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Valstybės garantuotos
paskolos buvo dalinamos
ne pagal paskirtį

Konservatoriai: Lietuva
veiksmais renkasi tarp
Europos ir NVS ekonominių
sistemų
Vilnius, gegužės 10 d. (TSST)
— Penktadieni vykusioje spau
dos konferencijoje dalyvavę Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) valdybos pirminin
kas Gediminas Vagnorius ir
Seimo Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) frakcijos
seniūnas Andrius Kubilius ste
bėjosi menku užsienio reikalų
ministro Povilo Gylio ekonomi
niu išprusimu.
Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba (TSST), G.
Vagnorius sakė, kad jokiu būdu
negalima s u t i k t i su slaptame
Užsienio reikalų ministerijos
vadovo paruostame laiške iš
sakyta mintimi, jog muitų mo
kesčių sumažinimas apsunkins
stojimą i Europos Sąjungą, o
vyriausybės ekonominės poli
tikos m e m o r a n d u m a s prieš
tarauja šalies Konstitucijai.
Pasak Vagnoriaus, Ekonominės
politikos memorandumas yra
ketinimų planas, kuris negali
būti laikomi paskolos sutartimi
ar valstybės t u r t i n i a i s įsiparei
gojimais. Jo m a n y m u , stojimą į
Europos Sąjungą gali stabdyti
ne muitų mokesčių mažinimas,
bet jų didinimas. „Mūsų neste
bina P. Gylio pasisakymas, bet
m u m s gėda dėL Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų mi
nistro, kuris Lietuvos valstybę
nustūmė t a r p labiausiai atsi
likusių valstybių. Tai yra arba
neišmanymas, arba, o tai la
biausiai tikėtina, provokacija,
kuria siekiama sustabdyti
Europos Sąjungos asocijuotos
sutarties ratifikavimą", teigė G.
Vagnorius.
Pasak jo, Lietuvos vartotojai
ir rinka t u r i būti ginama ne
administracinėmis priemonė
mis, didinant muitus, bet eko
nominiais ir finansiniais sver
tais. „Lietuvos įmonės nebegali
parduoti savo produkcijos ne tik

Lietuva už naftą
galėtų atsiskaityti
maisto produktais
Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) Lietuvos Mėsos Perdirbėjų Aso
ciacija paragino šalies vyriau
sybe derėtis su Rusija, kad Lie
t u v a už naftą ir kitus energeti
nius išteklius atsiskaitytų
mėsos produktais. Taip elgtis
mėsos perdirbėjus skatina kiau
lienos ir kitų mėsos produktų
perteklius. Sovietiniais metais
Lietuva aprūpindavo mėsa Ru
siją ir kitus Sovietų Sąjungos
regionus, k u r lietuviški maisto
produktai iki šiol yra gerai ver
tinami.
Šiuo metu Lietuvos mėsos per
dirbimo pramonė pergyvena
sąstingį. Mėsos produktai be
veik neeksportuojami, nes jų sa
vikaina didesnė nei vakarietiš
kųjų. Antra vertus, pakilus
mėsos kainoms, sumažėjo jos
suvartojimas vidaus rinkoje.
Žemės ūkio ministerijos duome
nimis, dabar vienas gyventojas
per metus suvalgo apie 46 kilo
gramus kiaulienos, o tai — per
pus mažiau nei prieš šešerius
metus. Nuo 1989 iki 1995 metų
mėsos supirkimas Lietuvoje su
mažėjo nuo 656 iki 144 tūkstan
čių tonų.
Gamintojai mano, kad susita
rus su Rusija netaikyti dabar
galiojančio 26.5% muito mo
kesčio, Lietuvos mėsos pramone
sugebėtų atsigauti.
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Vilnius, gegužės 10 d. — likos vardu ir su vyriausybės ga
Gediminas Vagnorius, Tėvynės rantija suteikta užsienio pasko
užsienyje, bet ir vidaus rinkoje
Sąjungos (Lietuvos Konserva lų už 1,429.05 milijonų dolerių
dėl iškreiptos pinigų politikos,
torių) valdybos pirmininkas, (t.y., 135.6% planinių išlaidų
dėl lito nuvertinimo, esant
penktadienį paskelbė pareiški pagal 1995 m. valstybės biudže
fiksuotam keitimo kursui",
mą, kuriame cituoja Lietuvos tą), tačiau net 52.9% tokių pa
sakė jis.
Valstybės kontrolės ištirtą skolų nebuvo ratifikuota Seime.
faktą, kad daugiau pusės vy Paskolos buvo dalijamos be už
G. Vagnorius tvirtino, kad
riausybės garantuotų užsienio statų, nereikalaujant a u d i t o iš
padidinus importo muitus, kaip
paskolų nebuvo ratifikuotos Sei vadų, o jas gavusieji bei komer
reikalauja Žemės ūkio ministe
me. Taip pat rašoma, kad pasko ciniai bankai paskolas naudojo
rijos vadovai, didžiausia žalą
los buvo dalinamos be užstatų, ne pagal paskirtį".
patirtų Lietuvos žemės ūkio
be kontrolės ir naudojamos ne
prekių gamintojai, nes kitos
„Galiojantis Lietuvos vyriau
pagal paskirtį.
valstybės taip pat simetriškai
sybės ir Lietuvos Banko 1993 m.
padidins muitų mokesčius. Jo
Pareiškime rašoma, kad vals birželio 24 d. nutarimas N r . 471
nuomone, nukentės ne Euro
tybės vardu su vyriausybės ga „Dėl užsienio paskolų ir finan
pos Sąjunga, ne Vidurio Euro
rantija gautos paskolos, „vals sinės paramos, gaunamos iš už
pos valstybės, bet pirmiausia
Čikagoje gegužes 2-4 dienomis įvyko JAV valst- runių įstaigų su Čikagos universitetu surengta
tybės pareigūnams piktnau sienio valstybių bei tarptautinių
Lietuvos žemdirbiai, nes lietu
konferencija apie Baltijos šalių pažanga, kurioj. ;alvvavo daugelis ir JAV ir Lietuvos vaistytos
džiaujant tarnybine padėtimi, finansinių organizacijų" regla
bei pareigūnų. Po šios konferencijos gegužės 4 d. JAV Lietuvių Bendruomenė surengė pagerbimą
viškų maisto prekių eksportas
buvo skirstomos ir naudojamos mentuoja užsienio paskolų ad
JAV ambasadoriui Lietuvoje James Svvihart, kurio metu jam buvo įteiktas Gintaro žymuo už
yra du kartus didesnis už im
dažnai ne pagal paskirtį, net ministravimo (gavimo, paskirs
rūpestį Lietuvos Nepriklausomybės bei demokratėjimo užtikrinimu. Šiame renginyje, be daugelio
portą.
neegzistuojantiems projektams, tymo ir grąžinimo) t v a r k ą ir
kitų žymių Lietuvos ir JAV politikų, dalyvavo ir < .š k.) LDDP frakcijos Seime vadovas Gediminas
atsisakant suteiktų lengvatinių atsakomybę, tačiau šio n u t a r i 
„Gyvensime taip, kaip patys
Kirkilas, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Politinio skyriaus vadovas Vygaudas Ušackas.
finansinių išteklių panaudojimo mo nepaisoma ir jis faktiškai
norėsime. Jei eisim į Europą,
Lietuvos ambasadorius Izraelyje Romas Misiūnas ir Stanley Balzekas. Jr.
kontrolės, leidžiant pelnytis at nebuvo vykdomas".
anksčiau ar vėliau gyvensime
Nuotr. Jono Kuprio
skiroms korupcinėms struktū
taip, kaip gyvena Europoje. J e i
„Siūlome pavesti Seimo komi
pasiliksim NVS ekonominėj
kad tuo tarpu krizė šalies socia roms, nenumatant jų grąžinimo sijai, kuri tiria bylą dėl 10
erdvėj, tai ir gyvensime bei
linėje sferoje „tęsiasi katas mechanizmo. Dėl to valstybė iš milijardų kredito, išsiaiškinti
skursime taip kaip jie", padarė
trofiniais mastais". Jis įsiti savo biudžeto, t.y. iš mokesčių minėtame nutarime Nr. 471 nu
išvadą Tėvynės Sąjungos val
kinęs, kad birželio mėnesį mokėtojų lėšų, turės sumokėti rodytų ministerijų ir Lietuvos
dybos pirmininkas. Pasak jo, bet
LDDP vyriausybei teks konsta šimtus milijonų išgrobstytų Banko veiklą t v a r k a n t užsienio
kokios kalbos apie tariamą žalą
t u o t i , jog „dėl objektyvių pinigų".
paskolas — užsienio paskolų
žemės ūkiui, kai Lietuva taps
sunkumų negali įvykdyti įsi
„Atsakydama į Lietuvos Res paskirstymą ir panaudojimą,
Europos Sąjungos nare, y r a vi
Vilnius, gegužės 7 d. (AGEP) energetikos problemas. Pasak pareigojimų". Tačiau, sakė publikos Seimo konservatorių a p s k a i t ą , j u r i d i n ę a n a l i z ę ,
siškas neišmanymas arba sąmo — Seimo socialdemokratų frak R. Dagio, energetikos sistema s o c i a l d e m o k r a t ų
frakcijos frakcijos 1996 m. vasario 12 d. investicinių projektų ekspertizę,
ningas žmonių klaidinimas, ka cijos narys Rimantas Dagys turėtų būti vieningas strate seniūnas, kiekviena vyriausybę pareiškimą, Lietuvos Respub paskolų aptarnavimą, grąžini
dangi lengvatas gautų kaip tik teigia, kad sprendimas Klai ginės reikšmės kompleksas, ku reikia vertinti pagal veiksmus. likos Valstybės kontrolė atliko mo kontrolę ir p a n a š i a i . Tai
Baltijos ir kitos valstybės, kurių pėdos bendrovę „Naftos termi rio pajamos turėtų atitekti vals Šios vyriausybės „veiksmų Valstybės užsienio paskolų, padėtų bent iš dalies susi
ekonominis lygis daug žemesnis, nalas" atleisti nuo mokesčių tybės reikmenis.
krizė darosi nebepatenkinama", gautų valstybės vardu =>u vy grąžinti p r a r a n d a m a s lėšas ar
negu vidutiniškai Europos Są penkiems mėnesiams valstybės
Vytenis Andriukaitis teigė, teigė V. Andriukaitis.
riausybės garantija paskirsty šias lėšas išieškoti iš skolininko
jungoje.
mo ir panaudojimo patikrinimą turto", bagiamas G. Vagnoriaus
biudžetui kainuos 16 milijonų
Andrius Kubilius teigė, kad litų. Prieš savaitę ministrų
ir nustatė, kad iš viso iki 1996 pasirašytas Tėvynės Sąjungos
pranešimo apie slaptąjį Už kabinetas nutarė siūlyti Sei
m. sausio 1 d. Lietuvos Respub valdybos pareiškimas.
sienio reikalų ministerijos mui įstatymo projektą, kuriuo
laišką nušiurpinti, konserva būtų atidėti Naftos Terminalo
toriai pakvietė į Seimą tuo bendrovės atsiskaitymai su
»
klausimu pasisakyti ministrą valstybės biudžetu. Projektą
pirmininką, tačiau jis tik patvir paruošė Seimo biudžeto ir fi
Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — metus, bet į daug ilgesnį lai
tino, kad toks laiškas buvo, bet, nansų komitetas.
Taline Česlovas J u r š ė n a s savo
Lietuvos Gyventojų Genocido ir kotarpį.
Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) —
matyt, jausdamas padėties atsa
Pasak žurnalo leidėjų, lietu Vykdamas oficialaus vizito į Es vizitą pradėjo s u s i t i k i m u su
Siūloma atidėti apskaičiuotus Rezistencijos Tyrimo Centro
kingumą, atsisakė kalbėti ne einamuosius pelno mokesčio darbuotojai ketvirtadienį Vy vių tautos genocidas prasidėjo tiją, Lietuvos Seimo pirminin parlamentarais. Estijos par
pasiruošęs.
mokėjimus nuo kovo 1 iki rug riausybės rūmuose įvykusioje prieš 200 metų, po pirmojo Lie kas Česlovas Juršėnas buvo sus lamento — Riigikogu — s t a t u t a s
Konservatorių frakcijos seniū pjūčio 1 d. ir neskaičiuoti spaudos konferencijoje pristatė tuvos perdalijimo, kai pirmieji tojęs Rygoje, kur su Latvijos nenumato užsienio svečių pasi
nas pasidžiaugė, kad kitą savai delspinigių. Pasak R. Dagio, centro leidžiamą žurnalą „Tau Lietuvos tremtiniai pasiekė Seimo pirmininke Ilga Kreituse sakymų posėdžio metu, t a d
te Seimo svarstymui pagaliau norint gražinti skolas už atlik tos atmintis".
Uralą. Genocidas tęsėsi ir po tarėsi dėl galimo Baltijos šalių Lietuvos Seimo p i r m i n i n k a s
bus pateikta ratifikavimui Eu t u s darbus, reikėtų didinti
Kaip pasakė centro vadovas kario laikotarpiu, tebesitęsia ir pozicijų suderinimo vasarą Bu kreipėsi į p a r l a m e n t a r u s prieš
ropos asociacijos s u t a r t i s . valstybės dalį šios įmonės Vytautas Skuodis, žurnalas lei dabar, nes dėl įvairiausių biu dapešte įvyksiančiame Europos prasidedant posėdžiui. Nuo Esti
Tačiau jis sakė, kad y r a ir akciniame kapitale. Balandžio džiamas 1,000 egzempliorių ti rokratinių kliūčių buvusių Lie Tarybos valstybių parlamentų jos nepriklausomybės atkūrimo,
nerimą keliančių žinių: kitą 1 d. jos skolos siekė per 12 ražu, ir pagrindinis jo tikslas — tuvos tremtinių vaikai negali vadovų susitikime. Jis taip pat Č. Juršėnas buvo trečiasis sve
savaite Seime bus svarstomos ir milijonų litų.
sustiprinti Lietuvos visuomenės gauti Lietuvos pilietybės. Vi parėmė Latvijoje gimusią inicia čias iš užsienio, k u r i a m buvo
keturios LDDP pateiktos Kons
Socialdemokratų frakcijos se ryšius su dramatiška jos praeiti soms šioms skaudžioms temoms tyvą visą šalies pasienį apsodin suteikta Riigikogu tribūna.
titucijos pataisos. Anot A. niūno pavaduotojas Vytenis An mi, papasakoti apie šalies rezis ir skiriamas naujasis žurnalas. ti ąžuolais. Pervažiuojant Lat
„Europos Sąjungos bei NATO
Kubiliaus, galima įtarti, kad driukaitis priminė socialde tencinę kova. disidentus, pasi
vijos sieną Č. Juršėnui buvo duris a t i d a r y s i m e g r e i č i a u ,
„Tautos atmintyje" taip pat
LDDP bandys užsiimti tara tik mokratų pateikta kompleksinių priešinimo judėjimą. Kreipia
pasiūlyta pasodinti vieną me jeigu eisime d r a u g e " , s a k ė
spausdinami
represuotų žmonių
r u šantažu — žinodami, kad priemonių siūlymą, kaip spręsti mas dėmesys ne tik į pokario
delį, ir jis tai padarė.
Lietuvos Seimo p i r m i n i n k a s
sąrašai.
konservatoriai pasiryžę bet
Česlovas J u r š ė n a s Estijos par
kokia kaina ratifikuoti aso
lamente. Bendra ir nediskutuo
ciacijos sutartį, už jos rati
tina vertybė, kuri jungia šalia,
fikavimą LDDP gali pradėti rei
toliau kalbėjo Č. J u r š ė n a s , y r a
kalauti paramos jų konstituci
jų saugumas. Jis pareiškė susi
nėms pataisoms.
Vilnius, gegužės 6 d. (AGEP) sausumos pasienio postuose bei rūpinimą, kad ne vienas preten
Vilnius, gegužės 8 d. (AGEP) pakeis LITPLA-4 būrio karius,
Kubiliaus nuomone, LDDP — Iš formuojamo trijų Baltijos kurie į Bosniją išvyko šiemet — Lietuvos ir Lenkijos pasienio susitars dėl gegužės 14 d. Kalva- dentas į Rusijos prezidentus sa
pasiūlytos Konstitucijos patai šalių
bendro
BALTBAT vasario mėnesį po Dayton tai tarnybų vadovai Klaipėdoje tar rijos-Budzisko pasienio poste vo politini populiarumą kelia,
sos yra populistinės, kurias bus bataliono 145 Lietuvos karių kos sutarties pasirašymo. Maž sis dėl bendradarbiavimo, sau rengiamo tarpvyriausybinių de grasindamas Baltijos šalims.
Vadinasi, pabrėžė jis, imperinės
siekiama panaudoti rinkiminė kuopa šių metų rudenį išvyks daug 150 km j šiaurės vakarus gant šalių jūrų sieną, ir derėsis legacijų susitikimo.
Tarpvyriausybinę darbo gru ambicijos tūno ne tik valstybės
je kampanijoje. Jis sakė, kad atlikti taikos įvedimo misijos nuo Tuzlos dislokuotas Danijos dėl Lenkijos paramos Lietuvos
siūlant sumažinti Seimo narių Bosnijoje. Nutarimą dėl pusės batalionas priklauso Siaurės pakrančių apsaugai. Lietuvos pę sudaro muitinės, pasienio piramidės viršūnėje, bet ir jos
skaičių, pirmiausia r e i k ė t ų metų kuopos misijos Bosnijoje šalių ir Lenkijos brigadai. pasienio policijos vyriausiasis bei transporto specialistai, kurie apačioje. O tai itin pavojinga.
sumažinti ministerijų skaičių trečiadieni priėmė Lietuvos Brigada pavaldi JAV divizijai, komisaras Stanislovas Stanči sieks palengvinti sienos perva
nuo 19 iki 13, nes tai būtų ministrų kabinetas, jam dar tu kurioje dar yra dvi amerikiečių kas ir Lenkijos pasienio vyriau
žiavimo procedūrą bei įkurs dar
KALENDORIUS
žymiai didesnis lėšų sutaupy- ri pritarti Seimas.
ir viena rusų brigada, turkų siasis komendantas J a n Woj- du naujus Lietuvos ir Lenkijos
mas valdymui.
dalinys ir JAV malūnsparnių cieszczuk tariasi gegužės 7 ir 8 sienos perėjimo punktus.
Gegužės 11 d.: M a m e r t a s ,
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
dienomis.
Miglė, Roma. Skirgaudas. 1609
„Būtų gerai, kad LDDP savo taikos įvedėjų batalionas į sa būrys.
Kaip sakė departamento di
Pasak Lietuvos krašto apsau
m. mirė vyskupas Merkelis
rinkiminei kampanijai neau varankišką misiją turėtų iš
Oras Lietuvoje
Giedraitis
kotų nei santykių su Tarptau vykti 1997 m. rudenį. Tačiau gos ministro Lino Linkevičiaus, rektoriaus patarėjas Gražvydas
Vilnius, gegužės 9 d. (AGEP)
tiniu Valiutos Fondu, nei kitų šalių vyriausybės nutarė iki to prieš misiją Lietuvos kuopos Bacevičius, Lenkija ketina do
Gegužės 12 d.: Š e š t a s Vely
kritinių problemų sprendimo", laiko dar išsiųsti savo nacio kariai bus mokomi Danijoje vanoti Lietuvai keletą grei — Sią savaitę Lietuvoje buvo kų sekmadienis. Nerėjas, Achi
sakė A. Kubilius. Prie tokių nalines kuopas pasisemti patir pagal šios šalies kariuomenės taeigių jūrinių kateriu. Dėl šios permainingas oras. Savaitės las, Pankratas, Flavija, Vai
klausimų jis priskyrė LDDP ties j atskiras misijas, vadovau standartus ir taikos įvedimo paramos sąlygų daugiausiai ir pradžioje buvo vėsoka, tačiau dutis
ketvirtadienį oras sušilo iki 18
operacijų reikalavimus. Danijos bus tariamasi Klaipėdoje.
vyriausybės nutarimą iki ru jamas kitų valstybių.
Gegužės 13 d.: Servacijus,
laipsnių Celsijaus (65 F), lijo Imelda. Robertas. Glicerija, Al
Pasienio
vadai
taip
pat
pasivyriausybė padengs šių moky
dens atidėti tarifų už šiluminę
energiją didinimą bei neryžtin Latviją šioje misijoje greičiau mų išlaidas ir iš dalies apmokės keis informacija apie padėti vasariški lietūs su perkūnijo vyde. 1923 m. i š r i n k t a s Lietu
mis. Savaitgaliui pranašauja vos Antrasis Seimas.
gumą papildomai apmokestinti siai globos Švedija, Estiją — lietuvių buvimo Bosnijoje išlai
benziną (verčiau renkantis ru Norvegija, o Lietuvos kuopą das. Lietuvos vyriausybė mokės
G e g u ž ė s 14 d.: Motiejus,
— Indyoje parlamento rinki mas šiltesnis oras. Potvynis
sišką kapitalą), kad būtų galima LITCOY-1 j savo batalioną Bos atlyginimus kariams ir apmo mus laimėjo Indusų religinė pamaryje jau baigėsi. Lietuva Bonifacas, G i n t a r a s , Milda.
statyti Būtingės naftos termi nijoje priėmė Danija.
kės jų transportavimą į Bosniją partija, vietoj 45 m. valdžiusios pasipuošusi neįtikėtina gausybe 1972 m. Kaune susidegino 19 m.
žalios spalvos atspalvių.
nalą.
Lietuviška BALTBAT kuopa ir atgal.
amžiaus Romas K a l a n t a .
nereliginės partijos.

Socialdemokratams
nepatinka projektas atidėti
mokesčius Klaipėdos Naftos
Terminalui

Vyriausybės rūmuose
pristatytas žurnalas
,Tautos atmintis"

Į Bosniją vyks 145 Lietuvos
karių kuopa

Č. Juršėnas kalbėjo Estijos
parlamente

Lenkija Lietuvai dovanos
laivų

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 11 d.

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

DR. JUOZAS GIRNIUS
- ATEITININKAS
Pažvelkime j dr. Juozą Girnių
kaip j ateitininkų sąjūdžio narį
ir kokia kryptimi jis vedė ateitininkiją. Pirmiausia, jis be
atlaidumo kėlė tautinės ištiki
mybės, tautinio sąmoningumo
bei tautinio išlikimo klausimus.
Jis sielojosi išeivijos lietuvių, o
ypač ateitininkų, naujosios kar
tos nutautėjimu ir lietuvių kal
bos silpnėjimu. Teko girdėti jo
skundą, net priekaištą dėl silp
nėjančio lietuvių kalbos žinoji
mo išeivijos ateitininkų jaunimo
tarpe. Jis, Dainavos stovykla
vietėje, kartą privačiai išsitarė:
„Kaip gali ateitininkas sen
draugis, veikėjas, kalbėti jauni
mui apie pareigą ir atsakomybę,
kuomet jo pačio vaikai vos beiškalba lietuviškai". Toje srityje
jis buvo kietas ir neatlaid'is,
nors suprato, kad laiko tėkmėje
tai yra tartum plaukimas prieš
srovę. Dr. Girnius šią nutautė
jimo grėsmę priėmė kaip rūpestį
ar paskatinimą aktyvesnėn
veiklon prieš nutautėjimo srovę.
Mano pirmas susipažinimas
su dr. Juozu Girnium buvo per
1961 metais išleistą knygą
„Tauta ir tautinė ištikimybė".
Atmintyje liko dr. Juozo mąsty
mai apie tautos esmę. Jis rašė,
kad: „...tautai kraštas yra jos
namai, tačiau tauta yra daugiau
už kraštą. Tautai priklausoma
pačia savo būtimi, o ne vieta,
kurioj gyvenama. Lietuva yra
visų pirma ne žemė Baltijos
pajūryje, bet mes patys — visi
lietuviai. Dvasine prasme
Lietuva yra lygiai visur, kur
mes esame. Tiek pat jos krašte,
tiek pat Rusijos plotuose, tiek
pat visuose pasaulio kampuose.
Tikra prasme palikti Lietuvą —
tai jai mirti nutaustant". Tad
nenuostabu, kad dr. Juozas Gir
nius, jo paties žodžiais tariant
„sąmoningai apsisprendė nesi
veržti pasaulin, o dirbti Lie
tuvai". Mums. ateitininkams,
yra garbė ir pasididžiavimas,
kad mūsų sąjūdžio vadų tarpe
turėjome dr Juozą Girnių.
Kaip ateitininkas, dr. Gir
nius pradėjo savo veiklą nuo pir
mųjų dienų Utenos gimnazijoje.
1930 tųjų metų rudenį buvo
uždaryti ateitininkai. Todėl
veikla buvo tęsiama „pogrindy
je"" — slapta. Už dalyvavimą
agapeje. 1931 m. gruodžio 8
dieną, gimnazistas Girnius buvo
laikinai pašalintas iš gimnazi
jos Jau gimnazijoje, dr. Juozas
Girnius išsiskyrė savo drąsumu,
pasitikėjimu ir socialiniai radi
kaliomis pažiūromis. Paskuti
niais gimnazijos metais sureda
gavo Utenos ateitininkų laik
raštėlį, kuriame moksleivis
Juozas Girnius nagrinėjo ir
išsakė savo pažiūras apie dvi
dešimto amžiaus dvasinę krizę.
Tad. jau nuo pirmųjų dienu. dr.
Juozas Girnius bandė pažinti
pasaulį, koks jis yra, ir kelti
klausimus ieškant atsakymų j
jame pasireiškiančius sociali
nius neteisingumus.

nybės formavimo. Ateitininkai
rėmė jį ir medžiaginiai. Dr.
Juozo Girniaus motina, Ona
Girniuvienė, savo atsimini
muose yra pasakiusi, kad jie
(tėvai) neturėjo iš ko paremti,
tad ,Jei ne ateitininkų pagalba,
nežinia, kaip reikėtų verstis".
Pirmaisiais studijų metais Vy
tauto Didžiojo universitete
studentas Juozas Girnius pasi
rinko „kairiausią" studentų
ateitininkų korporaciją ACTTVITAS. Iškilus konfliktui tarp
korporacijos ir Pr. Dovydaičio
remiamių ateitininkų, dr. Juo
zas pasitraukė iš ACTTvTTAS ir
perėjo į ŠATRIJOS meno drau
gija
Tapęs Studentų Ateitininkų
sąjungos nariu, studentas Juozas
Girnius susirūpino organizacijos
religiniu gyvenimu. 1934 me
tais, jo iniciatyva, buvo suda
rytas specialus vienetas, susi
dedantis iš visų SAS korporacijų
atstovų ir pavadintas Ateiti
ninkų Religinis Susidraugavi
mas (ARS). Kas sekmadienį šis
vienetas rengė studentams re
ligines paskaitas, organizavo
viešas ir uždaras rekolekcijas,
religinių švenčių minėjimus, Šv.
Rašto studijas ir paskaitas svar
biausiais pasaulėžiūros klausi
mais, kaip: katalikybės ir tai
kos, valstybės totaliteto, rasizmo,
žydų klausimu, eugenikos, mo
dernios šeimos etikos ir pan.
Juozui Girniui, vienam iš pa
grindinių organizatorių išvykus
studijuoti į užsienį, gražiai
pradėta veikla nutruko. Pasku
tiniaisiais studijų metais (193536 m.) jis buvo Vytauto Didžiojo
universiteto Studentų Ateiti
ninkų sąjungos sekretorius.
Nuo 1947 metų iki 1951 m. dr.
Girnius buvo išrinktas Ateiti
ninkų federacijos tarybos nariu.
1960 m., jubiliejinio (šeštojo)
ateitininkų kongreso metu, mi
nint 50 metų ateitininkų jubi
liejų, dr. Juozas Girnius tarė
baigiamąjį žodį, kuriame ragino
jaunimą nepasiduoti supančiai
nutautimo ir beidėjiškumo ap
linkai. Tikslūs buvo jo žodžiai,
kai jis sakė, kad: „ir mūsų
jaunimą veikia šio krašto nuo
taika. Gyvenimo netobulybės
jautrumą ima slopinti, apsiribo
jame savais rūpesčiais, o viskam
kitam tariam 'man nerūpi'. Tie
vėjai, kurie lenkia kitus, negali
aplenkti ir ateitininkiško jau
nimo". Dr. Juozas Girnius iš
ateitininkiško jaunimo reika
lavo dviejų dalykų:

1932 mtais sėkmingai baigė
gimnaziją ir Kaune įstojo į Vy
tauto Didžiojo universiteto Teo
logijos-filosofijos fakulteto Filo
sofijos skyrių. Studijuodamas
Vytauto Didžiojo universitete,
studentas Girnius klausė paskai
tų ir mokėsi iš pagrindinių atei
tininkų vadų, kaip St. Šalkaus
kio, Pr. Dovydaičio, Pr. Dielininkaičio. Pr. Kuraičio, Juozo
Ereto, Mečislovo Reinio ir kitų.
Jie visi prisidėjo prie jo asme

pirma — priešais iškylančią
beidėjiškumo grėsmę reikia
žadinti idėjinę gyvybę ir
antra — priešais pragmatis
tinį naudos rūpestį reikia iš
naujo žadinti idealizmą — valią
idėjinei veiklai ir kovai.
Jis skatino ateitininkišką stu
dentiją (jaunimą) „parodyti dau
giau tiesos alkio, daugiau prob
leminio troškulio, daugiau idea
linio nerimo, daugiau dvasinės
gyvybės". Mes visą laiką dejuo
jame kur dingo mūsų jaunieji
akademikai. Tai nieko naujo,
nes jau 1960 metais dr. Juozas
Girnius skundėsi dėl jaunųjų
akademikų dingimo iš lietuviš
kos visuomeninės veiklos. Jis
rašė: „kiek daug jaunimo, per
ėję mūsų eiles per paskutiniuo
sius 15 metų, dingo niekur
nebe įsijungdami ir tuo pačiu i i
visko išsijungdami. Savęs
žmogiškam sunykimui pateisin
ti šaukiamasi 'realizmo', o

Dr. Juozas Girnius

idealizmas apšaukiamas nai
viu". O dr. Juozas Girnius kal
bėjo priešingai, kad: „nereikia
idealizmo išsižadėti. Idealizmas
savyje slepia ne iliuzijas, o žmo
gaus jėgą viešpatauti tikrovei,
ją kuriant tokią, kad ji liudytų
žmogaus didybę, o ne jo menkys
tę. Pirmiausiai privalu žiūrėti,
kas žmogiškai vertinga, o ne,
kas 'apsimoka' ir teikia nau
dos".
Šio jubiliejinio Kongreso šū
kis, „Ištikimybė Kristui, išti
kimybė Lietuvai" buvo pasiūly
tas dr. Juozo Girniaus ir pri
imtas Ateitininkų federacijos
Vyriausios valdybos. Šiuo šūkiu
jis norėjo išryškinti ištikimybės
svarbą ir prasmę jaunų, idealis
tinių žmonių gyvenime. Jis sa
kė, kad: „Ištikimybė — ištesėti
nepaisant visko. Teigti ištiki
mybę — teigti gyvybę, neišski
riamai katalikišką ir lietuvišką
gyvybę. Likti ištikimais — tai
nepavargti". Jis skatino visus
ateitininkus nepavargti, nors
apgailestavo, kad: „daug nuo
vargio ženklų matosi ir mūsų
kasdienybėje". Jis skatino, kad
šis jubiliejinis kongresas tuos
pasirodančius nuovargio ženk
lus užslopintų.
1963 m. birželio 7-9 dienomis
Nepaprastoje konferencijoje,
New Yorke, dr. Juozas Girnius
išrenkamas Ateitininkų federa
cijos Vadu. Savo žodyje, perim
damas pareigas, jis kalbėjo:
„Ateinu ateitininkų idealo tar
nu, su brolišku jausmu visiems.
Vadovauti idėjiniai organizaci
jai iš tiesų reiškia tarnauti jos
idėjoms. Šiai tarnybai lygiai visi
yra įsipareigoję ir įpareigoti.
Dėl to ir aukščiausiame idėjinės
organizacijos poste tenka likti
tik eiliniu idėjos tarnu. Antra
vertus, ir eiliniam nariui idė
jinėje organizacijoje privalu jus
ti tą pačią atsakomybę, kuriai
įsipareigoja vadas. Be visų
narių entuziastiško užsidegimo
savosiomis idėjomis vadas nega
li nieko pasiekti. Idėjinė orga
nizacija klesti ar smilksta ne
vadais, o visais savo nariais.
Vadas tik atspindi, o ne lemia
idėjinę organizaciją. Idėjinėje
organizacijoje visa lemia bendra
visų atsakomybė. I ją ir apeliuo
ju, stodamas ateitininkuos priešakin". Naujasis Ateitininkų fe
deracijos Vadas iškėlė dvejopą
rūpestį. Pirmiausia dėl savęs
paties ir antra — dėl pačios
organizacijos. Dėl savęs paties
jis kėlė tinkamumo ar pasiruo
šimo klausimą. Jis sakė: „Ar
čiau širdies man pačiam už savo
žodžio stovėti negu už visus;
drauge kalbėti. Saviau man
žadinti nerimą klausimais negu
stoti priešakin". Dr. Juozas Gir
nius teigė esąs neramios dva
sios, bet ne vado prigimties žmo
gus.
Organizacinį rūpestį jam kėlė
aplinkos vėjai ir ateitininkų
idealizmo patvarumas. J i s
kalbėjo: „Iš lauko esame smel
kiami disintegracinių veiksnių,
iš vidaus — vienų pavargimo,
kitų dingimo ar netekimo. Nors
tuo tarpu dar nestokojame nei
entuziastiškos ryžties gyventi,
nei pasididžiavimą žadinančio
jaunimo, tačiau vis tiek stovime
prieš krizes grėsmę. Būdami ne
gausi tautinė mažuma milžiniš

kame krašte, visą laiką stovė
sime prieš būties ar žūties
klausimą. Krizė gresia ne iš
šalies, o iš mūsų pačių. Todėl, iš
tikrųjų, tiek ilgai gyvuojame,
kiek patys norėsime gyventi".
Dr. J. Girnius visad pabrėžė,
kad: „reikia realizmo matyti
kur stovime, kaip su mumis yra,
bet taip pat reikia idealizmo
matyti kur turime eiti ir kuo
privalome būti. Atvirumą tikro
vei gali įprasminti tik at
virumas idealams". Šiais prin
cipais vadovaudamasis dr. Juo
zas Girnius vadovavo ateiti
ninkų sąjūdžiui ketvertą metų.
Jo kadencijos metais, 1965
metų liepos 2-4 d., Toronte buvo
sušauktas septintasis Ateiti
ninkų kongresas (trečiasis uz
Lietuvos ribų). Kongreso šūkis
ATVIRYBĖ LAIKUI, IŠTIKI
MYBĖ IDEALUI. Šis kongresas
buvo šaukiamas Bažnyčios isto
rijos ypatingu momentu — tai
Vatikano antrojo susirinkimo
metu. Tuo metu įvyko Bažny
čios istorinis posūkis savo visa
dvasia. Šis ateitininkų Kongre
sas stovėjo prieš uždavinį, dr.
Juozo Girniaus žodžiais tariant:
„plačiau atsiverti atvirosios ka
talikybės dvasiai ir tuo pačiu
plačiau jai atverti ir kitus". An
tras uždavinys buvo, žadinti
ateitininkuose tautos laisvės
kovų jausmą, nors Lietuva jau
25 metai netekusi savo valsty
binės nepriklausomybės. Dr. J.
Girnius ragino visus dalyvius
atvirai žvelgti ne tiktai į gy
venamųjų kraštų problemas
(kurios tuo metu ypatingai ak
tualėjo), bet taip pat parodyti
„atvirą žvilgsnį į pavergtosios
tautos padėtį ir jautrią sąžinę
jos laisvės šauksmui".
Kartais girdime pasisakymus,
kam viena ar kita organizacija
bereikalinga, kam ateitininkų
organizacija reikalinga, ypač
užsienyje? Ar ateitininkįja neat
gyveno savo paskirties? Gal
reikia ko nor*.naujo? Girdint
tokius pasisakymus kyla klausimas.ar čia pačios organizacijos,
ar vadovybės, ar net pačių narių
rūpestis? Dr. Juozas Girnius, ra
šydamas apie artėjantį septin
tąjį kongresą davė atsakymą į
visus tuos klausimus: „Organi
zacijos prasmė yra sukurti šei
mą, kuri žadintų savo narius
gyviau išplėtoti savo asmenybę,
plačiau išskleisti savo interesus,
ryžtingiau išbandyti savo talen
tus. Bet galutinai priklauso nuo
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paties atskiro žmogaus (organi
zacijos nario), kiek jis pasi
naudoja organizacija šiam savęs
paties išskleidimui. Čia ir yra
organizacijos riba: ji gali savo
narius žadinti, bet tik tiek, kiek
atskiri jos nariai patys atsis
kleidžia šiam žadinimui. Mūsų
organizacijos prasmė buvo ir
bus lemiama ne skaičiumi tų,
kurie per ją perėjo, bet tik tais,
kurie joje subrendo mūsų idealo
vykdytojais".
Beveik prieš dvejus metus bu
vome susirinkę į dvyliktąjį Atei
tininkų kongresą Vilniuje. Jau
praėjo daugiau negu 30 metų
nuo septintojo Kongreso, bet
atrodo, kad niekas per daug
nepasikeitė. Mes matome tuos
pačius rūpesčius, mes išgyve
name tuos pačius nutautėjimo'
skausmus, mes girdime tas
pačias aimanas. Bet ne aimana,
o veikla parodo žmogų — kas jis
iš tikro yra. Tad ir šiandien, sek
dami dr. Juozo Girniaus pavyz
džiu, turime suprasti, kad
mums nereikia tuščių dejavimų,
o tiktai tikro rūpesčio, kuris
ieškotų išeities ir tuo pačiu
žadintu mus visus į prasmingą
veiklą. I visus sunkumus žiūrė
kime kaip į mums duodamus už
davinius, kuriems reikia ieškoti
teisingų sprendimų.
Per visą savo vadovavimo lai
kotarpį dr. Juozas Girnius ieš
kojo teisingų atsakymų į laiko
keliamas problemas. Mums,
ateitininkams, jis yra kilnus
pavyzdys, nes matydamas sun
kumus jis netylėjo, nenusisuko,
bet tiesiai ir drąsiai išreiškė
savo mintis. Ateitininkija liks
amžinai dėkinga dr. Juozui ne
tiktai už ketvertą vadovavimo
metų, bet ir už brangius veika
lus, kaip: „Tauta ir tautinė
atsakomybė",,.Žmogus be Die
vo", „Idealas ir laikas" ir „Pr.
Dovydaičio biografiją" — kuri,
yra kaip dalis ateitininkų isto
rijos.
Dr. Juozo Girniaus prieš dau
giau nei trisdešimt metų ištar
t i žodžiai tinka ir mūsų lai
kams. Tiktai šių dienų padėtis
yra daug rimtesnė, nutautėjimo
dvasia yra pareikalavusi daug
aukų, o idealistų maža. Baig
damas kreipiuosi į v i s u s
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ateitininkus dr. Juozo Girniaus imami vaikai nuo 8 iki 14 metų.
žodžiais: „Kiek visi atsakysime
Šiuo metu tyrinėjama galimy
už save, tiek klestės ir visa bė išnuomoti autobusą kelionei
mūsų organizacija. O kiek kles iš Čikagos į Dainavą. Pirmieji
tės mūsų organizacija, tiek ji ryšiai su autobusų kompani
savo krikščioniškąja dvasia gai jomis užmegzti. Mums būtina
vins ir visą lietuvių tautą".
žinoti kiek vaikų pasinaudotų
J u o z a s Polikaitis šiuo patarnavimu. Susidomėję
prašomi nedelsiant šiuo reika
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Valandos pagal susitarimą
nj, liepos 20 d. I stovyklą pri

Q

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 S. SHitoafcl PM.
Tai. 312-5SS-2S02
Pirmd 9 v.r. - 7 v.v., antrd . trečd. ir
penktd. 9 v.r. - 3 v p.p..
ketvd. 10 v r - 7 v.v šeitd ir kt
dienomis reikalingas susitarimas.
Sumokama po vizito
E U G E N E C. D E C K E R . D O S , P.C.
4S47 W. 103 St., O a * Lawn, IL
Pirmas apyt. su Nortrravestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėti angliškai) t a i . 7 0 S - 4 2 2 - S 2 M

DR. A. B. OLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS
3*00 W. SS St Tai. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmo 3 v p p -7 v.v.. antrd 12:30- 3 v p.p.
trečd uždaryta, katvd 1 - 3 ». p.p.
penktd ir iestd 9 v r. - 12 v p.p
«132 S. Kasteto Ava.,
(312) 776 M W arba (312) <

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

Danty Qrtfyto*a
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tel. (312) 47S-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hilts, IL
Tel. ( 7 0 t ) S M - S 1 0 1
Valandos pagal susitarimą

M . DOMAS L A M U S

3 mėn.

$96.00

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

Tai. 700-301-0010

Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St Chicago. IL
Tai. 312 738-8606
4707 S Gilbart. LeGrange. H.
T 1 . 700-302-4487
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DR. E. DECKYS

DR. KENNETH J . Y E R K E T

DR. BOS DOKHANCNI

(U8P8-161000)

DR. JOVITA KERBUS

Valandos pagal susitarimą

DR. DANA M . SAUKUS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Carmafc M .
Westchaatar, H M1S3
Tai. 700-601*1113
Valandos pagal susitarimą

DRAUGAS

T 1 . KaOHnte Ir OsOjĮ 708-002-4100

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 t o . SOMi A v a . , Cicero
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v.v.
Išskyrus trečd , Sesid 12 - 4 v p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 OchMei 8 t , ttmthun*. I L 0 0 1 2 0
700-041-2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-634-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos
7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652
Tel. 312-434-2123
Hoty Cross Physician Centr
6084 S Archer Chicago IL 60638
Tol. 312-064-4168
Valandos pagal susitarimą

DR. DAUA JOOWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3*00 Majtland A v a . , Ste. 2 0 1
(skersai gatves nuo
Good Samantan ligonines)
Devrnora Oravo, IL a s a i s
Tel. 3 6 0 0 0 0 3113
Valandos susitarus.„„.,.„,

DR. VILIJA K E R € L Y T E ~
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7771 s>. Hecvetn, tas. 7vo-9V4weov
Valandos pagal susitarimą
MM

I

»» •

• _,

n u m r BOT i ri
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V . PftUNSKIS, M D
TIRUI D A L I A S •NUNOKIO, M O
Ctacage 312-721 H 0 0
tast Ountfee 847-422-1212
McHanry 8 1 5 - 3 8 3 - M t S
1132 » . K a s M a Ave.
Tel. 312-434V7700

RIMGAUDAS NEMrCKAS, M.D.
6. PfUlAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J . D A I U O t
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 t . M a k t S t
Man
I L 88443
Tat 7 0 0 - 7 1 8 0033
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia | vakarus nuo Hartem Ave
Tel. (708) 880-4088
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS M A U T I S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8 1 3 2 t . Keelale
Vai antr 2-4 v p p ir ketv. 2-5 v. p.p.
Sesld pagal susitarimą
KaMnato tat. 312-778-2800
Namą t a i . 702-448-8848
I D M U M 0 A 6 V t Ž M A S , M.D., S . C .
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
8168 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. ( 3 1 2 ) S 8 S - 7 7 H
ARAO Ž U O O A , UJO.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS
' • S M B S I 9>taWl4of*IaMrf OSOOJOMOOOMI W ^ V M O W

i t l H 117 S t , LamsM. n. e e a j t
Priklauso Pstoi Community Hosptal
Srfvsr C r o s s HosprtSl

Valandos pagal susitarime
Tai. (700) CT-ttM

K e * . tel. (312) 471-3300

VIDAS J . N I M r C K A S , M.D
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 8 . K e e t t e A v a . ,

Nsjp#rvHI# C«MII|MM
1 t M I . 0 | < i n ATOJ., SMAO) 3 1 0

VMp9)fVf||9 |L OJO«M3
Tai. 708-827-0888
Valandos pagal susitarimą

keliems atnešė po dvejetuką iš
elgesio, pašalinimą iš mokyklos,
tėvams rašant malonės prašy
mą, kad mus atgal priimtų, kad
užbaigtume mokslo metus. Tai
BRONIUS JUODELIS
buvo
mano pirmoji ir paskutinė
gas
kiekvienam
pačiam
apmąs
Nors Velykoee švenčiame Jė
Pirmoji sovietų okupacija Lie Gegužės pirmoji — komunistinė
Gegužės
pirmoji
paskutiniaityti
reikalus,
duoda
psicholo
zaus prisikėlimą ir pasitrau
tuvoje pašalino visas tautines ir šventė, per 50 metų daugelį tau
kimą iš žemiško gyvenimo, šio ginės erdvės, kuri atsiranda sias Lietuvos nepriklausomybės
religines šventes. Įvedė nemažai tų pavertusi beteisiais, bebal
metais
(1935-1939)
liko
giliai
laikotarpio Mišių skaitiniuose tyloje. Tai sudaro sąlygas, anot
komunistinių, su paradais, su siais, nuskurdusiais proletarais.
vaikiškoje
pasąmonėje.
Eidami
pabrėžiamas Jėzaus pažadas: Petro, „šventai sergėti savo šir
raudonomis vėliavomis. Komu
į
mokyklą,
tą
rytą
vis
matyda
Po 50 metų, Lietuvai nusikra
dyse
Viešpati
Kristų",
išsaugoti
„Nepaliksiu jūsų našlaičiais".
nistinių švenčių tarpe viena čius komunistinės vergijos su
vome
plevėsuojančią
raudoną
„gryną
sąžinę".
Kun. Carroll Stuhlmueller savo
Bet jokia šeima nėra tobula — vėliavą. Kartais telefono stulpe, svarbiųjų buvo Gegužės pirmo jos visomis šventėmis ir pra
komentaruose pastebi, kad šio
ji. Jos parade su raudonomis dėjus atstatytą Lietuvos valsty
laikotarpio skaitiniai iškelia visose atsiranda momentų, kai kartais beržo viršūnėje.
— Kodėl raudona? Kodėl ne vėliavomis turėjo dalyvauti ir binės nepriklausomybės laiko
Bažnyčios vienybe, nepaisant prasilenkiama su idealu. Tuo
mūsų progimnazija. Plakatus tarpį, ta proletariato šventė
kaip toli ji beplistų, ir jos litur- met reikia ir kitokio švelnumo: trispalvė? — klausiau moky
nešė
komjaunuoliai.
nebuvo oficialiai švenčiama. Jos
ginį-sakramentinį gyvenimą. reikia su viltimi laukti, kol ki tojos.
—
Jūs
nešite vėliavas, — mūsų ir nereikėjo, kad primintų tas
— Ji ne mūsų. Ji komunistų
Kad turėtume ramybę, mums tas suvoks savo klaidą. O kai
kruvinas vėliavas, žmonių nu
reikia saugių namų meile besi matome, kad klysta, nereiš vėliava. Šiandien komunistų klasei pasakė inspektorius.
— Mes nepeši m! Tegu komjau žmoginimą, tuos KGB kančiu
kiame pagiežos, nesidžiaugiame šventė, — aiškino mokytoja.
vadovaujančioje Bažnyčioje.
kus ir automatus, ištisų tautų
— Tai kodėl berže? Kodėl ne nuoliai neša, — nesutikom.
Pirmame skaitiny (Apd 8:5-8, jo klaidžiojimu. Taip, kaip ir Jė
išprievartavimą proletariato
—
Čia
ne
komjaunuolių,
čia
mūsų
vėliavos
stiebe?
Kaip
per
14-17) aprašomoje diakono Pily zus — teisusis — numirė „už ne
proletariato šventė. Gegužės vardu, jas paverčiant Gegužės
Vasario
16?
—
klausinėjom
to
teisiuosius,
kad
mus
nuvestų
po veikloje matome, kokie ryšiai
pirmoji yra visų darbininkų pirmosios šventės tribūnuose
liau.
turi būti tarp vietinių bažnyčių pas Dievą".
šventė, — mums aiškino inspek besėdinčiųjų vergais.
—
Jūs
nesuprantat.
Ši
šventė
ir Jeruzalėje esančios visų Mo
Šv. Jono evangelija (Jono
torius.
ne
mūsų.
Ji
komunistų.
Nele
Neįmanoma suprasti, kodėl
tinos Bažnyčios; tarp vėliau 14:15-21) pateikia dar kelis pa
—
Čia
ne
darbininkų,
o
išnau
gali.
Mes
ne
komunistai,
—
Lietuvos
respublikos Seimui, jį
įšventintų Bažnyčios vadovų, siūlymus, kaip stiprinamas
dotojų
šventė!
—
kažkuris
mūsų
klausėmės.
vairuojančiai
LDDP daugumai,
kaip Pilypas, ir pirmųjų apaš Bažnyčios šeimyninis ryšys. Du
riktelėjo
koridoriuje
ir
dingo.
—
Ją
komunistai
slaptai
iškė
vėl
prireikė
to
liūdno, gėdingo,
talų Petro ir Jono. Pilypo kartus šiame skaitinyje — pra
— Gerai, vėliavas neš komjau žeminančio Gegužės pirmosios
tarnystė Samarijoje buvo nuo džioje ir pabaigoje — kalbama lė. Jų čia yra.
— Nesirūpinkit, vaikai, polici nuoliai, — supyko inspektorius. šventė prisiminimo? Ar kad vėl
stabiai sėkminga: jis skelbė apie meilę su paklusnumu:
neštų raudonas vėliavas ir „lai
evangeliją ne tik žodžiu, bet ir „Kas pripažįsta mano įsakymus ja vėliavą jau nuėmė, — užbaigė — O mes rytoj pasikalbėsim.
Tas „pasikalbėjimas" mums mingus" šūkius? Ar todėl, kad
stebuklais. „Didelis džiaugsmas ir jų laikosi, tas tikrai mane mokytoja, pradėdama pamoką.
per paskutiniuosius valdžios
pasklido po tą miestą", rašoma myli". Kiekvienoje šeimoje yra
metus LDDP nuvarė 90% Lietu
apie jo veiklą. Bet vis vien Mo būtina jos narių disciplina: jos
vos gyventojų į komunistinio
tina Bažnyčia Jeruzalėje matė narių savitvarda, kad būtų ger
proletariato buitinio gyvenimo
reikalą atsiųsti Petrą ir Joną, biamas kitų jos narių priva
VYTAUTAS LANDSBERGIS
lygį? Ar kad tas dabartinis
kurie savita tarnyste išmeldė tumas; vidinė stiprybė, kuri
Lenkija ir Lietuva
Lietuvos „proletariatas" vėl
Čekija?
šiems tikintiesiems Šventąją padeda nutylėti, kai to reikia,
Vienintelis realus teisių į žygiuotų Gegužės pirmosios
Dvasią. Čia matome, kad jau nenorint sugėdinti kitą narį;
Kai narystės pareiškimus įtei
tuo metu Bažnyčios praktikoje sugebėjimas išlaikyti paslaptis; kusios šalys — Lietuva ir Len apsaugą s k i r t u m a s y r a iš šventės paraduose su pagarbos
buvo pripažįstamas skirtumas išmintis suprasti, kada reikia kija — yra svarstomos kaip tikrųjų visai nerealus. Tai pareiškimu tiems 10% išnau
tarp to, kas vėliau jau buvo su nepastebėti ydos ir kada duoti galimi nariai, atsakas „Lenkija buvęs nevienodas Lenkijos ir dotojų, besėdinčių valdžios tri !
konkretinti kaip atskiri Krikš patarimą ir net kada sudrausti. — taip" skamba mums pavojin Lietuvos statusas po Antrojo būnose?
pasaulinio karo, vis dar gyvas
to ir Sutvirtinimo sakramentai.
Tokia savitvarda remiasi Tie gu būdu.
Tenka laukti, kada naujas
nesigilinančioje vakarietiškoje Lietuvos Respublikos Seimas
Nors Pilypas buvo pakrikštijęs sos Dvasia, kurią Jėzus pažada
Lietuva tąsyk atrodo palikta
Samarijo8 tikinčiuosius, apaš atsiųsti tiems, kurie jį myli ir nežinomai (veikiau žinomai) atmintyje: okupuota bei inkor paskelbs naują šventę, kad Lie
talai Petras ir Jonas buvo čia at laikosi jo įsakymų. Bet „pasau ateičiai „ne NATO" zonoje. poruota Lietuva ir pusiau nepri tuvoje būtų pagerbtas sąžinin
siųsti „uždėti rankas" ant lis neįstengia jos priimti". Ir tai Todėl tyla dėl Lietuvos, kai klausoma, komunistų valdoma, gai dirbančio, krašto ir žmonių
tikinčiųjų, kad per jų maldas yra dar vienas tos šeimyninės Europos įgula jau apžiūrinėja bet į SSSR neinkorporuota Len gerovei tarnaujančio, asmens
jiems būtų atsiųsta Šventoji disciplinos pagrindas, kurio Lenkijos krantus, būtų negerą kija. Tai praeitis, ne dabartis. orumas, be ilgesio raudonosioms
Dvasia.
reikia, kad šeimos nariai galė lemiąs elgesys. Kalbėtis būtina, Be to, kad ir skirtinga netolima vėliavoms ir jų šventėms.
tų laisvai augti gerumu: jos todėl reikia naujai paklausti. praeitis, ji nulemta Moloto
Per Pilypo ir apaštalų tarnys
vo-Ribbentropo „pakto", kuris
nariai neturi pasiduoti išo
Formulė „Lenkija pirma", neturi jokios teisines vertės. Ar b) atgauti Baltijos valstybes
tę Samarijos tikintieji gavo ir
riniams spaudimas — nei iš matant ir nurodant Lietuvą
Šventosios Dvasios džiaugsmo
Rusijos dominavimui, Baltijos
bendramečių, nei iš reklamų, ar antrą toje eilėje, būtų kur kas Europa nesiremia teise?
dovaną (Gal 5:22, Rom 14:17),
jūrą vėl verčiant Rusijos jūra.
visokių pagundų. Turėdamas geresnė. Žinoma, jeigu po to
Lietuva nepripažįsta, kad ją Čia gali praversti ir „Gordijaus
kuri yra tikriausia, kai pasi
Tiesos Dvasią ir išugdęs savyje mūsų narystė nebūtų iš naujo dabar toleruotų pagal tą paktą.
reiškia švelnumu ir ramybe.
mazgo" mitologija (naudoja
vidinę stiprybę, žmogus pajėgs peržiūrima Rusijos stipriavalių Taip ir dėl lygių kandidatavimo
Petro pirmajame laiške (1 Pt
RAND bei kiti politikai), jei
atsispirti „pasaulio dvasios" ir Vakarų silpnavalių derybose. galimybių į NATO: skirtumo
3:15-18) kaip tik to yra raginami
reikia interesantus įtikinti, kad
spaudimams.
Betgi kiekvienas gali klausti tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra, problema niekaip neišspren
neseniai pakrikštyti tikintieji:
pagrindinio dalyko: koks abiejų tik ekonomika, taigi norime džiama, nebent caro kalaviju.
„Visuomet (būkite) pasiruošę
Pagaliau, tiek laimingų kandidatų skirtumas neleidžia ūkinių ir gynybinio pasiren
įtikinamai atsakyti apie jumyse
Tai netiesa, nors vaidinama
namų, tiek ir maldingos Bažny sinchroniškai plėsti NATO? gimo sąlygų ir dirbsime.
gyvenančią viltį. Bet tai dary
itin
talentingai.
čios nariai yra pilni vilties, Kodėl ne kartu? Atraminiai
kite švelniai ir atsargiai".
Lietuvos
arba Baltijos valsty
{domu tai, kad Petras užsimena
Laikas p a b u s t i
Petras pripažįsta, kad kiek .jumyse gyvenančią viltį". stulpai (sienos, mažumos) yra
bių noras yra dar paprastesnis.
vienas tikintysis turi būti pasi Mes gal lauktume, kad rašyda tos pačios kokybės, tik eko
Rusijos propaganda ir diplo Vakarams derėtų pareikšti, kad
ruošęs, atsakyti, kai paklaustas, mas naujai pakrikštysiesiems, nomija Lietuvoje turi būti atgai matija nemaža pasiekė, kur jokie Rusijos nesutikimai, joks
apie , jumyse gyvenančią viltį", jis kalbėtų apie jų tikėjimą, o vinta, žymiai pagerinta, orien damos emocines klastotes, kad nepagrįstas, nors ir gabiai
bet „švelniai ir atsargiai". Ma Petras kalba apie viltį. Viltis tuojantis į mums nurodytas NATO nesiplėstų. Štai Rusija suvaidintas „erzinimasis" nesu
tyt, draugystės ir meilės ryšys žvelgia į ateit j ir todėl regi sąlygas, kurias įvykdžius... tariamai „bijo" (Lietuvos?), stabdys NATO plėtros į Baltijos
yra svarbesnis, nei pergalė gar tikėjimo paslaptis ne kaip „Taip" — vis dar „ne"?
Rusija „pyksta" arba yra „be valstybes, jeigu pagrindinės,
sesniu šaukimu ar gudriais ar knygoje surašytas tiesas, bet
RAND dokumente vartojama reikalo erzinama"; ji nusiskun lygios, tos pačios kaip Lenkijai
gumentais, kurie pažemina kaip ženklus ką Dievas mums sąvoka „specialus atvejis". džia baltijiečių nedėkingumu ir sąlygos bus įvykdytos. Ne žo
„nugalėtąjį" asmenį.
ruošia ateityje. Viltis duoda Koks yra Lietuvos „specialus at net „agresyvumu", kuris mat džiai, bet artėjantys įvykiai
Bet toks švelnumas tegali būti ateities viziją. Ir Jėzus taip vejis", jei lyginama su Lenkija, „provokuoja" tikrą Rytų kaimy reikš Vakarų atsakymą: ar mes
no agresyvumą.
jau parduoti, ar dar ne.
išugdomas geruose namuose, kalba šios dienos evangelijos pa
mylinčioje šeimoje. Kadangi jo baigoje: „Kas mane myli (laiky
• 1941 m. birželio 22 dL Vo
Šio mažo šaltojo karo prieš
Baltijos išeivių bendruomenės;
je kiekvienas narys rūpinasi ki damasis įsakymų)., aš jam apsi kietija pradėjo karą su Sovie Baltijos bloguosius ir besi irgi priklauso Vakarų pasau
tais, nėra reikalo šaukti, gin reikšiu". Tad žinome, jog Jėzus tų sąjunga.
traukiančius Vakarus tikslai liui. Kas bus padaryta, mieli
čytis ar grasinti. Meilės ryšiai iš tiesų nepalieka mūsų našlai
yra
paprasti: a) laimėti maksi A m e r i k o s
lietuviai,
bus
• 1945 m. birželio 21 d.
padeda suvokti, ko kiekvienam čiais.
Japonija (Okinawoje) pasidavė mumą atidėliojimo apskritai ir padaryta ir Jūsų — Amerikos
šeimos nariui reikia. Pasitikė
Amerikai ir tuo užsibaigė- II principinę politinę NATO kapi piliečių — vardu. Laikas pabus
jimas vienas kitu sudaro sąly
tuliaciją dėl Baltijos valstybių; ti, nes laikas bėga, o laiko
Aldona
Zailskaitė pasaulinis karas.

Rimties valandėlė

ŠEIMYNINĖS VERTYBĖS

PROLETARIATO ŠVENTĖ
UETUVOJE

NATO IR LIETUVA

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
17
Lietuviai buvome pratę alutį gerti su putele.
Anglai ne. Anglas, kaip ir škotas, pasakys: moku ne už
putas, bet už alų, todėl mano stiklinę pripilk iki viršaus
alum, ne putom. Tad dažnai pilstytojas nubraukia putelę
ir papildo stiklinę.
Stebiu aplink mus sėdinčius. Vieni žaidžia kažkokį
žaidimą, kaišiodami degtukus į lentelę. „Cribb". Kiti
į apskritą lentą, pakabintą ant sienos, mėto strėles.
„Darts". Prie gretimo stalo sėdi senukas, turbūt jau pen
sininkas. Atsivedęs su savim šuniuką. Pasiėmęs stiklą
alaus, senukas atsigeria kelis gurkšnius. Po to tą pačią
stiklinę pakiša savo keturkojui draugui. Tas tuoj lyžtlyžt-lyžt, godžiai atsilaka ir pasitraukia. Senukas, kaip
niekur nieko, vėl prikelia stiklinę prie savo lūpų. Abu
patenkinti.
Kiek ilgiau pagyvenęs Anglijoje ir jų gyventojus
geriau pažinęs, sužinojau, kad anglai jokių svečių į savo
namus nekviečia ir jų nevaišina, nebent svečias būtų
giminė, iš toliau atvykęs, alkanas. Norėdami pasi
vaišinti ar kokius reikalus aptarti, jie dažniausiai susi
tinka „Pub" svetainėje, kurių galima rasti kiekvienoje
gatvėje, ant kiekvieno kampo.
Nerasi „pubo" be pianino. Tai būtinumas. Visada

kas iš lankytojų moka skambinti, nes pianinas kiekvie
no anglo namuose, kad ir neturtingo fabriko darbininko
bute, lyg būtinas baldas. Jeigu prie išgėrimo dar yra
muzika, tai neabejotinai atsiranda dainos ir pakili
nuotaika. Nors anglai paprastai gana šalto būdo, bet
„pube" jie atsileidžia, pralinksmėja, pasidaro kalbūs.
Didesnieji restoranai ir svetainės geresniam klientų
pritraukimui net paprastais darbo vakarais rengdavo
mažus koncertus. Kviesdavo dainininkus iš pačios
publikos. Tokiose užeigose, aišku, verslas žydėjo. Bet ir
mažesnės alinės, kur parduodamas vien tik alus, netu
rint leidimą stipresniems gėrimams laikyti, versdavosi
neblogai.
Keičiame gyvenvietę
Pendletone nuomininkais buvome neilgai. Besi
rūpinant savo būklės pagerinimu, priėjome išvados, kad
būtų nemažai sutaupyta, jeigu nereiktų kasdien
autobusais važinėti į darbą. Pradėjome fabrike teirau
tis ir netrukus suradome butą visai netoli darbovietės.
Naujieji šeimininkai mums, Pranui ir man, išnuomavo
vieną kambarį su lova ir patalyne. Jie kitų nuomininkų
neturėjo. Iš pradžių jie mums davė ir maistą, net prieš
piečių kviesdavo pareiti namo pavalgyti, nes buvo visai
netoli darbovietės. Šeimininkai stebėjosi mudviejų geru
apetitu. Kiek tik lėkštėn prikraudavo, tiek ir sušveisdavome, nieko nepalikdami. Tai darėme ne dėl „fasono",
bet kad tikrai apetitą turėjome gerą. Už kokio mėnesio.

Danutė

Bindokienė

Mama ir aš
Mama! Tas žodis, rodos, susu kažkokios suokalbininkės, susi
muoja viską, kas mes buvome, tarusios kurti nuostabiai kilnų
esame ir būsime. Galbūt (tik su motinos paveikslą! Iki mūsų
labai mažomis išimtimis) žodis laikų tautosakos ir istorijos
mama buvo pats pirmasis, kurį keliais per šimtmečius atėjo vis
ištarė kūdikiškos lūpos, kuris tas pats šviesus l i e t u v ė s
vėliau nesuskaitomus kartus motinos įvaizdis, tad jam ne
buvo pakartotas, kai vaikas tikėti nėra pagrindo. Tiesa, toji
džiaugėsi, liūdėjo, jautfrfizinį ar senųjų laikų motulė sengalvėlė
dvasinį skausmą, norėjo at neturėjo universiteto diplomų,
skleisti bundančią savo tapaty nebuvo gal lankiusi net pradžios
bės sampratą artimiausiam mokyklos, nebuvo skaičiusi
pasaulyje asmeniui.
vaikų auklėjimo knygų, psicho
Gera būtų tvirtinti, kad žodis logų bei pedagogų išvedžiojimų,
mama visuomet veržiasi tik iš kas vaikui dera, kaip jį augin
mylinčios širdies, bet tuomet ti, bet ji turėjo sveiką žmogišku
tektų prasilenkti su tikrove. Ne mo supratimą, nepalaužiamą
kiekvienas vaikas atneša mo dorovės sampratą, iš įsitiki
tinai vien džiaugsmą, ne kiek nimo, ne iš knygų, įgytą tėvynės
viena moteris, pagimdžiusi meilę, pagarbą visai gyvajai ir
kūdikį, verta motinos vardo ir negyvajai gamtai ir — svarbiau
poetų eilių. Mūsų gyvenamame sia — tvirtą tikėjimą bei pasi
krašte dažnai nuaidi žinios apie tikėjimą Dievu.
motinų nuskriaustus, apleistus,
Tai formulė, kuria kasdien
pamestus (ar dar blogiau) vai
kus. Deja, nuo tos „modernios vadovavosi lietuvė motina, au
motinystės" neatsilieka ir ginusi ne tik sveikos sielos vai
Lietuva. Iš kur gi tie šimtų šim kus, bet tuo pačiu ir savo tautą.
tai vargsančių vaikų, uždarytų Štai ko šiandien Lietuvai la
našlaitynuose, globojamų pa biausiai reikia. Ne dar daugiau
rapijų prieglaudose, išskirs politinės retorikos, ne didin
tytų po mylinčias šeimas... Čia gesnių paminklų tikriems ar tik
paminėti, nors mums atrodo tariamiems didvyriams, ne sau
vargšeliai, iš tikrųjų yra laimin jomis žarstomų ordinų, ne pra
gieji. Kiti pasmerkti sau vietos bangių limuzinų ir vilų valdžios
ieškoti pačiuose žemiausiuose ponams, bet susirūpinimo tau
visuomenės sluoksniuose, kur tos gyvastingumo pagrindu —
nusikaltimai, išnaudojimas, motina. Nuo pat ankstyvos vai
alkis, šaltis ir neviltis vaikui kystės lietuvaitėms turėtų būti
yra ir tėvai, ir broliai, ir seserys. diegiama tikrosios motinystės
Tų nelaimingųjų nepasiekia nei samprata: ką reiškia būti mo
„Saulutės", nei „Našlaičių glo tina ne tik savo vaikams, bet ir
bos komiteto", nei kurios kitos savo tautai. Juk namas sta
labdaros organizacijos pagalba. tomas ne nuo kamino, o nuo
O reikia gelbėti ne tik vaikus, pamatų. Sutvirtinus šeimą, at
bet ir jų motinas, išmokyti jas gims ir tautos vertybės: die
motinystės pareigų, kaip iš vobaimingumas, tėvynės ir ar
mokstama kurio kito darbo ar timo meilė, teisingumas. Tai
veiksmingesni ginklai už ato
amato.
mines raketas.
Istorijos slinktis ne kartą pa
tvirtino, kad tauta yra tiek
Motinos dienos proga suren
sveika ir stipri, kiek tvirta jos kame gražiausius linkėjimus į
šeima, o šeimos stiprybė glūdi margą, džiaugsmingą puokštę ir
motinos meilėje. Užpūsk tą įteikiame mamai, jeigu dar ją
meilės liepsnelę motinos akyse, turime su savimi. Dažnai tie
šeima atsidurs šaltoje tamsoje, gražūs sentimentai yra vien
kuri ilgainiui sunaikins šeimą. kartinis reiškinys. Likusias
Tai ir yra pirmasis žingsnis į metų dienas ne tik patys pasine
tautos išnykimą.
riame pilkoje kasdienybėje, bet
joje
paskandiname ir savo
Lietuvių tauta pajėgė išlikti
net beviltiškiausiose sąlygose jausmus motinai. O dera kiek
vien dėl to, kad jos gyvybę vieną metų dieną paversti Mo
saugojo lietuvė motina. Galbūt tinos diena, tik ne dėl to, kad
kas ironiškai pasakytų, kad kažkas įkūrė šventę- Jausmas iš
lietuvei motinai teikiamos pareigos yra tuščias. Jis turi
tiesiog viršžmogiškos savybės: ji ateiti iš sielos gelmių. Kiek
dar gyva papuošiama šventumo vienas — norime, ar nenorime
vainiku. Jokia šios žemės mo — savyje visą gyvenimą nešio
teris negalėtų būti verta visų jamės savo motinos sielos ir
gražiųjų epitetų ir savybių, kūno dalį. To paneigti niekas
kurias esame pratę skirti lietu negali. Tad, nereikšdami
vei motinai... O vis dėlto mūsų padėkos, pagarbos ir meilės
tūkstantmetė tautosaka ir rašy savo mamai, prarastume tikrąjį
toji istorija negali juk būti savo aš.
nemaža vėl prarasta. Kremliaus
ir Vakarų Europos bokštų
laikrodžiai pradėjo tiksėti pernelyg panašiai, tad pasi-

mūsų apetitui vis dar nemažėjant, šeimininkai, matyt,
pabūgo mudviejų „ėdrumo". Pasiūlė patiems maitintis.
Sutikome, nes leido mums naudotis virtuve. Gamin
davome maistą pasikeisdami, vieną dieną Pranas, kitą
dieną aš. Bet koks čia gaminimas. Pusryčiams tas pats
kaip vakarienei: duonos riekė su sviestu ar margarinu
bei marmeladu, ir užviriname vandenį kavai arba ka
kavai. Arbatos negerdavome. Šeimininkės duktė, tai
matydama pasisiūlė arbatą iš mudviejų nupirkti, nes
jos šeimai niekuomet iš gaunamos normos nebuvo gana.
Bet mudu nepardavėme. Kiek sutaupę, arbatą siųsdavome savo žmonoms į Vokietiją. Gal pas kokį vokietį
išsikeis į kelias bulves, o gal iš spekuliantų gaus porą
silkių. Iš turimų rūbų bei avalynės kuponų jau sudariau
kelis mažus siuntinėlius su dovanomis žmonai.Vilborui
ir Elytei.
Fabrike darbas kasdien darosi lengvesnis. Pra
dedame priprasti. Jau išmokau, kaip nutrūkusią
medvilnės giją vėl sujungti. Mašinos eina be kliūčių. Kai
laiko turime, negailime savo šluotelės. Su ja valome
dulkes kas valandą. Tuo tarpu anglai, susidariusį storą
dulkių sluoksnį nuvalo tik porą, gal trejetą kartų per
ištisą pamainą. Viršininkas mudviejų darbu patenkin
tas. Žada už kelių savaičių duoti mums atskiras mašinas,
kaip jau įgudusiems darbininkams. Tada galėsime, jei
norėsim, ir viršvalandžių dirbti. Tokios kalbos mums
pakelia nuotaiką. Stengiamės dar labiau.
Darbą fabrike pradedame šeštą valandą ryte. Sto

rūpinkite Amerika. Jūs tada
padarėte labai daug, bet Lietuvos laisvės byla dar toli gražu
nebaigta.

vykloje anksti nekeldavome. Pripratome ilgai miegoti,
tad dabar bijome pramigti. Žadintuvo laikrodžio dar ne
turime. Šeimininkės tėvas, aklas senukas, mus prikelia
kiekvieną rytą dar gerokai prieš laiką. Nors jis laikro
džio nemato ir tikslios valandos nežino, tačiau per visą
savo gyvenimą anksti kėlęs, jis kaip gaidys nepramie
gos brėkštančio ryto ir laikrodžio tikslumu mus kas rytą
prikeldavo. Galbūt senukas už tą paslaugą iš mūsų
tikėjosi gauti atlyginimą. Su Pranu panašiai ir galvo
jome jam prie progos kokią dovaną nupirkti. Bet tokiai
progai nepasitaikant, taip ir delsėme, nes pinigų klausi
mas pas mus buvo gan opus. O senukas, matyt, tikėjosi
gauti kas savaitę po kelis šilingus išgėrimui, nes jis mėg
davo alutį. Mudu to nesupratome.
Netrukus, savaitgaliui atėjus ir nuomą bemokant,
šeimininkas mums pranešė, kad jo uošvis mudviejų
daugiau nebežadinsiąs. Vieton to, jis mums užsakęs
„Knocker-Up".
— Kas tas „Knocker-Up"?
— Pamatysite patys, — atsakė šeimininkas.
Ir tikrai, jau kitą rytą kažkas pradėjo barškinti į
mūsų kambario langą ir garsiai šaukia:
— Five o'clock — get up cock!
Kartoja tą patį šauksmą bent kelis kartus ir neina
nuo lango, kol neatsiliepiau. Man įdomu pamatyti, kas
toks mus žadina. Praskleidžiu užuolaidą ir matau:
senyvas vyras, nešinąs ilgą meškerės kotą su metaline
šluotele prie galo.
(Bus daugiau)

r

PMM««I

^^^^^^rww^m

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 1 1 d .

X LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖS
ORGANIZACINIO
KOMITETO PRANEŠIMAS
Š v e n t ė s leidinys
X lietuviu tautinių šokių
šventės leidinį redaguoja Juozas
Masilionis. Šios jubiliejinės
šventės leidiniui, be įprastinių
dalių — programos ir šokamu
šokių aprašymų, raštiškų svei
kinimų, dalyvaujančių tautinių
šokių grupių veiklos aprašymų,
apmokamų skelbimų ir mecena
tų bei aukotojų sąrašų - yra
ruošiama ir istorinė dalis. Šioje
istorinėje dalyje bus spausdina
mi šie straipsniai: ..Pirmieji
žingsniai" — tautinio šokio
raida aprašyta G. Breichmanienės; ..Lietuvių tautinių šokių
keliai sovietinės okupacijos lai
kais" — dr. Kazys Poškaitis:
..Lietuviškas šokis toli nuo
namų" — D. Dzikienė; „Amži
nybėn išėję neužmirštami lie
tuviško šokio puoselėtojai" — D.
Dzikienė: ..Lietuvių tautinių
šokių institutas" — J. Matulai
tienė; „JAV ir Kanados lietuvių
tautinių šokių šventės" — D.
Dzikienė; „1994 m. Dainų šven
tė Lietuvoje" — I. Smieliauskienė; „Lietuvių Bendruomenės
vaidmuo kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime" — A.
Barzdukas. Taip pat. ruošiamos
ir lenteles, kuriose bus statis
tika: „Jungtinės JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių šven
tės ir jose šokti šokiai" ir
..Išeivijos lietuvių t a u t i n i ų
šokių švenčių lentelė" — kiek
vienoje šventėje dalyvavusių
vienetų ir šokėjų statistika.
Leidinio puslapiuose bus ir
buvusių švenčių akimirkos; o
leidinio viršelis projektuojamas
dail. Ados Sutkuvienės.

bus ribotas. Visi prisiminimai
bus su X šventės logo. Iki bir
želio mėn. šventės prisiminimus
bus galima užsisakyti paštu, pa
sinaudojant šio dienraščio pus
lapiuose protarpiais spausdina
ma anketa. Paštiniai užsakymai
bus pristatomi dar prieš šventę
užsakytojui irgi paštu. N u o
birželio mėn. pradžios suvenyrai
bus platinami ir bilietų įsigijimo
punktuose, ir šventės mugėje.
Tačiau visų suvenyrų skaičius
bus labai ribotas (likutis y r a
grynas nuostolis' ir jų kaina bus
didesnė.
Šventės mugė ir dailės p a r o d a
Šio X lietuvių tautinių šokių
šventės priedinio renginio
t i k s l a s yra s u d a r y t i progą
šventės dalyviams, suvažiavu
siems iš arti ir toli, ne tik įsigyti
įvairių tautodailės rankdarbių,
lietuviškų leidinių bei meno
kūrinių, bet ir duoti progą pasi
reikšti mūsų tautodailės puose
lėtojams. Mugės ir parodos
valandų tvarkaraštis yra toks:
ketv., liepos mėn. 4 d. nuo 1 iki
4 vai. p.p.; penk., liepos mėn. 5
d., nuo 10 vai. ryto iki 5 vai.
vak.; šešt.. liepos mėn. 6 d., nuo
10 vai. ryto iki 12 vai. p.p. ir nuo
5 vai. p.p. iki 7 vai. vak. Mugė
ir dailės paroda bus išstatyta
Hyatt Regency O'Hare viešbu
čio patalpų mugių salėje. Mugę
ir dailės parodą koordinuoja
šventės organizacinio komiteto
narė Albina Ramanauskienė
(tel.: 708-423-4095).

Susipažinimo v a k a r a s
Praeityje šie susipažinimo
v a k a r a i buvo virtę g r y n a i
Šventės organizacinis komite jaunimo trenksmingu pasilinks
tas ir ypač redaktorius deda minimu. Tačiau, vadovaujantis
visas pastangas paruošti leidinį šios j u b i l i e j i n ė s
šventės
bent porą savaičių prieš šventę, slypinčia jungties tema, penk
kad visuomenė jį galėtų įsigyti tadienį, liepos 5 d., 8 vai. vak.,
papiginta 5 dol. kaina. Leidinys Navy Pier Grand Ballroom
bus platinamas bilietų įsigyjimo įvykstantis X lietuvių tautinių
punktuose ir šventės mugėje. šokių šventės susipažinimo
Pačios šventės metu Rosemont vakaras yra taikomas ir jaunam
Horizon leidinys bus platinamas ir žilstelėjusiam. Skatiname vi
už 7 dol , nes Rosemont Horizon suomenę kiek galimai iš anksto
už jų patalpose platinimą bet įsigyti šiam vakarui bilietus,
kokį daiktą, pasilieka tam tikrą pasinaudoti suteikiamom, pato
procentą.
giom transportacijos priemonė
mis ir gausiai šiame vakare da
Šventės prisiminimai'
lyvauti.
suvenyrai
Praeityje švenčių prisiminimų
suvenyrų rinkinys ribojosi marš
kinėliais. Šiai šventei prisiminti
projektuojama daug įvairių pri
siminimų; jų tarpe įprastiniai
marškinėliai su spalvotu logo,
kepuraitės '..baseball caps'i.
populiarūs „fanny packs" ir
•sportiniai gėrimų buteliukai
• ..water sports bottles"). Supro
jektuoti vra specialus X šventes
marškinėliai, ant kurių hus vi
sų dešimties švenčių logos Šių
ypatingu marškinėlių skaičius

AR MELSIMĖS
LIETUVIŠKAI
Norime padėkoti Jums už labai aktualų lenkų-lietuvių santykių nagrinėjimą „Drauge".
Tikriausiai Jums žinoma, kad
Lietuvos valdžia nesirūpina n e
tik Lenkijos, bet ir Lietuvos
lietuviais — Seime yra paruošt a s labai blogas t a u t i n i ų
bendrijų įstatymas, kuris sud a r y t ų sąlygas intensyviam
Lietuvos pakraščių nutautinimui. Rytų Lietuva intensyviai
yra lenkinama ir per bažnyčias,
kuriu daugelyje kabo lenkiškos
vėliavos, jose intensyviai dirba
lenkų kunigai ir vienuoliai,
nemažai kurių yra atvažiavę iš
Lenkijos. Daugelyje bažnyčių
pamaldos b ū n a tik lenkiškos, o
lietuviai su lietuvių kalba y r a
vejami lauk. Vilniaus kurija į
kalbos bažnyčiose r e i k a l u s
nesikiša, viskas paliekama
lenkų kunigų valiai.

motina, pilietiškumo tėvas,
valstybės sargas, sunaikink ją
— sunaikinsi santaiką, vienybę
ir gerovę, sunaikink ją —
užtemdysi saulę danguje, su
maišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę i r garbę..." — rašė
Mikalojus Daukša savo garsioje
„Postilės" prakalboje. Iškentusi
daugelio m e t ų niekinimą, ne
kartą laidota, pergyvenusi spau
dos ir knygnešių gadynę, nacijų
„susiliejimo" laikus, tik ne
priklausomybes metais lietuvių
kalba savame krašte įgijo jai
priklausančias teises. 14-tas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis skelbia:
„Valstybinė kalba — lietuvių
kalba". Prieš metus buvo pri
imtas Valstybinės kalbos įstatymas. Kitas įstatymas — dėl
Valstybinės kalbos įgyvendinimo — numato Valstybinės

Mano tėvas, Antanas Bražiūnas gyvenantis Kaune, y r a ger a i susipažinęs su Lenkijos
Seinų, Punsko ir Rytų Lietuvos
bažnyčios padėtim. Jam leidus,
siunčiu straipsnį, kuris buvo iš
spausdintas laikraštyje „XXI
amžius" (1996.03.01). M a n a u ,
kad šis straipsnis gali b ū t i
įdomus ir „Draugo" skaity
tojams. V y t a u t a s B r a z i ū n a s ,
Milwaukee, WI. (1996.03.01).
„Ne žemės derlumu, ne dra
bužių skirtingumu, ne šalies
gražumu, ne miestų pilių tvir
t u m u gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir vertin
damos savo kalbą, kuri didina
ir išlaiko bendrumą, santaiką ir
brolišką meilę, kalba yra ben
d r a s meilės ryšys, vienybės

kalbos vartojimo ir ugdymo
programą iki 2005-jų metų.
Galime džiaugtis, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje gali ne tik
pats drąsiai visur kalbėti lietuviškai, bet ir gauti t a kalba
atsakymus įstaigose, aptarna
vimo vietose, mokytis mokyklo
se ir t.t.
Kartu s u lietuvių k a l b a
Golgotos kelius ėjo i r Lietuvos

arba skambinant Pokylio komi
sijos pirmininkei Irenai Kerelienei (vakarais tel.: 708-3614770) ar komisijos narei Sofijai
Džiugienei (tel.: 708-423-1681). .
Prie stalų galima susodinti iki
12 asmenų.

Šventės būstinė
X lietuvių tautinių šokių
šventės būstinė („Seklyčios"
antrajame aukšte, 2711W. 71st
St., Chicago, IL) y r a atidaryta
antradienio ir ketvirtadienio va
karais nuo 6 iki 8 vai., šeštadie
niais, nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
vid. Būstinėje šiom valandom
budi organizacinio komiteto na
riai, platinami šventės ir ren
ginių bilietai 'pirmojo aukšto
raštinėje). Būstinės telefonas
y r a (312)737-9504. Budintiem
Šventės pokylis
komiteto nariams kalbant tele
X lietuvių tautinių šokių fonu arba nesant būstinėje, at
šventės pokylis įvyks šeštadienį, siliepia atsakovas — modernio
liepos 6 d., 7 vai. vak., Hyatt ji „voice mail" sistema. Įkal
bėjus aiškiai ir lėtai vardą, pa
Regency O'Hare Grand Bali
room patalpose Bilietus, kurių vardę bei telefoną, paklausėjui
yra ribotas skaičius, galima bus atskambinama. Iš anksto
įsigyti šventės renginių bilietų atsiprašome, jeigu į Jūsų skam
platinimo p u n k t u o s e , p a š t u butį tučtuojau neatsiliepsime;
(siunčiant užsakymą kartu su visi komiteto nariai dienos metu
užmokesčio čekiu: X Lithua- dirba, o ypač dabar, šventės ruo
nian Folk Dance Festival. 2715 šos darbu įkarštyje, skambučių
W 71a* ST.. Chicago. IL 60629) skaičius žymiai daugėja.

Gegužės 4 d. J A V LB KraSto valdybos ruoštame JAV ambasadoriaus James W Swihart pager
bimui pokylyje, iš kairės Krašto valdybos reikalu rastinės Washint{ton, DC, vedėja Asta Banio
nytė, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos skyriaus vedėjas Vygantas Usackas ir Lietuvos amba
sadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas.
Nuotr. J o n o K u p r i o

Katalikų Bažnyčia. Sunku būtų
suminėti net dalį t ų garbingų
kunigų, kurie, skelbdami tikėji
mo tiesas, rūpinosi ir lietuvių
kalba. Pakanka paminėti dar
tik tuo metu akademijos studen
t u buvusį J. Matulaitį, kuris ra
gino Dievo žodį skelbti „prigim
tąja kalba", nes „prigimta kalba
greičiau žmogui į širdį įsmin

\MERldAH

"TK,

T]j^Zy

ga". Deja, šiandieną, po penke
rių nepriklausomybės metų,
pasiskelbę lietuvių kalbą vals
tybine, d a r t u r i m e didžiulį
anachronizmą — Vilniaus arki
vyskupijoje y r a daugiau kaip 30
bažnyčių, kuriose tikintieji ne
gali melstis lietuvių kalba.
Šiose parapijose tebėra tokia
pati padėtis, kaip prieš šimtą
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SPECIALIOS
KAINOS
Ten Ir a t g a l

'£lfc! ? i

NEVV OFFICE

8512GolfRd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Belmont/Laramie
5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020
O U T O F STATE

l-(800)-342-5315

Belmont/Central
5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747
NorthSM*
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth
4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

The Best to the Bzlticsl

INTERNATIONAL

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$705
$705
$705
$705

I v i e n ą puse
$485
Vilnius
$485
Riga
$485
Tallinn
$485
Minsk

PHONE:
FAX:

(708)430-7272
(708)430-5783

9525 Soudi 79* AVMMM, Hkkory Hfa, IL 60457

1996 METAIS .KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS
Baltic Ttrasures

Lithuanian Highlights
TOURi
8M0828LT11S
M10LT12LS
0708LT12LS
AL9814LT123
0806LT12L

KEAKIUBi
M*y 28
Jun* 10
Juty 8
AU0. 14
S*pt S

TOUKt
ITV17L"

S1M7
—
$2088
$2088
82088

18128

Uthuania in a Nutshell
I0ULL.

OfiBAKDJK
Aug.»

ti787

The Best of Lithua n ia
TOURt
10M7LT18L/
108J8LT18LF

OiSfglMS.
May 7
Aug. 2t

Christian PUgrimage
TOKI
nauna

$22*4
82884

•J871«P01ir

Spotli^ht on thc Baltics
lBBM2]BTT15$ Jun«21
|o72MTT15LS J u t y »

Juty 18

Jewish Heritage Tours
AVAILABU? ON REOUEST

$24M
$2783

(Minimum 15 fox)

PAŠOME LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE.
APMOKĖJIMAS GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE.
GARANTUOJAME tEMAUSIAS

KAINAS IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ,

VISAIS KEUONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS. ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAUL|. KELIONĖMIS
LAIVU. TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS l MUS IR MES MALONIAI IR
PROFESONALIAI APTARNAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.

Kad nepamirštum^, kokios įspūdingos paprastai hūna lietuviu tautiniu šokiu šventė?
bendras vaizdas iš praeities

-----

---

GEDIMINO PROSPEKTAS NR 37
VILNIUS UTHUANIA
TEL (370)2-223-14/

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

dešimti metų kun. Aleksandro
Burbos aprašytoji: paklausta, ar
mokanti lietuviškus poterius,
viena moterėlė atsakė: „Kuni
gėli, a r ir lietuviškų poterių
esama? Aš maniau, kad tik
šnekėti galima lietuviškai, o
melstis tik lenkiškai".
Ar galima laikyti normaliu
reiškiniu tai, kad nors kai
kuriose Vilniaus arkivyskupijos
parapijose yra lietuviškos mo
kyklos, bet lietuviškų pamaldų
bažnyčiose nėra?
Pateisinantys tokią padėtį
dažnai sako, kad kalba bažny
čiose priklauso nuo parapijiečių
pageidavimo: j e i g u n i e k a s
nerašo prašymų, nesiuntinėja
delegacijų — nėra ir pamaldų
(pažymėtina, kad ir reikalavimai
ne visada padeda!). Tačiau tos
parapijos yra ne kokioje nors
užsienio šalyje, o Lietuvoje.
Neatsižvelgiant į tai, ar
bažnyčią lanko šimtai aktyvių
lietuvių parapijiečių, ar joje
meldžiasi tik kelios garbingo
amžiaus sulaukusios, lietuviš
kai kalbančios moterėlės arba
nedidelis būrelis vaikų, nesuge
bančių parašyti prašymų ir rei
kalavimų, — visi jie privalo
turėti galimybe Lietuvos bažny
čiose melstis lietuviškai.
Artėja 2000-ieji metai. Šven
tasis Tėvas Jonas Paulius II
laišku „Tertio Millennio Adveniente" jau paragino jiems ruoš
tis. Lietuvos vyskupai pažy
mėjo, kad tai, „ar jubiliejaus
šventė taps mums pilno džiaugs
mo ir malonės pilnatvės dvasia,
priklausys nuo kiekvieno iŠ
mūsų aktyvaus dalyvavimo
pasirengimo veikloje". Šis
vyskupų raginimas dabartinia
me etape suprantamas kaip
kvietimas visuomenei dalyvauti
sudarant veiklos planą jubilie
jui pasiruošti. Lietuvoje yra
daugybė
darbų,
kuriuos
Bažnyčiai ir visuomenei teks
atlikti sutinkant trečiąjį tūks
tantmetį. Tarp tų darbų turėtų
būti įrašyta ir įgyvendinta ir
tai, kad iki 2000-ųjų metų visose
Lietuvos bažnyčiose 'gal tik iš
skiriant didžiuosius miestus,
kur tikintieji gali nesunkiai pa
siekti pageidaujamą bažnyčią)
pamaldos būtų laikomos ir lie
tuvių kalba. Tai, be abejo, pasi
t a r n a u t ų Bažnyčios misijai
Lietuvoje ir būtų tinkama įžan
ga į trečiąjį tūkstantmetį.

LAISVES a 20-200
PANEVĖŽYS. UTHUANIA
TEL (370) 54-308-75

VOKIEČIŲ DOVANA
Į LIETUVOS MOKYKLOMS
Kaip pranešė Tarpdiecezinio
katechetikos centro leidyklos
vadovė s. Aušra Karaliūtė, Vch
kietijos Maria Goretti draugija
kovo 28 d. į Tarpdiecezinį kate
chetikos centrą atgabeno dova
ną Lietuvos mokykloms — 72-iejų skaidrių rinkinius apie šven
tąją kankine Marija Goretti
Šios mokymo priemonės kom
plektai bus nemokamai išdalin
ti visų vyskupijų katecheti
kos centrams ir perduoti mn
kykloms

MOTINA
JONAS DAINAUSKAS
Motinos diena kiekvienam, ir palikdami našlaičius. Nors tada
suaugusiam, ir vaikui yra bran mūsų žygiais skambėjo tolimi
gi šventė, kuri visų pirma rišasi kraštai, bet lietuvių skaičius,
su asmeniniu motinos pager palyginti su kaimynais vis
bimu. Deja, savame kraite ir tai keitėsi mūsų nenaudai. Minne visiems gali tekti laimė pa daugo-Gedimino-Vytauto lai
būti nors tą dieną drauge su kais lietuvių skaičius buvo nei
savo motina, juo labiau kai kam kiek nemažesnis už kaimynų.
tai palieka tik neįvykdoma, ar Nuolatinės kovos su kardininkų
net visai neįmanoma svajone — bei kryžiuočių ordinais lietu
gauti pabučiuoti savo motinos viams kaštavo ne mažiau milijono
ranką, padėkoti už jos ašaras, žmonių. Šiandienai tai būtų
pralietas prie lopšio ar sergančio tolygu keliems, o gal net ir
lovos, už nemiegotas naktis, už keliolikai milijonų. O kur dar
motinos meile pasaldintus juo kitų kaimynų puolimų aukos
dos duonos kąsnelius, už visus bei nutautinimo nuostoliai? Tad
aukos darbus, už kuriuos jai mūsų dainų liūdnumui būtų
pakankamai pagrindo.
niekas nemokėjo.

gerąją, atsidavusią motiną
turime ar turėjome, tik ne visos
motinos turi tokius gerus
vaikus. Žmogui brangiausias
turtas yra gyvybė, užtat jam
turi būti labiausiai brangi jo
gyvybės nešėja — motina. Apie
tai niekad nėra per daug kal
bėti.
Kas gi atspės jos meilę ir ly
dintį amžiną nerimą, kuris pa
slėptas jos sielos gilumoje,
nepasidalinant juo su nieku, nes
jos veide matome tik šypseną
vaikui. Ji tarp vaikų sukasi
„darbšti, kaip skruzdė ir links
ma kaip žiogas"! Jos lūpose
nuolat skamba žodžiai: nedaryk
šito, nedaryk to, atsargiai eik
gatve, apsivilk šilčiau, valgyk
daugiau, paragauk to ar ano...
O dabartinė mūsų išeivijos ar
Sibiro tremtinė motina-lietuvė
prie anų žodžių dar prideda:
kalbėk lietuviškai, skaityk
lietuviškas knygas, laikraščius,
pasirink draugus lietuviukus,
lietuvaičiukes...

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn 11 d.

APIE MANO MAMĄ...
Kai 7 metų Alexia, mano se
sers dukraitė, aplankė mano
mamą šeštadienį, jau mirties
patale gulinčią, ji susigrau
dinusi pasakė: „Aš jos net ne
pažinau ir ji dabar turi mirti".
Aš, kaip Alexia, jaučiu, kad
daug kas nepasakyta, nepa
klausta, nepasidalinta...ir dabar
nebeturiu mamos.
Išgirdęs sesers susirūpinimą,
dešimtmetis Erikas ją ramina:
„Neverk, Alexia, mes ryt eisim
į bažnyčią ir už ją galėsim pasi
melsti". Šitas Eriko raminimas
primena man, kad mama turėjo
pilną gyvybės ir planų gyveni
mą; kad 35 metus aš turėjau
mamą, kuri kasdien meldėsi už
visą mano šeimą; kad daug ko
išmokė mane: kaip siūti užuo
laidas, kaip kalbėt rožančių...
Eriko žodžiuose skamba viltis
ir man primena, kad mudvi su
mama turėjome daug smagių
valandėlių kartu ir dabar tie
prisiminimai man lieka labai
brangūs, nes ji paliko man
pavyzdį, kaip tikėjimas paleng
vina apsisprendimą atleisti,
kaip padeda sunkiose gyvenimo
valandose.
80 metų laiko tarpas tarp mo

tinėlės ir provaikaičio, galbūt
padėjo Erikui taip protingai
pasakyt. Tai mane paskatina
galvoti, kas yra teigiama. Ir
man smagu prisimint, kad ma
ma iki galo gyvenimo galėjo
gyventi savo namuose; kad aš
galėjau būti prie jos paskuti
nėmis jos gyvenimo dienomis;
kad galėjau ją nuprausti ir nu
šluostyti prakaitą; kad galėjau
suvilgyt nuo temperatūros iš
džiūvusias lūpas ...
Aš manau, jog mano mamai
smagu, kad jos provaikaitis
paguodai pasirenka maldą. Aš
džiaugiuosi, kad savo mamą į
amžinybės aušrą išlydėjome su
malda. Susibūrę aplink mamą
ir atkartodami kunigo tariamus
žodžius, jungiamės visi maldo
je... Kunigui išėjus, už poros
minučių mamos siela iškeliauja:
prie uždegtos žvakės šviesos ji
iškeliauja į amžinos šviesos
karalystę. Toje ypatingoje va
landoje, nusišluostę atsiskyrimo
ašaras, visi sukalbame rožinio
maldą ir taip palydim jos sielą
amžinybėn.
Raminta Marchertienė

Mūsų dainos taip pat žino gan
daug motinėlės vardui pagra
žinti epitetų. Gal dažniausiai jų
tarpe kartojasi „užtarėjėlė".
Dukrelės dalia ištekėjus pas
anytą, dažnai nebūdavo lengva.
Ar yra pasaulyje kita, tiek
Augdama pas močiutę, ji „valioj
daug
nuolatinių rūpesčių žmo
darbus dirbo", buvo „balta, gra
gui
teikianti
tarnyba, kaip mo
ži, galvelė sušukuota". Sun
tinos?
Be
daugelio
įvairių
kiam varge, gegutės sparnelius
pareigų
žmonija
tikriausiai
pasiskolinusi, grįžta pas motulę
galėtų apsieiti, bet be motinos
„taip toli žadėta, taip toli išleis
tarnybos tikrai neišsilaikvtų.
ta". Motina priima dukters
Neveltui tūkstančių metų laiko
„baltas rankas", bet nepriima
ATSODINAMAS
tarpyje
susidariusi išmintis
jos vargelio, nors jis ir graudina
NERINGOS
MIŠKAS
sako, kad „Šeimoje sudėtos di
josios širdį.
nesijaus laiminga. Dovanos be
Nuotr. Gedimino Zdančiaus.
džiausios žmonijos viltys bei lū
meilės jai bus bevertės, o žodžiai
I dukrelės atsisveikinimą su
Kuršių nerijos valstybiniame
kesčiai; šeima yra kaip vandens
Vaikai
kalbą
tikriausiai
iš
be
širdies bus tušti. Kaip gali
vos
mokyklą
pavaizdavo
kaip
motinėle bei į našlaitės motyvą
parke vyksta Smiltynės degimmūsų dainose ypatingą dėmesį motiną, sėdinčią prie verpstės ir moksta iš motinos. Sujos kalba šaltinis, iš kurio iškyla krašto p a g u o s t i m o t i n a gražios iškil vietės atželdinimo darbai.
atkreipė ir svetimieji. Kai 1745 ant kelių pasidėjusią knygą-ele- persimeta ant jų nuolatai mo genijai ir žemės artojai, ištikimi mės, minėjimas, vieša pagarba, Praėjusių metų balandžio 23-ąją
m. Ruhig (Ruigys) „Lietuvių mentorių, iš kurio moko vaiką tinos sąmoningumas, visas tarnai bei valstybių galvos. O to net toji gėlių puokštė, kurią kar kilęs gaisras sunaikino 62 ha
vidinis jos gabumas, jos malo židinio esmine saugotoja bei ža tais gražiai sudėsto tėvas už
kalbos svarstymuose" paskelbė skaityti.
miško. Gaisro priežastis, kaip
Mūsų praeitis žino Lietuvos numas, nuoširdumas, teisin dintoja, nuolat stovinti šeimos savo nejautrius ar užuomaršas spėja miškininkai, buvo degina
tarp kitų dainelę ,A š atsisakiau
darnumo pareigų sargyboje, yra v a i k u s , ypač jei jų širdis
savo močiutei...", tai ja susi valdovų žmonas, motinas, kaip gumas ir švelnumas.
ma sausa žolė, o sausas pavasa
motina".
Bene
svarbiausias
ir
ryškiau
atitolusi. Motinai tada nėra ris kalnapušių masyvams ypač
domėjo net pats to meto vokie antai: Morta Mindaugienė,
Nelengva yra ir Laisvojo tikro džiaugsmo. Tokios viešos
čių literatūros kritikos vadovas 1251 m. drauge su Mindaugu ir sias lietuvių dainose apie
pavojingas.
L e s s i n g (ją pakartojo savo 2 sūnumis, apsikrikštijusi, o motiną motyvas yra našlaičio, pasaulio lietuvei motinai tarp iškilmės jai tėra gražus vai
svetimų
vilionių
išugdyti
svei
Miškininkai kreipėsi į Lietu
dinimas, kuris gal ir išspaudžia
, .Literatūros laiškuose", Nr. 53). 1253 m., popiežiaus Inocento IV našlaitėlės dalia, pabrėžiant, jog
vos žemės ūkio akademijos Miš
Lessingu pasinaudojo Herder palaimintu vainiku, buvo motinos verte tas tik besupran ką ir dvasiškai tvirtą lietuvišką ašaras, bet jų nenušluosto.
savo „Tautų balsų rinkiniui" vainikuota Lietuvos karalienė; ta, kas jos neteko, kas tapo atžalą, kuri nedvejodama stotų
Motina su savo vaiku niekad kų fakultetą, kuris kartu su
ginti
Lietuvos
reikalų.
O
ir
kas
1778 m., o iš Herderio tą daine Birutė Kęstutienė, legendarinė našlaičiu. Motinos meilės ilge
nesiskiria, kad ir užaugina visu Klaipėdos universiteto Rekrea
dieniniam
„lietuviškų
reikalų
lę paėmė pats Goetė ir ją įdėjo Vytauto motina, Ona Vytautie- sys toks stiprus, kad vaiką ima
stogu už save didesnį, kad ir jį cijos katedra operatyviai pa
puoselėjimo"
būtinumui
būtina
baimė
jos
netekti.
Be
motinos
į savo operetę „Die Fischerin", nė, Sofijos, Maskvos kunigaikš
išleidžia į tolimą, nežinomą rengė Smiltynės deg^mvietės at
yra
visų
pirma
motinos
pagalba.
vaikas
„klajoja
naktim
ne
kuri 1777 m. buvo pastatyta tienės, motina.
pasaulį. Mums tik iš paviršiaus želdinimo projektą, nes išvalius
Mūsų,
lietuvių,
tiek
maža,
kad
ramiai''
—
sako
A.
Nyka-NiliūWeimare. Adalbertas von Chaatrodo, kad motina išsiskiria su degimvietę, išryškėjo landšafto
Psichologų teigimu, vaikas iki
mums brangi yra kiekviena kūdikiu, jį pabučiuodama. Mo grožis. Projekte numatoma,
miaso pagal tą (lietuvišką) dainą šešerių metų amžiaus yra nepa nas eilėraštyje ..Motina"'.
sukūrė veikalą ,.Našlės sūnus", prastai imlus patirčiai ir tai. ką
Visus tuos momentus gal ge lietuviška atžala, kiekvienas tina savo jausmuose išskirties kaip nerijos mišką pritaikyti
kur kare kritusio jaunuolio jis gauna iki to meto — gera ar riausiai pavaizduoja mūsų liau lietuviškai galvojantis jau nežino: — ji savo vaiką visą žmonių poilsiui, išryškinti vie
sužadėtinė gedi tris savaites, se bloga — viską vienodai įsi dies išmintis, šį kartą patarlės, nuolis, jaunuolė. Tų lietuviškų gyvenimą laiko prie širdies, tas, iš kurių atsiveria krašto
suo trejus metus, o motinėlė savina, visa tai jsišaknyja jo kurių tarpe randame: „Kiek atžalų išlaikymui šeimose, esan kaip yra laikiusi iš pat pradžių. vaizdis.
visą amžių. Nesselmano „Lietu pasąmonėj; iš to jisai visą viena motina savo vaiką giria. čiose už Lietuvos ribų, svarbiau Ji visą savo gyvenimą gyvena
Dabar Kuršių nerijos parke
vių dainose" Nr. 73 įdėta „Naš gyvenimą „maitinasi", protui Motinos meilė vis nauja. Mo sias ramstis buvo, yra ir bus: savo vaiko gyvenimu, kartais medelius, krūmus sodina visų
laitės dainelė", būdinga ne tiek net nesprendžiant. Iki to am tinos žodis dangų pramuša. motina, savosios kalbos, savų net pati to nenuvokdama, aiš keturių — Smiltynes, Preilos,
našlaitės dalia, kiek mirusios žiaus vaikas paprastai yra mo Minkštos motinos rankos, bet papročių, savo tautinio savi kiai t J ryšio nesuprasdama. Be Nidos, Juodkrantės — girininki
motinėlės graudžiu ieškojimu tinos globoje. Užtat motina iki sunkios jos ašaros. Kurio mo tumo puoselėtoja, saugotoja. Be rods, visa tai visiems yra jų darbuotojai, jiems talkina
miestelyje, kaime, įvairiuose šešių metų amžiaus vaikui gali tina nebarė, tą žmonės peikia. lietuvės motinos pastangų žinoma, kasdieniška, vienok vietos gyventojai. Sodinami
namuose, iki našlaitėlė mo duoti labai daug, arba palikti jį Motinos mušimas — kaip svies mūsų tautinis išskirtinumas visa tai drauge yra tiek didinga, erškėčio, raugerškio krūmai,
tinėlę randa kapuose. Prancūzų dvasios elgeta. Žinoma, būtų to tepimas. Ir gera teta — tai vis tikriausiai būtų ištirpęs sve jog niekad nėra per daug apie paprastosios ir kalninės pušys,
poezijon l i e t u v ė s motinos klaidinga manyti, jog po šios ne motina. Tėvas miršta — timųjų jūroje ir mes, kaip tauta, tai kalbėti, priminti. Gal todėl beržai. Bus apželdinta 43 ha.
vaizdą, jos mažybinius vardus, amžiaus ribos jau nereikia stogai nuplyšta, motina miršta būtumėme nustoję egzistuoti. kalbose apie motina nėra „nei likęs plotas paliktas aikšte
įnešė mūsų poetas O. Milašius vaiko dvasios ugdyti ir nuo tada — vaikai išklysta. Kad tėvas Lietuvė motina, kaip sako Put pradžios, nei galo".
lems.
savo „Lietuviškose pasakose". motinos vaidmuo vaiko auklė numirė — pusė našlaičio, o kai vinskis, kaip niekas kitas, suge
bėjo
sujungti
savo
asmens
sielą
Tautai netekus savarankiš jimui mažėja, nes prasideda motina mirė — tai visas našlai
kumo, pirmiausiai lietuvei mo vaiko mokyklos amžius. Jei kas tis. Motinos ranka švelni. Močia su visos tautos siela ir per tai ji
tinai teko rūpintis, kaip išug mano, kad mokykla ne tik iš apglobs - močeka ranka pati tapo dvasioje amžina bei
dyti karžygius. Jų buvo ne tik mokslins, bet ir auklės vaiką — numos.
Močekos
ranka didi!
sukilimų laikais, bet ir spaudos klysta. Mokykla teikia tik skaudesnė negu motinos paga
Motina nėra tiktai lieptas, ku
draudimo metais. Maironis savo žinias, o auklėjimą vaikas lys. Motinos dūžis — sviesto riuo žmonija keliauja iš kartos
„Senovės dainoje" ramina mo gauna iš esmės tik šeimoje, kur gniūžis, o pamotės žodis — tul- į kartą. Motina yra didi. Dievo
tinėlę: „Oi neverk, motinėle, pagrindą sudaro motinos įtaka, žies kodis. Geriau nuo motinos įkūnyta, meilė. Ar ji turi daug
Sią vasarą kviečiame keliauti su mumis.
kad jaunas sūnus eis ginti bran Net ir Raudonojoje Kinijoje poli- gauti rykšte, kaip nuo pamotės sūnų bei dukterų, ar tik vienui
gios tėvynės". O pas Bara tikieriai buvo priversti pripa saldainį! Vaikui motinos niekas vieną kūdikį, ji atiduoda jam
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Lithuania and Larvia Jewish Heritage
nauską, jo „Pasikalbėjimą gies žinti, jog be motinos auklėjimo nepakeis!''
viską, pati neprašydama už tai
gegužės 19-28
10 dienu kelionė
mininko su Lietuva", jau pa neįmanoma vaiko išauklėti
Tų patarlių žodžiuose slypi il- jokio žymens nei vietos už gar
Taste of Lithuania
902
čioje pradžioje
randame: žmogumi. Motina buvo, yra ir gos patirties išmintis. Jų ryški bės stalo. Motina nei ieško, nei
Senose l i e t u v i ų mitolo „Lietuvėle mano, motinėle liks pati įtakingiausia ir geriau pagrindinė mintis: vaikui pasibirželio 8-17
10 dienų kelionė
siekia sau šlovės. Ji bragina tik
giniuose pasakojimuose, dai mano, tu užugdei mane jauną,
savo kūdikio meilę. Motinai
Discover Lithuania
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nose motinos siužetas vis karto meiliai išnešiojai..." Ir naujesni sią savo vaiko auklėtoja bei mo šventusi yra tik jo motina.
gera jaustis, kada jos rūpestis
13 dienų kelione
liepos 7-19
Priešui
užgrobus
mūsų
kraštą,
jasi trimis motyvais: motinos mūsų poetai kalba panašiais žo kytoja.
suprantamas, kada jos meilė
daug
tėvų
buvo
atskirti
nuo
meilės, vaiko laimės ir našlaičio džiais, pvz. H. Nagys „Tėvų kie
Savaime suprantama, jog.
randa atgarsį vaiko sieloje.
BalticTour
904
dalios. Pastarasis motyvas me" sako, kad „Žemė šilta, kaip atsidūrus emigracijoje, kiek savo šeimų, tad vaikais beliko
Tada tarytum viskas nuslenka
rugpjūčio 3-17
15 dienų kelione
dainiau kartojasi, plačiau motinos lūpos"! Visur žodis vienai motinai lietuvei teko dar rūpintis tik motinoms. Tą
nuo širdies. Motina yra užmarši
vystomas, įgaudamas vėliau motina vis rišasi su gilia tė daugiau pareigų. Prof. K. Pakš likimo primesta naštą lietuvė
Roots Tour to Lithuania
905
savam vaikui, čia galima būtų
mūsų rašytoje poezijoje didesnę vynės meile.
tas rašo: „Tik tą motiną laikau motina kantriai nešė. Gal tik pasakyti: kaip užmaršus yra
rugsėjo 7-21
15 dienų kelionė
proporciją. Tai vis liūdni žodžiai,
šventąja, kuri duoda būrį kovo vaikams sunku suvokti tą mo Viešpats atgailojančiam! Mo
Imperial Splendors of Germany,
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daugiausia apverkiantieji dalią
Praeities lietuvė motina buvo jančių, susipratusių vaikų lietu tinos pasiaukojimo didingumą, tina savo meilėje vaikui neieško
Czech
Republic, Slovakia, Hungry, Austria
našlaičio, netekusio savo tėvų. moteriška tikrąja to žodžio pras vių, bet ne tą, kuri duoda vaikus kai ji dirbo jvairiausius darbus,
sau naudos, viską pakenčia,
geg. 25-birž. 4
11 dienų kelionė
Kodėl tas liūdnas motyvas vis me: jautri, švelni, kukli, kant kitiems. Netiesa, kad svetimoj 14-16 valandų į parą, pati at
viską pakelia, nes jai nieko nėra
kartojasi? Iš dalies tai galima ri, pasiaukojanti. Ji turėjo gilų aplinkoj išauga svetimi vaikai sisakydama visko, kad tik be
Fjords of Norvvay
sunkaus, besirūpinant savo
907
susieti su mūsų visuotiniu, grožio pajautimą, tai parody Kur lietuvis bebus, gimdys tik tėvo likusius vaikus išauklėtų
vaiku. Ji kaip saulė skrieja apie
rugsėjo 7-16
10 dienų kelione
„lietuvišku" palinkimu mažiau dama margaspalvių gėlių darže lietuvį. Iš anties kiaušinio neiš gerais žmonėmis, gerais lietu
savo kūdikį, kad jam būtų šilta,
džiaugtis tuo, kas yra gera, tuo liuose ir gausinguose savitų perėsi viščiuko".
Spain, Morocco & Portugal
908
viais ir duotų jiems mokslą. Tai ji pati sutirpsta kaip žvakė, kad
ką turime, ir labiau sielotis raštų audiniuose. Ji buvo iš
rugsėjo 13-29
17 dienų kelione
Mūsų
filosofas-rašytojas tylus, nesireklamuojantis, bet jam būtų šviesu. Motinos meilė
verkti to gero netekus. Neabejo tverminga tautiniuose ir reli Vydūnas sako: „Būdamos mo tikras didvyriškumas, kuriam
yra labiausiai nesuinteresuota
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos
tina, kad senose dainose atsi giniuose principuose. Dažnai ją tinos, moterys yra ypatingai kaip tik tinka poetės N. Maža
pačia savimi. Ji absoliutus, didis
prašome kreiptis į mūsų raštinę
spindi mūsų senovės vargai sutikome, einančia lauko keliu reikšmingos naujajai kartai, laitės žodžiai: „Jeigu tai būtų
pasiaukojimas. Kas visą save
visos tautos nuostoliai, kada su rožančiumi rankoje. Mūsų būtent savo vaikams, bet ne mano galioje, aš visose istori
aukoja nieku kitu negali būti
vyrai, tėvai, broliai vis patrauk tautos vergijos metais motina iš
vien tuo, kad jos globia, bet la jose. virš visų didvyrių vardų, atlygintas, kaip tik meile.
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325
davo į karą, į tolimus žygius, saugojo tautos šviesą — lietu
biau tuo, kas iš jų gyvenimo, iš ugnimi išrašyčiau vieną žodį — Galima motinos takus nuberti
palikdami šeimas, vaikus vien višką spaudą. Ne atsitiktinai
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-3190
gėlėmis, vienok jei ji neras tarp
jų kraujo, jų nuotaikos ir vidinių motina.
motinos globai, neretai patys v i e n a s didžiausių Lietuvos
FAX 708-422-3163
Kiekvienas mūsų tą ištiki
jų savo vaiko nuskintos gėlės, ji
pergyvenimų tenka vaikams,
nebegrįždami iš tų žygių ir skulptorių Rimša Petras Lietu
ką jie iš motinos paveldėja. miausią pasaulyje draugą, tą

Kūdikio pirmas pramoktas
žodis yra „mama". Motina pir
moji į beaugančio vaiko širdį
diegė Dievo ir tėvynės meilę,
pirmoji mokė kalbėti, pratino
žengti pirmuosius žingsnius,
buvo vaiko mokytoja ir įkvėpėja
dideliems bei kilniems darbams.
Šios gražiosios motinos ypaty
bės ypač sušvinta vaikui, kai jis
išaugęs nebegali būti šalia savo
motinos, kai motina jo širdyje
tėra tik šventas saulėtos kūdi
kystės prisiminimas.
Motina nuo seniausių laikų
Lietuvoje buvo didžiai gerbiama
ir branginama. Š i a n d i e n ą
mechanizuotame pasaulyje
Motinos diena, dar taip neseniai
paplitusi, vaikams yra pareigos
priminimas: motiną gerbti ir
mylėti. Senaisiais laikais toji
pareiga savaime plaukė iš
tarpusaviu šeimos ryšių, ne tik
patriarchaliniais, bet ir matri
archaliniais amžiais. Tada
vaikai reiškė labai didelę pagar
bą motinai. Nors dėl raštiško
palikimo stokos maža beturime
tikresnių duomenų apie senovės
lietuvių visuomeninį, religinį
bei kultūrinį gyvenimą, bet
mūsų gyvoji kalba, dainos,
patarlės tikrai daug apie tai
pasako. Mūs kalboje motinos
vardo niuansavimas yra nepa
prastas. Vargiai kuri kita tauta
beturi tokią daugybe žodžių,
žodelių, vardų, duodamų mo
tinai. Lotynų kalboje randame
tik vieną žodį: „mater", graikų
— „meter". Tuo tarpu mūsų
poezijoje, dainose, pasakose ir
kasdieninėje kalboje randame
kelias dešimtis žodžių, tai:
motina, motinėlė, motutė, motė
(pas Praniauskaitę), motušė,
motušaitė, motušytė, motinytė,
mama, mamytė, mamaitė, ma
mutė, mamulė, mamulaitė,
mamulytė, mamulyt, mamų
liukas, moč, močia (kai sakoma
kiek šiurkščiai, tačiau ir tas žo
dis gali būti ištartas šiltai mo
čiutė, močiukė, motin ir net motinėlis) pas Vaižgantą, jo „Dėdės
ir dėdienės" veikale vis su
tinkame: „Va, motinėliau...") ir
t.t. Pas Vaižgantą randame gal
didžiausią „rinkinį" motinos
vardų, ypač mažybinių, nors
daugiausia jisai vartoja „mo
tutė". Iš jo raštų trykšta jo gili
meilė motinai.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
informacijos skyrius
Algirdas Rimas. 1711 VVainvvright Dr., Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ

prieinamesnė yra Rytų rinka —
Rusijos komersantus tenkina
įmonės kainos.
VILNIU1JAV
INVESTICIJŲ NEREIKIA

Iš Vilniaus E. Lindner nuva
žiavo į Rygą, kur miesto valdžia
pati pasikvietė apsvarstyti Lat
vijos sostinės problemų. Galimy
bės susitikti su JAV bendrovės
atstovu ieško ir Sankt Peter
burgo valdžia.

Balandį Vilniuje viešėjo JAV
susivienijimo „Capital Tran
sportation LLC" tarybos pir
mininkas Eric Lindner, turintis
ketinimų Vilniuje investuoti 10
mln. JAV dolerių. Kaip rašo
„Lietuvos rytas", susitikęs su
Vilniaus aerodromo vadovais, jis
aptarė galimybę dalyvauti seno
jo aerodromo pastato rekonstruk
cijos projekte bei įrengti šalia
modernias mokamas automobi
lių stovėjimo aikšteles. Laikraš
čiui E. Lindner sakė, kad turi
tarybos įgaliojimus tartis su
miesto valdžia ir dėl didesnių
sumų, kurios galėtų būti in
vestuotos miesto transporto
infrastruktūros vystymui. Eric
Lindner siekė susitikti su Vil
niaus meru A. Vidūnu, tačiau
šis neturėjo laiko.

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

„STIKLIAI" MODERNIAUSIAS
VIEŠBUTIS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,

Kraustotės į Floridą?

1

Juozo Stanaičio firma
INVESTMENT
PROPERTIES
siūlo pagalbą perkant namus,
žemes ar biznį Floridoje.

BALTIA E X P R E S S C O LTD.,
iv#SYS)

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ

NAUJAS ADRESAS
BALTIA EXPRESS CO LTD
8327 S. PULASKI
CHICAGO, IL 60652
— i

1 -800-772-7024
AMBER GROUP
482 THOMAS DRtVE
BENSENYILLE. IL 80106

ATSTOVU* LOBAMOB.£8iaa*ANPMW>»

J

Pį^^įgcMįOT

; KMIECIK UAlTOtš
'• 7922 S. KrfaAą M .
' »34S S. Archet Ave.

jai norit* parduoti ar pirkti namu*.
kreipkit*aįDanuif MaymvJiprof**iOfHi>i. sąžiningai ir esmsnišfcai
patarnaus. Įkainavimas vaitui.

Apt. far sala In Kaunas, Laisvės
ai (65B-1). 100 sq. mtrs Recently remodeled. Attractive, suitabte
for home or office $35,000.
Phone/fax: 370-7-225-712

3 1 2 - 2 7 4 - 1 8 8 0 arba vakarais tel. 847-673-4025

COLDUiCLl.
B&HK.CR .:

MICHIGAN
COLDWELL BANKER RRST AMEMCAM
lON.VVhrttakerSt.
NewBuffalo, M I 4 9 I I 7

V I D A B. ŠVABAS
Tel. namų
bus.
fax
v.m.

616-756-1404
616 469 3960
616 469 5*45
616-449-7236

Perkant ar parduodant
• namus • žeme • ūkius arba
komercine nuosavybe
UcCCNT RCAL.TY, l Ū c f
I S266 Weet 95th Strest
įCįak ljftwn. Ulinpis 60453'

OLSivff^iC.
IltlStitiStmt

Bus. 7 0 8 - 4 3 4 8 4 0 0 . ?
Ras.708-423-0443

IM*BKB6MI
IIMO

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja jyairių nuosavybių pirtkime ir pardavime,, mieste \
(priemiesčiuose

MISCELLANEOUS

J

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J . BUBNYS
737-51M

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEWRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5510 S. Puteakl Rd.
Tai. (312) 5B1-4111

MARQUFITE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu ,,lay-away"
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. 6 v.v.; šeštd. 8 v.r. - 4 v.
p.p.;
s e k m d . uždaryta.
Antrd. ir trečd. susikalbėsite
lietuviškai.

3314 VV. 63 St.
Tel. 312-776-8998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

pjdteapmMM
II

STOIKAS
JASTONKAS

Staattte

tetaro

BJ$.70*B7.7100

gįjgįgiĮ

gg, 708.969J732

FOR RENT
FORRBNT
Išnuomojamas aeelleomas 4
kame. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į man. + „security". Tel.
312-778-0410. Kalbėti JpįsĮfcsl
HELP WANTED

SIŪLOME DARBUS!
Gali. seserų padėjėjoms, kom
panionėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
Ali Care
Emptoyment Agency
Tai. 312-738-7900

REN ATA-S OOMCST1C
PLACEMEMT AOCMCY
Posittons available nanmes. hous«
keepers for English speaking women.
Call: 312-286-7267

IEŠKO B U T O

TV

OE/RCA ATSTOVYBĖ
2348 W . • t t h Streat
Tai.: 312-776-1488

THE WAY TO SUCCESS
M a n i k i ū r o - p e d i k i ū r o salonas
1352 W . D e v o n , Chicago, IL
skelbia mokinių priėmimą.
Mokslas trunka 3 mėn.
Užsiėmimų laiką galima pasirinkti
—"part-time" arba "full-time".
Dar besimokydami studentai gauna
70% uždarbio.
Salonas padeda surasti darbą.
Kreiptis dienomis tel.

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
• Pensininkams nuolaida

DANUTĖ MAYER
284-1900

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI

RIMAS L. STANKUS

.#«••*; •„•

AtHafcu n a m ų v i d a u s Ir
l a u k o d a ž y m o , namo re
monto darbus. Turiu miesto
leidimą. T o l . 7 0 S - 4 2 3 - O 8 5 S

1

• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• O R O CARGO PER 10-12 DIENU
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
U 2 $38.00 PER 14 DIENŲ;
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS
PAIMSIME NEMOKAMAI:
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS;
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:

1-800-SP ARNAI

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Į8ua.312-5eM100
\ Fax.312-58WM7

y

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

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate

Danglaml stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sfeltul: 312-767-1029

Tel/Fax: 1-800-330-List

tpvKZ. vomrrta

P

REALU ART II, Inc.
6602 S. Putoki RdChicago, IL 60629

Naująjį „Stiklių" viešbutį
M OYVYStS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr
Vilniuje patys savininkai drą
Auka* S. Kart* kalba lietuviškai.
„NAUJASIS VILNIUS'
GYVENTOJŲ INDĖLIAI
siai vertina penkiomis žvaigždu
FRANK ZAPOUS
IŠSIVERČIA
IR
BE
DAR NEDRAUDŽIAMI
tėmis. Tačiau balandžio pabai
320SVi W*at M m StrMt
UŽSIENIEČIŲ
goje jį turėtų įvertinti tarptau
T*l. (70S) 424-SSM
Praėjusių metų pabaigoje ki
(312) M1-SSM
tinės
viešbučių-pilių
asociacijos
Praėjusių metų rugsėjį buVęs
lusios bankų krizės įkarštyje
„Relais
et
Chateauz"
ekspertai.
Lietuvos Seimas priėmė Gyven Vilniaus „Turisto" viešbutis at
Senovinio prancūzų dvaro stiliu
tojų indelių draudimo įstatymą, sisveikino su olandų partneriais
mi viešbutį įrengusi interjero
J K S CONSTRUCTION
tačiau šis įstatymas neveikia, Van der Valkais, panaikino
specialistė iš Prancūzijos sako, „Shingle" stogai ir visų rūšių
bendrąją
Lietuvos
ir
Šveicarijos
rašo ,.Lietuvos rytas".
kad „Stikliai" turi galimybių apkalimai (siding): medžio,
Pagal įstatymą, Finansų mi įmonę „Turistas" ir įregistravo
patekti į šią asociaciją ir pelnyti atuminiaus ir kt. Turiu darbo
nisterija iki šių metų balandžio naują bendrovę „Naujasis Vil
ketvirtąją kategoriją.
draudimą. R. Jankauskas,
1 d. turėjo įsteigti Indėlių nius". Pasak „Naujojo Vilniaus"
t«4. 708-988-2858.
Sostinės
senamiestyje,
Gaono
draudimo fondą, tačiau jis direktoriaus Alvičio Lukoševi
gatvėje,
įsikūręs
viešbutis
neįsteigtas. Bankai Indėlių čiaus, po nesėkmingo bendra
įrengtas griūvančiame 17 a.
draudimo fondui turėtų skirti darbiavimo su užsienio in
name. Jį rekonstruoti ir įrengti
vestuotojais,
kurie
per
3
metus
sumą, lygią 1.5 proc. visų banke
,,Capital Transportation prireikė 1 mln. JAV dolerių
B & D LOUNGE
nesugebėjo
suformuoti
įmonės
laikomų gyventojų indėlių. Stei
LLC", viena didžiausių verslo kredito bei per 8 metus bendro
6600 S. Kedzie Ave.
giant Indėlių draudimo fondą, jo įstatinio kapitalo ir investuoti struktūrų JAV rytuose, in
Tel. 312-925-6264
įstatinis kapitalas turėtų būti numatytų pinigų, nusprendė vestuojanti į nekilnojamąjį vės „Stikliai" uždirbtų lėšų.
„Stikliams" priklauso alaus
Muzika ir šokiai kiekvieną
10 mln. litų, per dvejus metus dirbti savarankiškai.
turtą, miestų transporto, aero
penktd.. šeštd. ir sekmd.
jį ketinama padidinti iki 50
„Naujojo Vilniaus" užimtu dromų infrastruktūros kūrimą baras, kinų ir italų restoranai,
mln. litų. Bankrutavus bankui, mas šiemet padidėjo iki 60 proc. visame pasaulyje, dar vasario kavinė, vyno rūsys, restoranas
nuo 10 v.v. iki 2 v.r.
jo indėlininkams būtų išmokėta ir tapo didžiausiu Lietuvoje. mėnesį pasiūlė Vilniaus savi „Ponių laimė".
„Stiklių" viešbučio rūsyje
80 proc. turėtų indėlių, bet ne Kitų Vilniaus viešbučių viduti valdybei kompleksiškai spręsti
daugiau kaip 4,000 litų, nes nis užimtumas — tik 40 proc. automobilių statymo mieste įrengti seifai svečių daiktams
draudimas taikomas ne didesnei Pernai viešbutis priėmė 7,000 problemą. Jie siūlė įrengti saugoti. Šalia viešbučio — sau MaaraH — nuostabi sala. jei
kaip 5,000 litų sumai. Gyvento svečių, daugiausia iš Vakarų ir miesto centre daugiaukštes goma automobilių stovėjimo ruošiatės joje lankytis, siūlome
jų nepasitikėjimas bankais ir Šiaurės Europos šalių, gavo automobilių stovėjimo aikšteles aikštelė. Svečių saugumu rūpin apsistoti „Hale Gediminas", kur
jūsų laukia lava k pusryčiai. Dėl
toliau akivaizdus. Po bankų daugiau kaip 1 mln. litų pelno. ir moderniausius skaitiklius. sis „Stiklių" detektyvas. Dabar informacijos skambinkite: tai.
krizės per mėnesį daugiausia
Viešbutis „Naujasis Vilnius" Atsakymo bendrovė nesulaukė. viešbutyje įrengta 20 kambarių.
•04-32*411*
indėlių atsiimta iš valstybinių skolingas 375,000 dolerių buvu Jos skaičiavimais, aikštelei Vėliau bus įrengti dar 8, rūsyje
bankų: Valstybinio komercinio, siai partnerei — Šveicarijos fir įrengti reikia 2.5 — 5 mln., — baseinas, pirtis, posėdžių salė L
Taupomojo ir Žemės ūkio. Daug mai už dviejų viešbučio aukštų skaitikliams — dar 2-4 mln. do ir darbo kabinetas verslinin
STASYS SAKINIS
indelių per sausio mėnesį ne rekonstrukciją. Lukoševičius lerių. Ji pasirengusi 100 procen kams. Pigiausias kambariukas
i* vidaus ir ii lauko:
teko Ūkio bankas — per 25 mln. vertina ir buvusių užsienio tų finansuoti projektą. Savival palėpėje kainuoja 400, bran
popienuoja
kambarių sienas.
giausias
trijų
kambarių
butas
—
litų ir bankas „Hermis" — per partnerių indėlį — jie pakeitė dybei pasiūlyta 25 proc. bendro
Darbas garantuotas.
11 mln. litų. Balandžio vidury sovietinį viešbučio darbuotojų sios Lietuvos ir JAV įmonės ak 1,200 litų už parą.
4S12S. PauSn
je Vilniaus ekonominei policijai požiūrį į darbą, privertė išmokti cijų. Vilniaus savivaldybės Pas
Bendrovės „Stikliai" prezi
TU. įsajggasa
neteisėtai ir nepagrįstai iškėlus užsienio kalbų.
laugų ir miesto ūkio komiteto dentas ir vienas savininkų R.
baudžiamąja bylą „Vilniaus
Ateityje norima „Naująjį pirmininkas Algis Čaplikas Zakarevičius sako, kad viešbu
bankui", per porą dienų iš šio Vilnių" padaryti vakarietišku 3 „Lietuvos rytui" pasakė, kad šis tis bus paskutinis objektas, kurį
B&D
banko pirma laiko buvo atsiim žvaigždučių viešbučiu su keliais pasiūlymas iš viso nebuvo svars bendrovė įkūrė. Daugiau griū
Taisome
ir
dengiame
visų rūšių
ta 143,000 dolerių indėlių. itin prašmatniais kambariais. tomas, nes per vėlai pateiktas. vančių senamiesčio namų jie
stogas, statome priestatas,
Žmonės pinigus dažniausiai lai „Penkių žvaigždučių viešbučio Projektą savivaldybė gavo vasa nebepirks todėl, kad nesulaukia
garažus, balkonus, tvoras, dedame
ko namuose.
Lietuvoje nereikia, nes mili rio 20 d., o po mėnesio nuspren jokių lengvatų, restauruodami
plyteles, parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus. Reikalingas
jonieriai pas mus nevažiuoja", dė bendradarbiauti su viena Vo senamiestį.
jaunas vyras statybos darbams.
teigia A. Lukoševičius. Viso kietijos firma, kuri investuotų
SVARBIAUSIAS
Kazimieras, teL 312-625-3465
Rima
Jakutytė
apie
1.5
mln.
dolerių.
viešbučio
rekonstrukcijai
reiktų
LIETUVOS UŽDAVINYS dar apie 5 mln. litų, rašo „Lie
SUVALDYTI
TARNAUTOJŲ TIRONIJĄ tuvos rytas".
Jau ketvirtas mėnuo Vilniu LIETUVIŠKOS AVALYNĖS
je veikia tarptautinė advokatų
SĖKMĖ VOKIETIJOJE
firma „Treiman, Kancans &
Kovo pabaigoje pasaulinėje
Hough". Ši firma teikia teisi
avalynės
mugėje Diuseldorfe
nius patarnavimus Lietuvos bei
Vokietijoje
pirmą kartą dalyva
Vakarų verslininkams, turi at
vo
5
lietuvių
avalynės įmonės —
stovybes Lietuvoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusi „Lituanica", „Inkaras", „El
joje. Lietuvoje firma atstovauja nias", „Vilniaus Viktorija" ir
Amerikos lietuvis Tadas Kli „Avėją". Kaip rašo „Verslo
mas. Jis 12 metų dirbo JAV tei žinios", mugėje buvo populiarūs
singumo departamente bei pri patogūs ir lengvi „Lithuanica"
vačiu advokatu. „Lietuvos ry batai lietais poliuretano padais.
tui" T. Klimas sakė, kad į firmą Mugėje pasirašytas kontraktas
nesikreipė nė vienas JAV vers su Suomijos firma „Anttila".
lininkas, norintis investuoti Šios firmos vienkartinis užsaky
Lietuvoje. Jo įsitikinimu. Vaka mas yra didesnis, nei kitos
ru kapitalui ateiti į Lietuvą suomių firmos „Tansaks" užsa
trukdo ..kvaili įstatymai, kas kymas visiems metams. Dabar
dien tampantys dar kvailesni, ir „Lituanica" per metus paga
nevykusi teisinė sistema". JAV mina puse milijono porų batų.
verslininkas, pažiūrėjęs į įstaty Apie 80 proc. jų eksportuoja į
mą tris sekundes, gali pasakyti, Vokietiją, Angliją, Suomiją,
ar jis idiotiškas, ar profe Kanadą.
„Inkaro" viceprezidentas re
sionaliai parašytas. Deja, Lietu
vos įstatymai parašyti neprofe alizavimui ir rinkodarai Rai
sionaliai". T. Klimas tvirtina, mondas Vilkinis džiaugėsi suda
kad Lietuvoje nieko nebijo tik ryta sutartimi su italų firma
tarnautojai. Jie interpetuoja „Di-Zeta", kuri šiems metams
įstatymus » aip nori ir atlieka įsigijo išimtines teises prekiauti
visas teismų funkcijas. Mokes Vakarų Europoje „Inkaro" ga
mybos aukštais vyriškais bo
čių sistemą T. Klimas vadina
tais. „Jais prekiauti norėjo ir
vampyru. ..Ar galima iš
anglų firma, bet italai pasiūlė
Žvėryno į Senamiestį važinėti
geresnes sąlygas, be to, jie
per Kauna'' Be abejo. Tačiau tai
sumokės ir už tarptautinį mūsų
labai brangiai kainuoja. Tokia
gaminio patikrinimą", sakė R.
ir yra mokesčiu sistema, reika Vilkinis. „Di-Zeta" užsakymu
laujanti be reikalo švaistomos kauniečiai šiemet pagamins
energijos Absurdas, kai liepia 80,000 porų tokių botų.
ma kiekviename žingsnyje sam
Šioje pasaulinėje mugėje sėk
dyti buhalterį. JAV bendrovėje
mė
nesišypsojo Vilniaus „Avė
buhalteris yra samdomas, kai
jai".
Ši įmonė pusiau rankiniu
firma turi maždaug 2 mln. litų
būdu gamina mažus avalynės
metinių pajamų. Nerimą kelia
kiekius, todėl „Avėjos" batai
ir neužtikrintumo jausmas. Bet
per brangūs Vakarų komersan
kuria akimirką valdžia Lietuvo
tams. Jie siūlo „Avėjai" apie 17
je gali įšaldyti tavo sąskaitą,
dolerių už batų porą, o įmonė
paimti pinigus, priskaičiuoti
juos nori parduoti už 21-25 do
didžiulių baudų. Argi tai lerius. „Avėjai" kur kas
laisvė?".

REAL ESTATE

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
«• f ioi'čiame mūsų produktus UPS

Vyras l a i k e lielnuomott 1
kamb. butą arba 1 kambarį. Tai.
312-582-8500.

FOR S A L E

Pigiai parduodami 2 autentiški
mot. tautiniai koetkimel. Teirau
tis pas Dalią, tel. 813-380-7188.

Atidaryta 7 dienas savaitėje

BAKE FORMC .!

KAVINĖ
350 N Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-*4*-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

Parduodami S kamb.
Taip pat išnuomojamas 5 kamb. 2
mieg. butas 79 St. ir Kedzie Ave.
apyl Kreiptis: 312-478-4884.

~ ~

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Pax 312-436-6009

FINANSIŠKAS VYRESNIŲJŲ
PIKNAUDOJIMAS

P E N S I J A IR UŽDARBIS
Amerikoje yra priskaičiuoja
ma apie 650,000 žmonių, kurie,
gaudami pensiją, dar dirba. Yra
daug priežasčių, kodėl jie dirba,
ir tai yra kiekvieno privatus
dalykas. Vieni tai daro iš reika
lo, nes negali pragyventi iš ma
žos pensijos, kiti kitų sumetimų
verčiami. Šiais metais išleistas
naujas įstatymas leidžia dirban
tiems pensininkams uždirbti
daugiau. Pradžioje šių metų pri
imtas įstatymas, vadinamas
„The senior citizens' right to
Work act", pagal kurį pen
sininkai, kurie dar dirba, galės
uždirbti daugiau. Bet tuo pačiu
daugeliui alkoholikų ir narko
tikų vartotojų, kurie gauna iš
valdžios invalidumo (disability)
primokėjimus, ta pagalba bus

Gerai žinoma, kad vyresnieji juos tvarkydavo vyras/žmona,
dažnai pasidaro visokių apga Nukentėjęs paprastai fiziniai,
vysčių aukomis ir dažnai pra emociniai ar psichologiniai pri
randa net viso gyvenimo san klauso nuo kokio kito asmens,
taupas. Tipiškos apgavystės arba gyvena viena/vienas ir turi
įvyksta, prisidengiant namų mažai draugų. Dauguma valsti
remonto reikalais, labdara, in jų, jų tarpe ir Illinois, turi
vestavimais ir pan. Daug ma įstatymus, kovojančius prieš
žiau žinomas, nes apie tai vyresniųjų išnaudojimą. Jei
dažnai net ir nekalbama, yra esate skriaudžiamas, ar žinote
finansinis vyresniųjų išnau kitą asmenį, kuris buvo finan
dojimas.
sinio išnaudojimo auka, galite
Finansinis išnaudojimas daro susisiekti su vietine, vyresniųjų
mas vyresniaisiais besirūpinan reikalais besirūpinančia, įstaiga
čių giminių ar kitų asmenų, ku (adult protective services orga- būti automatiškai apmokamos
riais pasitikima, pinigų ar kito nization), paprastai randama iš jūsų čekių ar taupomųjų
turto, priklausančio vyresnia prie valstijos „Human Services sąskaitų. Arba dabar jau yra
jam, pavogimas, išnaudojimas Agency".
galimybė pasinaudoti patarna
ar pakeitimas. „The National
Galima susisiekti su vietine vimu, vadinamu „bill — paying
Endowment for Financial Edu- policija, su apskrities prokuroro service".
cation" įstaigos tarnautojai, įstaiga (district attorney's of6. Susisiekite ir susitarkite
kurie specializuojasi išėjimo fice), arba tiesiog su „State su banku. Bankai pirmieji pa
pensijon planavimu, sako, kad department of aging". „The Il mato įtartina veiksmą ir gali
tai yra slepiama problema, kuri linois Department on Aging" įspėti patį vyresnįjį, ar jo
greitai auga, kartu su didėjan turi vyresniesiems specialią te gimines.
čiu ilgaamžių gyventojų skai lefono liniją: Senior Helpline
7. Pasisamdykite „geriatric
čiumi.
800-252-8966. Kitos valstijos care manager". Šie profesiona
• Finansinis išnaudojimas gali turėtų irgi turėti, pasiteirauki lai dažnai tikrina vyresniojo
turėti įvairias formas, pvz., te. Galima iš anksto imtis prie visą priežiūrą, kas apima ir
vyresniojo žmogaus namo doku monių, kad vyresniųjų išnaudo finansinius jo reikalus ir gali
mentai (title) ir kitas turtas jimas iš viso nebūtų galimas. pranešti apie atsiradusias pro
perrašomi išnaudotojo vardu ir Yra patariama:
blemas giminiems ar kitiems ar
tada parduodami. Pinigai iš
1. Apriboti įgaliojimus (power timiems.
einamosios sąskaitos, taupymo of attorney). „A Power of at
8. Patikrinkite rekomendaci
ir investavimo sąskaitų išimami torney" yra teisinis dokumen jas. Asmuo, kuris yra pasambe savininko leidimo ir patvir tas, kuris įgalioja asmenį atlikti domas rūpintis vyresniuoju, turi
tinimo (authorization). Testa kai kuriuos teisinius ar finan būti patikimas, turi turėti geras
mentai pakeičiami, prikalbant sinius veiksmus kito asmens rekomendacijas.
tai padaryti seną žmogų. Daro vardu. Tai dažnai yra panaudo
9. Nebūkite užsidaręs. Vyres
mos paskolos, naudojant pini jama, kaip priemonė apiplėšti
nieji turėtų atkreipti dėmesj į
gus, patikėtus išnaudotojui. nieko neįtariantį žmogų. Būkite
tai, ar jų prižiūrėtojas nenori jų
Čekiai perrašomi išnaudotojo tikri, kad jūsų įgaliotiniu
atskirti nuo draugų, giminių ir
vardu, kuris juos išsikeičia. Net galima pasitikėti.
pažįstamų. Prižiūrėtojui yra
ir tiesioginė turto vagystė gali
2. Apribokite tokio asmens sunkiau įvykdyti suktybes, kai
pasitaikyti.
galias. Reikalaukite iš asmens, stebi vyresniojo artimieji. Vyres
• "/,,Tn« National Institute on kuriam suteikėte „power of at nysis turėtų palaikyti ryšius su
Financial Issues and Services torney" duoti jūsų pajamų ir draugais ir šeimos nariais. Jei
for Elders", „The National išlaidų metinę finansinę apy gyvenate toli nuo giminių,
Council on the Aging" skyrius, skaitą tam asmeniui, kuris yra palaikykite ryšį su draugais ir
sako, kad dažnai išnaudotojas nešališkas, pvz., jūsų advokatui kaimynais, kurie gyvena arti
yra asmuo, kuriam suteikta ar finansiniam patarėjui. Taip jūsų. Jei pastebite ženklus,
teisė pagal „power of attorney" pat paprašykite savo advokatą, rodančius finansinį išnaudojimą
tvarkyti vyresniojo reikalus ir kad jis paaiškintų „power of at ir imatės tai sutvarkyti,
kuris naudoja vyresniojo pini torney" turinčiam asmeniui jo galimybė būti išnaudotam labai
gus savo asmeniškiems reika teisinę atsakomybę (legal res- sumažėja, arba ir visai išven
lams. Sako, kad išnaudotojas ponsibilities).
giama.
gali būti artimas draugas, kai
3. įjunkite keletą asmenų.
Lietuvių tarpe tokio vyresnių
mynas, kuriuo pasitikima, Pagrindiniai finansiniai nuo
jų išnaudojimo retai pasitaiko,
asmuo (negiminė), kuris rūpi sprendžiai gali būti padaryti tik
bet pasitaiko. Todėl, rinkdamie
nasi vyresniuoju, arba net ir tada, kai yra pasitariama su
si artimuosius ar draugus ir
finansinių reikalų patarėjas. keletu patikimų asmenų, pvz.,
jiems patikėdami savo gyveni
Nors liūdna pripažinti, bet giminėmis ir finansinių reikalų
mo tvarkymą, būkite tikri, kad
dažniausiai pasitaikantis išnau patarėju.
jie yra geri žmonės, kad jūsų
dotojas yra artimas giminė.
4. Jūsų pensijos ar kitų paja- neišnaudos, o tikrai rūpinsis
Čia įterpsime pavyzdį, nese mų čekiai turėtų būti persiun- j U 8 u g er ove. Pinigai dažnai
niai girdėtą iš vienos šeimos čiami tiesiog į jūsų banko sugadina ir labai gerus žmones.
gydytojo. Jis gydęs insulto sąskaitą (direct deposit). Toks
Naudotasi medžiaga „Chicago
ištiktą amerikiete senute, kuria „Soc. Sec." ar kitų pensijų fondų Tribūne" (1996-5-1).
ėmė rūpintis jos sesuo. Ji taip čekių deponavimas sumažina
„nurūpino" senutės turtą, kad vagystės pavojų. Tačiau vis tiek
nieko neliko.
yra pavojus, kad santaupos gali
Nukentėję dažnai gėdisi kalbėti būti piknaudojamos, jei išnaudo
apie tokią apgavyste, ypač jei tojas yra ir tos sąskaitos
yra įvelti šeimos nariai. Ir tai savininkas, kartu su jumis. At
yra priežastis, kad apie tokį minkite, jei jūs ką nors prira
finansinį išnaudojimą mažai ra šote į savo sąskaitą, tas asmuo
šoma. Šios rūšies tipiška apga pasidaro teisiniai tos sąskaitos
vysčių auka yra asmuo, kurio kaip ir jūs, savininkas.
protinės jėgos silpsta, arba
5. Naudokite automatišką
našlė/našlys, kuris nesusigaudo sąskaitų apmokėjimo sistemą.
finansiniuose reikaluose, nes Vyresniųjų eilinės sąskaitos gali
• 1 f *
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nutraukta.
Kadangi šis įstatymas įsiga
lioja nuo 1996 metų pradžios,
(yra „retroactive"), tai dirban
tieji pensininkai gaus šią vasa
rą vienkartinę sumą, siekiančią
iki 300 dolerių, kai „Sočiai
Security" įstaiga pertvarkys
savo kompiuterius, kad galėtų
padaryti tuos išmokėjimus.
Kokią įtaką šis įstatymas
turės jums? Galėsite spręsti iš
pateiktų klausimų ir atsakymų.
1. Kokios įtakos šis įstatymas
turės žmonėms, gaunantiems
„Sočiai Security" čekius?
Palaipsniui bus keliama ga
limo uždarbio riba. Prieš pri
imant šį įstatymą, pensinin
kams tarp 65 ir 69 metų, kurie
uždirbo daugiau kaip 11.520
dol., buvo sumažinti „Sočiai
Security'" pensijos mokėjimai
vienu doleriu už kiekvienus už
dirbtus 3 dolerius, kuriuos jie
uždirbo virš nustatytos uždarbio
ribos. Visiems dirbantiems pen
sininkams šis įstatymas bus
naudingas.
2. Kaip šis įstatymas paveiks
„Sočiai Security" mokėjimų
gavėjus, jei jie yra jaunesni, ar
vyresni negu 65-69 metų?
Pagal dabartinį įstatymą, 70
metų sulaukęs, pensininkas gali
uždirbti neribotą sumą ir gauti
visą „Sočiai Security" pensiją.
Bet 62 metų amžiaus asmuo,
kuris gauna „Sočiai Security",
ir dar tęsia darbą, praras 1 do
lerį „Sočiai Security" mokėjimų
už kiekvienus 2 dol. uždirbio
didesnio už 8.280 dol. sumą.
3. Kaip bus tvarkomi šią va
sarą išmokėjimai?
„Sočiai Security" įstaiga pla
nuoja išmokėti „refunds" birže
lio mėn. Tačiau „Sočiai Securi
ty" valdininkai dar nežino, ar ta
suma bus pridėta prie mėnesi
nių Soc. Sec." mokėjimų, ar iš
mokėta vienkartiniu atskiru
čekiu.
4. Kiek gali pensininkai už
dirbti prieš tai. kai jiems bus at
skaitomos peftfsijos?
1995 metais - $11,520; 1996
m. - $12,500; 1997 m. $13,500;
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BRANGUS PRISIMINIMAS

Aldona Š m u l k š t i e n ė ir
Birutė J a s a i t i e n ė
FAKTAI A P I E V Y R E S N E S
MOTERIS
Moterys sudaro beveik tris
ketvirčius (73%) visų neturtingų
žmonių, turinčių daugiau kai 65
metų amžiaus.
Tik 13% moterų per 65 metų
gauna privačias pensijas.
Ketvirtis ispanų kilmės mo
terų ir vienas trečdalis juodosios
rasės moterų per 65 metų
gyvena vargingai.
Sudėjus viso gyvenimo uždar
bį, vidutinė moteris uždirbo
420,000 dolerių mažiau per savo
gyvenimą, negu tokios pat padė
ties vyras.
Kadangi pagal tradiciją mote
rys yra šeimos prižiūrėtojos, tai
jos, daugiau negu vyrai, turi
pasilikti namuose prižiūrėti —
auginti vaikus, slaugyti šeimos
ligonius ir padėti vyresniems
giminėms.
Vidutiniškai moterų virš 65
metų metinės pajamos yra 43%
mažesnes nei tokio pat amžiaus
vyrų. 1993 metais vidurkis me
tinių moterų pajamų buvo 8,499
dol., tuo tarpu vyrų — 14,983
dol.
Vidutiniškai moterys gyvena
keturiais-penkiais metais ilgiau
negu vyrai. Dėl to daugiau mo
terų atsiduria slaugos namuose
ir joms labiau reikalinga ilga
laikė slaugos namų pagalba nei
vyrams.
Birutė J a s a i t i e n ė

A.tA.
BRONIUI RACEVIČIUI
iškeliavus į Amžinybę, žmonai JANINAI, mūsų
mielai bendradarbei, dukroms — IRENAI, DANAI,
ELENAI su šeimomis, sūnui ANDRIUI, bei kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Šv. Kryžiaus ligoninės bendradarbės:
Rasa
Aleksiūnienė
Aldona Plačienė
Asta Reitnerienė
Valda
Rašytinienė
\ancy
Shotaitė
Laima
Simulienė
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atlanta

1998 m. - $14,500; 1999 m. $15,500; 2000 m. $17,000; 2001
m. - $25.000; 2002 m. $30.000...
5. Pagal naująjį įstatymą, visi
alkoholikai ir narkotikų var
totojai, jei jie sugadino savo
blogu įpročiu sveikatą, nebe
gaus valstybinės pašalpos. Šis
klausimas yra gan komplikuo
tas ir, kaip bus prieita prie jo
įvykdymo, dar nėra per daug
aišku nei valstijoms, nei pačiai
federalinei valdžiai.

A.tA.
J E F F R E Y S T E V E N MANKUS

Gimė Motinos Dieną 1957 m., mirė 1977 gegužės 6 d.
Mūsų brangaus Sūnaus ir Brolio ir jo mielos šypsenos
niekada nepamiršime.
Tėvai Margi ir Edvardas, sesuo Judy ir brolis Gary.

P r i e š k a r i n ė s Lietuvos kariuomenės
leitenantui

aviacijos

A.tA.
VACIUI NUMGAUDUI,
Union Pier Lietuvių draugijos nariui mirus, jo žmonai
OLGAI, dukroms bei jų šeimų nariams, giminėms ir
artimiesiems liūdint, reiškiame gilią užuojautą.
Union Pier Lietuvių

draugija

A.tA.
VACIUI NUMGAUDUI
mirus, jo žmonai OLGAI ir visai šeimai reiškiame gi
lią užuojautą.
Leokadija ir Antanas
Dagmara Jurcienė

Kašubai

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

GAIDAS FUNERAL

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT 0THER
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATIONS
4 3 3 0 So. California

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

ALL PHONES

1-312-523-0440

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

I

IMPORT-EXPORT. INC.
2719 West 71st Street, Chicago. IL 60629

(312)434-2121

(800)775-SEND
UŽEIKITE ARBA PASKAMBINKITE MAN ŠIANDIEN

F'erslunčlame siuntinius | Lietuvą, Latvja, Estiją,
Rualją, Ukraina ir Baltarusiją
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO
Galite užsisakyti 9 rusių maisto komplektus
Parsiunčiama automobilius, baldus bei
komercines siuntas.
Verčiama ir notarizuojame dokumentas, paruošiame
Iškvietimus ir vizos pratesimo oonumentun
Dirbame lirpud

penkMu .9-5

ŠcMatl - *'2

^Jacolrt
C

H

I . C • A • G • 0

T0Y0TA«CHRY$LER«PLYM0imi

711 liest Jackson Blvd.
sii-707 9300

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQL'F.TTF PARK 253B M 71 ST
CICF.RO 9 9 * W 36 ST
LF.MONT 12401 S AR( HFR AVI (k DF.RBV RD )
F.VF.RGRF.F.N PARK 2 W W 87 ST
TlNi.F.Y PARK lr*00 S OAK PARK AVF
ALL PHONF.S
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVMDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

LIETUVIŠKA TV

PRANEŠIMAS,
LAUKIANTIS
Lietuviška televizijos pro
ORGANIZACINIO
grama Čikagoje yra rodoma
DĖMESIO
kiekvieną šeštadienį, 7 vai.
Gegužės mėn. 19 d., visi atei
ryto, per Čikagos 23 (WFBT) TV
Lietuvių fondo P e l n o skirstininkų organizacijos vienetai:
„Sietuvos" skautininkių ir
kanalą. Ši stotis yra matoma
vyr. skaučių draugovės susi t y m o komisijos d a b a r t i n ė visame mieste ir priemiesčiuose jaunučiai, moksleiviai, studen
rinkimas penktadieni, gegužės pirmininke yra Daina Kojelytė, daugiau kaip 30 mylių atstumu. tai, sendraugiai ir veikiančios
17 d., vyks PLC Lemonte. Pra baigusi kelis universitetus su 23 TV kanalo programų nega ateitininkų korporacijos — „Ga
džia 7 vai. vak. Bus aktuali dr. keliais aukštojo mokslo laips lima matyti per kabelinius tin ja" (medikų) ir „Giedra" (visuoAlbinos Prunskienės paskaita. niais, kaip bibliotekų mokslo ir klus. Jei prenumeruojate kabe menininkių-kultūrininkių tą
Visos nares prašomos dalyvauti. advokatūros, šiuo metu profesio linę televiziją, kol yra rodoma dieną 9 vai. ryto dalyvauja šv.
nali advokatė, LF daug dirbusi
Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio
Mielai laukiamos ir viešnios.
lietuviška programa, galite at
per praėjusius 17 metų, pasku
misijoje. Dalyvaujama su savo
jungti nuo savo televizoriaus
Ritos Markelytės-Dagienės tinius kelis metus kaip Pelno aparato kabelinių tinklų laidas vėliavomis ir vėliavoms pasto
tapybos ir mišrios technikos skirstymo komisijos pirminin ir vietoje jo įkišti paprastos vais. Vėliavininkai prašomi
darbų parodos atidarymas John kė, JAV LB tarybų ir PLB sei antenos laidą. Kai kuriuos apa prisistatyti 8:40 vai. ryto ir savo
Illinois gubernatorius Jim Edgar priima pakvietimą dalyvauti Siaurės Amerikos Lietuvių Spor
to 46-se metinėse žaidynėse š.m. gegužes 1719 d. vyksiančiose Wheaton, IL. Ta proga guberna
G. Blank Center for the Arte, mų narė. I komisiją LF taryba ratus dar reikia pareguliuoti. vėliavos pastovą patys padėti
torius priėmė lietuvių sportininkų ir žaidynių organizacinio komiteto atstovus. Iš k. — Aušrelė
312 East 8th St., Michigan Ci dar paskyrė LF kūrėją dr. Gedi Kaip tą nesunkiai padaryti, ra nurodomoje vietoje. Jaunimas
Jonynas, Rosa Terlikovska, Thomas Wojcik, Rimantas Dirvonis, gub. Jim Edgar, Algis Tamo
ty, Indiana, bu? sekmadienį, miną Baluką su 34 metų LF dar site savo televizoriaus aprašyme dalyvauja tvarkingoje organi
šiūnas, Nida Tijūnėlis, Walter Neimantas ir Michael McNichols. A. Tamošiūnas yra šių žaidynių
zacinėje aprangoje.
gegužės 19 d., nuo 10 vai. r. iki bo patirtimi, ir jaunosios kartos (žr.: channel set up).
rengimo komiteto pirmininkas, Rimantas Dirvonis — vykdomojo komiteto narys ir sporto vadovas.
visuomenininką,
JAV
LB
ir
LF
2 vai. p.p. Paroda tęsis iki
Po šv. Mišių persikeliama į
Šį
šeštadienį,
gegužės
11
die
tarybų
narį,
4
metų
LF
darbo
birželio 15 d. Lankymo valandos
Ateitininkų namus.
30 METŲ PRIE
šeštadieniais nuo 10 vai. r. iki patirtį turintį dr. V y t a u t ą ną žiūrovai matys pokalbius su
Šeimos šventės programoje —
MIKROFONO
2 vai. p.p. Visi kviečiami daly Narutį, ir antrininku Vaclovą praėjusią savaitę Čikagoje įvy naujų narių įžodis į atskirus
vauti atidaryme ar aplankyti Momkų, žinomą lietuvių visuo kusios tarptautinės konferenci jaunimo vienetus. Čia sendrau
4545 VVEST 63rd STREET
menės ir kultūrinio gyvenimo jos apie Baltijos valstybių kūri giai ir profesinių vienetų nariai
Čikagietį Anatolijų Šlutą
parodą šeštadieniais.
C H I C A G O , IL 60629
mą
dalyviais;
iškilmingą
„Gin
vadovą su 5 metų LF darbo pa
turės progą susipažinti su atei turbūt pažįsta beveik visi
taro
žymens"
įteikimą
JAV
tirtimi LF taryboje ir LF
tininkų organizacijos prieaugliu Čikagos ir apylinkių lietuviai.
TEL: 312-585-9500
Hyatt Regency O'Hare vieš
valdyboje. Į LF Pelno skirstymo ambasadoriui Lietuvai James ir su juo pabendrauti. Jaunimui Jį daugiau negu dešimt metų
butis pranešė X lietuvių tauti
komisiją JAV LB Krašto valdy Swihart; žinių iš Lietuvos san taip pat bus galimybė susipa buvo galima matyti televizijos
nių šokių šventės organizaci
dinimo, dorovės ir gerovės atsta
ba paskyrė tris narius ir vieną trauką ir muzikinio spektaklio žinti su savo organizacijos ekranuose, kuomet jis vadova
DVIGUBA PARAMA
niam komitetui, kad* yra užsa
tymo Lietuvoje. Siekiant mūsų
?ntrininką, nes LF pelnas skirs vaikams „Geltonų plytų kelias" vyresniaisiais nariais.
DRAUGO
FONDUI
vo, iki šių metų balandžio
kyta jau didesnė dauguma turi
tautinių aspiracijų išsilaikymo
tomas kartu su JAV LB. Jie yra tęsinį.
mų nakvynėm kambarių ir pra
Kiekvieno veikiančio vieneto mėnesio buvusiai, vienintelei
Vakarų
pasaulyje. Budint Lie
Juozas Baužys ir Vilija SužiedėPaskelbus
DF
pavasario
va
Amerikos lietuvių televizija
šo, kad atvykstantys šventes
valdybos atstovas, prašomas išeivijoje lietuvių TV pro
lienė iš Čikagos apylinkių, tai — kultūrinė švietėjiška,
jaus „Matching Fund" progra tuvos nepriklausomybės išlai
gramai,
ir
apie
dvidešimt
metų
dalyviai, kurie planuoja ap
padaryti trumpą pranešimą (ne
Petras Kaufmanas iš VVashing- pelno nesiekianti organizacija.
mą naujiems Draugo fondo na kyme, pavojams telkiantis ry
sistoti viešbutyje ir dar nėra
daugiau 5 minučių): valdybos girdėti jo balsą įvairiose lietuvių
tono, ir Gintaras Čepas iš Prieš pradedant rodyti šias pro
riams, įstojusiems gegužės ir tuose. Kad tą įgyvendintume,
užsisakę, kambarių, tai pa
sudėtį, narių skaičių ir metinės radijo valandėlėse, kurioms jis
Bostono. Šiais metais pirmajam gramas, lietuviškos TV steigėjai
birželio mėnesiais su 200 dolerių mums reikalinga finansinė jė
vadovavo.
darytų iki birželio 1 d. Nakvy
veiklos turinį.
gainė — Draugo milijoninis fon
pelno skirstymui LF taryba pasirašė vienerių metų abipusių
Ir šiuo metu A. Siutas tebeva ir su daugiau, pirmieji atsiliepė
nėm kambarius galima užsisa
Po oficialiosios dalies bus ir
das ir jo nariai. „Stitch in time
paskyrė 350,000 dol. Iki dabar įsipareigojimu sutartį su Weigel
J
a
n
e
ir
Zenonas
Mažonai
iš
dovauja vienai Čikagos lietuvių
kyti, skambinant tiesiai į
LF yra išdalinęs daugiau kaip Broadcasting Co. Nuo šiol kiek meninė programa, o ateitininkų radijo programų, kuri labai po Toronto, Canada. Su stambios — savęs nine" — sako angliškas
Hyatt Regency 0"Hare tel:
keturis milijonus dolerių lietu vieną šeštadienio rytą Čikagos organizacija turtinga įvairių sri puliari vietinių lietuvių tarpe. Draugo fondo mecenatės toly priežodis. Dar šiandien suteiki
(847)696-1234.
vių švietimui, kultūrai, jauni ir priemiesčiu lietuviai gali čių menininkais ir muzikos in- Ji girdima kiekvieno sekmadie giai padvigubinta suma, jie su me dvigubą paramą Draugo fon
strumentuose,ir dainose, ir taut.
dui, pasinaudodami „Matching
„Draugo" paskirtis — teikti mui ir kitiems lietuviškiems gauti savotišką dovaną: jų tele šokiuose, ir deklamacijose.
nio ryte, nuo 7 iki 8 vai. per teikė dvigubą paramą Draugo
Fund" programa.
informacijas, būti lietuviškos reikalams, ir dar psakyręs dau vizoriai nušvinta ir prabyla
WCEV stotį (1450 AM banga). fondui.
Po
programos
bus
vaišės,
o
giau
negu
milijoną
dolerių
at
lietuviškai. Tačiau norint iš
veiklos veidrodžiu ir, kiek
Dvigubą paramą per šiuos du
Per ją, šalia kitų įdomių dalykų,
tesėti įsipareigojimus ir iš geram orui esant, sodo ąžuolyne galima girdėti ir buvusio ilga mėnesius Draugo fondui gali su
Pavasario vajaus įnašai
įmanoma, atlikti paslaugas sikuriančiai Lietuvai.
laikyti programą šiais metais, bus malonumo vyresniesiems mečio „Margučio" radijo vedėjo teikti kiekvienas DF narys ar
savo skaitytojams. Yra labai
Po 200 dolerių:
papolitikuoti ir problemas sa
malonu, kai gauname tokio tu
Ruošiama ypač šauni vaka taip pat pratęsti sutartį ateinan vas, čia, ir Lietuvos pakedenti, Petro Petručio trumpus komen rėmėjas, padidinęs įnašus su
Jane ir Zenonas Mažonai, To
rinio laiškelius ir dar priedą — ronė — gegužės 17 d.. 7 vai., čiais, reikalinga ir plačiosios
tarus ar reportažus įvairiausiais 200 dolerių ar daugiau, todėl ronto, Canada.
ar
net
„išspręsti",
o
jaunimui
auką. Skaitytojų įvertinimas Jaunimo centro kavinėje. Maty lietuviškos visuomenės parama.
visi kviečiami nepraleisti šios
Stasys ir Ona Budėjai, iš viso
erdvė gamtoje — palakstymas ir klausimais. Taip pat čia yra ga
mums ypač svarbus ir džiu sime ir girdėsime ištraukų, Rengiant televizijos programas
geros progos Draugo fondui pri
limybė
programos
metu
pa
400
dol., Palos Hts. IL.
sportas.
ginantis. Iš Clevelando mums arijų, '-okio ir muzikos vaizda susidaro nemažai išlaidų: TV
skambinti ir pačiam pareikšti artėti prie reikiamo kapitalo.
Ritone
ir Teodoras Rudaičiai,
Šeimos
šventės
vaišėmis
besi
rašo: „Clevelando ateitininkų. juoste iš Kauno Valstybinio s t o t i e s transliacijos laiko
Ypač labai laukiami tūkstan iš viso 525 dol., a.a. Onos ir
savo nuomonę, perduoti žinią.
rūpinantys
prašo
kiekvieno
Ateities klubo, vardu reiškiame muzikinio teatro
s t a t y t ų nuoma, filmavimo ir redagavi
Ši radijo programa rengia sa tininkai — Draugo fondo garbės Mykolo Tonkūnų atminimui,
padėką už spausdinimą infor operečių bei muzikinių veikalų, mo įranga, medžiagos ir kt. vieneto narius padaryti tiek
vo
pokylį šį šeštadienį, gegužės nariai. Laukiami ir visi kiti, su Oak Lawn, IL.
macijos iš mūsų veiklos ir ypač kai ką jau girdėjome Čikagoje, Mūsų rėmėjai, kurie skelbiasi sumuštinių, kiek pats tikisi
11 d., 7 vai. vak., Jaunimo cent didesniu ar mažesniu įnašu.
P o 100 dolerių:
už straipsnius, spausdintus ruoštame pooperiniame kon TV laidose, padeda apmokėti tik suvalgyti ir dar du ar tris uždėti
Fondo tikslas yra ilgalaikis
re.
Joje
bus
paminėta
jos
vedėjo
Stasė Kazlienė, iš viso 600
netikėtai
užklydusiam
į
šventę
'Draugo' puslapiuose, garsinu certe, bet vaizdajuostė, paga dalį visų išlaidų. Kviečiame vi
dienraščio „Draugo" išlaikymas dol., Chicago, IL.
Anatolijaus
ŠI
u
to
sukaktis—jo
svečiui.
Tą
„davinį"
bus
galima
sius Kauno 'Leliumai' choro minta Lietuvos televizijai, yra sus, kas žiūrite šias laidas, savo
trisdešimtmetis prie mikrofono. išeivijoje. Parama vieninteliam
Antanas Valaitis, iš viso 400
koncertą, ruoštą Clevelande daug efektingesnė. Visuomenę dosnumu prisidėti prie lietuviš važiuojant į bažnyčią, ar atva
lietuviškam dienraščiui už dol., Eastlake, OH.
Bus
įdomi
meninė
dalis
(estra
žiavus
iš
bažnyios
palikti
Atei
balandžio 13 d. Žinios 'Drauge' kviečia „Margučio II'" globos kų TV programų paruošimo, ro
dos dainininkas J. Nakutavičius Lietuvos ribų, per „Draugą"
tininkų namų valgomajame.
Danutė ir Raimundas Korzopasiekia daugumą mūsų apylin komitetas ir užtikrina, kad bus dymo ir išlaikymo.
atvyksta iš Floridos), vakarienė, siekiant demokratijos įgyven- nai, iš viso 300 dol., Palos Hills,
Sendraugių
kolektyvo
narės
kės lietuvių ir paskatina juos apsauga, tad niekas neturėtų
Bet kokios informacijos šiais
šokiai ir kt.
IL.
renginiuose dalyvauti". Ateities dėl to nesiryžti į vakaronę at ir k i t a i s l i e t u v i š k o s TV ateina į pagalbą jaunimo globė
Žinant,
kad
mūsų
radijo
va
Po 50 dolerių:
joms,
paimdamos
vaišių
rūpes
x
Zita
ir
Julius
Širkai.
Palos
klubo pirm. yra Romas Bridžius, vykti.
Pelnas
s k i r i a m a s klausimais teiraukitės telefonu
landėlės,
panašiai
kaip
ir
Jonas Abraitis, Oak Lawn, IL.
tį
ir
kitas
šventę
liečiančias
de
Hills,
IL,
Christopher
Roiždininkė, atsiuntusi 50 dol. „Margučiui".
708-969-2777 arba adresu: P.O. tales. Vienetams vadovaujantys lietuvių spauda, labai sunkiai
Aldona Markelienė, iš viso
dowskas Jr, Davie FL, ir Julie
auką — Birute Kasperavičienė.
Box 215, Downers Grove, IL asmenys prašomi pranešti verčiasi, didesnis publikos daly
Kowrak, Philadelphia PA, visi 250 dol., Oak Lawn, IL.
Ačiū!
„JAV LB Cape Cod apylin 60515.
Antanas ir Emilija Paužuo
pavardę nario, atliksiančio vavimas padėtų ne tik pagerb globoja po vieną našlaitį Lietu
kės, valdyba nutarė skirti 50
A r v y d a s R e n e c k i s veiklos pranešimą šventės ti nusipelniusį jos vedėją, bet
liai,
iš viso 250 dol., Chicago, IL.
voje. Pratęsdami globą kitiems
Daytona Beach Lietuvių
dol. auką, spaudai paremti.
duotų
šiek
tiek
pajamų
tolimes
metu,
ar
kilus
neaiškumams
Juozas
ir Birutė Kasperavi
metams,
atsiuntė
po
$150.
klubas i per iždininkę Daną SilValdyba linki ir toliau sėkmės
x Baltu- M o n u m e n t s , Inc., (liečiantiems šventės oficialiąją nei veiklai. Todėl laukiama kuo Dėkojame! „Lietuvos Naš čiai, iš viso 350 dol., Seven Hills,
bajonenęi. Ormond Beach, FL.
Jums, dirbantiems kilnų dar 2621 W. 71 Street. Chicago. IL. dalį) skambinama dr. Onai Dau didesnio svečių būrio.
laičių globos" komitetas, OH.
vel atsiuntė „Draugo" laikraš
bą", taip rašo Cape Cod LB Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių girdienei tel.: (708) 325-3277.
E.Š. 2711 W. 71 S t , Chicago, IL
Petras Žilinskas, iš viso 250
čiui 100 dol. Esame dėkingi už
apylinkės valdybos iždininkė paminklai, žemiausios kainos,
J a d v . D.
dol., Lyndhurst, OH.
60829.
auką. parodytą nuoširdumą,
Irena A. Jansonienė. atsiuntusi geriausiomis sąlygomis.
Lietuvių fondo Palikimų
Antanas ir Vanda Brazdžiū
pagalbą ir mūsų pastangų įver
(sk)
auką ir laiškelį. Esame labai
'sk)
Pedagogas Domas Velička, komisijai pirmininkauja pa
nai, iš viso 300 dol., Palos Park,
tinimą, leidžiant vienintelį
x
Šį
sekmadienį,
gegužės
dėkingi.
x N A M A M S PIRKTI PA buvęs Pedagoginio lituanistikos tyręs advokatas Algirdas Os- 12 d. Šaulių namuose rengiama IL.
lietuviu dienraštį užsienyje.
instituto direktorius, miręs tis, jau daugiau kaip 8 metai LF šokių popietė. Pradžia 12 vai.
Henry Kačinskas, Oakbrook
x J o a n a Balsis, Monroe MI, SKOLOS duodamos mažais mė
1972 m., bus prisimintas insti tarybos narys, buvęs LF val Visi kviečiami atsilankyti ir Terrace, IL.
K. Automobilio, namų ir li
jau keli metai globoja našlaitį nesiniais įmokėjimais ir priei
tuto ruošiamame vakare birže dybos pirmininkas. Jam talkina praleisti linksniai laiką.
gos draudimas atvykusiems iš
Po 25-20 dolerių:
Lietuvoje. Pratęsdama globą ki namais nuošimčiais. Kreipkitės
lio 1 d. Jaunimo centre, minint LF steigėjas dr. Ferdinandas
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
Juozas ir Diana Noreikos, iš
(sk)
tiems metams, atsiuntė $150 — į Mutual Federal Savings,
jo 90-tąją gimimo sukaktį.
tis pas A. Lauraitį. A. & L. In
Kaunas, LF tarybos narys nuo
metinį globos mokestį. Dėko 2212 West Cermak Road. Tel.
x TRANSPAK
praneša: viso 175 dol., Beverly Shores,
surance Agency. 9439 S. Kedpat pirmosios LF tarybos
jame! ,JJetuvos Našlaičių glo (312) 847-7747.
„1996 m. pradžioje Lietuvoje IN.
Apolonija Vitkuvienė, West
zie Ave., Evergreen Pk., IL
sudarymo
1962
metais,
ir
Nijolė Varnienė, iŠ viso 120
(sk)
b o s " komitetas.
buvo įregistruotos 777 leidyklos,
Hartford, CT, pridėjo 105 dol.
60805-2325. Tel. 708-422-3455.
jaunosios
kartos
profesionalas
dol.,
Slidei, LA.
x
Greit
p
a
r
d
u
o
d
u
v
i
e
n
o
s
ir
(sk)
331 žurnslas, 535 laikraščiai,
auką, siųsdama „Draugo" pre
(sk)
Stefanie Ričkute, iš viso 60
dviejų š e i m ų namus Chicagoje numeratos moker.tį. Ši pagalba advokatas Vytenis Kirvelaitis, 147 spaustuvės ir įmonės,
šiais metais LF suvažiavime
Advokatas
kurios turi poligrafijos įrangą. dol., Putnam, CT.
x Š.m. gegužės mėn. 19 d., ir apylinkėse. Skambinkite yra meilės dovana lietuvių
trečią kartą išrinktas trejų
Algirdas Čepulis, iš viso 40
RE/M
AX
RE
ALTORS,
Rimas
Spaustuvių, kurios spausdino
dienraščiui užsienyje. Su nuošir
GINTARAS P. Č E P Ė N A S sekmadienį, tautinių šokių gru
metų kadencijai. Komisija
dol.,
Philadelphia, PA.
Stankus,
tel.
(312)
586-5959
ar
periodinius
leidinius
yra
apie
džiais padėkos žodžiais, linkime
6436 S. Pulaski Rd Chiugo, IL 60629 pė „Lietuvos vyčiai" kviečia į
rūpestingai ir sėkmingai tvarko
Visiems
nuoširdus ačiū.
60".
Pinigai,
siuntiniai
ir
ko
ba
(708)
425-7161.
rėmėjai malonaus pavasario.
(Vi N. J šiaure nuo 3alzeko muziejaus) koncertą-vakaronę Jaunimo
visų palikimų reikalus bei
F o n d o iždininkas
mercinės siuntos į Lietuvą.
(sk)
Tel. 312-582-4500
centre, didžiojoje salėje. Pra
x Travel Centre, Ltd. siū atlieka daug darbų. Šiuo metu Maisto siuntiniai. TRANS
14325 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 džia 3:00 v. p.p. Be šokėjų, pro
x Dr. L e o n a s Kriaučeliūpalikimai LF sudaro didelę ar
Tel. 70S-301-4866
x Per Balį Brasauską gau
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
gramoje d a l y v a u s pamėgti nas, Marija Kriaučiūnienė ir lo skrydžius į Lietuvą ir vi
ti keturių milijonų dolerių
Valandos pagal susitarimą.
sus
pasaulio
kraštus
pigiausio
tos aukos Lietuvos partizanų
DL, tel. 312-436-7772.
dainininkai iš Lietuvos — Algi J u r g i s L e n d r a i t i s k a l b ė s
sumą, arba beveik pusę pagrin
mantas Barniškis ir Alfonsas „Saulutės Atviro žodžio fo mis kainomis. Kreiptis į Te
(sk) šalpai: $50 Baltimorės Lietuvių
dinio kapitalo.
resę
Lesniauskienę,
tel.
847Bendruomenė; $25 Vincas
Advokatas Jonas Gibaitis
Seniūnas. Vaišinsimės kava, ar rume" penktadienį, gegužės 17
x
s
a
u
l
u
t
ė
"
,
Lietuvos
vaikų
526-0773.
(sk)
Daulys;
$10
Vytautas
6247 S. Kedzie Avenue
bata, pyragėliais. Kviečiame! d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių
x Jei reikia Įsigyti vairavi globos būrelis dėkoja už aukas Bačanskas ir $5 Vladas
x
Prieš
užsisakydami
pa
Chicago. IL 60629
Automobiliai bus saugojami.
centro B o č i ų menėje. Tema:
mo teises (IL Driver's License), padėti našlaičiams, invalidams Bačanskas. William Unakis
Tel. (1-312) 776-8700
(sk) Talka Lietuvai — Pagalba gyve m i n k l ą , aplankykite St. kreipkitės į Ed. Šumaną, tel.
vaikams ir daugiavaikėms šei gyvenantis Morton, IL jau pa
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak.
x DĖMESIO VIDEO! APA nantiems Lietuvoje (Mercy Lift), Casimir Memorialą, 3914 W. 1-708-246-8241. A i padedu
moms Lietuvoje: dr. Aras Žlio- aukojo L.P.G. fondui $300.
l
l
l
t
h
St.
Turime
didelį
pasirin
ŠeStad 9 v r. iki i vai d
RATU SAVININKAI! Nore pagalba atvežant gydytis Ame
pensininkams.
ba $150, Nijolė Kersnauskaitė Visiems aukotojams Lietuvos
darni t:krai kokybiškai išversti rikoje („Vaikų viltis"), pagalba kimą: matysite granito spalvą,
(sk)
$20, Lawrence Rakunas $60, Partizanų globos fondas dėkoja.
ADVOKATAS
video įrašus iš Lietuvoje naudo Lietuvos žemės ūkiui ir žmo dydį ir t.t. Gaminame pamink
Stanley Balzekas $25, Donald Jūsų paramą palengvina sunkią
x Juozas Bacevičius patar
Vytenis Lietuvninkas
jamos PAL sistemos į amenkie- nėms (įkūrimas Kaune mažųjų lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
4536 W. 63th Street
tiškąją N'TSC :r atvirkščiai, gyvulių ligoninės, kur mokomi pageidavimą, brėžinius. Prieš naus namų, apdraudų, „income Petkus $100, Teresė Les buvusių partizanų gyvenimą.
Chicigo, IL 60629
kreipkitės, INTERVIDEO. Mū instituto studentai ir įrengtos pastatant paminklą, galėsite tax" reikalais ir įsigyjant niauskiene (Travel Centre. Ltd. I Ačiū aukotojams. Aukas siųsti:
Standard
(Skersai gatves nuo „Draugo")
su adresas I N T E R V I D E O , laboratorijos tirti žmonėms apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa vairavimo teises. Casa Blan- $100. Labai ačiū! „Saulutė", L.P.G. F u n d ,
Tel. 312-284-0100
Federal
Bank,
AccL
# 663777,
419
Weidner
Rd.,
Buffalo
darytas,
kaip
buvo
jūsų
pagei
ca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
3533 S. Archer Ave., Chicago, pavojingas gyvulių ligas, pvz.
Kasdien 9-6 vai. vak
4192
S.
Archer
Ave.,
Chicago,
Grove,
IL
80089.
TAX
ID
dauta.
Sav.
Lilija
ir
Vilimas
cago, IL. tel. 708-403-7334, ar
IL 60609. Tel. 312-927-9091. pasiutkarvių liga;. Visi kviečia
šeštadieniais ir vakarais
IL
60632.
136-3003339.
Nelsonai.
Tel.
312-233-6335.
ba
312-778-2233.
mi į įdomią vakaronę
Sav. Petras B e r n o t a s .
pagal susitarimą
(sk)
(sk)
(sk>
(sk;
(sk)
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