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L. Linkevičius: JAV palaiko 
Lietuvos poziciją dėl NATO 

plėtimo 
Vašingtonas , gegužės 23 d. 

(AGEP) - JAV supranta ir 
rems Lietuvos poziciją, kad prie 
atvertų NATO durų visos „Part
nerystės vardan taikos" pro
gramos dalyvės tur i būti pa
kviestos kartu. Tokį patvir
tinimą Vašingtone gavo Lietu
vos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. 

Susitikęs su JAV gynybos 
sekretoriumi William Perry, 
Lietuvos gynybos ministras pa
reiškė, kad į klausima, kada 
Lietuva taps NATO nare, at
sakys pačios Lietuvos pasiren
gimas, tačiau skelbiant NATO 
lėtimo pradžią, Lietuvai turi 
būti aiškiai pasakyta, kad ji irgi 
bus priimta ir neliks „už borto". 

Kaip korespondentui sakė L. 
Linkevičius, W. Perry atsakė, 
kad jam suprantamas toks Lie
tuvos siekimas ir j is stengsis jį 
palaikyti. JAV gynybos sekre
torius teigė negalįs kalbėti už 
visą organizaciją, nes ji turi 16 
narių, tačiau JAV linkusios 
padėti Baltijos šalims. 

Pasak Linkevičiaus, Pentago
ne trečiadieni jis buvo itin drau
giškai sutiktas. Šiame susiti
kime dalyvavo visų saugumą 
formuojančių JAV institucijų 
vadovai. J ie pranešė, kad JAV 
Kongresas šią savaite nutarė 
skirti Lietuvos kariuomenei lab
daros už 12 milijonų dolerių. Tai 
bu» ryšio priemonės, uniformos. 

medikamentai iš likviduojamų 
JAV karinių dalinių Europoje. 
Neseniai JAV paskelbė Lietu
vai dovanojanti 130 kariškų 
džipų iš tų pačių dalinių. 

JAV atstovai kalbėjo, kad 
Lietuva savo ruožtu turi labai 
stengtis kurti kuo glaudesnį 
regioninį bendradarbiavimą. 
Per L. Linkevičių Lietuvos 
vadovams perduotas pagyrimas 
už pastangas bendradarbiauti 
su Lenkija. 

Oficialių penkių dienų vizitą 
JAV Lietuvos gynybos minist
ras pradėjo antradienį. Jis jau 
susitiko su JAV Gynybos depar
tamento vadovais, prezidento 
patarėju Vidurio ir Rytų Euro
pos klausimais Daniel Fried, 
Baltijos Instituto (The Baltic 
Institute) vadovais. 

Ketvirtadieni Lietuvoje bai
g ian t i s darbo dienai, min. 
Linkevičius tik pradės savo 
trečiąją vizito dieną Vašingtone. 
Jo laukia diskusija Strateginių 
Tyrimų Institute bei susitiki
mai JAV Valstybės departa
mente. 

Penktadienį Lietuvos minis
trą priima JAV Kongreso Užsie
nio ryšių ir Atstovų rūmų Tarp
tautinių ryšių bei Nacionalinio 
saugumo komitetų vadovai. Šeš
tadieni Lietuvos gynybos mi
nistrui parengta kultūrinė prog
rama, o vakare jis išvyks namo". 

V. Landsbergis paneigė 
pranešimus, kad jis — 

turtuolis 
Vilnius, gegužės 20 d. (AGEP) 

— Vytautas Landsbergis panei
gė užsienio spaudos pranešimus 
ir vietos politikų komentarus 
apie tai, neva jis esąs vienas 
turtingiausių Rytų ir Vidurio 
Europos žmonių. „Manau, kad 
tai labai graži rinkimų kam
panija — smogti žmonėms per 
smegenis", pasakė Seimo opo
zicijos vadas Vytautas Lands
bergis, komentuodamas spau
dos pranešimus, kad jis atsi
dūręs tarp turtingiausiųjų po
komunistinių šalių žmonių kar
tu su dviem Lietuvos krepšinin
kais — Arvydu Saboniu bei Ša
rūnu Marčiulioniu ir dviem 
verslininkais — buvusiuoju 
premjeru Bronislovu Lubiu bei 
Tauro banko savininku Gena
dijumi Konopliovu. 

Turtingiausiųjų vidurio euro
piečių sąrašą paskelbė Lenkijos 
savaitraštis „VVprost". Vytautas 
Landsbergis i sąrašą pakliuvo 
dėl Norvegijos valstybinės pre
mijos. Opozicijos vadas pirma
dienį spaudos konferencijoje 

priminė, kad maždaug 3 mili
jonus Norvegijos kronų arba 
pusės milijono JAV dolerių 
premija jam kaip tuometiniam 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkui, buvo paskirta 
1991 metais. Tačiau, V. Lands
bergis pabrėžė nepasinaudojęs 
nė vienu jos centu. „Todėl man 
jie neegzistuoja kaip mano pi
nigai", sakė opozicijos vadas. 

Yra sukurtas Vytauto Lands
bergio fondas; be to, Norvegijos 
premija naudojama padėti vai
kams su negalia. 

V. Landsbergis sakė nematąs 
nieko bloga, kad du garsiausie
ji Lietuvos krepšininkai daug 
uždirba, ir pabrėžė, kad kaip 
uždirba B. Lubys ir G. Kanoplio-
vas — „tai ne mano reikalas". 

„Man atsidurti tokioje kompa
nijoje, žinoma, garbinga, žavu. 
Tiktai kįek keista, kad Lietuvo
je taip pulta šitą dalyką 'pum
puoti' . Matyt, jau iš tikrųjų 
toks laikas ateina, kai dar ne to 
išgirsime apie V. Landsbergį', 
jis sakė. 

UNESCO vadovas žada 
finansinę paramą Lietuvai 

Vilnius, gegužės 22 d. (AGEP) 
- UNESCO generalinis direk
torius Federico Mayor baigia 
vizitą Lietuvoje, pažadėjęs fi
nansine paramą Vilniaus sena
miesčiui ir kultūros bei Švietimo 
vystymui. Trečiadieni surengto
je spaudos konferencijoje F. 
Mayor sakė, jog vizito metu ap
tarus įvairius švietimo, mokslo, 
kultūros ir komunikacijos rei
kalus, jis nusprendė skirti 
100,000 dolerių kultūriniams 
centrams vystyti, 50,000 dolerių 
paramą UNESCO katedrai Vil
niuje, kuri ruošia lietuvių kalbų 
žodyną kompiuteriniam „In
ternet" t inklui. Generalinis 

Kremlius palankiai vert ina 
Lietuvos kaimynystę, sako 

Rusijos vicepremjeras 

Gegužės 8 d. į Lietuvą atvyko Dangos gvnyb«>s pajėgų \ idas admirolą* Man* Garde (kairėje; To jo surikimo cv 
remonijos gegužės 9 d., kurioje dalyvavo ir Lietuvos ginkluotų pajėgų vadas gen. Jonas Andriškevičius (vidury) ir 
Danijos ambasadorius B. D. Nielsen (dešinėje), jis susitiko su prezidentu Algirdu Brazausku ir kaip svečias dalyvavo 
Europos dienos paminėjime Nepriklausomybės aikštėje, kurio metu buvo pakelta Europos Sąjungos vėliava. Su
sipažinęs su Lietuvos taikos palaikytojų būriu LTTPLA-4, šiuo meru tarnaujančiais Bosnijoje Danijos bataliono 
sudėtyje, jis pastebėjo , jog jei visa Lietuvos kariuomenė taip gerai paruošta kaip tie Lietuvos kariai, tai Lietuvos 
„ginkluotąsias pajėgas galima pavadinti galingomis". Vėliau tą dieną jis susitiko ir su užsienio reikalų ministru Po-
v U u G y l i u - Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

direktorius teigė, jog taip pat 
ketina skirti 40,000 dolerių kai 
kuriems Lietuvos leidiniams bei 
rašytojams paremti, tačiau pi
nigai bus skirti tik pateikus 
konkrečius projektus. 

F. Mayor sakėsi buvęs su
žavėtas Vilniaus universiteto 
bibliotekos knygų kolekcija, 
kurių daugelis, pasak jo, „neį
kainuojamos". Vilniaus sena
miesčio freskas jis pavadino 
„tikru stebuklu" ir pabrėžė, kad 
jas reikia nedelsiant atnaujinti. 
„Grožiu turi rūpintis visi, o 
daugumą problemų galima iš
spręsti ir Lietuvoje", pabrėžė jis. 

Pagrindinis visų šių darbų fi-

Nukentėję indėlininkai 
nepritaria banko 
suvalstybinimui 

Vilnius, gegužės 23 d. (AGEP) 
— Nukentėję Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko (LAIB) ir 
Litimpeks banko indėlininkai 
nepritaria vyriausybės pareng
tam įstatymo projektui, kuriuo 
siūloma atšaukti iškart po šių 
bankų krizės numatytas valsty
bės garantijas, taip pat siūlymui 
suvalstybinti LAIB. 

Suvažiavime ketvirtadienį 
Vilniuje indėlininkai reikalavo, 
kad vyriausybė remtųsi LAIB 
verslo planu ir ypatingos skubos 
tvarka pateiktų Seimui banko 
planą atnaujinti veiklą ir grą
žinti indėlius nuo 1996 m. lap
kričio 1 dienos. Laisvai dispo
nuoti lėšomis nuo šios datos rei
kalavo ir Litimpeks banko indė
lininkai. 

Suvažiavimo reikalavimuose 
šalies prezidentui, Seimo pirmi-

neraliniam prokurorui bei ki
tiems pareigūnams indėlininkai 
teigia, kad iki šiol valdžios ir 
teisėsaugos institucijų veiksmai 
„buvo tik prje'ianga bankų in
dėlininkams ir klientams nura
minti". Tokiai apgaulei tarna
vo ir išmokos iki 1.000 litų. 

Apgautieji indėlininkai sakė, 
kad per penkis mėnesius vy
riausybė ir Lietuvos Bankas ne
rado būdų bankų krizei išspręs
ti. Jų nuomone, jau akivaizdu, 
kad bankų moratoriumą užsakė 
nusikalstamos grupės, norėda
mos paslėpti finansines machi
nacijas. Dabar jos siekia bankų 
skolas suversti ant valstybės 
pečių, o indėlininkus apiplėšti, 
nes indėlių grąžinimo laikas 
nukeliamas ilgam. 

Suvažiavimas pareikalavo, 
kad Seimas nepritartų vyriau-

nistras ir saugumo departamen
to generalinis direktorius per 
masinės informacijos priemones 
praneštų, ką jų žinybos padarė, 
grąžinant išgrobstytus pinigus. 
nigus. 

Indėlininkų sueiga įpareigojo 
koordinacinę tarybą iki birželio 
8 d. parengti „taikių, bet radi
kalių ir netradicinių veiksmų 
planą". Jų bus imtasi, jei val
džia vilkins ats tatyt i bankų 
veiklą. Anksčiau indėlininkai 
grasino nemokėti jokių mokes
čių, neremti jiems nepadedančių 
partijų rinkimuose ir panašiai . 
I nepaklusnumo akcijas jie pasi
ryžę įtraukti didžiąją dalį Lie
tuvos visuomenės. 

ninkui, ministrui pirmininkui, sybės siūlymams, o generalinis 
Lietuvos Banko valdytojui, ge- prokuroras, vidaus reikalų mi-

Aukščiausi šalies pareigūnai 
kaltinami prisidėję prie 
Lietuvos bankų krizės 

Vilnius, gegužės 23 d. (AGEP) 
— Prie Lietuvos bankų krizės 
prisidėjo aukščiausių šalies pa
reigūnų vadovaujama nusikals
tama grupuotė, o dabar į tolesnį 
bankų žlugdymą ir padarytų 
nusikaltimų slėpimą mėginama 
įtraukti ir šalies prezidentą, 
pareiškė Seimo narys Kęstutis 
Jaskelevičius. 

Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį K. Jaskelevičius teigė, 
kad būtent toks „pėdsakų slė
pimo scenarijus buvo aptartas 
uždarame posėdyje, praėjusį 
savaitgalį vykusiame pas Lie
tuvos prezidentą". Seimo narys 
spekuliavo: „Ar supranta pats 
prezidentas, kad jis yra įtrau
kiamas į tolesnį bankų sistemos 
žlugdymą ir finansų krizės gi
linimą? Jei supranta, vadinasi, 
pats įsitraukia į nusikalstamą 
veiklą, jei nesupranta — irgi nė 
kiek ne geriau, nes tolesni vy
riausybės sprendimai ir žings

niai bus pridengiami prezidento 
vardu", sakė Seimo narys. 

Pasak K. Jaskelevičiaus, są
moningas Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko (LAIB) ir Litim
peks banko žlugdymas buvo mi
nėtos grupės kerštas už tai, kad 
šie bankai nesiėmė gelbėti žlun
gančio Aurabanko. Seimo narys 
priminė, kad minėtieji bankai 
pernai birželio mėnesį buvo 
gavę Lietuvos Banko sutikimą 
ir leidimą įsigyti Aurabanko ak
cijų kontrolinį paketą, tačiau 
vėliau šio sumanumo atsisakė, 
pasak Seimo nario, pamatę tik
rąją Aurabanko padėtį. 

K. Jaskelevičius teigė, kad del 
valstybinio biudžeto lėšų iš
švaistymo iš Aurabanko kalta 
„nusikalstama grupuotė", ku
riai vadovavo ekspremjeras 
Adolfas Šleževičius, buvęs fi
nansų ministras ir dabartinis 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Reinoldijus Šarkinas ir 
buvęs Lietuvos Banko vadovas nansavimo šaltinis — Pasaulio 

Bankas. Jau yra pasirašyta su- Kazys Ratkevičius. „Būtent šios 
tartis, pagal kurią Pasaulio nusikalstamos grupuotės dėka, 
Bankas skiria 190,000 dolerių kurios sprendimus buvo mėgi-
Vilniaus senamiesčio atnaujini- narna įforminti slaptais vyriau-
mo planui parengti. sybės nutarimais, buvo iššvais-

Vilnius, gegužės 23 d. I AGEP) 
— Rusijos vicepremjeras pabrėžė 
Maskvos troškimą plėtoti įvai
rialypį bendradarbiavimą su 
Lietuva ir atsiribojo nuo savo 
šalies poli t ikų ekspansinių 
pareiškimų. „Mes nuoširdžiai 
norime vertinti Lietuvą tik kaip 
gerą, tur t ingą kaimynę ir part
nerę sprendžiant abi šalis domi
nančius klausimus", spaudos 
konferencijoje sakė Rusijos mi
nistro pirmininko pavaduotojas 
Aleksėj Bolšakov, ketvirtadienį 
baigęs vienos dienos vizitą Vil
niuje. 

Jis atsiribojo nuo savo šalies 
komunistinės ir nacionalistines 
orientacijos politikų priešiškų 
Baltijos šal ims pasisakymų, 
pavadinęs juos „tų partijų ir 
frakcijų pr ivačiu r e i k a l u " . 
„Oficialus Rusijos prezidento, 
vyriausybės ir parlamento po
žiūris į Baltijos šalis yra tei
giamas", užtikrino vicepremje
ras. 

A. Bolšakov. kuris yra Rusi
jos delegacijos pirmininkas Dvi
šalėje vyriausybinėje komisijoje 
ekonominiam, moksliniam ir 
kul tūr in iam bendradarbiavi
mui užtikrinti , atvyko į Vilnių 
susitikti su komisijos Lietuvos 
pusės vadovu užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu aptar t i 
komisijos darbo perspektyvų ir 
svarbiausių joje svarstytinų 
problemų. 

Šie klausimai nustatyti per šį 
vizitą pasirašytu dvišaliu pro
tokolu, kuriame numatoma su
kurti ekspertų grupes įvairioms 
problemoms nagrinėti. Komisi-

Rusija grasina „gilia krize 
jei Baltijos šalys būtų 

priimtos į NATO 
Vilnius, gegužės 23 d. f AGEP) 

— Praėjusios savaitės pabaigo
je Atėnuose vykusioje Šiaurės 
Atlanto Asamblėjos sesijoje 
daugiausia aptarinėtas reikalas 
buvo Rusijos požiūris į Baltijos 
valstybių galimą naryste NATO 
gynybos sąjungoje. Asamblėjos 
Gynybos bei Politinio komiteto 
posėdžiuose kalbėję Rusijos 
atstovai pabrėžė, kad Rusija 
„ ramia i než iū rė s" , je igu į 
NATO bus priimtos Baltijos 
valstybės, ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje sakė sesijoje 
dalyvavę Seimo demokra tų 
frakcijos s e n i ū n a s S a u l i u s 
Pečeliūnas bei LDDP narys Ri
čardas Žurinskas. 

Rusijos atstovai kalbėjo, kad 
šalys gali apsispręsti, kokių 
organizacijų nariais jos bus. 

tyta apie 65 milijonai litų biu
džeto lėšų", teigė jis. 

Daugelyje dabartinių Lietu
vos Banko ir vyriausybės spren
dimų šiuo metu galima įžiūrėti 
anksčiau padarytų klaidų ir nu
sikaltimų slėpimą, teigė K. Jas
kelevičius. 

Šią savaitę vyriausybės pri
imtą sprendimą nacionalizuoti 
Lietuvos Akcinį Inovacinį Ban
ką K Jaskelevičius pavadino 
„keliančiu pasibaisėjimą" Tai, 
pasak jo, yra „tolimesnis bankų 
sistemos žlugdymas". 

K. Jaskelevičius taip pat kriti 
kavo ketinimus kurti blogų pa
skolų įmonę Aurabanko pagrin
du, nes to „niekuomet nesiūlė 
nei Pasaulio Banko, nei Tarp
tautinio Valiutos fondo eksper
tai". 

Tačiau, jeigu NATO nutartų. 
kad Lietuva ir Baltijos šalys 
būtų stojančiųjų sąraše, Rusija 
Baltijos šalyse mato „gilią 
krizę", sakė R. Žurinskas. Rusai 
tačiau ta ip pat pripažino, kad 
Baltijos valstybės yra vienin
telės iš pretendenčių stoti j 
NATO, kurios gali bijoti Rusi
jos „dėl istorinių aplinkybių". 

Rusijos atstovai bandė atskirti 
Baltijos šalis nuo kitų Vidurio 
Europos valstybių ir kalbėjo 
apie savo sąlygas, jeigu NATO 
plėstųsi į Vidurio Europą. Pa
sak S. Pečeliūno, Rusija reika
lautų, kad naujųjų NATO narių 
teritorijose nebūtų dislokuotai 
branduolinis ginklas ir nebūtų 
steigiamos NATO karinės ba
zės. Seimo narys pastebėjo, kad 
šios sąlygos visiškai t ik tų 
Lietuvai, nes dislokuoti bran-

Lietuvos ambasada 
padės gauti Rusijos 

pažymas 
Vilnius, gegužės 21d <AGEP> 

— Lietuvos ambasada Rusijoje 
ta rp in inkaus Lietuvos pilie 
čiams, gaunant juos dominančią 
informaciją iš Rusijos Gynybos 
ministerijos Centrinio archyvo. 
Pasak Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos Informacijos ir 
spaudos skyriaus pranešimo, pa
staruoju metu padaugėjo atvejų, 
kai Lietuvos piliečiai tiesiogiai 
kreipiasi į Rusijos Federacijos 
gynybos ministerijos Centrini 
archyvą, norėdami gauti pažy
mas apie tarnybos ar darbo lai
ką buvusiose Sovietų Sąjungos 
karinėse struktūrose 

jos pirmininkai spaudos konfe 
rencijoje minėtų problemų gru
pių konkrečiai neįvardino, tik 
užsiminė, jog tarp jų yra ekono 
miniai santykiai ir Rusijos Ka
liningrado srities ir Lietuvos pa
sienio regioninis bendradarbia
vimas. 

A. Bolšakov su pasitenkinimu 
pažymėjo, kad Lietuva ir Rusi
ja „pasiekė visišką tarpusavio 
supratimą del Kaliningrado ir 
dabartine teisinė baze užtikrina 
galimybe sričiai normaliai gy
vuoti". 

Komisijos pirmininkai gana 
neapibrėžtai atsakė apie galimą 
abiejų šalių prezidentų susiti
kimą. Pasak A. Gylio. Lietuva 
ją vertina palankiai, „tik tam 
reikia solidžiai pasiruošti". A. 
Bolšakovas savo ruožtu pridūrė, 
kad „Maskva vizitui ruošiasi, ir 
jis įvyks". 

Dar nekonkretesnis buvo A. 
Bolšakovo atsakymas į klau
simą, kada Rusija grąžins 
Lietuvai prieškario ambasadų 
Romoje ir Paryžiuje pastatus. 
„Rusija neišsisukinėja nuo šio 
klausimo sprendimo", sakė jis, 
baigiantis penktiems metams, 
kai Rusija pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. A. Bolšakov 
taip pat žadėjo, kad iki komi
sijos susitikimo rugpjūčio pa
baigoje bus išspręsta Lietuvos 
piliečių indėlių grąžinimo prob
lema buvusiame sovietų „Vne-
šekonombanke". 

Rusijos vicepremjerą Vilniuje 
dar priėmė prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius. 

duolinį ginklą ir steigti bazes 
draudžia Konstitucija. Anot Pe
čeliūno. Rusija aiškiai demon
stravo laikanti Baltijos valsty
bes savo interesų zona ir pa
brėžė nenorinti prarasti čia savo 
įtakos. 

Pečeliūnas tačiau taip pat pa
žymėjo, kad Lietuva susilaukė 
rimtos paramos iš Šiaurės šalių. 
Jų atstovai išreiškė nuostabą, 
nes iš Rusijos pozicijos išeitų, jog 
..Rusijos kaimynai gali būti ne
priklausomi tik tuomet, kai Ru
sija su tuo sutinka". 

Pasak S. Pečeliūno, ir NATO 
vadovybė nelinkusi skirstyti 
kandidatų į pirmuosius ir an
truosius. Pasak jo. plenariniame 
posėdyje tai pažymėjo NATO 
generalinis sekretorius Javier 
Solana bei kiti kalbėtojai, pa
sisakė už visų valstybių stojimą 
vienu metu, kad neatsirastų 
„pilkųjų zonų" ir nebūtų 
sukelta nereikalinga įtampa. 

KALENDORIUS 

Gegužės 25 d.: Beda. Griga
lius, Marija Magdalena. Al
mantas. Jovilė. 1915 m. gimė 
filosofas dr. Juozas Girnius. 

Gegužės 26 d.: Sekminės 
Pilypas. Eduardas. Algimantas. 
Vėjas. 

Gegužės 27 d.: Šv. Augus 
tinas iš Canterbury, vyskupas, 
'mirė 604 m. •: Genadijus. Bru
nonas, Neringa. Žymante. 1917 
m. Petrapilyje įsisteigė Lietuvių 
Seimas. Atminimo diena 'JAV7 

šventė). 
Gegužes 28 d.: Justas. Jogir 

das, Rima. 1995 m. Hove, Angli
joje, nire poetas Vladai Šlaitas. 

Gegužės 29 d.: Teodozija. 
Magdalena. Erdvile. 1877 m. gi
mė poetas, filosofas. Lietuvos 
diplomatas Oskaras V. Mila
šius 
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KATALIKIŠKAS JAUNIMAS 
LIETUVOS SIELA IR KRYPTIS 

DR. PETRAS VYTENIS KISIELIUS 

(Tęsinys) 

Jauna ateitininkija kaip 
sąjūdis 

Iš šios akademijos matome pa
stovų Lietuvos ateitininkų kursų 
dėmėsi Antrojo Vatikano susi
rinkimui bei po to išleistoms 
popiežiaus enciklikoms. Prieš 
25 metus, kai pats buvau moks
leivis, tokio dėmesio kursuose 
nebuvo. Išeivijos ateitininkai, 
kurie kritikuoja Lietuvos atei
t in inkus dėl per didelio 
pamaldumo, nėra giliau pažinę 
dabarties Lietuvos ateitininko 
būdo, nėra įvertinę organi
zacinio darbo aplinkos. 

Kun. Stasys Yla jautė misiją 
sukurti Amerikoje bei Kanadoje 
gimusį krikščionišką lietuvišką 
intel igenti jos elitą, kuris 
vadovautų lietuvių visuomenei 
ateityje. Yra tiesiog nuostabu, 
kad kun. Ylai pasisekė tai 
padaryti. Jo kursus perėjo 
beveik visi JAV bei Kanadoje 
gimusio lietuviško jaunimo va
dai. Deja, dalis jų atsižadėjo 
ateitininkijos ir pašventė savo 
energiją kitoms organizacijoms, 
institucijoms ar fondams. Kita 
dalis — iš viso neveiklūs ir ne
gyvena ateitininkijos misijos 

^dvasia, nei jaučia pareigą 
atiduoti savo darbo duoklę, atei 
tininkijai. Šiaurės Amerikos 
ateitininkų moksleivių kursai 
praeityje pabrėžė tautiškumo 
bei vado-elito ugdymo siekius. 
Nors šv. Mišiose buvo dalyvau
jama kasdieną, katalikiškumas 
ir gilus pažinimas Kristaus, 
galbūt, atsidurdavo ne visada 
pirminėje vietoje. Todėl dalinai 
dabar reiškiasi apatija mano 
generacijoje. Lietuvybės išlai

kymas Šiaurės Amerikoje jau 
nebėra mums toks mesijanis-
tinis tikslas, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir Lietuvos 
jaunimui bėgant iš Lietuvos į 
užsienį. Mūsų išeivijos lietuvių 
visuomenėje tikėjimas gal ir ne 
visuomet yra vyraujantis gyve
nimo tikslas. Pirmaeilis tikslas 
buvo išsilaikyti ir nenutautėti 
supančioje anglo-saksų kultū
roje. Pirma reikia mažumai iš
silaikyti ir neasimiliuotis, tada 
jau galima siekti kitų svarbių 
tikslų — katalikiškumo. 

Nenuostabu, kad kun. Ylos 
vizija buvo teisinga. Ateitinin
kija išsilaikė ir, sugrįžusi į 
Lietuvą, ji degte dega atsinau
jinimo Kristuje idėja. Yra įdo
mu, kad Lietuvos ateitininkija 
sėkmingai ir teisingai atitaiso 
istorijos priverstą nukrypimą 
nuo jos svarbiausio tikslo — 
katalikiškumo. Šio principo 
parinkimas, kaip paties svar
biausio, yra pagrindinis mūsų 
tapatybės bruožas, tuo mes ski
riamės nuo kitų organizacijų ir 
todėl esame sąjūdis, ne tik or
ganizacija. Todėl ir mūsų šūkis 
yra „Visa atnaujinti Kristuje". 
Būtina ateitininkijai gerai pa

žinti Antrojo Vatikano susirin
kimo pagrindines mintis, bei 
anksčiau minėtas popiežiaus 
enciklikas ir jomis gyventi, jose 
kaip tik nagrinėjama krikščio
nio vaidmuo Bažnyčioje ir mora
liniai sunkumai, su kuriais jis 
susiduria. Tai kaip tik ateiti
ninkijos esmė. Naujausioje en
ciklikoje „Evangelicum Vitae". 
Popiežius skatina pasauliečius 
katalikus reikštis aktyviai vi
suomenėje ir aktyviai užstoti 
kelią nemorališkumui, būtent: 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS POSĖDYJE 

Ateitininkų federacijos val
dyba š.m. gegužės 2 d. posėdžia
vo Ateitininkų namuose, Le-
monte. Dalyvavo valdybos na
riai, Ateitininkų Sendraugių, 
Studentų ir Moksleivių sąjungų 
atstovai. 

Ateit ininkų konferencija 

Ateitininkų Nepaprastoji kon
ferencija buvo numatyta saukti 
vasaros pabaigoje (rugpjūčio 
mėn.i. Tačiau pasitarus su or
ganizacinės struktūros komi
sijos nariais bei Lietuvos Atei
tininkų federacija, ir atkrei
piant dėmesį į esamą padėtį, 
buvo rimtai svarstoma nukelti 
konferenciją į š.m. Kalėdų ato
stogų laikotarpį (gruodžio mėn. 
gale). Nors Ateitininkų federa
cijos valdyba yra atsakinga už 
konferencijos sušaukimą, svar
bų vaidmenį turi ir organi
zacinės struktūros komisija, 
Lietuvos Ateitininkų federacija 
bei Ateitininkų fed. Taryba. 

Pažvelgus realiai į esamą 
padėtį, atrodo, kad būtų tikslin
giau šaukti Konferenciją 
vėlesniu laiku (rudenį ar žiemą) 
negu vasaros pabaigoje. Tokiu 
būdu struktūros komisijos na
riai abipus Atlanto pusių galės 
vasarą suvažiuoti ir suderinti 
jiems pateiktus pasiūlymus 
pasaulinės Ateitininkijos struk 
tūros klausimais ir tuo pačiu 
juos pateikti nagrinėjimui 
Ateitininkų fed. Tarybai. Taip 
pat bus progos Š Amerikos atei-

Čikagos Daumanto-Dielininkaičio kuopos susirinkime susidomėjęs klausytojas prašo balso. 
Nuotr. Dainos Cvv ienės 

mirties kultūros garbinimui, eu
tanazijai, abortams, kurie dabar 
vyrauja Amerikos kultūroje. 
Turime pažinti Bažnyčios mo
kymus, nes mes pasauliečiai 
turime būti „Kristaus ambasa
doriai" ne tik Lietuvoje, bet ir 
lietuvių visuomenėje Šiaurės 
Amerikoje. Lietuvos mokslei
viai ateitininkai teisingai su
prasdami, kad katalikiškumas 
yra pats svarbiausias principas, 
labai didelį dėmesį skiria ir tau
tiškumui. Todėl praeityje buvo 
pasirinkta ruošti akademiją 
Ignalinoje, kur daugumą sudaro 
rusai, o, šį kartą Eišiškėse, 
nebojant kokios nors galimos 
rizikos ar nemalonumų. Ateiti
ninkai kol kas vieninteliai, ku
rie nėra užmiršę eišiškiečių. Ei
šiškių akademijoje glūdėjo 
meilė Kristui ir artimui. Tai 
buvo giliai tikintys moksleiviai, 
būsimi visuomenės energingi 
vadai, o ne davatkos, kai kartais 
kai kas primeta Lietuvos atei
tininkams. Kursus ženklino 
moksleivių dinamiška energija 
ir nuostabus kūrybingumas. 
Šiais bruožais jie ne tik prilygs
ta, gal ir pralenkia savuosius 

tininkams susipažinti su numa
tytais struktūros pakeitimais 
bei ateities veiklos klausimais 
per tradicinį Ateitininkų aka
deminį savaitgalį Dainavoje 
(JAV Darbo šventės savaitgalį, 
rugsėjo mėn. pradžioje). Lietu
vos ateitininkai pastebėjo, kad 
ir jų vasaros stovyklų ciklas bus 
pasibaigęs ir jie turės progos 
tinkamai pasiruošti Konfe
rencijai ir jos ruošos darbams. 
Ateitininkų federacijos Vadas 
Juozas Polikaitis vyksta į 
Lietuvą gegužes mėn. viduryje 
ir tarsis su Lietuvos Ateitininkų 
federacijos valdyba. Ateitininkų 
fed. v-bos oficialus laiškas šiuo 
klausimu pasiųstas visų sąjun
gų valdyboms ir spaudai. 

Ateitininkų fed. v-ba turės 
sudaryti atliktinų darbų sąrašą. 
Bus sudaroma rinkiminė komi
sija Vado rinkimams. Reikės pa
ruošti aiškias taisykles atstovų 
rinkimui ir balsavimui Konfe
rencijos metu. Atrodo, kad dar 
bus laikomasi plano, kad Atei
tininkų konferencija susidarys 
iš trijų pagrindinių dalių (nuo 
penktadienio iki sekmadienio 
pietų): 

1. darbo būrelių diskusijos 
aktualiais veiklos klausimais; 

2. Ateitininkų federacijos 
vado rinkimai, statuto pakei
timai; 

3. Baigiamasis posėdis, iškil
mingos šv Mišios ir pan. 

Darbo būreliuose Ateitininkų 
konferencijoje bus proga aptar 

nes ignoruoja Kauno ir Vilniaus 
elitą ir skiria visą, dėmesį „tam
siam" kaimo jaunimui. Pirma — 
bent ketvirtadalis, o gal net 
trečdalis moksleivių buvo iš 
Kauno. Antra — tokia sąvoka 
yra išjuokimas moderniosios 
lietuvybės šaknų. Juk lopšys 
19-to šimtmečio atgimimo, 
kurio vaikai mes visi esame, 
buvo kaimas. Mes visi, ar 
būtume profesoriai, gydytojai, 
inžinieriai, ar akademikai, esa
me žemdirbių vaikai ar vai
kaičiai. Kaimas tuo pačiu buvo 
tas šventas šaltinis, kuris iš
laikė katalikybę :r atlaike 
komunizmo ofenzyva prieš Die
vą. Net ir šiandienT<rūme yra iš
likęs mažiau komunizmo išnie
kintas ir mažiau rusiškumo su
teptas lietuvio charakteris. 

1994 m. lapkričio mėn. Atei
ties akademiniame savaitgalyje 
dr. Arvydas Žygaš teigė, kad 
kaimo lietuviška kultūra yra 
žymiai daugiau panaši į išei
vijos lietuvišką ktfrtūrą, negu 
miesto kultūrą, kuri yra dau 
giau komunizmo paveikta, ir 
kad kaime užaugęs jaunimas 
yra labiau panašus į mus. Pa 

Šiaurės Amerikoje. Energijos gyvenęs savaitę su ateitininkais 
negalėčiau su tuo nesutikti. 
Akademijoje jaučiausi, lyg bū
čiau Dainavoje, savųjų tarpe. 
Tiek daug buvo kalbos, kad 
laiko neužteko visomis min
timis pasidalinti. Jaučiausi, jog 
esu vienas iš jų. Buvau pagar
biai priimtas, bet kaip savas. 

Lietuvos Bažnyčios hierarchi
ja daug vilties mato ateitinin
kuose ir neabejotinai įjuos žiū 
ri, kaip į katalikų pasauliečių 
sąjūdį, turintį didžiausias gali
mybes patraukti ir vesti beklai 

šaltinis glūdi jų tikėjime į Dievą 
ir giliame pasitikėjime ateiti
ninkija ir jos misija. Tad ateiti
ninkija yra gyva. pulsuojanti 
jėga. 

Kita kritika, kurią teko gir
dėti, kad Lietuvos ateitininkija 
yra per mažai inteligentiška, 

ti įvairius veiklos klausimus. 
Pvz. — Sendraugių centro veik
los prasmė, metodai ir pan. 
Kokia veiklos forma sendrau
giams būtų naudingiausia 
Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. 

Juozas Polikaitis iš viešnagių 
Lietuvoje parsiveža įdomių 
žinių ir nuotrupų iš katalikiško 
jaunimo veiklos Lietuvoje. Atei
tininkų fed. valdybos nariai 
truputį išgirdo apie kitas Lietu
vos jaunimo organizacijas. 

Studentų ir Moksleivių s-gos 
turi gerų minčių — laukiama ir 
konkrečių darbų. Buvo svars
toma, kad s-gos užsienyje pasi
ryžtų surinkti medžiagos 
specialiems „Ateities" žurnalo 
numeriams, suredaguotiems 
moksleivių ir studentų atei
tininkų. Taip pat buvo klausta, 
ar ateitininkiškas jaunimas 
susiorganizuos ir susirinks per 
Dešimtąją Tautinių šokių šven
tę Čikagos apylinkėje? Kaip 
pasiseks 1996 m. jaunimo sto
vyklos? Ar bus jaunų vadovų iš 
Š. Amerikos vykstančių į Lietu
vos Ateitininkų vasaros sto
vyklas. 

Pagaliau Ateitininkų federa
cijos v-ba diskutavo ir Atei
t ininkų ilgeje savaitgal io 
stovyklos Dainavoje ateitį ir 
atsakingo vieneto galimybes, 
atsižvelgiant, kad po Atei
tininkų Konferencijos bus skir
tingi Ateitininkų vadovavimo 
vienetai. Iškyla finansiški bei 
teisės klausimai, kuriuos reikia 
aptarti keičiant ateitininkijos 
vadovavimo struktūrą ir veiklą. 

R. Kubiliūtė 

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S*., Burbank. IL 
Tkl. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
T«|. 7 0 8 - 6 3 6 - 8 5 0 0 

Valandos 9-5 kasdien 

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

10442 W. Ckrmo* M . 
W M t e h M t « r , N 80153 

T«t. 708831-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

M30 t . RlOįsland Ave. 
Chicago RMge. IL M41S 

706-6364822 
4149 W. »3fd l t . 

312-738-7706 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago. IL 
T * . 312-735-5886 

4707 S. Gilbert. LaGrange. IL 
Tai. 7M-3S2-4487 

M L tai. 312-866-3166 
Mamit 708-381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 WMt 63rd Streot 
Vai pirmd ir ketvd 3 v p.p - 6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus 

džiojantį Lietuvos jaunimą 
atgal link Kristaus ir atgal j 
Bažnyčią. 

Pats %-yriausias Lietuvos 
Bažnyčios galva arkivyskupas 
Audrys Bačkis pašventė pus
dienį su akademijos dalyviais, 
norėdamas išgirsti jų vargus, 
įkvėpti juos ateityje dirbti su 
dar didesniu įkarščiu. Nors atei
tininkai jau pasižymi savo kas
dieniniais labdaros darbais ne
turtingiesiems. Arkivyskupas 
skatino dar dažniau apaštalau
ti kalėjimuose, aktyviau ofi
cialiai reikšti savo nuomonę bei 
pozicija moralės debatuose 
plačioje visuomenėje, atsverti 
siaučiančią materialistinę 
kultūrą Lietuvoje. Toliau 
Bažnyčios viltis ateitininkuose 
matosi Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos generalinio sekreto
riaus kaliforniečio kun. Ginta
ro Grušo pasišventime vienos-
dienos kursantams akademijos 
metu. Jis nuolat aktyviai daly
vauja ateitininkų veikloje. Prieš 
man pačiam sutinkant vykti 
Lietuvon pavasario akademijai, 
vysk. S. Tamkevičius kreipėsi į 
mane, kad sutikčiau būti 
paskaitininku kursuose. 

fBus daugiau) 

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

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVILION 
3 fl. South, East Suries 

Uthuanian P l a i a Ct. 
at CalHornia Ave . 
Chicago, IL 60629 

( 3 1 2 ) 4 7 1 - 8 1 4 2 
Kalbame l ietuviškai 

+ • + + + + + + + + + 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W . 31 st St. 
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695 

Kab. 312-735-4477 
Rez.704-244-OO67 arba 70*246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
6449 So. Pulaskl Roatf 
Valandos pagal susitarimą 

DR. D O M A S LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Ava., Orland Parfc 
708-3494100 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EL IGIJUS UBUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1 SMS—127 St. 
Lemont, H 6043* 
Tai. 815-723-1454 

7600 W. Cotlege Dr. 
Pale* Holgtits, IL 60453 

T*. 708 341 0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hickory Hilfs 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V IL IUS MIKAIT IS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Clln»t 
HS05-1J7 t i . . i M M r t . IL M 4 M 
Priklauso Palos Co«imufvty Hospttal 

S>tvef C'oss Hosctai 
Valandos pagal sus'tafrpą 

T«L (704) 757 220* 
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Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
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H metu 3 mėn. 
$55.00 $35.00 
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neatsako. Skelbimu kainos pri
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ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Tradicine tapusi Detroito atei
tininkų Šeimos šventė vyks sek
madienį, birželio 9 d. 

10:30 vai. šv. Mišios Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje už gyvus ir 
mirusius ateitininkus. Tuoj po 
Mišių parapijos svetainėje iškil
mingas jaunučių įžodis, veiklos 
pranešimai. Kalbės svečias, 
Ateitininkų federacijos tarybos 
narys, dr. Vytautas Vygantas. 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

ilAUft. VAK. IMMANOJ8 
su Charles E. tena), D.D.S. 

209 8. CahMMt M . 

Kab. (21t) 626-1632 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

SS40 8. M B T N BML 
Tol. 312-588-2862 

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

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

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKIR, DOS, r*.C. 
4847 W. 10$ 8L, Ook Lawn, IL 

Pirmas apyl. su Nortrnvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėti angliškai) tol. 708-422-I 

DR. A. B. QLEVECKAS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UOOS 

3900 W. M SL TeL (7tS) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p p - 7 v v . antrd 12:30 - 3 v.p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p.p. 
penktd. ir iestd 9 v.r. - 12 v p.p. 
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Rimties valandėlė 

DVASIA, KURI SIUNČIA 
Pirmasis Sekminių dienos 

skaitinys, kuriame atpasako
jamas Šventosios Dvasios at
siuntimas apaštalams (Apd 
2:1-11), prasideda su žodžiais 
„Atėjus Sekminių dienai". Grai
kiškai toji šventė vadinasi „pen-
tekoste" — penkiasdešimt dienų 
— t.y., po Kristaus prisikėlimo. 

Pirmieji krikščionys šią šven
te perėmė iš žydų. Hebraiškai 
vadinamą Šavuot (savaičių) 
švente graikiškai kalbantieji 
žydai vadino „pentekoste", t.y., 
penkiasdešimt dienų po Paschoe 
— Perėjimo šventės, kuria žydai 
mini išvadavimą iš Egipto. (Pen
kiasdešimt dienų — septynios 
savaitės plius viena diena, o lie
tuviškas pavadinimas „Sekmi
nės" — iš „sekma", t.y., septin
ta savaitė; Šeštinės įvyksta šeš
tąją savaite po Velykų). Perėmę 
šias šventes, krikščionys prie jų 
pridėjo Kristaus išganingojo 
darbo joms suteiktą pilnąją 
prasmę. Per Paschą-Velykas 
krikščionys mini ir stebuk
lingus Dievo darbus, vaduojant 
savo tautą iš Egipto nelaisvės 
(apie juos girdime Velykų vigili
jos skaitiniuose Didįjį šešta
dienį) ir jo darbus Kristuje, 
vaduojant žmogų iš nuodėmės 
vergovės, per žmogumi tapusį 
Dievo Sūnų Jėzų. 

Sekminių šventės paralelės su 
žydų švente Šavuot padeda ge
riau suprasti krikščioniškų Sek
minių reikšmę. Senovėje žydai 
pradėjo šią šventę švęsti kaip 
derliaus surinkimo šventę (Pa
lestinoje „žiema" yra lietingasis 
sezonas, auginimo sezonas, ir 
pavasarį, baigiantis lietui ir 
prasidedant sausrai, nuimamas 
derlius). Vėliau ši šventė buvo 
surišta su Paschos tradicijomis, 
ir Šavuot tapo įstatymo gavimo 

". švente. Joje minima tai, kad Si
najaus kalne duodamas savo 
tautai Įstatymą, Dievas ją 
įteisino kaip Dievo išrinktąją 
tautą. 

Perėmę Šavuot-Pentekostė-
Derliaus šventę krikščionys ją 
suprato kvietimo apaštalauti 
kontekste: „Pjūtis didelė, o 
darbininkų maža. Melskite pjū
ties šeimininką, kad atsiųstų 
darbininkų į savo pjūtį" (Mt 
9:37-38). Per Sekmines gavę 
Šventąją Dvasią, bailūs Jėzaus 
mokiniai tapo Jėzaus išganymą 
į visus pasaulio kraštus nešan
čiais apaštalais. Per Sekmines, 
vietoj įstatymo davimo, krikš
čionys švenčia Šventosios Dva
sios davimą, nes gyvenimas Jė
zumi — Šventąja Dvasia išpildo 
visus įstatymo reikalavimus. 
Švenčiama tai, kad Šventosios 
Dvasios atsiuntimas iš Kristaus 
sekėjų bailaus būrelio sukūrė 
naują Dievo tautą. 

Antrasis skaitinys iš šv. Pau
liaus pirmo laiško Korinto 
krikščionims (1 Kor 12:3-7, 

12-13) primena, kad didžiausia 
Šv. Dvasios dovana yra tikėjimo 
dovana, t.y., kai jis suvokia, jog 
Jėzus yra Viešpats, kad jis pa
šauktas tarnauti Jėzui, kad Jė
zus už ją ar jį atidavė viską ir 
toliau aprūpina visu, ko tik rei
kia. O šį tikėjimą Viešpats Jė
zus nori duoti ne tik „išrink
tiesiems", bet kiekvienam žmo
gui, nes Jėzus yra žmogiškoji at
maina to paties Dievo, kuris su
kūrė visatą ir ją nuolat atnau
jina. 

Čia svarbu pastebėti, jog Sv. 
Pauliaus cituojamame krikščio
niško tikėjimo pareiškime — 
Jėzus yra Viešpats — vartoja
mas Išganytojo žemiškasis var
das „Jėzus". Išgirdę apie Jėzų, 
žmonės susižavi jo dieviškumu. 
Kaip pirmojo šimtmečio korin-
tiečiams, taip ir šiandien mums, 
daug lengviau Jėzų mylėti dėl 
jo dieviškosios galybės, lau
kiant, kad jis nuo mūsų pašalin
tų visus sunkumus, savo žmo
gišką silpnumą laikant trūku
mu, iš kurio reikia išsigelbėti. 

Taip tikint, ir Jėzaus žmogiš
kumas — kentėjimas ir net tikra 
mirtis — tampa tik tragišku mo
mentu šiaip iškiliame, garbin
game Kristaus žemiškame gy
venime. Bet nuo pat pirmųjų 
dienų krikščioniškasis tikėjimas 
kaip tik kartu pabrėžė ir Jėzaus 
žmogiškumą, iškeliant tai, kad 
nei pats Dievas nepanoro išsi
gelbėti iš žmogiško kentėjimo, o 
jį pilnai priėmė, nes tik per 
žmogišką kančią ir mirtį galima 
pereiti į prisikėlimo garbę. 

Tad kadangi pavadinimas 
„Kristus" reiškia „pateptasis", 
tad yra karališkas Jėzaus epite
tas, pabrėžiantis jo dieviškumą, 
krikščionys šiame tikėjimo pa
reiškime specialiai pabrėžė že- -
miškąjį Jėzaus vardą. Šis var
das apaštalams, kurie Jėzų 
pažino, priminė žmogišką Jėzų, 
prastuolį iš Nazareto, kaip ir jie. 
Mūsų Viešpats yra tas, kurio 
viso žmogiško gyvenimo auka 
buvo susumuota ant kryžiaus, 
viešai iškenčiant didžiausią 
žmogišką paniekinimą ir net 
mirtį, bet kaip tik per šią 
žmogišką auką žmonėms buvo 
duota išgelbstinti Dievo galybę. 
Mūsų D i e v a s nėra virš-
žmogiškos tobulybės įkūniji
mas, kaip kai kurie Korinto 
tikintieji norėjo galvoti. 

Tad ir specialios Šventosios 
Dvasios dovanos — o jų yra įvai
rių — visos yra vertintinos tik 
pagal tai, ar jos pasitarnauja 
klestėjimui tos bendruomenės, 
kuri būtent Jėzų išpažįsta Vieš
pačiu. Tos bendruomenės, ku
riai Jėzus kvėpia Šv. Dvasią ir 
siunčia į žmones skelbti, jog 
Krikštu Jėzaus vardu jų nuodė
mės atleidžiamos. 

Aldona Zailakaitė 

AUKŲ PRAŠYMAI IR 
APGAVYSTĖS 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Prieš kelis mėnesius gavau 
man adresuotą pranešimą ir 
„sveikinimą", kad aš laimėjusi 
25,000 dolerių... Tačiau admi
nistracinėms ir persiuntimo iš
laidoms padengti a š turinti sku
biai pasiųsti 180 dolerių. Vietoj 
adreso buvo tik pašto dėžutės 
numeris San Francisco mieste. 
Aš tuoj pat parašiau „padėkos" 
laišką, bet apgailestavau, kad 
mano piniginis stovis labai 
blogas ir paprašiau, kad jie 
malonėtų man atsiųsti laimėtą 
sumą, iš jos atskaičius 180 
dolerių... Aišku, jokio atsakymo 
nebuvo. 

Neseniai televizijos žiniose 
buvo pranešta, kad panašios 
aferos dėka Akrono mieste nu
kentėjo daugiausia pensininkai, 
patekę į įmantrias pinkles, 
patikėję įtikinančiais pažadais 
ir praradę dideles sumas pinigų. 
Apgavikai dar nesugauti... 

Net kelis kartus per savaitę 
ateina prašymai iš įvairių 
veteranų organizacijų — para-
lyžuotų, aklų, sunkiai sužeistų... 
Šalia to, jie siunčia adresų 
lipinukus, atvirukus, kalen
dorius ir kitas smulkmenas, tuo 
tarsi įpareigodami gavėja siųsti 
pinigus. Nors žinome, kad už 
neužsakytas prekes nereikia 
mokėti, bet sąžinės balsas kar
tais neleidžia priimti dovaną 
veltui. Tokią klaidą padariau ir 
aš, prieš pat Kalėdas iš vienos 
veteranų organizacijos gavusi 
labai gražiai atspausdintus ad
reso lipinukus, kurių man iš 
tikro labai reikėjo. Pasiunčiau 
dešimtį dolerių... Tai tapo tikro 
potvynio priežastimi, kaip trū
kus patvinusios upės užtvankai. 
Pasipylė dešimtys prašymų iš 
įvairiausių veteranų organiza
cijų. Net nežinojau, kad jų taip 
daug esama. 

Sekmadieninėse dienraščių 
laidose yra daug „taupymo" 

kuponų. Kai kurie prašo būsimo 
pirkėjo adreso, nuomonės ir 
atsakymo i klausimus neva tai 
statistikos tikslu. Deja, adreso 
davimas yra tik pradžia naujo 
siūlymų antplūdžio — dauguma 
apklausėjų gautas pavardes ir 
adresus parduoda reklaminėms 
agentūroms, todėl ir mūsų pašto 
dėžutės būna perkrautos „šiukš
liniu paštu". Dar blogiau yra su 
prašymais užpildyti specialius 
formuliarus, pridedant kuponą 
kokiai nors prekei ir paaiški
nant, kad atsakymai labai rei
kalingi sudaryti statistinius 
duomenis. Klausimų tarpe nori
ma žinoti jūsų namo gyventojų 
amžius ir lytis, apytikrės me
tinės pajamos, turima namų 
apyvokos ir pramoginė apara
tūra, pomėgiai, laisvalaikio 
malonumai, maisto ar muzikos 
skonis... 

Ne geriau ir su pensininkais. 
Šalia jau įsiteisinusios AARP 
organizacijos (American Asso-
ciation of Retired Persona), 
prašymai remti įvairius projek
tus ateina iš naujai įsisteigusių 
organizacijų, tačiau spaudoje 
buvo pranešta, kad labai didelę 
algą gauna AARP prezidentas 
iš pensininkų nario mokesčio ir 
aukų. Naujų organizacijų tarpe 
atsirado dar viena, kuri pensi
ninkų vardu neva tai stengsis iš 
vyriausybės išreikalauti 5,000 
dolerių vienkartinę kompensa
ciją už skriaudą pensininkams, 
gimusiems tarp 1917 ir 1923 
metų, nes jiems pagal įstatyme 
padarytą „iškarpą" (notch), yra 
sumažintos socialinio draudimo 
pensijos. Šalia gražiai sureda
guotų peticijų kongreso atsto
vams ir senatoriams, tą prašy
mą reikalaujama remti auka 
tarp 5 ir 25 dolerių su tuščia 
eilute didesniai sumai. 

Kaip jau viešai žinoma, socia
linio draudimo fondas yra vy-

Nuotr Juozo Polio 

riausybei kaip sūris pelei — iš 
jo „skolinama" įvairiems ki
tiems, nieko bendra su pensi
ninkais neturintiems reika
lams, bet skelbiama, kad fondas 
esąs bankroto pavojuje, nors iš 
tikro jo finansinė padėtis yra la
bai gera. Tais gąsdinimais ska
tinamos būsimos pensininkų 
kartos kovoti prieš socialinio 
draudimo didinimą, sąmoningai 
skelbiant, kad ateinančio šimt
mečio pradžioje fondas atsidur
siąs bankrote. Viename populia
riame žurnale buvo i&mmini na
grinėjami to fondo „paskolos" ir 
„plėšimai", jų tarpe ir tai, kad 
iš jo negrąžinamai imami pini
gai remti ir išlaikyti Ameriko
je besitobulinančius svetimų, 
„atsilikusių" kraštų medikus. 

Svarbu yra išlaikyti mūsų gy
venimo privatumą, ignoruoti 
apklausinėjimus, nepildyti jo
kių „statistikos" lapų ir nepa
sitikėti „laimėjimų" pažadais, 
atidžiai ieškant paslėptų „kab
liukų"... Aksioma yra, kad nie
ko negaunama veltui. 

Šalia to, turime dar ir savo lie
tuviškų įsipareigojimų — para
ma Lietuvai, šalpos fondai, už-
sieno lietuvių spaudos ir lietu
viškų parapijų išlaikymas. Tai 
gyvybiškai svarbūs reikalai tiek 
užsienio lietuvių gyvastingu
mui užtikrinti, tiek Lietuvos 
būklei pagerinti, nes užsienyje 
gyvenanti tautos atžala yra ne
paprastai stiprus ramstis savo 
kilmės kraštui. Gaila, kad kar
tais net keli aukų prašymai 
ateina vienu metu ir, kas svar
biausia, tuo metu, kai šeimų 
biudžetai yra didelėje įtampoje, 
ypatingai prieškalėdiniame lai
kotarpyje. Jei galime ignoruoti 
įvairių Amerikos organizacijų 
aukų prašymus, tai neturime 
teisės nekreipti dėmesio į mūsų 
pačių reikalus, nors tai kartais 
sudaro sunkumų. Labdara ir įsi
pareigojimas savo tautai ir 
visuomenei turi būti mūsų gy
venimo pagrindiniu akstinu, ta
čiau paramos prašantieji privalo 
atsižvelgti ir į laiko reikala
vimus, ir į aukotojų pajėgumą. 

Danutė Bindokienė 

Ne vien mums 
Visa užsienio lietuvių perio

dinė spauda pastaraisiais 
metais skundžiasi tomis pačio
mis negaliomis: skaitytojų 
mažėjimu, bendradarbių bei 
redaktorių trūkumais. Net 
optimistiškiausiai nusiteikę 
mūsų tautiečiai gan skeptiškai 
išsitaria, kad lietuviško spaus
dinto žodžio ateitis už savo etno
grafinės tėvynės ribų nelabai 
šviesiai atrodo. Tačiau įdomu 
pastebėti, kad tai ne vien mums 
būdingas reiškinys: ir JAV 
didieji dienraščiai šiuo metu pa
tiria panašias bėdas. Žinoma, 
kai dienraštį skaito daugiau 
kaip milijonas skaitytojų, kelių 
šimtų ar net tūkstančių prara
dimas dar nesudaro rimtesnio jo 
gyvybei pavojaus. Nubirus ir 
nedideliam skaičiui iš mūsų 
laikraščių prenumeratorių są
rašų, jau tenka susirūpinti ir 
ieškoti išeičių. 

Pagal „The New York Times" 
(š.m. balandžio 30 d.) paskelbtus 
duomenis, daugumas šio krašto 
didžiųjų dienraščių nuo metų 
pradžios iki kovo mėnesio galo 
prarado nemažą dalį skaitytojų. 
Išimtį sudarė tik du, kuriuos 
skaitantieji pagausėjo: „The 
Wall Street" Journal (dabar jo 
tiražas 1,841,188) ir „USA To
day" (1,617,743 tiražas). Pasta
rojo skaitytojų nuo metų pra
džios padaugėjo 3 proc. Tuo tar
pu „Chicago Tribūne" prarado 
3.4 procentus prenumeratų. 

Pati pagrindinė skaitytojų 
sumažėjimo priežastis — pa-
brangę dienraščiai. Daugumas 
laikraščių buvo priversti pakelti 
kainas, nes popieriaus, rašalo 
bei spaustuvės išlaidos gerokai 
pašoko aukštyn. Taip pat kraš
te pagausėjo vyresnio amžiaus 
žmonių, kurie nelabai pajėgia 
nusipirkti ir skaityti spaudą, o 
jaunesnieji dažnai remiasi ki
tomis informacijos priemo
nėmis, iš kurių semiasi žinių. 

Kas tinka amerikiečių spau
dai, galima pritaikyti ir lietu
viškai, priduriant dar ir savitų 
bėdų. Mes taip pat dažnai išgirs
tame senesniųjų skaitytojų 
nusiskundimus, kad su širdgėla 
turi atsisakyti sava kalba dien
raščio, nes akys nenori tarnau
ti ir jokia medicinos pagalba ne
įstengia joms sugrąžinti šviesos. 
Jeigu į skaitytojų gretas jung-
tųsį daugiau jaunesniųjų, pro
blema išnyktų, bet jie teisinasi 
laiko stoka, nepakankamu 
lietuvių kalbos mokėjimu ir 
apskritai atrodo abejingi vis
kam, kas lietuviška. Tačiau vis 
tiek mūsų spauda įvairiais bū
dais stengiasi galą su galu su
durti ir per greitai nepasiduoti 
merdėjimui. 

Amerikiečių dienraščiai skai
tytojus pasiekia savo sukurto 
arba komercinių agentūrų tink

lo pastangomis: prenumerato
riams laikraščiai pristatomi ne 
paštu, kuris ypač etninei spau
dai pridaro daug bėdų, nes 
„techniškos kliūtys", užlai
kančios laikraščius po kelias 
dienas laiškanešių krepšiuose 
ar pašto pastatų kertėse, labai 
erzina toliau gyvenančius 
prenumeratorius, kurie nelabai 
tiki pasiteisinimais. 

„Draugas" susilaukia prie
kaištų, kad per ilgai užsibūna 
pakelyje ir pavėluotai prenu
meratorius pasiekia. Kadangi 
pasitaiko ir labai reguliarių pri
statymo periodų, kartais 
apkaltinama dienraščio admi
nistracija, kad ne laiku išveža 
į paštą (tą pasiteisinimą mėgsta 
ir paštų tarnautojai: mes laiku 
negauname; jūs laiku negauna
te). Tačiau „Draugas" kasdien 
išspausdinamas tuo pačiu laiku 
— iki 4 vai. popiet. Po to užkli
juojami adresai (specialia 
mašina), išskirstomą pagal „zip 
codes" į maišus, o iki 6 vai. 
vakaro jau būna viskas prista
tyta centriniam Čikagos paštui. 
Taip yra kasdien, penkias 
dienas savaitėje, nepaisant, 
koks oras... 

Administratorius net kviečia 
netikinčius tuo metu atvykti į 
„Draugą" ir pamatyti, kaip dar
bas atliekamas. Galbūt ta pačia 
proga galima priminti skaity
tojams ir neskaitytojams, kad 
„Drauge" visi mielai laukiami, 
ypač iš toliau atvykę į Čikagą. 
Užeikite, susipažinkite su vie
nintelio lietuviško dienraščio 
užsienyje redakcija, spaustuve, 
knygynu, dovanų parduotuvėle, 
kurią artimoje ateityje numa
toma labai praplėsti. Vasaros 
atostogų metu daugiau keliau
jama, o Čikagoje apskritai 
nemažai įdomybių. Žinoma, 
viena unikaliausių — lietuviš
kas dienraštis (to niekur kitur 
užsienyje nepamatysite). 

Nors ir „Draugo" spaustuvės 
bei pašto persiuntimo išlaidos 
nuolat kyla, kol kas stengiamės 
neįsijungti į amerikiečių spau
dos paprotį ir kelti prenumera
tų kainą, žinodami, kad jų 
padidėjimas kai kuriems skaity
tojams sudarytų nemažų sun
kumų. Jeigu ne geradarių 
rėmėjų aukos ir augantis (tiesa, 
labai pamažu) Draugo fondas, 
ateitis neatrodytų optimistiška. 
Galbūt vieno kito dienraščio nu
merio pavėlavimas nėra pati di
džioji pasaulio blogybė, bet pri
mename nekantriesiems skaity
tojams ir kitą išeitį: „Draugo" 
persiuntimą į tolimesnes vieto
ves pirmąja klase. Suprantama, 
tai padidintų prenumeratos 
kainą, bet galbūt būtų verta. 
Suinteresuotieji prašomi kreip
t i s į administraciją ir šiuo 
reikalu pasiteirauti. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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Mūsų nuomininkai 

Pas Mr. McGealey gyvenome labai susispaudę. Bet 
kai Marki and gatvėje įsigijome savo namus su aš
tuoniais kambariais, mums vietos pasidarė net per daug. 
Reikėjo juos užpildyti išnuomojant. Tokiu būdu tikėjo
mės greičiau išmokėti užtrauktąją paskolą, namą 
perkant. 

Pirmieji viengungiai gyventojai mūsų namuose buvo 
Edvardas Katliorius, Pranas Baukus ir Vincas Sedlic-
kas. Jie visi prieš tai gyveno pas anglus. Besilankant 
klube, su jais susipažinome ir, sužinoję, kad turime 
laisvų kambarių, prašėsi priimami. Savi pas savus, nors 
susikalbėti lengviau ir vakarai ne tokie nuobodus. Kiek 
vėliau ii Sleafordo žemės ūkio stovyklos atsikėlė Vaclo
vas Paulauskas, atsiveždamas savo draugą Antaną Jalo-
vecką. Sie du vyrai pas mus išgyveno iki mūsų išvykimo 
į Jungtines Amerikos Valstijas. Pasiliko jie ten pat 
gyventi, kuomet ir namą pardavėme. Susitarė su nau
juoju savininku, nupirko dalį mūsų baldų ir niekur 
nesi kraustė 

Laikui bėgant, nuomininkų sudėtis keitėsi. Pranas 
Baukus netrukus vedė vokietaitę. Vincas Sedlickas 
netikėtai sumainė žiedus su angle Marjorie. Iš buvusių 
pas mus dviejų brolių Zabielų, vyresnysis apsivedė, tada 

jaunesnysis Vincukas išėjo kartu su broliu ir pas jį apsi
gyveno. Tačiau kambariai mūsų namuose nebūdavo tuš
ti. Kurį laiką pas mus apsigyveno žmonos sesuo Kon
stancija su dukrelėmis Irena ir Kristina. Jiems išsikėlus 
į Oldhamo miestelį, iš provincijos atsikėlė Alčiauskų 
šeima. Jie taip pat žvalgėsi nuosavo namelio ir netru
kus tokį nupirko Ashton-under-Lyne, gerokai už Man-
chesterio. Antanas ir jo žmona augino dukrelę Aldoną 
ir savo naujam namelyje buvo gražiai įsikūrę. Tik gaila, 
kad, toli nuo lietuvybės centro gyvendami, dukrelės ne
veždavo į šeštadieninę „Vargo mokyklą" lituanistikos 
pamokoms. Už kelių metų ir patys nebesirodė net ir 
didesniuose lietuvių renginiuose. 

Norėčiau kiek plačiau paminėti vieną ypatingą 
mūsų namų gyventoja, kuri per eilę metų mums 
pasidarė taip artima, lyg būtų mūsų šeimos narys. Ji 
mums simbolizavo Lietuvoje paliktas motinas. 

Zosė Baranauskienė 
Kaip daugelis mūsų tautiečių, Baranauskienė Angli-

jon atvyko iš Vokietijos 1947 metais. Iš pradžių dirbo 
Bolton Royal Infirmary prie įvairių ligoninės valymo 
darbų. Po penkerių metų persikėlė į Manchester j, apsi
gyvendama pas Justiną ir Magdaleną Navickus. Dirbo 
vienoje skalbykloje, kur lygino ir lankstė skalbinius. 
Palaukusi, kol'pas mus atsirado laisvas kambarys, persi
kėlė pas mus gyventi. Iš čia pėsčia galėjo nueiti j dar
bovietę ir j St Chad's bažnyčią, kurią ji lankė kasdien. 

Savo naująją nuomininkę vadindavome ne vardu ir 
ne pavarde, bet „Ponia" Tiek mes, tiek ir mūsų nuomi

ninkai su ja elgdavosi korektiškai ir, reikalui esant, jai 
padėdavome. Nors jos veide labai retai tepasirodydavo 
šypsnys, Ponia pas mus jautėsi lyg savo Šeimoje. Ypač 
ji pamilo mūsų sūnų Vilborą, kuris jai primindavo jos 
mirusį sūnų Vladą. 

Zuzana arba Zosė, pagal jos pačios pasakojimą, gimė 
1900 metais gruodžio 16 d. Valambučių kaime, Šakių 
apskrityje. Jos tėvai buvę ūkininkai, Kazimieras Stan-
kys ir Marijona Klimaitytė. Stankai buvo katalikų tiky
bos, tad ir Zosė išaugo katalikiškoje dvasioje. Būdama 
apie 24 metų amžiaus, ištekėjo už Kazimiero Ba
ranausko. 1926 metais jiems gimė sūnus Vladas. Už 
metų po sūnaus gimimo Kazimieras Baranauskas išvyko 
į Braziliją, pažadėdamas Zuzaną ir sūnelį atsiimti, kaip 
tik uždirbsiąs pakankami pinigų jų kelionei. Atrodo, kad 
jis savo duotąjį žodį mėgino ištesėti. Pagal Ponios 
pasakojimą, vyras už poros metų atsiuntė jai kelis šimtus 
litų, kurių būtų užtekę kelionei. Tačiau likimas lėmė 
kitaip. Kai Zosė pradėjo ruoštis kelionei, susirgo jos 
sesers dukrelė. Būdama neturtinga, sesuo kreipėsi į Zosę 
paskolinti pinigų gydytojams apmokėti. Pagailo Zosei 
mergaitės. Paskolino pinigus, bet nuo mirties kūdikio 
neišgelbėjo. Ponia apie įvykį parašė vyrui. Tas už metų 
vėl atsiuntė pinigų ir ragino ilgiau nedelsti, su sūnum 
atvažiuoti Brazilijon. Zosei sugrįžo viltis šeimos susijun
gimui. Viadukas augo, apie tėvą klausinėjo, tad abu la
bai norėjo pas jį nuvažiuoti. Vėl Zosė pradėjo ruoštis 
kelionei. 

Jos sesuo po dukrelės mirties suvargo, sunyko. Zosei 

jau belaukiant išvykimo, kelionė ir vėl susitrukdei su
sirgo ir nugaišo vienintelė sesers karvė. Kas daryti? 
Vaikelių būrys, be pieno lašo neįmanoma juos sveikus 
užauginti. Tad ir vėl visų akys nukrypo į tetą Zosę. Susi
milk, paskolink. Palauksi dar porą mėnesių su išvažia
vimu. Pasiskolinsime iš kaimynų ir tau pinigus 
grąžinsime. Zosei pagailo vaikų, vėl paskolino. 

Tuo tarpu kalendorius jau rodė 1933 metus. 
Pasaulinė depresija. Ūkininkai pinigų neturėjo. 
Kaimyninė Vokietija nebepirko iš Lietuvos galvijų, 
kiaulių, grūdų. Ūkininkai užaugintas antis ir žąsis pus
velčiui atiduodavo miesto gyventojams, nes niekas pini
gų neturėjo. Turbūt ir Zosės vyras Kazimieras tuo laiku 
nekaip laikėsi, nes tų laikų depresija buvo palietusi visą 
pasaulį. Tačiau Zosė to nesuprato. Jai tik buvo didelis 
smūgis ir nusiminimas, kad iš savo vyro nei laiškų, nei 
pinigų nebesulaukė. 

Antrojo pasaulinio karo metu Zosė su sūnum Vla
du, kaip šimtai tūkstančių kitų lietuvių, pateko j Vokie 
tiją. Turėjo dirbti prie geležinkelio vagonų taisymo Kas-
sėlio priemiestyje. Su kitais darbininkais buvo apgy
vendinta mediniuose barakuose, maitinosi iš bendros 
virtuvės, kaip ir visi kiti svetimšaliai, prievartos dar
bams atvežtieji. Paskutinėmis karo dienomis dėl karo 
veiksmų sudegė barakai. Liepsnose dingo nedidelis 
Baranauskienės asmeniškas turtas, įskaitant dokumen
tus, adresus ir nuotraukas. Tačiau didžiausias ir pats 
skaudžiausias Zosei pergyvenimas buvo karui pasibai-

* ^ ' (Bus daugiau) 
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MUSULMONAS IR MARIJA 
KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Tai — vieno Kaišiadorių vys
kupijos kunigo pasakojimas, 
lankantis Amerikos lietuvių 
kunigų maldingos kelionės da
lyviams pas vyskupą Juozą Ma
tulaitį 1992 m. liepos 11 d. 
Pasakojimas yra užrašytas tos 
kelionės metu padarytoje vaiz
dajuostėje. 

— Kunigystėje jau kiek metų 
esi? 

— Šešiasdešimt penkeri ar 
septyneri. 

— Buvęs lagery kiek, dvylika 
metų? 

— Penkiolika, 
— Penkiolika metų lagery bu

vęs! 
Tai buvo taip. Keturiasdešimt 

septinti metai. Aš buvau lagery, 
šiaurėje, Pečiora vadinasi tas 
lageris. Na, kadangi aš jau vy
resnio amžiaus ir moku kalbas 
gerai (aš gimęs esu Petrograde, 
Petrapily, Peterburg), tenai tai 
aš rusų kalbą gerai išmokau, ge
rai moku lenkų kalbą, nu lietu
viškai ta i savo kalba, vokiškai 
galiu kalbėti, tai mane ir pasta
tė felčeriu. Aš apsivilkau fel-
čeriškai. Matuodavau tempera
tūrą, padėdavau prie gydytojo 
apžiūrėti ligonius ir panašiai. 

Vieną vakarą atveda man už 
lagerio, už var tų , sušalusį 
žmogų. Sako, čia ne kalinys, bet 
sušalęs. Tai sako, reikia duoti 
jam valgyti, tegu pasiilsi, tegu 
apsinakvoja. Tai aš daviau jam 
duonos, daviau jam arbatos at
sigerti ir paguldžiau jį. Sura
šiau, kas jis toks, mahometonas, 
iš Kaukazo, kad važiuoja, lagery 
atbuvęs jau dešimt metų. Va
žiuoja į Leningradą pas gimines 
ir važiuodamas čia išlipo, rei
kėjo į kitą t raukini persėsti, 
atsigulė, sušalo ir štai dabar čia 
atsirado. Rytojaus dieną jis at

sikelia, mane sutinka korido
riuj, pasisveikina. Jis apie mane 
neklausia nieko. Sako, dėkui už 
nakvynę, aš jau sveikas esu, aš 
tamstai noriu kai ką papasako
ti. Ir neklausia apie mane. kas 
aš toks nieko. 

Aš jį nuvedžiau p a s save į 
kambarį, atsisėdom abudu ant 
lovos, ir jis man pasakoja. Sako: 
„Tai buvo prieš dešimtį metų. 
Tenai pas mus Kaukaze buvo 
cerkvės naikinamos, paveikslai 
deginami, varpai daužomi, ir 
taip visą laiką tenai siautė bol
ševikai. Vieną kartą eidamas 
gatve, purvas buvo, aš žiūriu, 
kad Marijos paveikslas guli, tai 
rusai vadina ikona. Nedidelis 
paveikslas, bet švarus, gražus. 
Tai aš apsidairiau, ar kas ne
mato manęs. Nemato. Paėmiau, 
nušluosčiau, pabučiavau. Mes 
mahometonai, mes Jėzų Kristų 
skaitome pranašu ir garbinam 
jo motiną Mariją. Tai kaip ga
lima dabar, kad purve gulėtų. 
Aš paėmiau, pasikišau po pa-
žasčia. Manau sau, parnešiu 
namo, ateis toks laikas, kam 
reikia atiduosiu. 

Naktį pasirodo man Marija. 
Pasirodo, mane vadina vardu, 
tėvo vardu. Sako tą, ką tu 
padarei su mano paveikslu, aš 
niekad neužmiršiu. Aš tave at
minsiu visą laiką. Manau, ką aš 
čia padariau. Ji man pasirodo 
kitą kartą. Pasirodo ir sako, 
žiūrėk, ir rodo man mūsų mies
to... aikštę. Toj aikštėj pakrašty 
stovi cerkvė, laikrodis rodo vie
nuoliktą valandą, žmonių pilna 
susirinkę, daug publikos, pasi
rodo, kad kažkas nukrito ir iš
tiško ant grindinio, užsimušė. 
Man taip baisu... Kas čia man 
rodo tokius daiktus. Tai ir 
viskas. Sapnas baigėsi. Aš nu-

Šiluva 

bundu... ir man taip nemalonu. 
Manau, kodėl man Marija to
kius dalykus rodo. Po kiek laiko 
pasigirsta kvietimai, skelbiama, 
kad prie cerkvės kviečiami visi 
susirinkti. Susirinkę žmonės 
pamatys, kaip bus varpai nu
mesti. Vienuoliktą valandą, kad 
visi būtų prie cerkvės. Tai kaip 
dabar, kad aš ją mačiau? Kaip 
man. eiti ar neiti? Tai manau, 
reikia eiti, jei Marija man iš 
anksto parodė, reikia ir dabar 
eiti. 

Nuotr. Jono tafaiulaičio 

Grupėmis ir pavieniai 
PIGIAUSIOS kelionės šią vasarą į 

LIETUVĄ 
14 dienią Grand Tour of Lithuania $2 ,144 
9 dienų Lithuanian economy tour $1 ,499 
10 dienų Baltic Capital tour $2 ,099 

ir kitos 
Galima užsakyti kelionę, viešbučius ir t.t.ar vien tik 
skrydžius papigintomis kainomis iš visų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
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AMERICAjy j^jį&J NfcROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

N i l e s , IL 60714 
T e l . 847-581-9800 

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

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 
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Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

NorthSlde 
3000 N. Milwaukee 
Tel. 312-489-4999 

FarNorth 
4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

S P E C I A L I O S 
K A I N O S 

T e n ir a t g a l 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tallinn $810 
Minsk $810 

| v ieną puse 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 

Aš nueinu, pamatau viską, ką 
sapne mačiau. Ir tie vyrukai 
tokie, ir vienuolikta valandą, 
varpai nukrito ir tie vyrukai nu
krito, užsimušė. - Manau sau, 
kam čia Marija tnan tai rodė. 
Dabar, po kiek laiko ji vėl man 
pasirodė. Pasirodė ir žiūrėk 
dabar, ką aš tau rodau. Didelis 
plotas žemės, kokie pastatai, 
aplinkui tvora, spygliuotom vie
lom aptverta, keturiuose kam
puose bokšteliai, tuose bokšte
liuose kareiviai stovi, kareiviai 
su automatais, iš priešakio prie 
vartų — būdelė tokia. Marija 
rodo ir sako: „Žiūrėk, tu čia 
pakliūsi, ir čia atbusi dešimt 
metų, bet tu nebijok,, aš sakiau, 
kad aš tave globosiu". 

Mane areštuoja, tardo ir nuve
ža į lagerį, kurį aš sapne ma
čiau. Viskas tai, manau sau, 
gerai, bet varys į darbą, lagery 
gi darbai sunkūs, o aš jau ne
labai sveikas, man jau apie sep
tyniasdešimt metų. Marija vėl 
pasirodė sapne. Pasirodė ir 
sako: ..Tu nebijok, aš sakiau, 
kad tave globosiu. Tu nueik pas 
Nikiforą Nikiforovič, ir jis tau 
tave sutvarkys lagery". O kas 
jis toks, tas Nikifor Nikiforovič, 
nieko nesako. Kaip jį surast, 
nepasakė. g 

Ir taip vieną vakarą, kaip vi
sada vakarais, varo visus į 
kiemą, rikiuoja ir patikrina, 
kiek kalinių yra, ar visi, o aš 
tyčia lieku barake, nesiskubinu. 
Prižiūrėtojas pribėgo, subarė 
mane. sako: „Matai, visi stovi 
jau. ko tu lauki?" Ir aš tada ei
nu Eidamas pro visas poras, pro 
išrikiuotus žmones, surikau: 
..Nikifor, Nikiforovič", ir atsis
tojau pačiame gale. Kada davė 
komandą, kad patikrinimas 
baigtas, visi išsiskirstė, prie 
manęs prieina inteligentiško 
veido žmogus, gana švariai ap
sirengęs, su barzda. Prieina prie 
manęs, sako: „Tamsta mane 
šaukei". Aš nuleidau akis, ne
žinau, ką sakyti. Tai jis pakelia 
akis aukštyn: „Tai Dievas tams
tą atsiuntė". Kas čia? Pasirodo, 
kad rusu popas, ..batiuška". Jis 
yra felčeris, turi atskirą kamba
rį ir jam leista turėti pagalbi
ninką sau. rusiškai vadinasi 
„nevalnik". Tai jis paima mane 
pas save padėjėju j tą kamba
riuką. Aš turiu tenai pašluosty
t i , paplaut i , atnešti abiem 
valgyti, na, jeigu reikia prie 
ligonių padėti patarnauti, vienu 
žodžiu — visas mano darbas. 

Aš visus dešimt metų išbuvau 
pas jį ir nė vieną kartą už vartų 
man nereikėjo eiti. Jis man pa

sakojo apie Jėzų, apie Mariją, 
daug meldėsi, labai pamaldus 
buvo, o aš jam pasakojau, kaip 
aš tą paveikslą paėmiau iŠ pur
vo, kaip Marija mane globoja ir 
kaip aš čia dabar atsiradau. Bai
gėsi jam dešimti metai. Vieną 
kartą tas popas, tas felčeris, 
man sako: „Žinai, aš greit su
sirgsi u ir numirsiu, bet aš turiu 
brolį, brolio sūnų Leningrade, 
tai tu nuvažiuok pirmiausiai ne 
į Kaukazą, nuvažiuok į Lenin
gradą, pirmiausiai pas mano 
brolio sūnų ir jam apie mane 
viską papasakok. Dabar, kai tu 
važiuosi, tai tau vienoj vietoji 
reiks išlipti kito traukinio lauk
ti. Kai tu išlipsi ir lauksi, tu tiek 
sušalsi, kad truputį susirgsi ir 
tave vienai nakčiai paims į la
gerį, vienai nakčiai, tenai tave 
globos kunigas. Kai tu tenai pa
miegosi, pailsėsi, tu tam kuni
gui viską papasakok, kaip aš 
tave globojau, kaip tu tą pa
veikslą išėmei". Tai jis man sa
ko: „Tai viską atlikau dabar". 
Atsiduso. „O dabar jau galiu 
išeiti. Dėkui, kad tu viską pa
darei ir papasakojai taip, kaip 
Marija tau liepė". Aš atsisvei
kinau ir jį išleidau. O dabar 
galvoju, kaip čia daryti, užrašyti 
viską, na, kaip gi užrašyti, aš 
tik pradedu gyvenimą lageryje, 
dar daug metų laukia. Man lie
pė to nesakyti. Tai aš stengiausi 
atsiminti viską ir kitiems papa
sakoti. Pakelyje buvo rusų po
pas, buvo visokių sektantų. 
Papasakojau viską smulkiai. O 
rusų popas ir sako: „Žinot, kad 
čia įdomus dalykas yra. Marija 
surinko visokių tikybų vadovus: 
vienas popas, vienas kunigas ir 
mahometonas — vienas tikintis 
žmogus, trijų didžiausių religijų. 
Taį jūs matot dabar, tas ekume
ninis sąjūdis, kuris nori visus 
krikščionis suvienyti. Tai Mari
ja eali visus suvienyti". Taigi, 
mahometonas parodė, kaip Ma 
rijajgali visus suvienyti. 

DANGORAIŽIŲ IR ATLANTO 
PAŠONĖJE 

Pašnekesys su Brazi luos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininke Vera A. Tatarūniene 

„(IMTASIS KRAŠTAS" -
SPALVOTAS ŽURNALAS 

Gegužės 10 d. išspausdintas 
spalvoto žurnalo „Gimtasis 
kraštas" pirmasis numeris. Jis 
pakeitė, iki šiol beveik trisde
šimt metų ėjusį, savaitinį laik
rašt į , sk i r tą tau t ieč iams 
gimtinėje ir išeivijoje. Pasak 
vyriausiojo redaktoriaus Artūro 
Mankevičiaus, naujasis žurna
las stengiasi išsaugoti „Gimto
jo krašto" tradicijas, tačiau 
daug daugiau dėmesio skirs ne 
vien išeivijai, bet ir Lietuvos 
aktualijoms. Svarbiausias leidė-

- Kokie Jūsų, ponia Vero
nika, šeimos ir jos narių gy
venimo keliai? 

— Mūsų šeimos keliai tokie 
patys, kaip ir visų kitų emigran
tų. Tėvai atvažiavo Brazilijon 
1927 m. Aš esu gimusi irgi jau 
Brazilijoje. Lankiau Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto mokyklą 
Vila Beloję. 

- Kiek dabar yra Brarinjo-
je lietuvių ir kur jų daugiau
sia išlikę? 

— I Braziliją atvažiavo apie 
40,000. Šiuo metu gal su jų 
pa l ikuonimis sus idary tų 
100,000. Tačiau šiame krašte 
lietuviai labai išsibarstė- Gal 
visgi daugiausia jų yra San 
Paulo didmiestyje. Čionai dau
gelis jau sukūrę mišrias šeimas. 
Didžiuma jau nutautėję. Išsuikę 
maždaug 100 šeimų. 

— Kokia l i e t u v i š k o s i o s 
bendruomenės veikla ir ko
kiomis progomis ji yra gy
viausia? 

— Braziluos lietuvių bendruo
menė kasmet švenčia Jonines, 
pavasario šventę, mini Vasario 
16-ąją, todėl per ši minėjimą 
daugiausia ir susirenka. Turime 
jaunimo stovyklą. Jaunimo są
jungą, šokių grupę. Šiemet 
ketiname surengti emigracijos 
70-mečio parodą/ 

— Kaip ir kokia linkme 
rieda Jūsų bendruomenės 
narių ryšiai su Lietuva? 

— Su Lietuva mūsų santykiai 
gan geri ir gyvi. 

— Ar pasitaikė atvejų, kad 
lietuviams nebuvo leista, ar 
sutrukdyta, grįžti į Lietuvą? 

— Sovietmečiu mano mamai 
nebuvo duotas leidimas ap
lankyti Lietuvą. 

— Kokie J ū s ų ryšiai su 
Lietuvos konsulatu Brazilijo
je ir su lietuviais kunigais? 

— Mūsų ryšiai su konsulatu 
ir l ietuviais kunigais y r a 
jų tikslas, kad „Gimtąjį kraštą" 
skaitytų visa šeima. Todėl jo 
turinį paįvairins naujausi rašy
tojų kūriniai, mados, sporto ir 
šachmatų skyreliai, pranašys
tės, praktiški patarimai, spalvo
tų galvosūkių puslapis vaikams. 

„Gimtasis kraštas" spausdi
namas 10,000 egzempliorių 
tiražu „Vilspos" spaustuvėje. Iš 
pradžių žurnalas pasirodys kas 
mėnesį, o nuo liepos bus išlei
džiamas kas savaite. 

Brazilijos LB pirm. Vera A. Tatarū
niene. 
normalūs bei draugiški. 

— Ar gali kreiptis į J ū s ų 
b e n d r u o m e n ę žurna l i s ta i , 
s tudentai , giminės ir v is i tie, 
kurie domisi Brazilijos lietu
v i ų gyvenimu? Koks jūsų ad
resas , telefonas? 

— Taip, prašom: Vera Tatarū
niene, Avenida Zelina 1135, Sao 
Paulo, BRASIL 031-43003. Tel. 
635975. 

— Ar yra kokios gal imybės 
lab iau sudomint i J ū s ų lietu
viškąją bendruomenę spau
da, y p a č „XXI amžiumi", 
„Bažnyčios žiniomis", „Kata
l ikų pasaul iu", „Caritas", 
„Apžvalga", „Dienovidžiu", 
„Tėviškės žiburiais", „Drau
gu" ir kitais le idiniais? 

— Galimybės t ikra i nedide
lės, nes mažėja lietuviškai skai
tančių ir kalbančių. 

— Ką norėtumėte palinkėti 
panaš ioms kaip J ū s ų lietu
v iškoms bendruomenėms už
sienyje ir Lietuvos gyven
tojams? ... . 

— Linkiu stipriausios tauti-T 
nes dvasios, nepasiduoti nutau-
t imui . O Lietuvoje gyvenan
t iems linkiu kuo didžiausios 
kantrybės — neprarast i tikėji
mo, optimizmo ir taut iškumo. 

— „Draugo" redakcijos ir 
savo vardu dėkojame Verai 
Tatarūnienei už pokalbį , o 
ta ip pat už suteiktą m a n as
meninę pagalbą — vežiojant, 
apnakvydinant, mait inant ir 
įvairiais būdai padedant su
sipažinti su Brazilija. Linki
me jai ir toliau sėkmingai bei 
kantriai vadovauti s a v o ben
druomenės kultūriniam, vi
suomeniniam gyvenimui . 

Kalbėjosi 
kun. K. J . A m b r a s a s 

PHONE: 
FAX: 
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LIETUVOS-LENKIJOS 
SPAUDOS 

PUSLAPIUOSE 
Prasidėjus demokratinėms 

permainoms Rytų-vidurio Eu
ropoje, Lenkijos spauda bei kiti 
viešmenys pradėjo reikšti didelį 
susidomėjimą rytinėmis Žeč
pospolitos žemėmis, dar ir šian
dien lenkų vadinamomis „Kre-
sy" (liet. pakraščiai). Skaitytojai 
gaudavo pastoviai išsamią in
formaciją ap ie tenykščius 
lenkus. Lenkų spaudos dėmesys 
neaplenkė ir Lietuvos. Sąjūdžio 
vyriausybių valdymo laikais 
Lenkuos spauda nebuvo palanki 
atgimstančiai Lietuvai: nei
giamai vertinama buvo lietu
vių, kaip valstybinės kalbos sta
tuso, įteisinimas, Vilniaus bei 
Šalčininkų rajonų savivaldybių 
paleidimas, bei ki t i , lenkų 
nuomone, jų tautiečius disk
riminuojantys poslinkiai, lietu
viai apkaltinami buvo antilen
kiškumu, nacionalizmu ir pan. 
Dažniausiai apie Lietuvos lenkų 
reikalus rašė katalikiškas dien
rašt is ,,Slowo" pastoviame, 
savaitiniame priede „Kresy". 

Daug dėmesio lenkų reika
lams skyrė ir Lenkijos gynybos 
pajėgoms atstovaujantis laik
raštis „Polska zbrojna", kurio 
straipsniai, panašiai kaip ir 
„Slowo", turėjo labiausiai an
tilietuvišką atspalvį. Juose buvo 
mažai informacijos, bet daug 
įvairių pakaltinimų, prasima
nymų, emocijų. 

Objektyvesni bei informa
tyvesni 's traipsniai pasirodė 
Lenkijos spaudoje po to, kai 
Sąjūdį pakeitė LDDP bei po 
tarpvalstybinės sutarties pasi
rašymo. Pamažu taip pat lenkų 
žurnalistai pradėjo įdėmiau ste
bėti ir pačią Lietuvos lenkų 
bendhwtne*e. Populiarūs laik
raščia i , tokie ka ip Gazeta 
Wyborcza ar Žečpospolita, pra
dėjo rašyti apie ginčus tarp įvai
rių lenkiškų organizacijų bei 
atskirų veikėjų, bei konfliktus 
tarp lenkų veikėjų ir Lenkijos 
ambasadoriaus Jono Widackio. 

B a r n i u l e n k ų namuose 
Opoziciniai kairiajai dau

gumai — Laisvės Sąjungai at
stovaujantis dienraštis Gazeta 
Wyborcza (1996.04.15) straipsnį 
skirtą Lietuvos lenkų reikalams 
p radeda t a i p : „Lenkijos 
diplomatija veda dvi politikas 
Lietuvos atžvilgiu. Oficialiai 
draugaujame su ta šalimi. 
Mažiau oficialiai mūsų Senatas, 
tarpininkaujant Lenkų bendri
jai OVVspolnota Polska) finansuo

ja organizaciją (Lietuvos Lenkų 
sąjungą), kuri neslepia savo 
priešiškumo Lietuvos vals
tybei". Žurnalistas Wojciechas 
Maziarski primena kai kurių 
šios organizacijos veikėjų anti
valstybinę veiklą Lietuvos vals
tybingumo atstatymo išvaka
rėse, kritikuoja konfrontacinę 
Lietuvos atžvilgiu politiką. 
Minėto straipsnio autor ius 
pateikia kritišką, neigiamą apie 
šią organizaciją nuomonę, kurią 
dažniausiai reiškia pasitraukę 
iš Lietuvos Lenkų sąjungos 
veikėjai, tokie kaip „Kurier 
Wilenski" red. C. Malewski, 
AK klubo sekretorius Wolko-
nowski, Lenkiško knygyno Vil
niuje savininkas S. Korczynski. 
„Lietuvos Lenkų sąjunga ne
turėtų tokios įtakos lenkiškajai 
bendruomenei, jei ne jos rėmėjai 
ir šalininkai Lenkijoje. Anks 
čiau jais buvo dešiniosios Len 
kijos partijos, visų pirma Krikš
čionių tautininkų sąjunga. Tai 
atrodo keista, jei priminsime, 
kad Ryszi d Maciejkianiec (Lie
tuvos Lenkų sąjungos pirmi
ninkas — prier. aut.) iki aštun
tojo dešimtmečio pabaigos buvo 
etatiniu Lietuvos Komunistų 
partijos darbuotoju. Dabar deši
nieji neturi Lenkijoje didelės 
įtakos. Lietuvos Lenkų sąjunga 
žvelgia į tokius politikus kaip 
Lenkijos senatorius, Kairiųjų 
Demokratinės Sąjungos (buvu
sieji komunistai — prier. aut.) 
narys Jozef Kuczynski. Ir į 
Lenkų bendriją (Wspolnota 
Polska)". Jau minėtas senato
rius Kuczynski bei tą pačią po
komunistinę parti ją atsto
vaujantis Seimo narys M. Žen-
kiewič bei trys Lenkijos Ūkinin 
kų partijos (sudarančios bendrai 
su buvusiais komunistais ko
alicinę vyriausybę) nariai daly
vavo š.m. kovo mėnesį Lietuvos 
Lenkų sąjungos suvažiavime. 
Vienas jų atvirai ragino Lietu
vos lenkus orientuotis į Lenki
jos, o ne į Lietuvos valstybinius 
interesus. 

Lietuvos Lenkų sąjunga tapo 
materialinės pagalbos, paramos 
bei lėšų, siunčiamų iš Lenkijos, 
monopolistu. Jos aktyvistai 
sprendžia, kuris lenkų vaikas iš
važiuos atostogauti į Lenkiją, 
kuri mokykla gaus kompiuterį, 
faksą ir dar ką nors. „Gazeta 
Wyborcza" cituoja vieno Lietu
vos lenkų politiko nuomonę, 
kad Lietuvos saugumas anks
čiau ar vėliau susidomės, iš kur 

Kultūros narni) direktorė Astra Kuprienė (stovi iš kairės) ir kitos lietuvių 
kultūros puoselėtojos Lenkijoje su savo mokiniais. 

Nuotr Jono Dilio 

Lenkų rinkiminė akcija (taigi, 
politinė organizacija) gauna lė
šas. Pagal Lietuvos, panašiai 
kaip ir Lenkijos, įstatymus, poli
tinės partijos negali gaut i 
paramos iš užsienio. 
Lietuvos Lenkų k o n g r e s a s 

„Gazeta Wyborcza" publicis
tas Lietuvos Lenkų sąjungai 
priešpastato kitą lenkišką, 
neseniai įsteigtą, organizaciją — 
Lietuvos Lenkų kongresą. Ci
tuojami vieno Kongreso vadų 
Artur Plokšto žodžiai: „Lietu
vių-lenkų santykiai šiandien 
nėra blogi, bet rudenį įtampa 
padidės. T ikr iaus ia i parla
mentinius r ink imus laimės 
Lietuvos dešinieji, kurie nėra 
teigiamai nusiteikę lenkų at
žv i lg iu ' " . K i t a s a k t y v u s 
Kongreso veikėjas, Armija 
Krajowa klubo sekretorius, isto
rikas Wolkonowski teigia, kad, 
nors santykiai su lietuviais nėra 
lengvi, bet reikia juos derinti 
dialogo būdu. Ne piketais , 
manifestacijomis ir protestais, 
kaip ta i daro Lietuvos Lenkų 
sąjunga. Dialogu bei derybomis 
galima žymiai daugiau pasiek
ti". Lietuvos Lenkų sąjunga or
ganizavo protestus dėl Armija 
Krajowa veteranų klubo įregist
ravimo. Ir nieko nepasiekė. O 
mes nusprendėme veikti part
neriškų derybų būdu, ir šian

dien Armijos Krajowos vetera
nų klubas oficialiai įregistruo
t a s " — sako Wolkonowski, dar 
neseniai buvęs Lietuvos Lenkų 
sąjungos aktyvistas, šiandien 
L ie tuvos Lenkų kongreso 
vienas iš steigėjų. Pasak jo, 
Lietuvos Lenkų kongresas nori 
būti lenkiška organizacija, vei
kiančia lenkų intereso labui, bet 
lojalia Lietuvai. 

Lietuvos Lenkų kongresas 
sieks ne tik politinio, bet ir eko
nominio Lietuvos lenkų bend
ruomenės sutvirtinimo. Jau 
minėtas šio Kongreso veikėjas, 
Lietuvos Seimo narys Arthur 
Plokšto, dar 1993 m. lenkų dien
raščiui „Nowa Europa'" sakė: 
„Lietuvoje reiškiasi svetimas 
kapitalas, bet lenkiško kapitalo 
ten nėra. (...) Labai stipri yra 
vokiško kapitalo įtaka, rusų. o 
net čečėnų, bet lenkišką įtaką 
s u n k i a i surasi. Mes, kaip 
lenkai, ir kaip Lietuvos pilie
čiai, esame labai sudominti 
lenkų investitorių, lenkiško 
kapitalo atsiradimu Lietuvoje". 
Į žurnalisto klausimą, ar savo 
veikla jis nori privesti prie atsi
radimo lenkiškojo elito Lietuvos 
ekonominėje srityje, Plokšto 
atsakė, kad visų pirma stengsis 
užtikrinti Lietuvos lenkams ati
t inkamą materialinį statusą. O 
to be Lenkijos kapitalo padaryti 
neįmanoma. 

10 dienų kelionė 

13 dienų kelionė 

15 dienų kelionė 

American Travel Service 
Sią vasarą kviečiame keliauti su mumis. 

901 Lithuania and Latvia Jewish HeriUge 
gegužės 19-28 10 dienų kelionė 

902 Taste of Lithuania 
birželio 8-17 

903 Discover Lithuania 
liepos 7-19 

904 Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 

905 Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 15 dienų kelionė 

906 Imperial Splendon of Germany, 
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austria 
geg. 25-birž. 4 11 dienų kelionė 

907 Fjord* of Nonvay 
rugsėjo 7-16 10 dienų kelionė 

908 Spain, Morocco 4c Portugal 
rugsėjo 13-29 17 dienų kelionė 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel.: 708-422-3000, Te1.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

MAŽEIKIUOSE -
BENAMIŲ GYVULIU 

KAPINYNAS 
Mažeikių uždaroji akcinė ben

drovė „Kometa" pagal sutartį 
su rajono savivaldybe įsiparei
gojo gaudyti beglobius naminius 
gyvūnus. Tokia tarnyba Mažei
kiuose įkur ta pirmą kartą. 
Sugauti benamiai gyvūnai bus 
laikomi parą, grynaveisliai — 
tris paras. „Kometa" įsiparei
gojo gaudyti keturkojus taip, 
kad j ie nejaustų skausmo. Apie 
gyvūną, kurio savininkas neži
nomas, bus pranešama Gyvūnų 
globos draugijai. 

Praėjus nustatytam terminui 
ir neatsiradus globėjui, gyvūnai 
bus naikinami specialiais vais
tais. Mažeikių rajone, Šerkšne 
nų kaime, įrengtas kapinynas. 
Čia anksčiau buvo laidojami 
bendrovės paršeliai. Mažeikių 
mieste „Kometa" atidarė šunų 
registravimo kabinetą. 

Pasak Mažeikių seniūno Vla
dislovo Š i m k a u s , beglobių 
gyvūnų problema gana aktuali: 
prieš dvi savaites mieste buvo 
rasti, o vėliau sunaikinti du 
maru sergantys šunys. Vienas 
jų ap t ik tas vaikų lopšelio-
darželio teritorijoje. Beglobių 
gyvūnų priežiūra Mažeikių ra
jonui per metus kainuos 35,000 
litų. 

L e n k ų universi tetas a r 
p r i v a t i verslo ir p r ekybos 

mokykla? 

Lietuvos lenkų visuomenę 
skaldo taip pat nesutarimai dėl 
vadinamo „Lenkų universi
te to" . Lietuvos Lenkų sąjunga 
bei jos šalininkai Lietuvoje ir 
Lenkijoje 'tarp kitko minėta 
Wspolnota Polska, kai kurie 
Lenkijos senato nariai) katego
riškai pasisako ui. tokio univer
siteto būtinybę. LLS priešinin
kai , jų tarpe ir Lenkijos amba
sadorius Widacki. teigia, kad 
toks universitetas yra atgyvena. 
Šios krypties atstovų nuomone, 
reikiamas specialybes lenkai 
gali įsigyti arba Lietuvos aukš
tose mokyklose, arba Lenkijoje, 
kur šiuo metu studijuoja keli 
šimtai Lietuvos lenkų (visi jie 
aprūpinami gera stipendija, 
nemokamu mokslu ir pan. — 
prier. aut.). „Lenkų universi
t e t o " priešininkų nuomone, 
žymiai naudingiau būtų įsteig
ti Lietuvoje Biznio ir marke
tingo aukštąją mokyklą. Ją 
suorganizuoti pasiūlė Varšuvos 
Aukštoji prekybos mokykla 
(Szkola Glowna Handlowa). Ji 
pasiūlė aprūpinti ne tik kadrais, 
bet ir metodinėmis priemo
nėmis. Šios pasiūlos šalininkai 
pabrėžia, kad Lietuvoje tokios 
mokyklos nėra, ji būtų konku

rencinga lietuviškoms, todėl joje 
studijuotų ne tik, ir ne visų pir 
ma lenkų tautybės studentai, 
bet ji pritrauktų lietuvius. 

Toks pasiūlymas, be abejo, 
Lenkijos interesams yra labiau 
perspektyvus ir naudingas. Juk 
tokios mokyklos absolventai 
ateityje taps politinės ir eko
nominės veiklos elitu, jie dirbs 
bankuose, tarptautinėse or
ganizacijose, fonduose, tai jie 
spręs, kam suteikti paskolą ar 
koncesiją, kam parduoti žemę ir 
pan. 

Lenkų ka lba i r ku l tūra 
Lietuvoje 

Net lenkų satyrikai pastebėjo 
Lietuvos politikų (ir tų „aukš
čiausių") polinkį susitikimuose, 
su lenkų politikais nesinaudoti 
vertėjų paslaugomis. Neseniai 
Lenkijos televizijos satyrinėje 
programoje buvo pavaizduotas 
toks anekdotas: viename kupė 
važiuoja prezidento Kwasniews-
kio šalininkas, o priešais sėdi 
VValęsos gerbėjas. Kairiųjų 
pažiūrų atstovas kritikuoja 
Walęsą, kad jis neturįs išsi
lavinimo, sugriovė ekonomiją ir 
pan. Walęsos šalininkas at
šauna, kad tai Kwasniewski 
partija komunizmą Lenkijoje 
statė. „Bet Kwasniewskis tai 
ben t išs i lavinęs , svet imas 
kalbas moka, net su Anglijos, 
karaliene susikalba be vertėjo?" 
O Walęsa? Su kokios valstybės 
vadovais jis susikalba be ver
tėjo?" — ironizuoja Kwasniews-
kio šalininkas. Na... stengėsi iš
bristi iš bėdos... su Vatikanu ir 
Lietuva tėvyne, — džiaugėsi 
suradęs išeitį. 

O rimtai — dažnas Lenkijos 
politikas, grįžęs iš Lietuvos, pa
stebi, kad reikia nedelsiant 
išnaudoti tai, jog lietviai (ypač 
politinis elitas) kalba lenkiškai. 
Lenkų savaitraščio „Polityka" 
apžvalgininkė J. Paradowska 
(„Polityka", Nr. 11/96), komen
tuodama prezidento Kwas-
niewskio viešnagę Lietuvoje, 
rašo: „(Prezidentas) (...) Aišku, 
aplankė Aušros Vartus, iŠ ten 
užsuko į netolimai esantį 
lenkišką Korczynskio knygy
ną, kur iame prezidentui 
Brazauskui nupirko B. Lindės 
au to rys tės septynių tomų 
Lenkų kalbos žodyną. — Pre
zidentas Brazauskas labai gerai 
kalba lenkiškai, tik kartais jam 
žodžių trūksta. Lindė jam tik
riausiai pravers — pareiškė 
Kwasniewski, o Lietuvos pre
zidento išvaizda liudijo, kad jis, 
be abejo, patarimo paklausys". 
Sugrįžęs iš Lietuvos, preziden
tas Kwasniewskis televizijos 
laidoje dar kartą pažymėjo, kad 
būtina į Lietuvą siųsti kuo dau
giausiai lenkiškų laikraščių, 
knygų, stengtis, kad čia laisvai 
būtų matoma Lenkijos tele
vizija. 
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ARIA GARSYTĖ NEŠ 
OLIMPINĘ UGNĮ 

Ana Garsytė. 

„Miela Aria. sveikinam! Tu 
buvai išrinkta reprezentuoti 
savo apylinkę ir aš asmeniškai 
kviečiu tave nešti Olimpinę 
ugnį, švenčiausią Olimpinio ju
dėjimo simbolį... „— taip buvo 
pradėtas Arijai skirtas laiškas, 
gautas iš Atlanta, Georgia vals
tijos Olimpinio Komiteto prezi
dento VVilliam Porter Payne. 

Aria. kuri su savo tėvais 
Šarūnu ir Jus t ina Garsiais 
gyvena Henrietta, New York. 
tapo viena iš 35 išrinktųjų ir 
nusipelniusių jaunuolių iš Ro-
chester miesto bei apylinkių 
nešti Olimpinę ugnį. Iš viso 
Amerikoje ši garbė suteikta 
5,500 jaunuolių, kurie dalyvaus 
Olimpinės ugnies nešimo estafe
tėje. Ši estafetė jau prasidėjo Los 
Angeles mieste balandžio 28 
dieną, bus bėgama per 42 valsti
jas ir 29 valstijų sostines. Bus 

Kaip Lietuvos lenkams 
padeda Lenkų bendri ja 

Jau anksčiau minėta Lenkijos 
bendrija (Wspolnota Polska) or
ganizacija, veikianti Lenkijoje, 
kurios užduotimi yra pagalba 
lenkams, gyvenantiems už 
Lenkijos ribų (jos pirmininku 
yra buvęs Lenkijos senato 
maršalka prof. A. Stelmachows-
ki) s tengiasi koordinuoti 
pagalbą, teikiamą užsienyje 
gyvenantiems (dažniausiai Rytų 
ir Vidurio Europos šalyse) len
kams. Užsienio lenkams pagal
bos programą ruošia Lenkijos 
senatas, kuris taip pat šiam 
tikslui paskiria finansines lėšas, 
gaunamas iš valstybės biudžeto. 

Kaip informuojama Wspolno-
ta Polska biuletenyje (Nr. 44, 
2.02.1996) 1995 metais ši or
ganizacija iš Lenkijos senato 
gavo per du milijonus dolerių 
dotaciją, skirtą investicijoms. 
Už šias lėšas tarp kitko statoma 
yra lenkiška mokykla Gardine, 
remontuojama lenkiška mokyk
la Šumske (Lietuva), taip pat 
remontuojama lenkiška mokyk
la Pabradėje. 1995 metais 
Lenkų bendrija nupirko Druski 

ninkuose namą, kurį padovano
jo tenykščiai lenkų bendruome
nei. Praėjusiais metais iš Lenkų 
bendrijos lėšų pabaigta buvo 
Lenkų parapijos namų statyba 
Šilėnuose (?). Lenkų bendrija 
kasmet organizuoja įvair ius 
kursus bei stovyklas Lietuvos, 
Baltarusijos, Ukrainos ir kitų 
šalių teritorijoje esančių len
kiškų mokyklų mokytojams ir 
vaikams. Profesinių mokyklų 
mokiniams organizuoja įvairius 
kursus, parengiančius būsimai 
profesijai (žemės ūkio, eko
nomikos, turistikos srityse). I 
kursus bei įvairius renginius 
kviečiami taip pat kultūros 
darbuoto ja i , kur ie globoja 
lenkiškus meno kolektyvus. 
Lenkų ansambliai aprūpinami 
tautiniais ir estradiniais rūbais. 
Nepamirštama ir apie lenkų 
kilmės sportininkus, kuriems 
Lenkijoje organizuojamos sto
vyklos, kursai, ir pan. Lenkų 
bendrija finansuoja taip pat 
lenkiškus leidinius Lietuvoje, 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvi
joje, Vengrijoje, Vokietijoje, Slo
vakijoje ir Brazilijoje. Lietuvoje 
šios organizaci jos l ė šomis 
(leidžiamas yra Lietuvos lenkų 
Sąjungos la ikraš t is „Nasza 
Gazeta". 

Galima dar ilgai vardinti įvai
riapusišką Lenkijos pagalbą, 
skiriamą lenkams, gyvenan
tiems Rytų Europoje. Paminėti 
verta pagalbą (sėklos, ūkio 
mašinos) lenkų tautybės ūki
ninkams Lietuvoje, lenkiškų or-
ganizacių aprūpinimą naujau
sia technika, tokia kaip faksai, 
kopijavimo įrengimai, kompiu
teriai ir pan. Lenkijos valdžių ir 
v i suomenin ių organizaci jų 
pastangomis (taip pat ir Lietu
vos vyriausybės) šiandien Vil
niaus Jono Pauliaus II lenkiška 
mokykla yra naujoviškiausia ne 
t ik Vilniuje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Dar didesnis kontras
tas yra t a rp l ie tuviškų ir 
lenkišku mokyklų Rytų Lietu
voje. Lietuviškos mokyklos 
dažnai paliekamos senuose, ne
remontuotuose pastatuose, o 
lenkiškos gauna modernias , 
erdvias patalpas, kuriose moki 
nių laukia kompiuteriai, ba
seinai, sporto sales. 

I.L. 

nubėgta 15.000 mylių per 84 
dienas, kol pasieks Atlanta. 
Georgia. liepos 19 dieną. Ši yra 
laikoma viena iš ilgiausiu Olim 
pinės ugnies nešimo estafečių, 
kuri bus ne tik bėgama, bet va
žiuos traukiniu, laivu, lėktuvu, 
net ir arklių jojimu ir bus ne
šama jaunuolių iš įvairių et
ninių grupių Amerikoje. 

Kiekvienas jaunuolis, kuris 
neš šią Olimpine ugnį. bėgs 
vieną kilometrą arba šeštadalį 
mylios su fakelu, sveriančiu tris 
su puse svaro. Aria neš šį fakelą 
su Olimpine ugnim Rochester 
miesto gatvėmis trečiadienį. 
birželio 12 d. 

Patekti į Olimpines ugnies 
nešimo estafetę, kiekvienas jau 
nuolis turėjo būti rekomenduo 
tas, parašant jo nuopelnus vieno 
šimto žodžių rašinyje. Šis raši
nys buvo įvertintas 147 teisėju 
Išrinktieji jaunuoliai turėjo pa 
sižymėti keturiose kategorijose, 
tai paukojimas savo laiko, sa
vanoriškai atliekant ypatingus 
darbus savoje gyvenvietėje: ro
dant ir panaudojant vadovavi
mo sugebėjimus savo bendruo
menėje: rodant savo charakterio 
gerumą ir kilnumą: rodant 
aukštus asmeniškus pasieki
mus vienoje ar kitoje srityje. 

Aria, kuri šiais metais baigs 
Rush Henrietta gimnaziją ir yra 
išrinkta šių metų gimnazijos 
karalaite, puikiai kvalifikuojasi 
visose šiose kategorijose. Nuo 
pat jaunystės Aria įsijungus į 
įvairias sporto šakas, bei atlieka 
savanoriškus darbus savame 
miestelyje. Savo gimnazijoje yra 
„National Honor Society" ir 
Ispanų kalbos garbės draugijos 
narė. Savo klasės viceprezidentė 
ir studentų tarybos sekretorė. 
Aria yra taip pat ir puiki atletė, 
pasižymėjus europietiškam fut
bole, tinklinyje ir lengvojoj atle
tikoje. Savo gimnazijos futbolo 
ir tinklinio komandų kapitonė 
ir abejose komandose yra išrink
ta labiausiai vertinama metų 
žaidėja. Aria ketverius metus 
žaidžia savo apskrities - Monroe 
- futbolo ir tinklinio rinktinės 
komandose. Žaidžia futbolą už 
Rochesterio miesto ir apylinkių 
rinktine. Priklauso ..Germania 
United Soccer" klubui, kuris 
1995 m. laimėjo New York vals
tijos čempionatą. Su tinklinio 
komanda žaisdama New Yorko 
valst i jos „ E m p i r e Gamės" 
praeitą vasarą laimėjo aukso 
medalį. Dvejus metus iš eilės 
priklauso New Yorko valstijos 
tinklinio rinktinei. Dėl visų šių 
pasiekimų Aria buvo išrinkta i 
savo miesto Henrieta „Youth 
Hali of Fame". Šalia futbolo ir 
tinklinio Arios pasirinktas pa
vasario sportas lengvojoj atle
tikoj yra dešimtkovė. 

Daug universitetų siūlė Arijai 
stipendijas. Ji pasirinko Roches
ter universitetą, kuriame buvo 
išrinkta ir į moterų futbolo ko 
mandą. įdomu, kad Arios vyres
nė sesuo Audra taip pat žaidžia 
futbolą už šią komandą. Tad su 
šiom dviem seserim — Aria ir 
Audra — komanda tikisi laimėti 
savo divizijos čempionatą Aud
ra paskutiniais gimnazijos me
tais taip pat buvo išrinkta gim-
nazijos ka ra l a i t e , o dabar 
Rochesterio universitete įrašyta 
dekano garbės sąrašuose. Aria 
ir Audra dar turi ir jaunesnę 12 
metu sesutę Lailą, kun priklau
so savo progimnazijom lengvo-
sios atletikos ir futbolo koman
doms ir taip pat kopia į mokslo, 
grožio ir sporto aukštumas, kaip 
vyresnės sesutes. 

Sveikinam Ana. kuri ne tik 
neš Olimpinę ugnį. bet kartu 
atneš ir olimpinę dvasia i savo 
gyvenviete, tėveliams, sesutėms 
ir plačiai giminei, ne tik Ameri
koje, bet ir Lietuvoje džiaugsmą 
bei garbę, o mūsų lietuvių hcnd 
ruomenei pasididžiavimą 

Elvyra Vodopalienė 

( 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

SUSTABDYTAS 
BŪTINGĖS TERMINALO 

PROJEKTAVIMAS 

JAV bendrovė „Fluor Daniel" 
laikinai sustabdė Būtingės naf
tos terminalo projektavimą. Ba
landžio pabaigoje bendrovės at
stovai Lietuvoje derėjosi su 
bendrovės „Būtingės nafta" va
dovais dėl statybos kainos ir 
sutarties .,iki rakto". Dabar pre
liminari Būtingės terminalo 
statybos kaina yra 268 mln. do
lerių. 150 mln. dolerių paskolą 
sutinka suteikti JAV bankas 
EXIM, tačiau likusią dalį turi 
surinkti Lietuva. „Fluor Da
niel" atstovus priėmė preziden
tas Algirdas Brazauskas. Po šio 
susitikimo amerikiečiai nutarė 
laikinai sustabdyti projektavi
mo darbus, nes iki šiol Lietuva 
nenumatė jokių finansavimo 
šaltinių. 

Parengiamieji terminalo sta
tybos darbai pradėti prieš me
tus. Jiems jau išleisti 62 mln. 
litų, be to išnaudota jau ir EX-
IM banko 5 mln. dolerių paskola 
terminalo projektavimui. Bir
želio mėnesį Lietuva bankui tu
rės pradėti mokėti palūkanas, o 
metų pabaigoje — grąžinti pa
skolą. Bendrovės „Būtingės naf
ta" generalinis direktorius Vla
dislovas Gedvilas Vilniaus radi
jui sakė, kad tolesnės derybos su 
„Fluor Daniel" dėl terminalo 
kainos sumažinimo tampa be
viltiškos, o sutartis „iki rakto" 
— utopija. Be to, jis mano, kąd 
,,Fluor Daniel" irgi nelauks iki 
begalybės. Gedvilo nuomone, 
amerikiečiai palauks dar gegu
žės mėnesį ir gali pasakyti „su
diev" 

Ši bendrovė yra atlikusi apie 
40 proc. projektavimo darbų. V. 
Gedvilas ima abejoti, ar ter
minalas iš viso bus pastatytas, 
nes vyriausybė ir Energetikos 
ministerija nepriima jokių 
sprendimų, kaip ir nepritaria 
..Būtingės naftos" bei Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės pa
rengtiems projektams sukurti 
terminalo 3tatybos fondą, j kurį 
lėšos būtų kaupiamos iš padi
dinto akcizo už naftos pro
duktus, įvestą muito mokestį į 
Lietuvą importuojamiems naf
tos produktams bei licencijas 
suteikiančias teisę firmoms 
įvežti kurą ir juo prekiauti. 

Pasak Gedvilo, Baltijos pajū
ryje sugadintas 50 ha žemės 
plotas, kurio atstatyti jau 
nebeįmanoma. „Būtingės naf

tos" ir „Mažeikių naftos" 
vadovai įsitikinę, kad statybą 
gali išgelbėti tik galingų užsie
nio naftos bendrovių dalyvavi
mas joje bei „Mažeikių naftos" 
privatizavimas. 

Tuo tarpu akademikas Anta
nas Kudzys „Lietuvos aide" sa
ko, kad vyksta gėdingiausias 
Lietuvos statybų istorijoje daly
kas. Skurstanti valstybė trum
pame gintarinio pajūrio ruože 
vienu metu stato du nepapras
tai brangius naftos produktų 
importo ir eksporto terminalus. 
„Klaipėdos naftos" įmonės re
konstrukcija kainuos pusę mili
jardo litų. O „Būtingės naftos" 
terminalo statyba, pareikalaus 
viso milijardo! Manau, kad JAV 
„Fluor Daniel" firmos skelbta 
šio terminalo kaina — 640 mili
jonų litų yra sutartinis projek
tuotojų ir energetikų melas", 
rašo akad. A. Kudzys. 

Iš tiesų, ilgai buvo tvirtinama, 
kad terminalas kainuos apie 
150 mln. dolerių. 

Energetikos instituto direkto
rius, prof. Jurgis Vilemas Vil
niaus radijui užsieniui sakė, 
kad Būtingės terminalas ir 
„Mažeikių nafta" turi būti 
svarstomas kaip vienas komp
leksas, negalintis veikti vienas 
be kito. Jo teigimu, „Mažeikių 
naftos" rekonstrukcija kainuos 
dvigubai brangiau negu termi
nalo statyba. 

Akademikas Antanas Kudzys 
mano, kad „Mažeikių nafta" 
kasmet gali perdirbti 12-13 
milijonų tonų naftos, tačiau 
veikia su didelėmis pertrauko
mis, perdirba tik 2-3 milijonus 
tonų naftos. Ši įmonė, kaip ir Ig
nalinos atominė elektrinė, yra 
dvi, kasdien didelius pinigus 
„galinčios duoti karvutės". Nor
maliai dirbdama „Mažeikių naf
ta" kasmet valstybei į biudžetą 
sumokėtų po 1 milijardą litų! Be 
to, pakankamai turėtume savo 
mazuto ir nereikėtų iš Venezue-
los įsivežti šlamšto, vadinamo 
orimulsija. Kad normaliai dirb
tų, laiku atsiskaitytų su naftos 
tiekėjais, „Mažeikių naftai" 
reikia bent 100 milijonų litų 
apyvartinių lėšų. Tačiau nei vy
riausybė, nei Energetikos mi
nisterija įmonei nepadeda", ra
šo akad. A. Kudzys. 

Ekspertai ir „Mažeikių naf
tos" generalinis direktorius Ge
diminas Kiesus Vilniaus radi
jui, sakė, kad dabartinė padėtis 
yra palanki kontrabandinin
kams ir toms suinteresuotoms 
grupėms, kurios turi priėjimą 

prie asmenų, galinčių vilkinti 
problemos sprendimą. 

ŠIAULIEČIŲ 
TELEVIZORIAI - DANAMS 

„Šiaulių tauro televizoriai" 
pradeda gaminti spalvotuosius 
54 cm įstrižainės televizorius. 
Bendrovės direktorius R. Žu
kauskas „Respublikai" teigė, 
kad naujasis „Tauro" modelis 
yra originalus — sukurtas šiau
l i škių projektuotojų, dalis 
įrangos pagaminta Lietuvos 
įmonėse, o mikroschemos — 
„Phil ips" bendrovėje, š i s 
televizorius pernai Berlyno 
parodoje sudomino 13 užsienio 
firmų. Dabar sudaryta sutartis 
dėl 20,000 šių televizorių par
davimo Danijos JTV bendrovei. 
Gegužės mėnesį danai gaus pir
mąją 5,000 televizorių siuntą. 
Nedidelė jų dalis pasirodys ir 
Lietuvos rinkoje. Rugpjūtį 
numatoma pradėti gaminti dar 
du naujo modelio televizorius 
„Tauras". 

PROGNOZUOJA LITO 
DEVALVAVIMĄ 

JAV ekspertai prognozuoja, 
kad Estija devalvuos savo kroną 
1997 m. pabaigoje, o Lietuvai ir 

Latvijai devalvuoti savo valsty
binę valiutą teks dar anksčiau. 
Tai paskelbta JAV konsultaci
nės bendrovės „PlanEcon" kovo 
mėnesį išleistame informacinia
me leidinyje apie buvusias 
SSRS šalis. „PlanEcon" eksper
tų teigimu, pagrindinė neišven
giamos Baltijos šalių valstybi
nių valiutų devalvavimo prie
žastis — augantis užsienio pre
kybos deficitas. Oficialioji 
Lietuvos statistika skelbia, kad 
šių metų sausio mėnesį užsienio 
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prekybos deficitas buvo 53 proc. 
mažesnis nei prieš metus. Vis 
dėlto šalies politiniuose ir ūkio 
sluoksniuose netyla diskusijos 
dėl lito devalvavimo. Už lito 
kurso pakeitimą JAV dolerio at
žvilgiu pasisako Lietuvos pra
monininkai. 

• Londone leidžiamas žur
nalas „Institutional Investor" 
paskelbė pasaulio ir regioninius 
investicijų rizikos tyrimų rezul
tatus, kurie sudaromi apklau
siant 100 pirmaujančių pasaulio 
bankų. Lietuva pagal rizikos 
laipsnį Rytų Europoje yra 9 
vietoje, o pasaulyje — 89-oje. Per 
pusmetį Lietuvos investicijų 
rizikos faktorius pakilo tik 0.9 
punkto ir dabar sudaro 23.8 
punkto. 

Rima Jakutytė 

M I S C E L L A N E O U S 

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.; šeštd. 8 v.r. - 4 v. 
p .p . ; sekmd. uždaryta. 
Antrd. ir trečd. susikalbėsite 
lietuviškai. 

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

MEMORIAl DAY GREET1NGS 

Memonal Day Greetings 
To Ali Our Costumers 

From 
CRAWFOBD SAUSAM CO„ INC. 
2310 S. M M * CMcago, R. •0829 

312-277-30M 
"Everyday Fresh As A Daisy" 

Memonal Day Greetings 
To Ali Our Velerans 

From 
LAWNLANCS 

S7999.»illUtl,CHImr),a. 
312-S92-2S29 
Open Ali Day 

Memonal Day Greetings 
To AM 
From 

LOYAL CASKET CO. 
134 S. CaRfornia 

CMca*o, IL 99412 
3H-7ŽK 

Memonal Day Greetings 
ToAH 
From 

ST. OCOftOsT* CHUftCH 
f J J A m BJ«*jB*o*a SRBSB9J •>» • • • • J 

CMcafo. H. SOiU 
312-734-0954 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-444-77S0 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

Kraustotės į Floridą ? 
Juozo Stanaičio firma 

INVESTMENT PROPERTIES 
siūlo pagalbą perkant namus, 

žemes ar biznį Floridoje. 

Tel/Fax: 1-800-330-List 

BALTIA E X P R E S S CO LTD., 

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

Už $38.00 PER 14 DIENŲ; 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME NEMOKAMAI; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1 •800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EJCPRESS CO LTD 
•327 8. PULASKI 
CHICAOO, IL 60652 

TUMU* ATSTOVUS LOS ANOCLfS M OMAM) KAPO* 

AMBEROROUP 
4KTHOMA8DRIVE 

BENSSNVILLf, H. 60106 

TELEPHONE CALLS 
TOUTHUANIA 
$0.85 PER/MIN 

U T H I M M A T O U S t 
$0.f S PER/MIN 

For fasfomscoon csll 
AOF Internstsonal: 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Maloniai kviečiam* jus praleis
ti atostogas Floridoje ir apsi
gyventi mūsų Ali S u n * mot* -
ly)* . Apgyvendinsime kamba
riuose su miegamuoju ir virtuve. 
Vienos paraos kaina ( 3 8 . 0 0 . 
Mūsų adresas: 

35S N. Rldq*wood Av* . , 
Edg*w«t*r . FL 32132 . 

T*l. 904-427-0400 
Fax 904-429-1511 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. PulMki 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 pj - , , 312-3054307 
Fat. 312-59*3097 

B&D 
Taisome ir dengiame visų rūšių 

stogus, statome priestatus, 
garažus, balkonus, tvoras, dedame 

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

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 
2346 W. 68th S t r * * t 
Tel.: 312-778-1488 

ACCCNT REALTY, INC. 
5265 W«st 95th Street 

Oak ŲJ*n. Ulmp.s 60453 
Bus. 706-636-9400 I 
R*s. 709-423-0443 

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

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

ii vidaus ir i i lauko; 
popienuoįa kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4619 S. Paulina, CMcago 

T 1 . 312-997-9197 

Perkate namą? Norite rasi: žemiau 
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo? 
Skambinkite Vidui: 

tel. 312-561-9500 arba 
„pag*r" 312-512-1149 

COLOUUGU 

MICHICAN 
COLDWELL BANKER FIRST AMEMCAN 

lON.VVhrttakerSt. 
NewBufrak>. M M 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-756-1406 

bus. 616-460-3850 
fax. 616 469 6445 

v.m. 616-489.7236 
Perkant ar parduodant 

• namus • žemo * ūkius arba 
komercine nuosavybe 

Estonia, Latvia. 

Slovakia. Ukraina. 
Yugotlavta 

Only * 85/min. 
Any Day, Any Time. 

oaiarOreet Ratas 

For bito, 24 hrs. CALL 
1 - 8 0 0 ^ 5 3 - 0 9 5 7 

EXT.112 

P A R D U O D A M A S NAMAS S U N N Y HILLS. F L O R I D A 
Puikus pirkiniys pensininkams! Pro langą gali matyt ežerą. Arti goffo 
laukų, teniso aikščių, papludymio, prieplaukos laiveliams. Automatinis 
pievutes laistymas, satelito sistema televizijai; 3 mieg. kamb, Z vonios. 
Daug totų patogumų. 2010 kv. pėdų. $134,500. Kreiptis: George, S t 
Andrew Bay Reai Estate, Inc. 1-600-277-3550 arba 1 •004-285-3099 

ciMfv îiic. 
1180 Stite Street 
lantlKBttttl 
... • •* • . . 
T**xanojano nito 

pddBK a psrdi«uM 
'Čtagot SjjPMa ir 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MARUASTONIKAS 
Reaftora BB.70SJ57.7100 

t B i l ® » l te. 708.969.3732 

F O R R E N T 

FOR RENT 
Išnuomojamas apšildomas 4 
komo. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyt. $355 į men. • „securfty". Tol. 
312-778-0410. Kassotl 1 

I E Š K O D A R B O 

AUTOtJOoUJO, NAMŲ, SVCHCATOS, 
m GYVYSĖS D*AUDIMAS. 

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

FflANK ZAPOUS 
3290% We*t 8881 

Tol. (709) 4249*94 
(312) 591-9994 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 708-888-2888. 

Moteris l a i k o darbo. Gali 
slaugyti ligonius, padėti namų ruo
šoje. Tai. 312-827-0245. 

Jaunas vyras la iko autome-
chaniko arba dažytojo darbo. Tel. 
312-827-0245 

Moteris laiko bot kokio darbo. 
Gali saugoti vaikus ir senelius. 

Tai. 708-287-8148 

50 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 aerouostą 
sutinkame ir atvežama į Palangą. 
Pasibaigus atostogom*, nuvežama 
atgal j aerouostą. Pageidaujam 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą. Informacija: Lietuva, Pa
langa, Neringos 23a, tel ' fai 
370-36-63088. Kainos: atvežimas ii 
Vilniaus aerouosto 979. Nuoma: 1 
m*n. 9999*799, su pusryčiais 
9799 999; 1 aav. 9179-299, su pua-
ryciais 9210-298; 1 a. 939-39, su 
pusryčiais 

HELP VVANTED 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„piumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-787-1828 

FOR S A L E 

Parduodami taut. rūbai. Kreip
tis pas Iną Nenortienę, 44 Alban 
St. Boston, MA 02124, tel. 
(617) 825-1832. 

nsBtoBnįl vyrai su vairuotojo tei
sėmis parkinimo darbui $350-400 
į savaitę. Tel. 312-388-3208 

RIHATA-9 OOMCSTtC 
PlACtaSSNT AOSNCV 

Positions available: nannies. nouse 
keepers for Engltsh spaaking women. 

Call: 312-286-72*7 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-8188 

1888898 arte teknoe su pilnu 
išlaikymu vyr. amžiaus vyrą arba 
moterį. Gali būti ligonis, kuriam reika
linga spec priežiūra. Gyvenu Chicagos 
priemiestyje. Skambinti Stasei: 
788-378-1838. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRIIERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. Putaakl Rd. 
Tol. (312) 581-4111 

SIŪLOME DARBUS! 

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

AB Carą 
EmpJoymont Agoncy 

Tai. 312-738-7800 

http://Bb.70SJ57.7100


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-4364909 

PIRK DABAR, MOKĖK RYTOJ 

MOTERIS IR PENSIJA 

Retas kas neturime vienos ar 
kelių kredito kortelių. Ameriko
je jau yra toks gyvenimo būdas, 
kad be kredito kortelės beveik 
negalima gyventi. Keliaujant, 
jei neturi kredito kortelės, 
negausi viešbučio kambario, 
negalėsi išsinuomoti mašinos, 
nors tavo piniginė ir būtų 
prikišta šimtinių. Lankantis 
krautuvėse, daug lengviau 
nešiotis vieną kredito kortelę ir 
su ja mokėti, negu pluošta 
dolerių visur skaičiuoti. Kredito 
kortelė labai gerai ir patogu pro
tingam ir atsakingam žmogui. 
Žmogui, kuris perka ir gyvena 
pagal savo uždarbį, kuris mėne
sio gale užmoka kredito kortelės 
skolą ir nelieka skolingas, 
neturi mokėti skolos procentų. 
Bet yra asmenų, kurie galvoja, 
kad, jei gali kredito kortele 
nusipirkti, tai ir pirk, negalvo
ja apie tai, kad reikės skolą 
užmokėti. Ir tokie neatsakingi 
žmonės, paprastai jaunimas, 
kurie tik pradeda gyventi, 
dažnai papuola į bėdą, prasisko
lina tiek, kad negali užmokėti 
ir turi paskelbti bankrotą. JAV 
yra išsivysčiusi tiesiog skoli
nimo industrija, kuri teikia kai 
kuriems vartotojams pagundų 
nuslysti į skolų bedugnę. Ši in
dustrija pradeda reklamuoti 
kredito korteles jaunuoliams, 
esantiems aukštesniosiose mo
kyklose ir universitetuose, 
Šukiais: „pirk dabar, mokėk 
vėliau". Kai kurie žmonės neat
silaiko tiems gundymams ir, 
pirkdami kortelėmis, išleidžia 
daugiau, negu jie išgali, mokė
dami pradžioje labai žemus 
mėnesinius mokesčius. O tai 
užtikrina, kad jų prasiskolini
mas tęsis metų metais. 

Sociologai sako, kad kompul-
syvų pirkėją nuo kitų išskiria jo 
nusiteikimas pirkti ne tai, ko 
reikia, bet ką mato, ar ko nori. 
Daugelis žmonių turi šią ne
apgalvoto išlaidumo problemą, 
bet.to nenori prisipažinti. Dau
gumas mato savyje ženklus, 
kurie padaro žmogų neapgalvo
tai išlaidžiu — prasiskolintoju. 
Ir kai kurie, pastebėję tuos 
ženklus, priėję liepto galą ir bi
jodami įkristi į skolų bedugnę, 
pradeda iš jos kapstytis. Nėra 
per didelio skirtumo tarp nor
malių žmonių ir žmonių, turin
čių skolų. Kad netaptumėte am
žinu prasiskolintoju, reikia 
naudotis sveika nuovoka. Kiek
vienas turėtumėme gyventi 
pagal savo uždarbį, ir išleisti tik 
tie, kiek uždirbame. Reikia nau
dotis sveika nuovoka, žinoti, 
kur reikia išleisti pinigą ir 
susivokti savo finansinėje padė
tyje. Nėra lengva išsikapstyti iš 
skolų. Bet, nebandant to pada
ryti ir vis daugiau pinigų išlei
džiant ar kredito kortelėmis 
perkant, yra tiesus kelias vieną 
dieną atsidurti „debtors anony-
mous". 

Psichologai nurodo kai kurias 
ženklus, kurie parodo, kad jums 

[ gresia prasiskolinimo pavojus, 
j jei: 
; 1. jums pritrūksta pinigų iki 
l jūsų algos čekio gavimo. Jūs 
• išleidžiate daugiau negu uždir-
' bate. Gali būti, kad jūs neuždir

bate pakankamai, bet dažniau
siai tai yra jūsų išlaidumo įpro
tis. Kai kurie psichologai šią 
problemą kitaip apibūdina, sa
kydami, kad jums gresia pra
siskolinimo pavojus, jei jūs dir
bate viršvalandžius, ar net 
turite antrą darbą, kad galėtu 
mėtė patenkinti savo išlaidumo 
įprotį. 

2. Jei jūs užmokate savo sąs
kaitas, imdamas pinigus savo 
kredito kortele. Tai gal paten
kins skolintojus ir nereikės 
mokėti pabaudų už pavėluotus 
mėnesinius mokėjimus bet tai. 

kad jūs tai darote, yra aiškus 
ženklas, kad jūs išleidžiate 
daugiau, negu išgalite. 

3. Jei jūs niekada visai ne
užmokate kortele padarytų 
pirkinių ir vėl su ja perkate. 
Geriausias būdas naudoti kredi
to kortele tik savo patogumui, 
— nereikia nešiotis pinigų, ir 
užmokėti už pirkinius kiekvie
ną mėnesį. Jei jūs, pirkdamas 
vis didinate skolą, jums reikėtų 
kritiškai pažvelgti į pirkimo 
įpročius. 

4. Jei jūs visada mokate tik 
mažiausią mėnesinį mokėjimą 
(ar net mažiau) ir mokate 
paskutiniu momentu. Jei ir 
nepadidinate savo skolų, mokė
dami tik minimumą kiekvieną 
mėnesį, bet tai yra pats 
brangiausias būdas skolintis, 
nes tokie minimalūs mėnesiniai 
mokėjimai labai pabrangina 
ilgalaikį jūsų balansą. 

5. Jei jūs nežinote, kiek esate 
skolingas. Jums nereikia žinoti 
skolos iki paskutinio cento, bet 
kaip galite ramia sąžine pirkti 
į skolą, jei nežinote, kiek jos jau 
turite? Blogas ženklas yra, jei 
jūs nežinote, kiek procentų 
turite mokėti už savo kredito 
kortele padarytas skolas. Jei 
skolinatės pinigus, tai žinokite, 
kokiomis sąlygomis skolinatės. 

6. Jei jūs retai ar visai nesu
balansuojate savo čekių knygc-
tės. Čekių knygelės subalansa
vimas nėra malonumas, bet bū
tinybė. Tai duoda vaizdą to, ką 
turite. Tai padeda jūsų banko 
sąskaitai — žinote, kiek joje 
turite pinigų ir taip galite iš
vengti sugrąžinimo nepadengtų 
čekių. Taip pat jūs matote, kur 
ir kam pinigus išleidote. Jei jūs 
nemokate subalansuoti čekių 
knygutės, kreipkitės į savo 
banką. Daugumas bankų duoda 
trumpus nurodymus, kaip tai 
geriau padaryti. 

7. Yra blogai, jei galvojate, 
kad kas norsiskolų išgelbės. 
Labai mažai žmonių turi turtin
gą dėdę, ar netikėtai paveldi 
turtą. Dar mažiau laimi loteriją. 
Finansiniai patarėjai sako, kad 
žmonės, kurie tikisi, kad kažkas 
ateis ir juos išgelbės, bijo 
pažvelgti realybei į akis. Jei tie 
žmonės ir gauna paveldėji
mą, ar kas nors pagelbsti 
jiems išsikapstyti iš sko
lų, gali būti, kad tie pinigai 
būtų buvę geriau sunaudoti 
pensijos santaupoms, mokslui, 
ar kitiems dalykams, kuriems 
reikėtų taupyti. Ir jei jie gaus 
tuos pinigus — palikimą ar pa
našiai — ir vėl juos išleis, tai kas 
juos ateityje iš panašios padėties 
išgelbės? Tokiems žmonėms rei
kia vieną kartą atsibusti ir pa
tiems pradėti atsakomtngai 
gyventi. 

8. Jau blogai, jei pinigai 
sukelia ginčus namuose. 
Taupymas ir išlaidos turėtų būti 
šeimos nuosprendis. Jei pinigai 
tampa šeimos ginčų centru, eks
pertai sako, kad tai yra ženklas, 
jog jūsų finansines bėdos auga. 

9. Jei jums neseniai kokia 
įstaiga nedavė kredito, bet tuo
jau atsiranda kitų įstaigų, 
kurios siūlo išduoti jums kredito 
kortelę, ar duoti jums paskolą, 
nors jūs ir buvote kartą 
atmestas. Yra faktas, kad jei 
kartą jūsų kredito prašymas 
buvo atmestas, yra ženklas, kad 
ne viskas yra tvarkoje su jūsų 
finansais. Greičiausiai jūsų 
išlaidumo — įsiskolinimo įpro
čiai yra per daug įsigalėję. 

10. Jei jums skambina skolų 
rinkėjai, arba jei bijote pakelti 
telefono ragelį, kad neišgirstu 
mėtė ką nors, prašant grąžinti 
skolą, tai irgi yra ženklas, kad 
reikia labai susirūpinti. Šie visi 
ženklai — įpročiai rodo, kad 
jums yra atėjęs laikas baigti 

Nors visur ir visada, šiais 
laikais, yra kalbama apie lygy
bę, bet tos lygybės, kai eina 
reikalas, apie vyro ir moters 
darbą bei atlyginimą dar nema
tyti. Moterims, net ir profesio
nalėms, yra sunku prasimušti 
arba net susilyginti su vyrais 
darbovietėje. Moterys turi dirbti 
daugiau, o jų atlyginimas daž
niausiai būna mažesnis, negu 
tokios pat pozicijos vyro. 

Pvz., viena moteris išdirbo 35 
metus, kaip vyriausia direktorė 
vienoje nepelno siekiančioje kor
poracijoje. Šalia darbo, ji triūsė 
namuose, kaip motina ir šeimi
ninkė, ir neturėjo laiko sužinoti 
daugiau, kaip padidinti savo pa
jamas, kad, išėjus į pensiją, 
galėtų geriau pragyventi. Nors 
ji gyvena nepaprastai taupiai, 
bet jos „Soc. Security" pensijos 
ir jos santaupų palūkanų ne
užtenka pragyventi. Kiekvieną 
mėnesį ji turi pragyvenimui 
pasiimti pinigų iš savo santau
pų. Ir taip yra milijonams 
vyresnio amžiaus amerikiečių, 
ir štai dėl ko: 

1. ji galbūt uždirbo mažiau, 
negu vyriškiai, turėję tokią pat 
darbo vietą; 

2. kaip du trečdaliai Ameri
kos vienišų moterų per 65 metų, 
ji neturi kitos pensijos tik „Soc. 
Security"; 

3. kaip daugelis dirbančių ir 
į pensiją išėjusių moterų, ji laikė 
savo santaupas bankuose, nes ji 
nieko nesuprato apie investavi
mą ir buvo per daug užsiėmusi, 
kad atrastų laiko patyrinėti 
kitas galimybes; 

4. ir dabar, kaip trys iš 
penkių moterų per 65 metų, yra 
pensininkė, neturinti vyro. 
Vyro pensija ir „Sočiai Securi
ty" čekis yra pagrindinės pa- -
jamos kovai prieš skurdą. Šiuo 
metu Amerikoje daugiau kai 
pusė vyresniųjų moterų gyvena I 
vienos, yra našlės, arba; 
išsiskyrusios. Į 

Finansų tvarkymo specialistai! 
sako, kad moterys turėtų dau- į 
giau nei vyrai domėtis savo -
finansine ateitimi. Našlystė' 
dažnai priveda moterį, prie 
skurdo slenksčio. Našlė papras
tai gauna du trečdaliu „Soc. 
Sec". čekio, kurį gaudavo abu su | 
vyru kartu, ir, geriausiu atve
ju, ji gauna tik pusę mirusio 
vyro pensijos. Kai kuriais atve
jais iš kai kurių fondų žmona 
visai negauna vyro pensijos, kai 
jis miršta. Pensijos išėjimo 
ekspertai pataria moterims iš 
anksto rūpintis, kad nereiktų 
gyventi tik iš labai sumažėjusių 
pajamų, išėjus į pensiją. Štai jų 
patarimai: 

1. dirbkite kuo ilgiausiai, 
gaudamos, kuo aukščiausią 
algą. Taip jūs turėsite pinigų, 
kuriuos galėsite atidėti pensijai 
ir jūsų pensijos čekis, dirbant il
giau, iš „Soc. Sec." bus didesnis. 
Jei jūs esate dirbusi ir mokėjusi 
„Soc. Sec." mokesčius per pas
kutinius 10 metų, arba jei jūs 
kvalifikuojatės gauti „Soc. Sec." 
pensiją pagal vyro uždarbį, jums 
nereikės mokėti mėnesinių įmo-
kėjimų už Medicare Plan A 
ligoninės apdraudą), kai išeisite 
į pensiją; 

2. ieškokite darbo, kuris turi 

išsisukinėjimus ir leisti pinigus 
tik būtiniausiems pragyvenimo 
reikmenims. Jūs jau negalite 
galvoti, kad gal viskas kaip nors 
susitvarkys! Jūs jau esate 
didelėje bėdoje! 

Atminkite, žmogui labai 
mažai reikia. Svarbu gyventi 
pagal savo išteklius, pagal savo 
uždarbį ir dar turite vieną kitą 
dolerį pasitaupyti. Išleisti 
pinigus labai lengva, bet juos 
uždirbti ir sutaupyti reikia 
mokėti. Tuo pačiu nereikia 
mestis į kitą kraštutinumą ir 
pasidaryti nesveikai taupiu. 
Protingi žmonės sako. kad 
reikia ne tik mokėti uždirbti ir 
išleisti, bet ir protingai taupyti 

Naudotasi medžiaga iš „Chi 
cago Tribūne" (1996-4 25 >. 

gerą privatų pensijos planą. 
Kartais mažesnė alga, bet geras 
pensijos planas ilgalaikiai ap
simoka geriau; 

3. žinokite, kad skyrybos ar
ba antros vedybos, po to kai 
tapote našle , gali turėti 
įtakos jūsų „Sočiai Security" 
mokėjimams, kurie paprastai 
yra lygūs 50% jų vyrų „bene-
fits" ir daugeliui moterų tai 
didesnė suma, negu, jos pačios 
gautų iš „Sočiai Security". 

Moteris, kuri išs iskiria 
mažiausiai po 10 metų vedybų, 
gali prašyti ir gauti buvusio 
vyro „Soc. Security" pensijos. 
Bet ji tą teisę praranda, jei ji vėl 
išteka, nesulaukusi 60 metų. 
Našlė gali gauti 1 2 savo miru
sio vyro „Sočiai Security" 
mokėjimų tol, k̂ ol ji neišteka 
prieš 60-sius metus, ar prieš 
50-tuosius metus, jei yra inva
lidė. Po 60 metų.o* invalidė po 50 
metų, gali i š tekai ir gauti pusę 
buvusio vyro pensijos; 

4. susipažinkite su savo vyro 
pensijos planu. Jei yra pasirin
kimas, prašykite, kad vyras 
pasirinktų tokią formą, kad jo 

žmonai našlei po jo mirties 
mūtų mokama mėnesinė pensi
ja iki jos mirties. Dažnai tokiu 
būdu vyro mėnesinės pajamos 
bus mažesnės, kol jis yra gyvas, 
bet jo žmona bus geriau ap
rūpinta po jo mirties. 

Turite žinoti, kad vyro ar 
žmonos pensijos yra bendra nuo
savybė ir skyrybų atveju 
dalinama. Net ir pensijos mėne
siniai mokėjimai gali būti 
padalinti. Specialistai sako, kad 
moterys turi geriau laikyti savo 
pensiją, jei tai įmanoma, negu 
pakeisti ją kuria kita nuosavy
bės dalimi; 

5. nors jums gali nepatikti, 
bet moteris turi išmokti, kaip 
geriausiai savo pinigus in
vestuoti. Moterys suranda įvai
rių priežasčių, kad joms nereik
tų galvoti apie „bonds, stocks ir 
mutual funds". Moterys, kurios 
nori investuoti, dažnai delsia, 
nes bijo, kad padarys klaidų ir 
praras pinigų. Specialistai ra
gina moteris ieškoti gero inves
tavimų patarėjo, kuris galėtų 
suteikti joms daugiau informa
cijos ir būtų kantrus, atsakant 
klausimus. 

Labai dažnai moteris, vyrui 
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Su gi l iu liūdesiu išgirdome apie didelio lietuvių 
kultūrininko, „Lietuvių enciklopedijos" leidėjo 

JUOZO KAPOČIAUS 
mirtį. Tai didelė netektis mūsų tautai ir kultūrai. 

Juozas: Kapočius, kaip ir Vaclovas bei Mykolas 
Biržiškos, Vincas Krėvė-Mickevičius, profesorius 
Steponas Kolupaila, Bronius Kviklys, Stasys Sant
varas, Juozas Girnius, stovėjo prie šio milžiniško en
ciklopedinio leidinio ištakų ir vairo. Jų dėka buvo 
išsaugoti febai svarbūs istoriniai ir kultūriniai klo
dai, kurių tui tais šiandien naudojasi ir visa Lietuva. 

Per „Draugo" laikraščio puslapius noriu perduo
ti nuoširdžią užuojautą Juozo Kapočiaus artimie
siems, jo bendražygiams, išeivijos kultūros kūrėjams. 

Velionio atliktas darbas amžiams liks Lietuvos 
žmonių atmintyje. 

•as M i n d a u g a s S tankev ič ius 
Lietub/os Respublikos ministras pirmininkas 

Š.m. gegužės 18 d., sulaukęs 69 metų, kaip tik per 
46-tąsias Siaurės Amerikos sporto žaidynes, mirė ilga
metis moterų tinklinio treneris 

ZIGMANTAS ŽIUPSNYS 
Nuo pirmo susitikimo 1953 m. McKinley parke, 

pasirodė Zigmo profesionalumas, jautrumas spor
tininkių užsigavimams ar nusilpimui. Per keliolika 
metų savanoriško darbo, Zigmas ištreniravo didelį 
būrį tinklinmkių. Iš jų aš pažįstu žaidžiusias penkias
dešimtame dešimtmetyje, tačiau jaučiu pareigą at
sisveikinti su Zigmantu už visas žaidėjas išbarstytas, 
kaip sėklas Iš jo rankos po visą Ameriką. 

Jaunystėje, kur begyvenau, vis rasdavau lietuvių 
ar nelietuvių grupę žaidžiančių tinklinį. Būdavo la
bai malonu, kai priimdavo mane, kaip neblogą 
žaidėją. Ištekėjus baigėsi mano tinklinio žaidimas. 
Tačiau ne visom taip būna. Ancė, Zigmo sesuo, augin
dama šeimą Floridoje, rado grupę, kurioje žaidė tinkli
nį. Ji buvo mūsų geriausia kirtėja. 

Tikiu, kad Amžinybėje atpažins Tave, Zigmai, 
energingoji Genė ir pamojuos sveika dešine ranka. 

Slidell, LA N * > l ė V a r a i e n ė 

mirus, nežino, nei kiek pinigų 
turi, nei kur jie yra, nei kaip 
reikia tvarkytis, kaip toliau 
gyventi. Ir tas yra negerai. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (1995-12-21). 
Aldona Šmulkstfenė ir Birutė 

Jasait ienė 

atlanta 
I M P O R T - E X P O R T . INC. 
2719 W o t 71st Street, Chicago. IL 60629 

(112)431 2121 (800)775+SEND 
Persiunčiame siuntinius | Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Pu*JH, Ukraina ir Baltarusiją. 
SKUBUS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus 
Persiunčiame automobilius, Oaidus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notartzuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus Ir vizos pratealmo couumentus 

A.tA. 
JURGIS SAUNAITIS 

Gyveno Woodridge, IL. 
Mirė 1996 m. gegužės 24 d., sulaukės 83 metu. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Broni&lava, duktė Genė, žentas Ssm 

Rihani, sūnus Arvydas Saunaitia, marti Tamaria; anūkai: 
Danny, Nadia ir Alec. 

Velionis pašarvotas pirmadieni, gegužės 27 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 4960 W. 
79 St., Burbank, IL, o antradieni, gegužės 28 d. nuo 9 vai. ryto 
Lietuvių Ev. Liuteronų „Tėviškės" bažnyčioje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. 

Laidotuvės įvyks antradieni, gegužės 28 d. po 10 vai. ryto 
religinių apeigų bažnyčioje. 

Velionis bus palaidotas Bethania kapinėse, Justice, IL. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, snoksi ir kiti gj—ins* 
Laidotuvių direkt. Robert J. Sheehy * Sons. Tel. 

708-857-7878. 

A.tA. 
ANNA MIKSIS 

Balsytė 
Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1996 m. gegužės 24 d., 3:45 vai. ryto, sulaukusi 79 

metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko sūnūs: Martin, marti Margaret Jane 

Baranofski, gyv. Indiana; Ronald, marti France* Baranofaki, 
gyv. Florida; anūkai: Lisa Ann Salinąs, William Kueais; —no 
Lee ir jos vyras Al Augustine; brolis Peter Balsu. 

Priklausė šiems klubams: Thursdays, Young st Hsart, 
Lots, Našlių ir Našliukių, C.C W. of St. Anthony, Manraette 
Seniors, taip pat daugeliui įvairių organizacijų. 

Velionė pašarvota pirmadieni, gegužes 27 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks antradieni, gegužes 28 d. Ii laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, anūkai, sesuo, brolis ir kiti giminės, 
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440. 

* • • 

Dirbame I irtn«J - penktad 9-5 / ScSUd - «-2 
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LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavtniaa 24 vsJ. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST l*0t) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermfeafe 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-70647*4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

T1NLEY PARK 16*00 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2343 
NATIONVVTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
P i r m a d i e n į , g e g u ž ė s 27 d., 

yra Amerikos valstybinė šventė, 
Memorial Day (Mirusiųjų ir žu
vusiųjų prisiminimo diena), tad 
„Draugo" redakcija, administ
racija bei spaustuvė nedirbs ir 
nebus išleidžiama antradienio 
laida. Dienraštis vėl išeis trečia
dieni, gegužės 29 d. 

A d v . R e g i n a N a r u š i e n ė , 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė, pirmadienį, gegužės 27 
d., išskrenda į Lietuvą daly
vauti Pasaulio lietuvių advoka
tų sąjungos suvažiavime, kuris 
vyks Vilniuje birželio 1, 2, 3 d. 
R. Narušienė atstovaus ne tik 
JAV Lietuvių advokatų sąjun
gai, kurio6 ji yra pirmininkė, 
bet taip pat JAV Lietuvių Bend-

D a n a ir dr. D o n a t a s S i l i ū -
na i susi laukė 9 sv. 3 uncijų 
sūnelio Pauliaus Andriaus ant
radienį, gegužės 21 d., T vai . 
ry te . N a u j a g i m i u b r o l i u k u 
džiaugiasi Aleksiukas (5 m. am
žiaus), Daivutė (3 m.) ir Audry-
tė (2 m ) . Indrė ir Donatas Tijū
nėl iai yra la imingi , s u l a u k ę 
penktojo vaikaičio, o Vladė ir 
Bronius Si l iūnai — jau pen
kioliktojo! 

T ė v a s š e i m o s g a l v a . Prisi-
minkime ir pagerbkime juos. 
Tėvo dienos pietūs ir trumpa 
meninė programa Pasaul io lie
tuvių centre, Lemonte birželio 
16 d. sekmadienį , 12:20 vai. 
p.p., centro didžiojoje salėje. 

Maironio lit. mokyklos septintojo skyriaus mokiniai pamokos metu. Mokykla veikia Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte kiekvieną šeštadienį. 

ruomenei. I namus ji sugrįš bir- Kviečiame visus da lyvaut i pie 
želio 10 d. tuose ir prašome iš anks to 

. . . . , „ , . . . -. užsisakyti s ta lus ar pav ienes 
M a n i g i r d o M o t e k a i č i o for- v i e t a s R e z e r v a c i j a s i i m a 

tepvjono studijos mokinių kon- Mdon& P a l e k i e n ė 7 0 8 ^ 4 8 . 7 4 3 6 
certas įvyks sekmadieni, birže- a V i l ė M a r c h e r t i e n ė 7 0 8 - 9 8 5 -
lio 2 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent- 721c 
ro salėje. įėjimas nemokamas — 
visi maloniai 
lankyti. 

kviečiami atsi 

z „ K a s a t s t o v a u s L ie tuva i 
A t l a n t o s o l impiadoje? Ko 
kios bus sportininkų uniformos, 
kas siuva aprangą? Jei jus 
domina Lietuvos sportininkų 
s ė k m ė a t e i n a n č i o j e o l im
piadoje, „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, kviečia į 
„Atviro žodžio forumą" penkta
dienį, b irže l io 7 d., 7:30 v .v . 
Pasaulio l ietuvių centro B o č i ų 
m e n ė j e . Kalbės R e m i g i j u s 
G a š k a . Tema — „ L i e t u v o s 
o l i m p i n ė s p e r s p e k t y v o s " . 
Burtų būdu keli iš publikos 
l a i m ė s b i l i e tus į krepšinio 
finalus Atlantoje. Bus taip pat 
proga l a i m ė t i n a u j u o s i u s 
olimpinius marškinėlius su Ša
rūno Marčiulionio parašu bei 
Arvydo Sabonio batus. Visi 
kviečiami į smagią vakaronę. 

(sk) 

z TRANSPAK praneša: 
„Per šių metų sausio mėn. 
Vilniuje kilo 85 gaisrai, padary
dami beveik 60 tūkst. litų nuo
stolių". P in iga i , s iunt ina i ir 
k o m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANSPAK, 
3638 W. 69 St., C h i c a g o , IL, 
tel . 312436-7772. 

(sk) 
z Dėmes io ! Visi naujosios 

kartos lietuviai Amerikoje kvie
čiami į vakaronės susirinkimą 
š.m. birželio 1 d. 7 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Programoje 
rimtoji dalis, šokiai, vaišės ir 
pramogos. Informacija: Gin
t a r a s , tel . 312-585-3567. 

(sk) 

Advokatą* Vytas Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratesimo, „žalios- korte
lės" gavimo, ir 11. Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. Pula»ki Rd , Chicago, IL 60629 
{Vi b), i šiaure nuo Baheko muziejaus) 

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

Tel. 70S-301-4M6 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Clikago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo' 
Tel. 312-2*4-0100 

Kasdien 9 -6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

z „Saulutė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už a u k a s 
padėti našlaičiams, inval idams 
v a i k a m s ir d a u g i a v a i k ė m s 
šeimoms Lietuvoje: Eduardas ir 
Elena Skališiai $50 , a.a. A d a m 
Scott Rejman (4 m.) a tminimui ; 
Bronė ir Kazimieras Markai bei 
Danguolė ir Pijus Bie l ska i $ 5 0 , 
a.a. Viktoro Diminskio atmi
nimui; Asta Reitneris $ 1 0 , a.a. 
Sofijos Gliožerienės a tmin imui ; 
Frank Janulis $120 paremti in
validą našlaitį; Rita (Kupcikevi-
čiūtė) ir Charles Rackmil $ 2 4 0 
metams paremti našlait į; Mary 
Ann ir Stephen Chicoine $ 2 4 0 
tęsia metinę našlaičio paramą; 
Lithuanian American Club of 
Springfield (per Vitą Žemait is) 
$240 tęs ia met inę naš la ič io 
paramą; Margaret Ronan $35; 
Alex Revering $25 . Labai ačiū! 
„ S a u l u t ė " , 4 1 9 W e i d n e r R d . , 
Buf fa lo G r o v e , I L 6 0 0 8 9 . Te l . 
(847) 537-7949, T A X I D #36-
3003339. 

<Vlr\ 

z V a s a r o s m e t u T R A N S 
P A K į s ta igos L e m o n t e va
landos: p e n k t . 3 v . p . p . - 7 v.v. , 
s e k m d . 8:30 v .r . - 1 v. p .p . 
Š e š t a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 
T R A N S P A K te l . L e m o n t e : 
708-257-0497. 

(sk) 

z D Ė M E S I O V I D E O ! A P A 
R A T Ų S A V I N I N K A I ! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai . 
kreipkitės į INTERV1DEO. Mū
s ų adresas: I N T E R V I D E O , 
3533 S. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , 
I L 60609 . T e l . 312-927-9091. 
S a v . P e t r a s B e r n o t a s . 

fskt 
z Ž E M Ė L . P R O D U C -

T I O N S praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. k lausyki tės 
mūsų laidų k a s d i e n n u o 10 iki 
11 v. r. p e r W N D Z radijo stotį 
750 A M b a n g o m i s . Darbo 
dienomis s iū lome informacine 
STUDIJA R, šeš tadienia is isto
rinę VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai 
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 
v a t ų p a j ė g u m u ir l a i s v a i 
pasiekia Illinos, Indiana, Michi-
gan bei Wisconsin l ietuvius. 
Visais radijo reikalais, įskaitant 
komercinius skelbimus, mirties 
praneš imus bei organizacijų 
žinutes, kreiptis adresu: Ž E M Ė 
L. P R O D U C T I O N S , L I T H U 
A N I A N N E W S R A D I O 750. 
P.O. B O X 1161, O A K P A R K . 
I L 60304 , o redakcijos te l . 
708-3864)556. ŽEMĖ L. PRO 
DUCTIONS - vienintel is radijo 
informacinis t i n k l a s aptar
naujantis išeiviją 7 d i enas per 
savaitę. Pasiklausykite! 

(sk) 

V y r e s n i ų j ų l i e tuv ių centre , 
..Seklyčioje"* gegužės 29 d. 
trečiadienį, 2 vai. popiet, kalbės 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro-
cincijos vyresnysis tėvas Jonas 
Boruta, SJ, iš Vi lniaus, kun. 
Antanas Saulait is . SJ. parodys 
skaidres iš įvairių kelionių. Bus 
ir bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami įdomiai praleisti 
popietę. Atvykite! 

N a v y P i e r — tai naujausia 
Čikagos miesto pramogų vieta, 
kiekvieną vasarą pritraukianti 
daug svečių. Navy Pier yra prie 
Michigano ežero, š iaurinėje 
miesto dalyje. Suremontuotame 
Navy Pier yra restoranai, krau
tuvės, kino salė, parduotuvėlės, 
koncertu sale. įvairių prekių 
kioskai, didžioji banketų salė, 
kurioj bus Dešimtosios lietuvių 
taut in ių šokių susipažinimo 
vakaras įvyks penkt., liepos 5 
d. Atvažiuokite susipažinti ne 
tik su visais šokėjais, bet ir su 
per naujai remontuotą Navy 
Pier. 

„ L a i s v ė s k o v o s 1994-1953 
meta i s" . Antroji knyga iš „Lie
tuvos kovų ir kančių istorijos'" 
serijos. 626 psi. Kaina 17.50 dol. 
Su persiuntimu 20 dol. Knyga 
gaunama ,,Drauge". 

x Greit p a r d u o d u v i e n o s ir 
dv i e jų š e i m ų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambinki te 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

'sk) 
x J u o z a s B a c e v i č i u s patar-

naus namų. apdraudų, .,income 
t a x " re ika la i s ir į s i g y j a n t 
v a i r a v i m o t e i s e s . C a s a Blan-
c a R.E. , 6 5 2 9 S. Kedz ie , Chi-
c a g o , IL, te l . 708-403-7334, ar 
ba 312-778-2233. 

(sk) 
x J e i r e i k i a į s igy t i vairavi

m o t e i s e s (IL Driver's License). 
kreipkitės į E d . Š u m a n ą , tel . 
1-708-246-8241. A š p a d e d u 
p e n s i n i n k a m s . 

(sk) 
x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa

m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
11 l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. S a v . Lilija ir Vi l imas 
N e l s o n a i . Te l . 312-233^335. 

(sk) 

ŽINIOS APIE S T U D I J Ų 
VASAROS K U R S U S 

PLB Lituanistikos katedra II-
linojaus universitete ir Baltų 
Studijų Vasaros kursai, jų di
rektorė prof. Violeta Kelertienė, 
gavusi stambią dotaciją iš Sočiai 
Science Research Council, pra
deda kursus gegužės mėnesio 28 
d. Stipendijos visų trijų kalbų 
studentams jau išdalintos. Stu
dentai atvyksta iš daugelio vals
tijų nuo Texas ir Montanos iki 
Delaware ir Pennsylvanijos. Jie 
mokysis savo pasirinktą kalbą 
4 valandas per dieną, o vakarais 
kasdien nuo 5 iki 7 vai. prof. 
Saulius Sužiedėlis dėstys Baltų 
istorijos kursą B e h a v i o r a l 
Sciences Building auditorija 
221. Vietų registruotis dar yra 
(skambinkite Audrey Tamo-
šinas 312-996-5749 dėl informa
cijos i. 

Oficialios kursų atidarymo 
ceremonijos vyks penktadienį, 
gegužės 31 d. 8 vai . vak. 
Balzeko muziejuje. Pagrindinę 
kalbą atidaryme sakys prof. 
Rimvydas Šilbajoris. Jo tema 
tikrai pabal t ie t i ška (pro
fesorius skaito ir latviškai) — 
„Lithuanians a n d Latvians in 
the Tvvilight Zone of Memory 
and Vision". Po p a s k a i t o s 
Katedros magistrante Eglė 
Ivinskienė dainuos l i e tuv ių 
liaudies dainas. Visi kviečiami 
atsilankyti į šį renginį, pabend
rauti su būs imais moks l i 
ninkais, ar šiaip besidominčiais 
Pabaltijo kalbomis. Į renginį 
kviečiami ir latvių, ir estų 
visuomenės atstovai. 

x V i c t o r S t e p a l o v i t c h , 
Philadelphia P A , atnauj in
damas paramą Lietuvos naš
laičiui kitiems metams atsiuntė 
$150. Dėkojame! „ L i e t u v o s 
Našla ič ių globos" komite tas , 
2711 W. 71 St . , Ch icago , IL 
60629. 

(sk) 
x A .a . agr. KJeofas Dal inda 

mirė š .m. g e g u ž ė s 15 d. To
ronto, Ont. Palaidotas gegužės 
18 d. iš Lietuvos Kankinių šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapi
nėse, Anapilyje, Kanadoje. 

(sk) 
x Travel Centre , Ltd. siū 

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesn iausk ienę , tel. 847-
5260773 . ( s k ) 

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

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x Automobi l io , n a m ų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir k i tų kraštų. Kreip 
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave. , E v e r g r e e n Pk., IL 
60805-2325. T e l . 708-422-3455. 

'sk) 

M i c k e y P e t r o s h i u s , daug 
metų buvusi Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos pradžios mo
kyklos s e k r e t o r ė , i š e i n a į 
pensiją šių mokslo metų pabai
goje. Šį sekmadienį, gegužės 26 
d., tarp 10-12 vai. r., parapijos 
salėje ruošiamas su ja pabendra
vimas, ats i sve ikinimas ir vi
siems, ją pažinusiems, suteikia
ma proga padėkoti Mickey Pet
roshius už nuoširdų darbą ir 
pagalbą, suteiktą mokiniams, jų 
tėvams bei parapijiečiams. Visi 
nuoširdžiai kviečiami. 

Nekal ta i P r a d ė t o s i o s Mari
jos seserų (Putname) išrinkta 
nauja Šiaurės Amerikos provin
cijos vyresnioji ketverių metų 
kadencijai (1996-2000) s e s u o M. 
Paulė S a v i c k a i t ė , kuri šiuo 
metu dirbusi Montrealyje. I va
dovybę taip pat išrinktos Sesuo 
M. Bernadeta Matukaitė — pa
vaduotoja ir pirmoji patarėja; 
Sesuo Teresė Mieczkovvski — 
antroji patarėja; Sesuo Teresė 
Lukaitė — trečioji patarėja. 

Bi l ie tus j v i s u s X l i e tuv ių 
tautinių šokių šventės rengi
nius galima įsigyti „Seklyčioje" 
— antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais, nuo 6 vai. iki 8 vai., 
šeštadieniais, nuo 9 vai. ryto iki 
12 vai. vid.; Pasaul io Lietuvių 
Centre, Lemonte, — šeštadienio 
rytais (veikiant l ituanistinei 
mokyklai) ir sekmadieniais po 
šv. Mišių. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

MIRUSIŲJŲ NARIŲ ATMINIMO DIENA 
Žydinčio pavasario metu šven

čiant Amerikos tradicinę „Me
m o r i a l D a y " p r i s i m e n a m e 
mums brangius asmenis , iške
l iavusius į amžinybę. Šią miru
siųjų a tmin imo dieną lankome 
mums pas iekiamus artimųjų 
kapus, juos puošiame gėlėmis, 
prie jų meldžiamės. Daugel io 
mums brangių asmenų kapai 
nepasiekiami dėl nuotolių, arba 
tų kapų vieta nežinoma. Tačiau 
juos aplankyti galime mintimis, 
malda, pris iminimu, nors ir la
bai toli i lsėtųsi užbaigę šios 
žemės kelią, jame palikę ryškias 
pėdas. 

Tos ryškios pėdos l ietuviškos 
spaudos iš laikymo kelyje, jų 
pačių įmintos arba artimųjų pa
ženk l in tos yra d a l y v a v i m a s 
Draugo fonde. Jo Garbės narių 
bronzos lentoje įamžinti vardai 
ir pavardės kalba kiekvienam 
a t s i l a n k a n č i a m į dienraščio 
„Draugo" patalpas apie jų rū
pestį ir dosnumą l ietuviško 
dienraščio i š la ikymą išeivijoje. 

Draugo fondui dar nepilni trys 
metai , o jau turime visą ei lę jo 
narių, i škel iavusių į amžinybę. 
Neturime žinių apie visus miru
sius Draugo fondo narius. Žino
me tuos . kurie įrašyti Garbės 
narių lentoje. N e vieną iš jų ar
timieji įrašė. N e vieną iš jų įra
šo ir įrašys, kad jų atminimas il
gai i š l iktų ne t ik kapų pamink
luose, bet ir l ietuvybės išlaiky
mo ženkluose . 

V i s u s min ime su pagarba 
švenčiant mirusiųjų atminimo 
dieną. Su pagarba minės miru
sius Draugo fondo narius — lie

tuviškos spaudos išlaikytojus ir 
mūsų ateinančios kartos. 

Mirusiej i G a r b ė s nariai 

A.a. V a c l o v a s V a l y s , Cleve-
land, OH, pirmasis aukščiausio 
laipsnio garbės narys su 20,000 
dolerių įnašu Draugo fondui. 

A.a. A l g i s D a n t a , Lederach, 
PA. 

A.a. V i k t o r a s D iminsk i s , 
Hot Springs, AR. 

A.a. dr. Liuda Dirdienė, Oak 
Lawn, IL. 

A.a. J a d v y g a D o č k i e n ė , Ci
cero, IL. 

A.a. Salomėja Endrrjonienė, 
Chicago, IL. 

A .a . A l g i r d a s K a r a i t i s , 
Union Pier, ML 

A.a. V i k t o r a s L inas , Chica
go, IL. 

A.a. A n t a n a s Mas ion i s , Phi
ladelphia, PA. 

A.a. Gediminas Mickevičius, 
Michigan City, IN. 

A.a. J o n a s P a o v i s , Grand 
Rapids, MI. 

A.a. J o n a s P r u n s k i s , Oak 
Lawn , IL. 

A.a. Z e n o n a s P u z i n a u s k a s , 
River Forest, IL. 

A.a. Leonardas Šimutis , Sr., 
Chicago, IL. 

A.a. Zunė Ži lev ič ienė , Palos 
Hills , IL. 

Mirusiųjų atminimo dieną 
Draugo fondo direktorių tarybos 
n a r i a i p r i s i m e n a v i s u s į 
amžinybę iškeliavusius Draugo 
fondo narius. 

B. J . 

SUTEIKIME DVIGUBUS ĮNAŠUS 
DRAUGO FONDUI PER „MATCHING FUND" 

1996 m. gegužės ir birželio mėnesiais 200 dolerių ir daugiau 
(nario ir garbės nario) įnašai yra dvigubinami žymios Draugo fondo 
mecenatės lėšomis. 

Visi kviečiami šia proga dvigubai paremti Draugo fondą. 

PASIŽYMĖJUSI 
ABSOLVENTĖ 

Gegužės 19 d. Susana Marija 
Narušytė baigė Wisconsin Uni
versitetą, Madison, WI, su gar
bės pažymėjimu, gaudama ba
kalauro diplomą iš „Business — 
Marketing" srities. 

Susana M. Narušytė yra advo
katų Bernardo ir Reginos Naru-
šių duktė. Ji lankė Šv. Petro ir 
Povilo pradžios mokyklą Cary, 
IL, ir Marian Central aukš
tesniąją mokyklą VVoodstock, 
IL. 

Susana priklauso Gema Phi 
Beta seserijai ir JAV jaunie
siems respublikonams. 1994 m. 
ji aktyviai dirbo rinkiminėje 
veikloje, dalyvavo Illinois vals
tijos respublikonų suvažiavime 
bei JAV-jų respublikonų suva
žiavime Texas valstijoje. 

Lietuviška veikla Susanai ne
svetima. Ji su savo mama šoka 
„ K l u m p ė s " t a u t i n i ų šokių 
grupėje, kuriai vadovauja Sta
sys Milašius Susana dažnai 

padeda JAV LB-nės darbuose, 
nes adv. Regina Narušienė eina 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkės pareigas. 

1995 m. birželio 10-11 d. Susa
na dalyvavo JAV LB-nės Krašto 
valdybos ruoštame polit iniame 
s e m i n a r e W a s h i n g t o n DC. 
lankėsi su LB-nės delegacija pas 
Illinois senatorius ir Kongreso 
a t s tovus , k lausės i J A V LB 

apygardų bei apylinkių pirmi
ninkų veiklos aptarimų posė
džiuose. 

Maloniai sveikiname Susana 
M. Narušytę, apvainikavusią 
savo mokslo siekį diplomu. 
Tegul jos ateities darbo keliai 
būna lygūs ir tiesūs, o mes jos 
lauksime ir plačiuose JAV LB-
nės baruose. 

Birutė A. V i n d a š i e n ė 

Susana Narušyte. Bernardo Narusio pastatytas kryžius prie Narusiu namu Carv. IL. 


