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Po išpuolių stiprinama 
Lietuvos konsulato Sankt 

Peterburge apsauga 
Vilnius, gegužės 16 d. (AGEP) 

— Lietuvos konsulato Sankt Pe
terburge apsauga stiprinama 
policinėmis ir diplomatinėmis 
priemonėmis po išpuolių, kurie 
siejami su artėjančiais rinki
mais Rusijoje. 

Lietuvos ambasada Rusijoje 
šią savaitę įteikė protesto notą 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijai, kurioje reikalaujama ga
rantuoti Lietuvos diplomatinių 
įstaigų saugumą. Panašią notą 
Rusijos Užsienio reikalų mini
sterijos (URM) atstovybei Sankt 
Peterburge ir laišką šio miesto 
merijai nusiuntė nuo išpuolių 
nukentėjęs Lietuvos generalinis 
konsulatas antrajame pagal dy
dį Rusijos mieste. 

Tuo tarpu Lietuvos pajėgomis 
sustiprinta apsauga konsulate, 
kuriame dabar naktimis vietoj 
vieno policininko budi du pa
reigūnai. 

Diplomatinių ir policinių ap
saugos priemonių imtasi po 
virtinės išpuolių prieš konsu
latą šį mėnesį. Gegužės mėnesį 
iki šiol neišaiškinti asmenys du 
kartus nupjovė konsulato tele
fono laidus ir nuplėšė valstybine 
trispalvę nuo jo pastato. Pasak 
generalinio konsulo Edvardo 
Gružo minėtieji išpuoliai yra 
„priešrinkiminis sindromas", 
greičiausiai sietinas su šį 
sekmadienį vyksiančiais Sankt 
Peterburgo vietos valdžias rin
kimais. 

Vėlų gegužės 9-osios vakarą 
po viešų iškilmių Rusijoje minė
tos Pergalės dienos proga, agre
syviai nusiteikusių penkių šešių 
vyriškių grupė nuplėšė nuo kon

sulato fasado Lietuvos vėliavą, 
perlaužė jos kotą ir išsinešė. 
Vėliavą užpuolikai pasiekė su
lipę vienas kitam ant pečių. Į 
konsulate budėjusio policininko 
raginimą pasitraukti jie nerea
gavo. 

Lietuvos pareigūnas iš diplo
matines įstaigas saugančios 
Vidaus reikalų ministerijos kuo
pos „Vytis" negalėjo imtis jokių 
priemonių prieš užpuolikus, nes 
jo jurisdikcija nesiekia už kon 
sulato durų. Už konsulato išori
nės teritorijos saugumą atsako 
Rusijos milicija, tačiau, ji, nepai
sant daugkartinių konsulato 
darbuotojų reikalavimų, naktį 
priėjo nebudi. Pasak konsulato 
apsaugos atstovų, tuoj po išpuo
lio buvo susisiekta su miesto 
milicija, tačiau jos atstovai at
vyko tik po ketvirčio valandos 
ir užpuolikų nesurado. 

Nuo 1993 m. Sankt Peterbur
ge dirbantis generalinis kon
sulas Edvardas Gružas sako, 
kad iki pastarojo meto prieš 
konsulatą jokių rimtesnių iš
puolių nebuvo, todėl juo labiau 
neramina net trys jų per vieną 
mėnesį. Pokalbyje su korespon
dentu jis reiškė viltį, kad abie
jų valstybių santykiams priešiš
kai nusiteikusios jėgos bus su
tramdytos ir nepadarys dides
nės žalos „labai geriems" kon
sulato santykiams su Senki. Pe
terburgo valdžia. 

Saugumo problemų iki šiol yra 
turėjusi tik Lietuvos ambasada 
Varšuvoje ir konsulatas Seinuo
se, kur ne kartą išniekinta 
Lietuvos valstybinė simbolika. 

Amb. A. Eidintas Lietuvai 
atstovaus ir Meksikoje 

Vilnios, gegužės 16 d. — Lie
tuvos ambasadorius JAV Alfon
sas Eidintas gegužės 14 d. įteikė 
skiriamuosius raštus Meksikos 
prezidentui Ernesto Zedillo. 
Nuo šiol ambasadorius A. Eidin
tas atstovaus Lietuvai ne tik 
JAV ir Kanadoje, bet ir Meksi
koje. 

Kalbėdamas po antradienį 
vykusios oficialios skiriamųjų 
raštų įteikimo ceremonijos, 
Meksikos prezidentas pareiškė 
padėką Lietuvos prezidentui 

Lietuva ir Lenkija 
pasirašys laisvos 
prekybos sutartį 

Vilnius, gegužės 14 d. (AGEP) 
— Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių vadovai kitą mėnesį ke
tina pasirašyti laisvos prekybos 
sutartį, kuri Vilniui ypač svar
bi, siekiant narystės Vidurio 
Europos laisvos prekybos erd
vėje - CEFTA. Sutartį planuo
jama pasirašyti per Lietuvos ir 
Lenkijos premjerų,Mindaugo 
Stankevičiaus ir V/lodzimierz 
Cimoszewicz susitikimą Varšu
voje, kuris numatomas birželio 
pabaigoje. 

Oficialaus vizito programa ap 
tarta antradienį per M. Stanke
vičiaus ir Lenkijos ambasado
riaus Jan Widacki susitikimą, 
pranešė vyriausybės atstovas 
spaudai. Per vizitą gali būti 
pasirašyti ir kiti tarpvalsty
biniai dokumentai, įskaitant pa
sienio tarnybų bendradarbiavi
mo, prekybos kreditavimo ir 
investicijų susitarimus. Lenki
jos ambasadorius siūlė dar ap 
lankyti Lenkijos istorijos ir 
kultūros centrą Krokuvą. 

Seimas pradėjo svarstyti 
Europos asociacijos sutarties 

ratifikavimą 

Algirdui Brazauskui ir perdavė 
linkėjimus lietuvių tautai, 
eikšdamas viltį, kad santykiai 

i arp abiejų tautų bus sėkmingi 
ir toliau plėtojami. 

Pasak Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos ir 
spaudos skyriaus pranešimo, 
pokalbyje dalyvavęs Meksikos 
užsienio reikalų ministras Jose 
Angel Gurria Trevino pažymėjo, 
kad Meksika rengia dvišalio 
kultūrinio ir mokslinio bend
radarbiavimo metmenis. Sie
kiant įgyvendinti šį projektą, 
politiko manymu, būtų labai 
naudingi abiejų valstybių aukš
to rango pareigūnų vizitai. 
Meksika šiuo metu ruošiasi 
paskirti garbės konsulą Lie
tuvoje. 

Išvakarėse ambasadorių A. 
Eidintą priėmė Meksikos 
Užsienio reikalų ministras 
Angel Gurria. Pokalbyje buvo 
aptarti dvišalių santykių 
plėtojimo klausimai, Meksikos 
politika Europos šalyse, Lie
tuvos integracija į Europos 
Sąjungą, taip pat Lietuvos bei 
Meksikos galimybės ekonomi
niam bendradarbiavimui. Po
kalbyje dalyvavo ir Lietuvos 
garbės konsulas Meksikoje dr. 
Dominique Verut. 

Tą pačią dieną ambasadorius 
Eidintas susitiko su Meksikos 
užsienio reikalų ministro pava
duotoju daugiašaliams santy
kiams Sergio Gonzalez-Galvez 
bei užsienio reikalų žinybos Va
karų Europos skyriaus departa
mento direktoriumi ambasado
riumi Jorge Chen, ministerijos 
protokolo skyriaus pareigūnais. 

Meksikos ambasadorius 
Lietuvai reziduoja Švedijos 

Nors šiemet vel Lietuvoje atkurta Gegužes 1-osiot. -vonte, dauguma Vilniaus gyventojų nuo dar
bo laisva diena pasinaudojo ne iškilmėms, o bulv.-ms sodinti Kai kuriose Vilniaus seniūnijose 
buvo iškabintos Lietuvos vėliavos, kitose ne Kaip pastebi „Lietuvos aidas", Vilniaus miesto taryba 
nebuvo įsakiusi iškelti vėliavas Ministerijos nebuvo iškėlusios vėliavų. „Šiaurės Atėnų" 
savaitraščio darbuotojai su sovietinių laikų maskaradiniais kostiumais pasirodė senamiesčio 
gatvėse, pastebėję, kad nuo 1990 m. iki šiol nebuvo progos, kaip senais laikais, pasišaipyti iš 
tos šventės. 

Nuotr. R. Suikos „Lietuvos aide 

LDDP pradeda sudarinėti 
rinkimų sąrašą 

Vilnius, gegužės 15 d. (AGEP) 
Šį šeštadienį valdančioji Lie

tuvos Demokratinė Darbo Par
tija rinksis į savo Penktojo 
suvažiavimo pirmąją dalį, ku
rioje rinks partijos pirmininką, 
tvirtins abėcėlinį Seimo rinki
mų kandidatų sąrašą, diskutuos 
dėl partijos rinkimų programos. 
Pagrindinį pranešimą apie pa
dėtį valstybėje ir partijoje skai
tys laikinasis LDDP pirminin-

Suvažiavimo pirmojoje dalyje 
abėcėlinis sąrašas dar gali būti 
papildytas keliais nariais, o po 
to bus balsuojama dėl kiekvieno 
kandidato. Pagal jų surinktą 
balsų skaičių bus suformuotas 
vadinamasis rinkimų sąrašas. 
Pasak Karoso, nedideles patai
sas po to dar galės padaryti 
ekspertų grupė, o galutinai są
rašas bus patvirtintas antrojoje 
suvažiavimo dalyje rugsėjo 7 

kas, Seimo pirmininkas Česlo- dieną. Vienmandatėse apygar-
vas Juršėnas. 

Jo pavaduotojas bei parlamen
to LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas Justinas Karosas tre
čiadienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad LDDP tarybos patvir
tintame suvažiavimui abėcėli
niame rinkimų sąraše yra apie 
110 kandidatų, kuriuos pasiūlė 
vietinės partijos organizacijos. 
Slaptai balsuojant partijos tary
bos posėdyje, iš sąrašo buvo 
išbraukti trys kandidatai, įskai
tant Seimo ekonominių nusikal
timų tyrimo komisijos pirminin
ką Vytautą Petkevičių. 

Oras Lietuvoje 
Vflnius, gegužės 16 d. (AGEP) 

— Šią savaite Lietuvoje buvo la
bai šilta — iki 25 laipsnių Celsi
jaus (77 F) dienomis ir apie 15 
C (59 F) laipsnių naktimis. Pra
našaujamų liūčių ir vėtrų kol 
kas nebuvo. Labai šiltu trečia
dienio vakaru džiaugėsi LIFE 
teatro festivalio rengėjai ir 
žiūrovai. 

Šiltas oras pranašaujamas ir 
savaitgaliui. Vandens tempera
tūra Baltijos jūroje ties 
Klaipėda 14 C (58 F) laipsnių, 
Kuršių mariose ties Nida — 13 
C (55 F), Nemune ties Druski
ninkais - 21 C (70 F), Kauno 
mariose ties Birštonu 20 C (68 
F) laipsnių. 

Pamaryje vis dar apsemti pen
ki kaimai ir apie 10,000 hektarų 
žemės. Paprastai potvyniai pa
maryje baigiasi balandžio pabai
goje. 

sostinėje Stokholme. Lietuvos 
ambasadorius A. Eidintas rezi
duos JAV sostinėje. Būtini 
ryšiai bus palaikomi per Mek
sikos ambasadą Washington, 
DC. 

dose kandidatai bus keliami pa
gal šį sąrašą. 

LDDP valdyba tuo tarpu atsi
sakė skelbti sąrašą, bet pirmi
ninkas patvirtino, kad sąraše 
yra šalies premjeras Mindaugas 
Stankevičius. 

Žurnalistams taip pat buvo 
perskaitytas buvusiojo premjero 
ir LDDP pirmininko Adolfo Šle
ževičiaus pareiškimas, kuriuo 
paneigta informacija spaudoje 
apie jo ketinimus išstoti iš par

tijos. Jis pareiškė tik pasitrau
kiąs iš aktyvios politinės veik
los. Kol kas jo nėra ir prelimi
nariame rinkimų sąraše. 

Maždaug 10,000 narių turin
čios LDDP suvažiavime daly
vaus 484 delegatai. I šį suvažia
vimą atvyks mažiau svečių iš 
darbiečiams giminingų užsienio 
partijų. Tarp dešimt svečių iš 
septynių užsienio šalių kairiųjų 
partijų, laukiama atvykstant 
Lenkijos socialdemokratų pir
mininko, buvusiojo premjero Jo-
zef Oleksy. 

Suvažiavimas vyks vyriausy
bės rūmuose. Paklaustas apie 
partijos finansinę būklę, J. Ka
rosas sakė, kad padėtis nėra 
linksma. Rinkimams LDDP ke
tina kurti fondą. Č. Juršėnas 
sakė, kad LDDP „ne konserva
toriai ir nėra finansuojami iš už
sienio". 

Darbiečiai taip pat tikisi, kad 
„vienokia ar kitokia forma" dė
mesį suvažiavimui parodys ir 
Lietuvos prezidentas, buvęs 
LDDP pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. 

Vflnius, gegužės 16 d. (AGEP) 
— Lietuvos Seimas ketvirtadie
nį pradėjo svarstyti asocijuotos 
narystės Europos Sąjungoje su
tarties ratifikavimą ir pritarė jo 
pateikimui. Už tai balsavo 52 
Seimo nariai; vienas buvo prieš 
ir du susilaikė. Pernai birželio 
12 d. Liuksemburge pasirašytą 
sutartį Seimui ratifikuoti antra
dienį pateikė prezidentas Algir
das Brazauskas. 

Užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys, pristatydamas su
tarties ratifikavimo projektą 
Seimui, pažymėjo, kad iki šiol 
sutarti su Europos Sąjunga yra 
ratifikavę Suomijos, Švedijos, 
Danijos ir Austrijos parlamen
tai bei pats Europos Parlamen
tas. Ministro nuomone, daugelis 
valstybių lūkuriuoja norėdamos 
ratifikuoti sutartis su visomis 
trimis Baltijos valstybėmis, iš 
kurių tik Lietuva nėra ratifi
kavusi šio dokumento. „Manau, 
kad ratifikavę sutartį, rudenį 
galime tikėtis ratifikavimo 
bangos kitose ES valstybėse", 
sakė ministras. 

Atsakydamas į Seimo narių 
klausimus, ministras Gylys pa
žymėjo, kad ratifikavimo proce
dūrą galima pradėti, nelaukiant 
Konstitucijos 47 straipsnio, 
draudžiančio žemės pardavimą 
užsieniečiams, pataisos. Tačiau 
ją ratifikuoti bus galima tik tuo
met, kai bus pataisyta Konstitu-

Liberalai kritikuoja Vietinių 
rinkliavų įstatymą 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Seime priimtas Vietinių rink-
liavų įstatymas pažeidžia 
savivaldybių teises bei in
teresus, teigiama Lietuvos 
Liberalų Sąjungos pareiškime, 
išplatintame pirmadienį. Lie
tuvos liberalai konstatuoja, jog 
savivaldybių teisių varžymas 
tęsiasi jau kelerius metus, o 
minėtas įstatymas „tęsia šią 
antidemokratinę tradiciją" ir 
pažeidžia „Europos vietos savi
valdos chartijos' 9-ąjį straipsnį. 

Vietos rinkliavų įstatymas 
skelbia, kad nuo birželio 1 d. 
daugelis savivaldybių anksčiau 
įvestų mokesčių tampa neteisė
tais. „Priimdami šį įstatymą, 
Seimo nariai nepagrįstai apribo
ja savivaldybių teises ekonomi
niais svertais reguliuoti auto
mobilių eismą bei jų pasista
tymą specialaus režimo teritori
jose, atima galimybes reguliuo
ti gyvūnų laikymo taisykles, 
spręsti vietos biudžetų forma
vimo klausimus", teigiama 
rašte. 

Lietuvos liberalai pareiškime 
prašo prezidentą „nepasirašyti 

cija. Kaip žinoma, antrasis Kon
stitucijos pakeitimo balsavimas 
numatytas birželio 20-ąją. 

Ratifikuoti anksčiau, nei bus 
pataisyta Konstitucija, negali
ma, sakė ministras, nes tarptau
tinė sutartis yra Lietuvos teisi
nės sistemos dalis, kuri negali 
prieštarauti Konstitucijai. „Tai 
Konstitucijos viršenybės prin
cipas, kuris turi būti išlaiky
tas", pažymėjo ministras. 

Už sutarties ratifikavimą 
pasisakė užsienio reikalų komi
teto pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, jo pavaduotojas LDDP 
frakcijos narys Algirdas Gricius 
bei socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis. A. Gricius taip pat 
pabrėžė, kad Konstitucijos 
pataisos priėmimas ir Asociaci
jos sutarties ratifikavimas pa
greitintų sutarčių su Baltijos 
valstybėmis ratifikavimo pro-
dama Lietuva kenkia ne tik sa
vo, bet ir Latvijos bei Estijos in
teresams, sakė A. Gricius. 

Jis taip pat bandė nuraminti 
Seimo Žemdirbių bei agrarinio 
komiteto nuomonę skelbusio 
LDDP nario Albino Albertyno 
nerimą, kad Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą, jos žemės ūkis 
bus nereikalingas ir 20% žmo
nių praras pragyvenimo šaltinį. 

A. Albertynas pasisakė prieš 
sutarties ratifikavimą ir krei
pėsi į rinkėjus, ragindamas atsi
minti, kas balsuos už tai kitų 
Seimo rinkimų dieną. 

Savivaldybės skundžiasi, kad 
centralizuojama valdžia 

Vietos rinkliavų įstatymo ir pa
teikti Seimui pataisas, atitin
kančias 'Europos vietos savi
valdos chartijos' reikalavimus". 

Liberalai siūlys 
radikalių permainų 

programą 

Vilnius, gegužės 13 d. (AGEP) 
— Lietuvos Liberalų Sąjunga 
baigia ruošti savo rinkiminę 
programą, kuria siūlo iš esmės 
keisti mokesčių sistemą. Libe
ralų Sąjungos seminare praėjusį 
savaitgalį aptarta rinkimų 
programa, kurioje numatoma 
pereiti prie netiesioginių mo
kesčių ir, mažinant iš biudžeto 
tiesiogiai perskirstomas lėšas, 
palaipsnui atsisakyti įmonių 
pelno ir asmeniškų pajamų mo
kesčių. Liberalai siūlo žymiai 
išplėsti savivaldybių teises ir 
pasisako už apskričių valdytojų 
ir seniūnų rinkimus, o ne sky
rimą, pranešė liberalų atstovas 
spaudai. 

Galutinai savo rinkiminę 

Vflnius, gegužės 16 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ketvirtadienį susi
tiko su apskričių valdytojais ir 
aptarė, kaip vyksta funkcijų 
perėmimas iš savivaldybių ir 
ministerijų. Pagal įstatymą 
visas apskritims numatytas 
funkcijas savivaldybės ir mi
nisterijos turi perduoti iki 
gruodžio 1 dienos. 

Apskričių valdytojai pažymė
jo, kad didesnių nesutarimų su 
savivaldybėmis nekyla, tuo tar
pu ministerijos gana nenoriai 
perduoda numatytąsias funkci
jas, pranešė prezidento atstovė 
spaudai. Valdytojai taip pat 
kalbėjo apie žemės grąžinimo 
bei kompensacijų už žemę išmo
kėjimo problemas, lėšų ir pa
talpų stygių. 

Tačiau Lietuvos Savivaldybių 
Asociacija (LSA) pareiškė pro
testą prieš savivaldybių teisių 
ribojimą, jos vertinimu, apskri
čių įgaliojimų plėtimo sąskaita. 
Ketvirtadienį išplatintame LSA 
prezidento Alio Vidūno pasira
šytame pareiškime teigiama, 
jog apskričių įgaliojimai vis 
plečiami, bet ne ministerijų ir 
kitų centrinių tarnybų, o savi
valdybių sąskaita. 

Rašte teigiama, jog „praktinė 
veikla bei patirtis rodo, kad 
Seimo ir vyriausybės veiksmai 
per pastaruosius dvejus metus 
yra priešingai deklaruojamiems 

programą Liberalų Sąjunga ke
tina priimti birželio 8 d. Vilniuje 
vyksiančioje konferencijoje. Lie
tuvos liberalai neturi atstovų 
Seime, o ir savivaldybėse jų la
bai nedaug. 

Liberalų programoje numato
ma draudiminė medicina, profe
sionali kariuomenė, radikalios 
reformos bankininkystės, socia
linio draudimo ir švietimo sri
tyse. 

tikslams", įstatymai kaita
liojami taip, kad savivaldybių 
teisės vis labiau ribojamos. 

Savivaldybių Asociacija 
teigia, jog iš savivaldybių 
įstatymais atimtos beveik visos 
teisės valdyti joms priskirtą 
žemę ir jos tampa vis bejėgiš
kesnės, negalinčios spręsti nei 
vietos bendruomenių, nei ekono
minių bei socialinių problemų. 

Pareiškime sakoma, jog kovo 
mėnesį vyriausybė, pažeisdama 
Vietos savivaldos ir valstybės ir 
savivaldų biudžeto įstatymus, 
sumažino biudžetuose numaty
tas lėšas švietimui ir perdavė 
jas apskričių valdymo aparatui 
didinti, o savivaldybių valdo
mas turtas pradėtas neteisėtai 
pardavinėti apskritims. 

„LSA negali taikstytis su to
kiais centrinės valdžios veiks
mais ir yra priversta pareikšti 
protestą dėl savivaldybių teisių 
varžymų bei visiško savivaldy
bių interesų ignoravimo", pažy
mima rašte. 

KALENDORIUS 
Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 

popiežius, kankinys (mirė 526 
m.); Venancvjus, Erikas, Julita, 
Erdvilas. 1920 m. gimė pop. Jo
nas Paulius II. 

Gegulės 19 d.: Septintas 
Velykų sekmadienis. Celesti-
nas. Prudencija, Alkuinas, Gil-
vinas, Taura. 1890 m. gimė 
kompozitorius, aktorius, visuo
menininkas Antanas Vanagai
tis. 

Gegužės 20 d.: Šv. Bernar 
dinas Sienietis, kunigas (1380-
1444); Alfreda, Augmantė, Vy
ginte. Viktorijos diena (šventė 
Kanadoje). 

Gegužes 21 d.: Teobaldas. 
Valentas, Viktorija, Vaidevutis, 
Vydmina. 1563 m. mirė pirmo
sios lietuviškos knygos autorius 
Martynas Mažvydas. 
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GYVENIMO 

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

KATAUKIŠKAS JAUNIMAS 
- LIETUVOS SIELA IR 

KRYPTIS 
DR. PETRAS VYTENIS KISIELIUS 

Pro gaivius žaliuojančius 
pušynus sena klebanti mašina 
dundėjo nežinomu siauru ir 
duobėtu asfalto kel iuku 
Eišiškių link. Iškabos visur 
lenkų, lietuvių ir dar kai kur 
rusų kalbomis. Keista buvo pra
važiuoti pašto įstaigą, papuoštą 
Lietuvos valstybės Vyčio ženk
lu šalia lietuviško „Paštas" bei 
lenkiško „Poczta" žodžių. Nei 
aš, nei vairuotojai mano globėjai 
— seselė Daiva ir Mindaugas — 
niekad nebuvome regėję šio 
Lietuvos kampo, kuris 1991-ųjų 
metų Gorbačiovo maišto metu 
palaikė kraštutinius komunis
tus sukilėl ius ir prašėsi 
Maskvos prieglobsčio. Tai dalis 
Lietuvos, į kurią kiti lietuviai 
nekelia kojos. Jautėmės, kad 
tikrai esame užsienyje. Žino
jome, kad ateitininkų Eišiškėse 
iš viso nebūta ir kad tik labai 
maža dalelė gyventojų save te
belaiko lietuviais. Savo mintyse 
svarstėme, kaip vietos lenkai ir 
baltarusiai gyventojai mus pri
ims, ar bus trintis, ar gali būti 
nemalonių išpuolių. Atvykome 
į tuščią Eišiškių mokyklą, be
veik, pirmi. Netrukus į nekū
rentas niūrokas mokyklos 
patalpas susibūrė 130 mokslei
vių ir 22 vadovai iš 70-ties po 
visą Lietuvą išsibarsčiusių 
Lietuvos ateitininkų kuopų. 
Visa tai vyko 1995 m. balandžio 
17 dieną. Prisimenu tą savaite 
su brangiausia nostalgija. Tai 
viena iš nuostabiausių savaičių 
mano lietuviškos veiklos is
torijoje. 

Jau nuo 1989 metų Lietuvoje 
atsikūrę ateitininkai kasmet 
moksleiviams ruošia rudens, 
žiemos bei pavasario akademi
jas — kursus. Prieš metus vykau 
į Eišiškes kaip moksleivių 
pavasario akademijos paskaiti
ninkas bei akademijos rektorius 
ir šias pareigas vykdžiau visą 
savaitę — nuo akademijos 
atidarymo iki uždarymo. Vado
vai ir ruošėjai man aiškino, kad 
praeityje ar vienai paskaitai, ar 

JAUNUČIŲ 
STOVYKLOS 

REGISTRACIJA 
Registracija šių metų jaunu

čių ateitininkų stovyklai Daina
voje jau prasidėjo. Nariai, pri
klausantys kuopoms, gali kreip
tis į kuopų globėjus ir vadovus. 
Jie turi visą stovyklos informa
ciją ir registracijos lapus. Na
riai, gyvenantys toli nuo kuopų, 
prašomi nedelsiant skambinti 
stovyklos registratorei Danai 
Gylienei, tel. (708) 257-3424. Ji 
atsiųs jums visą reikiamą me
džiagą. 

Tikimasi, kad stovykla bus 
labai pilna, nes šokių šventės 
proga atvyksta stovyklautojai 
net iš tolimų vietovių. Priimant 
stovyklautojų registracijas, pir
menybė bus teikiama ateitinin
kams vaikams. Visi kiti bus įra
šomi į „laukiančiųjų" sąrašą. 
Registracijos terminas — bir
želio 10 d. Po tos dienos, visi lau
kiantieji bus priimami pagal 
vietos galimybes, todėl labai ra
giname nepadėti registracijos 
lapų į šoną, o ilgiau nelaukiant 
juos užpildžius siųsti registrato
rei J A 8 CV 

pusdieniui, ar vienai dienai yra 
dalyvavę prelegentai ateiti
ninkai iš užsienio. Jie teigė, kad 
aš buvau pirmas išeivis ateiti
ninkas sendraugis, dalyvavęs 
akademijoje visą savaitę. 

Nemažai yra įvairių nuomo
nių išeivijoje apie Lietuvos atei-
tininkiją. Tad jaučiuosi turįs 
bent tokią pat teisę irgi pako
mentuoti ir analizę pateikti 
apie Lietuvos ateitininkų veik
lą. Mano įžvalga ribojasi tik 
moksleivių ateitininkų kursais, 
nes neturiu patirties komen
tuoti apie jaunučių, studentų 
bei sendraugių veiklą, nei va
saros stovyklas. Tačiau atei
tininkų istorijoje akademiniai 
kursai buvo laboratorija, kurio
je formavosi ateitininkuos 
dinamika, kuri nustatydavo 
kryptį ir išvystė ateitininkijos 
dvasią. Kursuose buvo ugdomi 
ir brandinami veiklieji ateiti
ninkijos vadai. Tad, suprasdami 
nūdienės moksleivių ateiti
ninkijos akademijų dinamiką, 
gerai suprasime, kokį poten
cialą šis sąjūdis turi Lietuvos 
ateičiai ir kuria linkme jis rieda. 

Akademijos programa 

Kursai vyko Eišiškėse, 90 ki
lometrų nuo Vilniaus, dr. Arvy
do Žygo strateginės mąstymo 
įtakos dėka. Šie kursai vyksta 
įvairiuose Lietuvos kampuose, 
tuo būdu užtikrinant ateiti
ninkijos klestėjimą ne tik di
džiuosiuose miestuose, bet tuo 
pačiu plėtimąsi į visas Lietuvos 
sritis, neužmirštant Katalikų 
Bažnyčios tikėjimo ir lietuvybės 
rezistencijos lopšio Lietuvos 
kaimo. Tad Eišiškės buvo pa
rinktos kaip manifestacinis 
pavasario akademijos aspektas, 
sužadinti sulenkėjusių lietuvių 
tautinę sąmonę. Tokiu pat gal
vojimu ateitininkijos renginiai 
yra veikę praeityje Ignalinoje, 
kur tik dalelė gyventojų yra 
lietuviai, apsupti rusų ateivių. 
Tad Eišiškių pavasario aka
demija turėjo trilypę misiją: 
toliau vystyti moksleivio ateiti
ninko dinamišką kataliko pa
sauliečio ideologiją, didinti atei
tininkijos eiles ir žadinti 
Eišiškių rajono nutautėjusių 
lietuvių tautinę sąmonę. No
rėčiau teigti, kad akademija pa
siekė visus tris tikslus. 

Didelė dalis paskaitų gvildeno 

Jaunučių ateitininkų suar inkiman Lemonte atsUunke Velyke fVelykų bobutė) Silvija Radvilienė 
su lietuviškomis verbomis ir pintine margučių. 

A A. VERONIKA SULEMENĘ 
ATSIMENANT 

A.a. Veronikos Šklerienės at
minimui Ateitininkų federacijos 
fondui aukojo: 30 dol. — dr. Ka
zys ir Aldona Rimkai; 25 dol. — 
dr. Adolfas ir Jadvyga Darnu-
šiai, dr. Petras ir Stefa Kisieliai, 
dr. Edvardas ir Lilija Seibučiai, 
20dol -Alfonsas,EmiUjau-Vi
ta Baleišiai, Petras ir Emilija 
Brizgiai, dr. Aldona Juozevičie-
nė, Algis ir dr. Teresė Kazlaus
kai, Kazimieras ir Eugenija 
Kriaučiūnai, Antanas ir Teresė 
Kučai, Stasys ir Ragina Patla-
bai; 10 dol. - 1 , ir J. Makštučiai 

Ateitininkų fed. fondas nuo
širdžiai dėkingas aukojusiems 
ui paramą mūsų jaunimui Lie
tuvoje dosniosios a.a. Veronikos 
Šklerienės atminimą pager
biant. 

Ateitininkų fed. fondas 

II Vatikano susirinkimo bei 
pasauliečiams aktualiausias 
Jono Pauliaus II enciklikų 
„Mater et Magistrą". „Apos-
tolicem Actuositatem", „Verita-
tis Splendor" bei naujosios 
enciklikos „Evangelium Vitae" 
temas. Paskaitose buvo pa
brėžiamas konkretus ateiti
ninko įgyvendinimas šių Bažny
čios pamokymų, tuo būdu bran
dinant ateitininko jaunuolio 
ideologiją bei gyvenimo kata
likiškos akcijos tikslus. Šias 
paskaitas skaitė kun. Robertas 
Grigas, losangelietis ateiti
ninkas kun. Gintaras Grušas, 
kuris dabar pastoviai apaš
talauja Lietuvoje, arkivyskupas 
Audrys Bačkis bei aš pats. 

Antra didžiausia dalis pa
skaitų gvildeno l ie tuvybės 
reikšmę. Man teko kalbėti apie 
tautiškumo kristocentrinius 
pagrindus ateitininkų ideolo
gijoje bei tautiškumo principo 
įgyvendinimą tautinių mažumų 
tarpe. Istorikas Stanislovas 
Buchaveckas skaitė paskaitą 
apie Šalčios (Eišiškių) jkrašto is
toriją, Vytautas Toleikis apie 
tautinių mažumų mokyklas, 
Alė Pačiulpaitė apie lietuvių 
liaudies vaizdinį meną. Tuo 
metu Lietuvoje gyvenanti psi
chologė dr. Vita Aukštuolienė 
skaitė paskaitą apie santykį 
tarp asmens ir visuomenės ir 
kaip vienas kitą keičia ir ugdo. 
Lietuvių jaunimo atstovai atei
tininkai Gitana Bielskytė ir 
Vygantas Malinauskas pristatė 
savo įspūdžius iš Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II susit ikimo su 
pasaulio jaunimu Maniloje. 

Viena diena buvo skirta 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
suvažiavimui, per kurį vyko 
kursantų paskaitų konkursas. 
Moksleiviai skaitė savo paruos
tas paskaitas apie moralę visuo
menėje, apie neigiamus masi
nius reiškinius visuomenėje, 
apie šeimos svarbumą, apie 
Kristaus vaidmenį kasdieni
niame gyvenime, apie meilės 
svarbą bei apie kun. Stasio Ylos 
asmenybę. Buvo išsamių kuopų 
veiklos pranešimų. Jaunimas 
suvažiavimo metu pats nubal
savo rezoliucijas, smerkiančias 
Lietuvos valdžią dėl abortų 
legalizavimo, dėl neryžtingumo 
pripažinti Čečėnijos nepri
klausomybę, dėl ignoravimo 
liūdnos lietuvybės būklės Eišiš
kėse bei Šalčininkų krašte. Kas-

_dieną vyko šv. Mišios, į kurias* 
moksleiviai itin jausmingai įsi
jungdavo savo maldomis ir gies
mėmis. Mišiose labai stipriai 
reiškėsi akademijos brolišku
mas, meilė Dievui bei vienas 
kitam su nuostabia šiluma. 

Eišiškėse vakarinės progra
mos susidarė iš labai gyvų, 
pačių moksleivių suruoštų 
linksmų vakaronių. Vakarines 
programas praturtino savo pasi
rodymais Eišiškių mokyklos es
tradinis ansamblis, etnografinis 
ansamblis „Raskila" ir akroba
tikos teatro ir tamtamų muzi
kos vilniečių grupė „Babilo
nas". Šokiams grojo Eišiškių 
mokyklos estradinis ansamblis. 

Akademija vyko sklandžiai, 
pagal sofistikuotą planą. Apart 

trumpo poilsio valandėlės, kiek 
viena poilsio minutė buvo išpla
nuota. Diskusijos ir paskaitos 
buvo pravedamos pagal moks
leivių amžių suskirstytuose bū
reliuose. Po kiekvienos paskai
tos klausytojai buvo suskirstomi 
į mažus diskusijų būrelius, 
kuriuos globojo studentai vado
vai ir kuriuose buvo gvilde
namos kasdieniškos gyvenimo 
problemos, susijusios su pa
skaitų temomis. Po to visi bū
reliai vėl susirinkdavo į vieną 
grupę ir čia vyko būrelių pra
nešimai ir nutarimai. Pasisaky
mus komentuodavo paskaiti
ninkas. Drausme buvo pavyz
dinė, ir už ją atsakė dinamiška
sis MAS CV pirmininkas Vy
tautas Gluoksnis. " 

Eiš iškės — Lietuvos 
istorinis lobynas 

Kita oficiali programos dalis 
buvo didelio Šalčininkų krašto 
lietuvybės puoselėtojo Eišiškių 
mokyklos direktoriaus Vytauto 
Dsulidkos ekskursijos po Lietu
vos istorijai švcfSaa Eišiškių 
žemes. 

EišiškėssJnfcbūta svar
bios apsigynimo Vietovės Min
daugo suvienytoja; Lietuvoje, o 
daug vėliau tetM yra gimusi 
Vytauto žmona kunigaikštytė 
Ona Sudimanta^*. Mokyklos 
direktorius, bevįsdamas bū
relius moksleivių per šiuos 
brangius lietuvių tautai laukus, 
su jautria tautinė romantika 
eiliavo didingą Lietuvos istoriją, 
kurios kursantai klausėsi su 
dideliu susidomėjimu, kol pri
ėjome tankiai žole apžėlusios 

Nuotr. Da inos Čyvienės 

kalvos pakopą. Užlipus siauru 
keliuku į viršų, po kojomis atsi
veria didžiulė lyguma, apsupta 
masyviniais dviejų aukštų sto
rais žemės pylimais — stovėjome 
Vytauto Didžiojo Eišiškių pilies 
aikštėje. Eišiškių būta vienos iš 
svarbiausių Vytauto pilių, jam 
atitekusi 1394 metais, kryžiuo
čiams nužudžius į nelaisvę 
patekusį jo rėmėją ginčuose su 
Jogaila ir kovose su Ordinu, 
kunigaikštį Sudimantą, žmonos 
brolį. Eišiškių dvaras ir aplinki
niai miškai tapo mėgstama 
Vytauto poilsio ir medžioklės 
vieta. Ne vienas valdovo laiškas 
buvo parašytas Eišiškėse. Čia jį 
sutiko Lietuvos kilmingiausi 
bajorai, grįžusį iš Lucko 
suvažiavimo, kur buvo derėtasi 
dėl Vytauto karūnavimosi. Čia 
jis ketino vainikuotis Lietuvos 
karaliumi. Stebint šį vaizdą, 

savotiškai pynėsi euforija ir 
depresija: depresija — kad 
Eišiškėse vyksta paskutiniųjų 
lietuvių tautiškumo kovos 
išlikti lietuviais, valdžia juos 
ignoruoja, jau yra juos 
nurašiusi, neišlaikydama paža
do statyti lietuvių centrą šioje 
lenkiškoje jūroje. Vienintelė 
eišiškiečių svajonė — iš kažkur, 
kaip nors, gal iš dangaus 
sulaukti lėšų statyti tokį centrą, 
atgaivinti sulenkėjusius lietu
vius. Prieš 40 metų dar pusė 
gyventojų save laikė lietuviais, 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
Danty ClvdySafae 

SIAUfl. VAK. — — M 
su CfkSfvae • - • * • * , D.D.4. 

SOS S. C M M M I nd. 
Ghaejtartofi M 44384 
Kak. (218) 834-1432 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4»17 W. 83 St., Burfeank, IL 
Tai. 70S-423-4114 
Valandos susitarus 

EVEROREEN RARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmafc R*. 
W«stch««tsr, II 40143 

T * 7M.531.1113 
"-..andos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtaimologas/Akių Chirurgas 

•ase s. miąium Ava. 
CMceao HMeje, IL 80411 

T—aas—M 
414* W. 43rd tt. 

312-738-7708 

DR. KENNETH J. YERKtT 
DR. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydyioiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago, IL 
Tai. 313-73S-CS84 

4707 S- Giibert LeGrange, II 
Tai. 744-3M-44S7 

Kak. tai. 312-t«S-318S 
Namą 7SS-381-3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•741 Vrkat 43rd Straat 
Vai pirmd .r ketvd 3v pp - 6 v pp 

Kitomis dienomis - susitarus 

Tai. 70S-M1-S010 

Ta*. (7M) 344-2131 
Valandos pagal susitarimą 
DR. VtUUS NHKAITtS 

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

D R A U G A S 
(USPS-161000) 
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*j metų 3 man. 
$55.00 $36.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$66.00 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
Tik šeštadienio laida; 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užmeni 
oro pasta $600.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

$250.000 
$86.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• AdministracŲa dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, iestadieniaii 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri-

I siunčiamos, gavus prašymą ką 

nors skelbti 
o dabar tik 7%, tad, ko gero, 
galas lietuvybei labai arti. Nū
dien eišiškiečių lietuvių pasku
tiniosios kovos prieš galutini 
nutautėjimą šiai akademijai su
teikė unikalią misiją. 

Įspūdi paliko miestel io 
nutautėjusiam, tarpusavyje \ 
lenkiškai ar rusiškai besikal
bančiam, jaunimui, kuris su 
susidomėjimu atvykdavo stebėti 
mūsų programas. Šie kursai 
praeityje dėl lietuvybės skriau
džiamai Dailidkų seimai bei 
Ritoms lietuvių šeimoms buvo 
lyg kelionė i Šventąją Žeme, i 
tautinio atsigaivinimo reko
lekcijas. Ne kartą su grauduliu 
regėjome ašarą, riedančią seny-

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLYCROSS 
RHYSICIANS PAVIUON 
3 fl. South, lašt SuHss 

Lithuanian Plaza Ct. 
•t CaSfomia Ava. 
Chicago, IL 60429 

(312)-471-t142 
Kalbama lietuviškai 

• • • • • • • • • • • + • 

MOLY CROSS FAMILY 
MEDtCAL CENTER 

74S W. 31st S t 
Chicago, IL 4041$, 

(312>22S4MM 

Ka». J12-714-4477 
Ras. 708-244 »S47 arba 70S-2444M1 

DR. E. 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
S449 Sa. PutaoM ftead 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

14340 W«at Avs., Ortand Fark 
704-3444140 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. BUOMUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

HIH mn. 
Tat. 41S-723-1SM 

7440 W. CfSĮS Dr. 

DR. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Tai. 312-SSS-2S02 
Pirmo. 9 v.r. - 7 v v., anrrd., treed ir 

panktd. 9 v.r - 3 v. p.p., 
ketvd 10 v r - 7 v v SeStd ir kt 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po vizito 

EUGENE C DECKER, DOS, R.C. 
4447 W. 149 •*., Oe* Uram, IL 

Pirmas apyl. su Northvrettern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. lueHailn>ul 
(kalbėti angliškai) lai. 744422-8280 

DR. A. B. OLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ UGOS 

3*00 W. M tL TeL (7SS) 42241*1 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3v p.p -7vv . antrd 1230-3vpp 
treed yideryta ketvd 1 • 3 v. p.p. 

ir settd 9 v.r. - 12 v. p.p. 
•1*1 S Kėdele Ave., I 

(112) 77»4M» arba (112) t 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS UOy SPECtAUSTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CMIHURGUA 

DR. JOVITA KERBUS 

3315 W. Sflth St.. Chicago. IL 
Tai. (311)4744111 

9525 S 7Sm Ava.. Hčkory Hilis. IL 
Tai. (748) 4444141 

Valandos pagal susitarimą 

Tat, mmmm » tusu m au-sut 
DR. R. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Sa. 441i Ava., Clasra 

Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v 
Išskyrus treed.; sostd 12 - 4 v p.p 

DR. RETRAS V. KIStBUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas D»i chirurgus 
172 IsMBar SL, Daatatrat, a, Stl M 

DR. RAMUNE MACNUIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•344 4. 

Priklauso P»k» Convnumty Hospitai 
Siivei Cron Moipital 

Valandos pagal MMarima 
Tel. (7*1) 2*7-22M 

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais « savsrtashets Mi 734434-1124 

SURENDER LAL, MD 
Specialyb* — Vidaus ligos 

7722 S Kedzta. Chicago. IL 49452 
Tai. 312-434-2123 

Hoty Cross Physician Csntr 
6064 S Archer Chicago. IL 49431 

Tat 313-444-41M 
Valandos pagal susitarimą 

. (313) 471> 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS - SIROIES LIGOS 

7713 4. Rsdsfa Ava., 

• Redakryįe dirba kasdien nuo 
8:30-4:00-, eesudieniaia nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipanių nesaugo. Prašome 
nuneiant pasilikti kopga, 

vos mokyklos direktoriaus mo
tinos Dailidkienės daug skaus
mo patyrusį lietuvišką veidą. 
Jei būtų norinčių siųsti lie
tuviškų knygų ar materialiniai 
padėti, o svarbiausia, aplankyti 
suteikiant tautine paramą eiiuV 
kieciams, prašyčiau kreiptis, 
adresu: Vytautas Dsdlklka, 
Gagarino 3V34, 4060 Eišiš
kės, Šalčininkų rajonas, U -
thuania. 

(Bus daugiau) 

DALIA B. CERELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7S1S W. 171SI - • -
Ttaiav Parfc, M. SS4Tą1...-J,t 

(704) •14-4S71 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JOOWAUS "" 
DANTŲ GYDYTOJA 

3434 Maajasajsl Ava., Sta. 241 
(skersai gatvės nuo 

Good Samantan hgoninas) 

Tai. 743 343 3113 
Valandos susitarus ." " 

DR. VTUJA JSSSnF* 
Chtropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
T271 S. I4av»aaa, vai. 

Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
JOHA4 V. PRUN4KI4, MO 

313-7 
847-433-1312 

S14343-44M 

M.D. 

•132 4. •aaata Ava. 
CMcag*. IL SOS2S 
Tai. 312-434-7704 

RSMOAUDAO N t t N r i f l 
a^a^aM^aasva t̂'U^a ŝ̂ aT ww^m^^mw^rw%^^>^^ 

S. RRASAD TUMMALA, 
Siidiss ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUOE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21474 4. Masu 41. 

Tai. 744-713 4333 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. mmmm 
DANTŲ GYDYTOJA 

^ ^ ^ ^ • - "^Ra^P^ssJ F^sa., I ^ O v B r M t f PMHąSt 4s> 

1 mylia Į vakarus nuo Hadam Ava. 
T«*. (744) 843 — 4 

Valandoa pagal susitartmą 

DR. LEONAS MIGUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•133 4. Kadala 

Vai antr 2-4 v p p ir katv. 2-5 v p.p. 
Saitd pagal susitarimą 

tat. 313-774-1 

EDMUNDA4 VIŽMAE, M.D., 4.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
•148 4. aaaSanj Ava. (prie Austm) 

Tai. (313) 888-77M 

AKIŲ CHIRURGUA 
AKIŲ LIGOS 

1834 4. OgtJan Ava., 
Na»ervS»K. 
Ta*. 748-437. 

Valandos pagal susitarimą 
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STIPRYBĖ SUNKUMUOSE 
Šios dienos Evangelijoje (Jono 

17:1-11) Jėzus pradeda savo 
maldą slėpiningais žodžiais: 
„Tėve, atėjo valanda!" Šv. Jono 
evangelijoje, žodyje „valanda" 
glūdi labai daug reikšmės. Apie 
ją Jėzus jau kalba Kanos vestu
vėse, kai savo motinai atsako: 
„O kas man ir tau, moterie? Dar 
neatėjo mano valanda (Jn 2:4). 
Ir, kaip pastebi šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller, daugely
je vietų Jono evangelijoje (pvz., 
Jono 7:6, 30; 8:20; 12:23; 27, 
13:11) matome, kad žodžiai „va
landa" arba „laikas" apima 
daug įvykių: ir Jėzaus kančią, 
ir mirtį, ir prisikėlimą, ir 
įžengimą į dangų. 

Šios dienos Evangelijoje Jėzus 
„valandą" riša su tuo laiku, kai 
Tėvas jį pašlovins: „Tėve, atėjo 
valanda! Pašlovink savo Sūnų, 
kad ir Sūnus pašlovintų tave". 
Nors šiuos žodžius Jėzus kalba 
prieš savo kančią, jie dvelkia ra
mybe, Jėzui meldžiantis už moki
nius ir matant, kad juose jo misi
ja atlikta. „Aš meldžiu už juos. 
... už tavo man pavestuosius". 
Jis žino, kad jie jo misiją tęs, 
ištikimai ir pilnai perduodami 
tai, ką Tėvas jam patikėjo. Atė
jus jo valandai, Jėzus kalba iš 
ramios, pasitikėjimo pilnos šir
dies. 

Bet kitu momentu atsispindi 
kita nuotaika. Jėzaus žodžiuose 
dviems iš savo apaštalų — Pily
pui ir Andriejui — kyla ir labai 
žmogiška baimės gaida: „Dabar 
mano siela sukrėsta. Ir ką aš 
pasakysiu: Tėve gelbėk mane 
nuo šios valandos!? Bet juk tam 
aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, 
pašlovink savo naudą!" (Jn 
12:27-28) Daugelis Šv. Rašto 
mokslininkų mano, kad evange
listas šv. Jonas prisiminė ir 
užrašė šiuos žodžius, mąstyda
mas apie Jėzaus maldą prieš 
kančią Alyvų sode (Jono evan
gelijos kančios pasakojime 
nerašoma apie Jėzaus maldą 
Alyvų sode). Kitą tokį Jėzaus 
maldos prieš kančią apmąstymą 
turime Laiške Žydams 5:7-10. 

Ir kai pagaliau atėjo Jėzaus 
valanda ir ant kryžiaus jis buvo 
iškeltas aukštyn (Jono 8:28), 
žinome, kad baimės apimti buvo 
ir Jėzaus mokiniai. Po tų įvykių 
— Jėzaus mirties, prisikėlimo ir 
dangun įžengimo—jie buvo už
sidarę aukštutiniame kambary 
ir, kaip girdime šios dienos pir
mame skaitiny (Apd 1:12-14), 
„kartu su moterimis ir Jėzaus 
motina Marija bei jo broliais" 
meldėsi. Jie dar nežinojo kaip 
suprasti Jėzaus žemiško gyve
nimo paskutinius įvykius. Net 
ir Jėzaus pasirodymai po prisi
kėlimo neišblaškė visų jų bai
mių. Jie meldėsi, bet net ir 
maldos nebeužteko. Tik po to, 
kai jų maldos dėka jiems buvo 

atsiųsta Jėzaus žadėtoji Švento
ji Dvasia, jie pagaliau tapo 
drąsūs ir išėję į viešumą skelbė 
tą džiaugsmą, kurį per Jėzų ga
vo. 

Per ištvermingą maldą tiki
mės ir mes, kad ir mumyse iš
augs tokia pati gilaus, ramaus 
pasitikėjimo Dievu dvasia, apie 
kurią girdime Petro laiške (1 Pt 
4:13-16). „Jūs džiaukitės, da
lyvaudami Kristaus kentėji
muose, kad ir tada, kai jo šlovė 
apsireikš, galėtumėte džiūgauti 
ir linksmintis. Jei jus niekina 
dėl Jėzaus vardo, — jūs palai
minti, nes garbės ir Dievo dva
sia ilsisi ant jūsų". Ir, jei, 
pirmąkart mus ištikus dides
niam skausmui ar pažemini
mui, nesugebame taip reaguoti, 
kaip Petras laiške ragina, nenu
siminkime, nes juk ir Petras 
pirmą kartą Jėzaus kančios 
metu nuo jos pabėgo, ir net po 
Jėzaus prisikėlimo ir įžengimo 
į dangų su kitais apaštalais iš 
baimės užsirakinę kambaryje 
meldėsi, laukdami Dievo žadė
tosios Šv. Dvasios. 

Jei Petro pamokymas džiaug
tis ir būti linksmais kentėji
muose bei sunkumuose mums 
dar per sunkus, galime paklusti 
jo antram patarimui: „Tik tegul 
niekas iš jūsų nekenčia kaip 
žmogžudys, vagis, piktadarys ar 
skundikas". Kai ištinka trage
dija, dažnai esame linkę už ją 
kaltinti kitus, kad ir jie kentėtų. 
I smurtą esame linkę atsiliepti 
smurtu. Kai Alyvų sode Petras 
nukirto vyriausiojo kunigo tar
no Malkaus ausį, Jėzus ji 
sudraudė: „Kišk savo kalaviją 
į makštį! Nejaugi aš negersiu 
tos taurės, kurią Tėvas man yra 
davęs?" (Jono 18:10-11). Ir mes 
turime taurę išgerti. Turime 
leisti Dievo valiai iki galo iš
sipildyti. Jei jos nesuprantame, 
turime ištvermingai melstis, 
laukdami jo sustiprinančios, 
patarimo, išminties Dvasios. 
Kartais bet kokia veikla yra 
klaidinga. 

Bet kaip bebūtų, Petras taip 
pat pataria: „Bet jei kas nu
kenčia kaip krikščionis, tegul 
nesigėdija, o tegarbina šiuo var
du Dievą". Kad ir kaip sunku 
būtų suprasti kančios prasmę, 
net kai žinome, jog kenčiame 
neteisingai, ir net negalime 
pasakyti, kame mūsų viltis, 
turime širdyje įsiręžti Jėzaus 
žodžius: „Aš meldžiu už juos ... 
tavo man pavestuosius. Jie juk 
yra tavieji!" Ši Jėzaus malda už 
mus suteiks mums vidinės stip
rybės, sutvirtins mūsų tikėjimą 
taip, kad, net ir viešai sugė
dinami, nejausime gėdos. 

Aldona Zailakaitė 

RUSIJOS 
UŽTIKRINIMAS - BENT 

PAGUODA 
VYTAUTAS VOLERTAS 

• Philadelphijos vyskupas 
John Neumann, gyvenęs 19-ta-
me šimtmetyje, 1977 m. birželio 
19 d. paskelbtas šventuoju. 

Daug rūpesčių turi mūsų prez. 
(Clinton), gal todėl dažnai 
primena savo meldimąsi. I pray 
that. . . Kartoja ir kartoja. 
Meldžiasi, kad vienas įstatymas 
Kongrese praeitų, kad kitas 
užkliūtų, kad įsiteisintų abor
tai, kad šeimos būtų tvarkingos, 
kad vyrai neapgaudinėtų žmo
nų. Visos maldos yra grįstos 
pačiais geriausiais norais (jo 
manymu) ir viskas eitų sklan
džiai, jei neartėtų rinkimai. 
Rinkimai yra toks keistas 
pokylis, kur nevienam nar
suoliui netyčia kelnės nu
smunka. 

Dėl jų, rinkimų, išsprūsta 
viena kita nevykusiai tarta 
mint i s . Štai ir Jelcinui 
užtarimas — temuša jis čečėnus, 
kam jiems reikia laisvės... 
Tautų apsisprendimas išmestas, 
sutryptas? Guli jis purve visų 
matomas ir jo niekaip negalima 
po žeme pakišti. Todėl ir prez. 
Bush ilgai prisimins ukrainie
čiai, JAV prezidento karštai 
raginti, kad liktų po Gorbačiovo 
skvernu. 

Amerikos laisvė yra keisteny
bių kubilas. Po Pirmojo pasau
linio karo JAV ramstė Sovietų 
Sąjungą, kol ji sutvirtėjo; po 
Antrojo pasaulinio karo nešė 
Stalinui Europos valstybes do
vanų. Ir vienąkart, ir antrąkart 
rusai JAV apgavo. Nors Ameri
kos durstyta sovietinė imperija 
sudužo, bet vėl reikia pataikau
ti, kad amerikiečiams naujai akis 
apdumtų. Rusai apgaudinėjo de
mokratų ir respublikonų prezi
dentus (tik Reaganas „Blogio 
karalystę" tinkamai įvertino), 
apsukinėjo jiems galvas — rusai 
už amerikiečius gudresni. Tai 
gal ir Jelcinas išmanymu lenkia 
Clintoną. 

Bet... Ar ne keistenybė buvo 
Baltijos kraštų okupacijos nepri
pažinimas? Pusšimtį metų JAV 
nepasidavė, o SSSR labai norėjo, 
kad Vakarai tuos po kojomis 
besimaišančius, prie Baltijos 
jūros prieiti trukdančius, kraš
tus palaidotų. Nepasidavė nei 
demokratai, nei respublikonai 
prezidentai ir tuo elgesiu mums 
labai labai daug padėjo. 

Šio krašto politikoje pinasi 
daug keistenybių, gerų ir blogų. 
Todėl negalime tikrai tikėti, ką 
sako JAV prezidentai. Jie yra 
neįspėjami žmonės, kaip ne
aiškios yra Clinton maldos. 
Vieši maldininkai, garsiai kal
bėdami žodžius, dažnai su
simaišo. 

Štai NATO klausimas: ar Bal
tijos valstybės gali tikėtis šios 
organizacijos globos? Niekas 
nežino. Ir Clintonas neatsakys, 
nes j is žodžiais nesiliauja 
šokinėjęs iš vieno griovio krašto 
į kitą. Bet atsakymą žino Rusi

jos ambasadorius Suomijai. Suo
mijos dienrašty (1996.04.24 
„Draugas") jis tvirtino, kad 
NATO globos Baltijos šalims 
nereikią. Jų saugumą užtikrins 
Rusįja! 

Tai paguoda, paguodėlė... 
Kiek jau turėjome Rusijos 

užtikrinimų? Kiek jų buvo 
duota kitoms valstybėms? Ir kas 
įvykdavo? Rusijos užtikrinimais 
būtų galima tikėti gal už gero 
šimtmečio, jei i i keistuolė šalis 
rinktųsi tvarkingą valstybinį 
gyvenimą. Logika sakytų, kad 
ji jau yra verčiama sukti civili
zacijai priimtina kryptimi. Juk 
Kinija neprieštarautų, jei Rusi
joje ilgėliau vyrautų politinės 
išminties trukumas. Kai apleis
tuose daržuose veisiasi kiškiai, 
medžioti supuola visi kaimynai. 

Pasitikėjimas Rusįja baltie-
čiams būtų pražūties užsitikri-
nimas. Negalima ir Amerikos 
žodžiais pasikliauti, nes san
tykiuose su rusais ji dažnai 
susimaišo. Baltiečiai privalo 
patys ieškoti kokios nors 
užvėjos, nes Rusijos kaimynystė 
— baisių audrų erdvė. Iš ten 
plaukia moralinė ir fizinė 
grėsmė. Baltiečių psichinė kon
strukcija nepriima rusų lauki
niškumo. Rusų siautulys baltie-
čius visiškai pribaigs. Matome, 
kas atsitiko po pusšimčio metų 
okupacijos — negalime pažinti 
savo žmonių. Tai rusiško (rusiš
ko!) bolševizmo įtaka. Rusų pot
vyniai į pasalius visada palik
davo kultūrinio puvimo bakte
rijų. Baltiečiai prieš Rusiją yra 

tarsi prieš Galiotą atsistojęs 
Dovydas, pamiršęs savo kilpinę 
pasiimti. Geriau apsigręžti ir 
pasišalinti iš kultūrinės dvi
kovos. 

Apie fizinę grėsmę visi puikiai 
žinome. Tai įrodė istorija, ištisus 
šimtmečius atmiešta rusų im
perializmo siekiais. 

Kaip elgtis? 
Baltijos šalims reikia ieškoti 

bičiulių. Ir štai mus turėtų 
guosti ,,penki plius trys" 
formulė, jau pradedanti įsitvir
tinti. Tai Siaurės valstybių 
(Danijos, Islandijos, Norvegijos, 
Suomijos, Švedijos) ir Baltijos 
kraštų artimas bendradar
biavimas, š i formulė naudinga 
ne tik mums trims, bet ir 
penkiems šiauriečiams. Baltijos 
kraštai jiems tampa lyg šiokia 
tokia apsauga nuo neįspėjamo 
kaimyno. Jau šiomis dienomis 
baigiama „susitarti dėl šių 
valstybių piliečių bevizių kelio
nių, plėtoti bendradarbiavimą 
aplinkosaugos, energetikos, 
transporto, informacijos infra
struktūros kūrimo srityse, taip 
pat imtis priemonių apribojant 
nelegalų judėjimą" (1996.04.19 
„Garsas"). Tai nebūtų karinė 
sąjunga, bet ekonominis ir kul
tūrinis bendravimas, kuris 
reikštų ir šiokią tokią fizinę 
apsaugą. 

Jau prieš penkiolika metų 
galvojau, kad šis bendravimas 
Lietuvai būtų labai svarbus. 
Kai viešai prakalbau, susilau
kiau šaipsulių. Žinoma, ir 
šiandien mūsų rusofilai bei dėl 
komunizmo tyliai raudas giedą 
„penki plius trys" formulės 
nemėgsta. Tai jų reikalas. O 
daug kam atrodytų, kad NATO 
globa ir bendravimas su šiaurie
čiais sukurtų labai palankias 
gyvavimo sąlygas. 

Danutė Bindokiene 

Kyla ir kyla 

Juostų audimą St. 
Elena Jasaitienė 

Peteraburgo Tarptautiniame festivalyje demonstruoja 
Nuotr. Elvyroa Vodopalienės 

Šiuo metu vienas populiariau
sių JAV gyventojų nusiskun
dimų yra nuolat aukštyn šau
nančios benzino kainos. Kiek
vieną kartą, kai pravažiuojame 
benzino stotelę, matome, kad 
kaina už „skystąjį maistą" au
tomobiliams vėl šoktelėjo 
keliais centais į viršų. Nors 
sakoma, kad šiandieninės ben
zino kainos yra tik apie 16 centų 
didesnės negu pernai tuo pačiu 
metu, tačiau vairuotojų susier
zinimas tokiu netikėtu, be, kaip 
atrodo, rimtos priežasties atsi
radusiu, kainų pasikeitimu di
dėja daug greičiau, negu dolerių 
ir centų kaitos užrašai benzino 
stotyse. 

Daugelis vyresniųjų prisi
mena „senus gerus laikus", kai 
galionas benzino kainavo apie 
20 centų (šiandien jau kai kur 
netoli 2 dol.), bet nepagalvoja, 
kad anuomet masyviniai, sun
kūs automobiliai labai greitai 
„ištrokšdavo" ir juos nuolat rei
kėdavo „pagirdyti". Taip pat su 
nostalgija prisimenamas malo
nus aptarnavimas benzino sto
tyse, kai žmogui net iš mašinos 
išlipti nereikėdavo — buvo 
įpilama benzino, patikrinama 
alyva, net visi langai dailiai 
nuvalomi. 

Amerikiečiai šį kartą nelinkę 
tikėti jokiais didžiųjų naftos 
perdirbimo bendrovių pasi
aiškinimais, kad tam staigiam 
kainų išpūtimui yra tikrų prie
žasčių. Ne taip seniai buvo 
įprasta dirbtiniu būdu sudaryti 
to ar kito produkto trūkumus 
(ar prisimename, kai „trūko" 
cukraus, tualetinio popieriaus, 
kavos ir kitų kasdieninių reik
menų...), o paskui gerokai padi
dinti kainas. Tas kainų ban
gavimas ir vartotojų erzinimas 
buvo kone nuolatinis reiškinys, 
tad benzino pabrangimas tik 
atsišaukė anų dienų aidu. 

Tačiau šio krašto gyventojai 
neskuba keisti savo gyvenimo 
būdo bei papročių. Žurnalistų 
paklausti, ar šią vasarą suma
žins atostogines keliones auto
mobiliais ir kitaip stengsis 
taupyti benziną, vairuotojai 
nežada atsisakyti savo planų, 
bet tuo pačiu negaili priekaištų 
ir didžiosioms naftos bend
rovėms už gobšumą, ir savo 
federalinei valdžiai, kad nesu 
tramdo kainų kėlėjų sauvalia
vimo. Be abejo, tas kelių ar 
keliolikos centų priedas už ben
zino galioną daugeliui nėra 
didelė problema, bet labai ap
sunkina pensininkus bei netur
tingesnes šeimas, ypač jeigu kas 
turi pasiekti tolimesnę dar
bovietę. 

Kadangi šiemet rinkiminiai 
metai, į gyventojų nepasitenki
nimą labiau dėmesį kreipia 
abiejų partijų prezidentiniai 
kandidatai: ir Bill Clinton, ir jį 

besitikintis pakeisti Bob Dole 
Jie net siūlo nuo benzino kainos 
nubraukti federalinius mo
kesčius, bet vargiai tie 'ketun 
su trupučiu) centukai daug 
padėtų vairuotojui, atvykusiam 
į benzino stotį. Greičiausiai 
vyriausybės „geraširdiškumas"' 
tik įžertų dar porą milijardu 
dolerių pelno į naftos perdir
bimo bendrovių kišenes. 

Paskutinį kartą, kai Amerika 
pajuto nemažą benzino kainu 
padidėjimą, buvo 1990 m. Persų 
įlankos karo metu. Tuokart 
priežastys visiems atrodė 
aiškios, net spėliota, kad JAV 
ryžosi įsivelti i karą, ne gelbė
damas Kuveitą, bet bijodama 
prarasti iš ten plaukiančią naf
tą. Dabar tvirtinama, kad dėl 
benzino kainų kilimo yra kalti 
trys pagrindiniai veiksniai. 
Visų pirma — labai šalta ir daug 
ilgiau užsitęsusi žiema, parei 
kalavusi didelio kiekio skysto 
kuro pastatams. Bendrovės 
šiemet daug vėliau pradėjo 
gaminti benziną vasarai, o, be 
to, naftos atsargos jau buvo 
gerokai išsisėmusios Apskritai 
didžiosios naftos perdirbimo 
bendrovės, kaip ir daugelis kitų 
šiuo metu, jau kuris laikas 
mažina produkciją, uždarinėja 
įmones, atleidžia darbininkus. 
kad sumažėtų jų išlaidos ir 
padidėtų pelnas. Kai prireikė 
greitu laiku produkciją padi 
dinti, susidarė problemų, tad 
vienintelė išeitis — kelti kainas 
(kas dar naujo...). Taip pat tikė
tasi, kad JTO nuims Irakui 
draudimą eksportuoti naftą, tad 
kainos labai kris, ne tik už naf
tos statinę, bet ilgainiui ir ben
zino stotyse. Bendrovės ne
skubėjo pasirūpinti atsargomis, 
kad nereikėtų brangiai pirkti 
žaliavą, o pigiai pardavinėti 
benziną. Šios viltys nepasitvir
tino, o vartotojų pareikalavimai 
netrukus pralenkė turimą 
kiekį. 

Trečioji priežastis — amerikie
čiai labai greitai užmiršta 
nuolatinius perspėjimus ir vis 
tiek negali atsisakyti didelių, 
daug benzino vartojančių, auto
mobilių, autobusiukų, sunk
vežimių bei kitų, benzinu varo
mų, pramoginių susisiekimo 
priemonių. Visos jos „geria iš tų 
pačių šaltiniu". 

Žmonės raminasi praeities pa
tirtimi ir įsitikinimu, kad vis
kas, kas kyla aukštyn, ilgainiui 
turi kristi žemyn. Sklinda ži
nios, kad dabar planetoje 
turimų naftos išteklių pakaks 
dar kelis šimtus metų, tad nėra 
reikalo rūpintis kažkokiu kitu 
kuru automobiliams, o laikinas 
benzino kainų pakilimas yra 
dar viena neišvengiama kasdie 
ninė blogybė, kurią reikia, dan
tis sukandus, iškęsti... 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

Tad sėdu redaguoti laišką mūsų fabriko, 
Richard Howarth & Co. Ltd. vadovybei. 

Nors rašydamas labai abejojau, ar ne veltui rašau, 
pavyko. Fabriko vadovybė mūsų prašymo neatmetė. 
Abiems paskolino po penkiasdešimt svarų su sąlyga, kad 
skolą grąžinsime, mokėdami po vieną svarą į savaitę. 
Turėjome pasirašyti pasižadėjimą, kad paskolą panau
dosime savo šeimos aprūpinimui. 

Didžiojoje Britanijoje paštas atlieka ir taupomosios 
kasos funkcijas. Gavę pinigus, nuskubėjome į ar-
timiausiąjį pašto skyrių ir atidarėme taupomas są
skaitas. Įmokėdamas paskolą, pridėjau ir savo sutau
pytus kelis svarus. Nuo to laiko kiekvieną savaitę 
eidavau į paštą, nunešdamas į taupomą knygutę po 10 
šilingų, kartais ir visą svarą. Žmonai su vaikais atvažia
vus, savo knygutėje turėjau apie 70 svarų, įskaitant pa
lūkanas, kurių nuošimtis anuomet buvo pusantro ar 2%. 

Fabriko buhalteris mums taip pat išdavė sąsiu
vinuką, kuriame kiekvieną savaitę pakvituodavo gautąjį 
svarą. Penkiasdešimt svarų paskola, rodos, nedidelė. 
Tačiau tuo laiku, mums, nieko neturintiems, tai buvo 
kaip ramstis invalidui. Ramstis atsistoti. Paskutinįjį 
paskolos svarą buhalteriui atmokėjau jau kiek pavėluo

tai , jau žmonos uždirbtais pinigais. Nuošimčių ne
reikalavo. 

Pagal iau sulaukiu savųjų 

Velykas dar praleidome viengungiais, šeimų 
nesulaukę. Antrą ar trečią dieną po Velykų, sugrįžus 
iš darbo, šeimininkė man paduoda iš Darbo ministerijos 
gautą, jai adresuotą laišką. 

Vos tik pirmąjį sakinį paskaičius, mane apima neap
sakomas džiaugsmas. Pranas, nutvėręs purto mane ir 
šaukia „Valio". Jis džiaugiasi su manim. Bet neilgam. 
Palauk, sako, ką apie mano šeimą rašo? Ar jos ne kar
tu atvyksta? Parodyk laišką. Skaitome abu iki galo. De
ja, apie Šnelių šeimą nė žodžio. Pranas apsiniaukia ir 
nutyla. Jo žmona jam seniai neberašo. 

Aš vis dar negaliu tikėti, kad pagaliau sulauksiu 
savųjų- Skaitau laišką pakartotinai bent kelis kartus, 
kol jo turinys man atmintinai žinomas. Vadinasi, at
vyksta šį šeštadienį. 

šeštadienį jau anksti išsirengiu į London Road stotį 
(dabar Piccadilly Station). Pranas mane palydi. Iš Salfor-
do važiuojame autobusu. Prašliaužęs Regent Road, 
autobusas pravažiuoja miesto skerdyklą, pasuka į dešinę 
ir sustoja prie Deansgate gatvės. Dar laiko turime, tad 
iš čia einame pėsčiom. 

Deansgate gatvėje privačių gyvenamųjų namų veik 
nėra. Tai prekybos rajonas. Didžiulių krautuvių vitrinos 
pilnos įvairiausių prekių. Pradedant moterų moderniška 

apranga ir baigiant automobiliais. Net ir galingieji Rolls 
Royce, išblizginti pastatyti languose. Toliau Kendal 
Milne k Co. krautuvė. Tai didžiausia ir brangiausių 
prekių krautuvė Manchesteryje. Einant pro ją, tuomet 
dar nenumaniau, kad ir man teks malonumas tarnauti 
šitoje firmoje. Bet paskutinius dvejus metus prieš išvyks
tant iš Anglijos ten dirbau pardavėju baldų skyriuje. 

įsukame į Market Street. Čia taip pat tik įvairios 
parduotuvės, advokatų įstaigos. Tik čia visos labiau 
susigrūdusios viena prie kitos ir mažesnės kaip Deansga
te, išskyrus didžiąją Lewis krautuvę prie Piccadilly aikš
tės. 

Piccadilly, tai Manchesterio miesto centras. Apskri
timo formos sodelis, į kurį iš visų pusių veda laipteliai. 
Per vasarą čia žydi įvairiausių spalvų bei rūšių gėlės. 
Aplinkui vienodais atstumais pastatyti parko suolai, ant 
kurių visuomet kas nors sėdi. Pietų pertraukos metu, 
jeigu tik nelyja, čia sueina krautuvių ir įstaigų tarnau
tojai savo sumuštinių valgyti, karvelius palesinti, laik
raštį ar knygą paskaityti. 

Prieš Oldham gatvės atsišakojimo, ant plataus šali
gatvio stovi impozantiškas paminklas karalienės Vikto
rijos garbei. Paminklo kitoje pusėje motinos statula su 
mažu kūdikiu ant rankų. 

Nuo Piccadily sodelio stoties link, prie kampo stovi 
Manchesterio seniausias viešbutis „Queens Hotel". 
Vėliau, po daugelio metų, kai jau pažinome ilgametę 
Škotijos lietuvių veikėją Joaną Serafinaitę, teko tame 
viešbutyje lankytis. Atvažiuodama verslo reikalais į 

Manchesterį, Serafinaitė visuomet apsilankydavo mūsų 
namuose, kur ją mielai priimdavome. Kartą Joana, norė
dama atsirevanšuoti, mūsų šeimą (žmoną, Elytę ir mane 
— Vilboras tuo metu rodos buvo Italijoje) pasikvietė mus 
į šį „savo" viešbutį vakarienei kaip savo svečius ir 
gražiai pavaišino. 

Pagaliau pasiekiame London Road stotį. Žmonių 
nedaug. Susirandame reikiamą platformą. Iš tvarkaraščio 
paaiškėja, kad iš Crewe stoties laukiamas tik vienas 
traukinys ir tas apie pusvalandį vėluoja. Teiraujuos prie 
informacijos langelio. Pasirodo, kad mano laiške 
pažymėti traukinių atvykimo laikai klaidingi. Jie 
negalioja savaitgaliams. Šiandien šeštadienis ir pirma
sis traukinys, turįs paprastomis dienomis atvykti 3:47 
v. p.p., nukreiptas į kitą stotį, Manchester EXchange. 
Ta stotis priešingoje miesto pusėje, tolokai nuo Londo 
Road. Ką dabar daryti? Abiems čia laukti nėra tikslo 
Laiške pažymėta, kad šeima atvyks į London Road stotį. 
tad čia. Bet, kaip-dabar sužinojome, į šią stotį atvyks 
šiandien tik vienas traukinys iš Crewe. Sutariame, kad 
Pranas nuvyks į Exchange stotį, aš pasilieku laukti čia. 
London Road Station. 

Laukimas dilgina nervus. Kaip tik koks traukinys 
iš kur nors atpuška, prieinu arčiau vartų ir stebiu 
išeinančius. Jeigu pranešime sumaišė dienas ir laika. 
kaip galiu būti tikras, kad jie mano šeimą ne įsodino į 
kitą traukinį? Pagaliau atvyksta traukinys iš Crewe. 

*Bus daugiau) 
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Mano Gyvenimo 
Takais 

Ln< Aafdn. i m *. 

PREL. JONO KUČINGIO 
GYVENIMO TAKAIS 

Jo naujoji knyga - Los Angeles lietuvių istorija 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
Mūsų užsienio lietuvių vi

suomenė mielai pasitinka kiek
vieną naujai išleistą knygą. Juo 
labiau, kad ta knyga yra mūsų 
išeivijos kultūrinis ryšys, kuris 
primena ir praturtina praėjusių 
dieni prisiminimus ir nušviečia 
atliktus darbus Lietuvoje ir sve
tur. 

Ypatingą dėmesį ši naujoji 
knyga sukėlė Lietuvoje, kurio
je dar tebegyvena prel. J. Kučin
gio gyvenimo liudininkai ir ku
riems itin įdomu skaityti ir pri
siminti jo gyvenimo kelius Lie
tuvoje. 

Šių metų pradžioje prel. J. 
Kučingis debiutavo Los Angeles 
naujai išleista knyga, pavadi-. 
nimu „Mano gyvenimo takais". 
Knygos pavadinimas, mano 
nuomone, yra nepilnas, nes 
autorius iš 185 knygos puslapių, 
savo gyvenimo takams, paskyrė 
71 puslapį, o kiti 114 puslapių 
jo paskirti Los Angeles lietuvių 
istorijai. 

Šiame lietuvių telkinyje pra
eityje keletas asmenų buvo pasi
rengę šį darbą atlikti. Dėka 
prel. J. Kučingio iniciatyvos ir 
pasiryžimo, Los Angeles lietu
viai sulaukė savo turtingos ir 
garbingos istorijos knygos. 

Knygoje jis keliauja nuo 
Švėkšnos iki Italijos. Ten — 
studijų metai. Baigės studijas, 
grįžta į Telšius, vėliau — Šilalė, 
vėl Telšiai, Varniai, Kražiai. 

Prasidėję Antrojo pasaulinio 
karo metai, o su jais prasidėjo ir 
antrasis prel. J. Kučingio gyve
nimo lapas. Pasitraukimas į Vo
kietiją. Pagaliau prel. Juliaus 
Maciejausko iškviestas 1946 m. 
atvyko į Ameriką. Tų pačių 

tų rugsėjo 3 d. prel. Macie-
jauskas pakvietė jį eiti Los 
Angeles lietuvių klebono parei
gas. 

Gyvenimas Amerikoje, Los 
Angeles mieste, yra ilgiausiai 
praleistas laikas prel. J. Kučin
gio gyvenime. 

Lietuvių gyvenimo Ameriko
je — vandenyno pakrantėje — 
Lietuvos istorijos rašymas buvo 
dokumentalinia nuoseklumo, 
pasiryžimo ū* didelio darbo vai
sius, jauno kunigo noras buvo ii 
mažytės suburti didele lietuvių 
parapiją, kuri šimtmečius bylo
tų istorijoje apie Los Angeles lie
tuvių darbus. 

Didžiausias prel. J. Kučingio 
nuopelnas buvo tai, kad jis savo 
lėšomis pervežė prel. J. Macie
jausko kūną į amžinąją tėvynę 
Lietuvą ir kaip Švėkšnos bažny
čios įkūrėją, jos kleboną per
laidojo didžiojo altoriaus pa
matų kriptoje. Tai įvyko 1993 
m. gegužes 28 d., kai prel. Ma
ciejausko kūnas buvo perlaido
tas, o juodo marmuro lenta pali
ko amžiams, byloti apie jo dar
bus. 

NEIŠDILDOMO JSPŪDŽIO 
GIMTADIENIS 

Š.m. vasario 2 d. buvo Mari
jos Kairienės gimtadienis. Jos 
vaikystė prabėgo Valkininkų 
kaimo kloniais, Merkio upės 
pakrantėmis, gražioje Vilniaus 
krašto lietuvių šeimoje. Judri, 
grakšti ūkininkaitė augo dai
nuodama ir į gyvenimą žvelgda
ma, kaip į spalvingą džiaugsmą, 
nes namuose jai nieko netrūko. 
Būtų galima rašyti kelių tomų 
veikalą apie jos buvimą, bet 
šiuosyk vien jos gimtadienis 
ryškus, — tad, po daugelio pra
bėgusių sunkių vargingų metų, 
ne atgal atsigręžus jais vaduo
tis, o ta dabarties diena, kaip 
nepaprasta dovana už viską, 
gėrėtis. 

Mamos gimtadienio iškilmės 
turėki būti staigmena. Taip 
planavo Marijos Kairienės sū
nus advokatas Gintautas Kai
rys. Pakvietimai buvo išsiunti
nėti iš anksto. Adresanto gyve
namoji vieta apibrėžta au 
pastaba, kad dovanų vietoje 

.svečiai ir viešnios aukotų 

Kalbant apie prel. Kučingio 
knygoje aprašytą laiką, pra
leistą Lietuvoje, Italijoje, Vo
kietijoje, tenka pažymėti tikslų, 
net enciklopediską asmenų pa
vardžių, datų, miestų pavadini
mų išdėstymą. 

Nepaisant, kad nreL J. Kučin
gis jau prieš keletą metų pasi
traukė į pensiją, turėdamas pre
lato emeritus titulą, jis ir toliau 
liko gyventi Los Angeles ir tebe
dalyvauja parapijiečių kultūri
niams gyvenime, yra Draugo 
fondo gai'bės komiteto puminin-
kas. 

Norisi palinkėti prel. Jonui 
KuČingiui sveikatos, ilgiausių 
metų bei nepavargstant toliau 
tęsti Los Angeles istorijos ra
šymą. 

NAUJOJI BANGA 

Marya Kairienė 80-jo gimtadienio proga sveikinama sūnaus adv. Gintauto 
Kairio. 

Grupėmis ir pavieniai 
PIGIAUSIOS kelionė* šią vasarą į 

LIETUVĄ 
$2,144 
$1,499 
$2,099 

14 dienią Grand Tour of Lithuania 
9 d ienų Lithuanian economy tour 
10 d ienų Baltic Capital tour 

ir kitos 
Galima užsakyti kelionę, viešbučius ir t.t.ar v ien t ik 
skrydžius papigintomis kainomis iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24— 235 St 

Douglaston, NY11363 
Tel. 718423-6161 1-800-77-VYTIS 

AMERICA/y Tįp27. a^ROAl* INC. 

5058 S. Arctor, Chicago, IL 60632 • T«i.: 312-838-8888 

FOt AND 

NEVVOffKE 
8512GolfRd 

Niles,IL 60714 
Tel. 847-561-9800 

Belmont/Leramle 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

B elmont/Ceft u ai 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

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

3000N. Milwaukee 
Tel.312-48*-WW 

FarNorth 
4801VV. Petenon 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
KAINOS 

T«n Ir atgal 
Vilnius $705 
Riga $705 
Tallinn $705 
Minsk $705 

| v t o n ą p u t a 
Vilnius $485 
Riga $485 
Tallinn $485 
Minsk $485 

Lietuvos Dukterų draugijai. At
vykus, mašinos bus aprūpintos 
„valet parking" sistema, laikas 
— penktadienio vakaras. 

Marija Kairienė, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijoje yra 
gerai žinoma, mėgiama ir ger
biama; ji viena pirmųjų jos 
steigėjų. Jaunuose metuose mi
rus vyrui, pati išlaikė savo 
seimą, užaugino ir išmokslino 
trejetą vaikų, uoliai dirbo su 
skautais, priklausė birutietėms, 
aktyviai rėmė naujai įsikūru
sios čia radijo valandėlės talką 
ir piniginio vajaus rinkliavas. 
Daugiausiai Marija Kairienė 
širdies yra atidavusi Lietuvos 
Dukterų draugijai Daugeli me
tų buvo jos valdyboje, lankė 
ligonius ir senelius,po pamaldų 
parapijos salėje pardavinėjo 
kavą su užkandžiais, sumaniai 
dirbo draugijos renginių ruošo
je. Už tai, kad ji taip daug metų 
dirba, sūnus Gintautas Kairys, 
sėkmingas teisės specialistas, 
savo mirusiojo brolio Eimučio 
atminimui per Mamą Lietuvos 
Dukterų draugijai paaukojo 
penkiasdešimt tūkstančių do
lerių... 

Vasario 2 d. penktadienio va
karas priklausė Šiai kilnaus 
būdo losangelietei. Svečiai ir 
viešnios rinkosi į sūnaus ir 
marčios puošnius namus, Hol-
lywood Hills apylinkėje. Jiedu 
su savo vaikais maloniai visus 
priiminėjo. Gėlėmis papuošti 
stalai, instrumentinis kvarte
tas; uniformuoti padavėjai 
nešiojo gėrimus ir užkandžius. 
Pro praviras duris į kiemą Los 
Angeles padangė dvelkė vėlyvo 
vakaro vėsuma; šlamėjo žydin
tys krūmokšniai, šviesu, rati-
tyvuliavo baseinas. Svečiai ir 
viešnios namų erdve pripildė 
malonaus klegesio šiluma. Dau
giausia tai ilgos pažinties geri 
bičiuliai ir draugės, su kuriais 
Marija Kairienė matosi kiekvie
ną sekmadieni parapijos kieme, 
draugiškai bendrauja, savo išgy
venimais pasidalina. Visi ne
kantriai dabar jos čia laukė 
Limuzinas su šoferiu ir kaimy
nais buvo jau pasiųstas neva 
Mamą vakarienei su sūnaus 
šeima išsivežti... 

Netrukus, plačiai atsivėrė 
durys, įsižiebė šviesos, orkestras 
pradėjo maršo muziką; į vidų 
įžengė nustebusi Mama. Skam
biai nuaidėjo „Valio! Valio! 
Valio! Ilgiausių Metų Jums, 
Valio!", sveikinimai ir linkėji
mai, švelnios muzikos garsai. 
Marija savo šeimos, artimiausių 
draugų apsupta, taip triukšmin
gai aštuoniasdešimtmečio su
laukusi, stovėjo tramdydama 
džiaugsmo ašaras. Visa-tai buvo 
akinančiai nuostabu! Dovanos 
suplaukė Lietuvos Dukterų 
draugijai jos vardu. Svečiai ir 
viešnios buvo pakviesti vakarie
nei. Prasidėjo tikras pokylis: 
pramoginė muzika lydėjo gerą 
apetitą, geras vynas — gerą 
nuotaiką... Viskas rišosi išskir
tina elegancija ir vaišingumu. 
Buvo dainavimas angliškai ir 
lietuviškai, prasidėjo šokiai. Pir
masis, aišku, priklauso Mamai 
su sūnum. Šiai gražiai porai visi 
linkėjo laimės, to paties ir visai 
Kairių šeimai. Vaikai ir vaikai
čiai atliko puikia vokaline pro
gramą. Poetė Dana Mitkienė 
šiai progai skyrė savo kūrybos 
posmus: „Sukaktuvininkei Ma

rijai Kairienei aštuonetas lik
torių". 

Poetės Danos Mitkienės eilė
raščio posmai, palydėti ovaci
jomis. Vakarui slenkant, svečiai 
ir viešnios pamažu skirstėsi. 
Drauge su jais lingavo neišdil
domo įspūdžio Marijos Kairie
nės gimtadienis. 

Stasė V. SimoUunienė 

APDOVANOTI AKTORIAI 
Lietuvos teatro aktoriai Eglė 

Gabrėnaitė ir Aleksandras 
Rubinovas pelnė šį savaitgalį 
Sankt Peterburge pasibaigusio 
tarptautinio teatrų festivalio 
prizus už geriausius moters ir 
vyro vaidmenis. 

Šeštasis tarptautinis teatrų 
festivalis „Balstijskįj dom" 
mieste prie Nevos vyko balan
džio 19-28 dienomis. Festivalyje 
dalyvavo Vokietijos teatrų, iš 
RUSUOS, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Lenkijos, Vokietijos, Suomi
jos ir kitų valstybių. 

Lietuvių aktorė Eglė Gabrė
naitė laimėjo geriausios aktorės 

Antrojo pasaulinio karo metu 
lietuvių pasitraukusių nuo 
komunizmo banga atnešė i 
Ameriką ir kitas valstybes 
tūkstančius lietuvių. 

Čia radome įsikūrusius lietu
vius, kurių galvosena buvo skir
tinga nuo mūšų, taip, kaip da
bar yra skirtinga galvosena apie 
mus naujai atvykusiųjų. 

Tai yra natūralus laiko tėk
mės procesas, paliečiąs visas 
tautybes. 

Šį kartą skirtumai yra dides
ni, nes 60 metų komunistines 
sistemos valdymas paliko dides
nius pėdsakus 

Dabar, Lietuvai vėl atgavus 
nepriklausomybe, į Ameriką iš 
Lietuvos atvykę jau arti 50 
tūkstančių lietuvių, ii kurių ar
ti 10 tūkstančių yra apsigyvenę 
Čikagoje. Los Angeles pasiekė 
maždaug 400 naujų „bangie-
čių". 

Dalis atvykusių yra nelega
liai. Jų skaičius nežinomas dėl 
suprantamų priežasčių; jie ven
gia viešai rodytis ir nedalyvau
ja lietuvių tarpe. 

Tačiau atvykusių tarpe yra ir 
labai gerų žmonių, todėl neda
rykime išvados, kad dauguma 
atvykstančių i i Lietuvos yra 
neaiškūs tipai ir nepatikimi 
žmonės. Tai netiesa. 

Deja, neatsiranda organizato
rių iŠ vadovaujančių veiksnių 
pusės, kurie padėtų šiems lietu-

prizą už Renevskajos vaidmenį 
spektaklyje „Vyšnių sodas". 
Aleksandrui Rubinovui geriau
sio aktoriaus prizas įteiktas už 
vaidmenį spektaklyje „Judas 
Iskarijota*". Sis kauniečių spek
taklis taip pat gavo Sankt Pe
terburgo miesto Petrogrado ra
jono specialų prizą. 
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viams tvirčiau įsikurti šiame 
krašte. 

Konkretus pasiūlymas — turi- • 
me veiklią JAV Krašto Lietuvių 
Bendruomene- Kvieskime nau
jai atvykusius pasidaryti 
Lietuvių Bendruomenės naujuo
ju daliniu, pasiliekant „Naujo
sios bangos" vardą. 

JAV Krašto Lietuvių Bend
ruomenės — Socialiniam sky
riui ir jo globoje bus lengviau 
s p esti jiems būtinai reikalingos 
pagalbos suteikimą. 

Kitas būdas padėti naujiems 
imigrantams, išsiskirsčiusiems 
po visą Ameriką, yra platesnio 
mąsto mūsų veiksnių pagalbos 
suteikimas. 

Čia turiu mintyje du didžiau
sius JAV lietuvių lėšomis su
kurtus fondus — Lietuvių fondą 
ir Tautos fondą, kurie jau turi 
daugiau 10 milijonų dolerių 
sukaupto kapitalo. 

Reikėtų, kad šių fondų pelno 
skirstymo komisijos atkreiptų 
reikiamą dėmesį ir naujai atvy
kusių įsikūrimui paskirtų realią 
pinigų sumą, kurie būtų per
duoti Lietuvių Bendruomenės — 
Socialinių reikalų valdybai. 

Žinau, kad fondai yra per
krauti pinigų prašymais. Ir prie 
geriausių norų dabar gaunamo 
pelno neužteks visų patenkinti. 

Tačiau, mano nuomone, svar
biausias tikslas yra lietyvybės 
tęstinumo išlaikymas Ameriko
je. 

Nepaslaptis, kad lietuvybė jau 
dabar čia pradėjo gerokai mer
dėti. 

Praeis dar keli ar keliolika ' 
metų, senoji karta išmirs, jų čia 
gimė vaikai, su mažomis išimti
mis, jau dabar galimi nurašyti 
į lietuvybės nuostolius. 

Todėl vienintelė viltis ir yra 
„Naujoji banga" iš Lietuvos. 

Šiems lietuviams teks Įįetu,-, , 
vybės tęstinumo Amerikiįe., 
pareiga. 

Naujos imigracijos lietuvių 
tarpe yra įvairių sričių ir 
sugebėjimų žmonių, turinčių 
daug entuziazmo ir gerų norų 
dirbti lietuvybės darbą. Tik 
reikia mūsų visų pastangų juos 
suprasti ir į tą darbą juos 
įtraukti. -

Jų talentas ir patirtis pasitar
naus mūsų visų bendram tikslui 
— Lietuvybės, meno, ir mūsų 
kultūros tęstinumui ateinan
čiam Šimtmečiui Amerikoje. 

Lai nelieka nei vieno ameri
kiečio, kuris nežinotų garbingos 
Lietuvos valstybės vardo prie 
Baltijos jūros. 

Vytau tas Šeštokas 
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VISUOMENININKES 
PRASMINGA VEIKLA 

Malonu, kada būrelis draugų 
susirenka pasveikinti vienokios 
ar kitokios sukakties — jubilie
jaus proga, palinkėti sėkmes, 
sveikatos, laimės, bet dar malo
niau, kai nedėkingas visuome
nininke* darbas yra įvertina
mas. Jau senai mūsų pagarbos 
užsitarnavusi, sukaupusi kaina 
visuomeninės patirties Birutė 
Jasaitienė 1996 metais „Gie
dros" korporacijos, suvedusios 
krūvon nuveiktus jos darbus, 
buvo išrinkta kaip „Pasižymė
jusi moteris krikščioniškų 
idealų tarnyboje". 

Kratė Jasaitienė. 

Birutė Užgirytė-Jasaitienė 
gimė auksinio rudens metu 
Tauragėje. Jos tėveliui dėl tar
nybos keletą kartų teko keisti 
gyvenvietę. Jauna Birutė stebė
josi didinga katedra Vilniuje, o 
vėliau Jonišky žengė i pirmą
sias gimnazijos klases. 1944 m. 
su tėvais pasitraukė i Vokietiją, 
kur lankė ir baigė lietuvišką 
gimnaziją anglų zonoje. 1950 m. 
atvyko į JAV, Springfield, IL. 
Vėliau persikėlusi į Čikagą, su 
teisininku Jonu Jasaičiu sukūrė 
lietuvišką šeimą. 

Metai bėgo. Jasaičiai susilau
kė gražaus prieauglio — sūnaus 
ir dviejų dukterų, vaikai ne tik 
augo lietuviškoje, patriotiškoje 
aplinkoje, bet ir sukūrę savo 
šeimas, pasiliko mūsų visuome
nės nariais. Jaunai mamai Bi
rutei teko visi naujos imigrantų 
ir augančios šeimos rūpesčiai. 
Salia to Birutė buvo vyro Jono, 
vieno darbščiausių Lietuvių 
Bendruomenės veikėjų, nuoširdi 
rėmėja ir talkininkė. Visomis 
jėgomis besirūpindama savo šei
ma ir dirbdama, Birutė dar bai
gė biologijos mokslus. Mirus 
vyrui Jonui, jai vienai teko 
išlaikyti ir išleisti į gyvenimą 
šeimos prieaugli. Iki šios dienos 
be poilsio ji dirba kaip mikrobio
loge ir yra laboratorijos vedėja 
ligoninėje. 

Veikla PLB 

Mirus vyrui Jonui Jasaičiui, 
Birutė įsįjungė j LB veiklą ir ėjo 
vyro pramintu taku. Jos suge
bėjimas dirbti ir vadovauti buvo 
pastebėtas ir didžiųjų mūsų vei
kėjų. Birutė Jasaitienė 1983 m. 
buvo pakviesta PLB Švietimo ir 
visuomeninio auklėjimo vicepir
mininkės pareigoms. Tuo metu 
Birutė stipriai rėmė Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo veiklą. 
Su L. fondo ir privačių asmenų 
pagalba, kiekvienais metais ji 
sudarydavo sąlygas dešimčiai 
jaunuolių iš P. Amerikos (Urug
vajaus, Argentinos ir Brazilijos) 
nuvykti i Vasario 16-tos gimna
ziją Vokietijon ir ten mokytis 
lietuvių kalbos, bendrauti su 
lietuvišku jaunimu. 1988 m. jos 
pastangomis buvo išleistas va
dovėlis lietuviškai nekalban
tiems P. Amerikos mokslei
viams mokytis lietuvių kalbos. 
Tą vadovėli parašė Danguolė 
Tamulionytė, o į ispanų kalbą 
išvertė Jūratė Statkutė De 
Rosales. Tais pačiais metais 
Birutės iniciatyva pasirodė 
Danutės Bindokienės lietuvių ir 
anglų kalba parašytos knygos 
pirmoji laida „Lietuvių papro
čiai ir tradicijos išeivįjoje". 

Veikla JAV krašto LB 

Galime džiaugtis, kad šian
dien dar turime visuomeninin
kų, kurie dirba iš paskutiniųjų 
ir kuriais remiasi ir lietuvybe, 
ir lietuviška bendruomenės 
veikla Viena iš tokių yra Birutė 
Jasaitienė, kuriai lietuvybė ir 
Lietuvių Bendruomenė yra jos 
gyvenimo dalis. Birutė užima 
įvairias vadovaujančias parei
gas. Ji buvo išrenkama į JAV 
LB tarybą nuo X iki dabartinės 
XIV sesijos. Jai teko būti X LB 
sesijos tarybos prezidiumo 
sekretorė. Be to, ji buvo išrinkta 
VH ir VIII PLB seimo nare, o 
nuo 1989 m. iki 1991 m. JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkė organizaciniams ad
ministraciniams reikalams. 
Nuo 1990 m. iki dabar ji yra 
JAV LB krašto valdybos Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkė. 

Sutikus pirmininkauti Socia
linių reikalų tarybai, Birutei 
Jasaitienei teko perimti skolose 
paskendusią „Seklyčią" Čikago
je. Aukodama savo laisvalai
kius, panaudodama savo ener
giją ir sumanumą, ji surado 
rėmėjų ir talkininkų, kurie atė-

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 18 d. 
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X tautinių šokiu Šventes pokylio komisijos nariai 'iš kairės): Sofija Užiugiene. Nijole 
Maakaliūnienė, Aldona Vaitiene, Ramojus Vaitys, pirm. Irena Kerelienė ir Daine Kerelyte Pokylis 
bus liepos 6 d., 7 vai. v., Hyatt Regency O'Hare puotų salėje. Nuotr. Zigmo Degučio 

jo į pagalbą darbais ir finansine 
parama. Bendraudama su žmo
nėmis, turėdama didelę kantry
be, dalindamasi jų skausmais, o 
kartais ir džiaugsmais, išvystė 
plačią veiklą socialinių reikalų 
tarybos ribose. Jos rūpesčiu pra
dėjo eiti žurnalas „Pensinin
kas", kuri sėkmingai redaguo
ja Karolis Milkovaitis. „Sekly
čioje" galima ne tik skaniai ir 
prieinama kaina pavalgyti, čia 
vyksta įvairios programos vy
resniems tautiečiams, jie gauna 
patarimus. 

Rūpinantis tėvyne, rūpinantis 
suluošintais vaikais, Birutė Ja
saitienė 1991 m. įkūrė „Lietu
vos Vaikų viltis" komitetą ir 
yra to komiteto vicepirmininkė. 
1993 m. įkūrė „Lietuvos našlai
čių globos" komitetą ir nuo 1995 
m. yra to komiteto pirmininkė. 
Negana to, 1995 m. rudenį į 
savo Socialinės tarybos globą 
priėmė „Lietuvos partizanų" 
globos fondą ir yra to komiteto 
narė. Jai nesvetimas ir spaudos 
darbas. Nuo 1993 m. iki šios 
dienos ji yra koredaktorė Socia
linio skyriaus atkarpos šeštadie
niniame „Drauge". Jei daugiau 
tokių darbščių, gėrį nešančių 
bitelių būtų, tai mūsų nelaimėn 
patekę tautiečiai būtų sotūs, 
pagydyti, iš bet kokios nelaimės 
išgelbėti. 

Veikla kitose organizacijose 

Kartais sunku suvokti, kur 
glūdi Birutės Jasaitienės veik
los jėga! Jai ramesnio gyvenimo 
laikai praėjo, nes laikas nebe
laukia. Ją supa įvairūs darbai, 
kurių ji negali atsisakyti ir 
neklausia savęs: „O kokia iš to 
nauda?" Nauda tegali būti — 
pasitenkinimas atliktu darbu, 
savęs išreiškimas ir nauda 
visuomenei. 

Nelaukdama „naudos", 1986 
m. B. Jasaitienė su specialiu 
komitetu suruošė Lietuvos kon
sulų Juzės Daužvardienės ir 
Vaclovo Kleizos pasikeitimo 
iškilmes Čikagoje. 1989 m. ji 
pirmininkavo organizacijoms, 
sumosiant iškilmes — priėmimą 
prof. Vytautui Landsbergiui, 
Sąjūdžio pirmininkui. Nuo 1982 
m. iki 1987 m. ji darbuojasi 
Jaunimo centro valdyboje. Nuo 
1981 m. iki dabar yra BALFo 
direktorė. Nuo 1983 m. iki 
dabar yra Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos narė. 1994 
m., įsikūrus „Draugo" fondui, 
yra to fondo tarybos narė ir 
sekretorė. Nuo 1975 m. priklau
so Nekalto Prasidėjimo Marijos 
(Putnamo seselių) rėmėjams ir 
valdybos narė, o vėliau buvo tų 
rėmėjų pirmininkė. 1992 m., 
kartu su Visuomeninių reikalų 
taryba ir Lietuvos ambasadoriu
mi St.Lozoraičiu, surengė pir
mąją „Pagalba Lietuvai" konfe
renciją Washington D.C., o 1994 
m. tokią antrą konferenciją Či
kagoje. 1995 m. yra Marųuette 
Parko apsaugos administratorė. 
Sėsto ir aštunto mokslo ir kury 
bos simpoziumo rengimo komi 
teto narė lėšų telkimui. Muzikos 
šventės komiteto narė lėšų 
telkimui. Devintos tautiniu 

LIETUVĖS PASAULINIAME 
WUCWO SUVAŽIAVIME 

Pasaulio Katalikių moterų or
ganizacijų unijos (WUCWO) 
suvažiavimas vyko Australijos 
sostinėj Camberroj š.m. vasario 
3-11 d. Suvažiavimas buvo pra
dėtas iškilmingomis Mišiomis 
Šv. Kristupo katedroje. Jas kon-
celebravo Camberros arkivys
kupas J. Bartella ir dvylika 
prelatų bei kunigų. Pradžioje 
Australijos aborigenų atstovai 
pravedė tradicinę smilkalų 
ceremoniją. 700 delegačių iš 
keturių žemynų ir 64 kraštų dė
vėjo tautinius drabužius. 
Lietuvą ir išeiviją atstovavo dr. 
Aldona Šlepety tė-Janačienė. 

šokių šventės lėšų telkimo 
komiteto kopirmininkė. Nuo 
1992 m. iki dabar yra Čikagos 
miesto „Commutiity Develop-
ment Advisory Committee" 
narė. Nuo 1995 m. iki dabar yra 
„Maria High School/Holy Cross 
Hospital Advisory Board" narė. 
1995 m. yra viena iš „Margutis 
II" radijo programų atgai
vintoja. 

Pasižymėjimai — 
apdovanojimai 

Birutė Jasaitienė — skautė, 
ateitininkė, šaulė. 1983-1984 m. 
LSST moterų vadovė, apdovano
ta LSST saulių Žvaigždės or
dinu. Nuo 1985 m. iki dabar 
LSST narė šaulių Žvaigždės 
ordinų taryboje. 1993 m. kovo 
31 d. Čikagos miesto išrinkta 
kaip pasižymėjusi moteris — 
„Unsung Heroine". 1993 m. 
rugsėjo 18 d. Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių moterų sąjun
gos pagerbta — išrinkta „Out-
standing Lithuanian Women of 
the Year" už našia veiklą lab
daros, kultūros ir visuomeninio 
gyvenimo baruose, puoselėjant 
tarp išeivijos ir tėvynės lietuviu 
glaudų bendradarbiavimą ir ge
rovę. 1995 m. gruodžio mėn. 30 
d. Čikagos „Lithuanian Wo-
men's club" išrinkta kaip „Out 
standing Lithuanian Woman". 
1996 m. kovo 16 d. „Giedros" 
korporacija paskiria premiją 
kaip „moteriai, pasižymėjusiai 
krikščioniškų idealų tarnyboje". 

Birutės Užgirytes-Jasaitienės 
gyvenimas yra santūrus. Savo 
gero būdo savybėmis ji galėjo 
išvystyti tokią plačią veiklą 
prasmingiems lietuviškiems 
darbams. Apsvarsčius Birutes 
nueitą gyvenimo ir darbų kelią, 
tenka pasakyti, kad jos dar 
laukia nauji darbai, nauji 
išgyvenimai, nauji užsimojimai 
ir nauji laimėjimą: Jos tikslas 
visad lieka tas pat kitų širdis 
padaryti laiminga:- Birutei lin 
kime ilgiausių metų, sėkmės, 
stiprybės ir ištvermės lietuvis 
kame darbe! 

Birutės Jasaitienės pagerbtu 
vės ir premijos )!• ikimas bus 
birželio9 d PLcentre Lemonte. 
Rengėjos — „Giedros" korpo 
racija. 

Marija Remienr 

Pasaulio lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos pirm. ir 
WUCWO Tarybos narė. Salo 
mėja Vasiliauskiene, Adelaidės 
Lietuvių katalikių moterų drau
gijos pirm. ir Rasa Mauragiene. 
Lietuvių Bendruomenės pirm 
Camberroje. Pagrindinė su 
važiavimo tema: „Aš viską 
atnaujinu" (Apok. 21,5)— „Mo
terys: susitaikvmas ir viltis". 

Po suvažiavimo atidarymo 
Australijos Valstybiniame uni
versitete, dalyvaujant Cam 
berros arkivyskupui, vysku
pams, merui, parlamentarams 
bei kitiems svečiams, prasidėjo 
pirmoji plenarinė sesija. Joje 
paskaitą skaitė ses. Kristina 
Burke, IBVM iš Australijos. Ji 
kalbėjo susitaikymo tema. Po to 
kasdien iki vasario 8 d. vyko 
studijų dienos, kurių metu, dele
gatės, pasiskirsčiusios į atskiras 
darbo grupes, nagrinėjo ir 
diskutavo temas: „Susitai 
kymas su savim, su kitais žmo
nėmis, susitaikymas su kitomis 
organizacijų narėmis". Delega
tės taip pat svarstė ką Šv. 
Raštas sako šia tema. Buvo 
pateikta daug medžiagos ir pa 
vyzdžių. Pasikeista kokie susi
taikymo ir vilties įsipareigo
jimai bei akcija turėtų būti 
vykdomi WUCWO priklausan
čioms katalikių moterų organi
zacijose. 

Penktoji Studijų dienų plena
rinėje sesijoje ses. Kristina 
Burke kalbėjo vilties tema. 
Buvo pristatytos visų urupių 
darbų sintezės ir prioritetai. 
Uždarymo šv. Mišias laike ir po 
jų ilgesni žodį tarė tėvas Paul 
Charland MOI, WUCWO dvasi
nis patarėjas iš Kanados. 

Vasario 8 d. buvo laisva diena 
visoms dalyvėms. Jos buvo 
pakviestos aplankyt! sostinės 
Camberros žymesnes vietoves, 
muziejus bei paminklus Si 
diena baigėsi Parlamento rūmų 

apžiūrėjimu ir puošniu pri
ėmimu jo pagrindinėje salėje. 

Vasario 9 d. prasidėjo Pasau
lio Katalikių moterų organi
zacijų unijos atstovių suvažia
vimo antroji dalis. Joje buvo 
sprendžiami organizacijos tech
niniai darbai — Kredencialų 
komisijos pranešimas, statuto 
bei įstatų papildymai, 1991 m. 
įvykusio WUCWO suvažiavimo 
Meksikoj protokolo patvirti
nimas, naujų kraštų katalikių 
moterų organizacijų priėmimas. 
Taip pat išklausyti generalinės 
prezidentės ir sekretorės prane
šimai apie Unijos ve iklą 
1991-1996 metų laikotarpyje, 
aptarti finansiniai reikalai ir 
balsuota už dvylika suvažia
vimo rezoliucijų. 

Reikia paminėti, kad WUC-
WO Tarybos pageidavimu, dvie
juose kultūriniuose vakaruose 
spalvinga programą atliko Azi 
jos - Pacifiko srities suvažiavime 
dalyvavusios atstovės iš Austra-
lijos. Naujosios Zelandijos, 
Japonijos. Filipinų, Naujosios 
(Ivinėjos, Indonezijos, Korėjos 
bei kitų aplinkinių salų. 

Lietuvaičių įnašas 
suvažiavime 

\VUCWO suvažiavimo paren
giamuose darbuose aktyviai 
reiškėsi dr. Aldona Janačienė, 
šios dideles organizacijos Tary
bos narė nuo 1991 m. Ji daly
vavo jos posėdžiuose Šveicari
joje, Anglijoje ir Italijoje. Dvi 
dienas prieš suvažiavimą Tary
bos narės susirinko Camberroje, 
Australijoje, paskut in iems 
reikalams aptarti. 

Vakarinės maldos, skirtos 
Lietuvai, buvo atliktos vasario 
9 d. Australijos Valstybinio 
Universiteto Manning audi
torijoje. Trys delegatės — dr. 
Aldona Janačienė, Salomėja 
Vasiliauskienė ir Rasa Maura
giene, talkon pasikvietusios dvi 
Camberros lietuvaites, pravedė 
liturgine programą. Visos buvo 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Pradžioje S. Vasiliauskie
nė trumpai apibūdino Lietuvos 
kraštą. Po to drauge su dr. A. 
Janačienė sugiedojo M. K Ka-
vecko sukurtą giesmę lietuvių 
kalba „O, Kristau pasaulio 
Valdove" (žodžiai B. Brazdžio
nio). Buvo dr. A. Janačienės 
sukurta ir perskaityta ilgesnė 
malda skirta Lietuvos kritu
siems partizanams, tremti
niams ir Lietuvos jaunimui 
,,Mes esame dėkingi Viešpa
čiui". Po to, pritariant visai au
ditorijai, anglu kalba buvo su
giedota M. VVard giesmė „Jūs 
būsite mano tauta" Maldos pro
grama, skirta Lietuvai, buvo 
užbaigta visų lietuvaičių galin
ga giesme „Marija, Marija". 
Vargonėliais pritarė R. Maura
giene. Visi tekstai buvo atspaus
dinti WUCWO specialiai išleis
toje suvažiavimo programoje. 
Lietuvės buvo fotografuojamos. 

giriami mūsų skoningi tautiniai 
drabužiai, prašomi autografai, 
keliami klausimai apie Lietuvą. 
Per visą suvažiavimo laiką buvo 
išstatyta lietuviška parodėlė — 
mediniai kryžiai, koplytėles, 
gintaro dirbiniai, knygos ir 
lankstinukai. Ja labai domėjosi 
visų kraštų atstovės Ekspona 
tų didesnę dalį atvežė ir paro
dėlę globojo S. Vasiliauskiene, 
iš Adelaidės. 

Negalint j Australija atvykti 
katalikėms atstovėms iš mūsų 
gimtojo krašto, suvažiavime 
dalyvavo prel. Juozapas An
tanavičius, Lietuvos Katalikių 
moterų sąjungos Dvasios vadas. 
Jis drauge su kitais kunigais 
kasdien laike Europai. Šiaurės 
Amerikai. Afrikai. Azijai ir 
Australijai skirtas šv. Mišias. 
Lietuvos Katalikių motetų 
sąjungos pirm. gyd. Gražina 
Paliokienė atsiuntė sveikini
mus visam suvažiavimui. 

Per rinkimus į sekančią Pa
saulio Katalikių moterų organi
zacijų Unijos taryba, dr. Aldona 
Šlepetyte-Janačiene buvo antrą 
kartą išrinkta keturių metu ka
dencijai. Ji WUCWO organiza
cijoje atstovauja Lietuva ir 
išeiviją. Vasario 1 d. ji drauge 
su kitomis Tarybos narėmis 
buvo pristatyta įspūdingose iš
kilmėse. 

Lietuvių Katalikių organi
zacijų sąjunga jau nuo 1930 m 
yra Pasaulio Katalikių moterų 
organizacijų unijos pilnateisė 
nare. Mūsų tautai esant prie 
spaudoje, jos veiklą tarptautinėj 
plotmėj tęsė. plėtė ir junge 
Pasaulio Lietuvių Katalikių or
ganizacijų sąjungos valdyba 
išeivijoje. Pirmoji lietuvaitė iš
rinkta į WUCWO Tarybą buvo 
Birutė Venskuvienė iš Pary 
žiaus, kuri joje atstovavo 
Lietuvą 13 metų. 

Paskutinę suvažiavimo dieną, 
vasario 11-tąją. įvyko naujos 
generalinės prezidentės rin 
kimų patvirtinimas ir iškilmin
gas pristatymas. Ja buvo iš
rinkta Lotynų Amerikos buvusi 
viceprezidentė Maria Eugenia 
Diaz de Pfennich iš Meksikos. 
Taip pat pagerbtos Rengimo 
komiteto ir Katalikių moterų 
lygos narės Australijoje. 

Vasario 12 d., po WUCWO 
naujos Tarybos rytmetinių ir 
popietinių posėdžių, buvo laiko 
mos suvažiavimo pabaigos šv. 
Mišios visų organizacijų narių 
intencija. Po to vyko iškilminga 
vakarienė ir pabendravimas. 

Vasario 13 d. dalyvės buvo 
Australijos Katalikių moterų ly
gos pakviestos Į Sydnejų, kur 
dviem laivais apiplaukė visa 
uostą, salas, o vėliau ir miestą 
Paskutinė diena Australijoje 
baigėsi Arkidiecezijos priėmimu 
ir dalyvių bendra programa 
Sekantis Pasaulio Katalikių 
moterų organizacijos unijos 
delegačių suvažiavimas įvyks 
2000 metais. 

PLKOS inf. 

1>..,i,!, i- italikh) moter- organizacija unijų WUCWO delegačių 
sario mtn išrinkta naujoji taryba Iš dešinės pirmom db AMon > 9 

lietuviu katalikui organizacini sąjungos pirm jau antra kart i pert 

savad avime Anstr tujoje »8 
tepi •. '•• Janačienė. Pasaulio 
nki i *TUCWO tarybe* nare 

file:///VUCWO


DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 18 d. 

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 VVaimvnght Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

LIETUVA PRALAIMI 
INVESTICIJŲ 

„VARŽYBOSE" 

Lietuva atsilieka nuo Latvijos 
ir Estijos pagal tiesioginiu užsie
nio investicijų dydį, tenkantį 
vienam šalies gyventojui, ir pa
gal jų dalį bendrajame vidaus 
produkte, rašo žurnalistė Ramu
nė Sotvarienė „Lietuvos ryte". 

Užsienio kapitalui į Lietuvą 
plaukti daugiausia trukdo dvi
prasmiai ir nuolat keičiami 
mokesčių įstatymai, valdininkų 
abejingumas, nusikalstamumas 
bei informacijos stygius, teigia 
Lietuvoje dirbantys užsienio 
verslininkai. Pasak Lietuvos 
Investicijų agentūros direkto
riaus Algio Avižienio, reikia 
keliasdešimt milijardų, o gal ir 
daugiau, kad Lietuva taptų iš
sivysčiusia Vakarų Europos 
šalimi. 

Pasaulyje pernai investuota 
200 milijardų JAV dolerių. 
Lietuvai iš jų teko tik 50 mln. 
Mažesnis už Lietuvą Singapū
ras kasmet gauna apie 6 mlrd. 
dolerių užsienio investicijų. 

Lietuva turi pakankamai di
deles galimybes pritraukti už
sienio investicijų. Beveik 70 
proc. čia dirbančių užsienio in
vestuotojų patartų tai daryti 
kitiems ir vėl investuotų Lietu
voje. Palyginti su Latvija ir 
Estija, Lietuva, investuotojų 
nuomone, turi geresnę geogra
fine padėtį. Gerai vertinama 
Lietuvos darbo jėga, tačiau tie
sioginių investicijų apimtys ir 
toliau mažėja. Vakaruose susi
formavo nuomonė, kad iš Balti
jos šalių Lietuvoje nusikalsta
mumas yra didžiausias. Oficia
liai Lietuvoje užregistruota be
veik tiek pat nusikaltimų, kiek 
Latvijoje, o pirmauja Estija. 
Tačiau nei Latvijoje, nei Estijo
je nežudomi žurnalistai ir ne
sprogdinamos dienraščių redak
cijos. Civilizuotas pasaulis tokių 
nusikaltimų niekada nelygina 
su vagystėmis. 

Intensyviausiai Lietuvoje 
buvo investuojama 1993 m., kai 
buvo įvestas litas. Tada buvo 
sulaukta beveik 100 mln. dole
rių investicijų, buvo įsteigtos 4 
iš 5 didžiausių įmonių, su užsie
nio kapitalu, dabar veikiančių 
Lietuvoje. Vėliau investicijų vis 
mažėjo. Pasak Ekonomikos mi
nisterijos sekretoriaus Gedimi
no Miškinio, tokią padėtį lėmė 
tai, kad Lietuvos ekonominė po
litika buvo grindžiama paskolo
mis ir kreditais iš tarptautinių 
finansinių institucijų. Be to, 
nors Lietuvoje didžiausi pri
vatizavimo tempai, Estija ir 
Latvija pirmenybe teikė priva
tizavimui už valiutą — tai lėmė 
kiekybine persvarą. Užsienio in
vestuotojai neigiamai vertina 
tai, kad Lietuvoje užsienio in
vestuotojams skirta privatizavi
mo programa buvo atskirta nuo 
masinės. Lietuva neišnaudojo 
galimybių privatizavimo metu, 
neleidusi įsigyti Lietuvos „Te-
lekomo", avialinijų, energetikos 
įmonių. Pasak investicijų agen
tūros rinkos tyrimų direkto
riaus Algirdo Miškinio, jeigu 
šiemet keletą jų leistume įsigyti 
užsieniečiams, šalis galėtų gauti 
milijardą dolerių. Deja, valdžia 
yra įteisinusi apribojimus. Da
bar privatizavimo ui pinigus 
sąraše tėra 10 objektų, kurie 
gali būti patrauklūs Vakarų 
verslininkams. 

Tyrimų metu nustatyta, kad 
dauguma lietuvių užsienio ka
pitalą vertina nepalankiai. 
Lietuviai nori būti savo žemės, 
gamyklų savininkai. Ši nuosta

ta prasiskverbia į visas šalies 
gyvenimo sritis. Pasak A. Avi
žienio, Lietuvoje vyrauja trum
paregiškas vienkartinės naudos 
požiūris, stengiantis iš užsienio 
investuotojų kuo daugiau išplėš
ti vienkartinės naudos, nesuda
rant jiems palankių ar bent vie
nodų sąlygų su savomis įmonė
mis dirbti Lietuvoje. 

KEIČIASI VILNIAUS 
AEROUOSTAS 

Jau gegužės mėnesį Vokieti
jos „Siemens" bendrovės specia
listai Vilniaus aerouoste kilimo 
ir tūpino take pradės montuoti 
naują šviesos sistemą, birželį 
bus įrengtos „rankovės", per 
kurias keleiviai tiesiai iš 
pastato galės patekti į lėktuvą, 
atliekami kiti darbai. 

Kaip rašo „Sostinė", darbų 
spartą lėmė iš Europos investi
cijų banko gautas 10 mln. dole
rių kreditas. Dar 4.8 mln. dole
rių investuos pats aerouostas, 
lėšų skirta iš biudžeto. Praėju
siais metais valstybės įmonė 
„Vilniaus aerouostas" gavo 6 
mln. litų grynojo pelno, tačiau 
sparčiai plėtrai jų būtų ne
pakakę. 

Dabar iš Vilniaus aerouosto 
lėktuvai skraido į 20 Vakarų 
Europos miestų, taip pat į 
Maskvą, Kijevą. Pernai Vil
niaus aerouostas aptarnavo 
355,600 keleivių. Netrukus bus 
atidaryti nauji maršrutai iš 
Vilniaus į Romą, Rygą, Palan
gą. Tačiau sumažėjo užsakomų
jų reisų į Čardžą, Stambulą, 
Atėnus, Dubajų, Delį, Pekiną. 
Aerouosto vadovai tikisi, kad 
šią vasarą pasiturintys versli
ninkai užsakomaisiais reisais iš 
Vilniaus keliaus ilsėtis į Vidur
žemio jūros, prie Atlanto vande
nyno esančius kurortus. Vil
niaus aerouoste planuojama 
įrengti privačių lėktuvų stovė
jimo ir eksploatavimo kom
pleksą. 

Ateinančiais metais Vilniaus 
aerouoste ketinama įrengti 
tarptautinį verslo centrą su 
banko filialais, reorganizuoti 
keleivių registravimo ir vaizdi
nės informacijos sistemą, galu
tinai sutvarkyti automobilių 
stovėjimo aikštę, senąjį aerouos
to pastatą, viešbutį. 

TOBULINAMAS 
TRANSPORTO DARBAS 

Vilniuje atidaryta Vokietijos 
Hamburgo konsultacinės trans
porto bendrovės „Uniconsult 
Gmbh" atstovybė. Ji nori įsi
tvirtinti Rytų Europos rinkoje ir 
pirmiausia Lietuvoje. Per Klai
pėdos uostą ir Lietuvos geležin
kelį norima paleisti šaudyklinį 
traukinį iš Vokietijos Mukrano 
uosto į Maskvą. Dėl to bus ga
lutinai nuspręsta liepos mėnesi 
Pirmasis šaudyklinis traukinys 
iš Mukrano į Maskvą (iki Klai
pėdos konteineriniai vagonai 
būtų gabenami keltais) turėtų 
išvykti šių metų rugsėjį. Šaudy
klinis traukinys iš Mukrano 
Maskvą pasiektų per 58 valan
das, pakeliui sustodamas tik 
Baltarusijos sostinėje Minske. 
Pasak Hamburgo konsultacines 
transporto bendrovės preziden
to, tokiu būdu efektyviai būtų 
išnaudojama geležinkelių infra
struktūra. Jis pabrėžė, kad 86 
proc. krovinių, kurių dabar su
laukia Klaipėdos uostas, skirti 
būtent didiesiems Rusįjos ir Bal
tarusijos miestams. 

„Uniconsult Gmbh" bendrovė 
rengia ir Seštokų-Mockavos kro
vinių paskirstymo centro pro
jektą. Tuomet per Mockavą ge

ležinkeliu kroviniai būtų gabe
nami į kitas Baltijos šalis, 
Suomiją, Švediją, Norvegiją, 
Sankt Peterburgą ir kitus Rusi
jos miestus. 

Lietuva turi dėkingą geogra
finę padėtį tranzitinio transpor
to verslui plėsti", — įsitikinęs 
Hamburgo bendrovės generali
nis direktorius D. Reumann. 
Pasak jo, Vokietijoje Lietuva 
kartais apibūdinama kaip Rytų 
Olandija. 

LIETUVA PIRKS 
NAUJUS ČEKIŠKUS 

AUTOBUSUS 

Lietuvos susisiekimo minist
ras Jonas Biržiškis ir Čekijos 
pramonės ir prekybos ministras 
Vladimir Dlouhy antradienį 
pasirašė 4 milijonų dolerių 
sutartį pirkti 44 čekiškus auto
busus ,, Karosą". Čekijos 
bendrovė „Karosą" drauge su 
Pietų Korėjos korporacija 
„Hyundai" laimėjo pernai pa
skelbtą tarptautinį konkursą. 

Autobusams pirkti 4 milijonų 
dolerių paskolą suteiks Čekijos 
Societe Generale Banką. Pasko
la skiriama penkeriems metams 
už 8.21% metines palūkanas. 

Autobusai bus skiriami Vil
niaus, Kauno, Alytaus, Mari
jampolės, Klaipėdos, Panevėžio 
ir Alytaus autobusų įmonėms. 
Jie aptarnaus miesto ir prie
miestinius maršrutus. 

Šiemet taip pat turėtų būti 
pasirašyta sutartis su kita 

konkurso laimėtoja — Pietų 
Korėjos Hyundai bendrove. Nu
matomo kontrakte apimtis 
sieks 2 milijonus dolerių. 

OŽKOS PIENO SŪRIAI 

„Kauno sūrinė" pradėjo ga
minti sūrius iš ožkos pieno. 
Sūrinė sudarė sutartį su Lietu
vos ožkų augintojų draugija, 
kuri įsipareigojo tiekti pieną. 
Nusipirkti ožkos pieno sūrių bus 
galima birželio mėnesį. Kilogra
mas tokio, sūrio kainuos 30 litų. 
Už litrą pieno sūrininkai 
mokės 2-2.5 lito. 

Rima Jakutytė 

MISCELLANEOUS 

Ėstoms. Latvis, 
LMtuanu 

Slovako, Ukraina. 
Yugoslavia 

Onfy $.SS/min. 
Any Day, Any Time. 

OtharOrMtl 

ForMo.24hrs.CAU 
1-800-453-0*57 

KT. I t t 

i atvykti i i Lietuvos į JAV-
bes. Skambinti: ŠiauBal 42*427 
arba 4173*5 . 

MARQUETTE 
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.; seštd. 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; sekmd. uždaryta. 
Antrd. irtrečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tcl. 312-776-8998 

B&D 
Taisome ir dengiame vistą rūšių 

stogus, statome priestatas, 
garažus, balkonus, tvoras, dedame 

plyteles, parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus. Reikalingas 
jaunas vyras statybos darbams. 
Kazimieras, teL 312-625-3465 

STASYS SAKINIS 

i* vidaus Ir * lauko; 
popioriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4818 S. — I I — . 

Tet si«-et7-eie7 

AtHoku n a m ų vidaus ir 
l a u k o d a ž y m e , namo re
monto darbus. Turiu miesto 
leidimą. T a i . 708 -423 -0658 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• f ioiičiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

ĮjĮl 
K A V I N Ė 

350 N. Clark, Chicago, D 60610 
TeL 312-644-7750 

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta 

BALTIA E X P R E S S CO LTD., 
SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• ORO CAROO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS 

U2 $38.00 PER 14 DIENU; 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTU EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CrflCAOO, IL 806S2 

TiimMC ATSTOVU* LOS ANOKIU I * OMANO RAMOS 

AMBER OROUP 
4B2THOMASDRIVE 

BENSENV1LLE, IL 60108 

Kraustotės į Floridą? 
Juozo Stanaičio firma 

MVESTMENT PROPERTIES 
siūlo pagalbą perkant namus, 

žemes ar biznį Floridoje. 

Tel/Fax: 1-800-330-Llst 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IH OVVYBtS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
33081* Weet SStfi Street 

TeL (70S) 424-MS4 
(312) 5S1-SSS4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tol. 708-969-2658. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

GE/RCA A T S T O V Y B E 
2346 W. 69ttl Stroot 
Tol.: 312-776-14S6 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tol. (312)551-4111 

HELP VVANTED 

SIŪLOME DARBUS! 

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

Ali Caro 
Emstoymortt Agoncy 

Tol. 312-736-7900 

RtNATA-S DOMESnC 
PtACtMCNT AOCNCY 

Posrtions availabie nannies. house 
keepers for English speaking women. 

Call: 312-2S*-72*7 

MANUFACTURINO 

IoT= 
NOW! ! 

A t 

U.S. 
Robotics 

• A s s c m b l c r s 
• S o l d c r c r s 
• I n v o n t o r y 
• E l e c t r o n i c 

T c c h n i c i a n s 
• M a t c r i a l 

H < i n d l o r s 
• S h i p p i n g / 

R o c c i v i n q 

A p p l y N o w ! 
24 Hour Job Line 
847-853.3705 
*V\ Olsten 

nr.oo w ~ 
C H I C A C O 
(<.r> C. TA l i r t i ' l 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E REAL ESTATE 

5̂ %l fcig 
REALMART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

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

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu. 312-5864100 
Ftt. 312-585-3907 

Pager3l2-30»«307 

COLDUJCU. 
BANKC1? J 

M I C H I C A N 
C0LDWELLBANKER FIRST AMERICAN 

lON.VVhrttakerSt. 
NewBuftalo, M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-756-1408 

bus. 616-469-3950 
fax. 616-469-5445 
v.m. 616-469-7236 

Perkant ar parduodant 
• namus • žemo * ūkius arba 

komercinę nuosavybę 

£* 
GRBT 

PARDUODA 

RE/MA* 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> MLS kompiuterigir FAX pagalba 
»Nuosavybių ĮssMMŠMi veltui 
> Perkame ir parduodame namui 
• Apartmentus ir žeme 
> Pensininkams nuotakto 

OLSKKaCÔ MC 
UlIStitiStmt 

ptiMspartbvsM 

IARUASTOI 
\ fertor 

STOIKAS 
• ls.70L2S7.7100 

f B a s i Ite.708.tt9.1732 

P A R D U O D A M A S N A M A S S U N N Y HILLS, FLORIDA 
Puikus pirkiniys pensininkams! Pro langą gali matyt vandenyną. Arti golfo 
laukų, teniso aikščių, paplūdymio, prieplaukos laiveliams. Automatinis 
pievutės laistymas, satelito sistema televizijai; 3 mieg. kamb., 2 vonios. 
Daug kitų patogumų. 2010 kv. pėdų. $134,500. Kreiptis: George, S t 
Andre* Bey Real Estais, Ine. 1-60O-277-3550 arba 1404.265-3099 

5265 Weet 96th Street 
Oak LSem, UHnois 60463* 

n W * • wfj*^a* W ^ F * S ^ ^ 

F O R R E N T 

lariuomojamaa S kamb. butas 
antrame aukšte suaugusiems. 

$ $475 į mėn. + „deposrt". Tat. 
312-471-0811. 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
(kirne k pardavime,, mieste rr 

liesčiuose. 
ikime i 
fpriemii 

Išnuomojamas graius 3 kamb. 
butukas dviems suaugusiems as
menims. $365 į mėn. + „doposit". 

Tol. 312-4714811 

IEŠKO DARBO 

Pagyvenusi moteris lesho dar
bo prie vaikų, ligonių, senelių, 
namų ruošos darbų. Kreiptis tel.: 
312-334-4218 (vakaro). 

Moteris i i Uotuvos Ieško dar
bo. Gali slaugyti ligonius, padėti 
namų ruošoje ir gyventi kartu. 
Skambinti: tol . 312-434-2048. 

Jauna motorla, dantų gydytoja, 
ieško bet kokio darbo. Gali prižiū
rėti senelius, padėti namų ruošoje. 

Tol. 708-882-2837 

VM. emzieue moteris losfco bot 
kokio darbo. Gali slaugyti 
ligonius ir gyvent kartu. 

Tol. 312-847-4788 

Moteris loafco bot kokio darbo. 
Gali saugoti vaikus ir senolius. 

Tol. 708-217-8148 

Moteris loafco darbo. Turi patir
ti senų žmonių ir vaikų priežiūroj. 
Turi žalią kortele ir gali dirbti bet 
kuriomis valandomis. Tai. 312-
928-8410. 

60 m nuo jūros kranto. 5 min. nuo cen
tro; butai 2 kamb. su visais patogu
mais Atskiri dusai ir vonios, bendras 
baseinas ir pirtis. Vilniaus aerouoste 
sutinkame ir atvežama { Palangą. 
Pasibaigus atostogoms, nuvežėme 
atgal ( aerouostą. Pageidaujant 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą Informacija: Lietuva, Pa
langa, Neringos 32a, tel/faa 
370-36-53088. Kainos atvežimas is 
Vilniaus aerouosto 678. Nuoma: 1 
ase*. 8888.788, su pusryčiais 
6768 066. 1 ee». 81TS.Ha, su pue-
ryčiais 6316-288; 1 4. 
pusry6ais 

PORRSNT 
Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". Tel. 
312.779-0410. KsfbM i 

Ctcaro, IL linuomoMmes naujai 
atremontuotas, apšildytas 3 mieg. 
kamb. butas. Tat. 708-880-4811 

IEŠKO BUTO 

Vyrui I I 
kambarys su baldais ir taip pat 
darbas. Skambinti Nikai tel. 
708-888-3818 arba palikt 

FOR BALE 

Parduodu 1991 m. Morcury 
Caarl „convertRHe", 5 bėgių, 
kaip nauja. 88 ,280 . To l . 
700428-8887 

i « f f 

http://ForMo.24hrs.CAU
http://ls.70L2S7.7100
http://Ite.708.tt9.1732
http://81TS.Ha


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chtcago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6900 

ATSARGIAI - PASISAUGOKITE 

NORIT PARDUOTI NAMĄ -
PAGRAŽINKTT JJ 

Ar buvote naudotų mašinų 
pardavimo sklype? Ar paste
bėjote, kad visi automobiliai, 
nesvarbu kokio senumo, kiek 
mylių jais išvažinėta, labai 
gražiai atrodo - išblizginti, 
išvalyti! Naudotų automobilių 
pardavėjai žino, kas geriausiai 
padeda parduoti seną mašiną: 
būtent švari ir graži prižiūrėtos 
mašinos išvaizda - atseit, pa
traukli išorė. 

Kas tinka senoms mašinoms, 
tinka ir namų pardavimui. Nors 
joks namo išblizginimas nepa
keis jūsų 200,000 dolerių namo 
į 300,000 dolerių vertės namą, 
bet namų pardavimo ekspertai 
sako, kad namų savininkai gali 
padidinti savo namų verte ir 
sutrumpinti pardavimo laiką, 
imdamiesi paprastų, palyginti 
nebrangių, namo pagerinimo -
pagražinimo darbų. 

Sakoma, kad žmones susidaro 
nuomonę apie namą per pirmas 
kelias sekundes: namas iš kar
to patinka, arba ne, ir pirkėjas 
tada ieškos kito. Parduodan
čiam namą reikia pasistengti, 
kad pirkėjui namas patiktų iš 
pirmo žvilgsnio. 

DURYS IR LANGAI 

Pagrindinio įėjimo durys yra 
labai svarbios. Ką galvoja pir
kėjas, pamatęs įeinamas duris, 
gali padaryti didelę įtaką, ką jis 
galvos, apžiūrėjęs visą namą. 
Mažų mažiausiai pardavėjas 
turėtų perdažyti priekines duris 
ir žiūrėti, kad jos gerai ir 
lengvai užsidarytų, ir turėtų 
saugius užraktus. Jei durys yra 
senos ir dažai negali jų išvaizdos 
pagerinti, įdėkite naujas. 

Visi langai turėtų blizgėti -
būti švarūs, krūmai apkarpyti 
ir tokio aukščio, kad neuž
dengtų langų, žolė turėtų būti 
nupjauta, o verandos švarios ir 
neapkrautos šlamštu. 

Pardavimo ekspertai sako, 
kad jei takas, vedantis į namą, 
yra gerame stovyje, pasodinkite 
abipus jo keletą gėlių; jei takas 
yra blogame stovyje, išliekite 
naują. Nors gal jums atrodo, 
kad įdėjimas naujų durų ir 
išliejimas naujo tako yra per 
brangu, bet pagalvokite, tai 
pagreitins jūsų namo pardavi
mą, o tas dainai daug reiškia. 

Pardavimo specialistai tvir
tina, kad maži dalykai daug 
reiškia sėkmingam pardavimui, 
yra svarbu, kad būtų tvarkinga, 

švaru ir gražu pažiūrėti. Pvz.; jei 
jūsų šiukšlių dėžės stovi šalia 
namo ir jas galima matyti iš 
priekio, nukelkite jas kitur, kur 
jų nebus matyti. Namo vidus 
turėtų būti šviesus ir neper
krautas. Juo mažiau perkrautas 
daiktais, tuo geriau - namas 
tada atrodo didesnis. 

Kai kurie pardavėjai, kai 
skelbia namą parduoti, pereina 
namą kartu su savininku ir 
padaro pasiūlymų, kuriuos 
galima padaryti, kad namas iš 
vidaus atrodytų didesnis ir švie
sesnis. Pvz.: siūlo, kad užuo
laidos būtų nuimtos, arba taip 
uždėtos, atitrauktos ar pan., kad 
kuo daugiau šviesos į kamba
rius įeitų. Pardavimo specialis
tai pataria nuimti kai kuriuos 
dekoratyvinius dalykėlius nuo 
baldų, lentynų, įvairius virtuvės 
reikmenis sudėti virtuvėje į 
spinteles, užuot palikus juos ant 
stalų ar virtuvės spintelių. Pa
taria visas sienas išdažyti baltai 
ir net kai kuriuos baldus išnešti 
iš kambarių. Visa tai padaro 
kambarius didesnius, švieses
nius ir patrauklesnius. Parda
vimo specialistai sako, kad vie
nas svarbiausių dalykų, kurie 
turėtų būti pašalinti iš namo, 
kai ateina pirkėjas, tai pats 
namo savininkas. Kada nėra sa
vininko, pirkėjas jaučiasi lais
vesnis klausti klausimus. 

Dažnai būsimieji pirkėjai, ku
rie rimtai domisi namu, kalba 
apie pakeitimus, kuriuos jie 
padarytų, jei tame name gyven
tų. Tokie pokalbiai namų parda
vimo agentų yra laikomi pozy-
tyviais ženklais, bet visai kitaip 
į tai gali pažiūrėti namo savi
ninkas, kuris tą namą par
duoda. Pirkėjas gali pasakyti, 
kad jam labai nepatinka sienų 
ištapetavimas, o pardavėjas gal 
keletą mėnesių ieškojo tų ta
petų! Ir kai ateina laikas tartis 
dėl kainos, namo pardavėjas -
savininkas, gali galvoti apie tą 
pirkėją, kaip apie asmenį, kuris 
išpeikė sienų ištapetavimą. 

Yra patariama vadovautis sa
vo nuovoka, ką jūs, jei būtumėte 
pirkėjas, darytumėte ir į ką 
didžiausią dėmesį kreiptumėte? 
Namus parduodantieji, turi pa
grindiniai išvalyti kilimus ir 
žiūrėti, kad name nebūtų ne
malonių kvapų. Tai yra labai 
svarbu, nes žmonės, kurie gyve
na tame name, yra pripratę prie 
tų kvapų, o svetimiems kvapai 
gali atrodyti nemalonūs. Todėl 

Dažnai patariama, kad saugu
mo sumetimais, reikia turėti 
savo piniginės turinio sąrašą 
saugioje vietoje. Praradimas 
piniginės yra labai nemalonus 
dalykas. Pažiūrėkite, kas at
sitiko Antanui, kai jam iš kiše
nės ištraukė piniginę. Kai An
tano piniginę iš užpakalinės 
kelnių"*kišenės vagis ištraukė, 
jis tiesiog neteko galvos, nes toje 
piniginėje buvo visi jo asmens ir 
finansiniai dokumentai. Be pi
nigų ten buvo dar ir vairuotojo 
leidimas, ATM kortelė, kredito 
kortelės ir kiti dokumentai. 

— Kai visa tai staiga dingo, 
atrodė man, kad visas mano gy
venimas kažkur nugarmėjo, — 
dejavo Antanas. 

Iš to atsitikimo galima vi
siems pasimokyti. 

— Žinojau, kad visų piniginė
je esančių dokumentų sąrašą, 
reikia laikyti saugioje vietoje, — 
sakė Antanas, — bet aš to nepa
dariau. Ir neprotingai pasi
elgiau. Piniginė buvo pavogta 

pakankamai pinigų net sumuš
tinį nusipirkti. 

O vagis, pavogęs Antano 
piniginę, reikia manyti, jautėsi 
tiesiog karališkai: piniginėje jis 
rado keletą šimtų dolerių 
grynais, Visa ir Master Card, 
taip pat raštelius iš banko, kada 
jis įdėjo pinigus, kur buvo 
nurodyta, kiek jis turi banke 
pinigų. Piniginėje buvo dar jo 
čekių atkarpos iš darbovietės, 
atsarginis naujo automobilio 
raktas ir slaptas numerių 
kodas, kaip įeiti į jo sandėlį kito
je miesto pusėje. Jo namų 
adresas, gimimo data buvo jo 
šoferio leidime. 

Panaudojant sis informaciją ir 
Antano „Soc. Sec." numerį bei 
nuotrauką (šoferio leidime), va
gis galėjo pasiimti Antano nau
jąjį automobili ir pinigus iš 
banko. O senovišką kinietišką 
vazą ir antikinę kėdę, kurias jis 
paveldėjo iš tetos Agotos ir laikė 
sandėlyje, irgi galėjo būti 
pavogti. Vagis paprasčiausiai 

savaitgalyje ir aš neturėjau galėjo įeiti į sandėlį, pasinaudo-
— — — — — — — — — — damas slaptuoju numerių kodų, 
raskite draugą, kuriuo pasiti- ir atsidaryti duris, 
kitę, ar šeimos narį, kad jis pe- Kas atsitiko vėliau? 
reitų jūsų namus „pauostinėda- Antanas pirmiausiai skani 
mas". bino kitoje valstijoje esančiam 

Daugeliu atvejų pagrindiniai bankui, kuris išdavė Visa ir 
remontai namuose (virtuvės, Master Card. Kadangi buvo sa-
vonios kambario, ar stogo) retai vaitgalis, jis t ik automate 
apsimoka doleris už dolerį- išgirdo balsą: „Mūsų darbo 
Daugumas patyrusių pardavėjų valandos yra nuo 9-5 nuo pirma-
sako, kad pirkėjai geriau norėtų dienio iki penktadienio". 
pirkti mažesne kainą ir patys ~ 
padaryti reikiamą ar norimą duodančių namus, pasamdo na-
remontą pagal savo skonį. Tuo mų tikrinimo inspektorių ar 
pačiu, namus parduodantieji, 
turėtų žinoti, kad virtuvės ir 
vonios kambariai yra labai 
svarbūs, pirkėjas į juos daug 
dėmesio kreipia, ir reikia, kad 
jie būtų švarūs, tvarkingi ir 
gerame stovyje. Mažas, nešva
rus, apleistas ir tamsus vonios 
kambarys atstumia pirkėją. 
Pardavėjas, prieš rodant namą, 
turėtų išvalyti, išplauti ir iš
blizginti vonios kambarį, iš
plauti užuolaidas, o rankų plo
vimo kriauklė ir vonia turėtų 
blizgėti. Jeigu jūsų tualetas yra 
senas, suskilęs, apsimoka įdėti 
naują, tai nekainuoja per daug. 
Tie patys patarimai galioja ir 
virtuvei , pake i sk i t e seną 
šaldytuvą, viryklę, ar indų 
plovimo mašiną naujais. Tas 
nekainuoja per daug, bet tai yra 
gera investicija - greičiau par
duosite ir daugiau gausite už 
namą. Niekas nenori senų susi
dėvėjusių virtuvės įrengimų, o 
pamatę juos galvoja, kad gali 
daug kainuoti pinigų, rūpesčio 
ir laiko juos pakeisti. 

Yra svarbu parduodančiam 
žinoti ne tik gerąsias, bet 
blogąsias savo namo puses. Da
bar daug namų savininkų par-

inžinierių patikrinti namą, kad 
jis žinotų, kokius trūkumus jo 
namas turi ir kad galėtų juos 
pasalinti. Pirkėjas, apžiūrė
damas namą, gali tuos trūku
mus pamatyti. Aišku, nei vie
nas nesidžiaugia, kai jam pa
sako, kad jo namas turi vieną ar 
kitą trūkumą, kuriuos reikia 
sutvarkyti. Bet geriau tai iš 
anksto žinoti ir trūkumus su
tvarkyti - pasalinti. Tas padės 
greičiau namą parduoti, o tuo 
pačiu ir aukštesnę kainą gauti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne" (1996.05.03). 

„Negalėjau tuo patikėti , 
skundėsi Antanas, ir varčiausi 
visą sekmadienio naktį nemie
godamas, nes įsivaizdavau, kaip 
vagis naudojasi mano dokumen
tais, mano pinigais. „Pirma
dienio rytą vėl paskambinau 
bankui ir šį kartą kalbėjausi su 
gyvais žmonėmis. Jie užtikrino, 
kad mano sąskaita hankt- t«'hu 
vo paliesta, bet mano galimybė 
naudotis kredito kortt l<-nii.s 
buvo sulaikyta 10 dienų, kol 
gausiu naujas korteles su nau
jais numeriais. Bet įsivaizduo
kite, banko tarnautojas pasakė 
man, kad aš turėjau jiems tuo
jau pranešti kitoje kortelės 
pusėje nurodytu telefonu, kad 
kortelė pavogta! Bet tada vagis 
turėjo ir tą kortelę, ir tą numerį, 
o aš jo neturėjau". 

Antano bankas uždarė jo eina-
mąją sąskaitą, jo pinigus 
perkėlė į kitas r <ujas sąskaitas 
ir davė jam keletą laikinų čekių. 
O gauti kitą vairuotojo leidimą, 
buvo vėl kita istorija! Ir vėl 
atsiliepė ta mašina. Visi pa
aiškinimai buvo prancūzų, ita
lų, anglų ir ispanų kalba. Pa
sakiau, kad neturiu telefono su 
mygtukais ir laukiau tarnautojo 
atsiliepiant. Jam pasakiau, kad 
buvau apvogtas; neturiu as
mens dokumentų, gimimo me
trikų, vedybų paliudijimą ir 
kariuomenės dokumetų. 

„Gerai, — atsakė tarnautojas, 
ateikite į mūsų įstaigą ir at
sakykite eilę kalusimų ir mes 
bandysime sužinoti, kas jūs 
esate". 

„Kiek kainuos naujas vairuo
tojo leidimas?" — paklausiau. 

„Ar turite iš policijos jūsų 
skundo, kad buvote apvogtas, 
numerį?" — paklausė jis. 

„Taip, turiu". 
„Tada jums vairuotojo leidimas 

nieko nekainuos, nes valstija 
užmokės už jj. Jūs jau pakanka
mai nukentėjote". 

• „O kaip yra su nauja „Soc. 
Sec." kortele?", - paklausiau 
savo draugą Antaną. 

„O tai labai lengvas dalykas, 
— atsakė šypsodamasis Anta
nas, tik reikia paskambinti 
nemokamu numeriu. Bet padą 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužes mėn. 18 d. 

riau klaidą, to nepadaryda
mas". 

Antanas apsaugojo save šioje 
nelaimėje, nueidamas į vietinę 
policijos įstaigą, kai tik 
pastebėjo, kad piniginė pavogta, 
ir paprašė, kad jam būtų duotas 
jo skundo numeris. Tai apsaugo
jo jo kredito korteles ir leido jam 
vairuoti automobilį, kol jis gavo 
naują leidimą. 

Jeigu jums atsitiktų tokia ne 
laimė, pavogtų jūsų pinigine su 
dokumentais, atminkite, nu
eikite į policiją ir praneškite 
apie tai, gaukite savo skundo 
numerį ir tada tvarkykite savo 
reikalus. Jums būtų lengviau 
tvarkyti, jei jūs visų dokumentų 
numerius ir kam skambinti, 
juos pametus, turėtumėte na
muose užsirašę. Tada tuojau 
galėtumėte skambinti kam 
reikia. 

Protingiausia ir geriausia, 
tiek moterims, tiek vyrams 
„viso savo turto", ypač svarbių 
dokumentų nesinešioti piniginė
je, vyrams — užpakalinėje kel

nių kišenėje, o moterims ranki
nuke! Svarbiausius dokumen
tus ir piniginę reiktų laikyti 
vidaus kišenėje, nešiotis su 
savimi tik tai, kas yra būtinai 
reikalinga, o kitus dalykus, 
ypač finansinę ir asmeninę 
informaciją, palikti saugioje 
vietoje namuose. 

Pasisaugokite, kad nenuken-
tėtumėte! 

V.mdotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne" (1996.01). 

Aldona Smulkstienė ir 
Birutė Jasaitiene 

PALAIDI SUNEŠ PUOLA 
STIRNAS 

Šį pavasari Anykščių rajono 
pamiškėse siaučiantys palaidų 
šunų būriai papjovė ne mažiau 
kaip septynias stirnas. Viešintų 
seniūnijos ūkininkui, kurio šu
nys įtariami sudraskę net tris 
Šimonių girios stirnas, rajono 
aplinkos apsaugos agentūra ke
tina pateikti civilinį ieškinį. 

A.tA. 
SOFIJA GLIOŽERIENE 

Petrikaitė 
Gyveno Lemont, 1L, anksčiau Chicagoje, Brifhton Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1996 m. gegulės 16 d., 6 vai. ryto, sulaukusi 78 metu. 
Gimė Lietuvoje, Palangoje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Jolanda Mockaitienė, žentas dr. Algis, 

anūkai: Audra, Romas ir Vitas; dukterėčios Violeta Petrikaitė 
ir Gina Petrikaitė. 

Velionė buvo žmona a.a. Kazio. 
Velionė pašarvota sekmadieni, gegutės 19 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, gegužes 20 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios ui velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lith. Mercy Lift arba 
„Našlaičių globos" komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir patirtamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, tentas, anūkai ir kiti giminės 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkua/Donald M. Petkus. 

Tel. 1-800-994-7600. 

UETUVU/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpų visos* Chteagoa 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

24 vai. 

miesto 

H.CSS 
C H I C A G O 

LENGVAI PASIEKIAMA VIETA 

GAIDAS . DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST UOS) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBUR&AN LOCATIONS 

4330 So. Caltfornia 4605 So. HermitageĮ 
ALLPHONES 

I -312-523-0440 

P a t a r Paliulis 

KaKMi Haėuvttkat 

•ĄjM—m *•* fresjsa 

^/ocofe) 
r H C A <. <-, 

WMHV(HrOSI IR* rm iO I 
711 Ucst l«ukson Rlw1. 

-,... 7O7 9S00 

LACK 6x SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-70847*4410 

-

A.tA. 
SESUO IGNATA 
ZEMEIKIS, SSC 

Mūsų mylima Seselė mirt 1996 m. gegutes mėn. 16 d., 
sulaukusi 78 metu. 

I vienuolyną įstojo ii St. Rocco parapijos, Brockton, MA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Pasiliko nuliūdę iv. Kazimiero seserys ir artimieji 

gimines: sūnėnas Robert 0*Leary, gyv . So. Easton, MA. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marųuette Rd., Chicago, pirmadieni, gegulės 20 d., nuo 10 
vai. ryto. 

Laidotuvių iv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje pirmadieni, gegužės 20 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse antradieni, 
gegužės 21 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti ui 
Seseles sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Zemeikių šeima. 
Laidotuvių dir. Gerald E. Daimid. Tel. 312-523-0440 

r 

PETKUS et SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAKOUCTE PARK 2533 W 71 ST 
CICERO 5940 W 35 ST. 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (fc DERBY RD.) 
EVERCREEN PARK 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312476-2345 
NAT10NWIDE TOLL FREE (mmoktmm) Tel. 1-609-994-7600 

A.tA. 
BRONIUI RAČEVIČIUI 

mirus, žmona JANINĄ RAČKAUSKAITE RACEVI-
ČIENĘ, jos vaikus ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia. 

Švėkiniikių draugija 

A«T^k« 

BRONIUI BACEVIČIUI 
mirus, žmoną JANINĄ ir visą seimą, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Amalija ir Mykolo* Jagučiai 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gegužės mėn. 18 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kun. Kastytis Ramanaus-

MIC, po sunkios ir pavo-
i mirė Kaune gegužės 

l l i Pašarvotas Švč. M. Mari
n o Nekalto Prasidėjimo koply 
| e > Panevėžyje Gedlingas Mi
siąs aukos Panevėžio vyskupas 
«r visi kunigai; laidojamas 

: 18 d. Anykščiuose, šalia 
tėvo. Kun. Kastytis kurį 

laiką viešėjo Čikagoje pas t. 
marijonus, vėliau aptarnavo 
tTashington, DC, lietuvius, vi
liami pahkes malonaus bend
ravimo prisiminimus. Grįžęs į 
Lietuvą, jis darbavosi t. mari
jonu naujokyne Panevėžyje. 
Kun. Ramanauskas š.m. liepos 
-93 d. būtų sulaukės 50 metų 
amžiaus, į marijonų vienuolyną 
|etojo 1979 m. rugpjūčio 29 d., o 
kunigu įšventintas 1988 m. 
lapkričio 19 d. 

Ateitininkų šeimos šventė 
-ruošiama rytoj, sekmadienį, 
gegulės 19 d. Pradedama 9 vai. 
Iv. Misiomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje — visos 
kuopos dalyvauja su vėliavomis 
— vėliau iškilmės ir paben
dravimas vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. Visi kvie
čiami. 

- Sekmadieni, gegužė. 19 d., 
tarp 9 vai. r. ir 2 vai. p.p., 
galima įsigyti bilietus į X tau
tinių lokių švente „Seklyčioje". 
Prašomą pasinaudoti šia pa
togia proga ir apsirūpinti bilie
tais, kol dar yra labai gerų vietų 
Rosemont Horison salėje. Šven
tė vyks liepos 6 d. 

Vincas Klova, Bell Gar-
daną, C A, Draugo fondo antro
jo laipsnio garbės narys, 
pavasario vajaus su „Matching 
Fund" proga atsiuntė 200 
dolerių, papildydamas savo įna
šus iki 3,400 dolerių sumos. 

• Stambiam mecenatui V. KW»i 
Draugo fondas reiškia didelė 
psdėką, kviesdamas ir kitus 
pasinaudoti pavasario vajaus 
mMatehing Fund" programa. 
J 
" Prieš užbaigiant pavasari-
• i renginių sezoną, prašome ge
gulės 19 d., sekmadienį, atvykti 
f Jaunimo centro kavine, kur po 
liekvienų šv. Mišių galėsite 
pasmaguriauti Jaunimo centro 
moterų klubo narių kepamais 
labai skaniais blynais. Savo at
silankymu padėsite Jaunimo 
centrui. 
* X Kiekvieną šeštadienį Jau 
pimo centro kavinėje vyksta 
poilsio vakarai. Skamba lie
tuviška muzika. Muz. Arūnas 
Augustaitis. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Kviečiame visus 
pasiklausyti bei pašokti. 
J (sk) 
- s Travel Centre, Ltd. siū

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te-

Lesniauakiene, tel. 847-
(sk) 

Advokatas 
fUNTARAS P. ČIPĖNAt 
M B % NlaskJ M.. CUC^D, IL «M» 
\Vi M. i ttamn neo Balacko muziejau*) 

T*L 312-SS2-4S00 
( f . tei l M , Uckeect, IL «M41 

Tel. TSVStvaMe 
Valandas pagal sunUrim* 

Nepamirškite rytoj, sekma
dienį, po kiekvienų šv. Mišių t. 
jėzuitu koplyčioje, užsukti j 
Jaunimo centro kavine ir pasi
vaišinti skaniais blynais, 
kuriuos keps JC moterų klubo 
šeimininkės. Pelnas skiriamas 
Jaunimo centrui. 

Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos vyresniajai ses. 
Marilyn Kuzmickus, ses. Ange
lei, lituanistikos muziejaus ir 
bibliotekos puoselėtojai ses. 
Perpetuai ir visoms seselėms, 
nuoširdžiai globojusioms, balan
džio mėn. iš Vilniaus atvykusią 
istorikę dr. Aldoną Vasiliaus
kienę, dalyvavusią dr. Juozo 
Girniaus minėjime Čikagoje, 
minėjimui rengti komitetas yra 
labai dėkingas. 

Vakar, penktadienio vaka
re Wheaton kolegijos sporto 
salėse prasidėjo 46-jų Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių 
krepšinio varžybos. Jos vyks 
šiandien, šeštadienį, toje pačioje 
vietoje visą dieną. Sekmadienį 
netoli esančioje Hubble Middle 
School mokykloje nuo pietų bus 
įvairių klasių finalinės rungty
nės. Pagrindiniai — vyrų A kla
sės — finalai prasidės 3 vai. p.p. 
Visos krepšinio varžybos bus 
Wheaton, IL — vakariniame 
Čikagos priemiestyje, kuris 
lengvai pasiekiamas iš įvairių 
vietų, — Čikagos, Lemonto bei 
kitų. Šiandien, šeštadienio, 
vakare reikia nepamiršti ir 
sportininkų susipažinimo pasi
linksminimo, kuris įvyks 
Pasaulio lietuvių centre didž. 
salėje. Iš viso šiose žaidynėse 
dalyvaus apie 300 žmonių, tad 
laukiama ir gausaus publikos 
susidomėjimo, tiek varžybomis, 
tiek pobūviu. Visi yra kviečia
mi, visi yra laukiami! 

Advokatas Jonas GibaHis 
1 
f 

*M7 8. Keaste Aveirae 
Cilrsge, n. » B » 

Tol. (1-312) 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

m 

l 
r 
i 

Sostas. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytasis ! • ! • t aini ss 

tt» W. gtH Straet 
Cslreas, I t 8 — 

* (Stenat gatves nuo „Draugo") 

• 

r 

• 

• 
-m 
-• 

Tel. na-zts-oioo 
ras asm 9-6 vai. vak. 

l i l l i i l i r i i l i k vakarai* 
sagai leiBihiia 

: • 

Rita Šakenienė, pošventinio koncer
to, liepos 9 d. numatyto Jaunimo 
centre, komisijos pirm. Koncerte 
pasirodys, i X tautinių šokių švente 
atvykusios, Lietuvos ir Pietų 
Amerikos šokių grupės. 

x ŽEMĖ L. PRODUC-
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v. r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis. Darbo 
dienomis siūlome informacinę 
STUDIJA R, šeštadieniais isto
rinę VERSME, o sekmadieniais 
kultūrine-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 
vatų pajėgumu ir laisvai 
pasiekia Illinos, Indiana, Michi-
gan bei Wisconsin lietuvius. 
Visais radijo reikalais, įskaitant 
komercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų 
žinutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ 
L. PRODUCTIONS, LTTHU-
ANIAN NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1181, O AK P ARK, 
IL 80304, o redakcijos tel. 
7084884688. ŽEMĖ L. PRO
DUCTIONS - vienintelis radijo 
informacinis tinklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaite- Pasiklausykite! 

(sk) 

Lietuviška televizijos pro
grama Čikagoje rodoma kiek
vieną šeštadienį, 7 vai. ryte, per 
23 (WFBT) TV kanalą. Šio sa
vaitgalio laidoje: dailininko 
Viktoro Petravičiaus 90-ųjų 
metinių paminėjimas; žinios iš 
Lietuvos ir muzikinio spek
taklio vaikams tęsinys. Ameri
kos lietuvių televizija — ne
komercinė organizacija. Kvie
čiame visus, kas žiūri mūsų 
laidas, savo dosnumu prisidėti 
prie lietuviškų TV programų 
paruošimo ir išlaikymo. Para
mos čekį rašykite: Lithuanian 
American TV, Inc., P.O. Box 
215, Dovmers Grove, IL 60515. 
Bet kokios informacijos lietu
viškos TV klausimais teirauki
tės tel.: 708-969-2777. 

Hyatt Regency O'Hare, ofi
cialus X lietuvių tautinių šokių 
šventės viešbutis, šventės daly
viams parūpins nakvynėms 
kambarius papiginta kaina. 
Užsisakyti kambarius reikia 
skambinti tel. 708-696-1234 ir 
pasakyti, kad nakvynė užsako
ma X lietuvių tautinių šokių 
šventei. Iš Hyatt viešbučio kur
suos autobusai j visus šventės 
renginius. 

x TRANSPAK praneša: 
„Balandžio 13 d. Vilniaus Arki
katedros bazilikoje buvo teikia
mas kunigystės Sakramentas 
pirmiesiems devyniems atkur
tos Vilniaus kunigų seminarijos 
auklėtiniams". Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, I L tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Karolina Bružienė,Home 

wood, IL yra nauja Lietuvos 
našlaičių globėja atsiuntusi 
$150 — metinį našlaičių globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x A.a. Ksaveros Stasiu-

naitienės atminimą pagerb
dami, Lietuvos našlaičiams 
aukoja 825 Petras ir Paulė 
Balčiūnai, Willoughby OH. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojams! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas. 

(sk) 
x Kazys Kazokaitis, sūnus 

Pranciškos (Pranės) Rūkaitės, 
gyvenantis Panevėžio rajone 
Tekoniškių kaime, ieško sese
rų — Veronikos, Paulinos, Mari
jonos, ištekėjusių už Šimelio, 
Beresnevičiaus, Valašino. Jos 
kilę iš Pakruojo rajono, Palučių 
kaimo. Tėvas Rūkas. Jos gyve
na Brooklyn, N.Y. Žinančius 
apie šių moterų likimą prašome 
pranešti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui, Skirmantei 
Miglinienei tel. (312) 434-4545. 
Arba parašyti Kaziui Kazokai-
čiui, Tekoniškio kaimas, Pane
vėžio raj., Lithuania. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO! APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVTDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer A ve., Chicago, 
IL 60809. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Marijos Dym-
908 pagerbimui, Marija Dumb-
rys paaukojo $150 paremti naš
laitį; Ona Šilėnienė 840; Birutė 
Drungienė $25 a.a. Numgaudo 
atminimui; Jean Jurkynas 828; 
A. Černius $120; Jadvyga Osto-

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Naujai atvykusių lietuvių 
Čikagoje vis daugėja. Visi, kurie 
nusprendė šiame krašte pasi
likti ar bent ilgėliau užsibūti ir 
gauti kiek įmanoma geresnį 
darbą bei prisitaikyti prie 
amerikietiškos kultūros, turi 
išmokti šio krašto kalbą. 
Dauguma, žinoma, šios kalbos 

jau mokėsi Lietuvoje, tačiau yra 
ir tokių, kurie turi pradėti nuo 
abėcėlės. Pramokę kalbos pa
grindų, kasdien prisireikiančių 
žodžių ir išsireiškimų, jie galė
tų mokytis toliau įvairiose aukš
tosiose mokyklose. 

Balzeko muziejus šiems žmo
nėms rengia intensyvius ketu
rių savaičių anglų kalbos kur
sus. Kursai vyks nuo birželio 4 
iki birželio 27 d., antradieniais 
ir ketvirtadieniais, nuo 6:30 iki 
8 vai. vakaro Balzeko muziejuje. 
Tokie kursai — tai galimybė 
naujai atvažiavusiems ne tik 
pramokti kalbos, bet ir pasi
dalinti savo patirtimi, įspū
džiais apie šį kraštą. Kursus 
finansuoja Lietuvybės palai
kymo fondas. Studentams viena 
pamoka kainuos tik 1 dol. Re
gistruotis prašome muziejaus 
telefonu (312) 582-6500 kiekvie
ną dieną nuo 10 vai. ryto iki 4 
po pietų. 

„Dainavos" ansambliečiai atlieka programą „Laiškų lietuviams" 
šioje gegužes 5 d. Jaunimo centre. 

KLEBONO SUKAKTIS SVEČIAI PAS JĖZUITUS 

metinėje vakarienėje, jvyku-
Nuotr Jono Kuprio 

„Antras kaimas" kviečia vi
sus pradėti Dešimtosios tauti
nių šokių šventės linksmybės 
trečiadienį vakare, liepos 3 d. 
Tą vakarą Jaunimo centro sce
noje .Antras kaimas" pasirodys 
su nauja ir ne taip nauja pro
grama. Pirmoje dalyje bus sta
toma Antano Škėmos vieno 
veiksmo drama, o antroje daly
je matysime geriausius ir juo
kingiausius „Antro kaimo" 
škicus. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
- „Seklyčioje", gegužes 22 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
susipažinimas su „Margutis II" 
radijo valandėlės veikla ir talki
ninkais, kuriuos girdime kas 
vakarą oro bangomis. Bus pro
ga apžiūrėti „Margučio II" 
studiją, iš kur perduodamos 
lietuviškosios veiklos ir 
pasaulio žinios. Po to, kaip jau 
įprasta „Seklyčioje", bus bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Rytoj, sekmadieni (gegužės 
19 d.), Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje Brighton 
Parke 10 vai. r. Mišios lietuvių 
kalba bus kaip ir kiekvieną 
sekmadieni, nepaisant vėliau 
vykstančių klebono kun. A. Pu
chenski 25 m. kunigystės su
kakties minėjmo iškilmių. 

x Greit parduodu vienos ir * 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTO RS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5888960 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk), 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60806-2325. Tel. 708-122-3455. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA-

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

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 

Rytoj, sekmadienį, 11:30 val.r. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, Brighton Parke 
prasidės iškilmės, šven
čiant parapijos klebono kun. 
Antano Puchenski 25-rių metų 
kunigystės sukaktį. Šv. Mišias 
koncelebruos jubiliato draugai 
bei pažįstami kunigai iš arti bei 
toliau, o taip pat vysk. John R. 
Gorman, Čikagos arkidiecezijos 
vysk. augziliaras. Po Mišių 
parapijiečiai bei svečiai kvie
čiami į parapijos salę pasidalinti 
džiaugsmu, pabendrauti ir pasi
vaišinti kartu su savo klebonu 
jo džiaugsmingos šventės proga. 

Kun. Antanas Puchenski gi-

Gegužės 20 d. popiet lietuvių 
jėzuitų namus Čikagoje 
aplankys Jėzaus Draugijos 
generalinis vyresnysis T. Pe-
ter-Hans Kolvenbach iš Romos. 
Jėzuitų vadovas po dešimties 
JAV provincijolų pasitarimo 
dalyvaus vienuolijos rėmėjų 
iškilmingoje vakarienėje 
gegužės 18 d., kurioje bus ir bū
relis lietuvių, o paskutiniąją 
dieną Čikagoje trumpai viešės 
Lietuvos provincijos namuose 
(taip pat pas lenkus jėzuitus 
miestč šiaurėje). T. Kolven-
bachas pasaulio jėzuitams vado
vauja jau 16 metų, prieš kele
rius metus praleido savaitę 

tijoje) kunigų seminarijos rek
torius. T. Koester birželio 2 d. 
sakys pamokslą Pal. J. Matu
laičio misijoje 11 vai. Mišiose, 
susitiks su parapijiečiais kavu
tės metu. 

Abu svečiai aplankys ameri
kiečių jėzuitų Čikagos provinci
jolą ir tarsis su Tadu Kulbių, 
Lietuvos jėzuitų labui vajaus ve
dėju, bei su kitais Čikagos pro
vincijos paramos telkimo parei
gūnais. ^ 

mė Čikagos 1945 m. sausio 16 Lietuvoje bei Latvijoje. Čikagos 
d. lankė St. Nicholas of Tolen- lietuvių jėzuitų namuose lanko-
tine mokyklą, vėliau Quigley 
North and South, o taip Niles 
kolegiją. Jis įšventintas kunigu 
1971 m. gegužės 12 d. St. Mary 
of the Lake, Mundelein, IL, 
kunigų seminarijos koplyčioje. 
Kun. Puchenskis yra veiklus ne 
tik savo parapijoje, bet ir už jos 
ribų: priklauso Šv. Šeimos vilos, 
Lemonte, patarėjų tarybai, dir
ba su arkidiecezija kaip apašta
lavimo etninėms grupėms komi
teto narys, pernai suruošė savo 
administruojamos parapijos 80 
metų sukakties minėjimą su 
šauniu koncertu bažnyčioje, ku
rią gražiai atnaujino, uždengė 
naują stogą ir atliko daug 
pagerinimų. Kadangi parapijos 
apylinkėje gyventojų sudėtis 
keičiasi, šiuo metu šv. Mišios 
aukojamos anglų, lietuvių ir 
ispanų kalba. Beje, anksčiau 
kun. Puchenskis yra darbavęsis 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje Čikagos Marąuette Parke, 

si antrą kartą. 
Gegužės 28 - birželio 7 d. Čika

gos, Lemonto, Clevelando ir 
Montrealio lietuvius jėzuitus 
lankys Lietuvos ir Latvijos pro
vincijos vyresnysis t. Jonas Bo
ruta iš Vilniaus. Kun. dr. Boru 
ta „Seklyčioje" kalbės geg. 29 
d., su Pal. J. Matulaičio misijos 
nariais susitiks 30 d. vakare, 
Jaunimo centre'geg. 31 d. vado
vaus vakaronei, birž. 1 d. pas 
seseris kazimierietes aukos 
Motinos M. Kaupaitės Mišias. 

Tuo pačiu metu iš Romos vie
šės T. Generolo patarėjas Vidu
rio Europai kun. Wendelin Ko
ester, buvęs Frankfurto (Vokie-

St. Damian parapijoje, Oak 
Forest ir St. Patricia, Hickory 
Hills, IL. 

Sveikiname jubiliatą kun. An
taną Puchenskį, linkėdami jam 
dar daug metų darbuotis sielo
vadoje. 

Klausykitės „Margučio I I" 
radijo laidų, kas vakarą, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 9 
vai. vak., 1450 AM banga. Išgir
site naujausias žinias iš Čika
gos, apylinkių, iš Lietuvos ir 
plataus pasaulio. Girdėsite 
muzikos, svarbių sukakčių bei 
švenčių paminėjimus, pasikal
bėjimus su lietuviškajai visuo
menei svarbiais asmenimis — 
vietiniais ir svečiais. Nors pro
gramos trukmė — tik 30 minu
čių, nustebsite, kiek daug ga
lima sudėti į tą pusvalandį. 

Bilietus autobusui į Dešim
tąją Tautinių šokių švente. 
„Seklyčioje" galima įsigyti: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak., šeštadie
niais nuo 9 -12 vai. r. ir sekma
dieniais nuo 10:30 v.r. iki 1:30 
vai. p.p. Visi kviečiami pasinau
doti šiuo patarnavimu. 

Viktoras Stankus, Euclid, 
OH, „Draugo" laikraštį apdo
vanojo 85 dol. auka. Malonu 
žinoti, kad dienraštis neapleis
tas, turi draugų, kurie juo 
rūpinasi ir įvertina jo reikšmę 
užsienyje. Nuoširdžiai dėkojame 
už dovaną. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-555-9500 

1996 M. PAVASAJU4> V A J A U S 
BENDRALAIŠKIS 

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, 
įpusėjo Draugo fondo ti Draugo fondą su papildomais 

gorsky 826. Labai ačiū! „Saulu- pastatant paminklą, galėsite 
t**\ 419 Weidner Rd^ Buffa- apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
lo Grove, IL 80089, tel. (847) darytas, kaip buvo jūsų pagei 
537-7949 arba (847) 841-3702. dauta. Sav. UHja ir Vilimas 
TAX ID #36-3003339. Nelsonai. Tel. 312-233-8336. 

(sk) (sk) 

Kun. Antanas Puchenski 

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

(sk) 
z Juozas Bacevičius patar

naus namų, apdraudų, „income 
tax" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises. Casa Blan-
ca R.E., 8529 S. Kedzie, Chi-
cago, IL, tel. 708403-7334, ar
ba 312-778-2233. 

(sk) 
z Jei reikia įsigyti vairavi

mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Sumaną, tel. 
1-708-248-8241. Ai padedu 
pensininkams. 

(sk) 

Jau 
1996 m. pavasario vajus, prasi
dėjęs balandžio mėnesio pabai
goje. Tik neįpusėjo gauti įnašai, 
pagal 1995 m. pavasario vajaus 
įplaukas. 

Ipusėjome ir milijoninio kapi
talo sutelkimą, tačiau dar trūks
ta 5,000 dol. įnašų iki visiškos 
pusės Draugo fonde. Pavasario 
vajaus pradžia buvo gera, bet 
nuo gegužės mėn. pradžios 
įplaukos labai sumažėjo. Kad 
jas pakeltume, į talką atėjo 
Draugo fondo aukščiausio laips
nio garbės narė su stambia 
„Matching Fund" suma visiems 
Draugo fondo nariams ir rėmė
jams, kurie laike gegužės ir bir
želio mėnesio į fondą įneš 200 
dol. ar daugiau. 

Reikšdami didelę padėką 
mūsų gerb. mecenatei (ji prašė 
pavardės neskelbti), turime 
įvertinti jos pastangas ir parem 

200 dol. įnašais šių dviejų 
mėnesių laike. 

Labai prašau jus kviesti visus 
Jūsų gyvenamoje aplinkoje 
pasinaudoti šia „Matching 
Fund" galimybe, tuo padvigu
binant įplaukas Draugo fonde. 
Labai prašau kontaktuoti 
draugus ir pažįstamus, organi
zacijas, prekybininkus ir pro
fesionalus su kvietimu nepra
leisti šios progos Draugo fondo 
tikslo pasiekimui. Tam panau
dokite Jūsų sugebėjimus, 
pažintis, radijo laidas, spaudą h* 
kitus kelius. 

Vieningomis pastangomis ir 
aktyvia veikla pasieksime 
reikiamus rezultatus. Jei turė
tumėt klausimų, malonėkit 
man skambinti vakarais (708) 
986-1613. 

Bronius Juodelis 
DF Direktorių valdybos pirm. 


