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JAV siūlys NATO
pakaitalą Baltijos
šalims
Jungtinės Valstijos tvirtina, kad
V a š i n g t o n a s , gegužės 2 d.
(CT) — Rodydami paramą Balti NATO plėtimas jokiu būdu
jos šalims, JAV kariniai dali nebrėžia naujų linijų Europoje.
niai šią vasarą praves taikos Bet nepaisant to, tai iššūkį
palaikymo operacijų pratybas metantis klausimas ypač Rusi
Latvijoje. Jose dalyvaus kariai jos nacionalistų akyse, kurie
iš visų trijų Baltijos valstybių, NATO plėtime įžiūri senojo
o jos, rašo „Chicago Tribūne" priešo artėjimą prie Rusijos
(CT) korespondentas Terry At- sienų. Neseniai paskelbta studi
las, labai baiminasi, kad gali j a iš senąją, kietąją liniją
būti paliktos „pilkojoje zonoje" sekančio Rusijos instituto iškėlė
tarp Rusijos ir NATO. „Baltic galimybę, kad gali tekti imtis
Challenge" vardu pavadintos „išankstinių karinių priemo
pratybos vyks dešimt dienų nių" prieš Baltijos šalis, jei at
rodytų, kad jų priėmimas į
liepos mėnesį.
Baltijos šalys tačiau siekia NATO artėja. Maskvos Gynybos
didesnio prizo — ankstyvesnės Instituto mokslininkas Anton
narystės į rytus besiplečiančioje Surikov taip pat rekomendavo,
NATO. Bet tai neįvyks, rašo k a d Rusija turėtų imtis karinės
korespondentas Terry Atlas iš intervencijos Estijoje, jei iškiltų
Vašingtono. Todėl Clinton ad konfliktas tarp estų ir Estijoje
ministracija pradėjo atsargius gyvenančių rusų, kurie sudaro
pasitarimus su Baltijos šalių trečdalį šalies gyventojų.
vadovais, ištirti kaip Vašingto
Tokios kalbos kelia šiurpą ir
nas galėtų sušvelninti smūgį, Baltijos šalims, kurių gyvento
kitomis priemonėmis atsakyda j a i užaugo prie sovietinės oku
ma į jų rūpesčius saugumo sri pacijos, ir pabaltiečių kilmės
tyje.
amerikiečiams, kurie taip pat
JAV administracija žada vė reikalauja ankstyvos NATO na
liau šią savaite Baltijos šalims rystės Baltijos šalims.
pasiūlyti kitą iniciatyvą, kuri
Siims Kalias, Estijos užsienio
palengvintų NATO valdybos reikalų ministras, balandžio
sprendimą netrukus priimti mėnesį Vašingtone pareiškė,
p i r m ą s i a s šalis, pasibaigus k a d Baltijos šalys t u r i
šaltajam karui, greičiausiai: „realistiškai žvelgti" į grėsmę,
Lenkiją, Čekoslovakiją ir Veng kylančią iš augančios komu
riją.
nistų įtakos Rusijoje, ir į tai,
Kadangi jie visi NATO narys k a d Jelcinas vyriausybė naudo
te laiko aukščiausio prioriteto j a brutalią jėgą prieš Čečėniją.
reikalu, šiuo galimu ėjimu nu Anot Latvijos ambasadoriaus
sivylę Baltijos šalių vadovai Kalnins, „Rusijos karas Čečėni
žadėjo atidžiai išstudijuoti ką joje yra 'gyvas įrodymas', kad
Vašingtonas jiems siūlo. „Ieš Rusijoje tebėra žmonių, norinčių
kome ko tai daugiau, nei paguo jėga spręsti politines proble
dos premijos", pareiškė Čika mas".
goje užaugęs Latvijos ambasa
NATO plėtimas susilaukia
dorius JAV Ojars Eriks Kal- t e i g i a m o atgarsio Rytų ir
nins. „Ieškome ko nors tikro ir Vidurio Europiečių kilmės
reikšmingo ne tik Maskvai, bet amerikiečių tarpe. Jų vadovai
ir mūsų t a u t a i " .
neseniai susitiko su prezidentu
Manoma, kad JAV pasiūlymų Clinton ir aukštais Valstybės
tarpe bus praplėstas karinis departamento pareigūnais Va
bendradarbiavimas,
JAV šingtone, reikalaudami NATO
parama paankstintoje narystėje narystės šioms šalims.
Europos Sąjungoje bei kiti
Kai daugiau, kaip 1 milijonas
dalykai, suartinantys Baltijos pabaltiečių kilmės amerikiečių
šalis su Europa tiek ekonomi gyvena JAV rinkiminėje politi
niais, tiek ir saugumo užtik koje svarbiuose Vidurio Vaka
rinimo ryšiais.
ruose, Clintonui svarbu nesu
„Estijos įstojimas į Europos kurti nei įspūdžio, kad žada
Sąjungą būtų aiškus ženklas, atiduoti Baltijos šalis Rusijai
kad Baltijos šalys priklauso Eu nuraminti.
ropai, o ne kokiai 'įtakos sferai'
Trys Baltijos šalys, trokštan
ar pilkai zonai", pareiškė Esti čios ryšių su Vakarais, pačios pir
jos užsienio reikalų ministras mosios įstojo į NATO „Partne
Siim Kalias.
rystės vardan taikos" progra
Nors imtynės dėl dalyvavimo mą, savotišką „mini-NATO",
NATO sąjungoje liečia tik tris sudarytą iš buvusių Varšuvos
mažas šalis, kurios visos kartu Pakto šalių. Jos taip pat pa
teturi 8 milijonus gyventojų ir siuntė savo karių į NATO tai
kurių bendras plotas yra maž kos įvedimo pajėgas Bosnijoje,
daug pusė Lenkijos, bet laimi Danijos bataliono sudėtyje.
kis — labai didelis, sąlygojantis
Bet kadangi Baltijos šalys
visos Europos stabilumą, pasi prieš ketverius metus iš viso
baigus šaltajam karui.
neturėjo savų kariuomenių, jų
Nauja Rand firmos studija, ginkluotosios pajėgos tėra labai
kuri bus paskelbta šią vasarą, kuklios. Per Estijos radiją trans
įspėja, kad klaidos traktuojant liuotame pokalbyje A. Surikov
Baltijos šalis gali sustabdyti Estijos karinį pajėgumą pava
NATO plėtimą ir destabilizuoti dino labai mažu. „Iš tikrųjų, jis
visą Europą. „Baltijos klausi (Estijos karinis pajėgumas) yra
mas yra pirmaeilis kandidatas, neegzistuojantis. ... Jokio paly
g a l i n t i s s u k e l t i krizę tarp ginimo nebūtų su čečėnais. Kai
Vakarų ir Rusijos", teigia Rand dėl Talino gynybos, paprasčiau
ekspertai Ronald Asmus ir Ro- siai nepajėgtumėte suorganizuo
ti tokios gynybos, kokia buvo
bert Nurick.
Maskva stipriai priešinasi Grozne", kalbėjo Rusijos insti
NATO plėtimui ypač į Baltijos tuto ekspertas.
šalis, kurios jau 50 metų sudarė
JAV vyriausybės ekspertų
Rusijos fronto liniją su Vaka nuomone, bendros karinės pra
rais. JAV vadovaujamas NATO tybos su JAV gali pradėti keisti
tyčia labai lėtai daro sprendi tokį Rusijos požiūrį- „Čečėnija
mus apie naujus narius, ban turėtų mums priminti, kad pa
dydama išvengti krizės su jėgumas atsispirti yra svarbus
Maskva.
ir vers užpulti norinčią valstybę
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Krikščionys demokratai —
populiariausia partija

Balandžio 23 d. Vilniaus tarptautiniame aerodrome nusileidęs Danijos karinių oro pajėgų lėktuvas
i Lietuvą parskraidino balandžio 17 d. Bosnijoje žuvusio Lietuvos taikos palaikytojų būrio vadovo
vyresniojo leitenanto Normundo Valterio palaikus. Pro išrikiuotą garbės sargybą valstybine
vėliava uždengtą baltą karstą iš lėktuvo išnešė šeši žuvusiojo būrio draugai. Karstą iš Bosnijos
taip pat lydėjo šeštas Danijos taikos palaikymo bataliono karių. Tačiau nepaisant Lietuvos stipraus
dalyvavimo NATO pajėgose, šiuo metu planuojama atidėti NATO naryste Baltijos šalims.
pataikaujant Rusijos grasinimams.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"'

Lietuvos Banko vadovas
susitiko su TVF misijos
atstovais
Vilnius, gegužės 1 d. (AGEP)
— Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas
antradienį susitiko su Lietuvo
je v i e š i n č i a i s T a r p t a u t i n i o
Valiutos Fondo (TVF) misijos
atstovais. Susitikimo metu buvo
aptarti Lietuvos Banko spren
dimai, a t s t a t a n t Lietuvos
Akcinį Inovacinį Banko (LAIB)
ir Litimpeks banko veiklą,
Vakarų Banko tolimesnės per
spektyvos. Kalbėta ir apie Lie
tuvos Valstybinio Komercinio ir
Taupomojo bankų reorganiza
vimą, perduodant šių bankų
blogas paskolas Turto Bankui ir
suorganizuojant šiems bankams
kapitalą.
TVF misijos vadovas, Europos
II departamento Baltijos šalių
skyriaus vadovas Julian Beren-

Ordinas Latvijos
prezidentui
Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) —
Latvijos prezidentas Guntis Ul
manis apdovanotas Vytauto Di
džiojo 1-ojo laipsnio ordinu.
Kaip skelbiama ketvirtadienį
Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko pasirašytame dekre
te, kaimyninės šalies vadovas
apdovanojamas „už nuopelnus,
plėtojant Latvijos ir Lietuvos
t a r p v a l s t y b i n i u s ryšius bei
draugišką t a u t ų bendradarbia
vimą".
Apdovanojimas prezidentui G.
Ulmaniui paskirtas Lietuvos
vadovo vizito į Latviją išva
karėse. Kaip jau skelbta, prezi
dentas A. Brazauskas su oficia
liu vizitu kaimyninėje šalyje
lankysis gegužės 6-7 dienomis.
pagalvoti apie Baltijos šalių
užėmimo kainą", pareiškė JAV
ambasadorius Lietuvai J a m e s
Swihart, Jr., neseniai duotame
pokalbyje.
„Baltic Challenge" karinėse
pratybose, vyksiančiose liepos
8-18 dienomis Adažių poligone
Latvijoje, dalyvaus apie 540
karių iš JAV ir trijų Baltijos
šalių. Maždaug pusė bus ame
rikiečiai, jų tarpe marinai, karo
laivyno „Seabees", ir N a c i o
nalinės gvardijos kariai iš Michigan, Pennsylvanijos ir Maryland.

vyriausybei ir Seimui būtina
kuo greičiau apsispręsti dėl in
vesticijų ir garantijų suteikimo
LAIB, kuo greičiau priimti įsta
tymus, reikalingus steigiant
gaut susitikimo pradžioje pasa Turto Banką bei perskirstant
kė, kad TVF nuomone, Lietuvos blogas paskolas. Susitikime su
Banko sprendimas sustabdyti Lietuvos Banko vadovu buvo
LAIB ir Litimpeks bankų veiklą pasiūlyta sudaryti derybine
komisiją, kuri padėtų spręsti
buvo teisingas.
Lietuvos B?p':'~ valdybos pir iškilusius nesutarimus ir pa
mininko Reinoldijaus Šarkino teiktų konkrečią tolesnių sude
nuomone, Lietuvos B a n k a s ir rintų veiksmų programą.
Balandžio 23 d. Lietuvoje pra
visi suinteresuoti komerciniai
b a n k a i padarė viską, kad įvyk dėjusios darbą TVF misijos pa
dytų Lietuvos įstatymą dėl grindinis tikslas — išsiaiškinti,
LAIB ir Litimpeks bankų veik kodėl Lietuva nevykdo kai ku
rių ekonominės politikos memo
los atnaujinimo.
TVF misijos atstovų nuomone, randumo reikalavimų. Mano
dabar didžiausią dėmesį vertėtų ma, kad svarbiausios TVF eks
skirti priimtų sprendimų įgy pertų ir Lietuvos vyriausybės
vendinimo terminams. Misijos diskusijų temos bus skolos
atstovai apie tai ketina kalbėtis energetikos įmonėms ir bankų
susitikimuose su Lietuvos prezi problemoms. Kai kurie memo
dentu, premjeru bei Seimo na randumo reikalavimai gali būti
riais. Jų vertinimu, Lietuvos peržiūrėti.

JAV kariuomenės kapelionai
lankėsi Lietuvoje
K a u n a s , balandžio 29 d.i K D
— Šv. Mykolo Arkangelo (Įgu
los) bažnyčioje balandžio 28 d.
šv. Mišias aukojo šiuo metu Lie
tuvoje viešintys JAV kariuo
menės kapelionai, laivyno kari-

Lakmuso popierėlis
prezidentui
Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) —
Lietuvių Tautininkų Sąjungos
frakcijos Seime seniūnas Leonas
Milčius tikisi, kad prezidentas
Algirdas Brazauskas atsižvelgs
į aštuonių partijų „argumen
tuotą nepolitizuotą" kreipimąsi,
kuriame jis prašomas atšaukti
paties paskelbtą eilinių Seimo
rinkimų datą - spalio 20-ąją —
ir paskelbti paankstintus rinki
m u s rugsėjo 29 dieną.
Ketvirtadier, spaudos kon
ferencijoje Leonas Milčius sa
kė, kad „tai tarytum lakmuso
popierėlis, iš kurio bus aiškiai
matyti, ar prezidentas toliau
atstovaus tik vienai partijai, ar
atsižvelgs į daugelio žmonių ir
partijų prašymą".
Tautininkų frakcijos Seime
seniūnas sake, kad jeigu prezi
dentas nepaankstins rinkimų,
jis turės pagrindo svarstyti, „ar
ši data — spalio 20-oji — nesie
jama su kažko daugiau ir už Lie
tuvos ribų".

ninkai — pulkininkas leitenan
tas Thomas W. Falkennthal, lei
tenantai Jeffrey N. Saville ir
Terry C. Gordon kartu su Lietu
vos Respublikos vyriausiuoju
kariuomenės kapelionu kun. Al
fonsu Bulota.
Kaip rašoma „Kauno dieno
je", prieš tai svečiai aplankė
Lietuvos kariuomenės dalinus,
brigadas ir pulkus, susipažino
su kariškių kasdienybe, domėjo
si Vilniaus ir Kauno architek
tūra, įžymybėmis. J šv. Mišias,
kuriose buvo pasakyta daug
gražių minčių apie kario parei
gą ir pašaukimą, buvo susirinkę
kariškiai, birutietės ir kiti sve
čiai. Juos pasveikino kunigas
Alfonsas Bulota, Kauno apskri
ties Teritorinės gynybos štabo
vadas P. Urbanavičius, kunigas
R. Mikutavičius, birutiečių ats
tovės ir kiti.
Po to JAV kariuomenės kape
lionai aplankė Arkikatedrą
Baziliką, kur turėjo progos
pabendrauti su vyskupu Vladu
Michelevičius. (kuris, beje. pui
kiai kalbėjo ir angliškai, ir
itališkai) ir Vytauto Didžiojo
universiteto doc. kunigu Algi
mantu Kajacku, apžiūrėjo sena
miešti Pirmadienį svečiai k;ir
tu su kun. A. Bulota išvyko i
Klaipėda, kur lankėsi Lietuvos
karo laivyne.

V i l n i u s , b a l a n d ž i o 30 d.
(AGEP) — Anot „Respublikos"
dienrašty paskelbtų Baltijos
Tyrimų viešosios nuomonės ap
klausos duomenų, jei balandžio
viduryje būtų vykę Seimo rin
kimai. Lietuvos žmonės būtų
13.6% savo balsų atidavę Krikš
čionių Demokratų partijai. Jos
populiarumui nuo kovo mėnesio
šoktelėjus dar 2.2%. Krikščionių
Demokratų Partija ir toliau įsi
tvirtina kaip populiariausia,
tačiau pastebimai didėja ir cen
tro jėgų populiarumas.
Antroje vietoje atsistojo Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) partija, surinkusi 9.5%
balsų, bet šios partijos popu
liarumas balandžio mėnesį
sumažėjo 'nuo kovo mėnesio
nukrito 1.3 taškais).

O valdančiąją LDDP jau
aplenkė ir Centro ir Moterų par
tija. Centro Sąjungos populia
rumui nuo kovo mėnesio pašo
kus vienu tašku (balandžio mė
nesį — 7.5%) ir Moterų partijai
pašokus 1.5% (balandžio —
5.7%), LDDP liko penktoje vie
toje, balandžio mėnesį už ją bū
tu balsavę 5.3% apklaustųjų, tai
0.1 taško nuosmukis nuo kovo
mėnesio. Apklausiamieji atsako
pagal pateiktą partijų sąrašą.
Proporciniuose rinkimuose
penkios partijos dabar galėtų
įveikti 4% visų rinkėjų balsų
ribą, kurios reikia, kad laimėtų
vietą Seime. Kaip žinoma, pro
porciniu būdu r e n k a m a pusė
Lietuvos Seimo, kita pusė —
vienmandatėse rinkimų apygar
dose.

Tautininkai nelabai pasitiki
konservatoriais
Vilnius, gegužės 2 d. (Elta) —
Lietuvių Tautininkų Sąjunga
palaiko bet kokias pastangas ar
veiksmus, kurie „sutelktų opo
zicines partijas, skatintų jų ben
dradarbiavimą, prisidėsiantj
prie geresnių rezultatų Seimo
rinkimuose", tačiau Tėvynės
Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) kreipimąsi į kitas partijas,
kuriame kviečiama bendradar
biauti artėjant Seimo rinkimams,
laiko „daugiau propagandiniu,
priešrinkiminiu veiksmu", pa
reiškė Rimantas Smetona. Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos pir
mininkas ketvirtadienio spau
dos konferencijoje.

Jis nelaiko šio konservatorių
kvietimo tikru, kadangi apie tai
sužinojęs tik iš televizijos žinių.
-Jis taip pat pabrėžė, kad tauti
ninkai „turi gana daug svarbių,
valstybei reikalingų pasiūlymų,
yra parengę solidžią rinkiminę
programą". Gegužės 18 d. įvyk
siančiame Lietuvių Tautininkų
Sąjungos tarybos posėdyje, sakė
R. Smetona, jie ketina galutinai
nuspręsti dėl dalyvavimo Seimo
rinkimuose būdo: „eis vieni,
koalicijoje ar bloke". Šiame
posėdyje bus taip pat svarsto
mas, anot jo, konservatorių
kvietimas bendradarbiauti.

Konservatoriai kviečia
dešiniuosius koordinuoti
veiklą
V i l n i u s , gegužės 1 d. — čia Tautininkų bei Politinių ka
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon linių ir tremtinių sąjungų ir
servatoriai) gegužės 1 d. paskel Lietuvos Demokratų partijos
bė „Pareiškimą dėl artėjančių vadovybes tartis(a) dėl veiksmų
Seimo rinkimų", kuriame kvie koordinavimo rinkiminėse apy
čia dešiniąsias partijas koor gardose ir (b) galimo šių partijų
atstovų atėjimo į Tėvynės Są
dinuoti veiklą.
Vytauto Landsbergio Tėvynės jungos sąrašą".
Sąjungos Politinės tarybos var
„Tėvynės Sąjungos vadovybė
du pasirašytame pareiškime ra siūlys Centro ir Liberalų są
šoma:
jungų, taip pat Socialdemokratų
„Tėvynės Sąjunga, rengdama
partijos vadovams keistis n u o
si Seimo rinkimams ir po jų monėmis bei tartis artėjančių
ateinančiam laikotarpiui, pagal Seimo rinkimų bei porinkimiesamus susitarimus pastoviai nės laikysenos klausimais",
k o n s u l t u o j a s i su L i e t u v o s baigiamas pareiškimas.
Krikščionių demokratų partija.
Šalia to, Tėvynės Sąjunga kvie- T R U M P A I

Apiplėštos redakcijos

— Vilniuje, Nacionalinėje ga
lerijoje atidaryta Antano Žmui
dzinavičiaus kūrybos paroda,
skirta jo gimimo 120-osioms
metinėms. Eksponuojama be
veik pusantro šimto paveikslų
iš Lietuvos dailės muziejaus,
taip pat kitų muziejų fondų bei
privačių rinkinių, šeimos archy
vo.

Vilnius, gegužes 2 d. 'Elta) —
Ketvirtadienį naktį apiplėštos
Vilniuje Antakalnio g. nr. 31 įsi
kūrusių savaitraščio „Dialogas"
ir žurnalo „Mokykla" redakcijų
patalpos.
Vyriausioji redaktorė Elena
Tervidytė, ankstų rytmetį pir
moji atėjusi į darbą, išvydo
kraupų vaizdą: visų spintų du
KALENDORIUS
rys buvo išlaužtos, ant grindų iš
Gegužės 4 d.: Florijonas, Anta
mėtyti dokumentai, straipsnių
rankraščiai Pavogta keletas nina. Beržas, Mintautė. 1902 m.
diktafonų, a u d i o k a s e č i ų su gimė visuomenininkas, ateiti
pokalbius davusių asmenų įra ninkas P r a n a s Dielininkaitis.
šais. Be to. išlaužti seifai.
G e g u ž ė s 5 d.: Penktas
Tačiau labiausiai žurnalistus Velykų sekmadienis Irena, An
sukrėtė tai, kad iš leidybinio gelas. Mykolas. Pijus. Barvydas,
centro pavogta visa kompiuteri Neris. Pasauline maldos diena
nė įranga, fakso a p a r a t a s .
už pašaukimus.
Šiuo metu savo jėgomis re
G e g u ž ė s 6 d.: Judita, Liuci
dakcijos leidybos atnaujinti jus, Benediktas, Argą, Rokannepajėgios Tad kreipiamasi tas.
pagalbos j žmones ir organiza
G e g u ž ė s 7 d.: Domicėlė,
cijas, tikintis, kad atsiras tokiu, Stanislovas, Stasys, Danutė.
kurie parems pedagogines -pan 1904 m panaikintas lietuviškos
dos leidėius.
spaudos draudimas.
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GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
STUDENTAMS KAUNE
Vytauto Didžiojo universiteto je vyskupas pažymėjo, kad susi
studentai ateitininkai kartu su kaupimo valandos skirtos ne
universiteto kapelionu kun. Ar ypatingoms mintims išgirsti,
tūru Jegelavidumi kovo 30 d. bet tam. kad Viešpats į mus pra
surengė Gavėnios rekolekcijas. biltu.
'..Bažnyčios žinios".
kurioms vadovavo vyskupas Si
1996 m. Nr. 7)
gitas Tamkevičius. Rekolekci
jose dalyvavo Vytauto Didžiojo
universiteto rektorius Bronius
ATEITININKŲ
Vaškelis, prorektorius Povilas
Zakarevičius, kiti universiteto
NAMŲ ŽINIOS
darbuotojai, dėstytojai ir stu
dentai. Šlovinimo bei šv Mišių
Šį kartą norisi su namų rėmė
giesmes giedojo ..Gyvųjų akme jais pasidalinti ūkiškais namų
nų" bendruomenė.
reikalais, su kuriais valdybai
Vyskupas S. Tamkevičius sa tenka susidurti ir juos spręsti.
kė, jog ..Dievas kiekvienam iš Ne visi reikalai sprendžiasi
mūsų davė laisvę, kuri yra di sklandžiai, bet valdyba nenulei
delė Dievo dovana". Tačiau, pa džia rankų, nors ir labai būtų ap
sak ganytojo, ji yra ..trapi n sikrovusi savo asmeniškais dar
pavojinga". Užuot teikė pirme bais.
Prieš keletą metų, prijungus
nybe kitam asmeniui, galime
vandenį
prie miestelio tinklo.
j) t-uinkti daiktus. ..Negalime
vandens
kokybė
labai pablogėjo.
Žemėje pasiekti tokio tobulumo.
Žinovų
tvirtinimai,
kad tai tik
kad nebūtų pavojaus pasukti
Judo keliu". — pastebėjo vysku laikinas dalykas, kad vandens
pas. Tačiau jei Dievas atimtu kokybė su laiku pagerės, nepa
laisve. ..atimtų iš mūsų pačiu ir sitvirtino. Nors ir buvo įdėtas
žmogų"- Vyskupas taip pat at praplaunamas vandens valymo
kreipė demesi. kad laisvė, kaip filtras, bet ir tai labai mažai
ir kitos Dievo dovanos, gali būti padėjo. Laiks nuo laiko, prie
iškreipta ir panaudota savo ir namo esančio hydranto atidary
kitu nelaimei. Kaip pavyzdi jis mas šiek tiek vadenį pagerinda
nurodė meile, kuri masines vo, bet neužtenkamai. Hydran
kultūros yra ..suniekinta" ir to atidarymas tik parodė koks
nešvarus vanduo. Senų vamzdžiu
praradusi savo esme
brangus mechaninis pravaly"'-' Kalbėdamas apie krikščio mas šią problemą tik laikinai
niškos askezės prasme, vysku sušvelnintų, nes mūsų vandens
pas tvirtino, jog krikščioniškoji tiekimas atsišakoja nuo aklos
askezė neneigia žmogiškumo. -Ji vandens linijos, kur sunešamos
yra būdas ..sutvarkyti save" ir visos tos šakos drumzlės
deramai naudotis ..Dievo do
Nutarta tad „paimti jautį už
vanomis bei prigimtimi", kad r a g ų " ir prisijungti naują
..ta prigimtis mūsų neluošintų", vandens vamzdį prie gyvos
bet teiktu gėri. Krikščioniško vandens tiekimo linijos rytų
sios askezės dėmesio centre yra pusėje. Atstumas maždaug 275
ne apsimarinimai ar savęs nu pėdos, tad ir išlaidos bus
galėjimas, bet Kristus. Gany- nemažos, bet ilgiau negalime
'ojas kvietė per Gavėnią ..nebi tęsti. Neįmanoma net drabužių
joti priemonių, kurias siūlo plauti dėl rudo vandens ir
krikščioniškoji askezė". ..Žmo nespėjama valyti visų praustu
gus, manantis galjs būti geras vių, vonių ir kitų įrengimų.
krikščionis be visų šių prie Atrodė, kad suradimas profesi
moniu. nurodytu ir Šventraščio nių rangovų bus lengvas, bet
puslapiuose, skaudžiai klysta". pasirodo, kad rengovai ne taip
..Nėra kito kelio, išskyrus ta. „rangūs", kaip manyta. Šią
kuri nurodė Kristus". — kalbėjo savaitę turėtume gauti bent tris
ganytojas. Rekolekcijų pabaigo pasiūlymus, o gegužės men.

DRAUGO prenumerata mokama U anksto
JAV
.(U.S.)
Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur . . . . (U.S.)
Užsakant j Lietuvą
Jauninusieji Daumanto Dieiininkaičio kuopos Čikagoje karžygiai. Iš k.: I eil. Algis Kasmūnas,
Julija Januškytė, Saule G r y b a u s k a i t ė , R i m a s Kapačinskaa ir J u s t a s Lehg. II eil. — Viktorija
Vaznelytė, Lina Juodwalytė, J u o z u k a s Pranckevič:us. Š a r ū n a s Daugirdas ir Raimundas Kaz
lauskas.

STUDENTŲ
ATEITININKŲ
REKOLEKCIJOS
Mieli idėjos d r a u g a i ir
draugės.
Kviečiame j u s į g a m t ą !
Studentų Ateitininkų rekolek
cijos ir baidarių leanoeing)
kelionė vyks 1996 m. gegužės
24-26 d. Algonquin Parke. Ka
nadoje.
Rekolekcijų programą praves
kunigas Julius S a s n a u s k a s .
Keliaudami baidarėse Algonquin Parke permąstysim kaip
Dievas veikia mūsų kasdieni
niame gyvenime.
Nesirūpinkite jei neturite pa
tyrimo su baidarėmis. „North
VVest Outfitters" mums parū
pins — visus reikmenis, maistą
ir kelionės planą — ir mus pa
mokys, kaip baidarėmis keliau
ti. Dėl praktiškumo ir saugumo
dalyvių skaičius bus ribotas (26
asmenų). Todėl prašome iš anks
to užsiregistruoti 'iki gegužės 10
dA Jei turite klausimų, prašo
me kreiptis į:
Tadą Slivinską 416-285-2009
(darbo), arba 416-484-6193
(namų).
Liną Daukšą 416-353-6629

TREČIOJI MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ AUKŠTESNIOSIOS
MOKYKLOS SESIJA
Kovo 22 - 24 d. Telšiuose,
vysk. V. Borisevičiaus mokyk
loje vyko III Moksleivių ateiti
ninkų aukštesniosios mokyklos
sesija, kurioje dalyvavo maž
daug 100 vienuoliktų bei dvy
liktų klasių moksleivių. Jau
nuosius ateitininkus pasveikino
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, Telšių seminarijos rekto
rius prelatas Steponas Brazdei
kis, Lietuvos Ateitininkų fede
racijos vicepirmininkas akade
minių studijų reikalams dr. Ar
vydas Žygas, šių kursų rekto
r i u s kun. Robertas Grigas. Se
sijos metu moksleiviai klausėsi
istorijos mokslo dr Vacio Vai(darbo),
(namų).

arba

416-588-4744

Kur i r kada?

Gegužės 24-26 d. (Memorial
Day) savaitgalis. ,
Penktadienį vakare nuvyksi
me į North West Outfitters.
P a t a r t i n a išvažiuoti iš Toronto
4 v. p.p. Pernakvosime penkta
dienio v a k a r ą pas N o r t h West
Outfitters mūsų Chalet prie
ežero. Pradėsime iškylą anksti
šeštadienio rytą. Sekmadienio
v a k a r e sugrįšime į Torontą.
vidury — pradėsime darbus. Ga
Rekolekcijų mokestis —100
lutinė kaina dar tiksliai nežino
ma, bet nemažiau 10-12 tūks dol. (Kanadiškų) arba 75 dol.
(JAV).
tančių doleriu.
Prašysime visus namų rė
mėjus prisidėti ne tik p e r k a n t
laimėjimų bilietėlius, kuriuos
praėjusią savaitę išsiuntinėjo
me, bet pagal išgales — prisidėti
ir pinigine auka. Laimėjimai ir
namų gegužinė vyks š.m. birže
lio 23 d.
Valdybos pirm.

Užsakant i užsieni
oro pastų
Tik šeštadienio laida

m
s>
VIOAS T. NOREIKA, D . O . l .
Oanty OycMafas)
i l A U f t . VAK. U8&9AMOJ4T.
• u Chariaa E. B * * * , D.O.».
2 0 * S. Cslmilst M .
Kab- (21») 9S6-1632
Valandos pagal susitarimą

DR. V. J . VASAJTIENt
DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 VV. 83 St., Burbank, IL
Tai. 7 0 8 - 4 2 3 4 1 1 4
Valandos susitarus
EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S Kedzie
Tai. 708-638-6500
Valandos 9-5 kasdien
DR. DANA M. S A U K U S
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Carma* Rd.
Waatchastar. N 80183
Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą
LINAS A. SIDRYS, M.D.
OpK!ai'~>oiogas<A><ių Chirurgas
9 * 3 0 S. Rltfgaland A v a .
Chicago Ridas. |L 6 0 4 1 S
706-638-M22
4 1 4 9 W 63rd S I .
312 735-7709

DR. KENNETH J. VERKĘS
DR. BOB DOKHANCHI
Dantg Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 n 59 St Chicago IL

Tai. 312-735-9686
1707 S Giiben l a G t a n g e . IL

vados paskaitos „Žemaitijos ku
nigaikštystei 555 metai", dr. A.
Žygo — „Dvasinio brendimo psi
chologija". Istorijos mokslų dak
tarė Aldona Vasiliauskienė pa
sakojo apie Lietuvių katalikų
mokslo akademijos praeitį bei
dabartį, psichologijos magist
rante Aistė Diržytė nagrinėjo
Jobo dramą žmogaus gyvenime
ir neviltį, prel. Jonas Kauneckas pasidalijo prisiminimais
apie pogrindinį darbą Tikin
čiųjų teisių gynimo komitete ir
leidžiant LKB Kroniką. Akade
mijoje dalyvavę moksleiviai su
rengė improvizuotą Kryžiaus
kelio apmąstymą, lankėsi Tel
šių kunigų seminarijoje bei
Rainių koplyčioje, šalia kurios
augančiame miškelyje 1941 me
tais bolševikai nukankino 73
politkalinius. Į Akademiją at
vykusi Kauno Jėzuitų gimna
zijos abiturientų teatro studija,
moksleiviams parodė M. Meterlinko pjese „Žydroji paukštė".
Balandžio 26 - 28 d. Vilniuje
įvyks baigiamoji Moksleivių
ateitininkų aukštesniosios
mokyklos sesija ir diplomų įtei-

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra
HOLYCROSS
PHYSICIANS PAVIUON
3 fl. South, East Suttss
Uthuanian Plaza Ct.
at Catifornia Ava.
Chteago, IL 80629
<312)-471-81«2
Kalbama Hatuvlskai
• • • • • •

+ •

+ + +

HOLY CROSS FAMILY
MEDICAL CENTER
7 4 * W. 31 st St.
Chicago, IL 80616,

(312>-225-0695
Kab. 312-7354477
Ras. 708-244-0087 arba 706-2494581

Namu 7 0 8 - 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2 U O B A
C i k a g M D a u m a n t o - D i e l i n i n k a r č i o kuopos FV b ū r e l i s Iš k. I eil. - Daina V a l a i t y t e . Infja J a n u A a i t e .
K r i s t i n a M i k a i t y f ir Giedre Ka7lauskaitė I I eil — Karolina Lieponyte. A u d r a A d o m e n a i t ė .
A n d r e j a D u t t o n . A u r e l i j a S u š i n s k a i t e . I I I e i l - vadove Lidija R i n g i e n ė , A d a V a l a i t y t e . M a r i j a
D o m a n s k y t e ir vadove V a k a r e V a l a i t i e n e

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 Waat •3*4' Ottaai
Vai pirmd ir ketvd 3 v p P • 6 v p p
Kitomis dienomis — susitarus

Žiemos veiklos metas baigiasi.
J a u pradedama galvoti apie
vasaros stovyklas. Ne visi rašė
apie savo veiklą, o kartais pa
rašoma praėjus jau keliems su
sirinkimams. Būtų labai gera,
kad kiekvienas susirinkimas,
ruošta šventė ar kitoks įvykis
būtų tuojau aprašomi. Žinokite,
kad tik maža dalis skaitytojų
dalyvauja tuose įvykiuose, bet
visiems ateitininkiškos veiklos
kimo šventė.
Iš „Bažnyčios žinios",
1996 m. Nr. 7
DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 S. Pulasfcl R4L
Tai. 312-585-2882
Pirmd 9 v r - 7 v v . antrd., trecd. ir
penktd 9 v.r - 3 v. p.p..
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Sestd. ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4847 W. 103 SL, Oak Lasvn, IL
Pirmas apyl. su Northmrestern urvto
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. 8uattarimui
(kalbėti angliškai) tai. 708-422-8280

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS
3900 W 95 St. Tsl. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p - 7 v v .antrd 12 3 0 - 3 v p p
trecd uždaryta, ketvd 1 • 3 v p.p.
penktd ir Sestd 9 v r -12 v p p
4132 S. Kadetą Ava.,
(312) 7794999 arba (112) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Dantų, Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tat. (312) 47S-2112
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL
Tai. (708) 599-8101
Valandos pagal susitarimą

Lamam, M 40439
Tai. 815-723-1854
7 * 0 0 W. Caflaaa Dr
Patas Helghts. IL M 4 S 3
Tai. 708-3814)010

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robarts Road
Hickory Hllls
Tol. (708) 596-2131
Valandos pagal susitarimą

Tai. 709-3S2-4467
Kab. tai. 312-S66-9166~

REDAKTORĖS
PRAŠYMAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
• 4 4 9 So. P u t o k i Read
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGIJUS LEUS

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
IStOft—127 91.. Lement, I I 4043*
R'ikiauso Palos Commumty Hosp'tal
Siiver C'oss Hospiiai
Vaisno'os pagal suS'ianma
Tsl. (704) 217 MOS

$40.00
$45.00

$100.00
$55.00

$55.00

$30.00
$35.00

$500.00 $250.000
$160.00 $85.00

* Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
* Redakcija už skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

DR. JOVITA KERELIS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1 5 5 0 5 - 1 2 7 $t.

$55.00
$60.00

3 men.
$35.00
$40.00

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

DR. E. DECKYS

DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos
15300 Waat Ava., Ortand Parfc
708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

metams M metų
996.00 $55.00
$110.00 $60.00

Tai. ItaUnslo Ir mHo: 706 888-4188

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 Sa. SOtn Ava., C l c a r a
Kasdien 1 v p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd.: sestd 12 - 4 v. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 Schfflet St., Ermhurst, IL 80129
708-041-2809
Valandos pagal susitarimą
vakarais ir savaitgaliais M . 788-824-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652
Tai. 312-434-2123
Holy Cross Physician Centr
6084 S Archer. Chicago. IL 60638
Tai. 3 1 2 - 8 8 4 4 1 6 6
Valandos pagal susitarimą

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

nariams ir rėmėjams yra įdomi
jūsų veikla.
Labai prašau stovyklų vado
vus pasirūpinti, kad stovyklų
užsiėmimai būtų aprašomi. Bū
tų gera, kad kiekvienai dienai
būtų paskirtas vienas stovyk
lautojas, kuris apie tą dieną
parašytų, o vadovai, savaitės
gale, pasiųstų „Iš ateitininkų
gyvenimo" redakcijai „Drange

'

Karolina Kubilienė

DAUA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7918 W. 171st
TlrUey Park, IL 90477
(709) 4 1 4 4 9 7 1
•^
Valandos pagal susitarimą

Į

DR. DAUA JOOVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3800 HigMand Ava., S u . 201
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligonines)
Daamars Orava, IL 86618
T a i . 706-980-3113
_ ,
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTE
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8 . Mariam, tai.
8jWlWp9j»Vf9j,4T#» I L (

Valandos pagal susitarimą
r a s n I rMImOTn I

Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. aHUNSKIS, 9JO
T I R A I OALLAS •HUNSKIS, MO
C N c a Į O 312-728 0888
East P a n d a * 847-822-1212
MeHanry 815-383-9898
6 1 3 2 8 . Kaaal* Ava.
C M c a a a , IL 90829
T a i . 312-438.7700

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

DR. ARVYDAS J. DAIUDE
DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S. Maln SL
Tat. 7 0 6 - 7 4 8 4 0 3 2
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9099 9. sjaaarts PM., Mckoty 199a, a
1 mylia Į vakaru* nuo Mariem Ava
T a i . (708) 588-4088
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEISUTTS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6122 9 . Katate
Vai : antr. 2-4 v. p p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Sestd pagal susitarimą
Kabinsią t a i . 312-776-2869
*. 7 0 8 4 4 8 . 8 8 4 8
E D M U N D A S VIŽINAS, M.O., 8 . C .
Specialybė — Vidaus ligų gydytoja*
Kalbame lietuviukai
9165 6. Archer Ava. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 888-7796
ARA8 ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

Kak. tai. (312) 471 -

VIDAS J. NEMrCKAS, M.D
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 8 . K a a a a A v a . .
IL 9 8 8 8 2

1829 6 . O į d s n Ava
219
NaaarvNto H. 86663
T a i . 709-827-0090
Valandos pagal susitarimą

.
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Rimties valandėlė
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VISI ESAME IŠRINKTIEJI

BALTIJOS VALSTYBĖS
IR NATO

„Kaip Vakarai reaguoja į Jū
sų įspėjimus?"
„Vakaruose mes randame už
merktas" akis. Norime jas 'at
verti* ".
„Tikrai bijote imperialinės So
vietų Sąjungos atkūrimo?"
„Estija jaučia baimę, kad Sov.
Sąjunga gali būti vėl atkurta".
„Ar turite tam pagrindą?"
„Sov. Sąjungos atkūrimo te
ma yra labai populiari rusiškoje
rinkiminėje propagandoje. Pla
t ū s sluoksniai po Sov. Sąjungos
griuvimo daug ką prarado, o
įvykiai Rusijoje daugumai ne
nuėjo tinkama linkme, nejau
čiant demokratijos vaisių.
„Ar pasakėte Vokietijos užs.
reik. min., kad Vakarai su Rusi
j a elgiasi labai naiviai?"
„Labai daug kalbėjome apie
Rusiją.Aš nurodžiau pavojus,
kurie yra galimi, tačiau žiūrint
i š Vakarų pusės, jie nėra aiškiai
pastebimi".
„Kuo gali Bonnos santykiai
su Maskva pasitarnauti Estijos
saugumui?"
„Svarbu, kad mūsų balsas
būtų girdimas. Mes matome
Vokietijos padėtį Baltijos at
žvilgiu. Be to, politinis krašto
vaizdas Vokietijoje yra gan
platus".
„Konkrečiai. Ką reikia Mask
vai pasakyti?"
„Kad Estija, kaip ir visa Balti
ja priklauso Europai, kad Esti
jos saugumas neišskiriamas.
Galutinai Maskvai reikia pasa
kyti, kad įvairios iniciatyvos,
gresiančios Estijos saugumui ir
nepriklausomybei, pažeidžia
Estijos reikalus".

KAZYS B A R O N A S
luomo. Išrinktieji diakonai vis
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tik buvo pristatomi apaštalams
— Dvylikai — kad ant jų uždėtų NATO gen. sekretoriaus J. Miuncheno dienraštis „Suedrankas ir už juos melstųsi. Bet Solano apsilankymas Baltijos deutsche Zeitung". Įdomesnius
tai nėra visų tikinčiųjų kuni valstybėse rado platų atgarsį klausimus ir atsakymus patei
gystės sąskaiton. Pirmame laiš vokiškoje žiniasklaidoje, ypač kiu skaitytojams.
ke Petras tvirtina, kad visi spaudoje, parašant tuo klausi
„Pone ministre, kodėl Estijai
krikščionys yra įpareigoti vyk mu plačius komentarus. Juose svarbu su pirma vidurio Euro
dyti kunigiškas maldos, moky pažymima, kad Solano vizitas pos valstybių grupe įsijungti į
mo, atleidimo ir sutaikymo pa Baltijos valstybėse buvo gražus Europos Sąjungą. Ar Lietuva su
reigas.
mostas („nette geste"). Baltie- Latvija turi būti išjungtos?"
Šio sekmadienio skaitiniuose čiai dalyvauja taikos partnerys
„Estija nėra priešinga, jeigu
kaip tik pabrėžiama visų tikin tėje, jie duoda savo dalinius trys Baltijos valstybės tuo pačiu
čiųjų kunigystė, tarpininko tarp tarptautiniams uždaviniams. Už metu būtų priimtos. Bet Euro
Dievo ir žmonių vaidmenį palie tai J. Solanas dėkojo lietuviams, pos Sąjungos sako, kad prašy
kant tik Kristui. Evangelijoje latviams ir estams, tačiau kar tojai bus svarstomi atskirai.
(Jono 14:1-2), kai Tomas prašo, tu aiškiai pasakydamas, kad Taigi, jų ekonominės sąlygos
kad Jėzus parodytų kelią, ku šiuo metu į visišką sąjungą su yra skirtingos, tad skirtingai —
riuo eina pas Tėvą, Jėzus atsa Vakarais jiems kelias yra užda atskirai turi būti tvarkomas jų
ko ir jam, ir visiems apaštalams: rytas. Tam yra geostrateginės ir įstojimas. Kas turi geresnes są
„Aš esu kelias, tiesa ir gyve sąjunginės priežastys, nepai lygas, tas turi būti ir pirmas pri
nimas. Niekas nenueina pas Tė sant, kad Rusija vis daugiau ir imtas".
vą kitaip, kaip tik per mane". labiau turės susitaikyti su min
„Tai toks baltiškas solidaru
Pažindami Jėzų, jau esame ke tim, kad Lenkija, Čekija ir
mas?"
lyje; sekdami Jėzų esame tikri, Vengrija numatomu laiku taps
„Aišku, žymiai geriau būtų,
kad einame tiesos keliu, o pasi NATO narėmis, dar stipriau
jeigu viena valstybė įsijungtų,
šventę Jėzui, dalinamės ir jo gy suspausdamos imperiją. Baltijos
negu visoms trims būti už Euro
vybe.
valstybių įjungimas ' pasitar pos Sąjungos durų. Kai vienas
Bet tai nereiškia, kad visi kiti naus tik Rusijos komunistams yra viduje, kitoms lengviau įei
yra žuvę, kad mums jų nereikia. bei nacionalistams, kurie siekia ti".
Mąstydami apie Jėzų Šv. Rašto praeities imperijos ribų. Vaka
„Ar taip pat galvoja kitos dvi
žodžiuose, dalyvaudami Bažny rai to nenori ir tokį žingsnį į valstybės?"
čios liturgijoje, pradedame su praeitį stengiasi sulaikyti.
„Jos yra mažiau ar daugiau
vokti, kad tiek savo prieteliuoMiuncheno dienraštis „Sued- priešingos. Lietuva ir Latvija
Krikščionių bendruomenėje se ir drauguose, tiek ir sveti deutsche Zeitung" balandžio 17 galvoja, kad Baltiją reikia
taip pat buvo demokratiškesnio muose žmonėse, kurie mums ga d., rašydamas tuo klausimu, laikyti kaip vienetą. Priešingu
valdymo ženklų. Dvylika apaš li atrodyti atstumiantys ar net sako, kad karinės grėsmės Bal atveju — jokių vilčių nėra".
talų „sušaukė mokinių susirin grėsmingi, ne tik rasime Jėzų, tijos valstybėms iš Rusijos pusės
„Ar susitarsite?"
kimą ir pareiškė: ... išsirinkite bet ir pažinsime Tėvo atšvaitų nėra. Tolimesnis Baltijos valsty
„Netikėtina. Tačiau yra kitos
iš savo tarpo septynis vyrus". įvairovę. Kaip tik jiems Jėzaus bės įjungimas į politines Euro sritys, kuriose turėsime bendra
Bendruomenė, išsirinkusi iš sa (ir mūsų) Tėvo namuose yra pa pos institucijas bei europinę darbiauti. Svarbiausi — saugu
vo tarpo septynis diakonus, pri ruošta „daug buveinių".
„Estija nori priklausyti prie
ekonominę erdvę, yra mažesnis mo klausimai. Ekonominiuose
statė juos apaštalams, „o šie
Tuomet priartėjame prie nuo provokacinis žingsnis, parodant, reikaluose turi vykti varžybos — pirmųjų vidurio Europos vals
melsdamiesi uždėjo ant jų ran stabiosios Šventosios Trejybės kad baltieciai priklauso vakarų konkurencija".
tybių, priimamų į NATO? Ar
kas".
paslapties: Tėvo ir Jėzaus, ir demokratijai. Tas teikia gerbū
„Jūs įspėjote Bonną, kad sie Europos Sąjungos narystė nėra
Komentuodamas šio sekma juos jungiančios Šventosios Dva vį, plėtotę ir saugumą. Jeigu nos tarp Baltijos valstybių ir pirmas pakankamas signalas
dienio skaitinius, kun. Carroll sios bendravimo. Tuomet visi Baltijos valstybėms bus mestas Rusijos gali tapti '1990 m. Maskvai?"
Stuhlmueller pastebi, jog Šv. skirtumai, baimės, nesutarimai inkaras („verankert") prie Eu Berlynu'. Skamba dalybomis,
„Estija negali pasakyti, kad
.Petro pirmame laiške (1 Pt atpuola. Skirtingi kitų žmonių ropos, tuomet joks kaimynas ne spygliuota viela, šaltu karu".
ES yra pakankamas laidas.
• 2:4-9) matome, kad krikščionių įsitikinimai ir net mūsų pačių gali abejoti dėl jų valstybinės
„Įvykius reikia atidžiai ste Mums ES ir NATO yra gyvybi
bendruomenė (kurios dauguma brangiausios tiesos nublanksta teisės.
bėti, Estija yra pirmoji valstybė nės reikšmės. Siekiame narys
tuo metu dar buvo žydai) su prieš nuostabią meilę, kuria
Estijos užs. reik. min. Siim pasaulyje, susidomėjusi, kad jie tės abiejose įstaigose vienoda
prato, kad per Kristų ypatin nuolat pasikeičia ir dalinasi Kalias lankėsi Bonnoje, tad šia nenueitų toli. Aš kalbu apie ru jėga. Problemos, liečiančios
gosios Dievo išsirinktosios Šventosios Trejybės asmenys proga vėl iškilo NATO klausi siškos galybės sprendimus bei NATO yra mums aiškios. Bet
tautos privilegijos praplečiamos meilės bendrystėje, nuolat vie mas. Platų pasikalbėjimą su Maskvos politiką Estijos atžvil tai nereiškia, kad tą klausimą
ir nežydams. Žodžiai, kurie nas kitą papildydami nauju gė estu balandžio 17 d. atspausdino giu".
turime padėti 'ant ledo' ".
anksčiau buvo taikomi tik žy riu ir grožiu. Tokių paslapčių
dams — „Jūs esate išrinktoji mąstymas mus nuramina ir at
giminė, karališkoji kunigystė, gaivina.
šventoji tauta, (Dievo) įsigytoji
Nuostabu, kaip Šv. Rašte ap
liaudis, pašaukta išgarsinti šlo rašytas iškilęs ginčas pirmykš
vingus darbus to, kuris pašaukė tėje Bažnyčioje dėl teisingesnio
jus" — dabar jau taikomi visų pašalpos išdalinimo bendruome
tautų žmonėms.
nės našlėms (dėl kurio įkurta
diakonų
tarnyba) privedė prie
Čia tenka pastebėti, jog privi
legija būti „karališkąja kunigi mąstymo apie Šv. Trejybės
ja" niekuomet Izraelyje nepa paslaptį. Bet tai įvyko, nes tos
neigė atskiro kunigystės luomo bendruomenės žmonių gyveni
— vadinamo levitais. Panašiai mo pagrindas buvo artimo meilė
ir Bažnyčioje, visiems tikintie — toji meilė, kuri, kaip tikė
siems taikomas „karališkosios jimas ir viltis, yra iš Šventosios
kunigijos" pavadinimas, nepa Trejybės meilės plaukiančios ir
X tautinių Šokių Šventės organizacinio komiteto narių dauguma. I eil. is kairėn aedi: Birutė
neigia ir Bažnyčioje atskiro į tikinčio žmogaus širdį išlie
Jasaitienė,
Bronius Juodelis, Regina Naruiiene. Jūratė Budrienė — komiteto pirm., Violeta Fajamos
dorybės.
Iš
tiesų
kiekvie
įšventintų kunigų pašaukimo —
bianovich. K. Deksnys, Nijolė Pupienė ir E. Jensen; stovi Genė Rimkienė, Vytenis Kirvelaitis,
nas didžiadvasiškos meilės
Juozas Masilionis, Marija Kriaučiūnienė, Rima? Domanakis, Irena Kerelienė, Jonas Cinkus, Ada
• Pirmą kartą Amerikoje veiksmas gali atverti duris į
Sutkuvienė, Jonas Berianskis, Albina Ramanauskienė, Birutė Vindasiene, Antanas Jarūnas,
Jūratė Jensen ir Rasa Poskofrimienė. Komitetui dar priklauso Rita Likanderytė, Juozas Polikaitis,
švęsta Memorial diena (Kapų mistinį bendravimą Dievo mei
Linas Norusis, Saulius Kuprys, Rita Sakenienė, Alė Kėieliene ir Gražina Liautaud.
puošimo diena) 1868 m. gegužės lėje. Ir į tai esame kviečiami.
Aldona
Zailskaitė
Nuotr Zigmo Degučio
30 d.

Šio sekmadienio skaitiniuose
visų pakrikštytųjų kunigystė
iškyla kelis kartus. Pavyzdžiui,
pirmame skaitiny iš Apaštalų
darbų (Apd 6:1-7) rašoma, kad
krikščionybę priėmusiųjų tarpe
buvo ir didelis būrys žydų kuni
gų. Rašoma ir apie naujos krikš
čionių tarnystės įsteigimą —
diakonų. Tai rodo, kad pirmykš
tėje Bažnyčioje, veikiant Šven
tajai Dvasiai, augo ir naujos
religinės bendruomenės vadova
vimo formos.
Žydų religijoje kunigai buvo
tik vyrai, gimę Levio gentyje,
bet tik iš Aarono palikuonių toje
gentyje. Ši nuostata labai aiš
kiai įsitvirtino „poegziliniame
laikotarpyje", t.y., po Izraelio
tautos grįžimo iš tremties Babi
lonijoje, maždaug 6-me šimtme
ty prieš Kristų. Apaštalai ne tik
nebuvo kilę iš šios genties ir
šeimos, bet, kaip girdime Apaš
talų darbuose, jie savo pareigo
mis dalinosi ir su visai nežydų
kilmės krikščionių bendruome
nės nariais, išrinktais ne dėl
savo kilmės, o dėl to, kad jie
buvo „pilni Dvasios ir išmin
ties". Krikščionių bendruome
nėje kunigystės tarnyba buvo
plečiama.
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12
Su savim turėjo atsivežęs kelias dėžes gerų angliškų
cigarečių, kurias mums išdalino. Ministras vengė at
sakyti į bet kokius politinius klausimus.
Man rūpėjo sužinoti, ar mes, atsidūrę svetimame
kraite be užsienio pasų ir vizų, iš tarptautinio taško
žiūrint, tebelaikomi teisėtais Lietuvos piliečiais, ar
•šame likę be pilietybės. Kaip iš patyrusio diplomato
ir buvo galima laukti, tiesioginio atsakymo į savo
klausimą negavau. Tačiau jis davė suprasti, kad ir tuo
atveju, jeigu lietuvis, užsienyje gyvendamas, priimtų
gyvenamo krašto pilietybę, tas visiškai nekenktų jam
atgauti Lietuvos pilietybės. Čia min. Balutis paminėjo,
kad jis pats, daugelį metų gyvendamas JAV. buvo pri
ėmęs to krašto pilietybę.
Mums tuo metu dar tebebuvo per daug šviežias
Lietuvos prisiminimas, tad ir apie kito krašto piliety
bės priėmimą nė negalvojome. Niekada nesiryžau im
tis žygių šiai teisinei padėčiai pakeisti, nors tam gali
mybių buvo. Didž. Britanijoje išgyvenau penkiolika
metų. Tą šalį pamilau, kaip savo antrąją tėvynę. Bet
Lietuvos pilietybės neatsisakiau. Kai šiandien
Southampton uosto krantinėje laukiame laivo, kuris
mus ii iio krašto per Atlantą veš į Ameriką, imigracijos
valdininkui paklausus:

— Kokio krašto pilietis?
— Lietuvos, — aš drąsiai atsakau.
Valdininkas pasižiūri į jam pateiktą dokumentą.
Pasklaido ir įsitikina, kad nepriklausomos Lietuvos
pasiuntinybės Londone išduotieji man ir mano žmonai
Lietuvos Užsienio pasai yra tvarkoje, legalūs ir
priimtini.
Ilgoji v a s a r a
Liepa jau įpusėjo. Šienas, seniai nupjautas, bet dar
nesuvežtas, šiltais vasaros vakarais maloniu kvapu
pripildo visą apylinkę, sukeldamas ilgesingas, nostalgiš
kas mintis. Sėdime vakarais prie barakų ir klausomės
žiogelių čirškimo. Atrodo, kad jų vakarinė muzika nė
kiek nesiskiria nuo tos, kurią prieš daugelį metų gir
dėdavome Lietuvos laukuose. Tad ir mūsų mintys, kaip
tų cigarečių dūmai, pakyla, sklaidosi į tolumas ir nie
ko nepasiekia. Gal ir ilgiau būtų galima sėdėti ir svajo
ti, jei ne tie įkyrūs uodai, kurių ir Anglijoje netrūksta.
Mūsų monotonišką buvimą šioje stovykloje retkar
čiais pertraukia įvairūs darbai Mr. Greene laukuose.
Ravime morkas, cukrinius runkelius, paskui jam pade
dame vagoti jau išdygusias bulves, kurias mes patys dar
ne taip seniai padėjome pasodinti. Anglijos ūkininko
laukai skiriasi nuo Lietuvos. Čia ganyklos aptvertos ne
vielų ar medžio tvoromis bet dažniausiai akmens
sienomis. Laisvai sukrauti akmenys, surinkti ii laukų
gal jau romėnų okupacijos laikais, sukrauti vienas ant

Danutė

Bindokienė

Tautinės garbės
reikalas
Spauda — kaip veidrodis, ku
riame atsispindi pasaulis. Jos
skiltyse skaitytojai randa tai,
kas vyksta arti ir toli, kas at
sako į rūpimus klausimus, in
formuoja, net subtiliai auklėja
ir pakreipia mąstyseną viena ar
kita linkme. Daugelyje tautų ži
nomas posakis, kad rašytas žo
dis yra stipresnis už kardą, todėl
to laisvo žodžio — laisvos spau
dos — taip bijo tironai, nors ir
jie nevengia spaudos puslapių
panaudoti savo tikslams.
Lietuviško laikraščio, o juo la
biau dienraščio, paskirtis yra ta
pati, kaip ir bet kuria kita kalba
leidžiamos spaudos, su viena
išimtimi: skirti ypatingą dėmesį
savo tautos reikalams. Lietuva
pasižymi periodinių leidinių
gausa. Tiesiog nuostabu, kaip
tie šimtai spaudinių išsilaiko,
kas juos perka ar prenumeruoja,
kai daugelis gyventojų neįsten
gia galo su galu suvesti. Ži
noma, jeigu niekas nepirktų ir
neskaitytų, spauda jokiu būdu
neišsilaikytų. Matyt, lietuvio
įgimtoji meilė savajai spaudai
nugali net visus ekonominius
sunkumus. Galbūt žmogus mie
liau atsisako duonos, negu laik
raščio...
Svetimuose kraštuose keletą
dešimtmečių begyvendami, lie
tuviai, atrodo, baigia prarasti
meilę spaudai savo kalba. Iš ka
daise gausaus dienraščių skai
čiaus teliko vienas, o ir kiti
lietuviški laikraščiai kone vege
tuoja, nuolat prarasdami skai
tytojus, nesulaukdami naujų.
Pagal JAV gyventojų suraši
nėjimo duomenis, šiame krašte
lietuvių skaičius sukasi kažkur
netoli pusės milijono, o, sudėjus
visus lietuviškų laikraščių
prenumeratorius, susidarytų
gal kiek per 20,000, turint min
tyje, kad daugeliu atvejų tas
pats asmuo prenumeruoja dau
giau negu vieną laikraštį. Tad
kur kiti? Kaip juos pasiekti,
kaip į jų namus įnešti lietuvišką
spausdintą žodį?
Tam tikra dalis lietuvių vi
suomenės dar vis pasižymi ypa
tingu lojalumu spaudai. Tai jau
čia „Draugas", nuolat remia
mas savo skaitytojų aukomis,
palankumu ir gerais žodžiais.
Kaip kiekvienas etninis laikraš
tis angliškai kalbančioje vals
tybėje, „Draugas" turi pro
blemų: skaitytojų mažėjimą ir
finansinius sunkumus. Skaitan
čioji visuomenė gerai supranta,
kad išlaikyti bent vieną lietu
višką dienraštį yra ne tik svar
bu, bet ir savo tautinės garbės
reikalas: kaip galėtume vadintis
kultūringa bendruomene, jeigu
neturėtume net dienraščio lietu
vių kalba? Deja, vien to įsitiki

kito maždaug trijų pėdų aukštumu, kartais tęsiasi mylio
mis. Ariamieji laukai dažniausiai aprėminti nedirbamos
žemės rėžiais. Jų aukšta žolė ir krūmai sudaro geras
slėptuves tūkstančiams laukinių triušių, kurių mėsa
skani, todėl triušiai apsčiai parduodami Anglijos
mėsinėse. Ūkininkai triušių nekenčia dėl milžiniškų
nuostolių, kuriuos padaro, naikindami ūkininkų javų
ir morkų laukus. Tad ūkininkai triušiams taiko nuola
tinį karo stovį: juos šaudo, gaudo ir visokiais būdais
naikina. Nepaisant Gyvulių mylėtojų draugijos didelių
protestų, pastaraisiais metais net pati britų valdžia
naudoja drastiškas priemones triušiams naikinti. Var
tojami specialūs nuodai, nuo kurių triušiai apanka ir
stimpa. Žiaurus triušių „genocidas".
Sutaupau kelis svarus ir vėl važiuoju į Lincolną, iš
kur žmonai pasiunčiu porą paketėlių. Jie labai nesudė
tingi. Maistas tebėra normuotas, be kortelių nedaug ko
tegaliu nupirkti. Geriausiai apsimoka siųsti kavos
pupelių, kurių čia netrūksta. Anglai garbina arbatą
labiau už viską, gal todėl kava nenormuota. Vokiečiams
po karo tikros kavos pupelės buvo seniai matytas ir nera
gautas dalykas, labai vertinamos. Už kavos pupeles
žmona iš vokiečių mainais lengvai galėjo gauti, kas jai
ar vaikams buvo reikalinga.
Ii Vokietijos ateina žinios, kad ten jau atsirado kana
diečių komisija, registruojanti savanorius darbininkus
į Kanadą. Jie priima ištisas šeimas, neskiriant vyrų nuo
žmonų ir vaikų. Tokios naujienos man sukelia nerimą.

nimo nepakanka. Reikia ir kon
krečių pastangų.
„Draugas" šiemet švęs savo
87 gimtadienį. Nors jo amžius —
žmogaus metų mastu matuojant
— jau brandokas, bet jokių se
natvės žymių mūsų dienraštis
tikrai nerodo. Jis nuolat sten
giasi neatsilikti nuo gyvenimo,
nebijo naujovių, drįsti, pavadinti
daiktus tikraisiais vardais, nors
kai kam ir nepatinka. Jaučiame
marijonų kongregacijos, kuri
„Draugą" laiko ypatingoje savo
globoje, pritarimą, ypač dien
raščiu besisielojant, jo leidimą
skatinant, provincijolui kun.
Donald Petraičiui ir „Draugo"
moderatoriui kun. Viktorui
Rimšeliui. Lietuvių katalikų
spaudos draugija (pirm. dr. An
tanas Razma) pastaruoju metu
taip pat suaktyvino savo rūpes
tį dienraščio išlaikymu, suda
rant vykdomąją valdybą tiesio
giai padėti jo leidimui. Valdybon įeina pirm. Jonas Vaznelis
ir nariai: kun. V. Rimšelis,
Marija Remienė, Algis Bakaitis,
Kostas Dočkus.
š i ą savaitę „Draugas" aki
vaizdžiai pajuto valdybos globą,
kai buvo surastas ir pasamdytas
naujas administratorius — Ig
nas Budrys. Kadangi tai pri
tyręs, sumanus ir energingas
asmuo, profesiniai pasiruošęs
administraciniam darbui, ne
tenka abejoti, kad dienraščio
administracijos veikla, jau kuris
laikas gerokai šlubavo, atsistos
ant tvirtų kojų. Visi, kas su
adrninistracija turės reikalų, ne
trukus pajus nemažą — ir labai
teigiamą — skirtumą.
Deja, net uoliausia redakcija
ar darbingiausią administracija
nedaug galės padaryti, jeigu ne
turės stiprių finansinių pamatų.
Iš dalies tokius pamatus mūsų
dienraščio ateičiai stato Draugo
fondas. Jo tikslas — sukaupti
milijono dolerių kapitalą, kad iš
palūkanų būtų galima pridurti
trūkstamų lėšų ir „Draugas"
nejaustų nuolatinės pinigų sto
kos. Bronius Juodelis yra ne tik
DF direktorių tarybos pirmi
ninkas, bet ir iždininkas. Tai
reto darbštumo ir užsispyrusio
optimizmo žmogus. Daugiausia
tų jo būdo savybių dėka, DF jau
pasiekė pusę tikslo. Antroji
pusė, atrodo, daug sunkiau l i p
dosi, nepaisant darbo bei pa
stangų. O, rodos, per daug
neprašoma, tik kad kiekvienas
skaitytojas taptų DF nariu.
Nepakenktų ir vienas kitas
palikimas, ir viena kita nauja
pavardė, užpildanti tarpelius
garbės narių lentoje. Vienintelis
lietuvių dienraštis už Lietuvos
ribų tvirtai tiki, kad jo ateitimi
spaudą mylintys tautiečiai
tikrai pasirūpins.

Pradedu gailėtis, kad per greit pasiskubinau atvykti
Anglijon. Panašiai daug kas galvoja, ir netrukus mūsų
nerimas pasiekia stovyklos administraciją, kuri pasi
rūpina, kad mus aplankytų britų parlamento nariai. Su
jais atvyksta ir tuolaikinis Darbo ministras Mr. Isaacs.
Apsilankymo dieną sušaukiamas susirinkimas valgyk
los salėje. Po įvairių pranešimų, kurių tikslas buvo
nuraminti sujudusius vyrus, mus ragina klausti
klausimus. To tik ir laukėme. Parlamentarai išgirdo
karčius priekaištus dėl pažadų netesėjimo ir dėl lėto įdar
binimo. Juk prieš išvykstant iŠ Vokietijos, mums buvo
pasakyta, kad paliekamas šeimas sulauksime Anglijoje
laike trijų mėnesių. Dabar mes šioje stovykloje jau iš
buvome porą mėnesių, laukdami įdarbinimo. Net ir jau
dirbančiųjų šeimas neatveža. Tad norime žinoti, ar yra
galimybės grįžti pas savo šeimas į Vokietijos stovyklas.
Parlamentarai nesitikėjo tokių aštrių priekaištų. Jie
mus ramina, kad bus padaryta viskas, ką tik sąlygos
leis. Esą, reikia suprasti, kad ir Anglija nuo karo
nemažai nukentėjo. Daug namų sugriauta. Net ir bri
tai dar ne visi turi po atskirą butą. Jiems statomi namai
ir statyba užtruksianti kiek laiko.
Mums toks atsakymas visai nepriimtinas, nesu
tinkame laukti, kol Britanija atstatys savo karo sugriau
tus ar subombarduotus namus. Toks pasiteisinimas
turėjo būti paskelbtas, verbuojant mus vykti į Angliją.
(Bus daugizu)

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 4 d.

SU „LIETUVOS ISTORIJA»
KARSTE
„Su ilgesiu ir nerimu grižai į
tėviškę, / Kad pavasarėjančios
dienos vidurdienį / Dar kartą iš
gyventum Velykų džiaugsmą",
— rašė, jau Lietuvon iš Clevelando 1994 metų pavasari
sugrįžęs poetas Balys Gaidžiūnas. Gal ir šįmetinėmis Vely
komis dar būtų pasidžiaugęs, jei
staigi liga, besibaigiant kovui,
nebūtų jo aplankiusi, ramioje
Vilniaus pakraščio gatvelėje. O
kai Velykų varpai po itin gilios
žiemos paskelbę Didįjį Prisi
kėlimą, nutilo, ir jų aidas, atsi
mušęs paneriu atšlaitėse,
nubangavo snieguotais laukais,
tyliai į Anapilį išėjo ir pats poe
tas. Nustojo plakusi širdis tau
raus tėvynės sūnaus, visą savo
dramatišką gyvenimą paskyrusio vien tik Lietuvai, jos lais
vei ir žmonių gerovei. Išėjo rašy
tojas, žurnalistas ir redaktorius,
visuomenės ir politikos veikė
jas. Gimtoji žemė patyrė didelę
n e t e k t į ir kartu su poeto
b e n d r a ž y g i a i s , jo parašytų
posmų gerbėjais, jo raštų skai
tytojais, giminėmis ir draugais
su giliu liūdesiu taria paskutinius atsisveikinimo žodžius, pri
siekia tęsti jo darbus ir visados
prisiminti.
Trečiąją Velykų dieną velio
nis buvo pašarvotas Antakalnio
laidojimo rūmuose. Iki vėlyvo
vakaro atsisveikinti ėjo gimi
nės, p a ž į s t a m i , p l u n k s n o s
broliai vilniečiai. Karstas pa
skendo gėlėse ir vainikuose.
Kitą rytą, aidint gedulingai
smuiko muzikai, salė vėl buvo
pilna palydinčiųjų.
Saulėtą tylų ketvirtadienio
vidurdieni automobilių vilks
tinė su velionio karstu pajudėjo
Kauno link. Čia karmelitų Šv.
Kryžiaus bažnyčioje buvo auko
tos Mišios už jo sielą. Pamokslo
metu klebonas Algimantas Kein a jausmingais žodžiais priminė
garbingojo tautiečio gyvenimo
kelius, jo taurią sielą, visiems
atvirą širdį, nuoširdumą ir kuk
lumą, beribę meilę Lietuvai,
tvirtą tikėjimą Viešpaties Ap
vaizda. Padėkojo už sukurtas
dainas, prisiminimų knygas,
religinio turinio veikalus. Lietu
va amžiais liks dėkinga už
kaimo žmonių mokymą ir švie
timą dar prieškario metais, už
ryžtingą kovą okupacijose, už
nep .įlstamą pusės amžiaus
veiklą lietuvybei išsaugoti

užsieniuose. Ir už sugrįžimą
gimtinėn ne pelenų saujele, o
gyvu kūnu, ir čia nuveiktus dar
bus. Taip pat dėkinga už gra
žiausią pavyzdį, paliktą Lietu
vos sūnums ir dukroms, kaip
dirbti ir aukotis tėvynės labui.
Po pamaldų gedulinga proce
sija atvyko į Karmėlavos kapi
nes, kuriose ilsisi velionio
žmonos Nastutės Eidukevičiūtės-Gaidžiūnienės palaikai, su
grįžę iš Clevelando prieš penke
tą metų.
Atsisveikinimo kalbose prisi
minta, kad Balys Gaidžiūnas šį
pasaulį išvydo 1911 m. lapkričio
25 d. Dauderių km. (Baisogalos
valsč., Kėdainių apskr.) darbš
čių ūkininkų šeimoje. Iš šešeto
vaikų jis buvo jauniausias, prieš
jį jau bėgiojo trys seserys ir du
broliai. Baigęs Kėdainių gimna
ziją, įstojo į Dotnuvos žemės
ūkio akademiją ir, 1935 m. ją
baigęs, tapo diplomuotu agrono
mu ekonomistu. Dar būdamas
gimnazistu, pamėgo rašyti eiles
ir vienas pirmųjų jo eilėraščių,
išspausdintų „Karyje", „Jau
pražydo sodžiuj
vyšnios",
kompozitoriui
Klemensui
Griauzdei parašius skambaus
žygio maršo muziką, tapo mėgs
tamiausia Lietuvos karių daina.
Beje, ši daina aidėjusi pokario
partizanų giriose. Vėliau oku
pantų nuslopinta, dabar vėl
skamba laisvėjančioje padan
gėje.
1936-39 m. redagavo „Jauną
jį ūkininką", nuo 1938 m. —
Radijo laikraštį

ūkininkoma

nai savaitei iki karo pabaigos, ties" draugija ir dabar „Dirvą"
amerikiečių karių išlaisvintas. tebeleidžia. Redaktorius įtemp
Panašaus tragiško likimo to darbo nualintas ir pasiligojęs,
susilaukė ir sovietų okupacijon ilgesniam laikui šios veiklos
patekę veik visi poeto artimie atsisakė ir atsidavė kūrybai. Į
ji. Tik gyvi išlikę ir iš tolimųjų „Dirvą" grįžo tik 1991 m., kai
aibirų sugrįžę sūnėnai Romas, ankstesnis redaktorius išėjo į
Mečys ir Leonas bei dukterėčia pensiją ir grėsė pavojus tautinės
Jadvyga galėjo dabar atsisvei minties savaitraščiui sustoti.
kinti su mylimuoju dėde. Apgai P a t s būdamas jau rimto
lestauta, kad iš Clevelando į tė amžiaus ir pasižadėjęs tik laiki
velio laidotuves nesuskubo at nai pasidarbuoti redakcijoje, čia
vykti sūnus Kęstutis ir dukra užtruko ketvertą metų, kol di
Rūta, sūnėnas Antanas. Jiems dysis gimtinės šauksmas galu
išreikšta gili užuojauta.
tinai nugalėjo ir pakvietė jon
Po išlaisvinimo kiek sustip sugrįžti.
rėjęs, Balys Gaidžiūnas vėl dar
1994 m. kovo pradžioje persi
bavosi VLIKo vykdomojoje tary kėlęs į Vilnių, apsistojo tylioje
boje, pirmininkavo Lietuvių Volungės gatvelėje. Dukterėčios
tautinam sąjūdžiui, organizavo Jadvygos globojamas, įsikūrė
Vokietijoje tautininkų veiklą. kukliuose antro aukšto patal
Važinėdamas po lietuvių pabė pose. Nors pro langus nematė
gėlių stovyklas, daug rašė ir Gedimino pilies bokštų, didingą
filmavo jų gyvenime vargus bei trispalvės plevenimą juto visa
džiaugsmus, apsilankė buvu jautria poeto siela. Juto, apmąs
siose kankinimų vietose. Iš to tė ir klojo į posmus. Pats teno
laikotarpio (1945-49 m.) susuko rėjęs tyliai, ramiai pagyventi,
beveik 5,000 pėdų kino juostą, negalėjo atsisakyti kviečiamas
kurios nemažą dalį dar suspėjo iVoezijos vakarus, tautos šven
sugrįžęs parodyti per Lietuvos čių renginius, kovų ir kančių
televiziją.
bendražygių paminėjimus.
1949 m. pabaigoje iš Vokie Veikliai įsitraukė į Rašytojų są
tijos išvyko tolyn nuo Lietuvos. jungos darbą. Vėl aplankė gim
Apsistojęs Clevelande ir greit tąsias vietas, pabuvojo Baiso
perpratęs varganą lietuviškos galoje, Dotnuvoje, Kėdainiuose,
spaudos padėtį, visa esybe įsi Kaune. Iš kelionių sugrįžęs, vėl
traukė į jos pagyvinimo darbą: sėsdavo prie įprasto rašomojo
tapo tenykštės „Dirvos" savait stalo ir rašė, taisė, redagavo, kol
raščio redaktoriaus Vinco Ras- mirties angelas užspaudė akis.
tenio padėjėju, o vėliau (1962-62
Prie kapo duobės jautrias atsi
m.) — vieninteliu redaktorium. sveikinimo kalbas pasakė Rašy
Per tą laikotarpį „Dirvos" ti tojų sąjungos atstovai — poetas
ražas žymiai išaugo, ėjo per Eugenijus Ališanka ir litera
savaitę tris kartus. Be to, tūros kritikas, velionio Balio
tuomet susiorganizavusi „Vil Gaidžiūno tėviškėnas, jo kūry-

Leonas Narbutas atsisveiki
nimo žodžius išsakė graudžio
mis eilėmis. Velionio studijų
draugas, buvęs filisterių korpo
racijos pirmininkas, aukšto ran
go Lietuvos karininkas ir polit
kalinys Juozas Enčeris prisimi
nė anų laikų dvasią, kuri sufor
mavo tokius didvyrius, kaip
Balys Gaidžiūnas.
Kupiškietė Emilija Stanikaitė, buvusi nepriklausomos Lie
tuvos jaunoji ūkininkė, vėliau
mokytoja, dėkojo savo moky
tojui Baliui Gaidžiūnui už vado
vavimą sodžiaus jaunimui, už
lyrikos posmus, kurių daugelį
vyresnieji dar ir dabar prisi
mena; tarė nuoširdžiausią ačiū
už tai, kad grižo į gimtinę.

Ilgamečiui „Dirvos" redaktoriui Baliui Gaidžiūnui 1994 m. išvykstant į
Lietuvą, suruoštose išleistuvėse Clevelande prisegama gėlytė. Prisega A.
Bublytė.

bos tyrėjas Jonas Linkevičius. Mišios" (1983 m), „Lietuvos
Kalbėjusieji priminė poeto para Madonų šventovė" (1988 m.) bei
šytas ir išleistas lyrikos knygas skaudžių prisiminimų memua
„Jaunystė arimuose" (1936 m.), rus „Pakeliui į mirtį" (1948 m.),
„Žaliuojanti žemė" (1937 m.), „Vieneri metai ir viena savaitė"
„Rūpesčių dienos" (1946 m.), (1950 m.).
„Mano kartos likiminiai metai"
Kauno Tautininkų sąjungos
(1980 m.), „Ir saulėtos ir rūsčios vardu kalbėjo ir velionio arti
dienos" (1986 m.), taip pat reli miesiems užuojautą pareiškė
ginės patriotikos veikalus „Sep profesorius Antanas Stancetyni paskutiniai Kristaus žo vičius, o 1941 m. birželio suki
džiai" (1980 m.), „Bernelių limo dalyvis ir buvęs partizanas

Graudaus atsisveikinimo pa
baigoje, nuščiuvusioms kapinių
pušims ir vakarop pakrypusiai
saulei tarsi liudininkėms gir
dint, buvo perskaitytas pasku
t i n i s priešmirtinis poeto
posmas: „Kai paskutinėje kelio
nėj būsiu — / Padėkite po mano
galva Lietuvos istoriją. / Aš
tikiu, kad žvaigždžių šviesiais
takais keliaudamas / Dar sutik
siu man besišypsanti lenką, / Ir
susėsim dar kartą draugiškai
pakalbėti, / Kodėl jo broliai
šimtmečiais lietuvius skriau
dė?"
Taip ir atgulė poetas, vyš
nioms pradedant žydėti, į Lietu
vos žeme su Adolfo Šapokos „Is
torija" vietoje pagalvės. Išėjo jis
iš mūsų ir iš Anapilio, tarsi
Lietuvos laukų dvasia, visados
šviečianti ateinančioms kartoms.
Alfonsas Lipnicka*

MŪSŲ HIMNAS IR JO PAKAITALAS
AURELIJA M. BALAŠAIT1ENE

Kauno radįjofone, o nuo 1939 m.
„Lietūūva braaangi mano
Užsienio lietuvių visuome
— „Žemės ūkį", dirbo redakto nėje jau įleido šaknis nauja tra tėvyne, (blogas kirti ant „bran
riumi Žemės ūkio rūmų spaudos dicija, iškilmingomis progomis
gi"?)
skyriuje. Nuo 1940, sovietų ir minėjimų metu nebegiedoti
šalis, kur miega kapuos
okupacijos pradžios, atleistas iš mūsų nuostabiai gražaus ir savo
dydvyriai;
pareigų, gyveno slapstydama idėjomis kilnaus Tautos himno,
graži tu savo dangaus mėlyne,
sis, organizavo pogrindžio jo vieton giedant „Lietūūūva
brangi, nes daugel kančių
veiklą prieš bolševikus, vėliau brangi". Tai mūsų tautos dai
patyrei".
prieš nacius. Prisidengdamas niaus Maironio iškraipytas ir
Jei ne be pagrindo piktinamės
neva savo gimtadienio šven kažkieno „perredaguotas" eilė mūsų gražios kalbos žalojimu ir
timu, 1943 m. rudenį organi raštis, kurio originalus pavadi nereikalingų svetimžodžių tar
zavo slaptą steigiamąjį V U K o nimas yra „Lietuva brangi", bet ša Lietuvoje, tai ne menkesnį
susirinkimą Kaune, tapo jo toliau jis skamba štai kaip:
priekaištą gali užsienio lie
vicepirmininku. 1944 m. gegu
tuviams padaryti lietuvių lite
„Graži ta mano brangi
žės mėn. vokiečių areštuotas ir
tėvyne, ratūros žinovai, pasipiktinę ori
kartu su kitais VLIKo aktyvis
ginalios poezijos iškraipymu, o
šalis, kur miega kapuos
tais A. Damušiu, J. Vėbra, J.
didvyriai; vengimas giedoti Vinco Ku
Katilium, K. Brunium (iš viso
graži tu savo dangaus mėlyne! dirkos „Tautišką giesme" savo
27 asmenys) nuteistas mirti.
tiškai menkina užsienio lietu
brangi: tiek vargo, kančių
Paskui surakintomis rankomis,
prityrei". vių patriotinį nusiteikimą.
stumdomas etapais po kalėji
Štai „Dirvos" balandžio 25
O kaip tas posmas skamba
mus ir kacetus, bado ir kanki dabar?
dienos laidoje jauna, Ameriko
nimų išsekintas ir likus tik vie
j e gimusi, lietuvaitė Vilija
Klimienė skundžiasi, kad įvai
rių minėjimų metu „taupomas"
The Best to the Baltics!
Lietuvos himnas. Kaip Šv. Ka
(708)430-7272
PHONE:
zimiero mokyklą lankančių vai
(708)430-5783
FAX:
kučių motina, j i tvirtina, kad
vyresnieji gali pasimokyti iš
9525 South 7 9 * Anmmm, Hkkory Hlb. IL 60457
lituanistinės mokyklos vaiku
čių, kurie net ir vaikų darželio
1996 METAIS KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS
pamokas pradeda maldele ir
Lietuvos himnu.
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ir poezijos žalojimas vyksta abi
pus Atlanto. Giedokime Lietu
APMOKĖJIMAS GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE.
vos himną kaip galima dažniau,
GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ.
nes jame glūdi ne rien patrio
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GEDIMINO PROSPEKTAS NR 37
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PANEVĖŽYS, UTHUANtA
svetimu dangumi gimusi ir au
VILNIUS LITHUANIA
TEL (370) 7-209-749
TEL : (370) 54-306-75
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SPECIALIOS
KAINOS
T e n Ir a t g a l

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
N i l e s , IL 60714
T e l . 847-581-9800
Belmont/Laramie
5150VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

Belmont/Central
5637 VV. Belmont
Tel. 312-237-4747
N o r t h Slde
3000 N. Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
Far N o r t h
4801 VV. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705

| viena puse
$485
Vilnius
$485
Riga
$485
Tallinn
$485
Minsk

22 METAI LIETUVIŲ
FONDE
MARIJA REMIENĖ

mane rėmė ir stiprino gerais žo
džiais ir užtarnautu dėkingu
mu.
Galiausiai, po visų darbų,
1993 m. gruodžio mėn. tarybos
narių vienbalsiai buvau išrink
ta į tarybos pirmininkės postą.
Nors nemalonu, bet reikia pri
pažinti, kad vyrai į savo vado
vavimo sferą įsileidžia moterį
vadovaujančioms pareigoms tik
tada, kai ji įrodo savo ypatingus
sugebėjimus vadovauti, to, ko
jie patys vieni iš kitų nereika
lauja. Moterys dar nėra pripa
žintos „vyrų pasaulyje", o dar
blogiau — „kitos moters pašau-

LIETUVA PAGERBĖ BRONĮ
RAILĄ

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 4 d.

KAROLIS MILKOVAITIS

Pastarieji keli mėnesiai Los „Spaudos baliaus" valso versi
Visuomeninis darbas išeivijoje
Angeles, CA gyvenančiam di jas: Bronio Railos ir Aloyzo
yra bendras darbas lietuvių
džiajam
mūsų raštijos žymūnui Barono. Mat, nuo nepriklauso
visuomenės gerovei. Visos mūsų
Broniui
Railai buvo itin reikš mybės laikų plačiai žinomą
organizacijos vienaip ar kitaip
mingi:
Lietuvos
vyriausybė ap „Spaudos baliaus" valsą dar
stengiasi, pagal savo tikslą, tos
dovanojo
jį
D.
L.
K. Gedimino Lietuvoje gyvendamas parašė
gerovės siekti. Tos gerovės
ni-čiojo
laipsnio
ordinu,
o vilniš Bronys Raila. Čia, išeivijoje, jo
siekia ir Lietuvių fondas, telk
kė Lietuvos žurnalistų sąjunga geras bičiulis Aloyzas Baronas
damas ir dalindamas finansinį
jam paskyrė Vinco Kudirkos pritaikė jam kiek „šelmiškesgėrį, remdamas vertingus dar
nius", rečiau girdimus žodžius.
vardo žurnalistinę premiją.
bus išeivijoje, o dabar ir Lietu
Oficialiai daliai pasibaigus,
Šiems nepaprastiems įvy
voje.
buvo
vaišės ir pabendravimas.
kiams atžymėti, LB Vakarų
22 metus buvau įsijungusi į
lyje".
Salėje
buvo laureato parašytų
apygardos valdybos, Amerikos
Lietuvių fondo darbą. Tų metų
Būdama dvejus metus ir be
knygų
parodėlė.
Pro tokio masto
lietuvių tarybos Los Angeles
laikotarpyje buvau' užėmusi
veik 4 mėnesius (iki balandžio
mūsų
raštijos
didžiūną,
dargi
skyriaus ir Lietuvių žurnalistų
svarbias ir atsakingas pareigas,
25 d.) LF tarybos pirmininkės
taip
nepaprastai
palankiai
įver Bronys Raila j a m ž y m e n ų įteikimo popietėje Jos Angeles, CA., š.m. bai
sąjungos centro valdybos pa
nuo kurių kruopštaus atlikimo
pareigose, buvau kviečiama ir
tintą,
negalime
praeiti
plačiau
13 d
stangomis buvo surengtas jo
priklausė Lietuvių fondo gyva
atstovavau LF visuose pa
su juo nesusipažinę.
sani laikui persikėlęs gyventi j Lietuva (iš to susidarė st;grindinių
organizacijų
supaskutiniosios
knygos
įvertinivimas. Visuomenei, kuriai
Bronys Raila gimė 1909 m. Los Angeles, rezistencinio, Lon knyga „Dialogas su lietuvia:
važiavimuose, renginiuose, mas ir gautų garbės žymenų
Lietuvių fondas tarnauja, noriu
kovo 10 d. Rozalimo valsčiuje. done leisto žurnalo „Santarvės" o 1983 m. Amerikos Lietu
Marija Remienė.
pateikti savo įvykdytų darbų
pagerbtuvėse. Aktyviai dalyva- įteikimas,
bendruomenės Kultūros tar
šiauryčių Lietuvoje, vadinasi
apžvalgą.
vau lietuviškos visuomenės reiBalandžio 13-tąją, šeštadienį, gyventi ir mokytis pradėjo gero vienas redaktorių.
jam paskyrė metinę Radijo
p v z . laiškų siuntimas nenaJau
pensijos
amžiaus
sulauku
1974 metais buvau pakviesta riams, buvo atkreiptas dėmesys kaluose, dariau pranešimus į parapijos salę susirinko gausus
kai anksčiau už daugelį mūsų. sį, nuo 1975 m. pradžios jį vėl miją — taip pat 1,000 doh
į LF valdybą, o už metų jau bu į angliškai kalbančius tautie apie LF einamuosius darbus būrys ordino kavalieriaus ir lauO vis dėlto šių metų prac
1923 m. baigė Rozalimo viduri pakvietė būti a m e r i k i e č i ų
vau išrinkta į tarybą. Valdyboje čius ir jų spaudą, supažindinant ,,Margučio" radijo laidose. reato gerbėjų. Renginys pradė
jis
buvo pažymėtas iškan
nę
mokyklą,
1927
m.
Panevėžio
„Laisvosios Europos*' radijo
buvau iki 1993 metų galo, kuo su L. fondu ir jo tikslais. Net ir Visur sutikta kaip LF atstovė. tas inž. Zigmo Viskanto žodžiu.
dviem
ryškiais įvertini n
gimnaziją.
lietuvių skyriaus politinių ir
met buvau išrinkta tarybos raštinės patalpos įgavo kitą, ge Buvo išlaikytas LF pasitikė Po jo kalbėjusi LB Vakarų apy
Vilniškės
Lietuvos žurna:
Po
to,
keletą
metų
rimtai
stu
kultūriniu įvykių komentato
pirmininkės pareigoms.
resnį vaizdą. Savo namuose su- jimas ir prestižas bei palaikyti gardos pirmininkė Violeta Ged dijavo (ir net eilėraščius rašė) riumi. Vėliau tų jo radijo sąjungos vadovybė jam pas
LF valdyboje teko dirbti įvai ruošdavau vaišes ir kviečiau geri santykiai su Lietuvių gaudienė B. Railą pasveikino ir Vytauto Didžiojo universitete,
prakalbų net keturi stambūs prestižinę Vinco Kudirkos
plačiau nušvietė jo asmenį bei
riose pareigose. Kasmet darbų draugus, kurie dar nebuvo fon Bendruomenės vadovais.
Kaune, lietuvių, rusų ir anglų rinkiniai buvo išleisti Ameriko do premiją už žurnalistinę
Reiškiu padėką laikraščių re kūrybinį gyvenimą.
krūvis didėjo. I LF atėjau jau tu do nariais. Vienu tokių vaišių
literatūrą bei gretimus kursus. je, ir netrukus Lietuvoje išei buotę aplamai ir ypač už ,..'
Lietuvos gen. Garbės kon O balso pagerinimui ir muziki
rėdama nemažą visuomeninės metu LF kapitalas padidėjo daktoriams, ypač „Draugo" vyr.
nančioje knygoje bus dar puštomis. nalistikos" leidyklos per
veiklos patirtį. Būdama valdy 5,000 dol. Už visus darbus gau redaktorei Danutei Bindokie- sulas Vytautas Čekanauskas jį nės kultūros papildymui dar
Taigi, iš daugybės jo raštų, išleistą jo vėliausią, šiek
boje, pirmiausia sutikau rengti davau tarybos ir narių suvažia nei, lietuviškų radijo laidų ve pasveikino ir įteikė Gedimino pustrečių metų mokėsi Kauno
atsiliepimų spaudoje, knygose ir autobiografinį veikalą ..Ra
dėjams ir spaudos darbuoto ordiną, užrišdamas juostelę ant konservatorijoje.
vajaus pokylius, koncertus, vimuose padėkas.
enciklopedijose sužinome ir ašaros".
suvažiavimus, spaudos konfe
Pabaigus pirmininkavimą jams, talkinusiems L. fondui kaklo. Lietuvių žurnalistų są
Vėliau išvyko užsienin ir ligi drąsiai galime tvirtinti, kad
O kad Bronio Railos žurn
rencijas. Vengiant išlaidų, or valdyboje, man buvo patikėtos mano vadovavimo metu.
jungos pirm. Karolis Milkovai- karo pradžios gyveno, studijavo Bronys Raila yra vienas mūsų
tinės, literatūrinės kūryb<
ganizuojant vaišes, teko ir labai svarbios pelno skirstymo
Nora negalėjau baigti savo 8 tis pasveikino B. Railą ir ir baigė Paryžiaus universiteto ryškiųjų žurnalistikos veteranų daugelio dešimtmečių rezis
pačiai puošti sales, dėlioti sta komisijos pirmininkės pareigos. mėnesių, kaip LF tarybos pirmi perteikė iš Vilniaus gautą Vin politinių mokslų ir tarptautinės
ir rašybos meno meistrų.
cinės veiklos įvertinimą:
lus ir net indus plauti, nes Tai komisijai vadovavau taip ninkė ir aktyviai nebedirbsiu co Kudirkos vardo žurnalistinės teisės institutą.
Kartą jis ir spaudoje užsiminė, pagerbimas pagaliau pasu
vyrai, kurie buvo užėmę svar pat trejus metus. Tuo metu ėmė fondui, bet pagal LF įstatų para premijos diplomą.
Visos to dešimtmečio studijos kad per savo ilgą amžių ir ir valstybinį mastą, Neprik
biausius vadovybės postus, tai didėti prašymų skaičius, ypač iš
Poetas Pranas Visvydas gana jam visuomet subėgdavo ir visiš
grafą Nr. 18 punktas „G", pasi
somybės šventės proga Lietu
laikė ne vyrų darbu. Be tų tech Lietuvos. Į šias pareigas rimtai
įdomiai
nusakė ir įvertino kai įsiderino į žurnalistinės nesiekęs, nesvajojęs ir nelaukęs, valstybės prezidentas j j
lieku garbės komiteto narė ir
net ir nevertinęs tų visokių
niškų darbų, turėjau renginius žiūrėjau ir stengiausi būti ob
įstatų paragrafu Nr. 18 punktas paskutinę Bronio Railos knygą veiklos tėkmę. Dar 1932 m. jis premijų, pagyrimų, sukakčių, dovanojo Didžiojo Lietuvos
skelbti spaudoje, rašyti šimtus jektyvi. Prašymų skaičius siek
,4" „emeritus" titulu. Emeritus „Rašalo ašaros", paliesdamas ir pradėjo kelis metus užtrukusį blizgučių ar ordinų — ir jų nigaikščio Gedimino trečžinučių. Tas nelietė žurnalistų davo iki 200 su viršum. Praleis
Lietuvos Radijo žurnalisto dar beveik niekad negavęs. Buvu laipsnio ordinu.
narys gali dalyvauti Tarybos bendrą jo kūrybą.
ar spaudos darbuotojų. Su laiku davau iki šimto darbo valandų
Poetas
Bernardas
Brazdžionis
bą. Po to dirbo lietuvių spaudos sios tik dvi kuklios išimtys:
posėdžiuose ex oflicio, be bal
Naujajam Gedimino ord
fondo pokyliai įgavo kitokį vienam poeėdžiui, įsigilindama
būdingu
išmaningumu
eiliuotu
korespondentu Vakarų Europo kartą Ohio Lietuvių gydytojų kavalieriui ir Žurnalisti'
savimo teisės. (Žiūr. LF įstatų
pobūdį. Dingo ilgos kalbos. į prašymų svarbą bei sumos
kūriniu pasiguodė: „...gaila, kad je iki II pasaulinio karo išvaka
draugija jam paskyrė metinę premijos laureatui linkime D
Norėdami patraukti jaunes dydį. Nors LF kapitalas augo, puslapis 8)
nemoku rašyti kaip Raila".
rių. Kai grįžo į Kauną, buvo 1,000 dolerių premiją už straips gaus palaimos ir neužsnūsti •
Kiek
man
sveikata
ir
jėgos
niuosius profesionalus teko augo ir administracinės išlaidos,
Pats laureatas ilgesne kalba oficiozinio „Lietuvos aido" dien
pokylius perkelti į miesto cent bet palūkanos nedidėjo. Paskirs leis, toliau dirbsiu katali padėkojo atvykusiems svečiams raščio užsienio politikos re nius apie išeivijos santykius su laurų.
kišką-lietuvišką
darbą
mūsų
vi
ro puošnias sales, o vėliau į tymui tekdavo 250,000 dol. ir tik
suomenės labui. Dirbdama LF bei renginio rengėjams. Dėkoda daktorius.
priemiesčius.
vienu atveju siekė 300,000 dol. neskaičiavau nei savo išlaidų, mas Lietuvos vyriausybei už
Nuo 1940 m. vasaros, t.y. nuo
Keitėsi ir Lietuvių Bend Visų prašančiųjų nebuvo įmano nei kiek mylių važinėjau fondo Gedimino ordiną, jis sakė žinąs, sovietinės okupacijos pradžios,
ruomenės veikla, kuri anksčiau ma patenkinti, nes bendra pra reikalais. Bet kokioje veikloje kad yra žmonių, nepritariančių jo nenutrūkęs žurnalistinis dar
buvo daug padėjusi verbuojant šančiųjų suma siekdavo mili dirbdama, įsitraukiau visa šir ordinų priėmimui iš nūdienės bas virto jo rezistencinės veiklos
dimi ir skiriu visą savo dėmesį Lietuvos vyriausybės, bet siūlė ašimi Lietuvos nepriklausomy
naujus fondo narius ir didinant joną dolerių su viršum.
vertinti ne pagal kas, bet už ką bei atkovoti. Ir tai jau nebenubei sugebėjimą.
Šalia
tų
darbų
ir
pareigų,
man
kapitalą. Dėl laiko slinkties ir
žmogų
apdovanoja. Be dau trūko per sekusius penkis de
teko
rūpintis
LF
koncertais,
ku
Ačiū
visiems,
iš
arti
ir
toli
gyventojų kaitos, LF vadovybė
gybės
visokiausio turinio šimtmečius.
rie
skambėjo
ne
tik
Čikagoje,
miausių
vietovių
draugams,
susirūpino įgaliotiniais. Man
Jis buvo vienas iš Lietuviu
buvo pavesta surasti naujus bet nuo Atlanto iki Ramiojo pažįstamiems ir net nepažįsta- straipsnių periodikoje, laureaįgaliotinius, kurie palaikytų tie vandenyno. 1976 m. buvo su miems už laiškus spaudoje ir tas yra parašęs apie 20 knygų, aktyvistų fronto steigėjų Berly
sioginį ryšį su fondu. Man pasi ruoštas sėkmingas keturių di asmeniškai gautus, telefono „Rašalo ašaros" nora vėliausia, ne, kai buvo pradėta ruoštis
sekė suaktyvinti LF veiklą per džiųjų solistų koncertas — Da- paskambinimus ir gerus stipri- bet ne paskutinė, nes Lietuvoje 1941 sukilimui Lietuvos nepri
įgaliotinius New Yorke, Wa- nos Stankaitytės, Stasio Baro, nančius žodžius. Geriausi svei- spausdinama dar viena jo knyga, klausomybei atstatyti. Vėliau —
Šaunusis Vyrų kvartetas, nuolatinis rezistencinio po
shington D.C., St. Petersburge, Jono Vaznelio ir muziko Alvy kinimai ir linkėjimai visiems,
Los Angeles, Detroite ir Cleve- do Vasaičio. Po to greit vyko kurie suprato ir įvertino mano komp. Raimondai Apeikytei grindžio organizacijų dalyvis,
akompanuojant, padainavo dvi kartais vadovybės narys, yp^io
lande. Su įgaliotiniais palaiky solistės Lilijos Šukytės ir kitų darbą Lietuvių fonde.
informacinės, propagandinės ir
davau gerus ryšius ir jų vajai koncertai. Atgavus Lietuvai
nepriklausomybę,
teko
koordi
specialiai
žurnalistines darbu<>
buvo sėkmingi. Čikagoje man
nuoti
žymių
Lietuvos
vals
tės
nepavargstantis
ir užuovė
pačiai teko organizuoti vajus,
tybinės
operos
solistų
koncer
jon
nepasitraukęs
darbimnka>
kurie sukeldavo iki 30,000 do
tus, kurie ne tik didino LF kapi
Visados daugelio laikraščių ir
lerių.
talą, bet tuo metu fondo vardas
žurnalų bendradarbis, o 1948
Kaip LF tarybos narė, šalia
skambėjo JAV lietuvių dėme
m., atvykęs iš Paryžiaus i New
darbų valdyboje, buvau spaudos
syje, o taip pat šie koncertai pra
Yorką, „Vienybės" savaitraščio
šią vasarą k v i e č i a m e keliauti su mumis.
komisuos narė, pelno skirstymo
turtino išeivijos kultūrinį gyve
redaktoriaus Juozo Tysliavos
komisijos narė, valdybos pirmi
nimą.
pavaduotojas. Po metu jau vi901
Lithuania and Latvia )ewish Heritage
ninko pavaduotoja.
gegužės 19-28
10 dienų kelionė
Tačiau didelių darbų neįma
1987 m. sausio mėn. buvau
patvirtinta valdybos pirmi noma vienam asmeniui atlikti.
Taste of Lithuania
902
ninkės pareigoms, šie metai LF Reikia turėti daug pagalbi
10 dienu kelionė
birželio 8-17
buvo jubiliejiniai metai — 25 ninkų. Spaudos darbuose
Discover Lithuania
metai sėkmingos veiklos. Fon talkino žurnalistai: Vladas Bū
903
13 dienų kelionė
do jubiliejiniai metai nuskam tėnas, Jurgis Janušaitis, vėliau
liepos 7-19
bėjo spaudoje ir renginių gausa. Juozas Žygas. Ilgus metus daug
904
Baltic Tour
Mano pastangomis buvo išleis pagalbos spaudos darbuose susi
15 dienų kelionė
rugpjūčio 3-17
tas specialus „Draugo" kultūri laukiau iš fondo reikalais nuonis priedas, „Pasaulio lietuvio" širdžiai besirūpinančio žurnalis
905
Roots Tour to Lithuania
žurnalo numeris, „Lietuvių to Antano Juodvalkio. Jo pata
rugsėjo 7-21
15 dienų keuonė
dienų" žurnalo numeris, o visa rimais daug kur ir pati pasinau
906
Imperial Splendors of Germany,
iieivįjos spauda serija straips dojau. Jiems visiems nuoširdus
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austru
nių prisiminė LF pradžią ir sėk ačiū.
geg. 25-birž. 4
11 dienų kelionė
mingą gyvavimą. Asmeniškai
Esu dėkinga LF įgaliotiniams:
esu aplankiusi tas vietoves, kur New Yorke Lilei Milukienei,
907
Fjords of Noreay
vyko LF renginiai ir pati apsi Washington D.C. Daliai Reinie
rugsėjo 7-16
10 dienų kelionė
mokėdama tas keliones. Be to, nei, St. Petersburge Janinai
visose vietovėse talkininkavau Gerdvilienei, Los Angeles Jonui
906
Spain, Morocco 4c Porhigal
surasti menininkus jų vajų Čingai ir vėliau Violetai Ged
rugsėjo 13-29
17 dienų keuonė
renginiams ir padėjau tuos ren gaudienei, Detroite Vytautui
Dėl kainų ir smulkesnes informacijos
ginius garsinti spaudoje. Aplan Kutkui ir vėliau Vytui Petru
prašome kreiptis į mūsų raštine,.
kytas vietoves aprašydavau liui, Clevelande Mildai Len
spaudoje. Jokio užmokesčio iš kauskienei ir vėliau Daliai PušLF nesu gavusi.
korienei. Bostone Petrui Višči,
•
*« u ™... t»o ..i i v r f n i s 'iA k a i r e i Lietuvos t e n G a r S e s kon
9439 S. K e d z i e , Evergrcen Park, IL 60805-2325
Br R«ilospB«Prhimr.popiet.-irim«, k o m i t r t a o v , , - v . u . i i s į s K . n r e
u.
K
Savo trejų metų valdybos pir niui. Visi jie prisidėjo prie LF
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
, u h , Vytautas O k a n a u s k a * . .n* A n t a n ą . Mažeika, .l.-.n.n:. < . k a nVioleta
a u . s k i e nGee. d,gnai u Z.Rmiis
V ,skan
d i e n ė . Lietuviu
mininkavimo laikotarpiu įvyk augimo ir ruošiamų vajų organi
ta. Danei a Railiene. Brnnys Raila. LB V-.kar-i apvirar-l^ pirm
FAX 708-422-3163
džiau kai kuriuos pakeiti zavimo. Ačiū tiems LF tarybos
žurnalistu i:i|iinj:..s pirm Knr-.li- V i l k - ;.•'<mus, kurie tęsiasi ir dabar, kaip ir valdybos nariams, kurie
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JAV LB Ekonominių Raikalų Taryba :
Informacijos Skyrius
į,
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090
k tel. 703)471-1711

I

ŽVILGSNIS l LIETUVOS
EKONOMIJĄ

„IŠVAŽIUOJU I Š
LIETUVOS
SUSIRŪPINĖS..."
„Išvažiuoju iš Lietuvos labiau
susirūpinęs nei 1991 metais",
sakė po 5 metų į Lietuvą atvy
kęs JAV lietuvis verslininkas S.
Alšėnas. Jis JAV turi savo sta
tybos verslą, be to, jau 20 m.
domisi JAV bei kitų šalių eko
nomikos problemomis. Šiuo
metu S. Alšėnas yra parengęs
trijų tomų programą, kuri vadi
nama „Lietuvos ūkio atstatymo
planu", rašo „Respublika". S.
Alšėnas pateikė vieno JAV in
vesticijų banko atliktų tyrimų
išvadas ir prognozes 20 metų.
Čia teigiama, kad prieš SSRS
suirimą vidutinis Lietuvos gy
ventojų gyvenimo lygis siekė 37
proc. vidutinio gyvenimo lygio
Vakarų šalyse. Tačiau per pa
staruosius 5 metus vidutinis
gyvenimo lygis Lietuvoje nukri
tęs iki 12 proc. Vakarų lygio, o
tai reiškia, kad šiuo metu jis tik
truputį aukštesnis nei Somalio
ar kitų trečiojo pasaulio šalių
lygis.

galingas stiklo fabrikas. Kaip
rašo „Respublika", jo direkto
rius teisinasi, kad susidėvėjo
stiklainių gamybos formos, o
naujos kainuoja apie 100,000
Vokietijos markių. Tačiau pri
vačios firmos „Hesona", įkurtos
Dzūkijos miškuose, generalinis
direktorius Viliumas Malinaus
kas sako kitką: „Nesusikalba
me, nes 'Panevėžio stiklas' Lie
tuvoje yra monopolininkas. Jie
'štampuoja' įprastus butelius ir
dėl kitų nelaimių nesuka gal
vos. Mes, privati firma, pernai
jiems siūlėme už savo lėšas
nupirkti tą nelemtą stiklo ga
mybos liniją. Sakėme: 'Už tai
atsiskaitysime stiklainiais*.
Stiklo fabrikas tokios išeities
atsisakė!".

naftos tranzito bus negailes
tinga.
Kol lietuviai vengia derėtis su
Rusijos naftos įmonėmis dėl naf
Privatizavimo komisijos pir tos tranzito, Rusija ieško ir ran
mininkas, akademikas Eduar da užsienyje terminalų, per ku
das Vilkas tvirtina, kad iki riuos galėtų padidinti apyvartą
vasaros kai kurių privatizuoja Baltijos jūra. Iki 2000 m. ji
mų objektų akcijos turėtų būti planuoja įsisavinti naują naftos
įtrauktos į Vertybinių popierių eksporto kelią per Lenkijos
Pastaruoju metu labai didėja
biržos prekybos sąrašą. Antra Gdansko uostą, o kol kas dau
trilitrių stiklainių paklausa.
jame privatizavimo etape ob giausia Rusijos naftos Baltijos
Tad ir vėl gali tekti prašyti
jektai bus parduodami už pini jūra į Vakarus keliauja per
kvotų arba konservų gaminto
gus. Privatizuoti didelius ob Ventspilį. Kaip pastebi „Verslo
jams su muitais pirkti tarą
jektus bus skelbiamas tarp žinios", Lietuvą Rusijos naftos
svetur.
tautinis konkursas. Didesni ob bendrovės aplenkia. „Būtingės
Rima J a k u t y t ė
jektai bus privatizuojami Verty naftos" vadovas V. Gedvilas
binių popierių biržoje, mažesni teigia, kad Lietuvoje tuo niekas
— viešojo aukciono tvarka. Į ob nesuinteresuotas. Energetikos
„Šis rodiklis ir toliau blogės,
VVAGNER
jektų privatizavimo sąrašus jau ministras Saulius Kutas mano,
įtraukta „Mažeikių nafta", kad konkrečių sutarčių su užsie jei Lietuva nekeis dabar vykdo
MAŠINOS RAŠTINĖMS
„Lietuvos kuras", „Lietuvos nio bendrovėmis dėl naftos pro mos monetarinės politikos" —
Parduoda • Taiso • Priedai
geležinkelis", viešbutis „Lietu duktų tranzito pasirašyti vargu sako S. Alšėnas. Pasak jo, da
ir Reikmenys
va", Vilniaus grąžtų gamykla. ar įmanoma, kol nepastatytas bartinė ekonominė padėtis Lie
Virš
75 metų
Ignalinos atominė elektrinė ne terminalas bei net neapsispręs- tuvoje, tai „logiškas tų darbų,
patikimas
patarnavimas
bus privatizuojama. Pasak ta, kokiomis lėšomis bus finan kuriuos per pastaruosius metus
TYPEVVRITERS
• COPIERS
akad. Vilko, dar nepradėjus ant suojama jo statyba. Vis dėlto S. nuveikė valdžios vyrai, re
FAX
•
CALCULATORS
rojo privatizavimo etapo, užsie Kutas sutinka, kad Būtingės zultatas".
5610 S. Puteskl Rd.
S. Alšėno įsitikinimu, Lietuva
nio investuotojai domisi kai terminalas apsimokės tik tuo
TeL (312) 551-4111
kuriais energetikos objektais. met, kai per jį bus eksportuo turi gerą materialinę ir intelek
tualinę bazę, kad greitai susi
„Vykdant antrąjį privatizavi jama Rusijos nafta.
tvarkytų su ekonomikos pro
mo etapą būtina atsižvelgti į tai,
„Man aiškina, kad valstybės blemomis, tačiau to padaryti
kad jeigu greitai neparduosi ob
jekto, tai jis arba sugrius, arba biudžete 1996 m. Būtingės ter nepavyksią tol, kol „nesusi
liks neprivatizuotas ir po trupu minalo statybai yra skirta 30 tvarkysime su neatsakingais
tį 'išgaruos'. Kartais teks ryžtis mln. litų ir liepia statyti termi valdžios vyrais". Jo nuomone,
kai ką parduoti ir pigiau, nors nalą", sako V. Gedvilas. Tačiau ekonomikos problemos iš dalies
tada kyla grėsmė būti apkaltin jis abejoja, ar verta tuos mili yra užprogramuotos egzistuo
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
tam korupcija", sako E. Vilkas. jonus naudoti, kol neapibrėžti jančioje netobuloje politinėje
terminalo statybos finansavimo sistemoje.
IR MĖGĖJAMS
šaltiniai. Kol kas nepritariama
Pirkdami pas mus, daug su
IMPORTUOJAMI NET
pasiūlymams skelbti trečiąją
„TEBEŽAIDŽIAMA"
STIKLAINIAI
taupysite. Pasinaudokite
„Būtingės naftos" akcijų emisi
BŪTINGĖS TERMINALU
mūsų patogiu ,,lay-away"
ją, organizuoti viešą akcijų
Lietuvos konservų fabrikams
planu. Atliekame visus foto
platinimą,
leisti
laisvų
akcijų
Vyriausybė svarsto galimybe
per metus reikia apie 7 milijonų
laboratorijos
darbus.
įsigyti
užsienio
kompanijoms,
sumažinti savo dalį bendrovės
su pusės litro talpos stiklainių.
specialiu
akcizu
apmokestinti
Darbo
vai.:
kasdien
8 v.r. .„Būtingės nafta" akciniame
Jau praėjusių metų pabaigoje
automobilių
degalus,
o
muitu
—
6
v.v.;
šeštd.
8
v.r.
- 4 v.
kapitale nuo 51 proc. iki 34-35
12 fabrikų konservuotojai pra
importuojamą
benziną
ir
dyze
p
.
p
.
;
s
e
k
m
d
.
u
ž
d
a
ryta.
proc. Vyriausybės patarėjas An
dėjo šaukti, kad neturi į ką pilti
linį
kurą,
išleisti
kreditinius
Anird. ir trečd. susikalbėsite
tanas Meškauskas sako, kad tai
vaisių, daržovių, uogienių. Vy
bus daugiau politinis nei ekono vertybinius popierius.
lietuviškai.
riausybė davė leidimą be muito
Kol lietuviai ginčijasi, latviai
minis sprendimas ir vargu ar
mokesčio įvežti 2 mln. tokių
3314 W. 63 St.
vyriausybė ryšis tokiam Žings intensyviai modernizuoja Vent stiklainių iš užsienio.
niui, nepasitarusi su Seimu ir spilio uostą Tiems darbams ski
Tel. 312-776-8998
Tuo tarpu Panevėžyje stovi
prezidentu. Norėdama išlaikyti riama tiek lėšų, kiek jų reikia.
51 proc. terminalo akcijų, vy Latviai net pasiryžę statyti naf
KEPYKLA IR DELIKATESAI
riausybė privalo šiais metais totieki per Baltarusiją, kuris
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
skirti biudžete numatytus 30 kainuos apie 600 mln. dolerių.
Tel. 312-581-8500
mln. litų, tačiau šių pinigų Ventspilio uostas dabar sunkiai
aiškiai nepakanka. Tuo tarpų susitvarko su naftos ir jos
• Lietuviška duona ir raguoliai
Finansų ministerija kol kas at produktų pasiūla, tačiau išplė
• Vestuviniai ir įvairus tortai
sisako skirti ir tuos 30 mln., nes tus šį uostą, 1998 m. teks spręsti
• Lietuviškas maistas—"catered"
vyriausybė yra sustabdžiusi vi priešingą problemą — kuo užpil
• Siončiame mūsų produktus UPS
dyti dvigubai padidėjusį rezer
sas nepaprastąsias išlaidas.
Atidaryta 7 dienas savaitėje
vuarų
tūrį.
įmonės
„Ventspils
Bendrovės „Būtingės nafta"
KAVINE
generalinis direktorius Vladis nafta" vadovai siūlo ir per
350 N. Clark, ChicagD, n 60610
Lietuvos
teritoriją
tiesti
naujus
lovas Gedvilas įsitikinės, kad
Tel. 312-644-7750
terminalas nebus pastatytas naftotiekius ir produktotiekius
Kepyklos
produktai ir užkandžiai
į
Ventspilį.
Tačiau
tokie
pasiū
BAKE
1997 metais, kaip planuota, o
miesto centre
lymai
Lietuvai
nepriimtini
nei
tik 1998 m. Lietuva iki šiol
Savaitgali
uždaryta
neatsakė JAV EXIM bankui, ar ekonomiškai, nei politiškai.
„Mažeikių naftos" technikos
ji sutinka skolintis iš jo ir kaip
padengs savąją dalį. Norint direktorius Albertas Gimbutas
pradėti didžiąją terminalo sta įsitikinės, kad „Lietuva neturi
tybą šią vasarą ir baigti ją naftos ūkio strategijos ir ne
1997 m. spalio pabaigoje, atsa suinteresuota ją turėti. Jo
Juozo Stanaičio firma
kymą bankui reikėjo n u s i ų s t i nuomone, tokia padėtimi suin
INVESTMENT
PROPERTIES
iki balandžio mėnesio, pranešė teresuoti kontrabandininkai
ir naftos produktų importuo
žinių agentūra B N S .
siūlo pagalbą perkant namus,
Tuo tarpu „Verslo žinios" pro tojai. „Jei būčiau gaspadožemes ar biznį Floridoje.
gnozuoja, k a d „nafta a p l e n k s rius, nepasirašyčiau sutarties su
Lietuvą". Pasak laikraščio, naf latviais, o Būtingėje statyčiau
Tel/Fax: 1-800-330-List
tos terminalo Būtingėje statybą tik naftos ir galbūt chemijos
žaliavų
terminalą",
sako
jis.
žlugdo aukščiausieji Lietuvos
pareigūnai, norom nenorom at Gedvilui toks variantas irgi pri
stovaujantys naftos produktų imtinas, tačiau jį aptarti reikia
BALTIA E X P R E S S C O L T D . ,
kontrabandininkų interesams, kartu su „Klaipėdos terminalo"
( W t Z VBMUKTAS IUPSVS)
kai Latvija visu greičiu rekon vadovais. Pastarieji, jo nuomo
SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVA,
struoja Ventspilio uostą, k u r i s ne, „Lietuvą nori užversti im
• SIUNTINIAI LAIVU P E R 45-60 DIENU
portiniais degalais", todėl su
1998 m. naftos produktų ekspor
• O R O C A R O O P E R 10-12 D I E N U
interesuoti, kad kuo mažiau
to pajėgumais aplenks Ro gamintų „Mažeikių nafta" ir
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS
U 2 $ 3 8 . 0 0 P E R 14 D I E N U :
terdamą.
nebūtų statomas Būtingės ter
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS
Kovo pabaigoje Latvijos mi minalas.
PAIMSIME NEMOKAMAI:
nistras pirmininkas Andria
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARlZAVlMAS;
Škelė susitikime su diplomati
Skeptikai tvirtina, jog jei
P R I S T A T Y K I T E SIUNTINIUS J U M S P A T O G I U A D R E S U :
nių atstovybių užsienyje vado Lietuva nesuspės įsiveržti į
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI
vais pabrėžė, kad Baltijos šalys mūšį dėl .juodojo aukso" dabar,
1-800-SPARNAI
1-800-772-7624
ir Suomija tampa negailestingos kai konkurentai skaičiuoja
NAUJAS ADRESAS
AMBER GROUP
konkurentes dėl Rusijos naftos sekundes, ją gali ištikti dar
BALTIA EXPRESS CO LTD
482 THOMAS DRIVE
tranzito. Anot jo, naftos rinkos graudesnis likimas nei Vytauto
8327 S. PULASKI
BENSENVILLE.IL 60106
CHICAGO, IL 60652
analizė ir rusiškojo tranzito kariuomene mūšyje prie Mėly
TURME ATSTOVUS LOS ANGELUS* O H A M P SAPPS
apimtys liudija, kad kova dėl nųjų vandenų prieš totorius.

ANTRASIS
PRIVATIZAVIMO ETAPAS
PRASIDĖS VASARA

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED G U I D E
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - P A T A I S Y M A I
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

REAL ESTATE

K,

REAUURT H, Inc.
AUTOMOBILIO, MAMŲ, SVSJKATOS,
m SYVVBSS DRAIMMMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
320SV* Weet MMi
Tel. (70S) 4 2 4 - M M
(312) 9S1-SSS4

J K S CONSTRUCTION
„Shingte" stogai ir visų rusių
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-868-2658.

Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-192*
VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-51 SS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/RCA ATSTOVYBE
2346 W. SSth Street
Tai.: 312-776-1466

HswaH — nuostabi sala. jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti „Hale Gedimin- ", kur
jūsų laukia Ieva Ir pusryti*. D6I
informacijos skambinkite: t a t
S0S-32S-S1M

Attiafcu namų vidaus Ir
lauko dažymo, namo re
monto darbus. Turiu miesto
leidimą. Tai. 708-423-0656

STASYS SAKINIS
iš vidaus ir is lauko:
popieriuoja kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4S12S.«*uBfM
Tel. 312-S27-S107

Galiu Jus lydėti kesonėje l
Lietuvą, apgyvendinti Kaune ir
Vilniuje, savo automobiliu vežioti
po Lietuvą ir partydėti atgal į
Ameriką. Tai. (616) 9564466.
HELP VVANTED
HCLPWANTK
Uvs-en, Palos Hts.. IL vic. to care for
3 chikjren in exchange for room, board
and casft. Mušt speak some English
Tel. 706-36S-S141.

Kraustotės į Floridą ?

GREIT
PARDUODA

6602 S. P U I M U Rd.

Chicago, 0.60629

RE/VAX
REALTORS

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

(312)586-5959

Patarnauja įvairiu nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
B * 312064100
FsL312-5aV3»7

pager sjMSSSMJ

KMttČIK:KEALtbt3

7171 S. FulMi Rd.
* 43*5 S. AKJMS Ave.

(708) 425-7161

RIMAS L STANKUS
• Parkam ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS kompiuteriųir FAX pagalba
»Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
> Pensininkams nuolaida

DANUTĖ MAYER
284-1900

COLDUJCU.
BANKCR U

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į DsnsUj Msysr. Ji protioiotlsHB, Ss^EMnofli w
patarnaut, Įkrovimas veltui

MICHIGAN
TOLDWEUBANKERRRSTAIIEWCAN
ION.WhfctakerSt.
N«wBun*lo, M 1 4 9 I I 7

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

ICCaNT ftCALTY.
5286 V#eat 95th Str**'
rjak l*wn. mv* 60463tį

616-756-1408
611
616-466-7236

Perkant ar parduodant
> namus • ž e m e * ukiua arba
komercine nuosavybe

70S-S3a-S400.fr
70S-423-044*
A S T A T. M I K U N A S

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirikime ir pardavime,, mieste V
rpriemiesčiuose

OLKUCOL.K

nilStitiStmt
u*mt,lmfil<3t
pttaas

Parketo namą? Norite rasti žemiau
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo?
Skambinkite VMut:
tol.312.881-6600
arba
312-612-1146.

i STOMAS'
fetfora ta.70US7.7100

ĮgįJBSg te. 7ut%o.3732

MARE POVVH1 k ASSOCIATES, INC, REALTORS*
B1TTER HOMES AND GAIDENS*
6503GuHBJvd
StParBrach.FL 33706
Office (813) 360-2727
ToD Fiwr(80ū) 352-7325
Fax:(813)360-3626
Re* (813) 360-2329

TOM.
JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR*

FOP.SALC
Restaurant and Lounge and 6 one bdr
f urnished apartments plūs two bdr Irving quarters for owner Comer location
inetudes 5 km in high visibility and traf
ftc area. ExceHent income property
with great potential for growth
Located near Indiana Ounes National
Park. $239.000
Century 21 MMdteten Compeny
CeS BSĮ- Mohnassn
Tel. 1400-678-1331

IEŠKO DARBO

m

AptforsaJalnl
ai (65B-1), 100 sq. mtrs. Recently remodeled. Attractive, suitable
for home or office. $36,000.
Pbens/feju 370-7-228-712

r s r a u o u a n t a a 9 Kauno, D I K S S

Vilniuje, Antakalnio raj. su baldais
arba be jų.
Tai. 312-476-1263

FORRENT

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms, kompanijonems ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
AM Care
Emptoyment Ageney
Tai. 312-736-7606

RENATA'* D O M t m C
FlACtMCNT AOtNCV
Positions available nannies. house
keepers for English speaking women
Call: 312-286-7267
IEŠKOMAS SPAUSTUVtS
P f t t S O OPCRATOftlUS:
Išmokysime dirbti su mažu „offset"
presu Naudojama daug spalvų,
didelis greitis, aukštos kokybes dar
bas Pageidauiama šiek tiek anglų
kalbos Adresas: American Oreenwoed #634 S. Kėdele, Svergrsea
Perk, t e l . 706-428-7211, sxt. 3 1 .
Kalbėti su Andrzei

VkL smitam moteris, med. sesars padėjėja, gali prižiūrėti vai
kus, ligonius ir padėti namų ruo
šoje. Turi rekomendacijas. Tai.
706-666-4666

VM. smilaus moteris laiko
bet kokio darbo.
Tai. 312-436-4645
Moteris M Lietuvos leeko bet
kokio darbo. Gali prižiūrėti
senelius, ligonius, vaikus, padėt
namų ruošoje ir gyvent kartu. Tel.
706-666-6666.

dkfS^p®

50 m nuo jūros kranto, 5 mm nuo osntro; butai 2 kamb. su visais patogu
mais. Atskiri du4si ir vonios, bendras
baseinas ir pirtis Vilniaus aerouoste
sutinkame ir atvežėme Į Palangą.
Pasibaigus atostogoms, nuvežama
atgal ( aerouostą. Pageidaujant
organizuojamos ekskursijos po
Lietuvą Informacija: Ueteva, Pa
langa, Neringos 2Sa, tal/fai
3704S4S9SS. Kainos: atvežimas i i
Vilniaus aerouosto 878. Nuoma: 1
«*en. SSSe-TSe, su pusryčiais
878S488S1SS*. 8176488, m p »
ryčiais S210-23S; 1 A SS6-JS, su
pusryčiais f
POftMMT
i š n u o m o j a m a s apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 6 Kedzie
apyl. $355 (mėn. • ..seeunty". Tel.
312.778-0416. Katbstt i

rtB» *T W sK* Oi|flC*

1 WHSĮ. gražus, modernus
i pirmame aukšte. Yrs šaldytuvas,
virykla. skalbimo-džtovinimo masinos
Vyresnio amžiaus žmonėms arba pensi
ninkams Kreiptis

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

DVIGUBA PILIETYBĖ
1996 m. balandžio 16 d. „Sek
lyčioje" kalbėjo Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininkė advokatė
Regina Narušienė. Kons. V.
Kleiza kalbėjo apie Lietuvos
pasų davimą. Čia sutrauktai pa
teikiama jo informacija.
Jis sakė, kad pirmieji Lietu
vos pilietybės įstatymai mums
nebuvo palankūs, bet, laikui
bėgant, ta problema bendromis
jėgomis baigiama išspręsti.
Padėka priklauso PLB valdybai.
Nuo pereitų metų Lietuvos Sei
mas laiko mus j a u Lietuvos pi
liečiais. Bet reikia įrodyti, kad
esi Lietuvos pilietis. Asmenys,
kurie buvo Lietuvos piliečiai
prieš 1941 m. birželio 15 d., ir
jų vaikai yra laikomi Lietuvos
piliečiais. Jų vaikaičiams yra
suteikiama galimybė gauti Lie
tuvos pilietybę, išpildžius dvi
sąlygas: reikia gyventi Lietuvo
je ir atsisakyti gyvenamojo
krašto pilietybės. Iš mūsų, gi
musių Lietuvoje ir mūsų vaikų
nėra reikalaujama atsisakyti
JAV pilietybės.

RUOŠIATĖS EITI I PENSIJĄ?
Laikas bėga labai greitai. Ne
vienas planuoja išeiti už metų
kitų į pensiją — tą u ž t a r n a u t ą
poilsį — nuolatines atostogas.
Nors, kai pakalbi su j a u pensi
joje esančiais a s m e n i m i s , atro
do, kad jie — p e n s i n i n k a i y r a
viena labiausiai n e t u r i n č i ų
laiko žmonių grupė. Gal ir ge
rai. Žmonės, k u r i e y r a visą lai
ką užsiėmę, niekada nesensta,
neturi laiko sirgti ar ligų ieško
ti. Tačiau grįžkime prie tų,
kurie dar tik planuoja eiti pen
sijon. Žmonės p a p r a s t a i bijo to,
ko nežino, pvz. galvoja: k a i išei
siu į pensiją ir negausiu nuola
tinės algos, kaip a š gyvensiu?
Taigi, prieš pradedant nuogąs
tauti, pirmiausia sužinokite,
kiek jūs gausite pensijos,
kokiuose pensijų fonduose j ū s
turite įmokėję ir kiek dar j u m s
reikės pataupyti bei pridėti prie
pensijos, kad g a l ė t u m m ė t e pa
togiai gyventi.

tes, kol pranešimą gaunate. Jis
siunčiamas nemokamai. Iš jo
sužinosite, kiek uždirbote ir
kiek užmokėjote „Soc. Sec." mo
kesčių. Jis taip pat nurodo
(estimates) jūsų ateities pensijos
išmokėjimus. Finansiniai pata
rėjai labai rekomenduoja, kad
tokį pranešimą paprašytumėte
ir g a u t u m ė t e . Tokį pranešimą
t u r ė d a m i , ž i n o s i t e , kokio
mokėjimo galite tikėtis iš „Soc.
Sec.", k a i išeisite į pensiją, ir
kiek j u m s pačiam dar reikės
pasitaupyti ir pridėti pragyvenimui. O taip pat jūsų sutuok
tinis ir vaikai žinos, ką jie gau
t ų iš „Soc. Sec." jūsų mirties
atveju.

uždirbote, yra naudojamas ap
skaičiuoti mėnesinį mokėjimą,
kuris yra naudojamas jūsų mė
nesinio ,,Soc. Sec." mokėjimo
apskaičiavimui, t.y. kokio di
d u m o čekį g a u t u m ė t e k a s
menes). Jei, tikrinant ,,Soc.
Sec." atsiųstą pranešimą, ran
date, kad sąraše yra metų. ku
riems jūsų uždarbis nepažy
mėtas, skambinkite „Soc. Sec."
įstaigai kaip galima greičiau.
Žinoma, turėkite įrodymus, ge
riausia W-2 metinio uždarbio
pranešimą iš darbdavio. „Soc.
Sec." įstaigos tarnautojai sako.
jog jie turi turėti įrodymų, kad
jūs tais praleistais metais dirbo
te ir kiek uždirbote. Jei jūs tos
VV-2 formos neturite, jie gali
bandyti gauti ją iš jūsų darb
davio. Kaip įrodymai, gali būti
uždarbio čekių atkarpos ar as
meniški jūsų uždarbio duome
nys. Jei jūs dirbote savaran
kiškai, tai galite įrodyti savo
uždarbį, parodydami tų metų federalinių mokesčių mokėjimo
formos kopiją.

mėnesių, ar net iki vienerių
metų.
Kons. V. Kleiza sakė, kad kar
tais daromi priekaištai Čikagos
konsulatui, kad jis per daug
tikslumo reikalauja. Konsulas
tai daro dėl to, jog žino, kad net
ir mažiausias netikslumas gali
paso gavimą užtęsti. Konsulas
pabrėžė, kad prieš 4 metus iš
duoti asmens pažymėjimai (ma
ži žali „pasiukai") dabar nega
lioja. Jis dar painformavo apie
Kita priežastis gauti tokį pra
įgaliojimus. Jie yra daromi kon
nešimą yra, kad j a m e gali pasi
sulate, kuris žino Lietuvoje pri
taikyti klaidų, galinčių suma
imtiną procedūrą. Bet kokie įga
žinti sumą, kurią galėtumėte
liojimai, kurie yra notanzuoti
g a u t i iš „Soc. Sec." Tas klaidas
šio krašto (JAV) notarų, negalio
y r a labai svarbu ištaisyti kiek
ja. Jie turi būti legalizuoti.
galima anksčiau, nes jūsų pen
Dėl vizų: JAV piliečiams jų
Paprašykite „Sočiai Security" sijos mokėjimai remiasi „Soc.
nereikia, užtenka JAV paso.
Žmonėms, kurie turi „žalią įstaigoje pranešimo apie savo Sec." administracijos duomeni
Klaidų a t i t a i s y m o l a i k a s
kortelę", susidaro problemų. Iš uždarbį ir išdirbtą laiką. Toks mis, kuriuos apie ji turi.
JAV galima važiuoti ir grįžti, nemokamas pranešimas suteiks
Jūs galite ištaisyti savo uždar
bet į Lietuvą su „žalia kortele" jums informacijas, ko l a u k t i iš Ž i ū r ė k i t e , a r k a s n e p r a l e i s t a bio duomenų klaidas bet kada,
gali neįsileisti. Jums reikia „Soc. Security", ir k i e k reikia
K a i gausite tokį pranešimą, iki 3 metų, 3 mėnesių ir 15
Lietuvos vizos, o Lietuvai reikia dar pačiam pasitaupyti, kad, atidžiai peržiūrėkite metinius dienų po tų metų, kai dirbote ir
dokumento, į kurį tą vizą ga pensijon išėjus, b ū t ų lengviau uždarbio duomenis. Formulė, jūsų uždarbis „Soc. Sec." pra
lima įrašyti. Toks dokumentas savo reikalus t v a r k y t i . K a d su kurią „Soc. Sec." įstaiga naudo nešime buvo praleistas. Po to
Reentry Permit (gaunamas imi žinotumėte, k i e k g a u s i t e iš ja apskaičiuoti jūsų pensijos mė laiko uždarbio klaidų ištai
gracijos įstaigoje), jame įdedama „Soc. Security", p r a š y k i t e iš nesines išmokas, yra kompli symas galimas tik išimtinais at
įstaigos „Personai Earnings and
Toliau kons. V. Kleiza kalbėjo Lietuvos viza.
vejais. Tie atvejai apima uždar
kuota, bet pagrindas toks:
Benefit
Estimate S t a t e m e n t " .
apie Lietuvos paso įsigijimo
Dėl vizų reikia kreiptis į
bio duomenis, kurie buvo suda
„ooc.
oec.
"
pensijos
mokėjimai
procedūrą. Iš Lietuvos konsu Lietuvos konsulatą New Yorke, Reikia paskambinti tel. 800- remiasi jūsų darbo metų uždar ryti suktu būdu, ištaisant tar
lato ar ambasados reikia gauti nes garbės konsulatas vizų 772-1213. U ž t r u n k a 2-3 savai- bio vidurkiu. Praėjusių metų nautojų padarytą klaidą, arba
3 formas: 1. pareiškimą paso išduoti negali. Žmonėms, kurie
uždarbis yra proporcingai pri pridedant uždarbį, gautą iš
gavimui (ten reikia duoti as yra iš Lietuvos ir kurie t u r i giau, turėtų išsiimti Amerikos taikomas pagal uždarbio vidur darbdavio, kurio jis nepranešė
mens žinias), 2. prašymą gauti „žalią kortelę", bet neturi pilietybę.
kio pakilimą per išdirbtus me ..Soc. Sec." įstaigai, arba kuris
pasą (trumpa ir aiški forma); į Lietuvos paso, konsulatas gali
Asmenys su „žalia k o r t e l e " tus. Uždarbis yra pritaikomas — padidina pirminę sumą, uždirb
kaj kuriuos klausimus toje for išduoti asmens keliavimo doku gaus vizą Lietuvoje t i k 90 die „adjusted" kiekvieniems me tą už t a m tikrą laiką. „Soc.
moje galima atsakyti „neži mentą. Norint balsuoti Lietuvo nų, po to vietinė Lietuvos poli tams, kol j ū s pasiekiate 60 Sec." tarnautojai sako, kad
nau", pvz., klausimus apie se je vykstančiuose rinkimuose, cija uždės antspaudą ir leis būti metų. Pritaikomasis faktorius dažniausiai jie gali ištaisyti net
nelius, ir 3. pasižadėjimo forma r e i k i a užsiregistruoti. T a i dar 1 ar 2 mėnesius.
darosi mažesnis, jums artėjant ir tolimos praeities jūsų uždar
būti Lietuvos piliečiu bei laiky galima padaryti visuose Lietu
Advokatė Regina Narušienė, į 60-tuosius metus, o po to, kai bio duomenis.
tis jos įstatymų.
vos konsulatuose bei ambasado JAV LB Krašto valdybos pirmi j u m s sueina 60 metų. yra nau
Kai buvo įkurta „Soc. Sec."
Formas užpildžius, reikia do se, kai turite Lietuvos pasą. ninkė, pradėdama savo žodį, dojamas metinis uždarbis, kokį įstaiga, numatyta vidutiniškai
kumentų Jie yra: 1. Lietuvos, Registracija balsavimui bus už klausė: kas mes esame?
g a u n a t e . Iš metinių sąrašų yra uždirbančiam darbininkui mo
Pagal d a b a r t i n i u s Lietuvos p a i m a m i tie metai, kada dau kėti 42% jo uždarbio tų metų,
ar užsienio pasas, išduotas prieš baigta 50 dienų prieš rinkimus,
1940 metus; 2. po 1940 metų iš t.y. rugsėjo 1 d. bus paskutinė įstatymus mes e s a m e ir Lietu giausia uždirbote ir apskaičiuo kai jis išeina į pensiją. Laikui
duoti atstovybių ar konsulatų data registruotis, nes balsavi vos piliečiai, jei j a i s buvome j a m a jūsų pensija. Beveik kiek bėgant, keičiami įstatymai ir
pasai, nes jie irgi įrodo asmens mai į Lietuvos Seimą yra spalio prieš 1940 m. birželio 15 d.; taip vienam, išeinančiam į pensiją taisyklės. Bet jei jūs, išėjės į
pat ir mūsų vaikai y r a Lietuvos dabar ir ateityje, paskutiniai 35 pensiją, norėsite taip pat plačiai
pilietybę; 3. kokie nors doku 20 d.
mentai, jrodą išeitą mokslą
Kons. V. Kleiza dar atsakė į piliečiai. Mes automatiškai turi metai uždarbio yra naudojami, ir išlaidžiai gyventi, kaip dirb
me dvigubą pilietybę ir pagal apskaičiuojant ,.Soc. Sec." pen damas ir gaudamas gerą algą,
Lietuvoje, pvz., studijų knygelė, keletą klausimų:
JAV
įstatymus, m e s ją galime sijos mokėjimo dydį. Uždarbis tai turite iš anksto pasirūpinti,
kario knygelė ir pan.; 4. gimimo
1. Ar užtenka vieno iš tėvų
pasilaikyti,
nes ją turėjome ir per tuos metus, kai daugiausia pasitaupyti, kad turėtumėte pametrikai.
Lietuvos pilietybės, prašant
Blogiausiu atveju, neturint tų Lietuvos paso? Atsakymas: taip turime. Mes tik t u r i m e įrodyti,
kad ją turime, o ne iš naujo įsi
dokumentų, konsulate, ar ats užtenka.
tovybėje galite duoti priesaiką
2. Kodėl negalima naudoti gyjame. JAV į s t a t y m a i nemini
A.tA.
ir padaryti pareiškimą, kad iki vairuotojo leidimo, k a i p dvigubos pilietybės. Mūsų teisė
1940 m. birželio 15 d. gyvenote tapatybę įrodančio dokumento? ją turėti išsivysto p a g a l teismo
VACIUI NUMGAUDUI
Lietuvoje ir buvote Lietuvos pi Yra užklausta, bet iš Lietuvos nutarimus — kiekvienas, kuris
turi dvigubą pilietybę, gali ją
lietis.
dar atsakymo negauta.
m i r u s , žmonai OLGAI, dukrai ŽIVILEI ŠILGAReikia kopijų dokumentų, įro
3. Ar reikės mokėti Lietuvai turėti. Būtų problema, jei pvz.,
L I E N E I su š e i m a , d u k r a i MAGGIE G Y D I E N E I su
dančių jūsų dabartinę tapatybę: mokesčius? Nereikia. Bet jei norėtumėme tapti Lietuvos pre
zidentu,
(dėl
Seimo
atstovų
sta
š e i m a ir kitiems g i m i n ė m s reiškiame nuoširdžią
JAV paso, pilietybės gavimo do dirbtumėte Lietuvos konsulate,
kumento (naturalization paper), reiktų mokėti 28% mokesčių. tuso ji nežino). O mes, k u r i e
užuojautą.
„ ž a l i o s k o r t e l ė s " . Sovietų Šitaip dėl Lietuvos įstatymų prašome tik Lietuvos paso, gali
Jonas ir Antanina
Rejeriai
išduotas užsienio pasas irgi pri vykdymo nėra jokių ypatingų me turėti dvigubą pilietybę. J i
imamas, tik reikia padaryti visų reikalavimų. Pagal dabartinius pati turi dvigubą pilietybę, dir
jo lapų kopijas. Nereikia siųsti įstatymus, į Lietuvos kariuo ba JAV kaip advokatė ir jai t a s
pačių dokumentų, o t i k jų kopi menę jauni vyrai iš čia — iš problemų nesudaro. Bet a r j ū s
norite paprašyti Lietuvos paso,
A.tA.
jas. Dokumentų lietuvių kalba Amerikos, yra nešaukiami.
tai
priklauso
nuo
jūsų,
ir
kiek
kopijos daromos konsulate, kur
4. Kokios pasinės nuotraukos
ALGIMANTUI PRASAUSKUI
jos ir tvirtinamos. O kopijos priimamos? Spalvotos ir juodos- vienas turi pats apsispręsti. J e i
Lietuva
yra
m
u
m
s
svarbi,
lai
dokumentų, kurie yra anglų baltos.
m i r u s , žmonai B I R U T E I , sūnui DARIUI su žmona
kas prisidėti prie jos atstatymo.
kalba, pvz., JAV paso pirmieji
5. Kiek ilgai galioja Lietuvos Dėl to, sakė ji, išsiimkime pa
R Ū T A , d u k r o m s D A N U T E I ir LAIMAI su šeimomis
du puslapiai, t u r i būti notari- pasas? Pasą reikia atnaujinti,
sus,
užsiregistruokime
ir
bal
ir k i t i e m s g i m i n ė m s reiškiame širdingą užuojautą.
zuoti. Visa tai yra siunčiama į sulaukus 25 metų ir 45 metų.
suodami p a r e m k i m e tą partiją,
New Yorką į Lietuvos konsula
6. Kaip su JAV pensijomis
Rejeriu šeima
tą, kur viskas yra tikrinama. Lietuvoje? JAV piliečiai gali kuri mums p a t i n k a .
New Yorke Lietuvos konsulatas gyventi, kur nori ir gauti pensi
Šiandieną Lietuvos padėtis
anglų kalbos dokumentus lega jas. Asmenys, turį tik „žalią yra sunki. Rusija grasina, Ka
lizuoja, t.y. dar kartą patvirtina, kortelę", pensiją, išvažiavę iš raliaučiaus sritis Lietuvai su
kad viskas teisinga.
JAV, gauna tik 6 mėnesius, pas daro problemą. Tik 20% žmonių
Reikia 4 pasinių nuotraukų: 2 kui turi grįžti atgal, jei nori Lietuvoje gali pragyventi iš
savo uždarbio. Be to, Lietuva
naudojamos dokumentams, ki toliau gauti pensiją.
yra
labai daug įsiskolinusi. Ar
tos lieka atsargai, jei nuotrauka
Turint tik „žalią kortelę",
IMPORT-EXPORT. INC.
susigadintų (likusias nuotrau išbūti kitame krašte ilgesnį mes galime į Lietuvą t i k žiūrėti
2719 VVest 7lst Street. ( hiiaco. IL 60629
kas paprastai grąžina).
laiką nepatartina, nes gali imi ir sakyti, kad ją mylime, nieko
daugiau
nedaryti?
T
u
r
i
m
e
ap
Dokumentų tvirtinimas Čika gracijos įstaiga neįleisti atgal į
(312)434-2121 <800)775*SEND
goje Lietuvos konsulate kai JAV. 6 mėnesius išbūti, išvažia sispręsti. Reikia raginti visus,
kad
pasiimtų
Lietuvos
pasą,
už
nuoja 10 dolerių. Jei reikia vus iš JAV, yra tvarkoje, išbu
Persiunčiame siuntinius į Lietuvą. i-atv.;a, Estiją.
padaryti vertimus, tai kaina pri vus kitame krašte tarp 6 mėne siregistruotų Lietuvos ambasa
Rusija, Ukraina ir Baltarusiją.
klauso nuo verčiamų puslapių sių ir metų, grįžtant atgal j doje Vašingtone, k a d galėtų
SKUBŪS SIUNTINIAI AIR CARGO
skaičiaus. Lietuvos konsulatas JAV, galite turėti nemalonumų gauti balsavimo lapelius ir
Galite užsisakyti 5 rusių maiste komplektus
New Yorke ima 38 dolerius už su imigracijos įstaiga, tas pap galėtų balsuoti.
Persiunčiame automobilius. M d u s bei
paso sutvarkymą ir 10 dol. už rastai priklauso nuo tarnauto
Geras būdas padėti Lietuvai
Komercines siuntas
kiekvieno dokumento legaliza jo, ir kokiame ūpe jis tą dieną yra tapti jos piliečiais. Ji sakė:
Verčiame
ir
notarizuojame
dokumentas, paruošiame
vimą. Lietuvos konsulatas New būna. Išbuvus už JAV sienų „Aš nebūčiau išsiėmus Lietuvos
iškvietimus
ir
vizos
pratęsimo
co'umentur.
Yorke tada pasiunčia viską į daugiau kaip metus, jūsų gali paso, jei man tai b ū t ų pakenkę.
Lietuvos vidaus reikalų minis neįsileisti atgal, ir turite turėti Esu advokatė, neplanuoju atsi
teriją.
gerą priežastį, kodėl išbuvote sakyti JAV pilietybes, bet turiu
Dirbami 1'im.it) - •H.nUaii •>SisUd - «
Paso gavimas užtrunka 3 mė svetur taip ilgai. Todėl, kas nori ir turėsiu Lietuvos pilietybę".
važiuoti
ir
Lietuvoje
pabūti
ilAldona Šmulkštienė
nesius, bet gali užsitęsti iki 6
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jamų iš kitų pensijų fondų ar
santaupų. Tam tikslui valdžia
yra sudariusi IRA taupymo
planą, įvairios finansinės insti
tucijos turi kitų pensijos priedui
taupymo planų valdžios palai
mintų, be to, daugumas dideliu
ir rimtų darboviečių turi pen
sijos planus ir darbininkus ska
tina jais pasinaudoti, net pride
dami patys prie taupytojo sumos
savo tam tikrą sumą. Niekada
nėra per anksti pasiklausinėti,
sužinoti įvairias jums prieina
mas galimybes ir pradėti pla
nuoti savo ateities pensiją. Juo
anksčiau tai padarysite, tuo ge-

resnes,malonesnes ir turtinges
nes jums bus pensininko dienos.
Naudotasi medžiaga iš ,,Chi
cago Tribūne" (1996.4.19).
Aldona Š m u l k i t i e n ė ir
Birutė J a s a i t i e n ė
• Sočiai Security įstatymas,
taip pat įsteigiant nedarbo pa
šalpa ir pensiją v y r e s n i o
amžiaus žmonėms Amerikoje,
pasirašytas 1935 m. rugpjūčio
14 d.
•
• 1870 m, birželio 22 d. JAV
Kongresas įsteigė Teisingumo
ministeriją (Department ofJustice).

A.tA.
MYKOLAS TONKŪNAS
Lietuvoj buv. Žemės Ūkio Tvarkytojas
Pašauktas Amžinajam Gyvenimui, paliko mus 1991 m.
gegužės men. 8 d. Gyveno Waterbury, CT. vėliau Chicago, IL.
Dėkojame Dievui už jo šviesią ir taurią asmenybę ir
leidimą sulaukti tėvynės atgimimo dienų
Šv. Mišios už brangų tėveli, uošvį ir senelį bus atna
šaujamos š.m. gegužės mėn. 8 d., 7:30 v.r. Tėvų Jėzuitų
koplyčioje, Čikagoje.
Velionį pažinusius, prašome prisiminti maldose.
Sūnus Algis, duktė Ritonė Rudaitienė, ir jų šeimos.

PADĖKA
A.tA.
JONAS ARLAUSKAS
Taręs aėra nei gatvėj, nei namuos,
Ir jokiame pasdulio mieste
Negirdi niekas tavo žingsnių,
Vien tik aš.
3 Degutytė.
1996 m. kovo 28 d. tyliai užgeso žemei ir mums brangaus
Tėvelio ir Bočelio širdis, plakusi 94-rius metus.
Buvo palaidotas kovo 30 d., Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, Chicagoje.
Išlydint Tėvelį į Viešpaties prieglobstį, nuoširdžiai
dėkojame visiems, buvusiems su mumis šio skaudaus neteki
mo valandoje, prisiminusiems jį malda, giesme, užuojauta ir
gausiomis šv. Mišių aukomis.
Duktė Janina ir žentas Mečys Mikutaičiai, vaikaičiai
ir provaikaičiai.

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAiLABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
4 3 3 0 So. C a l i f o r n i a

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

ALL PHONES

1-312-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
H I C K O R Y HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
M A R Q U E T T E P ARK 6541 S. KEDZIE A VE.
ALL P H O N E S
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL D I R E C T O R S
MARŲUETTE PARK 2SW VV 71 ST
CICERO VH0 VV 36 ST
l.EMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD |

EVERCREF.N' PARK 2W W 87 ST
n\IE> PARK 1**>00S OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Pernai rudenį Pasaulio lietu
vių centre ruoštas ..Moters sa
vaitgalis" buvo labai sėkmingas
ir dalyviai pageidavo jį paversti
tradicija — tęsti kasmet. To pa
skatintas. Pasaulio lietuvių cen
tro renginiu komitetas tokį sa
vaitgalį planuoja š.m. spalio 25.
26 ir 27 d. Rengėjos kreipiasi į
lietuves moteris, besidominčias
„Moters savaitgalio'" renginiu,
atsiųsti savo pageidavimus, pa
tarimus, ką norėtumėte išgirs
ti, kokios temos įdomios, aktua
lios, taip pat prašo siūlyti
prelegentes. Labai svarbu, kad
kuo daugiau moterų pareikštų
savo nuomonę, todėl mielai lau
kiama atsakymų. Laiškus su
pageidavimais ir patarimais
siųsti: Bronei Nainienei, 7 Glenview Lane, Lemont, IL 60439.

Labai gera ir naudinga do
v a n a Motinos dienos proga
yra Pasaulio lietuvių centro,
Lemonte, renginių komiteto
valgių gaminimo knyga „Ska
niai valgome". Knyga išleista
lietuvių ir anglų kalba. Padova
nokime ją savo mamytėms, mo
čiutėms, dukrelėms ir mar
čioms. Knygą galėsite įsigyti,
atvykę j Motinos dienos pietus
gegužes 12 d., 12 vai.., PLC,
Lemonte. Pietus bei motinų pa
gerbimą ruošia ir visus
dalyvauti kviečia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misija. Stalus
ar pavienes vietas reikia būti
nai užsisakyti pas Aldoną Palekienę 708-448-7436 arba pas
Nijole Stelmokienę 708-2576846. Maistą ruošia Racine ke
pyklos šeimininkės, o jų padėjė
jos gražiai, maloniai visiems
šventės dalyviams pasitarnaus.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
C H I C A G O , IL 60629
TEL: 312-585-9500

PAVASARIO NAUJŲ NARIŲ VAJUS
mais įnašais Draugo fondui,
suprasdami, kad jam reikalin
gas nuolatinis auginimas, kaip
kūdikiui, kol jis užaugs.
Naujų narių verbavimui šio
pavasario vajuje į talką atėjo
stambi mecenatė, Draugo fondo
aukščiausio laipsnio garbės
narė s u stambia „Matching
Fund" suma. Kiekvienam nau
jam Draugo fondo nariui su 200
dolerių ar daugiau įnašų š.m.
gegužės ir birželio mėnesiais, ji
pridės tolygią sumą. Šios „Mat
ching Fund" lėšos įgalina kiek
vieną naują Draugo fondo narį,
įstojusį gegužės ir birželio mėne
siais, padvigubinti savo paramą
Draugo fondui, su dvigubomis
pastangomis „Draugo" išlai
kymui.
Kai pavasaris atneša naują
gyvybę augmenijai, kai po
žiemos vėl į saulę kyla žolytė, la
pai ir žiedai, su pavasario va
jumi turi kilti ir milijoninis
Draugo fondas. Nors džiaugia
fondo nariais. Malonu, kad mės biržos duomenimis, kad
dalis narių ir garbės narių Draugo fondo investavimai jau
vajų proga ateina su papildo- prašoka pusę milijono, tačiau
DF narių ir rėmėjų įnašai tos
x TRANSPAK
praneša: pusės dar nepasiekė. Šis vajus
„Vilniaus miesto statistikos jau yra dešimtas neilgoje Drau
duomenimis, 1996 m. sausio go fondo istorijoje. Per šį laiko
pradžioje Vilniuje gyveno be tarpį ir pats vargingiausias
veik 600,00 žmonių, tai yra 2.8 „Draugo" skaitytojas, kiekvie
tūkst. mažiau, negu pernai sau name vajuje įnešęs į Draugo
sio mėnesį. Vilniaus miesto sta fondą tik po 20 dolerių, šiandien
tistikos duomenimis, per praėju jau būtų fondo narys. Jei taip
sius metus Vilniuje gimė 5,403 būtų darę visi „Draugo" skai
kūdikiai. Per 1995-uosius mirė tytojai — iki dabar turėtume
5.343 vilniečiai". Pinigai, siun milijoną dolerių. Laikrodžio
tiniai ir komercinės siuntos į atgal neatsuksime, tačiau nega
L i e t u v ą . Maisto siuntiniai. lime bėgantį laiką lydėti, ran
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., kas nuleidę.

I Draugo fondo narius pavasa
rio vajaus proga kvietėme visus
„Draugo" skaitytojus. Juk kiek
vienam turėtų būti svarbi dien
raščio ateities, jo tolimesnio
leidimo užtikrinimas, taip svar
bus lietuvybės išlaikymui už
Lietuvos ribų. Kas palaikytų
mūsų tarpusavio ryšį, kas pa
skleistų mūsų veiklos infor
maciją, kas nutiestų kasdieninį
tiltą į Lietuvą, jos gyvenimo
džiaugsmus ir vargus, jei netu
rėtume dienraščio „Draugo"?
Ar tie 200 dolerių nario įnašai
gali taip apsunkinti bet kurio
„Draugo" skaitytojo ekonominę
būklę, kad nebeišgalėtume? Ar
vienintelio lietuviško dienraščio
J a u n i m o centro kavinėje
išlaikymą išeivijoje dera statyti
(5620 S. Claremont, Chicago)
Nors į šio mėnesio „Drauge" į visų reikalų paskutinę vietą?
kiekvieną šeštadienį vyksta skelbiamą renginių kalendorių
Į DF pavasario vajaus kvie
pramoginiai vakarai. Gegužės 4 ši žinutė nespėjo pakliūti, tačiau
timą
atsiliepė jau nemažai nau
d.. 8 vai., bus „Pažinčių vaka BALFo darbuotojai prašo pri
jų
narių.
Deja, didelė dalis
ras" — „Tik Tau pavasario žie minti, kad BALFo gegužinė ruo
„Draugo"
skaitytojų
dar neat
dai". Skambės nuotaikinga mu šiama ir šią vasarą — rugpjūčio
siliepė.
Rėmėjai
dar
nepapildė
zika, visi kviečiami.
25 d., Jaunimo centre.
ankstyvesnių įnašų, tapdami
Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", gegužės 8 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, bus dainų
popietė su muz. Faustu Strolia.
Ne tik linksmai padainuosime,
bet turėsime progos pamatyti
vaizdajuostę iš atsisveikinimo
koncerto, F. Stroliai iš savo
darbovietės — vargonininko pa
reigų — išeinant į užtarnautą
poilsį. Po programos bus bendri
pietūs. Visi kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!
Cepelinų pietus šį sekma
dienį po 11 vai. lietuviškų Mi
šių rengia Cicero apylinkės
Lietuvių bendruomenė. Visi
kviečiami 12 vr.i. užsukti papie
tauti ir pabendrauti Šv. Antano
parapijos salėje. Bus galima
cepelinų ir namo parsinešti.
x „PENSININKO" žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Milkovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629, tel.312476-2656. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur 925.
Išeina 8 kartus per metus. Tai
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis.
(sk)

X lietuvių tautinių šokių
šventės darbai sparčiai eina pir
myn — plakatai padaryti, gru
pės ruošiasi, platinami bilietai.
Bilietus į visus šventės ren
ginius galima įsigyti paštu ar
šventės rastinėje 2715 W. 71st
St., Chicago, LL 60629. Nepa
mirškit, pažymėti datą — De
šimtoji lietuvių tautinių šokių
šventė įvyks šeštadienį, liepos 6
d. 1 vai. p.p. Rosemont Horizon
salėje.
„Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos" komplekto ar
atskirų tomų labai pageidauja
Vilniaus universiteto Religijos
studijų ir tyrimo centras. Jei
kas iš geraširdžių Amerikos
lietuvių galėtų šių Lietuvai la
bai svarbių leidinių paaukoti,
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras pasirūpintų persiun
timu į Vilnių. Skambinkite Kęs
tučiui Gudmantui tel. 312434-4545 arba pristatykite į
Jaunimo centrą.

Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
„Matching Fund" nuo gegu
(sk) žės 1 dienos pradėtas Draugo
fondo naujų narių pavasario va
jus
visus „Draugo" skaitytojus,
x Ž E M Ė L. P R O D U C visus
mūsų lietuviškos spaudos
TIONS praneša, jog po ilgų ir
rėmėjus
kviečia nepraleisti šios
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, svarbios progos ir įstoti nariu į
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. Draugo fondą. Visi įnašai Drau
balandžio 29 d. klausykitės go fondui nurašomi nuo federamūsų laidų kasdien n u o 10 iki linių mokesčių. Čekius rašyti
11 v. r. per WNDZ radijo stotį „Draugas Foundation" vardu ir
750 AM b a n g o m i s . Darbo siųsti fondo adresu (viršuje). Na
dienomis siūlome informacinę riams su tūkstantiniais įnašais
STUDIJA R, šeštadieniais isto suteikiamas Draugo fondo gar
rinę VERSME, o sekmadieniais bės nario vardas. Jų vardai ir
kultūrinę-pramoginę radijo lai pavardės, organizacijų pava
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 dinimai įrašomi į bronzos plokš
vatų pajėgumu ir laisvai teles garbės narių lentoje
pasiekia Illinos, Indiana, Michi- „Draugo" adrmnistracijoje, kuri
gan bei Wisconsin lietuvius. bylos ateinančioms mūsų kar
Visais radijo reikalais, įskaitant toms apie didžiuosius lietuviš
komercinius skelbimus, mirties kos spaudos mecenatus išeivi
pranešimus bei organizacijų joje.

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į LNTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO,
x J u o z a s B a c e v i č i u s patar 3533 S. Archer Ave„ Chicago,
naus namų, apdraudų, „income IL 60609. Tel. 312-927-9091.
tax" reikalais ir į s i g y j a n t Sav. P e t r a s Bernotas.
vairavimo t e i s e s . C a s a Blan(sk)
ca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
x Greit parduodu vienos ir
cago, IL, tel. 708-403-7334, ar dviejų š e i m ų namus Chicagoje žinutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ
L. PRODUCTIONS, LTTHUba 312-778-2233.
ir apylinkėse. Skambinkite
fafc) RE/MAX REALTORS, Rimas ANIAN NEWS RADIO 750,
P.O. BOX 1161, OAK PARK,
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
x Travel Centre, Ltd. siū
IL 60304, o redakcijos tel.
ba (708) 425-7161.
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO
(sk) DUCTIONS — vienintelis radijo
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
x Baltic Monuments, Inc., informacinis tinklas aptar
rese L e s n i a u s k i e n ę , tel. 8472621 W. 71 Street, Chicago, IL. naujantis išeiviją 7 dienas per
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių savaitę. Pasiklausykite!
5264)773.
(sk)
paminklai, žemiausios kainos,
(sk)
Advokatas
geriausiomis sąlygomis.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
x Ieškau Irenos Seinaus(sk)
kaitės, kuri su manimi Lietu6436 S. Poliški Rd., Chicago, IL 60629
x Automobilio, namų ir li voje lankė Šilalės gimnaziją ir
('"2 N j šiaurę nuo Balzeko muziejaus)
gos
draudimas atvykusiems iš 1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
Tel. 312-582-4500
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip Prašo atsiliepti Olimpija PetTel. 708-301-4866
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In rauskaitė, Dariaus ir Girėno
Valandos pagal susitarimą
surance Agency, 9439 S. Ked 13-73, Marijampolė 4520, Lizie Ave., Evergreen P k , IL
thuania.
60805-2325. Tel. 708422-3455.
Advokatas Jonas Cibaitis
(sk)
(sk)
6247 S. Kedzie Avenue
x Prieš užsisakydami pa
Chicago, IL 60629
x N A M A M S PIRKTI PA
m i n k l ą , aplankykite St.
Tel. (1-312) 776-8700
SKOLOS duodamos mažais mė
Casimir Memorialą, 3914 W.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
nesiniais įmokėjimais ir priei
l l l t h St. Turime didelį pasirin
šeštad 9 v r iki 1 vai. d.
namais nuošimčiais. Kreipkitės
kimą: matysite granito spalvą,
į Mutual Federal Savings,
dydį ir t.t. Gaminame pamink
2212 West Cermak Road. Tel.
ADVOKATAS
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
(312) 847-7747.
Vytenis Lietuvninkas
pageidavimą, brėžinius. Prieš
4536 W. 63th Street
(sk) pastatant paminklą, galėsite
Chicago, IL 60629
x Jei r e i k i a įsigyti vairavi apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
(Skersai gatvės nuo ,,Draugo")
mo teises (TL Driver's License), darytas, kaip buvo jūsų pagei
Tel. 312-284-0100
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. dauta. Sav. Lilija ir Vilimas
Kasdien 9—6 vai. vak.
1-708-246-8241. Aš padedu Nelsonai. Tel. 312-2334335.
šeštadieniais ir vakarais
p
ensininkams.
pagal susitarimą
(sk)

Studentai i iš kaires): Ramune Barkauskaite. Krikas Naujokas. Erikas Mik.utis. Kristina Žemaitytė
ir Vytas Pabedinskas, šoka „Spindulio" tautinių šokių grupes šventėje.

PROF. VYTAUTAS
LANDSBERGIS ČIKAGOJE
Gegužės 5 d., sekmadienį,
PLC centre, Lemonte, didžiojoje
salėje, tuoj po šv. Mišių, kalbės
prof. Vytautas Landsbergis ir
dr. Laima Andrikienė, Tėvynės
sąjungos (LK) ryšio su užsieniu
pirmininkė. Rusijos vadovau
jama N V S (Nepriklausomų
Valstybių Sandrauga), tar
damasi su Lietuva dėl Lietuvos
ir NVS sienos, reikalauja, kad
siena eitų Vištyčio ežero sau
suma Lietuvos pusėje. Kitaip
sakant, Lietuvos žmonės netu
ri teisės žvejoti Vištyčio ežere.
Prieš tai rusai buvo sutikę, kad
siena eitų per ežero vidurįManome, jog Lietuvos žmonės,
balsuodami už LDDP (Lietuvos
Demokratinė darbo partija),
tikėjosi, kad rusai dėl to bus
sukalbamesni ir padėtis stabili
zuosis. Jie labai apsiriko. Rusai
nacionalistai bei komunistai
svajoja apie Sovietų Sąjungą ir
dar nepasiekė to lygio kaip pvz.
Vokietija, Prancūzija, Italija,
kurios nesipriešina Danijos,
Belgijos, Olandijos, Luksemburgo nepriklausomybei.
Atvykime ir pasiklausykime
prof. Vytauto Landsbergio, Tė
vynės sąjungos tarybos pirmi
ninko ir dr. Laimos Andrikienės
pranešimų.
T ė v y n ė s sąjungos (LK)
Čikagos skyrius

IŠ ARTI IR TOLI
MIRĖ KALBININKAS

GRĮŽO IŠ VIEŠNAGĖS
LIETUVOJE

Š.m. balandžio 22 d. staiga
Dvi savaites — balandžio 8-23
mirė kalbininkas Kazimieras
d. — Lietuvoje viešėjęs kun. Vin
Eigminas.
K. Eigminas gimė 1929 m. cas Valkavičius, sugrįžo į savo
sausio 29 d. Rokiškyje neturtin Šv. Jurgio parapiją, Norwood,
go darbininko šeimoje. Anksti Mass. Jis aplankė ne tik gimi
netekęs tėvo, sunkiai skynėsi nes, bet teko apsilankyti pas
kelią į mokslą. 1948 m. Rokiš Vytauto Didžiojo universiteto
kyje baigęs gimnaziją, 1948- rektorių prof. Bronių Vaškelį,
1953 m. klasikinę filologiją stu Išeivijos studijų centro vedėją,
dijavo Vilniaus universitete. dekaną Egidijų Aleksandravi
Mokėsi šio universiteto aspiran čių bei anglų kalbos katedros
vedėją Mildą Danytę, kuri šiuo
tūroje.
Tolesnis K. Eigmino gyveni metu dėsto kursą apie lietuvių
mo kelias daugiausia buvo su išeiviją JAV. Kun. V. Valkavi
sietas su Lietuvių kalbos in čius buvo pakviestas pasikalbėti
stitutu. Rašė jis akademinio su dr. Danytės studentais. Jam
„Lietuvių kalbos žodyno" teks- . taip pat teko aukoti šv. Mišias
tą, aiškino šio veikalo nelietu savo tėvo parapijoje Gegužinė
viškų žodžių kilmę. Tačiau sėk je ir motinos parapijoje Papar
mingiausiai K. Eigminas darba čiuose, kur apsigyveno vienuo
vosi lietuvių kalbos istorijos lės iš Prancūzijos ir ketina
srityje, ypač ten, kur galėjo pasi statyti vienuolyną, nes jau turi
naudoti ir savo klasikinių kalbų lietuvaičių naujokių, kurios
studijomis. 1957 m. buvo pa ruošiasi Paryžiuje.
skelbtas K. Eigmino pirmosios
Be šių pabendravimų, kun.
lietuviškos gramatikos D. Klei Valkavičius atliko penkis smuino „Grammatica Litvanica" ko-baritono-komedįjos koncer
vertimas. 1981 m. atskira tus parapijos salėje Alytuje,
knyga išleista jo parengtas svar-, Vartų galerijoje Vilniuje, kuni
bus lituanistikos veikalas 1737 gų seminarijoje, Pastoralės mer
m. „Universitas linguarum gaičių choro patalpose Kaune ir
Litvaniae". 1992 m. K. Eigmi miesto kultūros salėje Kaišiado
nas šia tema Vilniaus universi ryse. Jam akompanavo Andrius
tete apgynė kandidatinę diser Vasiliauskas.
taciją. Netrukus leidyklai tu
rėtų būti įteiktas ir kitas K. Eig LIETUVIAI SIMPOZIUME
mino parengtas vertingas mūsų
Balandžio 24-27 d. Detroite,
senosios raštijos paminklas K.
Atehenaeum viešbutyje, vyko
Sapūno ir T. G. Šulco lietuvių
simpoziumas, „Californium-Isokalbos gramatika „Compentope for 21st Century Radiothedium Grammaticae Lithrapy". kurį ruošė „NATO Ad
vanicae".
vanced Research Workshop".
K. Eigminas buvo daugelio Dalyvių tarpe buvo Lietuvos
dialektologinių, kraštotyrinių Onkologijos centro Vilniuje dar
ekspedicijų dalyvis. Paskelbė jis buotojai: Arvydas Burneckis,
daugybę straipsnių įvairiais medicinos daktaras, radioteralietuvių kalbos istorijos, peutikos vedėjas, Vidmantas
dialektologijos, toponimijos, Atkočius, biologijos daktaras ir
kalbos kultūros klausimais.
Ernestas Janulionis, medicinos
Lietuvių kalbos institutas daktaras.

x Š.m. gegužės mėn. 19 d.,
sekmadienį, tautinių šokių gru
pė ,J-.ietuvo8 vyčiai" kviečia į
koncertą-vakaronę Jaunimo
centre, didžiojoje salėje. Pra
džia 3:00 v. p.p. Be šokėjų, pro
gramoje dalyvaus pamėgti
Draugo fondo pirmininkas
dainininkai iš Lietuvos — Algi
mantas Barniškis ir Alfonsas
x „Nerašykit mano vardo, Seniūnas. Vaišinsimės kava, ar
žmonės, parašykit, žmonės: bata, pyragėliais. Kviečiame!
Lietuva". J. Strielkūnas.
Automobiliai bus saugojami.
Amerikos Lietuvių radijas
(sk)
kviečia jus į jubiliejinį pokylį
x Dėmesio! Prašome pasi
gegužės 1 1 d , šeštadieni, 7
naudoti
reta proga. Parduo
v.v. J a u n i m o c e n t r e . Jus
damas
„Dehuce
condo" 5 kamb.,
linksmins Ą. Stelmoko orkest
ras, aktoriai: Apolonija ir Petras 2 vonios, 2 mieg. antrame aukš
Steponavičiai ir Juozas Rau te, su balkonu, 2 auto. apšildo
donis; estrados dainininkas mas garažas, lietuvių apgyven
Juozas Nakutavičius. Jūsų toje, ramioje vietoje, prie
laukia puiki vakarienė ir kele- krautuvių, gero susisiekimo,
bažnyčios, banko ir ligoninės,
tas originalių staigmenų! Vietas
Oak Lawn apyl. Skambinti: Al
rezervuokite: tel. 312-847-4903,
giui Liepinaičiui, Linas Realadresas: 4459 S. Prancisco,
ty, 708-447-3351 arba 312Chicago, IL 60632.
890-5821.
(sk)
(sk)
x Stepą LeveckL Scituate,
X A.a. Elenos Skladaitytes
MA švenčiantį 76 metus am
atminimą pagerbdami, Lietuvos
žiaus, duktė Danutė ir sūnus
našlaičiams aukoja $50 Elena
Algis Leveckis sveikindami,
Gureckiene; $100 Vincas Skla
vietoje dovanų, atsiuntė $200 su
daitis. Užuojauta artimiesiems
„matching gift fund" galimybe
ir ačiū aukotojams! „Lietuvos
paremti Lietuvos našlaičius.
Našlaičių globos" komitetas.
Sveikiname sukaktuvminką, ir
(sk)
dėkojame našlaičiu vardu, jo ge
riesiems vaikam*! ^Lietuvos
Gegužė — tai mėnuo, kuris
Našlaičių globos" komitetas,
tikrai
vertas visų trisdešimt
2711 W. 71 St^ Chicago, IL
vienų
savo
dienų.
X tautinių šokių šventes organizacinio komiteto pirm 'kairėje) Jūratė
60629.
Beryl Pfizer Budriene ir Šventes meno vadove Violeta Fahianovich Smieliauskaitė
(sk)
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