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I Čikagą atvyksta Lietuvos
politikai bei diplomatai

Susitikęs su tautininkais
prezidentas neatmetė
ankstesnių rinkinių
galimybės
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 25 d.
(AGEP) — Po prezidento susiti
kimo su Seimo tautininkų frak
cijos nariais, Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas
kategoriškai n e a t m e t a galimy
bės peržiūrėti savo dekretą dėl
eiliniu Seimo rinkimų paskel
bimo ir gali juos paankstinti,
pasakė prezidento patarėjas
Rimgaudas Gelezevičius.
Susitikime su prezidentu frak
cijos narys Alvydas Baležentis
sakė, kad t a u t i n i n k a i yra
realistai ir suvokia, kad nebus
valdžioje. Tačiau jie mano, kad
visiems būtų geriau, jeigu rin
kimai vyktų pavasarį.
Kadangi Seimas atmetė nuta
rimo projektą dėl pirmalaikių
parlamento rinkimų, tautinin
kai kreipėsi į prezidentą, pra
šydami paankstinti eilinius rin
kimus, kuriuos prezidentas pa
skyrė spalio 20-ąją. Prezidentas
tautininkams priminė, kad pa
gal Konstituciją jis rinkimus
gali paskelbti tik t a r p rugsėjo
25 d. ir spalio 25 dienos, o pasi
rinkdamas spalio 20-ąją siekė,
kad rinkimai vyktų panašiu me
tu, kaip ir 1992 metais. Jis ne
atmetė galimybės peržiūrėti sa

vo pasirinkimą, nors ir nerėmė
šios idėjos, sakė R. Gelezevičius.
Prezidentas A. Brazauskas ne
pageidavo diskutuoti apie tau
t i n i n k ų frakcijos nario Kazi
miero Uokos ketinimus imtis
k r a š t u t i n i ų priemonių. O 12
Seimo narių, priklausančių tau
tininkų, demokratų bei poli
tinių kalinių ir tremtinių frakci
joms, savo susirinkime pasmer
kė K. Uokos agresyvumą.
Po s u s i t i k i m o t a u t i n i n k ų
frakcijos seniūnas Leonas Milčius sakė, kad buvo kalbama
apie galimybe surengti rinki
m u s rugsėjo 29-ąją. Pažymėjęs,
kad susitarimas nebuvo pasiek
tas, L. Milčius sakė nenusivylęs
p a s i t a r i m u , nes prezidentas
s u t i k ę s , jog ateityje Seimo
rinkimai galėtų vykti pavasarį.
Frakcijos seniūno nuomone,
j e i g u p r e z i d e n t a s būtų pa
s i r i n k ę s a n k s t e s n ę eilinių
r i n k i m ų datą, būtų „politiškai
geriau".
„Grįžęs po atostogų Seimas
įstatymų j a u nepriiminės, o tik
p r a d ė s rinkimų kampaniją, to
dėl b ū t ų geriau kuo labiau tą
laiką sutrumpinti", sakė L.
Milčius.

Tautininkai prašo K. Uoką
nesusideginti
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 25 d.
(AGEP) — Seimo tautininkų
frakcija paragino savo narį
Kazimierą Uoką nutraukti „bet
kokią savęs naikinimo ir alini
mo akciją". Penktadienį pa
skelbtame atvirame kreipimesi
t a u t i n i n k a i sako, k a d juos
„ l a b a i sujaudino n e t i k ė t a s
pasiryžimas aukoti save, sie
kiant, kad būtų paskelbti pir
malaikiai Seimo rinkimai ir
taip sumažinta LDDP valdymo
žala". Bendražygis prašomas
„visas jėgas skirti tik aktyviam
politiniam darbui".
Tautininkų frakcijos seniūnas
Leonas Milčius ketvirtadienį
spaudos konferencijoje sakė,
kad K. Uoka nesitarė su frak
cija dėl savo badavimo ir gra
sinimų susideginti. Milčius

pažymėjo, kad t a u t i n i n k a i
nepritaria smurtui, nukreiptam
tiek prieš ką nors kitą, tiek ir
prieš save patį. K. Uoka, rei
kalaujantis Seimo rinkimų lie
pos 6 dieną vietoj numatytosios
spalio 20-sios, pirmadienį pra
dėjo badauti, grasindamas vė
liau susideginti, jei rinkimai
n e b u s paankstinti.
Vėliau, Seimui atmetus pir
malaikių rinkimų skelbimo pro
jektą, K. Uoka paskelbė naują
iniciatyvą — rinkti parlamen
t a r ų p a r a š u s dėl rinkimų, o su
sideginimo datą nukėlė į gegu
žės 1 d., jei tą dieną kitas Seimo
n a r y s Albinas Albertynas su
k r a u s j a m laužą Nepriklauso
mybės aikštėje ir atsives priėjo
L D D P frakcijos vadovybę.

Linas Linkevičius sutiktų
likti LDDP frakcijoje
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 22 d.
(AGEP) — Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius su
tiktų likti Seimo LDDP frakci
joje, nes nori ir toliau dirbti
vyriausybėje. „Nesu užsispyręs
ožys, ir jeigu frakcijos dauguma

LDDP prašo
sutramdyti
„grupeles*»**
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 24 d.
(AGEP) - Seimo LDDP frakci
jos seniūnas Gediminas Kirki
las paragino konservatorius ir
krikščionis demokratus sustab
dyti savo „satelitinių grupelių
veiklą" ir nesiųsti jų į LDDP
susitikimus su rinkėjais.
Trečiadienį spaudos konferen
cijoje. G. Kirkilas teigė, kad į
LDDP susitikimus su rinkėjais
ateina 20-30 „iš anksto nusis
tačiusių" žmonių grupės, kurios
trukdo tiems susitikimams. Pa
sak frakcijos seniūno, naudo
jami tie patys metodai, kaip ir
prieš 1992 m. rinkimus.
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p r i t a r s , galiu likti joje, nors
g r i e ž t a i a t s i s a k a u pačios
LDDP", kalbėdamasis su kores
pondentu pirmadienį pasakė Li
n a s Linkevičius. „Toks kompro
misas, kai lieku LDDP frakcijo
je, k a d galėčiau dirbti ministru,
t e n k i n a ir prezidentą Algirdą
Brazauską ir Seimo LDDP frak
cijos vadovus", teigė Linas Lin
kevičius. Ministro Lino Linke
vičiaus klausimą spręsiantis
L D D P frakcijos posėdis prasi
dėjo šiandien.
Lietuvos Demokratinės Darbo
Partijos t a r y b a arba prezi
d i u m a s svarstys iš partijos
p a s i t r a u k u s i o Lino Linkevi
čiaus likimą, pirmadienį
spaudos konferencijoje pasakė
Seimo pirmininkas ir laikinasis
L D D P vadovas Česlovas Juršė
nas.
Atsakydamas į klausimą, ar
Linui Linkevičiui atsiėmus pa
reiškimą dėl pasitraukimo iš
frakcijos, gali būti rastas kom
promisas ir jis paliktas dirbti
ministru, Č. Juršėnas sakė, kad
pasiūlymas L. Linkevičiui atsi
statydinti iš krašto apsaugos

V a š i n g t o n a s , balandžio 24 d,
— Gegužės 2-4 dienomis Čikagos
Hyatt Regency viešbuty vyk
siančioje konferencijoje da
lyvaus gausi Lietuvos politikų
ir diplomatų delegacija, praneša
Lietuvos ambasada. Konferen
ciją „Nation-Building in the
Baltic States: Progress and Prospect for Refonn" (Tautų ugdy
mas Baltijos valstybėse: Pažan
ga ir perspektyvos reformai)
rengia Čikagos Universiteto
Harris Graduate School of Pul>
lic Policy, JAV Valstybės depar
tamentas, JAV Gynybos depar
tamentas ir Centrinė Žvalgybos
agentūra (CIA). Joje dalyvaus ir
daugelis svarbiausių JAV ir
užsienio politikų bei žinovų
Baltijos valstybių klausimais.
Lietuvos Užsienio* reikalų
ministerija pranešė, jog į kon-

NATO generalini sekretorių .Javier Solaną (dešinėje' su Vilniumi supažindino Lietuvos am
basadorius prie NATO Dalius Čekuolis (kairėje) •; Solana balandžio 16 d lankėsi Lietuvoje su
oficialiu vizitu. Paklaustas, a r Lietuva galėtų tapu daline — tik politine, ne karine — NATO
nare, J. Solana paaiškino, kad NATO neturi dalines narystes sąvokos. Rusija buvo iškėlusi tokią
galimybę, kuriai nesipriešintų. Solana žadėjo šių metų pabaigoje įvardinti tas Vidurio bei Rytų
Europos valstybes, dėl kurių narystės bus pradedamos svarstybos. Tuo tarpu, nei viena valstybė,
dalyvaujanti individualiame dialoge su NATO, nėra išbraukta.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

TVF atstovams rodoma, jog
bankai stiprėja m
V i l n i u s , balandžio 24 d.
(AGEP) - Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus
Šarkinas susitikime su Tarp
tautinio Valiutos Fondo (TVF)
atstovais pareiškė, jog nepasi
tikėjimo bankais banga slūgsta
— balandžio mėnesį žmonės in
dėlių iš bankų ne tik neatsiėmė,
bet ir papildė savo sąskaitas.
TVF pareigūnai antradienį pra
dėjo dviejų savaičių misiją Lie
tuvoje.
Iki gegužės 7 d. su Lietuvos
vyriausybe, centriniu banku bei
kitomis valstybės institucijomis
bus aiškinamasi, kodėl Lietuva
nevykdo kai kurių trejų metų

Klausiama, ar klaida
žemėlapyje nebuvo
nusikalstamas
aplaidumas
V i l n i u s , balandžio 25 d.
(AGEP) - Seimo tautininkų
frakcija kreipėsi į šalies ge
neralinį prokurorą Vladą Niki
tiną, prašydami ištirti prie
žastis, kodėl ratifikuojant Lie
tuvos ir Baltarusijos valstybinės
sienos sutartį nebuvo pažymė
t a s 1.6 km sienos ruožas. Kaip
žinoma, dėl šios priežasties,
s u t a r t i s nebuvo ratifikuota
praėjusį ketvirtadienį, ir Seimas
balsavo tik šią savaite, kai
klaida buvo ištaisyta.
„Ši istorija rodo, kad Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos
pareigūnai yra abejingi gyvy
biškai svarbiems Lietuvos in
teresams, nes Seimui ratifikuoti
pateikė dviprasmišką dokumen
tą, o išaiškinus klaidą, bandė
išsisukti", pažymima tautinin
kų frakcijos pareiškime. Jie
prašo generalinę prokuratūra
ištirti kodėl įvyko klaida sienos
žymėjimo žemėlapyje, kas už tai
kaltas, ir ar klaida nekilo dėl
nusikalstamos veiklos.
ministru lieka neatšauktas.
„Spręsime partiniame susirin
kime. Yra įvairių variantų",
sakė LDDP vadovas.

ekonominės politikos memoran
dumo nuostatų. TVF atstovai
Lietuvos Banke domėjosi padė
timi Lietuvos Akciniame Ino
vaciniame Banke (LAIB), Litimpeks, Vakarų bei trijuose
valstybiniuose komerciniuose
bankuose.
Reinoldijus Šarkinas infor
mavo užsienio ekspertus apie
b a l a n d ž i o 19 d. p r i i m t u s
Lietuvos Banko sprendimus,
atnaujinant LAIB ir Litimpeks
banko veiklą. Abu bankai iki
birželio 1 d. turi įvykdyti

pagrindines Lietuvos Banko
nustatytas riziką ribojančias
taisykles, tik tuomet jų veikla
bus visiškai atnaujinta.
R. Šarkinas taip pat pranešė
TVF atstovams, jog Vilniaus
Bankas sėkmingai įveikė nese
niai iškilusius sunkumus ir jis
netrukus ketina smarkiai padi
dinti akcinį kapitalą. Kaip jau
skelbta, dėl negrąžintos bankui
paskolos jam buvo nepagrįstai
iškelta baudžiamoji byla.
Susitikime pabrėžta, kad
akcinį kapitalą taip pat didina
„Hermio" bankas bei visi trys
valstybiniai komerciniai ban
kai.

Bus keičiami valstybės
skolinimosi užsienyje
rodikliai
V i l n i u s , balandžio 25 d.
(AGEP) - Balandžio 1 d.
Lietuvos valstybės užsienio
skola buvo 823.7 milijonų dole
rių. Nuo 1992 m. iki šių metų
balandžio 1 d. Lietuva buvo
pasirašiusi paskolų sutarčių už
1.4 milijardų dolerių, iš jų
valstybės vardu - už 1 milijardą
doleriu, o su vyriausybės garan
tija — už 392 milijonus dolerių.
Iki balandžio 1 d. Lietuva
buvo gavusi bei paskirsčiusi
916.5 milijonus dolerių užsienio
paskolų, iš jų valstybės vardu —
714.8 milijonus dolerių, su vy
riausybės garantija — 201.7 mi
lijonus doleriu. Užsienio
bankams ir tarptautinėms fi
nansų institucijoms iki šiol
grąžinta 92.8 milijonų dolerių
paskolų ir palūkanų.
Finansų ministerijos sekre
torius ir tarptautinio depar
t a m e n t o direktorius P e t r a s
Lionginas spaudos konferen
cijoje ketvirtadienį sakė, kad
apie 40% užsienyje pasiskolin
tų lėšų yra skirta investici
niams projektams ir smulkiam
bei vidutiniam verslui remti.
Planuojama, jog šių metų pa
baigoje investicijoms bus skirta
62% visų užsienio paskolų. Biu
džeto deficitui finansuoti bus

skirta 22.8% gautų užsienio pa
skolų, valiutos stabilizavimui —
5.4%, kitiems svarbiems projek
tams — 5.2%, būtinam importui
— 4.6%. Pasak Petro Liongino,
šiais metais neabejotinai didės
rodikliai, nusakantys valstybės
užsienio skolos dydį.
P. Lionginas mano, kad atei
tyje valstybė turėtų skolintis tik
dviem tikslais — dideliems vals
tybiniams projektams ir biudže
to deficitui finansuoti. Įmonės
turėtų gauti paskolas tiesiogiai,
be valstybės garantijų.

JAV Kongresas
priėmė 1996 m.
biudžetą
Vašingtonas, balandžio 25 d.
— Tiek prez. Bill Clinton, tiek
ir JAV Kongreso respublikonai
skelbė pergalę, pagaliau ketvir
tadienį priėmus JAV 1996 m.
biudžetą. Respublikonai džiau
gėsi, išgavę biudžetą, kuris buvo
30 milijardų dolerių mažesnis,
nei prez. B. Clintono pasiūlyta
sis ir pagal kurį per septyneris
metus išnyks biudžeto deficitas.
Prezidentas džiaugėsi, išgavęs
biudžetą, kuriame išsaugotos
Medicare ir Medicaid, švietimo,
ir gamtos apsaugos lėšos.

— Beidžinge, Kinijoje, lan
kydamasis Rusijos prez. Boris
Jelcin kėlė savo politinę markę
Rusijoje, iš Kinijos išgavęs pa
žadą remti jos poziciją, prie
šinantis NATO plėtimui. Kini
ja už tai gavo Rusijos paramą jos
pretenzijoms į Taivaną ir Tibe
tą. Keturiolikos jų pasirašytų
sutarčių tarpe yra ir viena,
įkurianti tiesioginį telefono ryšį
tarp abiejų šalių vadovų.

ferenciją atvyksta Seimo Už
sienio reikalų komiteto narys,
opozicijos vadas prof. V y t a u t a s
L a n d s b e r g i s , Seimo Užsienio
reikalų komiteto nare dr Lai
m a Andrikienė, šiuo metu
studijuojanti Vašingtone ^bu
yra Tėvynės Sąjungos 'Lietuvos
Konservatorių) partijos vado
vybės nariai. Konferencijoje
taip pat dalyvaus Seimo Užsie
nio reikalų komiteto narys.
LDDP frakcijos Seime seniūnas
G e d i m i n a s Kirkilas.
I Čikagą atvyksta ir Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos
sekretorius (ministro pavaduo
tojas), Kovo 11d. Nepriklauso
mybės akto signataras Albi
n a s J a n u š k a ir ministerijos po
litikos departamento direkto
riaus pavaduotojas V y g a u d a s
U š a c k a s . Konferencijoje taip
pat dalyvaus Lietuvos ambasa
dorius JAV ir Kanadoje dr, Al
f o n s a s Eidintas, ambasados
ministrė Dalia G r y b a u s k a i t ė
ir patarėjas dr, Vytautas Žalys.
Lietuvos atstovai planuoja
dalyvauti ir gegužės 4 d. -JAV
Lietuvių Bendruomenės rengia
mame Gintaro prizo bankete
JAV ambasadoriaus Lietuvoje
James W. Svvihart garbei Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.

M. Remienei — Popiežiaus
medalis
Prieš porą dienų per Popie
žiaus įgaliotinį Jungtinėse Vals
tijose — nunciatūrą Vašingtone
atėjo Popiežiaus Jono Pauliaus
II „Pro Ecclesia et Pontifice"
(Už Bažnyčią ir Popiežių) meda
lis Marijai Bareikaitei-Remienei.
Šis medalis išreiškia M.
Remienės asmens pagerbimą ir
jos krikščioniškos veiklos įver
tinimą, paties Popiežiaus padė
kos ženklas. Šalia plačios visuo
meninės ir krikščioniškos veik
los, Marija Remienė ypatingai
stipriai vadovauja ir Lietuvių
Katalikų Spaudos Draugijoje,
Nekalto Prasidėjimo Seserų Rė
mėjų veikloje, Amerikos Ro
mos Katalikų Federacijoje ir
daugybėje kitų darbų.

su asmenišku parašu. Visi tos
rūšies dokumentai pasilieka
visiems laikams Vatikano ar
chyvuose. Istorikai gali jais
naudotis tik po šimto metų.
Medalis M. Remienei bus
įteiktas vėliau. O dabar su ta
linksma žinia linkime Marijai
Remienei gausios Dievo palai
mos, geros sveikatos su įprastu
uolumu darbuotis dėl Dievo
didesnės garbės ir dėl mūsų
Tėvynės šviesesnės ateities.
V. Rm.

Kiek anksčiau Marija Remie
nė gavo Šv. Tėvo palaiminimą

Oras Lietuvoje
V i l n i u s , balandžio 25 d.
(AGEP) — Šią savaitę Lietuvo
je buvo labai šilta ir sausa.
Dienomis buvo iki 25 laipsnių
Celsijaus (77 F), naktimis 6-8 C
(43-47 F). Trečiadienį ir ket
virtadienį oras atšalo: dieną
tebuvo 15-17 C (59-63 F). Ket
virtadienį Vilniuje truputį pa
lijo.
Dėl sauso oro ir deginamos žo
lės kilo nemažai gaisrų, nuken
tėjo miškai. Artimiausiomis die
nomis Lietuvoje palis. Oro tem
peratūra naktį bus tarp -1 iki
+4 C (30-40 F), dienomis 10-15 C (50-60 F) laipsnių. Mies
KALENDORIUS
tuose jau išjungiamas šildymas.
Pamaryje jau slūgsta potvy
Balandžio 27 d.: Zita. Ter
nis. Šiemet čia buvo laukiama
didelio potvynio, nes sniego tulionas, Aušrele, Gotautas.
Balandžio 28 d.: Ketvirtas
storis buvo apie 40 cm (16 colių).
Tačiau saulėtas oras ir šaltis Velykų sekmadienis. Petras,
naktį išgarino sniegą. Upėse Valerija. Vitalis. Rimgaile.
Balandžio 29 d.: Šv Kotryna
vanduo pakilo 40-70 cm. Pama
ryje nemažai užlietų plotų, ma Šiemete. Bažnyčios mokytoja
noma, kad vanduo išnyks tik (1347 1380': Petras, Vaitenis.
gegužės viduryje. Dar neištirpęs Indre. 1933 m. mirė rašytojas
ledas Kuršių mariose ties Nida. Juozas Tumas-Vaižgantas.
Tačiau Neringoje jau ruošia
Balandžio 30 d.: Pijus. Mari
masi sutikti poilsiautojus.
jonas. Sofija. Venta. Virhutas.

•
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ATEITININKŲ
FEDERACIJOS VALDYBOS
POSĖDYJE
Ateitininkų federacijos valdy a.a. filosofą dr. Juozą Girnių.
bos posėdyje, š.m. kovo 28 d. Akademijos metu bus paskaitos,
vykusiame Ateitininkų namuo prisiminimai, skaitomos ištrau
se, Lemonte, buvo aptariami ir kos iš jo raštų ir meninė pro
tvirtinami įvairūs klausimai.
grama. Taip pat bus suruošta jo
Patvirtinta Jaunųjų ateitinin parašytų knygų paroda.
kų sąjungos centro valdyba:
Lietuvoje, Lietuvos Katalikų
pirmininkė Ona Daugirdienė, Mokslo akademija ruošia minė
iždininkė Dana Gylienė, sekre jimų seriją a.a. prof. Prano
torė Lidija Ringienė, v-bos narė Dovydaičio 110 metų gimimo
stovyklos reikalams Laima Gar- sukaktį atminti. Ateitininkai
bonkienė ir narė specialiems kviečiami renginiuose dalyvau
projektams Živilė Vaitkienė. ti — Kaune, Marijampolėje, Vil
Jaunųjų ateitininkų centro val kaviškyje, Veiveriuose, Višakio
dyba jau planuoja vasaros sto Rūdoje, Pakruojuje, Pasvalyje,
vyklą Dainavoje vyksiančią lie Telšiuose, Varniuose, Plun
pos 9-20 d. Yra galimybė orga gėje...
nizuoti autobusą stovyklon
Lietuvos Ateitininkų federaci
vykstantiems iš Čikagos, nes ja gavo oficialų Lietuvos Res
gali būti jaunučių atvykusių " publikos valdžios nutarimą,
su šeimomis į Pasaulio Lietuvių* "kad: atsižvelgiant į Švietimo ir
Tautinių šokių švente, kuri ! 'tookslo ministerijos prašymą,
baigsis prieš pat numatytą SUK 1 ' yra leidžiama Kauno Technolo
vykią. J a u kviečiami stovyklai gijos universitetui perduoti
vadovai ir planuojama pro laikinai, neatlygintinai, dalį
grama.
Ateitininkų rūmų Kaune. Pagal

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Cikagos Daumanto Dielininkaičio jaunučių I būrelis. U k.: I eil. - Regina Cyvaite, Daiva Ra
gaitė, Sigita Poskočimaite. Kristina Quinn, Vija Kasniūnaite, Kristina Vaznelyte, Gintare
Radvilaitė. II eil. - Rimas Kapačinskas, Marius Poskočimas, Gediminas Bielskus, Julius
Kasniūnas ir Algis Grybauskas. III eil. - vadovė Daina Cyviene, Adomas Daugirdas, Karolis
Januškis, Saulius Valaitis, Tomas Quinn, Vytautas Kuncas ir vadovė Rasa Kasniūnienė.

PIRMIEJI
ATSILIEPIMAI
APIE „MAS
PROGRAMOS
VADOVĄ"

PASIDALYKIME KUN.
YLOS PALIKIMU
taip pat mažiau turėtume kuo
pasidalyti, jei nebūtume pasi
mokę iš kun. Ylos, kaip sukur
ti labiau prasmingą gyvenimą.
Todėl mes tikrai jaučiame parei
gą padėti to paties siekti ir
mūsų broliams bei sesėms atei
tininkams Lietuvoje — ir ne tik
pareigą, bet ir didelį pasiten
kinimą, kad galime prisidėti
prie šio dvasinio turto pasidali
nimo. Savo auka prisidėkime
prie Ylos raštų rinkinio išlei
dimo Lietuvoje ir vėliau pasi
džiaukime praturtėjusią Lie
tuvos jaunimo dvasia Ylos min
čių švytury.
Siųskime savo aukas Ateiti
ninkų federacijom fondo (Ateitis
Federation Fund) iždininkei
šiuo adresu: Aldona Juozevičius, 9650 So, Komensky Ave.,
Oak Lawn, IL-60453-3362, pa
žymėdami, kad auka skiriama
kun. Ylos raštams leisti. Šias
aukas galėsime -atsiskaityti nuo
valdžios moken^ų. Taigi, būki
me dosnūs, taip,: kaip mūsų šir
dis mums diktuoja.

Kunigas Yla paliko mums
ateitininkams didelį dvasinį
turtą. Negalime užmiršti jo
suorganizuotų „Kalakursų",
kuriems jis vadovavo daugelį
metų, skleidė mūsų organiza
cijos ideologiją ir mokė mus or
ganizacinio darbo. Su savo ide
ologijos principais galėjome
susipažinti ne tik šiuose ir ki
tuose kun. Ylos ruoštuose ren
giniuose, bet ir skaitydami jo
gausias knygas bei straipsnius,
išspausdintus įvairiuose žurna
luose ir laikraščiuose. Siejo dar
bai labai padėjo mums surasti
gilesnę gyvenimo p r a s m ę ,
krikščioniškos meilės ir vi
Moksleivių Ateitininkų s-gos panaudos sutartį, Lietuvos suomeninių pareigų supratimą.
pirm. Vytas Čuplinskas apibū Ateitininkų federacijai yra
Viso to dabar labai reikia atei
dino valdybos planus bei suma leidžiama 200 kv metrų ploto
nymus. Centro v-ba supro Kaune, Laisvės Al. 13 (t.y. tininkams Lietuvoje ir visam
Lietuvos jaunimui. Todėl gali
jektavo grafinį kompiuterio Ateitininkų rūmai).
šaltinį fWorld Wide Web page).
Ateitininkų federacijos valdy me džiaugtis, kad ten atsirado
Asmenys, turintys Internet su ba jau turi rankose Ideologinės iniciatorių išleisti kun. Ylos
sijungimą, galės pamatyti šį komisijos paruoštą ir išleistą raštų rinkinį iš kurio jaunimas
projektą, pasiskaityti aplinkraš Moksleivių Ateitininkų s-gos galėtų pasisemti kun. Ylos pa
tį, surasti veiklai vadovaujančių „Programos vadovą". Komisija, likto dvasinio aukso. Tik gaila,
asmenų adresus, sužinoti veik susidedanti iš pirmininko dr. kad šie iniciatoriai neturi lėšų
los kalendorių ir Centro valdy Romualdo Kriaučiūno bei narių šiam sumanymui įvykdyti. Mes
Č. Masaitis
bai pasiųsti žinią ar klausimą. — Birutės Bublienės ir Janinos
Moksleiviai šią vasarą Dainavo Udrienės, buvo sudaryta prieš
ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ KUOPOS
je stovyklaus vieną savaite — 1986 metų Toronte įvykusią
REKOLEKCIJOS
rugpjūčio 11-18 d. Centro valdy A t e i t i n i n k ų
konferenciją.
ba apgailestavo, kad data su „Vadovas" spausdintas Lietuvo
Čikagos moksleivių ateiti kun. A. Saulaičių! mus dvasiš
tampa su numatytomis Nepap je. „Vadovo" mecenatai Jonas ir ninkų Kun. Lipniūno - Prez. kai praturtinusiems bei „prižiū
rastos Konferencijos dienomis, Aldona Čingai. Ateitininkų fe Stulginskio kuopos rekolekci rėtojams" Arui Norvilui, Mariui
bet tai neišvengiama. Mokslei deracijos valdyba dėkoja Ideolo joms Ateitininkų namuose, Le Polikaičiui ir Kastyčiui Šoliūviai jau žvelgia į ateities įvy ginei komisijai ir mecenatams monte, vykusioms šeštadienį, nųi už malonią vakaro nuotai
kius. Jei sąlygos leistų, gal už kruopščiai atliktą darbą, kovo 31 d., susirinko šešiolika ką.
Darius Norvilas
ateitininkai susiburtų, paben-•> suteikiant moksleivių ateitinin moksleivių. Susirinkome 7 vai.
drauti šokių šventės proga.- ką globėjams dar vieną taip vak.
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
Moksleivių ateitininkų Centro reikalingą informacijos šaltinį.
Pirmiausia susipažinome su
Bortų OiilytoĮM
valdyba taip pat galvoja apie
Federacijos vado Juozo Poli- mūsų vadovais — sesele Zita ir
i l A U f t . VAK. IMMANOJE
užjūrio ateitininkų dalyvavimą kaičio žiniomis Lietuvoje kun. Antanu Saulaičių. Negai
M Cherlee E. Oend, D . D . t .
1997 m Popiežiaus šaukiama moksleivių kuopos yra veiklios šindami laiko pradėjome užsi
2 0 * 8 . Celumet Rd.
C h M M r t o n , IN 4 * 3 0 4
me katalikų jaunimo suvažiavi ir gausios, vien Telšių vyskupi ėmimus. Pradėjome ištraukų iš
Kata. (219) 828-1832
me, Paryžiuje.
joje jrra net 135, turinčios nuo 3 Šv. Rašto skaitymu ir karštai
Valandos pagal susitarimą
diskutavome jų reikšmę. Paskui
Federacijos Vadas apibūdino iki 25 narių.
DR. V. J. VASAITIENĖ
savo vėliausią viešnage Lietuvo
Lietuvoje yra planuojamos 5-6 iš molio kūrėme įvairias figū
DANTŲ GYDYTOJA
je Jis tarėsi su Ateitininkų vasaros stovyklos, turint jose po ras, kurios išreiškė mūsų nuo
4817 W. 83 S t , B u r b a i * , IL
federacijos Tarybos pirmininku 200 stovyklautojų. Marijampo monę, kaip Dievas į mus žiūri.
Tai. 708-423-8114
'ir Lietuvos Ateitininkų federa lėje vyks moksleivių sąskrydis. Paskutiniam užsiėmimui tu
Valandos susitarus
cijos pirmininku) Vidu Abrai- Studentai stovyklaus Juodkran rėjome trumpą susikaupimo
čiu. kai kuriais Lietuvoje gyve tėje. Taip pat planuojama jaunų valandėlę ir priėmėme Susitai
EVERGRCEN PARK X-RAY
nančiais Tarybos nariais, bei šeimų stovykla. Visos Lietuvos kymo sakramentą. Prieš eidami
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
Lietuvos Ateitininkų federacijos stovyklų sąrašas bus paskelbtas miegoti, dar galėjome pabend
• -9760 S. Kedzie
rauti su savo draugais.
valdybos nariais. Atkritus PLB vėliau.
Tel. 708 638-6800
seimui, Nepaprastoji Ateitinin
Berčiūnų stovyklos apSekmadienio rytą atsikėlę
Valandos 9-5 kasdien
ku konferencija planuojama tvarkymo darbai tęsiami, nors skubėjome pusryčių. Paskui su
DR. DANA M. SAUKUS
šaukti rugpjūčio9-11 d. Kaune. kai kurie pagrindiniai kapitali sesele Zita pynėme lietuviškas
DANTŲ GYDYTOJA
Netrukus bus sudaryta Federa niai įrengimai baigti. Ateitinin verbas. Pinti buvo sunku. Gaila.
10442 W. Cerniak M .
cijos Vadui rinkti rinkiminė kų federacijos valdyba. Ateiti kad dalyvaujant šv. Mišiose
Wo*tchestor, II M153
komisija, konferencijos atstovų ninkų fondas ir kiti rėmėjai mano verba subyrėjo. Po šv. Mi
Tel. 708.831-1113
rinkimu taisyklės ir programa. susidomėję stebi šios stovykla šių Palaimintojo Jurgio Matu
Valandos pagal susitarimą
O r g a n i z a c i n i a i r e i k a l a i ir vietės svarbą Lietuvos ateitinin laičio lietuvių misijoje, Lemon
U N A S A. SIDRYS, M.D.
Ateitininku Federacijos Vado kų gyvenime ir tolimesnius jos te, skirstėmės į namus su nau
Ophtalmologa s/Akių Chirurgas
rinkimai užims didžiąją savait remontų prioritetus. Asmenys, jomis mintimis apie mūsų tikė
M M S. RlOootend Ave.
galio dalį Tačiau norima kurie ten lankėsi, mato galimy jimą.
CMcaoo RMaa, IL M 4 1 S
paskirti vieną dieną akademi bes ne vien tik apmokamiems
70S-43S-M22
Esame dėkingi Rimai Polikai4149 W. 83rd St.
nei programai: mažų grupių dis darbininkams dirbti, bet ir tytei ir Kovui Norvilui, šias
312-738.776S
kusijoms apie aktualius veiklos savanoriams — tvarkant pušy rekolekcijas suruošusiems, taip
DR. KENNETH J. VERKĘS
rūpesčius. Organizacinės Struk nėlį, dažant namelius ir pan. pat dėkojame seselei Zitai ir
DR. BOB DOKHANCHI
tūros komisija yra jau pažengusi Stambesni darbai, žinoma, rei
Dantg Gydytoiai
savo darbe. Komisijos nariai kalauja specialistų. Stovyklos
kų organizacinėje struktūroje ir
Pensininkams nuolaida
Lietuvoje ir užjūryje svarsto reikalais rūpinasi kun. Rimas
4007 W 59 St.. Chicago. IL
perkėlimą Ateitininkų federaci
įvairius projektus, gautus iš Gudelis, kuriam taip pat rūpi ir
T * . 312-73S-MM
jos vyriausios valdybos į Lietu
sąjungų valdybų, kuopų bei bažnyčios statyba. Stovyklos
4707 S Giibert. LaGrange. IL
vą. Pasiruošimas Nepaprastai
Tai. 701.352-44*7
pavienių asmenų. Galutinis nuosavybė yra Lietuvos ateiti
konferencijai (ir jos pasekmėms)
planas bus pateiktas konferen ninkų federacijos, bendradar
"
S S tol. M N M M ~~
pareikalaus daug darbo iš Atei
N « M | 7 0 4 M 1 3772
cijos a t s t o v a m s d a r prieš biaujant su Panevėžio miesto
tininkų federacijos valdybos.
DR.
PETRAS ŽUOBA
konferenciją.
vadovybe.
Ateitininkų tarybos, Organiza
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 7 4 5 N M I «3rd Street
Užjūrio ateitininkai turėtų cinės Struktūros komisijos ir
Čikagoje balandžio 14 d. bust
Vai pirmd ir ketvrj 3 v. p p - 6 v p p
akademija paminėti buVusj jau dabar rimtai galvoti apie visų ateitininkų.
Kitomis d»er>omis — susitarus
Ateitininkų Federacijos "Vadą, galimus pasikeitimus ateitininR. Kubiliūtė

„Širdingai dėkoju už atsiųstus
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos 'Programos vadovus'. Nu
stebau tokio aukšto lygio 'Va
dovu', kuris t u r ė t ų atnešti
milžinišką pagalbą ateitininkų
globėjams, kuopų pirminin
kams, valdybų nariams ir net
visiems aktyviems ateitinin
kams. Galvoju kiek naujų idėjų
ir minčių šis 'Vadovas' būtų
davęs ir man pačiam praeityje
beveikiant moksleivio studento
amžiuje ir net Kanadoje, besi
darbuojant sendraugių tarpe".
' T a i žodžiai iš Jono Čingos
1996.2.20 d. laiško, rašyto Atei
tininkų programos ideologinei
komisijai, kuri „Programos
vadovą" paruošė ir jį išleido.
Jonas ir Aldona Čingai, iš Los
Angeles, yra to leidinio mece
natai. Toliau laiške pranešta,
kad gautos knygos antrą eg
zempliorių „...tuoj pasiuntė m į
Lietuvą Valerijai Paltarokaitei
(dėdė a.a. vyskupas), Jos globo
j a m a Joniškėlio ateitininkų
kuopa laimėjo 3-čią vietą
veikliausių kuopų konkurse.
Pirmą ir antrą vietas laimėjo

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus Ilgos, akupunktūra
HOLYCROSS
PHYSICIANS PAVIUON
3 fl. South, East SuHss
LKhuanian Plaza Ct.
• t Cattfornia Ava.
CMcago, IL 60829
(312H71-8142
Kalbama Hatuviikai
+ • •

+ • + + + • + +

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
740 W. 31 st St.

CMcago, IL 60616,
(312)-22S-0695
~

Kab. 312-735-4477

metams H metu
JAV
$95.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik aeatadienio laida:
JAV
$65.00 $40 00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
Užsakant i Lietuvą
(Air cargo)
$100 00 $55 00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Utaakant i u i a i e n i
o r o paetu

$500 00 $250.000

Tik šeštadienio laida

$160.00

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos

5540 S. Puleekl M .
Tai. 312-585-2802
Pirmd 9 v r - 7 v v . antrd . treed. ir
penktd. 9 v.r - 3 v. p.p .
ketvd 10 v r - 7 v v Sestd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito
EUGENE C. DECKER, DOS, P . C
4847 W . 183 St., Oak Laram, IL
Pirmas apyt. su Northurestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Soaltaelnml
(kalbėti angliškai) t a i . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 8 0

DR. A. B. GUEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3*00 W «5 St. Tai. (700) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p -7v v . antrd 12 3 0 - 3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1 - 3 v p p .
penktd ir šestd 9 v r - 12 v p p
•132 S. Katate Ava., i
(312) 770-MOa arba (312) 489-4441

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
N6RVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
• 4 4 5 So. Puioekl Roed
Valandos pagal susitarimą

Danty Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 8 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave.. Htckory Hills, IL
Tai. (708) 888-8181
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGIJUS LELIS

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
8388 S. Roborts Rood
Htckory Htffts
Tai. (708) 888-2131
Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
. 1 I M 0 - 1 2 7 at.. Lament. IL f0439
Priklauso Palos Community Hospital
t
Srtvm Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. (70t) 2C7-220S

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

Kauno dvi moksleivių kuopos. kalu toliau galima informūotis
Manau, kad tokiems globėjams pas MAS CV patarėją Birutę
J ū s ų ' V a d o v a s ' y r a n e p a  Bublienę, 5190 Longmeadovv,
mainoma dovana. Tad, dar kar Bloomfield Hills. MI 48304; tel.
R. Kr.
tą dėkojame už tokį kruopštų, (810)-646-8588.
reikšmingą, labai praktišką,
DALIA E. CEPELE, D.CXE
daug sielos įdėtą darbą..."
DANTŲ GYDYTOJA
7 9 1 5 W. 1 7 1 s t
-:'~
J. Činga savo kovo 16 d. laiške
Tlnlay
Park,
IL
80477
pranešė, kad V. Paltarokaitė jai
(708) 6 1 4 4 8 7 1
nusiųstą „Vadovą" j a u gavo ir
Valandos pagal susitarimą
laišku dėkoja „už tokią vertingą
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
mūsų darbui knygą", ir pasa
JOKŠA
koja, kad jai bus labai naudinga
8 4 4 1 S. PuteoM Rd.. CMcego, IL
naujas idėjas pritaikyti kasdie
Ros. 7 0 8 - 4 2 2 - 7 8 0 7 i ; b C - '
ninėje veikloje.
K a b . (1-312) 5 8 2 - 0 2 2 1
~
„MAS Programos vadovo" rei
Valandos susitarus'

DR. JOVITA KEREUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1 5 5 0 5 - 1 2 7 St.
Lamom, n 00439
Tai. 415-723-1 §54
7 M 0 W. CoRoao Dr.
• • t o a HalejMo, IL M 4 5 3
Tol. 704 3*1-0010

$85.00

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija u± skelbimų turini
neataako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

DR. E. DECKYS

Vidaus ir plaučių ligos
15300 Wast Ava., Orland Park
708-348-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

$30 00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokiene

Ra*. 7M-244-0M7 arba 708-24845S1

DR. DOMAS LAPKUS

3 mėn.
$35.00
$40.00

ToL m a i n i l e Ir kute: 7 0 0 - 0 8 2 - 4 1 8 8

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 8 o . SOBt A v a . , Cicero
Kasdien 1 v p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trecd.: sestd 12 - 4 v p p

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
1 7 i SchMar O t , Ehnrmrat, IL 8 0 1 2 8
708-841-2800
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 788-834-1120

SURENDER LA L, M D
Specialybe — Vidaus ligos
7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652
Tol. 312-434-2123
Holy Cross Physician Centr
6064 S Archer. Chicago. IL 60636
Tol. 312-884-4188
Valandos pagal susitarimą
K a * . tai. (312) 471-3300

VIDAS J . NEMICKA8, M.D
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie A v a . .
CMcoao. IL 8 0 8 5 2

DR. D A U A JOOVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3 8 0 0 IHghland A v a . , Sta. 2 0 1
(skersai gatvės nuo
Good Samantan ligonines)
Doamors Grove, I L 8051S
Tol. 708-080-3113 ^
,
Valandos susitarus

- • -'
DR. VtUJA KERELYTE
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7 2 7 1 8 . Noriom, tol. 708-514-0400
Brldaovtaar, IL 80458
Valandos pagal susitarimą
IMnote »e*j» Treetment Institute
Skausmo gydymo specialistai .
JONAS V. PRUNSKIS. M D
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D
C M c o a o 312-728-0800
Eoot Dundoo 847-822-1212
McHonry 815-363-9595
Cordloc Dlagnosis, Ltd.
• 1 3 2 S. Kadžio Ava.
C M c o a o , IL 8 0 8 2 8
'"
Tai. 312-438-7700

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

DR. ARVYDAS J . DAILIDE.
DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S. Moto St.
Metteeaon, IL 8 0 4 4 3
Tol. 7 8 8 - 7 4 8 - 0 0 3 2
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
c
•055 S. Robertą Rd.. Htckory HMe. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tol. (708) 5 * 8 - 4 0 5 5
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS .
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
• 1 3 2 S. K e d z i e
Vai antr 2-4 v p p ir kefv 2-5 v p p
Sestd pagal susitarimą
KaMnoto tol. 3 1 2 - 7 7 8 - 2 M O
Normt t o l . 708-448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D , S.cT
Specialybe — Vidaus hgg gydytojas
Kalbame lietuviškai
8 1 8 5 S. Archer Ava. (prie Austm) •
Valandos pagal susitarimą
-.- •
Tol. (312) 5 8 5 - 7 7 5 5
ARAS ŽLIOSA. M.D
~~
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Oood Sarnertton Medlcat CerHor
NeajarvHla Coneous
i - *<
1020 8 . Oadon A v e . . SuNa 3 1 0 .
NoporvOla IL 8 0 5 8 3
Tol. 708-527-OO80
Valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

JĖZUS DUODA GYVENIMĄ
Juo artimiau susidraugauja
me su Jėzumi, maldoje jam neš
dami savo kasdienius rūpesčius
ir džiaugsmus, klausydami jo žo
džių mums Šv. Rašte, bendrau
dami su tikinčiaisiais Bažny
čioje ir kasdieniniame gyvenime
jam padedant mums, tuo stip
riau jaučiame jo veikimą savo
gyvenime ir bendruomenėje.
Kadangi Jėzus — tikras žmogus
— lengvai randame su juo bend
rą kalbą, jaučiamės suprasti, at
jausti ir stiprinami. Ir, juo ar
čiau bendraujame su Jėzumi,
tuo stipriau pajuntame ir jo die
viškumą. Juo giliau suvokiame
kaip pats Jėzus kartu su mumis
dalyvauja mūsų kentėjimuose ir
net mirtyje, tuo stipriau pajun
tame jo prisikėlimo perkeičian
čią, dievišką galią.
Tai žymiai skiriasi nuo to, ką
patiriame grynai žmogiškose
draugystėse. Paprastai, kai arti
miau su kuo susipažįstame, pra
dedame kartu kasdien dirbti,
pradedame pastebėti jų savitu
mus, ydas ir net sąmoningas
nuodėmes. Bet draugystė su Jė
zumi — visiškai skirtinga. Juo
giliau su Jėzumi bendraujame,
tuo stipriau pajuntame jo be
sąlygini gerumą ir ryškiau pra
dedame pastebėti nėjo, bet savo
ydas. Pradedame suvokti, kokia
ribota mūsų meilė savo artimui,
kokia neištikima mūsų širdis,
kaip teisiame kitus, nors patys
prašome gailestingumo. Priėjusi
tokį tašką, žmogiška draugystė
sudužtų. Mes iš jos pasitrauk
tume.
Bet, kai pažvelgiame į Jėzų,
matome, kad Jėzus nuo mūsų
ydų nesitraukia, bet, jei kviečia
me jį į pagalbą, per tą pačią ydą
dar labiau prie mūsų priartėja,
kad galėtų nuo jos vergystės iš
vaduoti. Anot šv. Petro šio sek
madienio antrame skaitiny (1
Pt 2:20-25), „Jis pats savo kūne
užnešė mūsų nuodėmes ant kry
žiaus, kad, numirę nuodėmėms,
gyventume teisumui".
Komentuodamas šio sekma
dienio Mišių skaitinius, kun.
Carroll Stuhlmueller nurodo,
kad būtent toks, nuolat gilė
jantis ryšys su Jėzumi, yra iš
keliamas šio sekmadienio Mišių
skaitiniuose: kad Jėzus yra su
mumis net mūsų nuodėmingu
me, bet kaip tik per tai mes pa
tys vis giliau jaučiame jo šven
tumą ir dieviškumą.
Iš pradžių, po Sekminių išėję
ir pradėję skelbti ką Dievas
žmonėms padarė per Jėzų, apaš
talai pirmiausia kalbėjo apie
Jėzaus prisikėlimą, nes tai
įrodė, kad Jėzaus baisi mirtis
nebuvo pasmerkimas nei jam,
nei jo sekėjams, o priešingai —
išganymas. Vėliau jie pradėjo
gilintis į Jėzaus kančią, nes
prisikėlimas tai kančiai davė
visai naują prasmę. Ir tik dar

AR PRAEINA
RAUDONOJI SLOGA?

vėliau jie pradėjo gvildenti Jė
STASYS SURANTAS
zaus gyvenimą — ką jis veikė ir
VVashington, DC, Jungtinių daug reikšmės. Tačiau viskam
m c Įr e _ nes visa tai atvedė ir Jė
zų, ir jo mokinius, ir žmoniją į Amerikos Valstijų sostinėje, su ateina galas.
išganymo momentą, į visai nau telktos visos pagrindinės minis
Sally Quinn, ilgalaikė Vašing
jo gyvenimo pradžią, kurį mes terijos, federalinės valdžios, ad tono „aukštosios visuomenės"
šiandien gauname per Krikštą. ministracijos ir krašto apsaugos chronologė, dabartinę padėtį
Jėzaus prisikėlimas suteikė įstaigos. Taip pat prezidentūra, apibūdina, kaip socialinę anar
naują prasmę ne tik jo gyveni Senatas, Kongresas, Aukščiau chiją. O Suzanne Fields, „Wamui ir mirčiai, bet suteikia nau sias teismas. Visų jų pareiga iš shington Times" žurnalistė, pa
ją prasmę ir kiekvieno jo sekėjo saugoti valstybės konstituciją ir stebi: „Staiga konservatoriai
gyvenimui.
demokratiją, užtikrinti saugu daugiau nesidrovi bendrauti tik
su savais, per paskutiniuosius
Šioje šviesoje pradėję gvildenti mą.
Jėzaus gyvenimą ir mokymą,
Nepaisant, kad Jungtinių rinkimus jie perėmė ne tik
apaštalai suprato, kad jų pažin Tautų organizacijos centras yra Kongresą ir Senatą, bet ir socia
tas „paprastas žmogus" — Jėzus New Yorke, bet šiuo metu, kai linę sceną".
yra daug daugiau, nei jie bet JAV, be jokios abejonės, yra
Per 1980 dešimtmetį respub
kada galės išsemti. Savo pirma vienintelė dominuojanti pasau likonai kontroliavo preziden
me pamoksle Sekminių dieną lio galybė iš karinio, politinio, tūrą ir beveik dešimt metų —
(Apd 2:14, 36-41), šv. Petras ekonominio taško, Vašingtone Senatą, bet neturėjo daug įtakos
skelbė: „Dievas padarė Viešpa yra visų kraštų ambasados, į čia Vašingtono visuomenei. Prezi
čiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs atvyksta įvairūs politikai, kitų dento Ronald Reagan laikais
nukryžiavote". „Viešpats" yra valstybių vadai, stebėtojai ir respublikonai tai bandė pada
ir Naujojo Testamento „Kyrios" agentai. Į šį neoficialų pasaulio ryti, ruošdami iškilmingus
— tas, kuris valdo visatą ir kurį centrą taip pat sulenda viso pokylius Baltuosiuose rūmuose,
mes pripažįstame savo valdovu, kiausio plauko kariniai ir eko taip pat turtingųjų savo parti
kuriam tarnaujame — ir Seno nominiai šnipai bei pulkai dau jos narių žmonų impozantiškais
jo Testamento Jahvė — Dievo gelio kraštų ir įvairiausių inte renginiais (pvz., Jayne Ikard ir
tikrinis vardas, kurį jis apreiš resų „specialistų", kurie sten Georgette Mosbacher), bet ne
kė Abraomui. O „Mesijas" yra giasi pakreipti JAV valdžią ar galėjo pritemdyti nesibaigiančio
Dievo išsirinktosios tautos lauk atitinkamas įstaigas savo klien Georgetown puotų bei visokių
tasis „Pateptinis" — teisingasis tų naudai. Aišku, Vašingtone suėjimų rato, sukamo matronų,
karalius, tobulasis tarpininkas gausu žurnalistų, rašytojų ir paveldėtų iš prezidentų Kenžmonių, kurie, gal ir ne taip pa nedy ir Johnson administra
su Dievu ir išgelbėtojas.
Bet nuostabioji naujiena, anot stebimai, bet vis dėlto nemažai cinių laikų. Jsisenėjęs „progre
Petro, yra ta, kad Jėzus, kuris prisideda prie politinio gyveni syvus liberalizmas" atrodė
nepajudinamas. Sunku pasa
gyveno su žmonėmis ir nuo jų mo formavimo.
nukentėjo, atleidžia nuodėmes
Laisvame krašte visa oficialio kyti, kiek dar reikės laiko, kol
ir duoda Šventosios Dvasios do ji gyvenimo eiga nesunkiai ma Vašingtono visuomeninio gyve
vaną tiems, kurie priima jo žodį toma. Sunkiau pastebėti ir pa nimo nuotaikos iš pagrindų
— tiems, kurie leidžia Dievo justi neformalų Vašingtono pasikeis, ar kada tie pasikei
žodžiui jų širdyje įsišaknyti ir pulsą, politinį bei visuomenini timai pasieks didžiuosius aka
per savo gyvenimą veikti kitus. bendravimą, politines orienta deminius centrus bei HollyO Dievo žodis — tai ne tik šv. cijas ir tam tikras grupuotes. Iki woodą.
Rašto tekstas, bet dar svarbiau šiol sostinės pramogini gyve
Gal kas pagalvos: o kodėl tuo
— pats prisikėlęs Jėzus. Krikš nimą — suėjimus, pobūvius, turėtume domėtis?
čionybė — ne filosofija, bet puotas, kai kada net meno bei
Reikia atsiminti, kad į Va
gyvenimas ryšyje su gyvuoju Jė kultūrinius renginius — domi šingtoną sueina visi valstybės
navo daugiausia kairieji, li- nervai ir čia vystosi krašto poli
zumi.
Tą išryškina Jėzus avių gany beralai-intelektualai su savo tinė bei kultūrinė orientacija, il
tojo įvaizdžiu Evangelijoje (Jono sausa ir tiesiog hierarchiška gainiui persiduodanti ir kitur.
10:1-10). Artimuosiuose Rytuose tvarka, taip pat nemaža dalimi Mums, kurie matėme ir pergy
aviganių šeimose vaikai turi „politiškai tikslios", kone venome kruviną komunizmą,
savo nuosavą avį. Avis paskui marksistinės, išminties re svarbu, kad jis vėl negrįžtų at
vaiką visur seka. Prie šulinio torika.
gal, jei krašte įvyktų kokių eko
susirenka įvairių ganytojų avys.
Visa tai prasidėjo nuo pre nominių ar socialinių netikė
Bet, kai laikas keliauti, ganyto zidento Franklin Roosevelt lai tumų ar nelaimių. Juk komu
jas savitu būdu savąsias avis pa kų, maždaug 1930-1940 m., kai nistai, naudodami iškreiptą
šaukia ir jos išsiskiria iš būrio prez. Roosevelt net keletą kartų tiesą, krizės metu rado Ameri
ir seka jį. Tuo atžvilgiu yra pa padidino Vašingtono vyriausy koje gan gerą dirvą savo idė
našumas: Jėzus — ganytojas, bės administracinį personalą. joms, ypač kad tuo laiku dar la
mes — avys. Bet Jėzus panaudo Tuo laiku, neseniai pasibaigus bai trūko, dabar jau veikiančių,
ja ir kitą įvaizdį iš aviganių gy didelėms pasaulinėms ekonomi socialinių institucijų — drau
venimo, jis sako: „Aš — avių nėms krizėms, kairiesiems ne dimo, finansų kontrolės ir kitų.
vartai. ...Jei kas eis per mane, buvo sunku sulįsti į valdžios Kairieji socialistai suviliojo
bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir postus ir išplėsti savo įtaką. daug net geros valios žmonių,
ganyklą sau ras".
Taip pat 1939 m., baigiantis Is kurie nepamatė klastos ir neti
Jėzus susumuoja: „Aš atėjau, panijos pilietiniam karui, dalis kėjo protingesniųjų perspėji
kad žmonės turėtų gyvenimą — pasitraukiančių kairiųjų apsi mais.
kad apsčiai jo turėtų". Nors stojo Vašingtone, nemažai įsi
Komunizmas nebuvo sunai
žmonijos nuodėmės Jėzui atnešė jungė į akademinius centrus ir kintas karo lauke, tik pats
mirtį, Jėzaus dieviškasis gyve į filmų pramonę Hollywoode. supuvo ir sugriuvo, palikdamas
nimas ne tik jį prikėlė, bet ir
Šitokia politinė atmosfera savo valdytus žmones didelėje
mums duoda naują gyvenimą dominavo JAV sostinės visuo neviltyje, nes jie buvo auklėjami
ryšyje su Jėzumi, kuris ir mūsų meninį gyvenimą, politinius po ir valdomi be pagarbos darbui,
nusikaltimus atleidžia, ir įgali linkius ir buvo labai atspari savo šeimai, sąžinei ir kitoms,
na mus gyventi atlaidumo ir pasikeitimams. Net Berlyno per amžius žmonijos sukurtoms,
meilės dvasioje.
sienos išvertimas ir Sovietų Są vertybėms. Komunizmas per
Aldona
Zailskaitė jungos suirimas neturėjo čia per savo gyvavimo dešimtmečius

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
•
^ n t denio buvo atneštas stalas
ir, visiems sustojus eilėn, kiekvienam buvo išmokėta po
penkis šilingus. Kaip kokią didelę brangenybę vartėme
pirmuosius nematytus angliškus pinigus, apžiūrėdami
tas dvi sidabrines monetas. Net ir gudriausieji mūsų
vadovai nemokėjo paaiškinti, kaip suskaičiuoti tuos pen
kis šilingus, nes tokių užrašų nebuvo. Atot monetos
išskaitome „Half Crown". Nežinančiam šilingų ir pen
sų sudėties, ne tik nelengva, bet visai neįmanoma
patikrinti. Tik daug vėliau sužinojome, kad vienas „Half
Crown" vertas du ir pusę šilingo.
Po vienos paros plaukimo pasiekėme savo paskirties
uostą — Hull. Laukėjau temo, todėl mūsų išlaipinimą
atidėjo rytojaus dienai. Per garsiakalbį angliškai ir
vokiškai buvo pranešta, kad šią naktį dar praleisime
laive, mums paskirtose lovose.
Nežinomi mums Dievo keliai. Prieškariniais laikais.
dirbant savo gimtame Klaipėdos mieste esančioje laivi
ninkystės bendrovėje „United Baltic Corporation" (Su
vienyta Baltijos korporacija), kiekvieną savaitę man tek
davobūti uoste ir ant laivų. Sudarydavau prekių važta
raičius, arba, kaip juos tuomet vadindavome - „konosa
mentus", eksportuojamoms „Lietūkio" arba „Maisto"
bei „Pienocentro" gėrybėms. Tas prekes mūsų linijos

laivai „Baltonia", „Baltrader", „Baltannic" ir kt.
pasikraudavo „Lietuvos Eksporto" krantinėje Smeltėje
arba ir pačiame uoste, ir gabendavo jas į Anglijos uos
tus Hull bei Newcastle. Kai kurios prekės ton būdavo
perkraunamos į kitus laivus ir vežamos net į Suezo
kanalo rajoną, į Port Said ir į tuomet dar britų valdomą
Palestiną. Anais laikais, žiūrėdamas į sviesto statinai
čių paskirties uostų užrašus, dažnai svajodavau kada
nors aplankyti Angliją. Dabar mano svajonė išsipildė.
Tačiau niekuomet nebūčiau tikėjęs, kad man toks išlip
ti Hull uoste kaip benamiui karo pabėgėliui, atvyku
siam naujo gyvenimo kurti.
Tą vakarą dar ilgai stovėjau ant denio ir svajodamas
žiūrėjau į nakties apgaubto Hull miesto siluetus. Taip
jau yra: žmogus galvoja, bet Dievas vairuoja.
Pirmieji {spūdžiai
Pernakvoję antrą naktį „Empire Lance" laive, ry
tojaus rytą išlaipinami. Sunkvežimiais nuvežami į
pereinamą stovyklą miesto pakraštyje. Banguotos skar
dos barakuose randame geležines, kariško tipo lovas. Jos
tvarkingai išrikiuotos ir švariai paklotos. Tas mums
sudaro gerą įspūdį. Mums beapžiūrint šią laikiną bu
veinę, ateina kvietimas pirmųjų pusryčių Anglijos Suvie
nytoje Karalystėje (United Kingdom).
Pusryčius gauname geresnius kaip laive ir didesne
porciją. Mūsų ūpas dabar pasidaro mūsų savijautos ba
rometru. Sėdant prie stalo, kiekvienas gavome po

L I E T U V O S MUITINĖ
STABDO S K U B A U S PAŠTO
TARNYBAS

Danutė

Ar tikrai žuvo?

Tarptautinės skubių siuntų
pristatymo tarnybos siuntinį iš
Apie 10 metų trukęs laiko
Europos į Lietuvą pristato per
1 parą. Pasikeitus Lietuvos įsta tarpis antrosios bolševikų oku
tymams, skubių siuntų prista pacijos pradžioje — Antrajam
tymas Lietuvoje užtrunka iki pasauliniam karui pasibaigus,
mėnesio. Taip atsitinka dėl to, lietuviams neišdildomai įsirėžęs
kad nepriklausomai nuo siuntos atmintyje. Labiausiai galbūt dėl
dydžio ir turinio, muitinėje turi to, kad jis pažintas ne iš istorijos
būti perkami ir užpildomi doku vadovėlių ar tautosakos legen
mentai. Tai kainuoja ne mažiau dų, o pasilikęs tebegyvas dau
gelio lietuvių sielose: ir tų, kurie
kaip 5 doleriai.
Kitose pasaulio šalyse siuntos tebegyvena tėvynėje, ir tų, ku
neapmokestinamos, jei jų vertė riuos likimas išblaškė po sve
yra mažesnė už nustatytą sumą. timus kraštus. Užsienyje mes
Pavyzdžiui, Jungtinėse Valsti anuomet žinojome tik partizani
jose ši suma yra 200 dol., nio karo Lietuvoje nuotrupas.
Ukrainoje — 100 dol., Latvijoje Ko nežinojome, papildėme vaiz
- 52 dol., Estijoje — 348 dole duote. Partizanų karžygiškumą
riai. Tik Lietuvoje ir Baltarusi išsakėme dainomis, proza, poe
joje, apmokestinamos absoliu zija ir nešiojomės kaip tėvynės
meilės talismaną, saugantį
čiai visos siuntos.
mūsų patriotiškumo ugnelę toli
Neseniai Lietuvos muitinės
nuo savo kilmės krašto židinio.
viršininkas pasirašė įsakymą,
Tik, Lietuvai atgavus nepri
kuriuo smulkioms siuntoms,
klausomybę, atsirado geresnės
kurių bendra vertė neviršija 750
galimybės įsitikinti, kaip stip
dol., pildoma viena deklaracija.
riai mūsų tautiečiams tėvynėje
Pasak skubių siuntų pristatymo
buvo pateikiamas iškreiptas
tarnybų, šis įsakymas pagrei
partizanų įvaizdis. Jie vadinti
tino darbą, tačiau vis tiek do
banditais, nusikaltėliais, liau
kumentų pildymas užtrunka
dies priešais; jiems priskirti
pusdienį.
nežmoniškiausio elgesio ir cha
Pasak Lietuvos Investicijų rakterio bruožai. Tie, kurie ga
Agentūros vadovo Algio Avižie lėjo liudyti tiesą, iš baimės ty
nio, Lietuvos muitinių darbas lėjo. Taip ir augo karta po kar
kuria bjaurų Lietuvos įvaizdį tos, nežinodama, ką iš tikrųjų
pasaulyje. Ekonomikos, ryšių ir reiškia partizano vaizdas.
informatikos ministerijos patei Atrodo, kad ir dabar nelabai ži
kė įstatymų pataisas, kurios no...
turėtų supaprastinti muitinių
darbą. Investicijų Agentūros
Šiandien mums Lietuvos par
atstovai ketina šias problemas tizanų kovas kone kasdien pri
aptarti su ministru pirmininku. mena Amerikos spauda ir žinių
(LR.04.15) laidos. Žinoma, ne sąmoningai,
bet paminėdamos įvykius Čečė
visaip sunaikino ar išžudė apie nijoje. Tiesa, tame krašte skir
penkiasdešimt milijonų žmonių, tinga kalba, skirtinga religija,
bet ta baisi diktatūra liko mora skirtinga topografija ir žmonių
liai nepasmerkta. Niekas ne išvaizda, bet tikslas tas pats —
buvo nubaustas už savo darbus. tėvynės meilė, laisvės troški
Dar blogiau — daugelis aršiau mas, neapykanta pavergėjui. Iš
sių komunistų tebesėdi savo se
tikrųjų stebina, kad čečėnų
nose vietose, naudojasi prisikovoms su nepalyginamai gau
grobstytu turtu. Vakarų valsty
sesniu priešu lietuviai nei sve
bių valdovai jiems nesurengė jo
tur, nei tėvynėje neparodo di
kių Niurenbergo teismų, nerei
desnio dėmesio, neteikia bent
kalavo atlyginimo nukentėju
moralinės paramos. Juk dabar
siems. Jau baigia sugriūti ir už tinis Čečėnijos likimas, įkvėpęs
želti Gulago koncentracijos sto pasiryžimą — žūti arba būti —
vyklos taigose ir Sibiro platy
galėjo ištikti ir mūsų tautą. Jo
bėse. Kur Hollywoodas ir kiti
išvengėme tik Aukščiausiojo
filmų centrai, kurie turėtų visa malonės dėka.
tai įamžinti filmuose, kaip bu
vo padaryta su nacių veikla?
Praėjusį sekmadieni pasklido
Tiesa, išleidžiama viena kita ge žinios, kad rusų apšaudymo
ra knyga apie komunizmo laiko metu žuvo Če*čiiijo6 prezidentas
tarpį, bet palyginti nedaug ir vi ir nepriklausomybės kovų vadas
sos jos gan brangios, todėl nepa Džochar Dudajev. Įdomu, jog
siekia platesnės visuomenės. rusų raketos savo ilgai ieškota
Taip pat šios knygos randamos taikinį atrado bent trim sa
ne visose viešosiose bibliote vaitėm praslinkus nuo Jelcino
kose, net retai pasitaiko di pareiškimo, kad po kovo 31 d.
džiųjų universitetų knygynuose, sustabdomi visi karo veiksmai
tad visiems neprieinamos. O tu prieš čečėnus. Dabar ir vaikui
rėtų su komunizmu daug pla aišku, kad Maskvos pažadai
čiau susipažinti ir jį stengtis su vėju nuskrenda ir jokio atgarsio
prasti net eiliniai krašto gyven nepalieka — tas tris savaites Če
tojai. Tik tuomet galėtume būti čėnijos kaimai ir miestai buvo
tikri, kad jo grėsmė nepasikar be atvangos daužomi sunkiųjų
tos.
pabūklų šaudmenimis ir bombo

puoduką, šaukštą, peilį ir šakutę- Po skanių ir sočių pus
ryčių jaučiamės gerai. Lyg to dar negana, mums pra
nešama maloni naujiena, kad ką tik gautų valgymo įran
kių nereikia grąžinti. Galime su savim pasiimti ir vež
tis. Tai esanti britų valdžios dovana naujiems ateiviams.
Suvargusiems, gyvenimo visokiais būdais nuskriaus
tiesiems, viską praradusiems ir tokie menkniekiai, kaip
šakutė ir šaukštas ar puodukas buvo nemaža vertybė,
tad iš karto pajutome dėkingumą savo naujiems šeimi
ninkams britams. Su viltimi žiūrėjome į laimingą ateitį
šiame krašto.
Po pietų per barakus pereina žinia, kad stovyklos
vadovybė iš pravažiuojančių naujų ateivių transporto
tikisi išgirsti mažo, tarptautinio koncerto. Šiame tran
sporto ne vien lietuviai atvykome. Yra ir kitų tautybių
žmonių — latvių, lenkų, ukrainiečių bei estų ir todėl sto
vyklos vadovybė tikisi įvairumo. Išplaukiant iš Vokie
tijos, aną vakarą, jūroje raginti nereikėjo. Bet dabar ir
raginant, niekas nenori svetimiems dainuoti. Tad vos ne
vos apie dešimt balsų atsirado. Bet lietuviai neblogiau
padainavome už daug gausesnes kitų tautybių grupes.
Anglai mūsų dainas čia pat įrašė į magnetofono juos
teles. Per vertėją mums buvo paaiškinta, kad po kiek
laiko gal ir mes patys turėsime progos išgirsti savo dabar
įdainuotas dainas per radiją, nes juostelės būsiančios
pasiųstos British Broadcasting Corporation (BBC), kuri
žadanti naujų ateivių dainas transliuoti per savo radi
jo tinklus.

Bindokienė

mis, o užsienis — su Amerika
priešakyje — pasistengė nema
tyti, negirdėti. Pasaulio valiutos
bankas Rusijai net suteikė
milžinišką paskolą, kad būtų
galima užkamšyti ekonomines
spragas, susidariusias dėl
nenumatytai didelių išlaidų,
tęsiant karą prieš čečėnus, o Bill
Clinton Maskvoje plojo Jelcinui
per petį ir lygino jį net su 16-tuoju JAV prezidentu Abraham
Lincoln, kuris taip pat „turėjęs
vargo pilietinio karo metu". Su
keltu tuo „prašovimo pro šalį"
pasipiktinimu, nei Amerika, nei
mūsų prezidentas ilgai neatsi
kratys.
Tad kokie dabar reikalai Če
čėnijoje, kai jos vadas jau palai
dotas? Pirmiausia dar vis neišsklaidytos abejonės dėl Dudaje
vo žuvimo. Sklinda gandai apie
jo pasitraukimą į saugų užsienį
ir įscenizuotą mirtį, turinčią
įtikinti Rusiją, kad čečėnai liko
be vadovo. Spėliojama, kad
dabar taikos derybos neįma
nomos, nes Čečėnijoje neatsiras
šviesios galvos, su kuria būtų
galima tartis: staiga pasi
gendama Dudajevo, nors
neseniai jis dar vadintas bandi
tu, oportonistu, nusikaltėliu...
Prileidžiama, kad atskirų gen
čių vadai gal pradės varžytis dėl
pirmenybės ir tautos lojalumas
suskils — o gal tai kaip tik nau
dinga Jelcino opozicijai?
Partizanų vadovybę šiuo me
tu perėmė buvęs Dudajevo mi
nistras pirm. Zelimchan Jandarbrjev, prisiekęs tęsti savo pirm
tako pradėtą kovą dėl nepri
klausomybės, kol „bus gyvas
bent vienas čečėnas". Kaip ir
nužudytasis prezidentas, nauja
sis vadas reikalauja visiškos
nepriklausomybės, o Kremlius
savo poziciją tvirtai gina ir jokių
kompromisų nepripažįsta. Vadi
nasi, 16 mėnesių trukusio karo
pabaigos dar nematyti. Ta pa
baiga galbūt kaip tik remiasi
Jelcino laimėjimas preziden
tiniuose rinkimuose. Tai jis pats
ne kartą patvirtino, tuo, atrodo,
įsitikinusi ir rusų tauta. Čečė
nija Maskvai yra toks kartus
kąsnis, kad neįmanoma nuryti
ir nepatogu išspjauti...
Laisvės troškimas yra stipres
nis ginklas už atomines bombas
ir moderniausias raketas. Lietu
voje partizanai net dešimtmetį
pajėgė ne vien išsilaikyti, bet
padaryti okupantui daug nuo
stolių. Galbūt juos galiausiai su
naikino ne svetima kariuome
nė, bet savi išdavikai bei parsi
davėliai. Čečėnija karą dar tik
pradėjo. Jos partizanai randa
nemažai paramos iš kaimyninių
kraštų ir savo tautiečių. Dar ne
teko girdėti, kad Čečėnijoje būtų
įkurti stribų pulkai, kurie per
sekioja savuosius ir tarnauja
priešui.

Pavakarėje gavome leidimą išeiti į miestą pasivaikš
čioti, tik buvome perspėti per toli nuo stovyklos nenueiti,
kad, nemokant anglų kalbos ir paklydimams pasi
taikius, nebūtų per daug sunkumų surasti kelią atgal.
Pirmieji Hull miesto vaizdai mūsų nežavėjo. Mano
vaizduotėje Anglija buvo džentelmenų kraštas, nes tie
keli anglai, kuriuos man teko pažinti Klaipėdoje tar
naujant jau minėtoje laivininkystės bendrovėje, elgėsi
ir rengėsi kaip džentelmenai. Gal dėl to ir tikėjausi, kad
anglų ne tik namai, bet ir visas kraštas turi pasižymėti
švara bei tvarka. Bet čia, šitame aprūkusiame uosto
miesto, to nematom.
Visi namai mūriniai. Tai buvo gal vienintelė jų tei
giamoji pusė. Europoje kiekvienas namas, didesnis ar
mažesnis, stovėjo ant nuosavo žemės sklypelio, atskirai.
Tokie namai, dažniausiai aptinkuoti arba dažyti, su gra
žiai pritaikytomis langinėmis, kurios nakties metu
uždarytos, teikdavo saugumo ar bent jaukaus privatiškumo jausmo. Anglų namai šito neturėjo. Ištisai gatvės
matome tik vieną ilgą, dviaukštį pastatą, suskirstytą
langais ir durimis į atskirus butus. Šitokie pastatai —
namai tesėsi iš abiejų gatvės pusių. Jie buvo ne tik pana
šūs, jie atrodė visiškai vienodi. Tik durų ir langų skir
tingos spalvos sakė, kad šių namų gyventojai nebūtinai
vienodo skonio ir nuomonės žmonės. Langinių visai ne
buvo. Pradėjus temti ir iš vidaus pradedant spinksėti
šviesoms, tik vienur kitur langų užuolaidos nuo praei
vių žvilgsnių slėpdavo tai, kas viduje darėsi.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 27 d.

NAUJĄJĮ „VARPĄ"
PASITINKANT

MES PRAŠOME
VISOKERIOPOS PARAMOS

J U R G I S JANUŠAITIS
J O N A S DAUGĖLA
Dešimtoji lietuvių tautinių šo metais įvykusioje pirmoje tau
Kaip kiekvienais metais, taip sąmonę, mokytų pajusti tikrąjį
kių šventė sparčiai artėja. J a i tinių šokių šventėje, jie per ma
ir šiomis pavasario dienomis, groži .
suruošti reikia daug sumanu ži buvo dar dalyvauti, ar gal vi
skaitytojus pasiekė naujas
A. Šiaurienė yra tikra idealis
mo, daug pinigų. Birutė Jasai sai jų nebuvo. Jie perėjo per ki
„Varpas", Nr. 30. Nuo pat te. Ji yra įtikėjusi dr. V. Kudir
tienė ir Gražina Liautaud pa tas tautinių šokių šventes nuo
įsisteigimo 1889 m. ..Varpas" kos puoselėtus tėvynės meilės ir
kviestos į šventės rengimo ko mažiukų vaikų iki suaugusių,
gyveno mūsų tautos kasdieninio krikščioniškojo h u m a n i z m o
mitetą, lėšoms telkti komisiją. jie jose dalyvavo patys, tad
gyvenimo rūpesčiais. Šiandien idealais. Šiems idealams jauno
Abi nuostabaus darbštumo, su puikiai žino ir supranta, ko nori
Lietuva nekantriai laukia naujo se mokinių širdyse įskiepyti ji
manumo ir ryžto. Jos dirba įvai ir ko reikia šokėjams, ko reikia
Seimo rinkimų, t a d ir šio yra įkūrusi moksleivių kudirriose organizacijose, eidamos at publikai — lietuviškajai visuo
numerio vedamasis yra skirtas kaičių organizaciją. Jos straips
sakingas pareigas. Apie jų dar menei. Ateidami į komitetą, jie
rinkimams. Redaktorius sako: nį papildo kita mokytoja A.
bus visuomenė gerai žino. Lai atsinešė praeitų tautinių šokių
„Tie žmones, rinkdami į Seimą Kibirkštienė. Šiandien kudirko, atrodo, nei viena nei a n t r a švenčių patirtį, didelį entuziaz
idealistus ir balsuodami už kaičių organizacija veikia 19
per daug neturi, bet jas matome mą ir norą surengti gražią bei
demokratijos idealų siekiančių mokyklų Lietuvoje. Kudirkaidar vieno s u n k a u s ir atsakingo didingą X — jubiliejinę tautinių
partijas, išves kraštą iš skurdo". čiai ruošia suvažiavimus, vasa
šokių šventę. Jie prašė ir mūsų
darbo komitete.
Šioje Atlanto pusėje be redak ros stovyklas, ekskursijas į
talkos.
Taigi, ar galima atsisa
Tad šia proga ir užkalbinome
toriaus tais klausimais rašo dr. istorines vietas, literatūrinius
kyti
jiems
padėti šią šventę su
K. Karvelis ir J. Daugėla. O iš vakarus, vaidinimus. Leidžia Gražiną ir Birutę.
rengti?
Jokiu
būdu ne! Tai ir
— Kas gi J u s p a s k a t i n o ap
anos pusės išsamius straipsnius mas jų organas „Varpo gaus
„Suk, suk ratelį"... Vaizdas iš vienos buvusių tautinių šokių šventes Rosemont Horizon patalpose.
buvo
paskata.
Reikėjo kai ką
parašė P. Noreika ir R. Ozolas mas". Kudirkaičių veikla „Var siimti dar vieną s u n k ų lėšų
Viso pasaulio — ir Lietuvos — šokėjai stropiai ruošiasi dalyvauti šiemetinėje, įvyksiančioje liepos
sumažinti kituose darbuose, su
6 d. toje pačioje salėje.
(redaktorius jį jau laiko nuola pe" pavaizduota nuotraukomis. telkimo darbą?
mažinti laisvą laiką ir visą
— Pažiūrėkime į X lietuvių
tiniu žurnalo bendradarbiu). Šia proga pažymėtina, k a d
dėmesį bei darbą skirti lėšų tel per 12,000 laiškų JAV lietu šventės iki šventės, juos tai pa Tačiau neturėtume užmiršti ir
Visi šie autoriai pabrėžia, kad kudirkaičių judėjimą Lietuvoje tautinių šokių šventės komite
kimui.
viams, prašydami prisidėti prie laiko lietuviais. Šventėse jie turi savo kiemo, Amerikos, Kanados
dabartinė Seimo dauguma yra visokeriopai remia A. Masionio to sudėtį — su keliomis išimti
— Be abejo, darbas jau įpu šventės rengimo. Balandžio vienintelę progą pabendrauti su ir kitų kraštų lietuvių jaunimo.
komunistinio palikimo ir nau fondas Čikagoje. Fondo pir mis, daugumas komiteto narių,
J e i mes čia neišliksime, jei mes
doja diktatūrines priemones, mininku yra „Varpo" redakto jau čia Amerikoje gimę ir augę sėjo. T a d kaip sekasi lėšas mėn. siusime laimėjimus, o ge kitu lietuvišku jaunimu. Todėl
čia pasklisime ir išnyksime, kas
jiems
mes
turime
visokiomis
iš
gužės
mėn.
dar
kartą
siusime
vi
tuo pačiu smukdo šalies ekono rius A. Kučys. Jis yra ir kudir žmonės. Pradedant organizaci telkti š i u o metu?
reikalui esant padės Lietuvai?
galėmis
padėti.
Taigi
mūsų
no
— Lėšų telkimas nėra leng siems prašymus aukoti, daly
minį gyvenimą ir sudaro sąly kaičių organizacijos g a r b ė s nio komiteto pirmininke, dar
rai
geri,
norime
ir
turime
vi
O Lietuvai ateityje d a r gali
vauti
šventėje
ir
t.t.
Kreipiamės
bus atlieka jaunesnieji. 1957 vas. Reikia rašyti laiškus, siųs
gas vyriausybės pareigūnams pirmininkas.
siems
padėti,
bet
tai,
aišku,
pri
reikėti
daug mūsų pagalbos.
į
visus,
kurie
gali
didesne
auka,
ti, prašyti ir laukti nuoširdžių
sauvaliauti. Dėl to valdžioje
Pavarčius šį „Varpo" numerį,
klausys
ir
nuo
mūsų
visuome
Mūsų
visų
didžiausias prašymas
didesne
suma
prisidėti.
žmonių — rėmėjų atsakymų, jų
vyrauja korupcija, kyšiai ir
tenka pasidžiaugti, k a d j i s
nės,
kiek
ji
mus
rems.
yra:
padėti
ir prisidėti surengti
Pirmieji mūsų didieji mecena
atsiliepimo.
kitos negerovės.
rūpestingai paruostas, jaučiama
gražią
ir
didingą
X-tąją jubilie
tai:
Gražina
Liautaud
su
vyru
— Ar šventei p a r a m o s susi
— Kaip į jūsų šauksmą at
Visi autoriai sutaria, kad šių redaktoriaus r a n k a . Mūsiš
jinę
tautinių
šokių
šventę. Nuo
paaukojo
2,000
dol.;
dr.
Jonas
l a u k i a t e iš fondų, turtingų or
siliepia visuomenė, kiek jau
metų rinkimai palauš LDDP-jos kiams bendradarbiams iškelia
širdžiai
kreipiamės
į visus ir
Adomavičius,
dr.
A.
Strikas
ir
ganizacijų?
surinkote pinigų ir kiek dar
daugumos diktatūrą, bet nei vus į dausas, redaktorius suge
prašome
aukoti
ir
dalyvauti
Standard
Federal
bankas
paau
—
Kreipėmės
j
Illinois
Art
reikia?
vienas jų aiškiai nenumato, bėjo surasti kūrybingų bendra
šventėje. Kaip būtų gražu, kad
kojo
po
1,000
dol.
Ir
tikime,
kad
Council,
tikimės
iš
ten
šiek
tiek
— Visuomenės atsiliepimas,
kokie politiniai junginiai bus darbių Lietuvoje. J i e suriša
Rosemont Horizon sale būtų ne
sakytume,
nėra per blogas, bet tai pirmosios kregždės ir bus jų paramos gauti. Kreipėmės j Lie
pajėgūs sudaryti naują daugu žurnalą su mūsų gimtosios že
tik šokėjų, bet ir žiūrovų perpil
galėtų būti geresnis. Kovo mėn. daugiau. Daug asmenų jau yra tuvių fondą, tikime, gal gau
mą. J. Daugėla deda daug vil mės viengenčiais, ir tuo būdu
dyta.
įvykusiame posėdyje, peržiūrė atsiute po 500 dol. ir po 250 dol. sime. Mūsų organizacijos nėra
čių, kad mažosios partijos apsi šiandieninis „Varpas" sėkmin
Visiems
aukotojams
komitetas
Mūsų darbo sėkmė. Jūsų, mie
per daug turtingos, jos visos gy
j u s visas įplaukas, turėjome
jungs į vieną centro sąjungą. Ši gai vykdo jo steigėjo didžiojo
yra labai dėkingas už aukas ir vena iš aukų, ypač jaunimo or li tėvynainiai, rankose.
10-tąją
dalį
numatyto
biudžeto.
„ c e n t r o srovė y r a b ū t i n a varpininko dr. V. Kudirkos
— N u o š i r d ž i a i d ė k o j u lėšų
ganizacijos, bet tikimės, kurios
Šventei artėjant, tikimės, kad lauksime jų daugiau.
išlaikyti p u s i a u s v y r ą t a r p valią: „Kiekvienas iš mūsų turi
t
e
l k i m o komisijos p i r m i n i n 
gali
prisidėti
—
prisidės.
— Ar komitetas numato iš
visuomenė sukrus ir pasidarys
kraštutinių kairės ir dešinės žinoti, kur lietuvis verkia, o kur
k
ė
m s G r a ž i n a i i r Birutei u ž
surinktų
lėšų
apmokėti
šokių
— Kokių turite konkrečių
dosnesnė.
pažiūrų". Tačiau centristų džiaugiasi, kur vargsta, o kur
p
a
r e i k š t a s mintis i r l i n k i m e
grupėms,
atvykstančioms
iš
pageidavimų lietuvių visuo
— Kokius metodus šį kartą
vadovas Ozolas mano: „Kad ir turtuose, k u r apleistas ir nu
s
ė
k
mės!
Lietuvos,
Pietų
Amerikos
ir
menei?
vartojate, telkiant lėšas, ar
visokias rinkimų kombinacijas skriaustas, o kur laisvas ir lai
kitur,
kelionių
išlaidas?
— Visokeriopos paramos šokių
atsiranda mecenatu, stambių
sudarys vidurio jėgos, jos mingas, idant matytume, katrą
— Komitetas, kiek galės, tiek šventei! Prašome aukų, kiekvie
aukotojų?
neįstengs sukurti savo inten brolį reikia gelbėti ir nuo kurio
— Sausio mėn. išsiuntėme parems šokių grupių išlaidas. na auka yra įvertinama ir rei
Gražina Liautaud
syvumu kairės ir dešinės rinki prašyti pagalbos".
Ne tik kelionės, bet ir jų pra kalinga, a r tai būtų 10 dolerių
miniams spaudimams prilygs
gyvenimas komitetui kaštuos ar 1,000, kviečiame visus mie
tančių veiksnių".
labai daug. Negalime ir neti lus tėvynainius pagal išgales
AMT A
A. Šidlauskas kiek ilgesniu
kime, kad mums pasisektų apie aukoti ir padėti surengti gražią
straipsniu aptaria savųjų ir
pusantro šimto šokėjų apgyven ir didingą jubiliejinę-dešimtąją
r
svetimųjų investicijų galimybes
dinti šeimose. Yra vasaros lai Lietuvių tautinių šokių švente.
į Lietuvos ūkį. J i s tiki, kad
kas, atostogos ir sunku surasti Didžiosios šventės yra lyg atlai
dabar šioms investicijoms yra
5058 S. Archer, C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 • Tel.: 312-838-8888
tiek gerų žmonių, kurie priim dai, k u r susirenkame iš visur
palankios sąlygos, bet taip pat
tų atvažiavusius svečius šokė maži, jauni ir seni, susipažįs
I
msako. kad „nereikia pamiršti ir
jus. Tam reikalui reikės nema tame, atsipažįstame, bendrauja
Sf T.YrRA!. * FASST3B<i '
tų milijardinių sumų, kurias
žai pinigų. Ypatingą dėmėsi ko me. Tai sustiprina mus visus
SPECIALIOS
lietuviai išvežė ir saugo užsienio
mitetas kreipia j Pietų Ame lietuviškoje dvasioje, suburia
bankuose, ir investuoti gimtinė
rikos šokių grupes. Pietų Ame jaunimą, palaiko jį lietuviškai
jf..«~.
"••''•''•H
KAINOS
je dar neketina... tokių kapitalų
rikos jaunimui šokių šventės lie gyvą. Paskutiniuoju metu mes
užsienio bankuose šiandien guli
tuvybės išlaikymui turi gyvy visi stengiamės kiek galima pa
T e n i r atgal
apie 2.5 milijardus dolerių". Tad
binės reikšmės. Jie gyvena nuo dėti Lietuvai, Lietuvos žmogui.
Birutė -Jasaitienė.
kaip galima laukti užsienio
Vilnius
$705
investicijų, jeigu patys lietuviai
veža savo pinigus į užsienį
Riga
$705
The Best to the Balticsl
ir „gimtinėje investuoti ne
Tallinn
$705
PHONE:
(708)430-7272
ketina"?
FAX:
(708)430-5783
Minsk
$705
Politinių kalinių s-ga Lietuvo
Belmont/Central
NEW OFFICE
je išleido jau 14 „Laisvės Kovų
9525 South 79* Avcnue. Hkkory HHIs, IL 60457
8512 Golf Rd
5637 W. Belmont
archyvo" tomų. Juos išsamiai
Niles, IL 60714
Į v i e n a . puse
Tel. 312-237-4747
aptaria tas pats A. Šidlauskas.
1996 METAIS KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS
Tel.
847-581-9800
Br. Raila pastebi daug netikslių
Vilnius
$485
North Side
mūsų kūrėjų įvertinimų V. Dau
Belmont/Laramie
3000 N. Milwaukee
Riga
$485
jotytės ..Lietuvių literatūros"
Lithuanian Highlights
5150 W. Belmont
Tel. 312-489-4999
vadovėlyje. O V. Bildušas ver
TOURf
DEPMTUM
Tallinn
$485
Tel. 312-685-2020
SMM2a.T11S
M»y28
$1M7
tina naują didžiojo politiko
Far N o r t h
J U M 10
$20M
M1M.T13LS
Minsk
$485
demokrato M. Sleževičiaus Vil
070U.T12LS
$20M
JutyS
4801 VV. Peterson
OUT OF STATE
AL0B14LT12S
Aug. U
$200
niuje išleistą monografiją. D.
$2ora
MMLT12L
StptS
Tel.
312-725-9500
Daugėla rašo „Lietuvių partijų
l-(800)-342-5315
bendradarbiavimo" klausimu.
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Lietuvos spaudoje pasirodė
keli provokaciniai straipsniai,
kuriuose kaltinami tautininkai,
kad jie anuo metu savo veiklai
gaudavo piniginę paramą iš
bolševikinės Rusijos ambasados.
A. Kučys gina tautininkus ir
tvirtina: ..Nei Smetona, nei
Voldemaras, nei kitas kuris
tautininkas anuo metu Lietuvos
nepardavė ir jos gyvybinių inte
resų neišdavė" įdomu, kad
patys tautininkai išeivijoje šiuo
klausimu nėra pasisakę.
Labai aktualus yra mokytojos
A. Šiaurienės straipsnis. Ji
iškelia šiandien Lietuvoje
svarbu klausima: „Mokykla be
teikiamų mokslo žinių, padėtų
vaikui suvokti tikrąsias gyveni
mo vertybes, ugdytų jo tautinę
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PAŠOME LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE. KAUNE IR PANEVĖŽYJE.
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VIENUI VIENAS
JONAS UMANTAS
1995 metų spalio pabaiga.
Salvador (Brazil). Negrų, mula
tų ir baltųjų, katalikų ir afrikie
čių religyų, papročių, švenčių,
karnavalų mišinys. Čia Ž. Amadu parašė romaną „Senasis jū
rininkas", čia nepraeina nei sa
vaitės be karnavalo, čia labai
lengvai užmezgamos pažintys.
Ką vėliau patyriau ant savo kai
lio, kuomet turėdama 7.5 mėne
sio nėštumo ir nebegalėdama
įsisprausti į jachtos galjūną
turėjo išvykti namo Reda —
mano žmona. Aš likau vienui
vienas, nes net voriukas, kuris
ilgai keliavo k a r t u su mumis,
paliko mane, greičiausiai susi
radęs „girlfriend".
Spalio 23 d. Palydėjęs Redą,
grįžtu į tuščią jachtą, o dar lyg
tyčia pradėjo lyti. Papūtė pa
lankus vėjas, kurio mes lau
kėme nuo Rio de Janeiro, bet
dabar po viso. Jachtos: anglų,
olandų, belgų irgi išburiavo, o
mes buvome per savaitę neblo
gai susigyvenę. Belgas, tai
pažįstamas nuo Cape Horn. Ten
buvome susitikę. Padūsavo, kad
buriavo septynerius metus ir
neturėjo problemų, o pakliuvo į
Salvador... dabar buriuos jis ir
ji. Beje, išsiskirdamas su mumis
pasakė, kad pasaulis mažas ir
po kurio laiko mes tikrai vėl
susitiksime. Tikiu tuo, nes tai
įvyko jau ne vieną kartą.
Dabar tuščia, nors kauk...
Spalio 24 d. Nuo pat ryto ruo
šiuosi rytdienos išplaukimui.
Nulėkiau ir nusipirkau kuro. Po
to reikėjo tvarkyti formalumus,
ne ir ,žinoma, „kapitonijoj" su
gebėjo padirginti. Aukščiausios
klasės biurokratai, sausumos jū
rininkai. Brazilijos NAVY jūro
je nei an žiburiu nerasi, tik uos-

t.y., spalio 25 d. 10 vai. r., su
žinojęs, k a d Reda namuose ir
viskas tvarkoje. Iš pradžių pū
tęs vėjas pasisuko į šiaurę. Ne
blogai, jei daugiau nesisuks, bet
gali t a i p atsitikti, nes silpsta.
Gal iki Sao Roque iškyšulio su
spėsiu, kur situacya turi keistis.
• N a k t į turėjau ir lietaus, ir
škvalų. Dabar oras nusistovėjo.
Buriuoju išilgai pakrantės. La
bai v a r g i n a žvejų laiveliai, nes
reikalauja nuolatinio dėmesio ir
tai, kad nedirba autopilotas. Ža
dėtų naujų atsarginių dalių iš
Rio de J a n e i r o nesulaukiau.
Štai t a u brazilų „greitasis paš
tas".
Apsilenkiau su saule. Nuo šiol
ji vėl pietinėje pusėje, kaip
m u m s , š i a u r i n i o pusrutulio
gyventojams, įprasta, o ne šiau
rinėje, bet nuo to vėsiau nepasi
darė.
S k a i t a u , norėdamas pabėgti
nuo vienatvės minčių.
Spalio 28 d. Trūko „baby" štagas (laivavirvė, iš priekio lai
k a n t i stiebus), buvusi vanta.
Matyti buvo „pavargusi". Užve
du laikiną „ b a b y " štagą. Kur
sas — į Recife, neplanuotas užėjimas.
Nėra ramybės, plaukiant
išilgai p a k r a n t ė s , nuo žvejų
„džonkų"' nei dieną, nei naktį.
Apsilenkiau tik su keliais dide
liais laivais, nes esu gana arti
kranto. Pradėjau „valgyti" kny
gas, kaip anksčiau, būdamas
jūroje. Deja, skaitymas anglų k.
y r a s u n k u s , nes m a n tai nauja.
Praėjo pirmų dienų susijaudi
n i m a s , pradėjau valgyti. Su
m i e g u p r a s č i a u . Debesys
u ž t r a u k ė dangų, nėra saulės —
palaima.
N a k t į buvo nulėkęs vėjinio
autopiloto nukreipiamasis blo
Maisto pirkimas apsiribojo kas. Pavyko sutvarkyti. Na, ir
turimų pinigų kiekiu. Pagrin žinoma n a k t i n i a i burių rifadinio maisto teko atsisakyti. v i m a i , i š r i f a v i m a i (sumaži
Teks pagyventi valgant lietuviš n a m a s ir padidinamas burės
kas kruopas, užsilikusias nuo plotas). Po pusiaunakčio kelin
praėjusių metų.
t a n a k t i s iš eilės atsiranda de
Gražiai pabendravau su bu besys, a t s i r a n d a darbo su bu
riuotoju iš Pietų Afrikos respub rėmis ir m a n . Galėtum nieko
likos. Jis olandas, beveik 50 nedaryti, bet tuomet yra didelė
metų pragyvenęs ten. Nura tikimybė, k a d vėjas sudraskys
mino, papasakojęs, kad Cape bures.
Town gyvenimas vyksta po se
K u o m e t vėjas aprimsta, ima
novei ir jis toks pat puikus. Gy didelė p a g u n d a dar daugiau pa
venti yra saugu, svarbu nei jski didinti burių plotą, bet n e r a m u
kur nereikia, tik šalies šiaurėje dėl „ b a b y " štago.
juodieji pešasi tarpusavyje. Ant
Paryčiui neblogas „monstras"
jo jachtos plevėsavo nauja PAR kirto mano kelią, naudodamasis
vėliava, kas iš pradžių man didžiojo teise, jei nebūčiau buvęs
buvo paslaptis.
denyje nesunku nuspėti, kuo tai
Laukiu, kol Reda atsidurs na galėjo baigtis.
muose, kad galėčiau paskam
Spalio 30 d. Recife. Aš j a u čia.
binti ir užsitikrinęs, kad viskas Įplaukti buvo nesunku, nes
tvarkoje, ramiai išburiuoti. Bet prieš metus buvau šiame uoste.
tai bus galima padaryti rytoj ry N i e k a s n e p a s i k e i t ę . S e n a s ,
te, nes dabar greičiausiai ji tik surūdijęs tanklaivis tebestovi
Miami.
t e n p a t prie molo, jachtklubas
Spalio 26 d. Išburiavau vakar, vietoje. Į jį, kuriame buvome su

1931 m. jei neklystu, profeso DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn 27 d.
rius Tadas Ivanauskas vyko į
Iš p a r t i z a n ų istorijų (26)
ekspediciją, į Amazonės ba
seiną. Daug eksponatų iš šios
ekspedicijos yra Kauno zologijos
muziejuje. Ir dabar kažkur
Amazonės viduryje misijonieriaus darbą dirba lietuvių dvasi
HENRIKAS KUDREIKIS
ninkas.
Lietuvos partizanų eilėse da
Rimsta pietryčių pasatas. lyvavo geras būrys plunksną
Patekau į štilinę zoną (be vėjo). valdančių vyrų ir moterų. Jie —
Taip ir turėjo būti. Prieš tai Lietuvos rezistencijos karo ko
plaukiau normaliai, vidutiniš respondentai: Juozas Lukšakai po 150 jūrmylių per parą, Daumantas, Vytautas Šniuolis
neskaitant tos audringos nak — Vytenis, Pranas Ivonis-Klajūties, kuomet buvo dar daugiau. nas, ir visa eilė žinomų ir
Ramybę naktimis sutrikdo tik nežinomų.
vienas, kitas laivas tolumoje.
Praeitų metų lapkričio mėn.
Nors vienas visai nepastebėtas suėjo 50 metų, kai 1945 m.
išlindo šalia. Apsiėjo. Atsigeriu lapkričio 1 d. buvo pradėtas
vandens ir vėl einu pamiegoti leisti V y t a u t o
apygardos
eilines 20 minučių.
laikraštėlis.
Paprastai naktimis keliuosi
Alfonsas Daunys prisimena,
apsižvalgyti kas 20 minučių. kai gretimo būrio vadas J.
Žinodamas savo greitį ir apy Ž i l ė n a s - S t u m b r y s a t s i v e d ė
tikriai komercinių laivų greitį jauną nepažįstamą vyrą. Tai
bei pasiskaičiavęs matomumo buvo Pranas Ivonis-Klajūnas,
ribas priėjau išvados, kad ilgiau paskirtas redaguoti ir leisti
French Guiana — viena iš aplankytų vietų kelionėje laivu.
Katinaitę. Pakankinę netoli
neišeiti į denį negalima, jei nori Vytauto apygardos spausdinį.
Kuktiškių bunkeryje, seserį
Linu pernai, nėjau — brangu. te. Truputį „paburiavęs" motoro laiku pastebėti kitą laivą.
Pranas Ivonis-Klajūnas buvo Jadvyga paleido, bet nepilname
Įdomūs apima jausmai vėl at pagalba, sulaukiau palankaus
Iki Kourou (French Guiana) baigęs aukštąjį mokslą ir tį brolį Stasį prie bunkerio
sidūrus po metų čia, nes tai vėjo. Priešinės srovės nebėra, liko 620 jūrmylių.
mokėjo dvi svetimas kalbas.
nušovė. Katinaitę išvežė ir
buvo pirmas sustojimas P. Ame tai pirmyn. Iki šios dienos vidur
Lapkričio 8 d. Nepraėjus ir
Laikraštėlio p a r a m a i par nuteisė, bet dėl sužeidimų ji
rikoje, perburiavus Atlantą dienio nuburiavau 164 jūrmy valandai po parašyto sakinio
tizanai pasiskirstė pareigomis. greit mirė.
les, t. y. per 32 valandas. Seniai
dviese.
„Iki Kourou (Franch Guiana) Alfonsas Daunys privalėjo iš
Po metu kaimynai redakto
Su valtele tuoj pat atskuba buvau pasiekęs tokį rezultatą. liko 620 jūrmylių", t.y. lapkričio Ažugirio pašto atnešti radijo
riaus
tėvą rado nušautą savo
Nuolatos
t
e
n
k
a
budėti,
nes
nuo
klubo tarnautojas ir nuplukdo į
5 d., sekmadienį, :140 v.v. sulū a p a r a t ą , p a r i n k t i r y š i n i n k
a
i
m
e
. Jo lavoną išsivežė
vidurnakčio
pastoviai
aplanko
krantą, kas labai malonu. Ten
žo autopilotas. Povandeninė kę-platintoją.
I š s p a u s d i n u s stribai. Besislapstančią seserį
škvalai
su
lietumi.
Vieno
jų
pristato žmogų, kalbantį angliš
dalis lūžo per suvirinimą. Ir nu laikraštėlį jis privalėjo t a i
Jadvygą suėmė ir apkaltino
kai. „Norite dušo. Gerai. Reika metu puikiai išsimaudau gėlu skendo.
pristatyti štabui ir Girinio t u r i n t ryšių su partizanais ir
lai po to". Iškart matyti, kad vandeniu. Tik ar ilgam, nes jūra
Tenka vairuoti po 18-20 kuopai Seduikiuose. Redakto kad ji nužudžiusi savo tėvą.
pats buriuotojas. Vėliau pa irgi „prausia".
valandų per parą, o kito pasi rius parinko viršeliui vinjetę, Tolimesnis jos likimas ne
gelbsti viskuo, ko prašau. Grįž
Paryčiui vėjas pradėjo spaus rinkimo ir nėra. Jokios pavai- spausdinimo ir platinimo darbe žinomas.
t u atgal į jachtą.
ti prie Sao Roque iškyšulio. Ar ravimo sistemos: su papildoma dalyvavo visi partizanai. Buvo
Tolimesnis redaktoriaus P.
Apžiūrėjęs „baby" štagą, ap pavyks iš karto apeiti iškyšulį, bure, amortizatoriais, virvu spausdinama šapirografu bei
Ivono-Klajūno likimas taip pat
tėmis ir panašiai neišlaiko jach p l a t i n a m a kitose p a r t i z a n u
tinku jį dar keliose vietose ar reikės laviruoti? Apėjau.
liūdnas, kaip ir visu kitų
Pagaliau pakliuvau į pietry tos pilname kurse.
trukusį. Kitų takelažo trosų ap
r i n k t i n ė s e , k u r l a i k r a š t ė l į partizanų spaudos žmonių.
žiūra likau patenkintas, neskai čių pasatą (pastovus vėjas), bet
Pirmadienį neįvertinau sau padaugindavo. Nuo 1945 metų
Klajūnas tęsė rezistento
tant kairiojo borto
ranto Gai- neilgam, nes jis greit baigsis. lės ir gavau saulės smūgį, kaž iš Šmuiliškių kaimo pradėjo
likimo dalia iki 1948 m. Tų
vavirvė), kurios viena gysla trū Artėju prie man palankios ką panašaus jau esu turėjęs sklisti laisvas žodis.
metų vasarą, vejamas rusų
kusi. Taip plaukiojimas žiemą Guiana srovės. Ji pridės prie nu anksčiau. Nedaug betrūko, kad
Žinia apie laikraštėlio pasiro karinio dalinio. Klajūnas sušu
Pietų Atlante bei jachtos amžius eito kelio per parą nuo 18 iki 40 Dėčiau atsidūręs kur nereikia, dymą greit pasiekė NKVD. Bet
kęs lauke bedirbančioms mote
atseikėjo savo. Reikia leisti, bet jūrmylių, tai bent!
bet įvirtau jachtos vidun. iš karto jiems nebuvo lengva rims: „Mane jie vis tiek nušaus,
nėra pinigų ir laiko laukti, nes
Vandenynas tuščias. Tikriau Atsigaivaliojęs viduje, puoliau susigaudyti, kur jis leidžiamas. pastatykite kryžių mano žuvi
iki gruodžio 1 d. turiu būti Kari
siai žvejams lapkričio 1 d. irgi gerti vandenį ir įsitaisęs šiokią Laikraštėlį bandyta spausdinti mo vietoje". Ten pat jis žuvo.
buose, kad galėčiau pradėti
neeilinė. Pasisiuvau prancūzų tokią pavėsinę, tęsiau savo dar kas dvi savaites. Šmuiliškėse Palaidotas Gaivenių kapinėse.
dirbti ir grąžinti skolas. Skolos
buvo išleisti 6-8 numeriai. Dėl
„Redaktoriui Pranui Ivor.iuivėliavą, juk plaukiu į French bą — jachtos vairavimą.
— mano ir Redos „biznio" —
NKVD persekiojimo redakto Klajūnui, kaip Vytauto apygar
Vėl
plyšo
grotas
per
anksčiau
Guiana.
plaukimo aplink Cape Horn.
Lapkričio 3 d. Pusryčiams susiūtą vietą Rio de Janeiro. rius leidybą pradėjo kitoje slap dos spaudos pradininkui, reikė
toje vietoje. Pradėjus nepapras tų pastatyti ne tik kryžių jo
Tikiuosi, kad trosai išlaikys, denyje radau didžiulę skrai Blogas burių meistro darbas.
to veiklą NKVD daliniams, visi žuvimo vietoje, bet ir įrašyti jo
Autopilotas
nedirba
dėl
truku
nes vėjas visuomet turėtų būti duolę. J i tuoj pat atsidūrė kep
į dešinį bortą, trūkęs kairėje tuvėje. Po užvakar ramios nak sio dirželio. Iš Rio de Janeiro partizanų junginiai pasitraukė pavarde Utenos partizanu pan
pusėje, t.y. pavėjinėje pusėje. telės ir ryto vidurdienį vėjas siųstas į Salvador brazilų grei į tolimesnius miškus.
teono koplyčioje šalia kitų,
Partizanais apsirengę enkave Lietuvai nusipelnusių vyrų",
Atsimiegojau už valandas, pradėjo stiprėti su vienu grotu tuoju paštu, matyt keliauja iki
distai 1946 m. vieną gegužės „Tremtiny" rašo buvęs par
kurių pritrūko buriuojant. Pa (apatinė burė), suimtu dviem ri šiol.
Vėjo vos yra, o jachta juda 4-5 naktį suėmė redaktoriaus seserį tizanas Alfonsas Daunys.
valgiau ir bėgu į prancūzų kon fais (spec. raiščiai, reguliuojan
sulatą. Viza yra. Kad galėtų ją tys plotą) turėjau ištisą naktį mazgų greičiu. Labai stipri Jadvygą, nepilnametį jo brolį
1995 m. rugsėjo 20 d. šį
man duoti, prancūzų konsulatas nemažiau 7 mazgų greitį. Puiki Guiana srovė net 4 mazgų grei Stasį ir iš gretimo Aviniškių pasaulį paliko Rokiškio ap
Rio De Janeiro užklausė Pary buvo naktis. 11.02 vakare turė čio. Iki Kourou — 245 jūrmylės. kaimo partizanų ryšininkę Ona s k r i t i e s J ū ž i n t ų v a l s č i a u s
Dvi savaitės, kaip palikau
žių, bet, ačiū Dievui, atsakymo jau savaiminį halsą (laivo kur
p a r t i z a n ų veikėja
Janina
ten l a u k t i nereikėjo. Buvo sas vėjo atžvilgiu). Pasėkoje Salvador — .jubiliejus". Blogas laivų, bet jie turėdavo visas Jackevičiūtė-Nemeikšienė, Ji
pasakyta, jei rezultatas bus tei trūko giko (ant kurio ištempia vanduo. Pradėjo dvokti, nepa pagal t a r p t a u t i n e s n o r m a s nuteista 25 metams Sibiro. Jos
giamas, galėsiu ją gauti Recife. mas apatinės burės kraštas) ato- dėjo nei chloras, kurio buvau priklausančias šviesas.
vyras, taip pat partizanas ir
Salvador sužinojau, kad viskas tampos blokas. Jį pavyko greitai įpylęs į vandens statinę, bet su
(Bus daugiam Sibiro tremtinvs. mirė 1986 m.
gerai. Neplanavau užsukti į Re sutvarkyti. Po vidurnakčio išėjo dumbliais tai — penicilinas.
cife, būčiau plaukęs tolyn ir bū iš rikiuotės autopiloto per
Apsižiūrėjau, kad dirba toron
čiau neprašovęs, nes Franch davimo štanga. Gerai, kad turiu tiškio B. Stundžios dovanotas vi
;
Guiana buvau priverstas prasto
'. / '
A
vrr.V
A
v*t/y
A
-JTHJ
A
JĄ-fj
atsarginę, bet iki ryto teko vai zualinis pelengatorius. Paslap
vėti beveik dvi savaites, o ar tu
tis tame, kad magnetinės rodyk
ruoti pačiam, nes mėnulis jau
riu vizą, niekas ir nepaklausė.
lės turi ne tik horizontalų, bet
buvo nusileidęs, o ką ten
Europa. Kuomet reikėjo už ją,
ir vertikalų nukrypimą. Pietų
tampsoje sugrabaliosi? Ryte
vizą, apsimokėti, paaiškėjo, kad
pusrutulyje ji buvo tokia didelė,
viską pavyko sutvarkyti, vai
šią vasarą k v i e č i a m e keliauti su m u m i s .
n e t u r i u b r a z i l i š k ų pinigų.
kad rodyklė paprasčiausiai
ruojant koja, kad rankomis ga
Konsulato darbuotojai, man
užstrigo. Ir tik čia, šiauriniame
901
Lithuania and Larvia Jevvish Heritage
lėtum dirbti iki pusės persisvė
„paverkšlenus", nusižengdami
pusrutulyje, vėl pradėjo dirbti.
10 dienu kelionė
gegužės 19-28
ręs
už
borto.
priimtai tvarkai, iškeitė juos
Magnetiniai kompasai, pelengaPusryčiams
turėjau
anksčiau
Taste of Lithuania
vietoje. Štai tau ir prancūzai.
toriai yra daromi specialiai
902
aprašytą skraiduolę. Vėjas — pietų ar šiaurės pusrutuliams
Bendravome tik anglų kalba.
birželio 8-17
10 dienų kelione
besikeičiančios krypties. Ne atlikus horizontalaus ir vertika
Discover Lithuania
903
Laimė, kad atsargoje turėjau tvarkinga banga Sunku buvo laus nukrypimų apskaičiavi
liepos 7-19
13 dienų kelionė
reikiamo troso „baby" štago prisiversti (tokiam orui esant) mus, kad rodyklė galėtų laisvai
pakeitimui. Čia surasti tokių valgyti, bet gaila žuvies — pra sukinėtis ant savo ašies.
Baltic Tour
904
dalykų praktiškai neįmanoma, puls. Pabandžiau vieną gabaliu
rugpjūčio 3-17
Su
viena
ranka
vairuoju,
o
1? dienu kelionė
o jei surastum, tai mokėtum ką, vėliau kitą... ir neliko jos.
kita rašau. Įsigudrinau ir rifuoLiūdnoka vienam. Reikia pri
fantastiškus pinigus.
Roots Tour to Lithuania
905
ti, ir halsuoti, ir keisti bures vie
siversti
pamiegoti,
nes
j
a
u
para
rugsėjo 7-21
15 dienu kelionė
Iki French Guiana dvi savai
nas pats, neturint autopiloto.
be
miego.
Kas
laukia
toliau,
ne
tės kelio arba 1,500 jūrmylių,
Lapkričio 10 d. Kourou. AtbuImperial Splendors of Germany.
906
bet nuo Sao Roque iškyšulio sro aišku, o „gultis" i dreifą (laivo riavau po pietų. Paskutinę
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austrių
vė ir vėjas „dirbs" man palan nuplaukimas nuo kurso dėl vėjo naktį prieš Kourou perdegė
geg. 25-birž. 4
11 dienu keli- me
kia kryptimi. Kaip seniai tai poveikio) nesinori.
kompaso apšvietimo lemputė.
Fjords of Nonvay
907
buvo.
Lapkričio 5 d. Tvanku. Drėg Teko kursą kontroliuoti, pasirugsėjo 7-16
10 dienu kelione
Lapkričio 1 d. Sao Roaue išky na. Karšta. Aišku, kad randuo šviečiant elektriniu žibintu
šulys. Vėlinės. Šiandien Lietu si ekvatorinėje zonoje. Šiandien vėliu. Paskutinės mylios buvo
Spain, Morocco & Portugal
908
voje Vėlinės. Šiaurės Amerikoje ryte persiritau iš pietų pusrutu- sunkios. Palyginus nueitų
rugsėjo 13-29
17 lienų kelionė
šią dieną krečia juokus. Juokus lio į šiaurės, iš pavasario į ru- mylių skaičių per paskutines
penkias paras, matyti jų mažė
iš mirties. Lietuvoje kitaip. Min- denį.
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos
tyse dažnai prisimenu žmones,
Esu Amazonės upės deltos jimas. Išsekimas po truputį ėmė
prašome kreiptis į mūsų raštinę.
kurių jau nėra šiame pasaulyje, platumoje. Įdomus kampelis. savo viršų.
Atminties diena. Prisiminiau ir Turiu informacijos, kad ir ten
Šelfe (povandeninis žemyno
A. Mickevičiaus kūrinį „Vėli- buriuojama, nors labai sudėtin
9439 S. K e d z i e , E v e r g r e e n Park, IL 60805-2325
tęsinys) dažnai aplankydavo
nės". Atmintis, niekur nuo jos gos gamtinės sąlygos: potvyniai, delfinai. Tai prablaškydavo niū
Tel.: 708-422-3000, Te1.:8O0-422-31<H)
nedingsi.
atoslūgiai, jų laikas ir aukštis rias mintis. Prasilenkdamas su
FAX 708-422-3163
I* Recife išburiavau anksti ry- nenuprognozuojarm.
didelėmis grupėmis žvejybinių

REDAKTORIUS PRANAS
IVONIS-KLAJŪNAS
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Lietuviai stato vasarnamius ir
iš užsienio, nes iš Lietuvos
žemdirbių buvo supirkta tik 10 Maskvos bankininkams.„Promproc. reikiamo kiekio. Kiekvie s t r o j b a n k " darbuotojai Pa
JAV LB E k o n o m i n i ų Reikalų Taryba
ną mėnesį Lietuvoje sunaudo maskvėje gavo didžiulį sklypą,
jama 30,000 tonų pašarinių grū kuriame numatyta pastatyti
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 dų. Grūdų perdirbėjų sąjungos net 40 namų. 15 namų jau pa
s k a i č i a v i m a i s , iki naujojo statyta. Matyt, ir likusius sta
tel. 703)471-1711
derliaus grūdams pirkti reikės tys lietuviai. Dabar banko dar
buotojai laukia dividendų. Nuo
dar 100 - 120 mln. litų.
N E K I L N O J A M O J O TURTO tingas priemones, kaip li
jų dydžio priklausys darbų spar
beralizuoti ne tik užsienio
RINKOJE
ta.
MONGIRDŲ DVARE
kapitalo ėjimą į Lietuvą, bet ir
AUGINAMI U P Ė T A K I A I
Pamaskvėje labai daug sta
Lietuvos nekilnojamojo turto pasitelkti pačios Lietuvos kapi
t
o
m a , t a d l i e t u v i a i staty
rinka šiuo metu kupina para talą, kol kas vadinamą šešėline
Pernai Buvusio dvarininko bininkai nejaučia ir didelės
doksų, teigė „Respublikai" Lietuvos ekonomikos puse. To Vlado Mongirdo rūmai Aukšta
konkurencijos. Lietuviai vietos
Nekilnojamojo turto įmonių aso kią patirtį turi lenkai ir estai, dvaryje (Trakų raj.) buvo
statybininkus
pirmiausia
kuomet
buvo
priimta
tam
tikra
ciacijos prezidentas Gediminas
grąžinti jo anūkui Bronislovui nurungia darbų kokybe. Kol
Bareika. Pasak jo, butų ir gyve amnestija pinigams, sukaup Mongirdui. Naujasis r ū m ų
kas ir apdailos plytos vežamos
namųjų namų kainos sparčiai tiems tuo metu, kai vyko pirki savininkas yra tolimojo plaukio
iš Lietuvos. Pasak A. Petkevi
artėja prie Europos kainų — mo ir pardavimo „epopėjos" su jimo kapitonas, todėl rūmuose
čiaus,
Pamaskvėje dirba lietu
tokie neišvengiami mūsų in nafta, metalais, kad pinigai iš dabar šeimininkauja jo sūnus
viai
iš
Jonavos, Kauno, Jur
tegravimosi į Europą šios srities užsienio bankų sugrįžtų į šalį. Viktoras su žmona Gražina bei
barko,
Prienų,
Panevėžio, Klai
Neoficialiame pokalbyje su
padariniai. G. Bareika sutinka,
4 metų sūnumi Medardu.
pėdos. Nors uždarbis n ė r a
ž
u
r
n
a
l
i
s
t
a
i
s
m
i
n
i
s
t
r
a
s
pir
kad mūsų butai ir namai prasti
Mongirdų dvaro Aukštadva didelis, bet didesnis nei Lietu
ir neverti tokių kainų kaip mininkas patvirtino, kad tokių
ryje
puošmena — 25 ha parkas voje, kur, kita vertus, staty
Vakaruose, tačiau rinka šiuo žingsnių ketinama imtis. Pasak
su
15
tvenkinių. Sovietmečiu bininkai neranda darbo ir už
atveju yra negailestinga ir taiko jo, už į Lietuvą grąžintus pini
tvenkiniuose
Aukštadvario ūkio menkesnį atlyginimą. Per porą
gus teks sumokėti 15-20 proc.
savo „žaidimo taisykles".
darbininkai
augino
upėtakius. mėnesių bent k a r t ą staty
mokesčius, bet nebus reikalau
G. Bareikos nuomone, butų
Tačiau
paveldėtojui
atiteko
tik 4 bininkai apsilanko Lietuvoje. Ir
jama jų deklaruoti. Įvairūs
kainas lemia nuolat didėjanti
veikiantys
tvenkiniai,
kitus
kaip pastebi „Respublika", kol
šaltiniai teigia, kad užsienio
infliacija. Pernai Lietuvoje visos
reikėjo
valyti.
Pasak
Viktoro,
kas nė vienas statybininkas
bankuose esama apie 2 mlrd.
kainos pakilo vidutiniškai 35
dabar po ledu ir sniegu tvenki nevedė rusės...
Lietuvos verslininkų dolerių.
proc. Be to, labai padidėjusios
niuose miega apie porą šimtų
komunalinių paslaugų, šildymo
upėtakių. Vasarą čia jų buvo 5
Rima Jakutytė
kainos daugel) gyventojų priver
kartus daugiau. Tvenkiniuose
B U S GAMINAMA
tė didelius butus keisti mažes
augo ir karpiai, lynai, lydekos.
LIETUVOS UŽSIENIO
ŠIUOLAIKIŠKA TARA
niais — prasidėjo intensyvus
Pagal sutartį su Aplinkos ap
P
REKYBOS APIMTYS
vienos krypties kraustymasis.
saugos ministerija, Mongirdai
DIDĖJA
Jau dabar būsimąja akcinės augino ir lašišinių žuvų ler
Vieno ir dviejų kambarių kai
nos Vilniuje nuo rudens padi bendrovės „Lietuvos tara" pro vutes. Jaunasis dvaro šeiminin
Lietuvos užsienio prekybos
dėjo maždaug 40 procentų. Ke dukcija vis labiau domisi pakuo kas mėgėjams teikia gražu,
apimtys
sausio mėnesį, paly
jamus
gaminius
gaminančios
turių kambarių butai beveik
pramogą — pažvejoti upėtakių. ginti su 1995-ųjų pradžia, smar
Lietuvos,
Latvijos
ir
Estijos
nebrangsta ir jų beveik neįma
Vienkartinis leidimas žūklauti
noma parduoti net ir labai įmonės, nes jos tikisi mažesnių k a i n u o j a 10 litų, o 1 kg. kiai išaugo, be to, daugiau nei
pigiai. Tai irgi paradoksas: raukšlintos taros kainų už tas, sužvejotų upėtakių — 23 litus. perpus sumažėjo neigiamas pre
žmonės priversti pigiai parduoti kurias diktuoja vienintelė Lie Turistai sutinkami svetingai. kybos balansas.
Sausio mėnesį importas virši
didelius butus, atsisakyti bent tuvoje tokios produkcijos gamin Sugautą žuvį čia pat galima
jo
eksportą 78.3 mln. litų, tačiau
minimalaus komforto ir labai toja — Vilniaus AB „Medienos iškepti, išrūkyti ar išsivirti
neigiamas
užsienio prekybos
plaušas".
brangiai pirkti mažus, bloginti
žuvienės. Turistų į šį dvarą at
saldo
šiais
metais
buvo 53% ma
savo gyvenimo sąlygas vien to
Per nepilnus metus šios įmo vyksta vis daugiau. Mongirdai
žesnis
nei
pernai
sausį.
dėl, kad bijo didelių, dažnai nės teritorijoje iškilo naujas svajoja atgautuose rūmuose
Iš viso sausio mėnesį Lietuva
jiems nepakeliamų mokesčių už gamybos cechas, technologinio įrengti viešbutį, bet tam dar
eksportavo prekių už 984 mln.
monopolines energetikų pas garo katilinė ir žaliavų sandė neturi lėšų.
litų arba 36% daugiau nei 1995
laugas.
liai. Juos pagal UAB „Klaipė
metų sausį, o importavo — už
dos
komprojektas"
projektą
pa
LIETUVIAI STATO
Specialistams įdomiausia, kad
1.06 mlrd. litų arba 25% dau
VASARNAMIUS P R I E
šiuo metu labiausiai brangsta statė akcinės bendrovės „Gar
giau.
MASKVOS
butai prastuose blokiniuose ir gždų s t a t y b a " darbininkai.
Pernai, palyginti 1994-aisiais,
Naujose,
maždaug
pusketvirto
monolitiniuose namuose nau
eksportas
išaugo 25%, o impor
Kaip „Respublikai" papa
juosiuose sostinės ir kitų miestų tūkstančio kvadratinių metrų
t
a
s
22%.
mikrorajonuose, o butų Vilniaus ploto cecho patalpose įmonės sakojo akcinės bendrovės „Sta
(AGEP, 04.23)
senamiestyje kainos beveik ne darbuotojai su prancūzų ir italų tyba" Maskvos filialo valdytojas
specialistų
pagalba
sumontavo
Algimantas Petkevičius, staty
kyla. G. Bareikos nuomone, Vil
• Transporto įmonės 1995
niaus senamiestis vis mažiau Italijoje pirktus raukšlintos bininkai iš Lietuvos jau keleri
m.
Lietuvoje pervežė 51.5 mln.
popierinės
taros
gamybos
įren
metai stato Pamaskvėje vasar
domina pirkėjus dėl to, kad tai
tonų
krovinių, 18.2 proc. mažiau
gimus.
Dabar
intensyviai
deri
namius — nuo 100 iki 400 kvad
išmiręs rajonas. „Vakare ten
nei užpernai. 11.5 proc. sumažė
nami
120
metrų
ilgio
automati
ratinių
metrų
bendro
gyvena
nuobodu, be to, ir į gatvę išeiti
jo keleivių pervežimai visuome
baisu". Perspektyviausias ir zuotos technologinės linijos mojo ploto. Namai — storom
sienom, šildomLLietuvos staty niniu transportu.
brangiausias jo nuomone, turė mazgai.
Kai linija pradės dirbti, kaip bininkus susirado ir Sibiro naf
tų būti ne Vilniaus senamiestis,
o jo Užupio rajonas, kurio geo numatyta projekte, dviem pa tininkai, norintys iš sukauptų
grafinė padėtis geriausia, be to, mainomis ji per metus išleis 35 pinigų pasistatyti namus netoli
VVAGNER
milijonus kvadratinių metrų Maskvos. Pasak A. Petkevi
tai gražiausias rajonas.
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Dar vienas Lietuvos butų rin raukšlinto kartono arba preki čiaus, sibiriečiai pamišę dėl me
Parduoda • Taiso • Priedai
kos paradoksas — dabar parduo nės taros, skirtos pakuoti bal džio, jiems reikia, kad ir lubos,
ir Reikmenys
ir
sienos,
ir
grindys
būtų
me
damų namų ir butų kainos labai dams, maisto produktams,
Virš
75 metų
dinės.
Naftininkų
vadovai
yra
skiriasi nuo statybų kainų. Sta elektro-technikos ir kitų pramo
patikimas patarnavimas
„pasimalę"
po
pasaulį,
nes
pra
nės
įmonių
gaminiams.
tytis butą ar namą Lietuvoje vis
TYPEVVRITERS • COPIERS
šo įrengti vietas galingoms
dar yra labai brangu bei nenau
FAX • CALCULATORS
skalbimo
mašinoms,
indų
plo
dinga. Dabar statant, 1 kv.
S i 10 S. PutaMkl Rd.
vimo
mašinoms,
kai
tuo
t
a
r
p
u
metras su apdaila kainuoja 700
KRIZĖ NEAPLENKĖ IR
Tai. (312) S t l -4111
kranininkų pageidavimai daug
dolerių, o parduodamų butų kai
GRŪDŲ P E R D I R B Ė J Ų
kuklesni.
na — 500 dolerių už kvadratinį
metrą.
Lietuvos grūdų perdirbimo
G. Bareika teigia, kad in įmonės nebeturi pinigų grū
BALTIA E X P R E S S CO LTD.,
vestuoti į nekilnojamąjį turtą ne dams pirkti ir pašarams gamin
iMcvmMmsMMrsi
tiktai saugu, bet ir pelnin ti, — rašo „Lietuvos rytas".
SIUNTINIAI
BE
MUITO Į LIETUVĄ
giausia. Net ir stiprūs bankai už Valstybės biudžetas žemės ūkio
• SIUNTINIAI LAIVU P E R 4 5 - 6 0 D I E N U
indėlius moka mažiau palūkanų veiklos programai šiuo metu yra
• O R O C A R G O PER 10-12 D I E N U
nei metų infliacija. Investavus skyręs tik 25 proc. numatytų
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS
U 2 $38.00 PER 14 D I E N U ;
lėšas į nekilnojamąjį turtą, lėšų. Trūkstant pinigų, Žemės
• M A R O U E T T E PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS
gaunama iki 2.5 proc. pelno per ūkio ministerija negali mėsos
PAIMSIME NEMOKAMAI;
mėnesį: sparčiai auga turto perdirbimo įmonėms už subsidi
• NEMOKAMAS D O K U M E N T U NOTARIZAVIMAS;
kaina ir dar galima gauti lėšų jas pervesti 20 mln. litų, šios
PRISTATYKITE S I U N T I N I U S J U M S PATOGIU A D R E S U :
jį išnuomojus. Pvz., rudenį nau neturi pinigų ir negali supirkti
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI
jame Vilniaus rajone vieno užaugintų gyvulių, gyvulių au
1-800-SP
ARNAI 1-800-772-7624
kambario butą buvo galima gintojai neparduoda produkcijos
NAUJAS
ADRESAS
AMBER GROUP
nusipirkti už 7,000 dolerių, o ir negali atsiskaityti su grūdų
BALTIA EXPRESS CO LTD
462THOMASDRIVE
dabar — mažiau kaip po pusme perdirbimo įmonėmis už pa
8327 S. PULASKI
BENSEMV1LLE, IL 60106
čio — jis jau vertas 12,000 šarus.
CHICAGO.IL 60652
dolerių. Išnuomoti Vilniuje tokį
TURNĖ ATSTOVUS LOS ANGELES M OMANO ąAffDS
Grūdų perdirbėjų sąjungos
butą galima brangiai — beveik prezidentas Linas Kirkilis tei
už 100 dolerių per mėnesį.
gia, kad ,jeigu mes dabar
«*=
SS*
negausime pinigų ir nenupirksime pašarų, reikės skersti
Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdu konteinerius i
gyvulių ir paukščių bandas. Bus
GALVOJAMA A P I E
Lietuv*, Latviją, Estija ir Rusija.
daug pigios mėsos, bet kai vė
ŠEŠĖLINIŲ PINIGŲ
Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos.
liau gausime pinigų grūdams
AMNESTIJA
pirkti, nebeturėsime ką šerti".
ADMIRAL NAVIGATION
Ministras pirmininkas Min Pasak jo, tokia sudėtinga situa
Skambinkite tel.: 1-706-368-1550 1-600-700-0664
daugas Stankevičius pokylyje cija susiklostė pirmą kartą per
su „Lietuvos ryto" kores pastaruosius šešerius metus.
One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181
p o n d e n t e užsiminė, k a d ši
Jau praėjusią vasarą buvo
Chicago — Toronto — Montreal
vyriausybė neturi daug laiko, aišku, kad šiemet truks pašari
nelabai populiarias, bet ryž nių grūdų ir juos reikės pirkti
as«acstwatatac*aaetaja
DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 27 d.
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MISCELLANEOUS

C L A S S I F I E D GUIDE

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Cnicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL

ESTATE

REAL

GREIT
PARDUODA

°2ftl «

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVUKATOS,
IR GYVYBSt DMUCNMAS.
Agentas Prank Zapolis ir Off. Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
330SV1 W*at «Mh Straet

TeL (706) 424-MM
(312) S t l - M M

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tol. 708-989-2658.

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

REALMART H, Inc.
6602 S. Pulaaki Rd.
Chicago, IL 60629

3314 W. 63 St.
Tel. 312-776-8998
Atiteku namų vidaus Ir
lauko dažymo, namo re
monto darbus. Turiu miesto
leidimą. Tol. 708-423-0658

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja (vairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
BUS.312-58M100
Fax.312-58M807

p ^ 3,2^0*0307

Parduodamas „ c o n d o "
Orland Park apyl.; 7 kamb.
3 mieg., 2 auto. prijungtas
garažas. Savininkai pirko
kitą namą, norį greičiau par
duoti. Priims geriausią pa
siūlymą. Skambinti:
Barnica, 3 1 2 - 7 7 6 - 7 1 0 0
„pager" 312-014-3427.

Į ^ —
KCCaNT RSALTY,•'*&'
5265 Weat 95tn Street > i
Oak IJften, Utini* 60463*

Perkate namą? Norite rasti žemiau
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo?
Skambinkite Vidui:
tel.312-661-9SOO arba
312-812-1149.

V/ANTED

RCNATA-S DOMCSnC
PLACCMCNT AOCMCY
Positions available: nannies. house
keepers for Enolish speaking women
CalI: 312-286-7267

Įdarbinimo agontura
SPCCTRUM,
tai. 312-284-8458

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV

SIŪLOME DARBUS!

OE/RCA ATSTOVYBĖ
2348 W. 881h Street
Tai.: 312-778-1488
/
jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia Ieva Ir SSSSS8M Del
informacijos skambinkite: tel.
906-326-6169

> Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagabs
• Nuosavybių įkainavimas veltui
' Perkame ir parduodama namus
• Apartmentus ir lemą
> Pensininkams nuolaida

KMKdKTlfALTOe3
7*22 S. ftilaakl Rd.
i « B > 13MB S. A K * * * AW.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į OaiMSf Meapstv Ji profesionašai, sąžiningai ir
patarnaus. Įkainavimas vaitui.

OtSICKiCO^MC.

gyventi kartu, padėti vyr. amžiaus
moteriai namų ruošoje, virti valgy
ti; 6 d. darbo, 1 d. laisva. Maistas,
butas, alga. Tel. 312-523-1311.

VALOME
KILIMUS, BALOUS,
GRINDIS IR SIENAS
J.BUBNYS
737-8188

RIMAS L STANKUS

IIIISttttStrMt
Ls»* 18*001

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirįkime iir pardavime,, mieste "k
tkime
fpriemii
įiesciuose.

HELP

Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-787-182S

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

706-636-9400.
706-423-0443

STASYS SAKINIS
ii vidaus ir ts lauko;
popteriuoja kambarių sienas
Darbas garantuotas
M12 S. •auto
Tel. J12-t27-t197

W

RE/MAX

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug su
t a u p y s i t e . Pasinaudokite
mūsų patogiu „lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v.
p.p.; sekmd. uždaryta.
Antrd. ir trečd. susikalbėsite
lietuviškai.

ESTATE

Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
AB Care)
Ef9tp0oyivt#fvt AQ#ftcy
Tel. 312-73S-7SO0

•URUASTOI
STOMKAS
[
Reattor • Bu. 701257.7100
g į j g į g g jte. 708.969 JTO

I ftfli

coLouueio.

ffea

BANKGR .•

MCHtGAN
COUHrILL BAMKER RRST AMEMCAM
I 0 N . WMttafcer$t.
NewBuflalo, M I 4 9 I I 7

VIDA B. ŠVABAS
Tel. namų
bus.
fax.
v.m.

616-756-1409
616-469-3030
616 489 5448
616-469-7236

P e r k a n t ar parduodant
• n a m u s • žeme. • ūkius arba
komercinę nuosavybe

FORRENT
Marouette Rd. Ir H l t . apyl. Umio1 mtofl. gražus, modemus
pirmame aukite. Yra šaldytuvas.
virykla. skalbimo-džiovinimo masinos
Vyresnio amžiaus žmonėm* arba pensi
ninkams. Kreiptis: T (
FOR R f N T
Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „security". Tel.
312-779-0410. KaftetJ i
IEŠKO

BUTO

Jauna talina ieško
išsinuomoti butą.
Skambinti: tel. 312-434-7322

IESKO DARBO

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I
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

Trys vyrai ii Lietuvos ieško bst
kokio darbo. Tsl.
Skambinti po 5 v. p.p.
Moteris laiko darbo. Gali prižiūrėti
vaikus, ligonius, senelius, padėti namų
ruošoje, varyti namus arba įstaigas.
Vairuoja savo automobilį.
Tol. 312-284-2232

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II60610
Tel. 312-644-7790

BAKE FOR

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

> laiko darbo. GaV[prižiū
rėti vaikus, ligonius, sonetus, gyventi
kartu arba atvykt ir išvykt. Gali varyti
namus arba įstaigas.
Tel. 312-737-

DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m balandžio mėn. 27 d

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

NETEKOME
MOKSLININKO

•

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-436-6909
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IŠMESTI AR LAIKYTI?
Ką daryti su s e n a i s mokesčių
Užsibaigus mokesčių pildymo
laikotarpiui, lieka dar vienas
dalykas, kurį reikia sutvarkyti:
tai rasti vietą saugiai padėti
1995 metais užpildytų mokesčių
dokumentų kopijas ir kitus, su
mokesčiais surištus, dokumen
tus.
Daugeliui galbūt norisi at
sikratyti senais mokesčių duo
menimis — dokumentais, kad
galėtų rasti vietos naujiems, jei
žmogus nėra toks, kuris viską
taupo, saugoja. Kyla klausimas,
kokius dokumentus galite iš
mesti ir kokius reikėtų pasilai
kyti?
Paprastai pagrindinė taisyklė
yra ši: jūsų užpildytų mokesčių
blankų kopijas, kartu su sąskai
tomis ir kitais dokumentais,
įrodančiais jūsų pajamas bei
nurašymus, reikia pasilaikyti
mažiausiai 3 metus po to, kai
užpildėte mokesčius, nes IRS
įstaiga pasilieka sau teise per
trejus metus patikrinti jūsų
pajamų mokesčių dokumentus.
O jei randa ar įtaria suklas
tojimą, gali eiti atgal ir tikrin
ti tiek metų, kiek jie panorės, ar
ras reikalo.
Kai kurie mokesčių pildymo
Datarėjai specialistai pataria
pasilaikyti įvairius, su mokes
čiais susijusius, dokumentus
JMžiausiai 6 metus, nes „the
statute of limitations" tęsiasi 6
metus, jei jūs savo pajamų duo
menis sumažinote daugiau nei
2 5 ^ . Nors labai retai pasitaiko,
kad toks didelis procentas
pajamų nebūna praneštas, bet
klaidų pasitaiko. Mokesčių pilcįymo specialistai sako, kad yra
daug dalyku, kurie gali pratęsti
„the statute of limitations" nuo
3 iki 6 metų, ir tada j ū s rizi
kuojate patekti į nepavydėtiną
padėtį, jei neturite reikiamų do
kumentų. Jei sąmoningai „už
miršote" pranešti dalį savo
pajamų, IRS gali jus tikrinti bet
kuriuo metu. Nėra jokios laiko
ribos 'no statute of limitations),
jei jūs visai neužpildote pajamų
mokesčių pranešimo, arba juos
užpildote suktai.
Žmonės, kurie bando nuslėpti
pajamas, galbūt nesirūpina, kad
turėtų jų įrodomuosius doku
mentus. Jei IRS įstaiga pa
gauna neteisingai užpildytus
mokesčių pranešimus, gal ir
nenorėsite turėti įrodomų do
kumentų, kurie IRS tikrin
tojams suteiktų įrodomosios
medžiagos, kad nuslėpėte dalį
savo pajamų ar padidinote nu
rašymus. Bet turėtumėte visą
laika laikyti dokumentus tų
metų, kai nepildėte mokesčių
pranešimo, kadangi jūsų pa
jamos tais metais buvo per
mažos. Tie dokumentai suteiks
IRS įstaigai įrodymus, jei IRS
jūsų kada paklaustų, kodėl ne
pildėte mokesčių pranešimo tais
ar kitais metais.

dokumentais?

Nors 6 metai yra ilgas laikas
laikyti daugumą mokesčių do
kumentų, bet yra dar doku
mentų, kuriuos turite laikyti il
giau, kartais dešimtmečius, ar
net visą gyvenimą. Dėl to, pir
ma negu išmesite kurių nors
metų mokesčių dokumentus, su
rūšiuokite juos ir pasilaikykite
tuos, kurių gali prireikti atei
tyje.
1. Namai. Dokumentai, įrodą
užmokėtus mokesčius už nekil
nojamą turtą — namus, turėtų
būti saugojami visą laiką.
Sąskaitos, parodančios namų
pagerinimus, pirkimo išlaidas ir
kitokie dokumentai bus jums
reikalingi, norint apskaičiuoti
namo pagrindinę kainą, kas yra
naudojama sprendžiant, kiek
jūs gavote pelno už parduotą
namą, ir kiek jūs turėsite už tą
gautą pelną mokesčių mokėti.
Jūsų namų mokesčių dokumen
tai turi būti saugojami tol, kol
jūs esate to namo savininkas, ir
po to kol nupirksite kitą namą,
kad galėtumėte apskaičiuoti už
darbį - pelną ar nuostolį. Namų
savininkai gali atidėti mokesčių
mokėjimą už pagrindinės savo
gyvenvietės pardavimo metu
gautą pelną, kol pakaitalas yra
nuperkamas (laike dvejų metų),
kuris kainuoja mažiausiai tiek,
kiek anksčiau turėtas namas nuosavybė.
2. I n v e s t a v i m a s . Dokumen
tai, susiję su investavimu, turi
būti laikomi mažiausiai nuo 3
iki 6 metų po to, kai inves
tavimai yra parduoti. Kad būtų
aiškus jūsų gautas už tai uždar
bis, reikia dokumentų, kurie
parodytų, kiek mokėjote pra
džioje už investavimą, o taip pat
už patarnavimą „brokeriui" ii
kiek gavote dividendų, kurie
buvo perinvestuoti.
3. N e n u r a š o m i IRA p i n i g a i
(non-deductible IRA's). Jei kada
įmokėjote nenurašytą įnašą į
savo pensijos sąskaitą, reikia
turėti tuos mokesčių dokumen
tus, kol visi pinigai iš tos IRA
sąskaitos bus išimti. Dokumen
tai reikalingi įrodyti, kokie
pinigai buvo įdėti apmokestinti
ar neapmokestinti. Kad žinotų,
už ką jūs turite mokėti mokes
čius, už ką ne. IRA įnašai, už
kuriuos negavote mokesčių nu
rašymo lengvatos, yra neap
mokestinami, kai juos išimate,
mokesčius turite mokėti tik nuo
dividendų.
Už IRA pinigus, kuriuos nau
dojate sumažinti 9avo mokesčių
mokėjimus, turite mokėti mo
kesčius, kai juos išimate iš IRA
sąskaitos. Mokesčių įstatymai
reikalauja, kad laikytumėte
kiekvienų metų 1040 formą, ka
da įdėjote į IRA neapmokestintą
įnašą; taip pat reikia laikyti for
mas 8606, 1099-R ir 5498.
4. Kelerių metų n u r a š y m a i
Laikykite dokumentus išlai«•„•••»,««•
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IMPORT-EXPORT. I N C .
2719 We»t 71st Street, Chicago. 1L 60629

(312)434-2121

<800)775-SEND

Persiunčiame siuntinius i Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ruaiją, Ukraina ir Baltarusiją.
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti S rusiu, maisto komplektus.
Persiunčiame automobilius, baidus bei
komercines siuntas.
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame
iškvietimus ir vizos pratęsimo oonumentus
Dirbame lirmad - penkud . u o , ŠcSUd -V-2
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Maironio lit. mokyklos mokiniai Vasario 16-tosin* šventėje mokykloje.

LIETUVIŠKOS KULTŪROS
IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
KUN. AUGUSTINAS STEIGV1LAS, MIC
Mūsų lietuvių tautos išeivija,
išsisklaidžiusi po platų pasaulį
po kovos už mūsų tautos išlais
vinimą iš komunistinio jungo,
atsistoja ant kryžkelės ir pra
deda abejoti ar lietuvybės iš
laikymas išeivijoje yra reikalin
gas ir ką reikia daryti, kad ją
išlaikytume. Tai svarbus klau
simas, į kurį mes turime kuo
greičiau atsakyti.
Visų pirmą turime savęs pa
klausti, kas lietuvybės išlaiky
mui yra svarbiausia? Atsaky
mas yra labai paprastas. Tauti
nę mūsų tapatybę išeivijoje ga
lima išlaikyti per veiksnius, ku
rie sudaro lietuviškos kultūros
pagrindą: lietuvių kalba, daina,
tautiniai šokiai ir menas.
Gyvos lietuvių k a l b o s
išlaikymas
Mes labai gerai žinome, kad
gyvoji lietuvių kalba yra pagrin
dinis veiksnys lietuviškos kul
tūros išlaikyme. Mūsų tautos is
torija liudija, kokias kliūtis
tauta turėjo nugalėti, kad išlai
kytų savo kalbą amžių bėgyje.
Užtenka tik prisiminti lietuvių
kalbos ir raštijos draudimo lai
kotarpį.
Nepaisant visų kliūčių, lietu
vių kalba išliko gyva, ir mes
galime didžiuotis, kad tokia
maža t a u t a išlaikė savo seną ir
labai turtingą kalbą, kuria
domisi garsieji k a l b o t y r o s
žinovai. Tačiau mums gresia
rimtas pavojus prarasti tėvų
kalbą išeivijoje. Kas daryti šiuo
kritišku momentu, kad išlaikyti
savo tėvų kalbą?
Mes turime susirūpinti lietu
vių kalbos vartojimu lietuviš
kose šeimose, draugijose, susi
rinkimuose, renginiuose, šven
tėse.
Turime rūpintis išlaikyti lie
tuviškas mokyklėles, lietuvių
kalbos k u r s u s , organizuoti
grožinės literatūros vakarones,
konkursus su premijomis, tal
pinti spaudoje jaunimo poeziją,
straipsnius. Turime palaikyti
savo lietuvišką spaudą, kad ji
būtų turtinga ne vien tik vieti
nėmis žiniomis, bet taip pat
savo grožine literatūra, kuri yra
labai turtinga išeivijoje.
Sekančiais metais minėsime
450 metų jubiliejų nuo pirmos
doms, kurios yra nurašomos per
daugiau negu vienerius metus.
Pvz., įvairios verslo įrangos
sąskaitos turi būti saugomos iki
„the statute of limitation"
baigiasi tam mokesčių mokėji
mui: tai yra, kol jūs baigiate
nurašyti tos įrangos susidėvė
jimo išlaidų nurašymą.
5. Mokesčių f o r m o s . Visą
laiką saugokite užpildytų mo
kesčių formų kopijas. Nėra tei
sinės priežasties laikyti tas for
mas ilgiau n u s t a t y t o laiko
(statute of limitations), bet jos
neužima daug vietos, o kada
nors jos gali duoti j u m s daug
naudingos informacijos.
6. Š a l u t i n i a i v e r s l a i . Jei
turite šalutinį verslą, saugokite
dokumentus, susietus su tuo
verslu tol, kol nurašymai gali
būti IRS įstaigos tikrinami.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1996.4.16).
A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir
Birutė Jasaitienė

lietuviškos knygos, Mažvydo
„Katekizmo", pasirodymo. Te
gul visas pasaulis sužino apie
mūsų kultūrinį įnašą į pasauli
nę raštiją. Nepasilikime tik ju
biliejaus paminėjime, bet sten
kimės išlaikyti savo kalbą atei
nančioms kartoms.
Lietuviškos dainos

rinkimuose, pobūviuose. Yra
sakoma, kol tauta dainuoja, dar
gyvuoja. Galime papildyti — kol
išeivija dainuos, ji dar gyvuos.
Su mūsų tautos poetu Mairo
niu galime kartoti: „Tegul
skamba mūsų dainos po šalis
plačiausias" ir tegul skamba
lietuviškų dainų melodijos iš
kartos į kartą!
Tautiniai šokiai
Lietuvių tauta nuo senų laiku
yra šokėjų šalis. Liaudies šokiai
išreiškia mūsų tautos buities
gyvenimą, kuriame yra įpinti
svarbiausi laukų ir namų dar
bai, švenčių ir vakaronių, ves
tuvinių apeigų interpretacijos.
Natūralu, kad išeivijoje tauti
nių šokių tradicija išliko gyva iki
šių dienų.
Lietuviškose draugijose, ren
giniuose mes neapsieiname be
tautinių šokių programos. Tai
labai gražu. Per kelis dešimt
mečius yra ruošiami tautinių
šokių festivaliai Amerikoje,
Kanadoje, Australijoje. Šiemet
tautinių šokių šventė bus Čika
goje.
Svarbu, kad ši mūsų lietuviš
kos kultūros šaka būtų ir atei
tyje „auginama" su tokiu en
tuziazmu, kaip iki šiolei. Kad
tautiniai šokiai išsilaikytų atei
tyje, reikia organizuoti vaikų ir
jaunuolių šokių grupeles ar an
samblius, skatinti jaunimą, kad
neužsidarytų siaurame kavinės
ratelyje, bet išeitų ir pasirodytų
scenoje.
T a u t i n i s dailės m e n a s

Mūsų tauta turi didelį liau
dies dainų lobyną, sudėtą amžių
bėgyje. Lietuva yra dainų šalis.
Užtenka tiktai prisiminti nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo
apraišką: lietuviški kaimai bu
vo liaudies dainų aruodai, ku
riais naudojosi mūsų jaunimas,
subatvakariais dainuodamas so
džių pakelėse.
Lietuviška išeivija nuo savo
įsikūrimo irgi išlaikė dainos
tradiciją. Kur tiktai lietuviai su
eidavo krūvon, ten užtraukdavo
lietuviškas dainas, vėliau kū
rėsi chorai, kurie pagražino
švenčių programas, buvo orga
nizuojami lietuviški koncertai,
tautiniu ar tarptautiniu mastu.
Svarbu yra mums ne tik išlai
kyti lietuviškos dainos meilę,
bet ja uždegti ir mūsų jaunimą.
Šiam planui įgyvendinti reikia
kurti vaikų ir jaunimo dainų
būrelius, mažus chorelius,
kviesti juos į meno programas.
Reikalui esant, įteikti dovanas.
Neleiskime, kad mūsų jauni
mas dainuotų ir grotų šių laikų
puslaukines moderniškas melo
Labai svarbią rolę lietuviško
dijas. Paruoškime lietuviškų je kultūroje vaidina dailės me
melodijų kasetes, kad galėtų nas įvairiomis formomis. Užten
naudotis savo namuose ar susi ka prisiminti mūsų liaudies me-

A.tA.
VACLOVAS RUTKAUSKAS
Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. balandžio 26 d.. 5:30 vai. ryto, sulaukės 79
metų.
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Naujamiesčio vals
čiuje. Gustonių kaime. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: Lietuvoje brolis Jurgis, brolio vaikai Zeno
nas ir Kęstutis Rutkauskai bei kiti gimines; JAV-bese miru
sio brolio ;inūkės Aldona ir Regina, brolio marti Linda: taip
pat drauge Regina Petrauskiene. .
Priklausė Vytauto Didžiojo šauliu rinktinei, klubams:
Panevėžiečių, Zarasiškių. Suvalkiečių, Našlių-našliukiu:
Brighton Parko Lietuvių namu savininkų draugijai. Liet.
Bendruomenei.
Velioni- pašarvotas sekmadienį, balandžio 28 d. nuo 3 iki
9 v.v Gaidas-Ifeūmid laidojimo namuose. 4330 S. Califorma
Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, balandžio 29 d. Iš laidojimo
namų 9 va!, ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjime parapijos bažnyčią Brighton Parke, kurioje bus
aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuviu
kapinėse. Laidotuvėmis rūpinasi Regina Petrauskiene.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę giminės ir draugai.
Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid Funeral Home. Tel.
312-523-0440.

Balandžio 15 d. netekome
daugelio čikagiečių pamėgto
Vilniaus pedagoginio univer
siteto pedagogikos katedros
docento, išeivijos švietimo is
toriko dr. Kęstučio Pečkaus. Šis
talentingas Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro bendradar
bis mirė po ilgos ligos Vilniuje.
Kęstutis gimė 1952 m. rugpjū
čio 25 d. Panevėžyje. 1971 -1976
m. studijavo Vilniaus univer
siteto filologijos fakultete, kur
įsigijo filologo ir lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojo specia
lybę. Lietuvos ir JAV lietuvių
periodinėje spaudoje paskelbė
nemažai straipsnių iš Lietuvos
ir užsienio lietuvių švietimo ir
pedagoginės minties istorijos,
skaitė p r a n e š i m u s konferenci
jose, mokytojų kvalifikacijų
kėlimo renginiuose.
1992 m. apgynė socialiniu
mokslų doktorato disertaciją,
„1918-1940 m. Lietuvos vidu
rinių mokyklų moksleivių para
lelinis ugdymas". Stažavosi ir
savo habilitaciniam darbui rin
ko medžiagą Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre, Pasaulio
lietuvių archyve. Čia puikiai
sutvarkė bei papildė PLA švieti
mo archyvą.
1994 m. išleido knygą, „Moks

ną: pakelių kryžius, koplytėles,
statulėles, margaspalvius audi
nius, gintaro dirbinius, įvairius
namų papuošalus.
Išeivijoje s u t i n k a m e lietuviš
ko stiliaus bažnyčias, meniškus
paminklus, gražius medžio dro
žinius, gamtos vaizdus paveiks
luose, kurie puošia lietuviškus
židinius, muziejus ir šventoves.
Šie meno kūriniai mums bylo
ja apie lietuviškosios dvasios
įkūnijimą medžiagoje, ar tai
būtų liaudies, a r profesionalių
menininkų atlikti, jie mums by
loja apie meilę lietuviškai kul
t ū r a i , kuri amžių bėgyje išliko
gyva liudininkė.

Kęstutis Peėku«
leivių paralelinis ugdymas Lie
tuvoje 1918-1940 metais: Išta
kos, turinys, formos'. Kartu su
LTSC pirmininku prof'dr. Jonu
Račkausku 1994 m. Čikagoje iš
leido knygą. ..Užsienio lietuvių
švietimo ir pedagoginės minties
istorijos metmenys". 1995 m.
parengė ir išleido prof. dr. An
tano Ramūno-Paplausko peda
goginius raštus. Paliko Alicijos
Rūgytės biografijos rankrašti,
kuris bus išleistas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro bei
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
los Vilniuje. ..Draug"" skaity
tojams yra tekę susipažinti su
dr. K. Pečkaus sklandžiu ir gy
vu stiliumi iš šio kruspščiai pa
ruošto veikalo ištraukų dienraš
čio atkarpose.
LTSC darbuotojai, netekę
mielo K ę s t u č i o , linki j?.m
ramybės ir užtarnauto poilsio, jo
kūną priglaudus Lietuvos žeme
lei.
S k i r m a n t ė Miglinienė

L I E T U V I Ų LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908^

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4330 So. California

4605 So. Hermitage

ALL PHONES

1-312-523-0440

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

DEŠIMTMETIS AMŽINYBĖJE

A.tA.
KUN. PETRAS PATLABA
Užbaigt"- šios žemės kelione 1986 m balandžio 25 d., il
sisi Šv. Kazimiero lietuviu kapinėse
Šv. Mi^i'S už jo siela bus aukojamos Lietuvoje. Romoje.
Lemont. IL ir kitur.
Buvusiu.* draugus, bendradarbius, mokinius ir parapijie
čius prašom' prisiminti a.a kun Petrą savo maldose.
Sesuo ir brolis su seimą JAV-bėse ir sesuo su seimą
Lietuvoje.

PETKUS & S O N
FUNERAL DIRECTORS
MAROUETTE PARK 2530 W 71 SI
CICERO =W4n VV 3&S1
LEMONT 12401 S ARC HER AVE (b DERBY RI) T
EVF.RGREEN PARK 2 ^ W «7 ST
TINLEY PARK 1660P S. OAK PARK AVI
ALL PHONfcS
C H I C A G O 1-312-476-2345
NATIONVVTDE TOLL FREF (nemokamas! Tol 1-SHO W4 "hOO

-»
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*
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 27 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", gegužės 1 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p., kalbės dan
tų gydytojas dr. Leonidas Ragas.
Jo temos yra trys: „Akmenys,
kurie žlugdo pamatus; „Pacien
to patarimai sveikatos reika
lais"; „Nebūtina griežti dan
timis". Po paskaitos bus bend
ri pietūs ir pabendravimas.
Turėsime progą išmėginti laime
gėrybių šulinyje. Visi kviečiami
ir laukiami. Atvykite!
Trečiadieni, gegužės 1 d., 4
vai. p.p. „Seklyčioje" šaukiamas
„Margučio II" tarybos narių
posėdis. Visi nariai prašomi
dalyvauti.

Saulutei kylant vis aukščiau
ir aukščiau, o šaltajam žiemiui
nusikrausčius toliau į šiaurę,
pralinksmėjo ir Marąuette
Parko vyresnieji. Socialinio sky
riaus vedėja Birutė Jasaitienė,
pakvietė Lietuvos garbės
konsulą Vaclovą Kleizą ir ad
vokatą Reginą Narušienę į
„Seklyčią" informuoti apie Lie
tuvos paso gavimo reikala
vimus. Linksmajai daliai, pa
kvietė Lietuvos operos daini
ninką Vaidą Vyšniauską.
Renginių vadovė pasidžiaugė,
kad „Seklyčia" užpildyta
vyresniųjų ir neseniai atvyku
sių lietuvių iš Tėvynės Lietuvos.
Konsulas priminė klausyto
jams, kad Seimo rinkimai įvyks
šiais metais spalio 20 d., todėl
labai svarbu turėti Lietuvos
pasą. Jis taip pat priminė, kad
pirmieji Lietuvos įstatymai išei
viams nebuvo palankūs, bet iš
Lietuvių bendruomenės vado
vybei padarius spaudimą , jie
buvo pakeisti mūsų naudai.
Gauti Lietuvos pasą nėra
sunku, tik reikia pristatyti
reikiamus dokumentus ir
susimokėti paskirtą mokestį,
susidariusių išlaidų paden
gimui. Tą daro kiekviena vals
tybė ir nereikia galvoti, kad
Lietuvos administracija nori
žmones „apiplėšti". Visas žinias
apie paso gavimą teikia Lietu
vos konsulatai. Kreipiantis į
juos bus suteiktos visos žinios ir
pateikti užpildyti pareiškimai.
Iš svarbiausių reikalavimų yra
tas, kad reikia įrodyti, jog jūs
gyvenote Lietuvoje 1940 metais
birželio mėn. 15 d. Tas pats
reikalavimas yra taikomas ir
jūsų vaikams. Jūsų vaikaičiai,
norėdami gauti Lietuvos pasą,
turės atsisakyti turimos pilie
tybės, gautos gyvenamajame
krašte. V. Kleiza smulkiai ir

išsamiai paaiškino lietuviško
paso gavimo procedūrą, patiks
lino, kokie yra reikalingi doku
mentai ir t.t.
Po konsulo pranešimo Elena
Sirutienė, pristatė advokate
Reginą Narušienę, einančią
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkės pareigas. Jos pranešimo
tema buvo: „Lietuvos ir Ameri
kos pilietybės". Ji pabrėžė, kad
ankstyvesnieji Lietuvos įsta
tymai buvo išeiviams labai
nepalankūs. Gal todėl, kad,
gyvendami užsienyje kovojo dėl
Lietuvos laisvės, kas nepatiko
atgavusios nepriklausomybę
valdžios žmonėms, nes jie dar
nebuvo pamiršę okupacinių
įstatymų. Šiuo metu daug kas
pasikeitė, ir užsienyje gyve
nantys lietuviai jau gali turėti
Lietuvos pasą.
Pasibaigus pranešimams,
klausytojai pateikė daug
klausimų, susijusių su Lietuvos
paso gavimu. Po to programų
vedėja, Elena Sirutienė prista
tė operos dainininką Valdą Vyš
niauską, Lietuvos Muzikos Aka
demijos magistrantą, prof. Vir
gilijaus Noreikos mokinį.
Vaidas Muzikos Akademijoje
mokosi pas Virgilijų Noreiką.
Yra dainavęs operose: „Travia
ta", „Rigoleto", „Otelo", „Ma
dam Buterfly" ir daugelyje kitų.
Amerikoje yra jau trečią kartą
ir dainuoja Čikagos Lietuvių
operos chore.
Akompanuojant Ričardui Šo
kui, Vaidas Vyšniauskas padai
navo šias dainas: „Pjovėjai",
„Kur bakūžė samanota", „Kai
gražu, gražu", „Ar ne margi sa
kalėliai", ariją iš operos „Eglė
žalčių karalienė", Vaidilos dai
ną iš operos „Gražina" ir kele
tą kitų kūrinių. Po kiekvienos
dainos klausytojai kėlė ovacijas
dainininkui. Daugelis dalyvių
išsireiškė, kad jis Lietuvos „Pavarotti".
jKiekvienas susibūrimas „Sek
lyčioje" neapsieina be pietų,
kuriuos paruošia išradingos
virėjos, vadovaujant Rasai
Ouottrocki.
A. Paužuolis

Ramoną ir Antanas Milišauskai, Kenosha, WI, siųs
dami „Draugo" laikraščio
prenumeratos mokestį, vėl jį
apdovanojo 100 dol. Labai
malonu — ateina pagalba iš
rėmėjų, kurie suprasdami lietu
viško rašto žodžio reikšmę, sten
giasi jam padėti. Su gražiais lin
kėjimais nuoširdžiai dėkojame Nerija Linkevifciūtė-Kasparienė, au
gusi Čikagoje, grįžta namo iš Washuž dovaną.

x Los Angeles ateitininkai
sendraugiai rašo: „Suprasdami
našlaičių padėtį Lietuvoje, Los
Angeles Sendraugiai nutarė
aukoti $150, padėti bent vienam
našlaičiui". Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago,
IL 60629.
(sk)

Rytoj, sekmadienį, 3 vai.
p.p., Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje bus ypatingas kon
certas, kurio programa susideda
iš operečių bei operų ištraukų,
o jas atliks Kauno valstybinio
muzikinio teatro solistai, mūsų
operos choras, orkestras, prisi
dedant baleto šokėjoms. Diri
guoja maestro Julius Geniušas,
taip sėkmingai pasirodęs „Jū
ratės ir Kastyčio " operos diri
gento pareigose; režisierius Gin
tas Žilys. Bilietus dar galima
įsigyti „Seklyčioje" šiandien, o
sekmadienį Maria mokyklos bi
lietų kasoje nuo 1:30 vai. p.p.
Šiuo koncertu Lietuvių opera
baigia savo 40 metų veiklos
paminėjimą, todėl koncerto pro
grama tokia šauni. Dalyvau
kime!
Vilniaus radijo darbuotojų
vyriausias redaktorius Audrius
Braukyla prašo pranešti, kad
Vilniaus radijas užsienio klau
sytojams nuo gegužės 6 d. vėl
keičia programos Šiaurės Ame
rikai transliavimo dažnį. Nau
jas dažnis bus 9560 kHz.
Transliavimo laikas nesikeičia.
Šiuo dažniu Vilniaus radijo lai
dos užsieniui bus transliuoja
mos iki š.m. rugsėjo 2 d., o
tuomet vėl grįšime prie dabar
tinio dažnio, t.y. 6120 kHz.

Artūras Kavaliauskas.

Artūras Kavaliauskas, šiuo
metu lankantis Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos pradžios
mokyklą Marąuette Parke,
buvo vienas iš trijų aštuntojo
skyriaus mokinių, parinktų
dalyvauti tarpmokyklinėse
katalikiškų mokyklų mokslei
vių varžybose, vykusiose Moks
lo ir pramonės muziejuje Čika
goje. Varžybose dalyvavo per
300 moksleivių iš katalikiškų ir
kitų privačių pradžios mokyklų
— jie buvo parinkti, kaip geriau
siai paruošę projektus jaunųjų
mokslininkų parodoms, ruoš
toms lankomose mokyklose.
Artūro Kavaliausko projektas
apie pelėsių augimą Mokslo ir
pramonės muziejuje įvertintas
antrąja premija. Svarbu pažy
mėti, kad Artūras yra tik prieš
maždaug trejus metus atvykęs
iš Lietuvos ir lanko Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklą. Jo mokytoja 8
skyriuje yra Mrs. C. Hodac. Ar
tūras su tėvais Regina ir Augiu
Kavaliauskais gyvena Marąuet
te Parke.

INFORMACINĖ IR DAINŲ POPIETĖ
„SEKLYČIOJE*»»»

James Swihart pagerbimo
pokylyje gegužės 4 d. Balzeko
Lietuvių muziejaus „Gintaro"
salėje svečių tarpe bus ir trys
ALTo nariai. Bilietus į puotą
galima įsigyti muziejuje ir „Sek
lyčioje".
Dienos išvyką į Brookfield
zoologijos sodą ruošia vyresnių
jų lietuvių centras gegužės 17
d., penktadienį. Pasidžiaugsime
žvėreliais, paukščiais ir gyvu
lėliais, kurie linksmai šokinėja,
sulaukę pavasario. Pasivaikš
čiosime sodo takeliais, išblašky
sime žiemos liekanas. Išvyk
sime nuo „Seklyčios" autobusu
10 vai. r., sugrįšime — 5 vai. p.p.
Kviečiame registruotis asmeniš
kai arba tel. 312-476-2655.

ington, DC, dainuoti „Saulutės",
Lietuvos vaikų globos būrelio Mo
tinos dienos koncerte, pavadintame
„Pavasario balsai", sekmadienį,
gegužės 5 d., po 11 vai. r. šv. Mišių
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažny
čioje. Koncertas vyks Lietuvių dailės
muziejaus patalpose, Lemonte. Visi
kviečiami pasiklausyti.

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income
tax" reikalais ir įsigyjant
vairavimo teises. Casa Blanca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
cago, IL, tel. 708-403-7334, ar
ba 312-778-2233.
(sk)
x Baltic Monumentą, Inc.,
x Travel Centre, Ltd. siū
2621
W. 71 Street, Chicago, LL.
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
Tel.
(312)
476-2882. Visų rūšių
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te paminklai, žemiausios kainos,
resę Lesniauskienę, tel. 847- geriausiomis sąlygomis.
(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS 526-0773.
(sk) x Greit parduodu vienos ir '
6436 S. Putoki Rd.. Chicago, It 60629
x
„Piko
valanda"
pirmau
dviejų šeimų namus Chicagoje
(•6 W. i Šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
janti išeivijoj* radijo laida ir apylinkėse. Skambinkite
Tel. 312-582-4500
14325 S. B«ll Rd.. Lockport, IL 60441 skelbianti naujausią, necenzū RE M AX REALTORS, Runas
Tel. 708-301-4866
ruotą informaciją iš Lietuvos. Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
Valandos pagal susitarimą
Politika, ekonomija, sociologija, ba (708) 425-7161.
teisėtvarka, religija, moterų
(sk).
klausimai, kultūra bei sportas
Advokatas Jonas Gibaitis
x Automobilio, namų ir li
— viskas judriam besidominčiam gos draudimas atvykusiems iš
6247 S Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Lietuvos ir išeivijos klausimais Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
klausytojui. Gyvenate Iliinois, tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
Tel. (1-312) 776-8700
Indiana, Michigan ar Wiscon- surance Agency, 9439 S. Ked
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d
sin? Neužmirškite „Piko valan zie Ave., Evergreen Plc, IL
dos" pirm-penk imtinai 1:45 v. 60806-2325. Tel. 708-422-3455.
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais
ADVOKATAS
(sk)
klausimais, įskaitant komer x NAMAMS PIRKTI PA
Vytenis Lietuvninkas
cinius skelbimus bei mirties SKOLOS duodamos mažais mė
4536 W. 630) Street
pranešimus, kreipkitės adresu: nesiniais įmokėjimais ir priei
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo ,,Draugo")
LTTHUANLAN NEW8 RA- namais nuošimčiais. Kreipkitės
Tel. 312-284-O100
DIO, PO Box 1161, Oak Park, į Mutual Federal Savings,
Kasdien 9—6 vai. vak.
IL 00904 arba red. tel. 706- 2212 West Cermak Road. Tel.
šeštadieniais ir vakarais
366-0656.
(312) 847-7747.
pagal susitarimą
(sk)
(sk)

x „Dovana Petravičiui" —
įo amžiaus 90 metų sukakčiai
paminėti, rengiama Lietuvos
dailininkų dovanotų" kūrinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje,
Lemont, IL š.m. balandžio 27
- rugsėjo 30 d. Atidarymas šeš
tadienį, balandžio 27 d. 7:30
vai. vakaro. Parodos tikslas —
paremti Viktoro Petravičiaus
monografijos II tomo išleidimą.
(sk)
Advokatas

x Stasys Surantas, Rockford, IL, atsiuntė $150 vienam
Lietuvos našlaičiui paremti.
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas.
(sk)
x MOTINOS
DIENOS
KONCERTAS „Pavasario bal
sai" — dainuoja Nerija Linke
vičiūtė Kasparienė, pianinu
skambina Robertas Mockus.
Sekmadienį, gegužės 5 d., po
11:00 vai. Mišių, Lietuvių Dai
lės muziejuje Lemonte (Pasau
lio lietuvių centro apatiniame
aukšte). Bus kavutė ir užkan
dėliai. ,,Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis, kviečia at
silankyti į malonią muzikos va
landėlę, pagerbti savo motinas
ir paremti nekaltai kenčiančius
bedalius Lietuvos vaikus.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorialą, 3914 W.
l l l t h 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. 312-2334336.
(sk)

x A.a. Emilijos Masiliūnaitės Pattokienės ir a-a. Alicijos
GustaitytėsTtJūnelienespnsi
minimą pagerbti, Motinos die
nos proga, jų vaikai — Indrė Paliokaitė ir Donatas Tijūnėliai
paaukojo $50 „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui, pa
dėti našlaičiams, invalidams
vaikams ir daugiavaikėms
šeimoms. Ačiū! „Saulutė",
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, LL 60089, TAXLD# 363003339.
(sk)

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO. IL 60629
TEL: 312-555-9500

x A.a. Marcelės Rudaitienės atminmui pagerbti, Ada
Sutkuvienė atsiuntė $50 auką
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089, tel. (847)
537-7949 arba (847) 541-3702.
(sk)
x Šeštadienis. Kiekvienas
mato, laukia ir praleidžia iį sa
vaip. Tačiau gegulės n d.,
šeštadienį kviečiame praleist ki
taip. Amerikos Lietuvių radijas,
vad. A. Šluto, kviečia jus į įspū
dingą pokylį Jaunimo centre, 7
vai. vakaro. Vietas rezervuo
kite tol. 312-847-4903, adresas
4459 S. Francisco, Chicago,
IL 60632.
(sk)

Draugo fondo tarybos pirm. ir ižd. Bronius Juodelis prie fondo garbės narių
lentos „Draugo" administracijos patalpose. Jis nuolat laukia naujų vardų
ir pavardžių, kad galėtų užpildyti dar tuščias likusias vietas garbės narių
lentoje. Pavasario vajaus proga jis ragina visus gausiau aukoti Draugo fondui

PAVASARIO VAJUS LAUKIA RĖMĖJŲ

Draugo fondo pavasario vajus Po 150 dolerių:
jau pusiaukelėje. Deja, gautos
Juozas Pargauskas, iš viso
vajaus lėšos pusiaukelės dar ne $700.00, Toronto, Canada.
pasiekė. Dar daugelio „Draugo"
Po 100 dolerių:
skaitytojų laiškeliai su čekiais
,
Viktorija
Karaitienė ($105.00),
x Noriu įsigyti Lietuvių en į Draugo fondą neatėjo. 0 jų la
garbės
narė,
iš viso $1,105.00,
bai
reikia,
kad
fondas
pajudėtų
ciklopediją (J. Kapočiaus iš
leistą) pilną komplektą, taip pat į antrą pusiaukelę, telkiant mi Union Pier, MI.
Juozas Vaskela, iš viso $200.00,
istorines knygas, žurnalus bei lijono dolerių kapitalą. To mili
vadovėlius. TeL 312-737-5268. jono būtinai reikia, kad jo inves Etobicoke, Canada.
Jonas ir Janina Mikulioniai,
(sk) tavimų ir dividendų prieauglis
padengtų nuolat kylančias paš iš viso $600.00, Sterling Hts.,
x Jei reikia įsigyti vairavi to bei popieriaus išlaidas „Drau MI.
mo teises (IL Driver's License), go" leidyboje.
Omahos liet. medžiotojų klu
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel.
bas „Aras", ir viso $300.00, N^.
Pašto
patarnavimas
1995
me
1-708-246-8241. A i padedu
JAV LB Melrose Parko apy
tais buvo pakeltas du kartus,
pensininkams.
linkė,
iš viso $400.00, Illinois.
$54,903.00 sumoje virš 1994 me
(sk)
Romas
ir Birutė Butkūnai, iš
tų. Popieriaus kaina pakilo
viso
$300.00,
Crystal Lake, TL.
$16,000.00 per metus. Pakilo ir
x TRANSPAK
praneša: kitos išlaidos. Tik nepakilo tar
Motiejus Kvedaras, iš viso
„Alytuje gyvena 76,908 žmonės; nautojų atlyginimai. „Draugo" $500.00, Chicago, IL.
pernai čai gimė 967, o mirė 526. prenumeratos davė tik 56% me
Vytautas ir Elena Čižauskaį<
Rajone gyvena 33,267 žmonės, tinių pajamų, joms nedidėjant, iš viso $500.00 Detroit, MI.
gimė — 381, mirė — 571". Pini bet mažėjant. Skelbimų paja
Elena ir Stasys Barai, iš viso
gai, siuntiniai ir komercines mos 18% per metus (sumažėjo $400.00, Oak Brook, IL.
siuntos į Lietuvą. Maisto siun 15%). Aukos ir DF parama su
JAV LB Baltimorės apylinkė,
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. darė 14% 1995 m. pajamų. Ka iš viso $300.00, MD.
69 St., Chicago, IL, tel. 312- lendoriai ir renginiai davė 12%.
Elena Jasaitienė, iš viso
436-7772.
$500.00,
St. Petersburg, FL.
Lėšų trūkumui padengti, .Drau
(sk) go" metinė prenumerata turėtų
Jūra ir Algis Bakaičiai, Palto
""
būti $115.00. Deja, ji yra tik Hts.,IL.
Vysk. Paulius A. Baltakis,
$95.00. Kai visos metinės paja
ATSIŲSTA PAMINĖTI mos sudaro apie 93.5% visų iš OFM, iš viso $200.00, Brooklyn,
laidų, iš kur turi atsirasti tie NY.
6.5%, kad išeitume- lygiomis?
Raimundas Ošlapas, iš viso
Kaip padengti metuose išaugu $300.00, Hinsdale, IL.
sias $71,000.00 pašto ir papie- r Elena ir Balys Kondratai, iš
riaus išlaidas? Šiam atsakymui viso $250.00, Quaker HiH,-Cf.
reikalingas milijoninis Draugo
Ona Strimaitienė, iš viso
fondas, nes milijono investavi $300.00, Putnam, CT.
mai gali nesunkiai atnešti
Po 50 dolerių:
70,000-90,000 dol. reikalingų
Juozas Gruzdąs ($55.00) iš vi
metinių pajamų.
so $255.00, N. Miami Beach,
Pusiaukelėje sustoti negali
FL.
me. Visi paremkime Draugo
Ona Rušėnas, iš viso $200.00,
fondą šio pavasario vajuje su na
Palos Hills, IL.
rio ar rėmėjo įnašais. Draugo
Joana Vaičiulaitienė, Bethesfondo garbės narių bronzos len
da,
MD.
ta laukia naujų vardų ir pavar
Joana
Mikalauskas ($40.00) iš
džių, naujų tūkstantininkų, taip
viso
$150.00,
Chicago, IL.
reikalingų mūsų milijoniniam
Pasaulio lietuvių centro šei fondui.
Po 30-26 dolerius:
mininkės moka gražiai ir ska
Sofija Vebrienė, i i vito
Milijoninei
dienraščio
„Drau
niai pavaišinti svečius. Toli
$500.00,
Oak Lawn, IL.
go"
metinei
apyvartai
reikalin
mesnių vietovių lietuviai, skai
gas
ir
milijoninis
Draugo
fon
Eugenia
Kolupailaitė, i i viso
tydami skelbimus apie būsimas
das.
$350.00,
Chicago,
IL.
'£>*
vaišes, o po to „seile varvinan
Zosė
Martinaitienė,
i
i
viso
Pavasario vajaus įnašai
čius aprašymus, kaip puiku vis
225.00,
Toronto,
Canada,
kas buvo, be abejo, pasigaili,
Po 200 dolerių:
Linas Vardys, Norman, OK.
kad negali asmeniškai nuvykti
Apolinaras Varnelis ($245.00),
Danguolė Spokevičiūtė, ii viso
į PLC ir visko patys paragauti.
garbės narys, ii viso $1,400.00, $125.00, Houston, TX.
Dabar situacija keičiasi: PLC
Dowagiac, MI.
R Šlapkauskienė, Glen Euyn,
moterys išleido populiariausių
receptų knygą „Skaniai val N.N. prašė pavardės neskelb TL.
gome". Knygoje receptai patei ti, garbės narė, iš viso
Po 20-16-10 dolerių: .....
kiami lietuvių ir anglų kalba, $1.000.00, Illinois.
Aleksandra Jurjonas, Chka
yra užkandžių, sriubų, salotų, Ona Jankevičiūtė, iš viso
mėsos, žuvų, daržovių, saldu $700.00, New York, NY.
go.IL.
mynų, pyragų, tortų ir įvairių
Joseph Kudirka, iš viso
x DĖMESIO VIDEO! APA $120.00, Forest Hill, MD.
kitų valgių skyriai. Knyga 195
psl., dail. Dalios Šlenienės RATŲ SAVININKAI! Norė
Valerija ir Jonas Pleiriai, iš
papuoštu viršeliu ir vinjetėmis. dami tikrai kokybiškai išversti viso $270.00, Chicago, IL.
Šiuo metu gaunama tik Pasau video įrašus iš Lietuvoje naudo
Vanda ir Vincas Simanavi
lio lietuvių centre, bet vėliau, be jamos PAL sistemos į amerikie- čiai, iš viso $265.00, Salt Lake
abejo, bus ir „Draugo" knygyne. tiSkąją NTSCir atvirkščiai, City, UT.
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū Edvardas Zabarskas, Orland
sų adresas: INTERVIDEO, Park, IL.
Algimantas Totilas, Omaha,
•• Pirmoji biržos įstaiga — 3633 S. Archer Ave., Chicago,
„Stock Exchsnge" - New Yor- IL 6060$. TeL 312627-0091. NE.
Visiems nuoširdus ačiū.
ke darbą pradėjo 1792 m. ge Sav. Petras Bernotas.
(sk)
Fondo iždininkas
gužės 17 d.

SKANIAI
VALGOMS

