidėtų 
iki 116.9 mln. litų. Dabar didžioji 
dalis akcijų — beveik 66 proc. 
priklauso Energetikos ministe
rijai. „Mažeikių naftos" dalis 
nuo 34 proc. sumažėjo iki 14.65 
proc. Išplatinus trečiąją akcijų 
emisiją, Energetikos ministeri
ja valdys apie 73 proc. bendro
vės kapitalo. Kita dalis akcijų 
priklauso Biržų „Naftotiekiui", 
Akciniam inovaciniam bankui, 
„Klaipėdos terminalui" ir Pa
langos savivaldybei. Tačiau 
„Būtingės naftos" generalinis 
direktorius Vladislovas Ged
vilas teigia, kad būsimąja vieša 
akcijų emisija kol kas susidomė
jo tik terminalą projektuojanti 
JAV bendrovė „Fluor Daniel 
Williams Brothers", ketinanti 
nupirkti 5 proc. akcijų. 

V. Gedvilo nuomone, užsienio 
bankai nenoriai derasi dėl in
vestavimo i Būtingės terminalą, 
nes nėra pasirašyta ilgalaikių 
naftos tiekimo Būtingei sutar 
čių. Pasak jo, padėtis pagerėtų, 
jeigu Lietuva pakeistų savo po
žiūrį į bendradarbiavimą su 
Rusijos susivienijimu „Lukoil',' 
kuris užtikrintų ilgalaikius naf
tos tiekimus. 

Vasario pabaigoje Lietuvoje 
vykusiame Lietuvos, Rusijos ir 
Liuksemburgo firmos „Lukoil 
Baltija" posėdyje „Lukoil" pir
masis viceprezidentas Ralid Sa-
fir guodėsi, jog Lietuvos vadovy
bė vengia „Lukoil" išnuomoti 
naftos perdirbimo kompleksą 
Mažeikiuose ir neprileidžia prie 
Būtingės terminalo statybos. 
Todėl „Lukoil" vis daugiau 
naudojasi Latvijos Ventspilio 
terminalo paslaugomis. „Lu
koil" vadovas teigė, jog per ar
timiausius 5-6 ra. susivienijimas 
ketina investuoti 200-300 mln. 
dolerių į Vakarų standartus 
atitinkančio naftos perdirbimo 
fabriko Novopolocke statybą. 

„Būtingės naftos" vadovas 
Gedvilas įsitikinęs, kad .jeigu 
radikaliai nepakeisime požiūrio 
į 'Lukoil', netrukus nei, 
'Mažeikių nafta', nei Būtingės 
terminalas niekam nebus įdo
mūs. Liksime nepriklausomi, 
cypiantys ir kiauromis kel
nėmis". 

NEKILNOJAMOJO TURTO 
PAKLAUSA VIRŠIJA 

PASIŪLĄ 
Artūras Strolis, Lietuvos 

nekilnojamojo turto asociacijos 
narys sako, jog per metus butų 
kainos Vilniuje pakilo dukart, 
tačiau „geras butas par
duodamas per porą valandų", 
teigė jis. 

Pasak „Centro kubo" direkto
riaus, kainos auga ir toliau, 
tačiau ne taip sparčiai. „Seniau 
mažo buto kaina per savaitę 
pakildavo 500 dolerių", teigė jis. 
A. Strolis sakė nemanąs, kad 
nekilnojamasis turtas pigs. 

Kalbėdamas apie kitas nekil
nojamojo turto agentūras, jis 
teigė, jog profesionalias galima 
„ant pirštų suskaičiuoti". 

„Centro kubo" d4-ektorius 
pataria klientams geriau kreip

tis į žinomas agentūras, jog 
„būtum tikras, kad nenusipirk
si įkeisto buto", o „Centro 
kubas" 99 proc. tai laiduoja. 

99 proc. „Centro kubo" klien
tų — Lietuvos gyventojai. Stam
biausi šios agentūros juridiniai 
klientai — Žemės ūkio bankas, 
McDonald's bei religinės ben
druomenės. 

Lietuviškos jautienos kaina, 
įskaitant ir transporto išlaidas, 
siekia apie 20 Estijos kronų už 
kilogramą, tuo tarpu kilogra
mas estiškos jautienos kainuo
ja 28 kronas už kilogramą. Mė
sos fabrikų atstovai tvirtina, 
kad lietuviška jautiena perka
ma dar ir todėl, kad ji yra geros 
kokybės. 

BALTAI APIE 
EKONOMIJA 

Latvyos dienraštis „Diena" 
išspausdino viešosios nuomonės 
apklausos, kuri buvo atlikta tri
jose Baltijos šalyse, rezultatus. 
Apklausa buvo atliekama 
dviem etapais —1993 ir 1995 m. 

Apklausa parodė, kad 1993 m. 
43 proc. etninių Estijos gyven
tojų pasisakė už rinkos ekono
miką, tuo tarpu pernai teigia

mai rinkos ekonomiką vertinan
čių estų buvo 61 proc. Estijoje 
gyvenančiu kitų tautybių žmo
nių nuomonė kito kur kas le 
Čiau. 1993 m. už rinkos ekono-
miką pasisakė 41 proc. ne estų 
tautybės Estijos gyventojų, o 
1995 m. jų skaičius padidėjo vos 
iki 49 proc. 

Latvijos gyventojai rinkos 
ekonomiką vertino kur kas 
skeptiškiau. Tik 21 proc. 
etninių latvių bei 24 proc. ne 
latvių tautybės Latvijos gyven
tojų 1993 m. teigiamai vertino 
rinkos ekonomiką. 1995 m. rin
kos ekonomiką teigiamai ver
tino 25 proc. latvių bei 28 proc. 
Latvijoje gyvenančių kitatau
čių. 1993 m. rinkos ekonomiką 
teigiamai vertino 22 proc. 
lietuvių bei 33 proc. Lietuvoje 
gyvenančių kitataučių. 

(„Garsas", 03.22) 

NORI VALDYTI LAISVĄJA 
EKONOMINE ZONĄ 

Bendroji Lietuvos ir JAV 
įmonė „Šiaulių skrydis" ketina 
dalyvauti tarptautiniame kon
kurse tapti Šiaulių laisvosios 
ekonominės zonos (LEZ) valdy
mo bendrove. Tai pranešė šios 
bendrovės direktorius Arvydas 
Saida. Pasak jo, visas ligšiolinis 
bendrovės darbas buvo skirtas 
šiam tikslui pasiekti. 

Iki šiol vykusias diskusijas 
apie LEZ A. Saida pavadino 
sofistikos pratybomis, nes vilki
nant LEZ pagrindų įstatymo 
svarstymą Seime buvo prarasta 
daug laiko. A. Saldos nuomone, 
LEZ plėtrai sukliudys ir artė
jantys Seimo rinkimai. 

„Šiaulių skrydyje" lankęsis 
vienas iš 30 jo steigėjų, JAV in
vesticinio fondo „Baltic Fund" 
vicepirmininkas Shahrair Ahy 
sakė, kad Šiaulių ir Klaipėdos 
laisvosios ekonominės zonos yra 
svarbiausias jų fondo projektas, 
į kurį numatoma investuoti 75 
mln. dolerių. 

Šiuos pinigus per fondą in
vestuos jo steigėjai — vienas 
seniausių JAV bankų „Lazard 
Frere", Rockfeler grupė ir Saudi 
Arabijos karalienės Ibrahim 
šeima. 

PRIVATI GREITOJI 
PAGALBA 

Vilniuje pradėjo veikti privati 
greitoji medicinos pagalba, rašo 
„Sostinė". Per parą jos paslau
gomis naudojasi 3-4 ligoniai. 
Gydytojų vizitas kainuoja apie 
50 litų. Kol kas privačios grei
tosios pagalbos automobilį at
stoja lengvasis automobilis 
„Opel Rekord". Laisvu nuo dar
bo valstybinėse gydymo įstaigo
se metu čia dirba 15 licencijas 
privačiai praktikai turinčių 
gydytojų. 

Privačios greitosios medicinos 
pagalbos idėją sostinėje pradėjo 
realizuoti gydytojai E. Baubinas 
ir D. Pranauskas. Pasak D. 
Pranausko, iškyla problema, 
kai ligoniui reikia stacionaraus 
arba reabilitacinio gydymo, nes 
ligoninės negali jiems pateikti 
sąskaitų. Todėl privatūs gydyto
jai paslaugas teikia ligonių 
namuose. Privačios greitosios 
medicinos pagalbos iniciatoriai 
sako, kad tokiai pagalbai dar 
trūksta įrangos, juridinės bazės, 
todėl per anksti ją reklamuoti. 
Tačiau darbo užtenka ir dabar, 
nes „nuomonė apie medikus ei
na iš lūpų į lūpas". 

Rima Jakutytė 

ESTAI PERKA 
LIETUVIŠKA JAUTIENA 

Estijos dienraštis „Aripaev" 
rašo, kad didžioji dalis Estijos 
mėsos fabrikuose perdirbamos 
mėsos atkeliauja iš Lietuvos. 
Estijos ūkininkų parduodamų 
gyvulių šalies mėsos fabrikų 
paklausai patenkini neužten
ka, todėl estai yra priversti 
ieškoti žaliavos nėsos perdir
bamajai pramonei užsienyje. 

Mielą mūsų valdybos narę, LAKŠTUONE VĖŽIENE 
ir Šeimą, Tėveliui 

A.TA. 
JUOZUI BETKAUSKUI 

mirus, skausme užjaučiame ir kartu liūdime. 

Čikagos Lietuvių tautodailės institutas 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVA/LA6LE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. CalHornia 4605 So. Hermitage 
ALLPHONES 

•312-523-0440 

LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HTLLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARCjUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST 
aCERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST. 

TTNIEY PARK 16600 S. O AK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

— i i 

atlanta 
IMPORT-EXPORT, INC. 
2719 West 71st Street, Chiutgo. 1L 60629 

(312)4.14-2121 (8QO)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius Į Lietuvą, Latvija, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus 
Persiunčiame automobilius, oaidus bei 

komercines siuntas. 
VerClame Ir notarizuo|ame dokumentus, paruošiame 

Iškvietimus Ir vizos pratesimo dokumentus 

Dirbame. I'irmad. -penkta*]. 9o šeštad . < > . ? 

http://BuKrag.Sk


. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PLB VALDYBA 
POSĖDŽIAUS 

Pirmininkas Bronius Nainys 
kviečia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos dvidešimtą 
posėdi šeštadienį, balandžio 
27-tą dieną, 9 vai. ryto, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Siūlo
moje darbotvarkėje yra PLB at
stovo Vilniuje Juozo Gailos 
pranešimas ir atstovybės rei
kalai, Rytų kraštų Bendruome
nių atstovų suvažiavimas, IX 
PLB seimo reikalai (organi
zacinė sąranga, talka, pro
grama, lėšos), siūlomas pasita
rimas su JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybų pirmininkais ir 
jų valdybų nariais, PLB valdy
bos lėšos, „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" leidinių pla
tinimas, „Pasaulio lietuvio" 
prenumeratorių vajus, Pasaulio 
lietuvių jaunimo būsimas kon
gresas, parama išeivijos lietu
viškam švietimui, parama silp
nesnėms Bendruomenėms, 
„Saulutės" veikla, ir pabaigoje 
kiti reikalai. 

Valdybos posėdis bus visą die
ną, jame dalyvaus visa devynių 
asmenų valdyba: pirm. Bronius 
Nainys, vicepirm. Rimas Česo-
nis, Vacys Garbonkus, dr. Pet
ras Kisielius, Milda Lenkaus
kienė, dr. Vitalija Vasaitienė, 
Aleksas Vitkus, sekretorė 
Baniutė Kronienė ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos atsto
vas Paulius Mickus, iš Vilniaus 
atvykęs PLB atstovas Juozas 
Gaila, „Saulutės" vadovė Indrė 
Tijūnėlienė, „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" lėšų telkimo 
vadovas dr. Antanas Razma, 
PLB fondo pirmininkas Vytau
tas Kamantas bei kiti PLB dar
bų talkininkai. 

Ateitininkų namuose, Le
monte, balandžio 18 d., 7 vai. 
vak, ruošiama vakaronė, kurio
je bus rodomas, pagal rašyt. 
Česlovo Grincevičiaus apysaką 
„Vilniaus laikrodis" paruoštas 
filmas. Visuomenė, ne tik atei
tininkai, kviečiami šiuo filmu 
pasigėrėti. 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Aldona ir Ri
mas Vaitkai $240 tęsia metinę 
paramą našlaitei, anoniminiai 
paaukota St. Catherine of Alex-
andria parapijoj loterijoje 
laimėtas $100, Regina ir Rimas 
Griškeliai $26, Rūtos ir Kęstu
čio Sušinskų vedybinės sukak
ties proga. Labai ačiū. „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089. TAXID 
#3*3003339. 

(sk) 

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License). 
kreipkitės j Ed. Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. PUIJSIU Rd., Chkago, a 60629 
C6 W. į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Avenue 

Chkago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chkago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-284-0100 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", balandžio 17 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p., kalbės 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza ir 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė adv. Regina Narušienė. 
Jų tema — Lietuvos pilietybė ir 
kiti aktualūs mums klausimai. 
Po to bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. At
vykite! 

Dr. Juozo Girniaus prisimi
nimui skirta popietė yra jau 
rytoj, sekmadienį, balandžio 14 
d., Jaunimo centre. Popietė pra
dedama 3 vai. p.p. šv. Mišiomis 
Jėzuitų koplyčioje, o 4 vai. bus 
akademinė dalis ir meninė pro
grama Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Popietę rengia ateiti
ninkai ir LF bičiuliai. Visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti. 

Kun. Leonardas Musteikis, 
Chipley, FL., atsiuntė „Draugo" 
laikraščiui 100 dol. auką. 
Dienraščio rėmėjas yra brangi 
dovana, suteikianti vilčių jo 
tolimesniam gyvavimui. Esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Pasaulio lietuvių centro Le
monte renginių komitetas ba
landžio 28 d., 11 vai., tuojau po 
Mišių, ruošia pietus centro di
džiojoje salėje. Po pietų kalbės, 
ką tik iš Lietuvos grįžęs PLB 
atstovas Vilniuje, Juozas Gaila, 
„Draugo" skaitytojams gerai 
pažįstamas iš jo šmaikščių „Ap
mąstymų iš Turniškių". Vi
suomenė kviečiama. Taip pat 
renginių komitetas primena, 
kad velykinio stalo vaišės bus 
rytoj, balandžio 14 d., nuo 12 
vai. 

Kaip jau buvo skelbta, gegu
žės 4 d., šeštadienį, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje vyks susitiki
mas su JAV ambasadorium Lie
tuvai James Swihart. Reikia 
pastebėti, kad Stanley Balzekas 
ne tik šiam tikslui leido naudo, 
tis sale nemokamai, bet pats iš
siuntinėjo apie 70 laiškų savo 
pažįstamiems, kviesdamas daly
vauti pokylyje. 

Ona Mažionytė jau kelinti 
metai suteikia viešnagę Lietu
vių operos talkininkams, at
vykstantiems iš Lietuvos. Šiais 
metais ji vėl globos porą 
menininkų iš Kauno Muzikinio 
teatro atvykusių įsijungti į „Jū
ratės ir Kastyčio" operos 
pastatymus, balandžio 20-21 d. 
Cicero mieste. 

PAVASARIO VAJUS 
DRAUGO FONDE 

Julius Geniušai, „Jūratės ir Kas 
tyčio" operos dirigentas 

Sabina Martinaitytė atliks Jūratės 
vaidmenį seniai laukiamoje ..Jūratės 
ir Kastyčio" operoje jau ateinant] 
savaitgali S. Martinaitytė yra Kau
no valstybinio muzikinio teatro 
soliste. 

Gintas Žilys, Kauno valstybinio 
muzikinio teatro vadovas, režisuoja 
„Jūratės ir Kastyčio operą, statomą 
Morton aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje balandžio 20-21 d. 

x Dėmesio! Parduodamas 
„Deluxe condo" 5 kamb., 2 vo
nios, 2 mieg. antrame aukšte, su 
balkonu, 2 auto. apšildomas ga
ražas, lietuvių apgyventoje, ra
mioje vietoje, prie krautuvių, 
gero susisiekimo, bažnyčios, 
banko ir ligoninės, Oak Lawn 
apyl. Skambinti: Algiui Liepi-
naičiui, Linas Realty,708-
447-3351 arba 312-890-5821. 

(sk) 

z „Piko valanda" pirmau
janti išeivijoje radijo laida 
skelbianti naujausią, necenzū
ruota informacija iš Lietuvos. 
Politika, ekonomija, sociologya, 
teisėtvarka, religija, moterų 
klausimai, kultūra bei sportas 
— viskas judriam besidominčiam 
Lietuvos ir išeivijos klausimais 
klausytojui. Gyvenate Illinois, 
Indiana, Michigan ar Wiscon-
sin? Neužmirškite „Piko valan
dos" pirm-penk. imtinai 1:45 v. 
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais 
klausimais, įskaitant komer
cinius skelbimus bei mirties 
pranešimus, kreipkitės adresu: 
UTHUANIAN NEWS RA-
DIO, PO Box 1161, Oak Park, 
IL 60304 arba red. tel. 708-
386-0656. 

(sk) 

Virgilijus Noreika, visiems gerai ži
nomas tenoras, kurio studentai jau 
dainuoja Vakarų Europos operų 
scenose, atliks Kastyčio vaidmenį 
lietuviškoje K. V. Banaičio operoje 
„Jūratė ir Kastytis". Šią operą gir
dėsime ir matysime jau kitą savait
galį, balandžio 20-21 d. Morton audi
torijoje. 

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

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

Nuskambėjus Prisikėlimo 
varpams, pasidžiaugus Velykų 
margučiais, gyvenimas vėl rie
da kasdienybes keliais. Tą kas
dienybe paįvairina „Draugo" 
dienraštis su aktualijomis mū
sų išeivijos gyvenime, su nau
jienomis Lietuvoje ir plačiam 
pasaulyje, su pranešimais, skel
bimais, kokius renginius ruošia 
„Saulutė", „Seklyčia", Jaunimo 
centras, Pasaulio lietuvių cent
ras ar kiti centrai Detroite, Cle-
velande, New Yorke ar Los An
geles. Kaip mes sužinotume be 
„Draugo", kas vyksta mūsų di
džiojoje lietuviškoje šeimoje? 

Kad „Draugas" mus lankytų 
dabar ir ateityje, jam reikalinga 
finansinė jėgainė — Draugo fon
das. Kad ši jėgainė būtų pajėgi 
„Draugą" paremti jam reikalin
gomis leidybos lėšomis, — fon
dui reikalingas milijono dolerių 
kapitalas. Pusę jau turime, bet 
tokia jėgainė „Draugui" per-
maža. Reikia milijono. Pusiau
kelėje sustoti negalime ir su pa
vasario vajumi, su atgyjančia 
pavasariška nuotaika, turime 
kopti aukštyn į Draugo fondo 
milijoninį kalną. 

Džiugu, kai atplaukia laiškai 
su čekiais Draugo fondui. Liūd
nos dienos, kai paštininkas ne
atneša nei vieno laiško. Tad vi
sus kviečiame atsiųsti laiškelį 
Draugo fondui, kartu su pavasa
rio nuotaika. 

Šį sekmadienį, balandžio 14 
d., 9 vai. r., tėvų Marijonų kop
lyčioje (prie „Draugo") šv. Mi
šias aukos svečias iš Argentinos 
kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC. Po Mišių bus susitikimas 
su svečiu vienuolyno svetainėje. 
Kun. A. Steigvilas yra Argenti
noje leidžiamo laikraščio „Lai
kas" redaktorius. 

„Drauge" neseniai buvo 
išspausdintas straipsnis apie 
lietuvius, grįžtančius iš Sibiro, 
apie jų vaikus bei jų sunkų 
gyvenimą. Vilniuje yra namai, 
pavadinti Tremtinių namais, 
kuriuose apgyvendinami, grįžę 
iš Sibiro lietuviai, neturį kur 
prisiglausti. Tiems namams va
dovauja Vytautas Cinauskas. 
Yra žmonių, kurie norėtų padė
ti, bet nežino kaip. Kas norėtų 
prisidėti prie Tremtinių namų 
išlaikymo, prašome aukas siųsti 
Lithuanian Human Services ar
ba Lithuanian Orphan Care 
vardu, pažymint, kam auka ski
riama. Siųsti JAV LB Socialinės 
tarybos adresu, 2711 W. 71st 
Str., Chicago, IL 60629. 

x Sugrįšim praeitin, gyven
sim šiandiena, pažvelgsim į 
rytojų. Viskas vieno vakaro me
tu! Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. A. Siutas, kviečia jus 
į įspūdingą pokylį gegules 11 
d., šeštadienį, 7 v.v. Jaunimo 
centre. Jus linksmins Ą. Stel
moko orkestras, aktoriai Apolo
nija ir Petras Steponavičiai, est
rados Hninirtinky JUOZSS Naku-
tavičius. Jūsų laukia puiki vaka
rienė ir keletas originalių staig
menų! Vietas rezervuokite: tel. 
312447-4803, adresas: 4456 S. 
Francisco, Chicago, IL 60832. 

(sk) 
x Vienuolikos dienų kelio

nė aplankant gražiausius mies
tus Europoje — Pragą, Buda
peštą, Vieną ir Sidsburgą, ge
gužes 25 • birželio 4 d. Dėl in
formacijos prašome skambinti 
American Travei Service 708-
422-3000 arba 800-422-3180. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurnalą, 

kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St,, 
Chicago, IL 80628, tel.312-
478-2855. PrenttmeraU me
tams: JAV-bese $18, kitur $25. 
Išeina 8 kartui per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

(sk) 

Pavasario įnašai 
Po 1,000 dolerių: 

Dr. V. Dubinskas, garbes na
rys, iš viso $4,500, Chicago, IL. 

N.N. (pavardės prašė neskelb 
ti), garbes nare, Michigan. 
Po 300 dolerių: 

Stefanija Sviderskienė, iš vi
so (500, St. Pete Beach, FL. 
Po 150 dolerių: 

Kazys ir Elena Majauskai, iš 
viso $400, Chicago, IL. 
Po 100 dolerių: 

Nemira Šumskienė, iš viso 
$700, Chicago, IL. 

Antanas Lingis, Burbank, IL. 
JAV LB Grand Rapids apylin

kė, iš viso $400, Michigan. 
Dalia Ivaška, iš viso $325, 

Boston, MA. 
Stasys Sližys, iš viso $200, 

Dearborn, MI. 
Alė Kazlauskas, Baltimore, 

MD. 
Elena Purtulienė, a.a. Jono 

Purtulio atminimui mirties me
tinėse, St. Pete Beach, FL. 
Po 50 dolerių: 

Faustas Strolia, iš viso $170, 
Oak Forest, IL. 

Violeta Aviža, iš viso $150, 
Lake Forest, IL. 

Stasė Laniauskienė, iš viso 
$250, Euclid, OH. 

Irma Laisvėnaitė, iš viso $250, 
Hickory Hills, IL. 

Gediminas Damašius, iš viso 
$125, Libertyville, IL. 

Jonas Mockaitis, iš viso $200, 
New Buffalo, MI. 

Vitalis Švažas, iš viso $180, 
Bellevue, WA. 

Janina Cukurienė, iš viso 
$350, Chicago, IL. 

Margarita Zubrickienė, iš viso 
$150, V/eston, Canada. 

Joseph Andriukaitis, iš viso 
$450, Hamilton, Canada. 
Po 30 dolerių: 

Stasė Bublienė, iš viso $185, 
Birmingham, MI. 

Kazys Krivickas, iš viso $80, 
Clarks Summit, PA. 
Po 25 dolerius: 

Kazys ir Eugenija Prišmantai, 
iš viso $300, Vista, CA. 

Martynas Kiemaitis, iš viso 
$75, St. Petersburg, FL. 

Vytautas Sendžikas, Etobico-
ke, Canada. 

Aldona ir Bronius Underys, iš 
viso $300, Chicago, IL. 
Po 15-10 dolerių: 
Vytautas Kasniūnas, iš viso 
$60, Beverly Shores, IN. 

Povilas Matiukas, iš viso $50, 
Chicago, IL. 

Z. Slivinskas, Hot Springs, 
AR. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Fondo iždininkas 

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
tax" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises. Casa Blan-
ca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
cago, IL, tel. 708-403-7334, ar 
ba 312-778-2233. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5885859 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9438 S. Ked
zie A ve., Evergreen Pk., IL 
60906-2325. TeL 708-422-3455. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO! AP A-
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3538 S. Archer A ve., Chicago, 
IL 80609. TeL 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

Ilgamečiam „Dirvos" redaktoriui Baliui Gaidžiūnui 1994 m. l£vykat*nt į 
Lietuva, suruoštose išleistuvėse Clevelande prisegama gėlytė. Prisega A. 
Bublytė. 

IŠ ARTI IR TOLI 

MIRE BUVĘS „DIRVOS" 
REDAKTORIUS 

S.m. balandžio 7 d., eidamas 
85-tuosius metus, Vilniuje mirė 
ilgametis „Dirvos" savaitraščio 
redaktorius, poetas Balys Gai-
džiūnas. Jis gimė 1911 m. 
lapkričio 25 d., Baisiogalos 
valsčiuje. Mokėsi Kėdainiuose 
ir Žemės ūkio akademijoje, 1935 
m. įsigydamas agronomo ekono
misto profesiją. Spaudoje ben
dradarbiauti pradėjo ankstyvo
je jaunystėje. Pasireiškė ir 
redakciniame darbe, nuo 1936 
m. redagavęs „Jaunąjį ūkinin
ką", vėliau „Radijo laikraštį 
ūkininkams" ir „Žemes ūkį". 
Iki pirmosios bolševikų okupaci
jos buvo Žemės ūkio rūmų spau
dos skyriaus redaktoriumi. 

Nuo 1949 m. atvykęs į JAV ir 
apsigyvenęs Cleveland, OH, 
pradėjo dirbti, .Dirvos" redakci
joje, suorganizavo „Vilties" 
draugiją, kuri rūpinasi šio laik
raščio leidimu. Iki 1994 m. (su 
pertraukomis) buvo ,,Dirvos" 
vyr. redaktorius. Be to, yra 
išleidęs keturias publicistikos ir 
septynias poezijos knygas. Nuo 
1994 m. išvyko nuolatiniam ap 
sigyvenimui Lietuvoje. 

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

VVashingono LB apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 31 d. po Mišių prancūzų 
Trijų Karalių bažnyčios salėje, 
Georgetowne. Susirinkimui 
vadovavo apylinkės valdybos 
pirmininkas dr. Arūnas Šlekys. 
Praėjusio metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė Antanas 
Dundzila. Kalbėjo valdybos 
iždininkas Kazys Vasaitis ir re
vizijos komisijos atstovas Tadas 
Mickus. Po pranešimo apie iždo 
padėtį ir patvirtinimo, kad 
valdybos finansų padėtis yra 
gera, o apyskaita vedama labai 
tvarkingai, įvyko naujos valdy
bos rinkimai. 

Septynių narių valdyboje ka
denciją šiais metais baigė Le
onardas Sadauskas, Nerija Kaa-
parienė ir Jaunimo sąjungos 
atstovas Viktoras Kaufmanas, 
kurio vietą jau kiek anksčiau 
perėmė Nerija Orentienė. Val
dybos narys Dan Kaszeta, nors 
kadencijos nebaigė, dėl įsiparei
gojimų tarnyboje iš pareigų 
pasitraukė. Taip pat, kadencijos 
nebaigusi, pasitraukė Rima 
Bačanskienė, išsikelianti į kitą 
LB apylinkę. 

Pirmininkas Arūnas Šlekys 
padėkojo visiems, kadencija bai
giantiems, nariams, ypač Rimai 
Bačanskienei ir Nerijai Kaspa-
rienei už įdėtą darbą, organizuo
jant apylinkės metinę gegužinę, 
jaunimo tautinių šokių grupės 

„Juostos" koncertą ir kitus ren
ginius. 

Naujais nariais į valdybą 
buvo pasiūlyti ir išrinkti: Algis 
Lukas, Mindaugas Juodeika, 
Loreta Leimonienė ir Astra Mi-
chels. Iš buvusios valdybos liko: 
pirmininkas Arūnas Šlekys ir 
iždininkas Kazys Vasaitis. Vėl 
perrinkta revizijos komisija, 
kurią sudaro Algis Rimas, Ta
das Mickus ir Virginija Butienė. 

Nerija Kasparienė 

SIMPOZIUMAS NATO 
PRAPLĖTIMO 
KLAUSIMAIS 

Balandžio 26-27 d. V/ashing-
ton, DC vyks simpoziumas 
„NATO Expansion - Ethnic 
Dimension". Paskaitos vyks 
JAV Atstovų rūmuose, 2168 
Rayburn House, Office Buil-
ding, „Gold Room". Pradžia 9 
vai. ryte. 

Simpoziumo paskaitos bus pa
dalintos į keturias dalis. 
Paskaitas apie Baltijos valsty
bes moderuos dr. Paul Goble, 
pranešimą apie Lietuvą skaitys 
ambasadorius dr. Alfonsas Ei
dintas. Amerikos Lietuvių pozi
cijas interpretuos dr. Jonas 
Genys. Tą patį atliks Latvijos ir 
Estijos atstovai. 

Kitose paskaitose bus kalba
ma Višegrado valstybių, Centro 
ir Rytų Europos ir Pietryčių 
Europos šalių klausimais. 

Simpoziumą rengia „National 
Confederation of American Eth
nic Groups". Šioje konfederaci
joje lietuviams atstovauja Ame
rikos Lietuvių taryba, dr. Jonas 
Genys yra konfederacijos garbės 
pirmininkas. Šiuo metu konfe
deracijos pirmininku yra ad
vokatas dr. E. Yambrussik 
(kroatas). 

Federacijai priklauso apie 
trisdešimt organizacijų. Pir
mininko telefonas (202)244-
1626, sekretoriaus (dr. Satz) — 
(202)237-5422. 

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti. 

x TRANSPAK praneša: 
„Infliacija Lietuvoje 1995 
metais sudarė 35.7 proc., 1994 
metais siekė 45 proc., praėju
siais metais vyriausybė plana
vo tik 25 proc., tačiau ji buvo net 
10.7 proc. didesnė. Šiemet pla
nuojama infliacija tik 15 proc". 
Pinigai, siuntiniai ir ko
mercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 89 St., Chicago, 
IL, teL 312-438-7772. 
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x Travei Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
5264>T73. 

(sk) 


