5110 P5 b R A i I o ^ - C L
1HL LIBRARY OF CONGREib
REFERENCE DtPARTKENT
S E R I A L O DIVISION

MASHINGTON DC 20025

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

2ND CLASS MAIL
Jiiy

13.1996

VoLLXXXVI

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500
TELEFAKSAS (312) 585-8284

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, LIEPA - JULY 13, 1996

Kaina 75 c.

Jelcino išrinkimo viltys
Rusijoje dar nepasiteisino

A. Sakalas: V. Landsbergio
fondas turėjo būti pavadintas
kitu vardu
Vilnius, liepos 9 d. (AGEP) Seimo pirmininko pavaduotojas,
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos vadovas Aloyzas Sakalas
mano, kad buvo padaryta klai
da, Lietuvai skirtą Norvegijos
taikos premiją įregistruojant
Vytauto Landsbergio fondo var
du. „Kai buvo uždėta tokia
kepurė, susidaro įspūdis, k a d
fondas tampa privačiu. Šiandien
i i esmės jis yra privatus, nors
naudojamas pagal nuostatus ir
niekas neabejoja, kad jis naudo
jamas labdarai", sakė Aloyzas
Sakalas antradieni spaudos
konferencijoje.

rengęs pareiškimą būsimajai
Žurnalistų etikos komisijai,
kuriame prašoma įvertinti
straipsnį, paskelbusio dien
raščio „ D i e n a " moraline
atsakomybę.
V. Landsbergis priminė, kad
pagrindinis fondo kapitalas
nenaudojamas ir paliktas Nor
vegijoje. Iš fondo metinių palū
kanų bei kitų papildomų gauna
mų aukų 75% skiriama vai
kams su negale remti, o 25% —
jauniems menininkams. „Iš tos
premijos nesu pasinaudojęs nė
vienu centu", pažymėjo opozici
jos vadas.

Praėjusią savaitę Seimas su
darė laikinąją komisiją, tir
siančią dienraštyje „Diena" pa
skelbtą informaciją, kuri kelia
abejonių dėl Norvegijos taikos
premijos panaudojimo ir fondo
pavadinimo V. Landsbergio var
du.
Pats Vytautas Landsbergis,
dabartinis Seimo opozicijos
vadas, buvęs Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas, per kurį
Lietuvai buvo perduota Norve
guos taikos premija, laiko tokį
Seimo nutarimą rinkimine
kampanija, „kuri bus vedama
visais galimais būdais".
Spaudos konferencijoje pirma
dienį V. Landsbergis sakė pa

A. Sakalas taip pat pabrėžė
neabejojąs, kad fondo veikla
vykdoma pagal nuostatus, ku
riems pritarė ir Aukščiausiosios
Tarybos prezidiumas. Jo nariu
buvo ir Aloyzas Sakalas. Tačiau
jis pabrėžė, kad pritarimas nėra
juridinis dokumentas, o tiesiog
buvo pritarta tokio fondo veik
lai.
„Jei griežtai kalbėtume, mano
nuomone, kadangi tas fondas
buvo skirtas Lietuvai, jis turėjo
būti pavadintas ir įregistruotas
kaip Lietuvos arba Norvegijos
arba Paramos Lietuvai fondas,
ar panašiu vardu", sakė A. Sa
kalas.

Prasidėjo .JAV ir Baltuos
karinės pratybos
Vilnius, liepos 11 d. (Elta) Baltijos šalių ir JAV vėliavų
pakėlimo ceremonija Latvijos
Adaži poligono aikštėje ketvir
tadieni oficialiai atidarytos pra
tybos „Baltic Challenge-96".
Siame regione tai bene pirmie
ji tokio masto manevrai, kuriuo
se dalyvauja maždaug 700 Bal
tijos šalių ir JAV karių.
Planuojama, kad tokios pra
tybos taps tradicinėmis ir
kasmet bus rengiamos vienoje iš
trijų Baltijos šalių.

Savaitę trukinančios pratybos
pagal NATO programą „Partne
rystė vardan taikos" prasidėjo
jau trečiadienį. Patirtimi jose
dalijasi apie 320 JAV jūros
pėstininkų (marinų), JAV nacio
nalinės gvardijos karių bei
instruktorių, taip pat Baltijos
taikos palaikymo bataliono
(BALTBAT) kariai.
I Adaži susirinko ir po du
kiekvienos Baltijos šalies
kariuomenių būrius.

NATO medaliai — Lietuvos
kariams
Vilnius, liepos 5 d. (Elta) - Bosnijoje dviems lietuviams
NATO vadovaujamą taikos įve kariams įteikti JAV Nepriklau
dimo misiją Bosnijoje baigiantys somybės dieną — liepos 4-ąją —
du Lietuvos taikos palaikytojai surengtos šventės metu.
— leitenantas Antanas Kava
Visi kiti Lietuvos būrio kariai
liauskas ir puskarininkis Vitali medaliai bus apdovanoti rugpjūjus Kuznecovas — apdovanoti čio mėnesį, jiems baigiant
NATO medaliais.
pusės metų misiją.
Po kelių dienų jie grįš į Lie
Lietuvių LrTPLA-4 būrys dis
tuvą ir prisijungs prie Baltijos lokuotas netoli Doboj — daugiau
taikos palaikymo bataliono kaip 100 kilometrų į šiaurę nuo
(BALTBAT) lietuvių kuopos, Tuzlos. Danijos taikos palaiky
kuri liepos 20 d. išvyks į Daniją tojų batalionui priklausantys 32
rengtis taikos įvedimo misijai. Lietuvos kariai budi kontrolės
Kaip žinoma, jau spalio mėnesį poste, saugo stovyklą ir sudaro
ši kuopa drauge su Danijos rezervinę grupę.
taikos palaikytojų batalionu
Šiaurės šalių ir Lenkijos bri
išvyks tęsti misijos į buvusią Ju gadai priklausančio Danijos
goslaviją.
bataliono karių gretose lietuviai
NATO medaliai už tarnybą NATO vadovaujamą misiją at
lieka drauge su Estijos ir Lat
Lietuvos krepšiniui — vijos taikdariais.

milijoną liti}
Vilnius, liepos 11 d. (AGEP)
— Populiarus LNK (Laisvas Ne
priklausomas kanalas) televizi
jos laidų vedėjas A. Valinskas
bei visuomenės informavimo
priemonės pradėjo akcija ,,Su
rinkime krepšiniui milijoną".
Iki olimpiados pabaigos tiki
masi surinkti milijoną litų aukų
ir pinigus skirti Lietuvos krep
šiniui. Po Europos čempionato
tuometinis premjeras A. Šleže
vičius buvo pažadėjęs krepši
niui skirti milijoną litų, tačiau
pažado neįvykdė.

Pagerbtos žydų
genocido aukos
Vilnius, liepos 11d. (Elta) —
Trečiadienį, Telšių rajono Rai
nių miestelyje pagerbtas 7,500
žydų genocido aukų atminimas.
Čia dviejose vietose nacių oku
pacijos metais buvo nužudyti ir
didžiulėse duobėse palaidoti
vyrai ir moterys, seneliai ir kū
dikiai. Vienoje masinio naikini
mo vietų palaidota 500 moterų
ir merginų — jas budeliai buvo
atskyrę nuo vyrų, savo aukas
prievartavo.

N r. 136

Lietuvos Seimas, birleho 20 d. antrą kart* ksJsavęg del Konstitucijos 47-ojo straipsnio, nutarė,
kad ne žemės ūkio paskirties iemę Lietuvoje gaJėa pirkti ir užsienio pilieiiai bei firmos. Prieš
vardini balsavimą. Seime nuomonėmis paskaitė (ii k.) krikščionis demokratu MuHarrias Čobotas,
LDDP nariai Justinas Karosas ir Gediminas Kirkilas, ir tautininkas Mečislovas Treinys. Už
Konstitucijos keitimą pasisakė 114 Seimo nariu, prieš — 14, du susilaikė. Prieš pasisakančiųjų
tarpe buvo ir dešiniųjų, kurie Konstitucijos pakeitimą laiko pavojingu, kol visa žemė dar nėra
grąžinta teisMinmi jos savininkams. Tačiau dauguma aukščiau pastatė Lietuvos narystės Europos
Sąjungoje klausimą ir jo dėlei keitė Konstituciją
Nuotr. P. Lileikio ,.Lietuvos ryte"

Seimo komisija paneigė
R. Ozolo kaltinimus dėl LDDP
finansinės veiklos
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP)
— Seimo ekonominių nusikal
timų komisija nutarė nutraukti
Seimo nario, Centro Sąjungos
pirmininko kaltinimų eksprem
jerui Adolfui Šleževičiui bei
keliems LDDP vadovams tyri
mą. Gegužės pradžioje R. Ozolas
pateikė pareiškimą ir medžiagą
Generalinei prokuratūrai apie
A: Sleževičiaus „ir s u juo susi
jusios grupuotės nelegalią fi
nansinę veiklą".
Seimo Ekonominių nusikalti
mų komisija, apibendrinusi
surinktus dokumentus iš Her
mio banko, Vilniaus miesto
valdybos Registro skyriaus,
Ekonomikos ministerijos, Vals
tybės saugumo departamento,
Vidaus reikalų ministerijos
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo valdybos, Pasienio policijos,
Londono policijos, nustatė, kad

R. Ozolo teiginiai nepasitvir
tino.
Seimo komisijos pirmininkas,
LDDP narys Vytautas Juškus
trečiadienį spaudos konferenci
joje sakė, kad komisija nerado
R. Ozolo pareiškime minėtų A.
Šleževičiaus turėtų ir laikytų
indėlių ir sąskaitų litais bei
užsienio valiuta 1993-1996
metais Herrr«J5r" banke. Seimo
narys teigė, kad A. Šleževičius
į JAV Express banką Niujorke
pervedė 130,000 JAV dolerių ir
kad Hermio banke laiko nedek
laruotus 40,000 JAV dolerių.
Komisija taip pat nerado pat
virtinimo, kad iš Hermio į Express banko Paryžiuje filialą
1994 m. pervedė pinigus LDDP
frakcijos pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas ir jo pavaduotojas
Justinas Karosas. Pasak V. Juš
kaus, iš minėtųjų politikų ir jų

R. Ozolas protestuoja, kad
kaltinimų tyrimai sustabdyti
Vilnius, liepos 1 1 d . (Elta) —
Lietuvos Seimo narys Romual
das Ozolas nesutinka su Seimo
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisijos nutarimu nu
traukti tyrimą jo pareiškime
Generalinei prokuratūrai nuro
dytų faktų apie aukštų parei-

Telšių mokytojai
grasina streikuoti
Telšiai, liepos 10 d. (AGEP) Telšių švietimo darbuotojų prof
sąjunga įspėjo rajono vadovus,
kad mokslo metų pradžia rajono
mokyklose vėluos tiek dienų,
kiek bus uždelsta sumokėti mo
kytojams atostoginius pinigus.
Pasak antradieni paskelbto
kreipimosi autorių, tai vie
nintelis būdas paveikti rajono
mere Danutę Mileikienę, kuri
mokyklų vadovams patarė iš
bankų paimti kreditus ir iš j ų
išmokėti atostoginius, o vėliau
procentus išskaičiuoti iš moky
tojų atlyginimų. Mokytojai pa
žymi, kad šis precedento netu
rintis sprendimas prieštarauja
Lietuvos įstatymams.

gūnų manipuliavimą stambiais
valiutiniais pervedimais.
Ketvirtadieni spaudos konfe
rencijoje jis pareiškė, kad tai, jo
nuomone, „politinis LDDP
sprendimas baigti bylą". Anot
Ozolo, nei Generalinė prokura
tūra, nei Seimo ekonominių
nusikaltimų tyrimo komisija
nesuinteresuotos išsiaiškinti
reikalą iš esmės. Todėl jis
ketina protestuoti prieš Gene
ralinės prokuratūros padarytą
sprendimą nekelti bylos.
R. Ozolas sakė turįs „komisi
jos neištirtos medžiagos apie
korespondentinių sąskaitų pa
naudojimo sukčiavimui galimy
bes, dokumentų apie manipulia
vimą pervedimais ir kita".
Paskutiniajame posėdyje
pateiktą medžiagą apie, pasak
R. Ozolo, ..protekcionistinį
kreditų panaudojimą" Seimo
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisija pavedė ištirti iki
rugpjūčio 15 d laikinajai darbo
grupei, kuria; vadovauja krikš
čionių demokratų frakcijos se
niūnas Ignacą- Uždavinys.

artimųjų, tik G. Kirkilo žmona
Hermio banke turėji nedidelį in
dėlį.
Komisija paneigė ir kitus R.
Ozolo teiginius, apie neva G.
Kirkilo padėtus 2 milijonus
dolerių į Londono Midland ban
ko sąskaitą. Daugeliu atveju R.
Ozolo minėtos sąskaitos buvo
Hermio korespondentinės sąs
kaitos užsienio bankuose. Ta
čiau neatitiko nei Seimo nario
nurodytos pinigų sumos, nei jų
pervedimo tikslai.
V. Juškus sakė, kad nepaisant
tokio nuoseklaus patikrinimo —
buvo patikrinti net antspaudai
G. Kirkilo diplomatiniame ir
Lietuvos piliečio pase, ar jis
šiemet žiemą nesilankė Lon
done — Seimo narys R. Ozolas
vėl tvirtina, kad per Hermio
banką „plaunami" LDDP pini
gai.
Todėl komisija nutarė laikina
jai tyrimo grupei atlikti naujų
R. Ozolo pateiktų dokumentų
tyrimą. Šis tyrimas turės būti
atliktas iki rugpjūčio 15-osios.

A. Brazauskas vyks į
Atlantą
Vilnius, liepos 10 d. (AGEP)
— Lietuvos Tautinio Olimpinio
Komiteto prezidentas Artūras
Poviliūnas pakvietė Lietuvos
prezidentą paviešėti vasaros
olimpinėse žaidynėse Atlantoje.
A. Brazauskas vyks į Atlantą
liepos 18-22 dienomis. Labiau
siai jis norėtų pamatyti Lietu
vos ir Kroatijos krepšinio rung
tynes. A. Brazausko didžiausias
pomėgis — buriavimas.
Liepos 19 d. Atlantos olimpi
niame kaimelyje bus iškelta
Lietuvos vėliava. Lietuvos
delegacijoje 100 narių: 61 spor
tininkas ir 39 treneriai bei
olimpinės misijos nariai. Per
žaidynių atidarymą Lietuvos
vėliavą neš plaukikas Raimun
das Mažuolis. Dviratininkai,
krepšininkai, lengvaatlečiai ir
plaukikai turi daugiausiai gali
mybių tapti žaidynių laureatais.

Oras Lietuvoje

Vilnius, liepos 11 d. (AGEP)
— Vasara vis dar neateina į Lie
tuvą. Oras permainingas, daž
nai palyja. Oras sušyla tik iki 20
laipsnių Celsijaus (68 F). Nela
bai geras oras atostogoms. Pa
jūrio kurortai apsnūdę, poilsio
Seimo Ekonominių nusikalti namuose daug laisvų vietų.
Telšių kunigų seminarijos mų tyrimo komisijos pirminin
- Vokietijos parlamento aukš
dvasios vadovas prelatas Jonas kas Vytautas Juškus trečiadienį
Kauneckas, pagerbdamas žuvu spaudos konferencijoje sakė, tesnieji rūmai — Bundesrat lie
siuosius, tarė: „Šios masinės kad, nepasitvirtinus R. Ozolo pos 10 d. ratifikavo Lietuvos,
žudynės — didžiausia nuodėmė, rašte generaliniam prokurorui Latvijos ir Estijos asocijuotos
kuri lieka mūsų sąžinėje. Mums Vladui Nikitinui išdėstytiems narystės Europos Sąjungoje su
belieka prašyti Dievo atleidi faktams, šios medžiagos tyrimą tartis. Žemesnieji rūmai tai
komisija nutraukia.
padarė jau birželio 14-ąją.
mo".

Vilnius, liepos 12 d. (AGEP)
— Lietuvos prezidento užsienio
politikos patarėjas Justas Pa
leckis penktadienį spaudos kon
ferencijoje pareiškė, jog paaš
trėjusi padėtis Čečėnijoje rodo,
kad dar anaiptol nepasiteisino
viltys, sietos su Boris Jelcino
perrinkimu Rusijos prezidentu.
Komentuodamas pastarųjų
dienų pranešimus apie atsinau
jinusius mūšius Čečėnijoje, ku
rių metu žuvo jau šimtai žmo
nių, daugiausia — civilių gy
ventojų, prezidento patarėjas
neatmetė galimybės, kad su
įvykiais Čečėnijoje sietini ir
pastarosiomis dienomis įvykę
teroristiniai veiksmai.
Ketvirtadienį Maskvoje per
sprogimą troleibuse sužeisti

penki žmones, o per panašų
sprogimą penktadienj žuvo
vienas ir buvo sužeisti 14
žmonių.
Seimo užsienio reikalų komi
teto vicepirmininkas ir Lietuvos
delegacijos Europos Tarybos
Parlamentinėje Asamblėjoje va
dovas Algirdas Gricius toje
pačioje spaudos konferencijoje
sakė. kad teroristiniai išpuoliai
gali būti ir savotiškas Rusijos
Saugumo tarybos sekretoriaus
Aleksandr Lebed veiklumo pa
tikrinimas.
Seimo narys priminė, kad A.
Lebed, užėmęs aukštą postą
Rusijoje, žadėjo griežtai kovoti
su nusikalstamumu ir pažaboti
JI-

Lietuvoje keliamas mirties
bausmės panaikinimo
klausimas
Vilnius, liepos 11 d. (AGEP)
— Seimo krikščionių demokratų
frakcijos narys Algirdas Patac
kas pareiškė remias prezidento
Algirdo Brazausko iniciatyvą
panaikinti mirties bausmę
Lietuvoje. Savo poziciją Seimo
narys grindžia pasaulėžiūriniais
motyvais.
Savo pareiškime, išplatinta
me ketvirtadienį, A. Patackas
pakvietė ir kitus Seimo narius
— partinius ir nepartinius —
pasakyti savo nuomonę šiuo itin
jautriu žmoniškumo klausimu
Jis netiki, kad politinės partijos,
su kuriomis norėtų pasikonsul
tuoti valstybės vadovas, norės
sustabdyti mirties bausmės tai
kymą. „Partijos, kaip žinoma,
artėjant rinkimams vargu ar ry
šis pritarti šiai iniciatyvai",
mano A. Patackas.
Prezidentas liepos 15 d. susi
tiks su Seime atstovaujamų par
tijų, vadovais. Siame susitikime
numatoma, be kita ko. kalbėti
ir apie galimą mirties bausmės
panaikinimą.
Ketvirtadieni „Respublikos'"

dienraštyje yra paskelbtos
kelių Seimo frakcijų vadovų
nuomones šiuo klausimu. Dau
guma partijų vadų yra už mir
ties bausmes panaikinimą. Ta
čiau tame pačiame ..Respubli
kos'" numeryje skelbiami ben
dros Lietuvos ir Didžiosios
Britanijos kompanijos „Baltijos
tyrimai'" atliktos apklausos
rezultatai. Jie rodo, kad 75<£
Lietuvos gyventojų yra už mir
ties bausmes taikymą, 15<£ —
prieš tai, o \Qf% apklaustųjų
neturėjo nuomones šiuo klausi
mu.
'Teisingumo ministerija yra
parengusi įstatymo projektą,
kuriame nurodyta, kad mirties
bausmė Lietuvoje neskiriama
iki naujojo Baudžiamojo Kodek
so įsigaliojimo. Naujajame
Baudžiamojo Kodekso projekte
visiškai nenumatomas mirties
bausmės taikymas.
Atsisakyti mirties bausmės
reikalauja daugelis tarptautinių
organizacijų, tarpju — Europos
Sąjunga. Lietuva siekia narys
tės šioje organizacijoje.

Socialdemokratai rinkimuose
dalyvaus savarankiškai
Vilnius, liepos 9 d. 'AGEP) Artėjančiuose Seimo rinkimuo
se Socialdemokratų partija da
lyvaus savarankiškai, sudariusi
bendrą sąrašą su Lietuvos Pro
fesinių Sąjungų Susivienijimu.
pareiškė partijos pirmininkas
Aloyzas Sakalas antradienį su
rengtoje spaudos konferencijoje.
Praėjusį savaitgalį Klaipėdoje
vykusiame partijos prezidiumo
posėdyje, atsakydami į LDDP
siūlymą sudaryti rinkiminį kai
riųjų bloką, socialdemokratai
pareiškė, kad nei prieš rinki
mus, nei po ju .jokios koalicijos
tarp socialdemokratų ir LDDP
nėra įmanomos"
Praėjusią savaitę LDDP pa
siūlė į kairiųjų bloką jungtis
Valstiečių partijai. Socialde
mokratų partijai bei profsa
jungoms, suabejojusi šiu organi
zacijų galimybėmis savaranki?
kai surinkti 9% balsų, kuriu
reikia vietai Seime laimėti.
Socialdemokratų partija pa
reiškė, kad LDDP yra „konser
vatyvi dešinioji, turtingųjų in
teresus atstovaujanti partija.
kurios vykdoma politika yra
priešinga socialdemokratinėms
idėjoms ir Socialistų Interna
cionalo priimtoms nuostatoms".
Pareiškime teigiama, kad
LDDP elgiasi nekorektiškai ir

netaktiškai socialdemokratų at
žvilgiu. ..Visus ketverius metus
atstovavusi nomenklatūriniams
klaniniams turtingųjų inte
resams, prieš rinkimus LDDP
vėl savinasi socialdemokratų
vardą ir idėjas", pažymi so
cialdemokratu partijos prezidiu
mas, įsitikinęs, kad tokiu būdu
valdančioji partija mėgina
įveikti rinkimų barjerą.
KALENDORIUS
Liepos 13 d.: Šv. Henrikas, iš
pažinėjas '972-1024); Eugenijus.
Austina. Gimus. 1377 m. mirė
Didysis Lietuvos kunigaikštis
Algirdas. 1922 m. Ambasadorių
konferencija Paryžiuje pripažino
Lietuvą de jure.
Liepos 14 d.: Penkioliktas
eilinis sekmadienis: Kateri. Ka
milas. Vidutis. Gerdvilas. Pran
cūzijoje švenčiama Bastilijos
diena.
Liepos U d.: Šv Bona
ventūras, vyskupas. Bažnyčios
mokytojas < 1221 -1274>: Donal
das. Žvingilė, Gerimantas. Gir
kantas. 1410 m. įvyko Žalgirio
mūšis. 1909 m. gimė tautosaki
ninkas Jonas Balys.
L i e p o s 16 d.: Marija.
Leonora. Vitalijus. Dundutis
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R O M U A L D A S KRIAUČIŪNAS
Sociologijos mokslas nurodo,
kad organizacijos, kaip ir pavie
niai asmenys, savo gyvenime
pereina keletą vystymosi ir
brendimo stadijų. Pirmoje stadi
joje — kūdikystėje — bet kokia
organizacija yra gaivalinga, kū
rybinga, išradinga. Ji yra atvira
sistema. Organizacijos pasise
kimas siejamas su lankstumu,
augimu, materialinių gėrybių
plėtra, išoriniu pripažinimu. Su
nauju sąjūdžiu ir iš jo išsivysčiu
sia organizacija reikia skaitytis,
nes ji yra pajėgi ir įtakinga. Pa
vyzdžių istorijoje apstu, pra
dedant nuo katalikų bažnyčios,
komunizmo, darbininkų unijų ir
baigiant gamtos apsaugos bei
sveiko gyvenimo sąjūdžiais.
Antroji organizacinio bren
dimo stadija pasižymi toli
mesniu narių užsiangažavimu,
aiškiu misijos pajautimu, ar
timu, tiesiog šeimyniniu bend
ravimu, tampriu susižinojimo
tinklu. Pabrėžiamas solidaru
mas, asmenybių ugdymas, mo
ralinės vertybės ir atsakomybė.
Laiko slinktyje organizacijos
p a s i e k i a trečiąjį brendimo
tarpsnį ar pakopą. Tai formaliz
mo ir kontrolės stadija, pasižy
minti konservatizmu, organiza
cine procedūra, priciziškumu,
taisyklėmis, konspektais, statu
tais, konstitucijomis ir kitokiu
r e i k a l i n g u ir n e r e i k a l i n g u
popierizmu ir formalizmu. Tai
stadija, kurios pradžioje nepaža
bota vizija yra prijaukinama,
pabalnojama, ir, dažnai, organi
zacijos rūmų kieme prie stulpo
pririšama.
Persitvarkymo sąjūdis Lietu
voje grūmėsi su pagunda tapti
politine organizacija. Ross Perot
pradėtas sąjūdis Amerikoje jau
yra organizaciniuose vystyk
luose. Bendrai paėmus, „sąjū
džio" sąvoka y r a daugiau
idealistinė, daugiau patraukli
negu „organizacija" sąvoka, im
plikuojanti struktūrą bei hie
rarchiją. Kaip ten bebūtų,
organizacija y r a viena iš
visuomenės institucijų, be kurių
sunku įsivaizduoti ir pačią
visuomenę. Turbūt visos organi
zacijos išsivystė iŠ vienokių ar
kitokių sąjūdžių, nors ne visi
sąjūdžiai tampa organizaci
jomis. I sąjūdžius stoja kovo
tojai, degantys meile ir neapy
kanta. Jiems vadovauja užde
gantys vadai, kaip pvz., Ghandi, vysk. Motiejus Valančius,
Martin Luther King, Motinėlė
Teresė, Pranas Dovydaitis ir
kiti. Trumpai sakant, visų pir
ma r e i k i a a i š k i o s vizijos,
uždegančių vadų, sektinų pa
vyzdžių. Su laiku į iš sąjūdžių
išsivysčiusias organizacijas bu
riasi platesnė, didesnė masė,
kuriai jau rūpi titulai, prestižas,
pozicijos, privilegijos, kartais ir
„gardaus valgio šaukštas". Bet
kokia organizacija yra tarsi
vežimas ar l a i v a s , kuriuo
važiuojama ar plaukiama,
tačiau nei vienas, nei kitas
nenustato krypties ir kelionės
tikslo.
Atrodytų, kad sąjūdžiai turėtų
tokiais kuo ilgiau išsilaikyti,
kad nesusmulkėjus į orga
nizacijas su savo struktūromis
bei kitu buitiniu bagažu. Visa
beda, kad anksčiau ar vėliau,
sąjūdžiai turi tapti organizaci
jomis, kad išlaikytų savo tęsti
numą bei tapatybę. Kažkas yra

pasakęs, kad niekas neįmano
ma be žmonių, bet, tuo pačiu,
niekas neišlieka be institucijų.
Sąjūdžiai tai tie žmonės, o
organizacijos — tai tos institu
cijos.
Ateitininkija prasidėjo kaip
sąjūdis, su prasminga misija, su
laiku subūręs pulkus pasekėjų.
Turint minias pasekėjų, norint
nenorint, kilo reikalas organi
zuotis. Ateitininkų sąjūdis,
prasidėjęs 1910 metais (nors
pats sąjūdžio pavadinimas sie
jamas su „Ateities" žurnalo
pasirodymu 1911 metais), tikrai
įsipilietino kaip organizacija su
reorganizacine konferencija
Palangoje 1927 metais. Kaip
žinoma, nuo 1930 iki 1945 me
tų moksleivių ateitininkų or
ganizacija buvo nuslopinta,
persekiojama, uždrausta. Mano
manymu, tai prailgino jos sąjū
džio dvasią bei dar daugiau iš
ryškino to sąjūdžio misiją. Po
Antrojo pasaulinio karo, Vaka
rų Europoje, moksleivių atei
tininkų veikla vėl išėjo vie
šumon. Tuo tarpu Lietuvoje
ateitininkų sąjūdžio dvasia kles
tėjo be savos organizacinės
struktūros iki 1989 metų. Išei
vijos ateitininkija turėjo
penkiasdešimt metų netruk
domai statyti, plėsti savo or
ganizacinius „rūmus". Ta or
ganizacinė laisvė mums suteikė
progą įsitvirtinti savo tradici
jose, sutelkti krūvas archyvų
bei kito medžiaginio turto. Per
sąjungų suvažiavimus ir kon
gresus skelbiame gražias rezo
liucijas, o namo grįžę nerandam
kas globotų jaunuosius. Sunku
ką prisikalbinti valdybon įeiti.
Išeivijos ateitininkų gretos re
tėja, bet jau turime keturias
sąjungas, ir vis dar kalbama
apie penktąją — jaunųjų sen
draugių sąjungą, kurios am
žiaus vidurkis gali suktis apie
40 metų. Sunku sulipdyti
sąjungų centro valdybas. Mano
manymu, būtų daug lengviau
tas sąjungų valdybas sudaryti,
jei iš anksto būtų žinoma, kad
kadencijai pasibaigus bus, kas
eitas pareigas perims. Dabar
vieną kadenciją seka kita ir
trečia...

Draugiškos svarstybos moksleivių ateitiniriKų 1995 m. žiemos kursuose, Toronte.
Nuotr. L i n o D a u k š o s
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įvairiais pasirodymais išvaipusėje. Tai dvasinė transfūzija
VISI DRAUGE SU
dinom Dievą mūsų kasdieni
ir pačiu laiku.
DIEVU...
niam gyvenime. Nagrinėjom ir
Lietuvos ateitininkai, išėję iš
Kovo 16 d buvo neeilinis rašėm apie mūsų gyvenimo
savo veiklos katakombų, pano
ro organizuotis pagal savo po- šeštadienis, nes mūsų kuopa iš- tikslus. Dienos metu turėjom
reikius. Pradžioje, sąmoningai vyko dviejų dienų rekolekcijoms laiko pabūti tik su savimi. Tais
ar nesąmoningai, buvo ignoruo- j Clevelando priemiestį, Parmą. momentais meditavom bei
ta Ateitininkų federacijos or Kun. Antanas Saulaitis sutiko kalbėjomės su Dievu. Piešėm
ganizacinė struktūra, jos kon šias dvi dienas praleisti su įvairius plakatus, kuriais
stitucija, per eilę metų išlaikyta mumis. Drauge su mumis buvo išreiškėm įvairius mūsų jaus
ir keista organizuotų atei ir mūsų globėjai, dr. Marius La- mus.
Pirmos dienos vakare turė
tininkų. Vietoj paklusus esamai niauskas ir Vida Švarcienė.
konstitucijai ir su laiku ją
Dviejų dienų susikaupimą jome pasirodymą ir iškilmingas'
pakeitus, Lietuvos ateitininkai pradėjome malda. Kiekvienas šv. Mišias. Bebendraudami su
įsteigė savo Ateitininkų fede turėjom parašyti ko mes iš tų Dievu, net nepajutom, kaip grei
raciją ir išsirinko savo pirmi dviejų dienų tikimės ir už ką tai prabėgo diena. Kitą rytą,
ninką, kuris, išeivijos „Ateity melsimės. Didelė staigmena gamtoje turėjome ryto maldas.
je" jau buvo Federacijos vadu buvo paketas iš seselės Ignės. Po to, kun. Antanas laikė
vadinamas. Vienu laiku, prieš Ji vis mūsų kuopos neužmiršta sekmadienio šv. Mišias. Tą
gal jau šešetą metų, atrodė, kad ir šį kartą atsiuntė mums dieną, taip pat paįvairino'
ateitininkija rieda į dvilypiškos avinėlį. Avinėlis buvo mūsų svečiai, kurie žodžiais ir muzi
ka atliko labai įspūdingą pynę
organizacijos struktūrą — Lie rekolekcijų simbolis.
apie Dievo gyvenimą. Pasistip
tuvos ir išeivijos ateitininkus.
Su dideliu džiaugsmu buvo su litaniją... Ir tada, kai keturiems rinę ir pilni Dieviškos malonės,
tikta žinia, kad Ateitininkų mūsų broliams išėjus į kopas skirstėmės į namus.
federacijos kongresas įvyks pasnikauti, r ešėme jiems van
Gaja Bublytė
Lietuvoje ir yra skiriamas vi dens. Pūtė žvarbus vėjas, lijo. Iš Maironio kuopos laikraštėlio
siems ateitininkams. Taip ir Klampojome, nežinodami kelio
EVERGREEN PARK X-RAY
įvko 1994 metais. Jau turime ir nunešėme ligi pusės išlaistytą
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
vieną Federacijos tarybą. indą vandens, kitą pusę pripildę
• 7 M S . Kmdif
Planuojama Nepaprastoji atei gerumo, kuriuo norėjome juos
TeL į » «3» M 0 0
tininkų konferencija Kaune palaikyti". Savo laišką baigia
Valandos 9-5 kasdien
š.m. rugpjūčio 9-11 dienomis žodžiais: „Todėl šiandien mūsų
DR. DANA M. SAUKUS
toliau derins visų ateitininkų tautoje didelė šventė — įgijome
DANTŲ GYDYTOJA
poreikius. Jos metu abi Atlan dar vieną žiburį, kuris rodys
>0442 IRT* C+niMfc M a
to pusės toliau suartės ne tik tikrosios Išminties ir Laimė
mmmmmm, IL M I S S
idėjinėje, bet ir organizacinėje kelią. O ką darysime mes —
Tai. 704-531-1113
Valandos pagal susitarimą
plotmėje. Prieš kurį laiką kai jaunieji ereliai? Auginkime
kurių teigimas, kad tarp sparnus!"
UNAS A. SIDRYS, M.D.
išeivijos ir Lietuvos ateitininkų
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Tuo tarpu išeivijos ateiti
•J^kJre^**? M * n k^a^Hej*vMkvw s^vGf*
esą per dideli skirtumai, kad
CMcafo RMfje, IL M 4 1 8
tilptume po viena organizacine ninkams svarbiausiu principu
vėliava, praranda bet kokį tapo tautiškumas, nors ofi
414t W. «3rd «t.
svorį. Tačiau reikia ir reikės cialiuose dokumentuose pirmo
312-73S-7749
je
vietoje
tebeminimas
katali
geros valios ir savo užimamų
DR. KENNETH J . YERKES
pareigų nepervertinimo, kad kiškumas. Mes stačiai garbina
me
lietuvišką
žodį,
lietuvišką
Dr. BOB DOKHANCHI
galutinas susijungimas būtų
Dantų Gydytojai
šeimą,
lietuvišką
dainą
ir
šokį.
sėkmingas ir prasmingas.
Pensininkams nuolaida
Išeivijos ateitininkiškam jauni
4007 W 59 St.. Chicago. IL
Esame vienos šeimos vaikai, mui Dainava tapo tarsi Mecca,
T * . 312-73S-MM
nors skirtingose sąlygose augę. kurią reikia stengtis kuo
^707 S. Gilbert. LaGrange. IL
T * . 704-352-4447
Lietuvos ateitininkams katali dažniau aplankyti. Tai gražu ir
net
skatintina,
tačiau
Dainavos
kiškumas yra svarbiausias prin
Kak. M. M 5 M S
Mmmn M7.3S1.3772
cipas. Čia noriu trumpai paci mistika neturėtų būti pakaitalu
DR. PETRAS ŽUOSA
Viskas vystosi pagal organi tuoti iš laiško, atspausdinto geram stovyklų programų pa
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
zacijoms pramatytus brendimo, Katalikų pasaulyje (1989 m. ruošimui bei patraukliam tų
•745 W N I ttrtf Street
klestėjimo ir senimo principus. spalio mėn. 17-18 numeryje). programų išėjimui. Paradoksiš
Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v. p.p. - 6 v p.p.
Tačiau ne kiekviena organi Laiškas rašytas Kristinos ka, kad kartais stovyklaujan
Kitomis dienomis — susitarus
zacija turi susenti ir mirti. Svetkauskaitės, aprašančios čios grupės atvažiuoja be
SUNG L. CHOU, M.D.
Ketvirtoje organizacinio bren Nidos ateitininkų stovyklą. kapeliono ir be religinės pro
gramos,
nors
pirmuoju
savo
dimo stadijoje ji gali ir turi atsi „Vieną iš pirmųjų stovyklos
HOLYCROSS
naujinti, persigrupuoti. Tokiam dienų mes bandėme išsiaiškinti: principu katalikiškumą stato.
PHYS1CIANS
PAVIUON
Prieš keletą metų teko matyti
atsinaujinimui dažnai rei kas yra tikėjimas. Balsiai mąs
311.
South,
EastSuttas
kalinga organizacinė decentrali tėme, diskutavome, kol paga filmo „Back to the future"
IJtttuanian Ptaza Ct.
zacija, išlaikant pusiausvyrą liau Kęstutis, baigęs berods trečiąją dalį. Filmoje moksli
kt CsJHomta Ava.
tarp darnumo ir „išsiliejimo į trečiąjį Kunigų seminarijos ninkas atsitiktinai sumaišo
Chteago,
IL 30323
lankas". Gal ir kiek kitoje for kursą, prisipažino: aš nežinau. molekules ar ką kitą ir nepa
(312M71-S142
moje turi būti vėl skatinamas Jis teisus. Tikėjimo negalima sisekusio eksperimento išdavoje
Kalbame lietuviškai
atvirumas laiko dvasiai, lanks nusakyti, kaip ir gyvenimo. filmo jaunuolį grąžina penkias
•
• • • • • • • • • •
tumas, kūrybingumas, dvasinis Viena aišku — tai ne viršūnė, dešimtis metų atgal. Atgal
grįžęs
jis
aiškiai
pramato
kas
intymumas. Tai matėme Kata
HOLY CROSS FAMILY
likų bažnyčioje po Antrojo Va kurią pasiekęs mėgautumeisi bus ateityje, nes joje jau yra
MEDICAL CENTER
tikano suvažiavimo. Gorbačio pergalės vaisiais, bet nuolatinio gyvenęs. Filmo žiūrint, prisimi
74t W. 31st St.
vas komunistų partijai irgi alkio, kova, ilgesys. Aš Tau jau nė Lietuvos ir išeivijos atei
CHICAGO,
IL SOS1S,
bandė naują gyvastį įkvėpti, sakiau, kad tarp mūsų atei tininkija. Sekant aprašymus
(312>-225-OSS5
nors tos organizacijos kūnas tininkai buvo vos keli. Mes ne apie Lietuvos ateitininkus,
Kak. 312 735-4477
jau buvo mirties patale. Pri skaitėme Ateitininkų vadovo, rodosi, kad jie gyvena 1941-jų
dauguma
nemokėjome
net
him
R N . 70k.aH 3 M f art* 7M-24MM1
metų
idealizmu,
nuotaikomis,
siminkime, kad ateitininkų
svar sąvokomis bei galvojimu. Tuo
DR. E. DCCKYS
perskaityti
sąjūdis bei iš jo kilusi organiza no, bet atradome viena:
GYOYTOJA IR CHIRURGĖ
biausia
širdimi
pačiu, jeigu Lietuvos ateitinincija yra maždaug tokio pat am
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
Didįjį Meilės
įsakymą.
Ir mes kai nori pamatyti, kur, strukTada,
kai nuvažiavę
žiaus, kaip ir komunistų parti bandėme.
mm s* N H M •—i
ja. Pastarosios net ir ekonominė į Klaipėdos ligoninės onkologinį tūrine prasme, jie bus už penValandos pagal susitarimą
transfūzija iŠ Vakarų nebeiš
DR. DOMAS LAPKUS
gelbėjo. Tuo tarpu ateitininkų skyrių išdalinome mylimiausius kiasdešimt metų, tepažvelgia
Vidaus ir plaučių ligos
organizacijai naujos jėgos, užsi savo paveiksliukus, kai, netikė arčiau j dabartinius išeivijos
18300 We«t Ave., OrtanO Perk
degimas telkiasi anoje Atlanto tai vakare susirgus Sniegutei, ateitininkus.
700-340-0100
klaupėmės ir kalbėjome Marijos
Į Valandos kasdien, išskyrus savanorius
(Bus daugiau)
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metams % metų 3
$96.00 $66.00 136.00
$110.00 $60.00 $4000
$66.00
$60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$65.00

$55.00

$30.00
$36.00

$500.00 $260.000
$160.00 $85.00
•——

-

. . .

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratarius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. V. J . VASAITIENE
DANTŲ GYDYTOJA
4317 W. 33 SL, Burbank, IL
Tai. 703-423-3114
Valandos pagal susitarimą
DU. BUOMUS LEUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
mok
i i 7 1
Lasą am, n. aaaak
Tat. aiS-723-1M4
7kkk W. Cekefe Dr.
Pa*— MHatna, B kk4k3
Tat. 7kk-34i40ik

DR. RAMUNĖ MACtEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
•354 k. Rokam k—si
Tai. (7kk) Mk-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITtS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

mma mmmm cumc
mat 117 kt, Lssseat, N. aaaa
Priklauso Patas Commonity Hosprtal
Sitver Cross Hospitsl
Valandos pagal susitarimą

Tat paaj ttram
DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
5540 k. Pvteatd M .
Tai. 3i2-kkk-2kk2
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v.; antrd.. treM. ir
panktd. 9 v.r. • 3 v. p.p.
ketvd. 10 v.r - 7 v.v. Sestd ir kt.
dienomis reikalingas susitarimas
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS, ».C.
4*47 W. Ikk kt., Oafc Lasau, K.
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą karną Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) t a i 70a-4M-i

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
. M at. Tet (7at) 42*aiei
Ptrmd.3v.p.p.-7v.v.;antrd. 12 30 3v p.p.
trecd uždaryta: ketvd. 1 - 3 v. p.p
panktd ir seetd 9 v r - 12 v p p
• į s a k. Kasu* Ava.,
(312) 77k-kkkk arba (312) 4k»444l

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

DR. JOVITA KERBUS
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tat. (312)47k-2112
9525 S. 79th Ava.. H>ckory HiBs, IL
Tai. (7kk) 5444101
Valandos pagal susitarimą
TaLIaaskMkalrl

DR. R.

B3BJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 k*, kkan Ava., Cteara
Kasdien 1 iki 7 v.v.
Išskyrus trecd . sestd 12 iki 4 v. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 kohkJei BV mmtmm, B J P E 3
7kk-k4i.fkkk
Valandos pagal susitarimą
Vikšrais ir savssgaka* tat 7ka434.11 Ja

SURBNDBR LAL, M.D.
Specialybe — Vidaus Hgos
7 7 1 2 1 . Kekate Ava.,
CMsaaa, H. ŠMtt
Tai. 312434.2123
Valandos pagal susitarimą

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

Kak. tai. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 3 . Kadzie A v a . ,
^•^wSjpajSBJO, | L B J E B S J B | 2

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
tlAUft. VAK.
ž*k*
•uCkerleef.
2kkk.

a^r*jajjaTa4^a^RąJJkaTS

OSJ.

M
Kak. (219) 92k-1k32
Valandos pagal susitarimą

DALU A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7 k U W. 171at
Thkey Para, IL40477.
(7kk) •14-kkCt.
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JOOVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA
3kkk MfMank Ava., kta. 2k1
(skersai gatves nuo
Good Samarrtan ligonines)
Oaamara Oreve. K. 00015
Tai. 7kkkkk 3113
Valandos susitarus

DR. V1LUA KERELYTt
Chiropraktmis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 k. Nafteejt, tai.
Valandos pagal susitarimą
PasnTr
Skausmo gydymo specialistai
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•132 s . Kakala Ava.
CMaaaa, M. kkkkk
Tai. 312434-7740

RBJGAUDAS NEMICKAS, UJO.
3. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J . DAIUDE
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 k. Maln kt.
Tai. 700.711 $033
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
^ ^ 9 9 SJV WBRk^afB3j B|Bjv t PBSBjBjBJą**!* IBjjaBjB), $V

1 mylia į vakarus nuo Mariem Ava.
Tai. (700) • • • I 9 M
Vaisndos pagal susitarimą

DR. LEONAS SBIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGUA IR GYDYMAS
•133 k. Kastetą
V«.: antrd. 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v. p.p
Sestd pagal susitarimą
i tai. 312.773-2

EDMUNDAS VIŽMAS, M J . , S.C.
Specialybe — Vidaus ligų, gydytojas
Kalbame lietuviškai
H M k. Ataka? Ava. (prie AusOri)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) «0k.77kk

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS
31k
1020 k. OfOan Ava.,
NaparvMe IL Mkk3
Tat 7k0-»27.000k
Valandos pagal susitarimą

^mm

mm

' •V • '

• » » p « p p » » » » .

Rimties valandėlė
zn-—.

s—==-L

Danutė

:

Nematomas

DIEVO GYVYBĖS GRŪDAS
Šio sekmadienio skaitiniai
kviečia mus pamąstyti apie gy
vybės ciklą. Gyvybė ateina iš
Dievo, kuris, anot Izaijo (Iz
55:9), y r a taip a u k š t a i virš mū
sų, kaip dangus viršum žemės.
Tačiau, kaip girdime pirmame
skaitinyje (Iz 55:10-11), kaip
lietus ir sniegas, nukritę iš
dangaus gaivina kūriniją, taip
ir iš dangaus į žeme siunčiamoji
gyvybė gaivina mūsų kūnus ir
paslaptingai įkvepia mus naujo
mis viltimis.
Šv. P a u l i u s (Rom 8:18-23) ra
šo, k a d „visa kūrinija iki šiol
tebedūsauja ir tebesikankina"
lyg gimdyvė. B tiesų, kaip ir
gimusio kūdikio, t a i p ir dygs
tančios sėklos augimui yra dau
gybė kliūčių ir pavojų. Evange
lijoje (Mato 13:1-23), Jėzaus
palyginime apie sėjamas sėklas,
jos n u k r e n t a ir prie kelio, ir ant
uolų, t a r p erškėčių, arba kur
mažai žemės. Tačiau, nepaisant
visų pavojų, vis tiek bus gausus
derlius, nes dar daug nukris ir
į gerą dirvą ir, Izaijo žodžiais,
įvykdys, ko Dievas nori, atliks
t a i , k a m siųsti.
Pirmame skaitinyje paduoda
m a ištrauka iš Izaijo knygos tre
čiosios dalies, kurią rašė ne pats
Izavjas, bet 200 metų vėliau, Ba
bilonijos tremtyje rašantis, Izai
jo mokinių sekėjas. Kaip paste
bi šio sekmadienio skaitinius
komentuojantis k u n . Carrol
Stuhlmueller, ši ištrauka išsako
vieną pačių pagrindinių Šv.
Rašto motyvų, perduoda vieną
svarbiausių motyvų Senajame
Testamente, kuris naujais įvaiz
džiais persakomas ir Naujaja
me: kaip dieviškasis gyvenimas
ir jo nepasiekiamai atrodantys
tikslai siekia būti įgyvendinti
žmonijos istorijoje ir visuomet,
atėjus „laiko pilnatvei" (Ef
1:10), įvyksta.
T a p a t i t e m a iškeliama Mato
evengeMjos trečiajame didžia
j a m e Jėzaus pamoksle — paly
ginime apie sėjėją. Čia dieviško
sios gyvybės sėklos krenta įvai
riose vietose ir stengiasi augti,
bet, priklausant n u o aplinkos,
su įvairiais rezultatais. O iš
t r a u k a iš P a u l i a u s laiško Ro
mos tikintiesiems paimta iš jo
8-ojo skyriaus, kuris kartais
p r a m e n a m a s ,,Šv. Dvasios
evangelija". Čia Dievo Dvasia
„dūsauja ir kankinasi", steng
damasi mumyse įsišaknyti ir
mus perkelti, k a d būtų apreikš
t a , jog iš tikrųjų esame Dievo
vaikai.
P i r m a m e skaitiny sniego ir
lietaus įvaizdis užmena daugy
be galimų palyginimų. Iš tiesų
visa gyvybė, kaip ir lietus bei
sniegas, ateina iš Dievo — nėra
žmogaus proto kūrinys, jo įno
rių t a r n a i t ė . Bet kai žmogus
bando tiek fizinę, tiek ir dvasi

nę gyvy bę prievarta lenkti savo
įnoriam s tenkinti — jis susvetimėja p a t s sau. J i s tampa piktas,
nelaimin gas ir, bandydamas jė
ga savo tikslo siekti, prievar
tauja kituis, kol ilgainiui žlun
ga ir dva-.sia, ir kūnu. Bet kai
žmogus su pranta, kad tiek fizi
nė gyvybė, tiek ir Dievo dvasia
yra brangi dovana, žmogui pati
kėta su d d e l i u atsakomybės
įpareigojimu — jokiu būdu ne
sauvaliavimui — tuomet jis
tampa klusnus Dievo tarnas,
kuriame pradeda apsireikšti,
kad j i s ar ji iš tikrųjų yra Die
vo vaikai.
Kai įgyjame, Pauliaus žo
džiais Laiške romiečiams įžan
goje, tikėjime klusnumą (Rom
1:5), išmoksta m e laukti kurian
čios ir atperka nčios Dievo veik
los. Kadangi ti ii, kas mes iš tik
rųjų esame, y r u nuolat laipsniš
kai m u m s pati ams mūsų gyve
nimo vingiuos-u apsireiškianti
paslaptis, niek>.iomet negalime
iš anksto nustatyti, k a s esame
ir k a s nesame. 'Tuo tik priešin
tumės paties Dievo viltims
mums — tam, į i lą jis nori, kad
išaugtume. P a u l i u s turi viltį,
kad kūrinija ,,bv s išvaduota iš
pragaišties vergo vės ir įgis Die
vo vaikų garbės laisvę".
Krikščionys y r a vilties žmo
nės. I r ši viltis, k a ii žmonija bus
išvaduota, kad Die vo pasėti grū
dai duos šimteriopa derlių, buvo
Jėzaus mintis, pasakojant paly
ginimą apie sėjėją. Anot Jėzaus,
nors apstu kliūčių 1 }ievo sėjamo
grūdo augimui, net r ū k s grūdų,
kurie išaugę duos šimteriopą
derlių. Jėzus užtikri na, kad Die
vo numatyta laiko p ilnatvė, ku
rioje Dievo Dvasios plevenimu
pasaulis bus a t k u r t a s , nesu
stabdomai ateina, p r a d e d a n t jo
paties mirtimi, ve&jinčia į pri
sikėlimą. Ji tęsiasi taikstančiais
ir n e t milijonais J ė z n u s sekėjų,
nuėjusių tuo pačiu keliu per
tūkstančius metų pasaulio ir
žmonijos istorijoje.
Bet, nors Jėzus pa brėžia Die
vo žodžio užtikrintą veiksmin
gumą žmonijos ilgalaikėje rai
doje, jis taip pat įspėja apie
pavojus, kurie tyko Dievo grū
dą, pasėtą paskiro krikštyto
žmogaus širdyje. Paž inę Jėzų,
gavome galią savo veiksmais
nulemti, kokia dirva Dievo grū
dui būsime. J e i tikėjimu paklu
sime Šv. Dvasios akstinams, bū
sime tarpe tų, kuriems;, Jėzaus
žodžiais, „leista pažinti dangaus
karalystės paslaptis". Jei pa
sirinksime ignoruoti Dievo ve
dimą, nusigręždami nuo Jėzaus,
p a t y s save įvesime į t\:i „netu
rinčiųjų" tarpą, iš k u r i ų bus
a t i m t a ir tai, ką d a r t u r i ; į tų,
kurie girdėdami nesupras ir žiū
rėdami nematys. Pasiri nkimas
mūsų
Aldona
ZaL'skaitė

UŽUOMINOS APIE
IŠNYKUSIĄ PADERMĘ
VYTAUTAS V O L E R T A S
— Girdėjau, kaip inžinierius s u Žmona barėsi, —
pasišnibždėdavo darbininkai. - Kapojosi kaip reikiant.
I i tolo pažiūrėjus, šventais atrodo.
— Mūsų ūkininkai - tikri išminčiai, - stebėdavosi
kabinetų žmonės, gal t i k karo m e t u ožkelę pamate ir
nežinoję, k a d laiku arti, sėti, tręšti, derlių nuimti taip
pat reikia išmanymo, gal net gilesnio, kaip švelnių popie
rėlių stumdinėjime.
Kiekvienas didesnis susigrupavimas š a u k i a s i
•aidžios. Minėta, kad visagalystės žodis dypukų
stovyklose priklausė tarptautinėms organizacijoms.
Tačiau mums, pasimetėliams, diktatūrinius režimus iš
gyvenusiems, gal net kažkada tiems režimams pri
tarusiems, reikėjo demokratinio mokslo ir tikrovinės
patirties. Pirmas žingsnis — rinkimai. Todėl Kempteno
ir kitų stovyklų bepiliečiai piliečiai rinkdavo savo
žmonių valdžias, Komitetais vadinamas.
Kai atsibeldžiau į Kempteną, tokia valdžia jau buvo.
Pirmininkavo dr. J. Kaskelis, o mažesni, visokie
vicepirmininkai, sekretoriai, patarėjai buvo prof. J.
Paltarokas, A. Jaksėvičius, A Beresnevičius, A. Klimas,
pik. J. Andrius, pik. A. Gausas.
Kadangi pik. A. Gausą pažinojau ii Kauno laikų,
maniau, kad esu valdžios malonėje. Bet gyvenimas yra

Gintaro muziejus buvusiuose grafo Tiškevičiaus rūmuose Palangoje

BALTIJA" PRIE BALTIJOS
REMIGIJUS
P r i s i l i e č i a n t prie laiko
užneštų dalykų, kitąsyk dau
giau glumina, regis, iš pirmo
žvilgsnio, didesniųjų nustelbti
mažesnieji, bet juk didelis atsi
r a n d a iš mažo. Pokarinė lietu
vių išeivių knygų leidyba Vaka
rų Europoje prasidėjo nuo spon
taniškos mažų leidyklėlių veik
los. Viena tokių buvo Spaudos
s a m b ū r i s „ B a l t i j a " . Kito
laikmečio žmogų daug kas ste
bina, tiek pokarinės išeivijos
knygos, tiek, konkrečiai „Bal
tijos" istorija.
Labai daug — 1945-ieji, ką tik
baigėsi k a r a s . Atkampiame,
mažame Haffkrugo žvejų kai
melyje prie Baltijos jūros su
sispietė b ū r y s nuo antrojo
raudonojo tvano pasitraukusių
lietuvių. Rodos, tiktai džiaukis,
gyvas likęs, ir duona kasdienine
rūpinkis, nes anglų zonoje, ku
riai priklausė Haffkrugas, ji rū
piausia buvo. Bet ne — žurna
listas J . Cicėnas pakiša mintį:
steikim spaudos sambūrį. Poe
t a s J. K r ū m i n a s imasi orga
nizacinio darbo ir rugpjūčio
mėnesį pasirodo literatūros
almanachas „Baltija", o rugsėjy
— pirmoji literatūrinio leidinio
„ G i n t a r a s " knyga.
Veikiai Haffkrugo lietuvius
ištiko įprasta D P istorija — jie
buvo iškelti į Neustadto stovyk
la, tačiau, „Baltija" pasivadinęs
Spaudos sambūris, tęsė savo
veiklą. 1945-1946 m. be „Balti
jos" almanacho pasirodė dešimt
„Gintaro", 22 J. Cicėno reda
guoto pirmojo išeivių savaitraš
čio „Kelyje tėvynėn", 110 tris
k a r t u s savaitėje leistų Haf
fkrugo stovyklos žinių biule
t e n i o ir du h u m o r i s t i n i o
laikraščio „Menkės balsas"
numeriai. Taip pat „Baltija"
išleido J. Krūmino balades
,,Sugrįžimo l a i v a s " , Vytės
Nemunėlio eilėraščius vaikams
„Tėvų nameliai" ir pirmąją B.
Daubaro romano „Išpirktoji
mirtis" dalį.
Iš pirmo žvilgsnio sąrašas gal
ir nelabai įspūdingas, betgi

MISIŪNAS
reikia atminti, kad tai buvo pa
daryta alkanais pokario metais
atokiame žvejų kaimelyje, o
vėliau — Neustadto DP stovyk
loje. Kur bepasisuksi — vis pro
blema: spaustuvių nėra, popie
riaus trūksta. Teko griebtis tuo
metu — 1945-ųjų rudenį — pap
rasčiausios ir prieinamiausios
priemonės — rotatoriaus (šis
n e s u d ė t i n g a s prietaisas, ko
gero, nusipelnė pokario išeivijos
knygų leidybinės bazės pradi
ninko vardo). Kaip prisimena K.
Barėnas, nebuvo kur prisiglaus
ti — dirbo rūsyje, trukdė dieną
— plušo naktį. Neturėjo kuo
susegti leidinių — p i r š t a i s
lankstė vielą, yla pradurdavo
skylutes, žirklėm apkarpydavo
kiekvieną egzempliorių!
Dirbo — visi, net, ir džiovos
lovon paguldytas, J. Krūminas.
Iš pradžių sambūrį sudarė sep
tyni žmonės, vėliau vieni išėjo,
kiti — atėjo. Išskyrus visą laiką
dirbusių J . Krūmino, J. Mašan a u s k o ir S. Krutulio, dar
žinomi įvairiu metu „Baltijos"
veikloje dalyvavusių N. Mazalaitės, J. Cicėno, R. Sąženio, VI.
Dargio vardai. Iliustracijas
leidiniams piešė M. Šinkūnas,
A. Petrikonis ir jau minėtas S.
Krutulis. Leidyklos darbą rėmė
vietos Lietuvių Bendruomenės
vadovai — pirmininkas F . Neveravičius (beje, y r a duomenų,
kad jis buvo sambūrio dalyviu),
kun. F.Kireilis, pulk. J. Giedruitis, mokytojas P. Štuopis. Jie,
kai reikėdavo, eidavo iš namo į
namą ir rinkdavo lėšas. Matyt,
šių labiausiai reikėdavo tuo
metu sunkiai gaunamam popie
riui, nes, pavyzdžiui, tik viena
„ G i n t a r o " knyga prarydavo
apie 25,000 lapų.
„Baltijos" leidiniai rotato
rinės išeivijos spaudos sraute iš
siskyrė tiek savo poligrafine
kultūra, tiek turiniu. Tekstas,
kiek t a i buvo įmanoma, at
spaustas švariai, gausiai pa
puoštas iliustracijomis. Žodžiu,
„Baltijos" leidinius galima
vadinti nedideliais rotatorinės

sraunus. Man įsipilietinus šioje stovykloje, 1945.08.14
buvo sušaukti visi lietuviai ir jiems įsakyta demokra
tiškai balsuoti. Šie demokratijos pasiryžėliai savo
pasitikėjimą užkrovė gal naujiems, gal tiems patiems
žmonėms: vėl dr. J. Kaskelis, pik. A. Gausas; inž
K. Pabedinskas, prof. St. Kolupaila, dr. A. Darnusis, pik
P. Žukas ir gen. V. Mieželis. Nelikau nuskriaustas
Išrinkti man pažįstami pik. A. Gausas, dr. A. Darnusis,
mielas pik. P. Žukas.
Gyvenimui nesustojus ir kasdien t e k a n t pirmyn,
rinkimų stovykloje buvo pakankamai. J u o labiau auk
lėjomės demokratijoje, tuo labiau niršome vienas ant
kito.
Įdomus buvo dr. J. Kaskelis. Mažas, apvalus, plikas,
įraudusio veido, labai energingas ir išmanus. Tikrai
išmanus. Santykiuose su UNNRA ar IRO niekas jam
negalėjo prilygti. Su visais šių organizacijų internac;
nalistais susikalbėdavo, nors anglų kalbą žinojo tik tiek.
kiek ji buvo panaši į lietuvių kalbą. Su visais bendrau
davo, santykiuose su svetimtaučiais j a m niekas
nepr.ilygdavo.
Ii' štai keistenybė: dr. J. Kaškelį pradėjo pulti visi.
kam jis nepatiko ir kas jam pavydėjo. Vyko tikra
demokratinė kova su šmeižtais ir pakaltinimais. Šioje
kovoje teko, kaip dabar galvoju, ir man kalaviju pašvyt
moti. Gal prasižiojau vienur, gal kitur, o dr. Domas Ma
riutą, jau pagyvenęs pilietis, paskelbė, kad jis nakt;
matės Volertą kabinėjantį ar plėšiantį priešrinkiminius
plakatus stovyklos kieme, prie tų didžiųjų palaimos
medžių.
Jokių plakatų nekabinėjau ir neplėšiau, o t u o metu

Nuotr. Juozo Polio

Beveik kasdien p a s i g i r s t a
žinios, kad kažkur nežinomi
(kartais — žinomi (teroristai iš
sprogdino bombą ir p a d a r ė
nemažai žalos ypač n e k a l t i e m s
pašaliečiams, kuriems tuo laiku
pasitaikė būti pavojaus vietoje.
Turbūt nei viena v a l s t y b ė
neturi imuniteto prieš staigų
pasalūnų puolimą — ne iš užsie
nio, bet iš vidaus, tačiau y r a
keletas kraštų, kuriuos galima
pavadinti teroristinių pavojų zo
nomis.
Iš dalies tai Palestina, Izrae
lis, Saudi Arabija, Libija, Syrija,
Egiptas ir kai kurios kitos vi
durio rytų šalys, bet teroristinių
veiksmų neišvengia nei Europa
(prisiminkime Italiją, Vokietiją,
ypač Angliją ir Šiaurės Airiją),
nei Šiaurės Amerikos žemynas,
ypač JAV. Spėjama, kad ateity
je teroristai savo mirtį ir siaubą
nešančią veiklą dar plačiau
plės, nors vyriausybės, teisė
tvarkos įstaigos ir kariuomenių
vadovybės ieško naujų būdų bei
priemonių užtikrinti gyventojų
ir svarbiųjų įrengimų saugumą.
Suprantama, kad A m e r i k a
daugiausia sielojasi, kad pažei
džiamas jos žmonių s a u g u m a s ,
tiek pačioje valstybėje, tiek už
jos ribų. Vėliausias teroristų
veiksmas prieš amerikiečius
buvo įvykdytas Saudi Arabijoje
birželio 25 d. Sprogimo metu žu
vo 19 karių, apie 200 buvo
sužeistų ir padaryta daug me
džiaginių nuostolių. Vidurio Ry
tuose tai nebe pirmas atvejis,
kai pasikėsinama prieš Ame
rikos kariuomenę taikos metu.
1983 m. spalio mėnesį Beirute
nuo bombos žuvo netoli pus
trečio šimto marinų ir jūreivių,
o praėjusių metų lapkritį Saudi
Arabijos sostinėje sprogimas
užmušė penkis amerikiečius.
Pastarojo pasikėsinimo tero
ristai buvo surasti, nuteisti ir
keturiems įvykdyta m i r t i e s
bausmė.
Po panašių įvykių, ypač Vidu
rio Rytuose, kurį laiką garsiai
kalbama, kad amerikiečiai už
naftą iš arabų kraštų moka la
bai aukštą — kraujo k a i n ą ir
pats laikas pradėti r ū p i n t i s ki
tais energijos šaltiniais a r b a
apskritai mažiau tos energijos
vartoti krašto viduje, t u o m e t
JAV karių nereikės laikyti
pavojaus zonoje. Praėjus pirma
jam pasipiktinimui ir siaubui,
viskas vėl pasilieka k a i p buvo.
Tačiau ne vien nafta ir n u o l a t
daugelyje vietų pasireiškianti
neapykanta Amerikai yra
priežastis teroristinių veiksmų,
kuriuos ne visuomet įvykdo sve
timieji. Pernai Oklahoma City
valdiškųjų įstaigų p a s t a t o

leidybos šedevrais (su jais ne
bent gali v a r ž y t i s žurnalo
„Žvilgsnis" knygos).
Pereinant prie turinio, dera
išsyk pastebėti, kad 1946 m.
išleistas B. Daubaro romanas
„Išpirktoji mirtis" vos netapo
pirmuoju lietuvišku romanu
išeivijoje. Deja, šį titulą paveržė
M. Bavarsko romanas „Pilkieji
barakai", nes minėto B. Dau
baro romanas pasirodė tik pra
ėjus keliems metams Anglijoje.
J. Krūmino baladės „Sugrį
žimo laivas" tuo laiku buvo
vienas geresnių, nemažą susido
mėjimą sukėlusių, poezijos
rinkinių.
Ko gero, reikšmingiausiu
„Baltijos" leidiniu laikytinas
„Gintaras". Per trumpą laiką jis
tapo vienu populiariausių lite
ratūrinių leidinių išeivijoje.
„Gintaro" puslapiuose galima
rasti F . Neveravičiaus, N .
Mazalaitės, K. Hamsuno, V.
Scotto, K. Čapeko, M. Mithchell
(tai, ko gero, buvo pirmoji
lietuvių skaitytojų pažintis su
šia amerikiečių rašytoja) ir kitų
autorių kūrinius.
Nuo 1945 m. iki 1946 m. ba
landžio „Gintaras" buvo lei
džiamas k a s mėnesį, o 10 ir 11
numeriai vėlavo dėl redakto
riaus J. Krūmino ligos ir popie
riaus stokos. 1948 m. vasarį ir
rugsėjį, pamažu, jau vien J. Krū
mino pastangų dėka Geestbache
pasirodė dar du spaustuviniai
„Gintaro" numeriai, pavadinti
pirmąja ir antrąja knyga. Su
jomis ir baigiasi „Baltijos"
istorija.
Nežinant tikrosios priežasties,
telieka spėlioti, kas lėmė lei
dyklos darbo baigmę. Greičiau
sia stovyklinio gyvenimo kas
dienybė, kilnojimasis iš vienos
į kitą, išbarstęs „Baltijos" bend
radarbius, daugybės kitų, dides
nių, leidyklų atsiradimas ir
„Baltijos" sielos — poeto J.
Krūmino — liga bei jo siekis
daugiau laiko skirti kūrybai (jis
per pokarinius metus iki savo
Gal — ir net žinant visus at
ankstyvos mirties 1951 m. pa sakymus — vis viena liks nuo
rašė daug eilėraščių, apysaką ir staba, kas gi padėjo keletui, o
romaną). Greičiausiai, bet gal gal keliolikai jaunų žmonių
buvo ir kitų priežasčių.
suvis nepalankiose sąlygose

gimnazijos mokytojui visa ši plakatinė veikla atrodė ne
tinkanti. Todėl aš ir tariau:
— Dr. Micuta, plakatų neplėšiau ir nekabinėjau.
— Giniesi. Aš juk mačiau.
— Dr. Micuta, negalėjote matyti, nes ten manęs
nebuvo.
— Mačiau.
Tai ką aš, nuskriaustas, matytas, bet negalėtas ma
tyti... Dr. D. Micuta įskundžiau teismui už šmeižtą. Jei
atšauktų, reikalą galėtume draugiškai baigti. Ne! Micu
t a neatšauks, nes jis matės kabinėjantį ar plėšiantį.
Stovykloje didoka keistenybė: jaunuolis Volertas, 24
metų, į teismą kviečia amžiuje tolokai pažengusį eko
nomijos daktarą, Lietuvos Statistikos departamento
buvusį direktorių, Domą Micuta. O dr. Micuta ir toliau
tvirtina, kad aš atsišaukimus plėšęs. 0 aš kalbu net
prakaituodamas, kad prie tų medžių nesu buvęs. Tai kur
teisybė? Teisme.
Mielas Dieve, teismas...
Teismui pirmininkauja Boleslovas Masiulis, buvęs
Lietuvos Vyr. tribunolo teisėjas ir Teisingumo minis
tras. Dr. Micuta mano, kad tai esą juokai, kad ant vai
kioko galima ir vienaip, ir kitaip kalbėti. Bet teismo
pirmininkas nesutinka.
— Matei, kai Volertas plėšė ar kabino atsišaukimus?
— Masiulis klausia dr. Micuta. — Turi liudininkų?
Teisme Micuta nei vienaip, nei kitaip netvirtina.
— Ar Volertas turi liudininkų, kad Micuta jį kaltino
plakatų klijavimu ar naikinimu?
— Turi. Jie visi čia yra.
— Tai ką Jūs, Micuta, pasakysite?

Bindokienė

priešas
išsprogdinimas y r a to geras
pavyzdys. K a d a n g i n e t i k ė t i
bombų sprogimai civilių gyven
tojų tarpe sukelia daug panikos,
šiuo metodu naudojasi įvairūs
kriminalistai bei politinės gru
puotės, norėdamos į save at
kreipti kuo didesnį dėmesį.
Reikia pripažinti, kad tas meto
das labai veiksmingas.
Šiuo metu y p a t i n g a apsau
ga ruošiama n e t r u k u s Atlan
toje prasidėsiančiai
vasaros
olimpiadai, nes t a i p a r a n k i
vieta pasireikšti teroristams.
Vyresnieji, be abejo, prisimena
1972 m. olimpiadą Miunchene,
kai teroristai, pasivadinę „Juo
dojo rugsėjo" vardu, nužudė vie
nuolika Izraelio atletų.
Į vasaros (ir žiemos) olimpia
dą suvažiuoja minios dalyvių ir
žiūrovų iš daugybės kraštų.
Nors olimpiniai žaidimai vyksta
po taikos ir vienybės vėliava,
bet tie kilnūs simboliai neturi
reikšmės žmonėms, matantiems
t i k savo „šventą kovą" už pasi
rinktą tikslą. Tik kažin, ar net
moderniausios apsaugos prie
monės gali būti veiksmingos,
kai nuolat maišosi didžiausia
spūstis žiūrovų, atletų, dar
bininkų?
Pastaruoju metu įvairiuose
k r a š t u o s e kovojančios su
terorizmu gyventojų apsaugos
įstaigos pradėjo reikšti didesnį
susirūpinimą, kad smurto
veiksmams teroristai gali pra
dėti naudoti n e įprastuosius
sprogmenis, o d a u g pavojin
gesnes priemones, kurias su
sekti yra nepalyginamai sun
kiau: cheminius, biologinius ir
net branduolinius ginklus. Juos,
nepaisant pavojaus ir sau, į tero
ristų r a n k a s už a t i t i n k a m ą
kainą atiduotų n e viena vals
tybė. Yra žinoma, kad Syrija, Li
bija, Iranas bei I r a k a s turi tech
niką tokių ginklų gamybai, o,
be abejo, yra ir d a u g i a u k r a š t ų
(pvz. Rusija), k u r nebūtų per
sunku įsigyti šių pavojingų tero
ristinių įrankių. Iš dalies „pir
moji kregždė" j a u pasirodė per
nai pavasarį Japonijoje, k a i
fanatikų kultas kelis kartus pa
naudojo nuodingas dujas pože
miniame traukinyje ir žuvo
daug žmonių.
Karo metu paprastai lengviau
n u s t a t y t i , kas priešas ir kaip
nuo jo apsiginti. Daug pavojin
giau y r a nematomi ir neįtaria
mi priešai, k u r i e gali pulti iš
pasalų bet k u r ir bet kada.
Jokia t a r p t a u t i n ė sutartis a r
pasauliniu mastu JTO sušaukta
konferencija negali nuo t o
nematomo užpuolėjo visiškai
apsaugoti.
nuveikti tokį darbą, kuris „Bal
tijos" vardą išskiria iš daugybės
pirmųjų pokarinių, neilgai gy
vavusių išeivijos leidyklų Vaka
rų Vokietijoje.

Micuta nieko nesako.
— Ko Volertas šioje byloje reikalauja?
— Kad dr. Micuta savo tvirtinimus viešai a t š a u k t ų
arba būtų t i n k a m a i nubaustas.
Kaip t i n k a m a i nubausti? Dabokle? Gal ir dabokle.
Tokia institucija stovykloje kažkur buvo, ten net
kažkoks bernelis už muštynes su vokiečiu kelias paras
viešėjo. Bet, žmonės... Būtų nepatogu...
Ir dr. Micuta sutinka, kad būtų nepatogu. Todėl
prižada gandus viešai paneigti ir atsiprašyti.
Teismas baigėsi. Iki šiandien n e s u p r a n t u , kodėl to
kiuose kontraversiškuose rinkimų reikaluose b u v a u
įpainiotas. N e s u p r a n t u ir g a n a r a m a u s dr. Micutos,
kodėl jis mane apkaltino. Jau po tiek dešimtmečių, iš
braidžiotų demokratijoje, neaišku, kodėl rinkiminių atsi
šaukimų klijavimas, nesvarbu, k a s t a i darytų, buvo
laikomas niekšingu darbu.
Dr. Kaškelį vertinau už veiklumą. Gal jis kam nors
ką nors pamelavo, gal ką apgavo. T a č i a u jį daugelis
puolė be aiškių įrodymų, nors iš Komiteto sosto išvers
ti nepajėgė. O b a n d ė kelis k a r t u s . Kad pirmininkas
mūsų neparduotų, vėliau į Komiteto n a r i u s rinkdavo
pik. Narcizą Tautvilą. Jį visi laikė tarsi dorybių uola.
Tačiau p i r m i n i n k a u d a v o dr. J Kaskelis, nes pik. Taut
vilui anglų k a l b a turėjo daug neišrišamų paslapčių.
Ne vienas C. Surdokas vyravo Kempteno lietuviškoje
spaudoje. Ten gimė ateitininkų ir s k a u t ų biuleteniai,
pora inžinerijos vadovėlių, humoristinis vienkartinis lei
dinys. Vis rotatoriaus nuopelnai.
'Bus daugiau)
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NIEKINAMA ŠVENTOVĖ...
GELBĖKIME JĄ!
Vytauto Didžiojo Karo muzie
jus Kaune - ne vien miesto, ne
tik Lietuvos gyventojų garbė ir
pasididžiavimas, bet ir visame
pasaulyje pasklidusių lietuvių
švenčiausioji Romuva. Nema
nau, kad atsirastų lietuvis, ne
pripažįstąs ar ignoruojąs šią
tiesą.
Muziejuje buvo sukauptas ir
dabar vėl kaupiamas didžiulis,
neįkainuojamai brangus mūsų
tautos, tėvynės, valstybės praei
ties istorinis turtas — mūsų lais
ves, nepriklausomybes ir kovų
už jas šventos relikvijos. Jos čia
renkamos, saugomos nuo pat
muziejaus įkūrimo — 1921 me
tų. Ši vieta tapusi lietuviškąja
meka, kur apsilankiusieji atgai
vina savo dvasią, pasisemia
stiprybės, tikėjimo ir ryžto
aukotis už tėvynes ir savo lais
vę. Čia ir svetimtaučiai įsitikina
mūsų tautos himno žodžių tiesa,
prasmingumu. O mes didžiuoja
mės ne vien Vytauto Didžiojo
sukurtos valstybės galybe, bet
dar daugiau mus jaudina protė
vių, tėvų, brolių, seserų ryžtas,
ant Laisves aukuro sudėtos ir
dedamos, jiems gyvybes kaina
t v a n e aukos, kovojant >u paver
gėjais arba vaduojantis iš jų
vergijos.

Rusijos carą a t š a u k t i lietuvis
kos spaudos draudimą, knaipai
te įkūrė Karo muziejaus terito
rijoje. Knygnešio kampelyje, ša
h a Nežinomojo kareivio, Sven
tosios ugnies, koplytstulpių pa
minklinio ansamblio.
Suprantama, kad Lietuvos
okupantams ši m ū s ų šventovių
šventove buvo didžiule kliūtis ju
užmačioms, todėl jie palaips
niui. bet intensyviai naikino
viską, kas lietuviams primine
garbingą, kilnią tėvynės praei
tį. Nuo 1945 iki 1951 metų Karo
muziejaus sodelyje buvo sunai
kinti visi Lietuvos patriarchų,
kovotojų už laisvę, švietėjų pa
minklai — biustai. Be pėdsaku
išnyko didingi Laisvės ir Neži
nomojo kario paminklai: koplyt
stulpiu ansamblis. Buvo panai
kintos vėliavos pakelimo-nuleidimo ceremonijos, uždrausti
žmonių susibūrimai, bet kokios
šventės ir minėjimai. Savaip šei
mininkavo ir muziejaus viduje,
jo fonduose. „Pertvarkymais"
paralyžuojant muziejaus veiklą
siekė, kad Lietuvos žmonės kuo
mažiau žinotų apie savo tėvynės
praeitį.

Ne viską, ką planavo muzie
jaus vadovas gen. VI. Nagevičius-Nagius su kitais šio muzie
jaus kūrėjais entuziastais, spė
ta padaryti. Tarp kitų projektų
liko neužbaigtas ir knygnešiu
kampelio ansamblis. Iki raudo
nųjų ir rudųjų okupantų ordų
antplūdžio nespėta pastatyti
skulptoriaus P. Rimšos sukurta
skulptūra ..Lietuvos mokykla",
liko nepastatytas Knygnešio
muziejus. S k u l p t ū r a ištiko
ypatingas likimas. Mat vokie
čiams reikėjo metalo karinei
pramonei, ir jie pasikėsino į
mūsų šventovės Laisvės pa
minklą ir Laisvės varpą, su ji
muziejui dovanojusių Amerikos
lietuviu įrašu: ..Skambink per
amžius vaikams Lietuvos, kad
laisvės nevertas, kas negina
jos". Paminklo autorius P. Rim
ša ryžosi už tuos du paminklus
paaukoti jau užbaigtą, bet nespe
tą pastatyti „Lietuvos mokyk
los" paminklą. Vokiečiai pasi
tenkino tuo mainu. Tik sugrįžę
bolševikai „sudorojo" laisves
paminklą.
Vietoj numatyto „Knygnešio
muziejaus" pastato, bo ! šev:kai.
nacionalizavę Karo muziejaus
sodelį, vadovaudamiesi cariška
nutautinimo patirtimi ir rusiš
ka tradicija 'prie bažnyčių būti
nai įkurdinti ir karčiamą!), čia
įkūrė jaunimui kavine-knaipaite su lietuvišku vardu „Liepai
tė". Tarsi patyčioms iš vyskupo
M. Valančiaus pastangų ap
šviesti ir išblaivinti Lietuvos
žmones. įkūrusio Blaivybės ir
Knygnešiu draugijas. Tarsi
kerštui, kad Lietuva nuo jo
pastangų iš tikrųjų buvo pra
blaivėjus!, apsišvietusi, o jo su
organizuoti knygnešiai privertė

Karo muziejau

Prasidėjęs Lietuvoje Atgimi
mo sąjūdis atgaivino ir Vytauto
Didžiojo karo muziejaus gyvybe.
Emė grįžti į savo vietas muzie
jaus pasišventėlių darbuotojų
išslapstyti eksponatai. Greitai
atstatyta didingoji Laisvės sta
tula. Sugabenus iš Nepriklauso
mybės kovų vietų surinktus ak
menis. a t k u r t a s paminklas Ne
žinomajam kariui, prie jo vėl
plazda šventoji Amžinoji ugnis.
Grižta į savo pozicijas Lietuvos
patriarchų, kovotojų už laisvę ir
švietėjų paminklai — biustai.
Kauno knygnešiu ainių pastan
gomis ir iniciatyva, ir visos Lie
tuvos moksleivių surinktos
bronzos ir vario a t k u r t a s ir pa
statytas paminklas „Lietuvos
mokykla". Greitai bus atkurta
ir knygnešių sienelė su 100 pa
sižymėjusių knygnešių vardai?
ir pavardėmis.
B a i m i n a n t i s rūstaujančios
„liaudies" įtūžio, „tautų vadui"
— monstrų monstrui Leninui —
iš aukštybių pasislėpus sandėlių
prietemoj, prašviesėjo visa Karo
muziejaus aplinka. Netrukus
„išgelbėta" (buvo „išlydėta").
Knygnešio draugystėje, kukliai,
be pjedestalo, atgailavusi (gal už
tai mūsų tebemylima) poetė Sa
lomėja Nėris. Tuo pačiu išgelbė
ti ir čia pat patvoryje, gyvūnijos
mylėtoju keturkojų draugų nie
kinimui užkasti jos palaikai.
Deja. sovietmečiu nacionali
zuotoje Karo muziejaus teritori
joje įkurdintai „karčiamėlei"
jokia miesto valdžia neskubėjo
„padėti". Prieš šį šventovę para
zituojantį svetimkūnį miesto
valdžios vyrų 'nei pirmininkų,
nei meru' rankos nekilo. Kodėl?
Gal tas lietuviškai skambus
vardas „Liepaitė", kurio ir po
„persidažymo" ar kap. remon
to 1 nebūtina keisti į kokią nors
populiarumo nebetenkančią
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A. Sutkau-

Kauno senamiestis nuo Aleksotr

„Eldedepaitę") Nejaugi norėta
palikti jaunimo „auklėjimo" —
planui užbaigti ir šventovės
prestižui kenkti? Ar įsidrąsins
kas išaiškinti, kas ir už ką vėl
šventovėje įteisino karčiamėlę.
Šie klausimai, „knaipaiteiLiepaitei" įsitvirtinant švento
vėje labai rūpi mums, Lietuvos
knygnešio draugijos Kauno sky
riaus knygnešių ainiams. Mes ir
privalome tuo rūpintis, nes ki
ti Lietuvos gyventojai gali to ir
nepastebėti. Bet pasirodė, kad
mes vienį esame bejėgiai, todėl
norime ir tikimės visuomenės
paramos.
Pajutę Atgimimo pavasarišką
šilumą, mes irgi sukrutome. Atkūrę vyskupo M. Valančiaus
lietuviškos spaudos draudimo
laikais pogrindyje įkurtą Knyg
nešio draugiją, ėmėme rūpin
tis knygnešystės relikvijų — pa
minklų atstatymu bei naujai iš
aiškintu knygnešių atminimo
įamžinimu ir atskirų knygnešių
jubiliejinių sukakčių, švenčių
organizavimu ne tik Karo mu
ziejuje prie Knygnešio pamink
lo, bet ir visoje Lietuvoje.
Žodžiu, ėmėmės iniciatyvos
gražinti, puoselėti pagarbą ir
meilę gimtajai kalbai, knygai.
Ir okupacijos metais Kauno
knygnešių ainiai, ieškodami
atgajos savo sielai, dažnai
užsukdavo i Karo muziejaus so
delio Knygnešio kampelį. Įsi
drąsindavo ir gėlytę padėti
prie paminklo Knygnešiui, o
kad nebotų įtartas „nacionaliz
mu" ar panašia bolševikinei
valdžiai nepakenčiama ar nedo
vanotina nuodėme, neaplenk
davo ir šalia įkurdintos poetės.
Ir tada pastebėdavome, kad čia
b ū r i u o j a s i iš , , L i e p a i t ė s "
išslinkusios, apdujusios, gryno
oro, o dar labiau cigaretės dūmo
trokštančios „rūkelnyčios (rū
kančios merginos). Suprantama,
negi bėgs i „oficialiu rūkomuo
ju" tapusi Miesto sodą, jeigu „po
dūmo" vėl norisi grįžti „dasibaigti" į knaipaitę. Beje šios
moderniosios damos vra okupa-

Nuotrauka iš 1921 31 metu.
I< Andriaus Dručkaus rinkinio

vusios ir K. Č i u r l i o n i o d a i l ė s

muziejaus kaimynystėje esan
čius žaliuosius plotus.
Atgimimo pradžioje, dažniau
lankydami muziejų ir Knygne
šio kampelį, ypač ankstyvais
rytais atskubėję valyti teritori
jos ir nuplauti, nešvarumų nuo
Knygnešio, Sėjėjo, Salomėjos
Nėries paminklų prieš šventę ar
renginį, visada čia rasdavome
„Liepaitės" lankytojų neva
lyvumo pėdsakus. Iš smulkiais
akmenukais padengtu plotų, ve
jos ir takų tekdavo nurinkti „sėmečkų" (saulėgrąžų) sėklas,
gausybę nuorūkų, cigarečių pa
kelių, saldainiu popieriuku.
Dažnai čia aplinka apteršta ne
tik šuniškais, bet ir žmonių eks
krementais.
Suprantama, kad „liaudies iš
rinktieji" skubėdami į svarbias
ir aukštas pareigas, darbus, pro
„Volgų" (vėliau jau pro vakarie
tiškųjų automobilių) langus ne
suspėja pamatyti tų nešvan
kybių šventovės'aplinkoje, bet
mes, knygnešių ainiai, ieškoda
mi jų paramos arba jiems apsi
lankius mūsų renginiuose, pri
mindavome, kaip „knaipaitę"
su savąja jaunimo „patirtimi" ir
pasekmėmis nesiderina su šven
tovės prestižu. Primindavome,
kad, kuriant ir projektuojant
Karo muziejų, šiame kampely
je ir buvo numatyta steigti
Knygnešio muzigju, skaityklą.
Siūlėme, kad r e k o n s t r a v u s
„knaipaitę". čia būtų galima
įrengti ir suvenyrų parduotuve
ar kioską, o ir Knygnešiu drau
gijos Kauno skyriaus vėliavai
bei dokumentams, ir mums pa
tiems, kartais susirinkti gal
atsirastų vietos. Mums atrodė,
kad miesto valdžia (o valdybos
kultūros skyrius tikrai nuošir
džiai!) mums pritaria

duotojo S. Gečo ir architekto A
Sprindžio (tėvoJ pateikėme mu
ziejaus atstatymo ir jaunimo ka
vinaitės „Liepaitės" klausima
Vėliau Karo muziejaus darbuo
tojai irgi ne kartą svarstė atkū
rimo reikalus, gvildeno juos
spaudoje. Čia noriu pateikti tik
t r u m p ą citatą iš „Kauno tieso
j e " publikuoto išsamaus S. Gečo
s t r a i p s n i o , skirto muziejaus
a t s t a t y m u i ir ateičiai:
..Ta proga apie šio sodelio dalį
noriu pacituoti pirmojo ir ilga
mečio Karo muziejaus direkto
riaus gen. V. Nagevičiaus mintį,
išspausdintą 1939-ųju metų rug
pjūčio 17 d. laikraštyje XX
amžius": Be to. čia lietuvišku
stiliumi bus pastatytas pavil
jonas, k u r visi vasaros metu gaTės pasiskaityti lietuviškus laik
raščius nemokamai. Darželyje
medžiai — obelys, kriaušės ir kt.
— bus palikti taip, kaip juos ma
tote (sklypas buvo neseniai nu
pirktas iš privataus savininko.
—S.G.). Jį papuošime kaimo dar
želio gėlėmis'. Verta grįžti prie
šio pasiūlymo, nors paviljono ir
statyti nereikia — juo gali tap
ti dabartinė 'Picerijos kavinė.
k u r i a i čia. m e m o r i a l i n i a m e
komplekse, tikrai ne vieta. Čia
reikia įrengti lietuviškos spau
dos ekspozicija. Eksponatų isto
rijos ir kituose muziejuose tik
rai p a k a k t ų Nemažai jų turi ir
knygnešių ainiai. Taip Karo
muziejaus sodelis taptų tikru
lietuviu tautos dvasiniu pante
ono".

Prie šio S. Gečo teiginio galiu
pridurti, kad medžiagos Knyg
nešio muziejui tikrai būtų aps
tu. Vien t įk Rezistencinio pavel
do archyvas „Atmintis" (vado
vai D. Akstinas ir L. Dambi uis
kas) daug jos yra sukaupė. -Juk
knygnešystė buvo tęsiama ir
okupacijos
metais. Ji ir šiandien
Ir vėl — deja! Pastebėję „knai
paitę" tarsi Berlyno „Reichs egzistuoja, tik jau ne iš Prū-ujos
tagą" uždengtą, apsidžiaugėme, į Lietuvą, o atvirkščiai — iš Liemanydami, kad miesto valdžia .. tu vos i Prūsija. Vilniją. Gudiją.
jau vykdo Karo muziejaus kūrė Sibirą.
jo priesakus. Bet, nuėmus po
A t g i m i m o laikotarpyje ir Ne
lietileninę širmą, išvydome tą pfHtoausornybės atkūrimo prapačią „Liepaitę", tik vakarietiš džiije knygnešių ainių rūpestį
kai išsipusčiusią, kad geriau ir pastangas dėl Karo muziejaus
sektųsi vilioti p r a t u r t ė j u - tetKorįjojė įkurtos karčiamelės
siuosius kauniečius ir ekskur s u r f a t o ir mums pritarė dauge
santus iš viso pasaulio. Kad lis Kauniečių. Tarp ju ir Archi
šitaip susiklostė, dalį kaltės t e k t u sąjunga. Dar iki šiolei
reiktų prisiimti ir mums. knyg Kauno dailės i n s t t u t o fojė tebenešių ainiams, kad nebuvome puošia A. Sprindžio (sūnausi. V.
budrūs, kad pajutę pavojų, „ne Grybo, L. Dringelio ir kitu dip
skambinome" visais šios šHen- Iominių darbų premijuoti pro
tovės varpais, neišėjome pike jektai Knygnešio muziejaus sta
tuoti. nepakvietėme visų Lietu tybai Manau, kad verta čia pa
vos žmonių, susijungus ranko cituoti tų projektu pristatymo
mis ir širdimis apjuosti Tautos tekstą:
šventovę — Vytauto Didžiojo
„Diplominio darbo temą pasi
Karo muziejų — ir užkirsti kelią r i n k t i ir Lietuvos Knygnešiu
niekintojams. Juo labiau, kad muziejaus pasiūlymus pateikti
tada nebuvome vieniši. Karo paskatino Lietuvos knygnešio
muziejaus atstatymas, jo veiklos
draugijos ketinimas Karo mu
atgaivinimas rūpėjo ne tik kau
ziejaus sodelio ansamblyje pa
niečiams. 1989 m. Kultūros fon
statyti Lietuvos knygnešių mu
do visuotiniame suvažiavime
ziejų. Tai būtų tąsa dar Nepri
knygnešiu ainiai, remiami Ka
klausomos Lietuvos laikmečiu
ro muziejaus direktoriaus pavapradėtų darbų. Tada vakarine

sodelio dalis buvo paskirta
Knygnešių a t m i n i m u i ir šioje
memorialinėje vietoj*; 1940 me
tais buvo pastatyta Menutė su
šimto žymiausių knygnešių pa
vardėmis, išbetonuou pamatai
ir sumontuotas pjedestalas P.
Rimšos dekoratyvi): ei skulptū
rai 'Lietuvos mokyk la\ pastaty
ta J. Zikaro skulptura "Knygne
šys .
Kadangi nėra g.aiutinės nuo
monės, ar šita sodelio dalis tu
rėtų likti vien žali uoju plotu, ar
turėtų būti a t s t a t y t a s iki 1969
metų buvęs Maivonio ir Done
laičio gatvių k a m p o penmetrinis užstatymas, pateikti varian
tai galėtų pasitarnauti, kaip pa
galbinė medžiaga sprendžiant šj
klausimą. Visuose trijuose va
riantuose muziejų siūloma sta
tyti išilginėje sodelio ašyje, iki
1969 metų čia stovėjusio medi
nio gyvenamojo namo vietoje,
tuo pačiu rekonstruojant kavinę
„Liepaitę" ir j i\ paverčiant mu
ziejaus dalimi. Muziejaus tūris
ir bendras naudingas plotas, ne
turint progre.ininės užduoties.
buvo diktuojamas esamo skypo
užstatymo architektūrines kom
pozicijos, kai r. labiau tinkamas
šiai vietai detalizuotas varian
tas".

DOMISI N E B A I G T U
VIEŠBUČIU
Birželio 4 d. Kauno miesto
meras Vladas Katkevičius susi
tikęs su Norvegijos nekilno
jamojo turto prekybos firmos
„Sarmaskin" tarnautoju Piteriu
Mojum ir „Balticum Manage
ment" ekspertu Magne Rėme,
aptarė investicijų Kaune gali
mybes. Vienas pagrindinių su
sitikimo klausimų buvo didelio,
turistams skirto, viešbučio pro
jekto likimas.
Norvegai pateikė siūlymą pa
baigti, anot jų, geroje vietoje
esančio pastato statybą ir pir
mame jo aukšte įrengti paslau
gų bei prekybos centrą, o kituo
se — įvairias kontoras, butus
privatiems asmenims. Abiejų
firmų atstovai tiria, analizuoja
dokumentaciją, apžiūri pastatą
ir pateikia įvertinimo komisijos
išvadas „Baltijos investicijų fon
dui", kuris siekia užmegzti il
galaikius ryšius su Estijos. Lat
vijos ir Lietuvos valstybėmis.
Pasak ekspertų, 55 mln. dole
rių iš Norvegijos valstybes iždo
siekiama kuo geriau panaudoti,
investuojant į perspektyvius
duomenis turinčias įmones ar
pastatus. Nekilnojamojo turto
agentūros atstovas pateikė kon
kretų pasiūlymą Norvegijoje
atidaryti tokios Lietuvai atsto
vaujančios firmos kontorą.
Norvegų įvertinimo komisija
apie savo darbą teiks informa
ciją ir palaikys tiesioginius
ryšius su miesto administracija.
IAGEP. 06.04)

Vien tik iš kelių pateiktų fak
tų matyti, kokia svarbi visiems
lietuviams ši. šventovė. Ir dėl to
dar labiau neaišku, kode! mies
to „galvos':.r protai", ignoravę
savo rinkėj q pageidavimus, da
ro vien sau asmeniškai naudin
gus sprendimus — vyriausybiniams įstatymams padedant
„pnchvati f.uoja" okupantų na
ir Kristaus pavyzdžiu, išvijus
cionalizuo:ą visų Lietuvos žmo prekiautojus iš sinagogos, ne
nių nuosa-. ybę. Ir koktu darosi. leisti niekinti šventovės.^Pa
kad jie varovaujasi tik savo as geidaujame, kad pritartumėte
meniškais; interesais, toleruoja knygnešių ainių minčiai, vietoje
ir remia visuomenei kenksmin „karčiamelės" čia įrengti Knyg
gus reiškinius. Tiesa, daba*- nešio muziejų su skaitykla ir
tiniai Kauno miesto aukščiau tautodailės suvenyrų kiosku.
sios vaidinos atstovai, meras V. Muziejaus ekspozicijose būtų
Katkevičius ir vicemerė V. V. eksponuojami ne tik cariniu
Margeviėienė, šios „prichvati spaudos draudimo, bet ir okupa
zacijos" pasekmes paveldėjo iš ciniu metu pogrindinei* bėiparpirmtakų. Jų pritarimas, mūsų tizaninės veiklos medžiaga,
daromoms, pastangoms išprašyti kuri renkama ne vien knygne
iš šventovės niekintojus, mums šių ainių. Ypač gausiai jos yra
teikia vilties, bet visuomenės sukaupęs Kaune egzistuojantis
parama r jiems labai reikalin Rezistencinio paveldo archyvas
ga.
„Atmintis", neturintis sąlygų
Mes, knygnešių ainiai, atsi ne tik juos eksponuoti, bet ir
mindami savo tėvų ir protėviu išlaikyti. Be to, čia dar galėjų
pergalę prieš Rusijos caro ir jo glaustis keli, pastoges neroTin„satrapų" pastangas nutauti tys kultūriniu organizacijų (Vil
nus ir nugirdžius Lietuvos žmo nijos. Sėlių. Žemaičių kultūros,
nes, pavergti mūsų tauta, siū 1941 m sukilėlių, ir netgi Kul
lome naudotis jų sėkmingu ir tūros fondo ir kitų) sąjungų,
taikiu 'kol kas!I ginklu — lietu draugijų Kauno skyriui. Jiems
viška spauda. Jei sukilėliai. visiems užtektų vienų patalpų
'1863- 1Q64) kovoję su dalgiais. savo kultūrinei, visuomeninei
šakėmis ir spragilais, buvo su veiklai tęsti.
naikinti, o Kražių šventoves gy
Miesto valdžios remiamas,
nėjai, kivoję maldomis, išskers globojamas, liepsnotų Kaune
ti, tai knygnešiai bei dabarties nuostabus „Romuvos" židinys,
Atgims no sąjūdis, ranku ir šir kurio naudos mūsų lietuviškai
džių viembe. savo tikslą pasie dvasiai ir tėvynės ateičiai neį
kė.
manoma įvertinti.
Juozas Grašys
Kviečiame visus, kui iems rū
pi mūsų tautos Šventovių Šven Lietuvos Knygnešio draugijos
tovės likimas viešai pasisakyti
Kauno skyriaus pirmininkas

P Rimšos skulptūra ..Lietuvos mokykla" Vytauto Didžiojo Karo muziejaus
sodrlvi'- Kaune
Muotr Prano Abelkio
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PUNSKO LIETUVIŠKOS
GIMNAZIJOS 40-METIS!
.
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Klaipėdos senamiestis. Danės upe

:
.

KRANTE IR JŪROJE
B . STUNDŽIA

T r u m p o s žinios
Baltijos laivų statykloje jau
pastatyti Lietuvos jūrų laivi
ninkystės bendrovei 3 laivai:
„ V y t a u t a s " , „Gediminas" ir
„Asta".
„Astgi" buvo nuvilkta į Ispa
niją, k u r tenka atlikti vidaus
įrengimus.
Ispanijoje Bilbao uoste, laive
„Kapitonas Ižmiakov", keičiant
Įgulą, imigracijos pareigūnai
pareikalavo, kad pakeista įgu
la išsltristų lėktuvu, o ne iš
važiuotų autobusu ir laikė
uždarai viešbutyje, nes, anot jų,
t a i buvo „sovietico", atseit
sovietinis laivas. Nereikia ir ste
bėtis, nes rusiškas laivo pava
dinimas, kapitonas ir įgula ru
sakalbiai.
Atstačius nepriklausomybe
Lietuvoje, jūrų laivininkystės
buvę komunistų vardais pavaa i Į m vtsayša gavo... rusų kapi
tonų vardus. Mat to norėjo
bendrovės vadovas, surusėjęs
lietuvis. Turbūt galvojo, kad
nepr iklausomybė t r u k s gal
kokius metus, antrus. Matomai,
po spaudoje p a s i r o d ž i u s i ų
r a š i n i ų laivai buvo pradėti vadąnfcirlįetuvių kapitonų vardais:
,.Daugėla", „Domeika", „Mar
c i n k u s " , „Kaminskas". Bet dar
liko laivai su nepakeistais pava
d i n i m a i s „Reutov", „Stulov",
„Dubinin Chromcov", „Mereščiakov".
Klaipėdoje kovo 14-15 d. vie
šėjo Švedijos karališkojo laivyno
v a d a s viceadmirolas P. Nordb<;k. Jį lydėjo komandoras S.
E ngdal ir kiti pareigūnai.
Žvejybos bendrovė „ J ū r a " vis
d a r skendi skolose, dažnai per
varžytines pardavinėja laivus.
Pieitėsi bendrovės direktoriai,
b et reikalai negerėjo. Už skolas
dalį laivų perėmė Žemės ūkio
banka3, bet ir jiems su žvejyba
s u n k i a i einasi. Bankas nu

traukė nuomos sutartį su viena
Islandijos firma ir laivas „Vydū
n a s " Klaipėdą pasiekė su 4
islandiečiais, kurie atstovavo
nuomininkus. Iškilo nesusipra
timas su Islandija dėl tarimai
„pagrobtų" 4 islandiečių.
Balandžio mėnesį Klaipėdos
Jūreivystės mokyklos 35 ketvir
to kurso mokiniai, daugumoje
rusakalbiai, laikė specialius
egzaminus. Egzaminų komisi
joje buvo kapitonai; N. Severenčikas (pirmininkas) E. Astikas ir V. Pakalniškis.
Lietuvos jūrų laivininkystė
pirko Italijoje dar vieną keltą,
kuris buvo pavadintas „Palan
ga". Keltas plaukios Klaipėda-Kylis linijoje.
Areštuotas buvęs Jūreivystės
mokyklos v i r š i n i n k a s kpt.
Zažeckis už 40,000 dolerių ky
šio gavimą.
Balandžio-pabaigoje Baltijos
jūroje ir Kairių kariniame poli
gone vyko pratimai, kuriuose
dalyvavo karo laivai fregatos
„Aukštaitis", „Žemaitis" ir
pagalbiniai laivai: sausumoje
veikė 7-tas pamario batalionas,
brigados „Geležinis vilkas" dali
niai ir oro pajėgų lėktuvai.
Gegužės mėn. pakrikštytas
4,500 tonų sauskrūvis laivas
„Gediminas". Krikštijo laivyno
kunigas B. Talaišis, o „krikšto
mama" buvo susisiekimo mi
nistro žmona E. Biržiškienė.
Dienraštis „Klaipėda" stebėjosi,
kad prezidentas A. Brazauskas
su laivo kapitonu V. Rudžiu
apie laivo navigacines savybes
kalbėjo rusiškai.
I Klaipėdą atplaukė ir prisi
rišo prie krantinės su Švedijos
karališkojo laivyno mokomieji
burlaiviai „Falken" ir „Gladen". Šiuose burlaiviuose at
lieka praktiką ir trys lietuviai
kariūnai.
Baigtas remontuot moko-
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Nuotr. Juozo Polio
masis laivas, pavadintas „Brigi
ta". Pavadinimą parinko uosto
vadovybė. Matomai ten irgi vy
rauja rusakalbiai; negi nerado
lietuviško vardo? K a p i t o n u pa
skirtas A. Liebus.
Buvęs nedidelis žvejybos lai
vas buvo atiduotas „Budžio"
klubui, kuris rūpinasi senų isto
rinių laivų atstatymu. Laivas
pertvarkytas ir pavadintas „Pi
lėnu". Gegužės 8-14 d. 7 moterų
įgula lankėsi Švedijos Karlskronos uoste. Moterys atstovavo
Lietuvos žaliuosius. Yra nesusi
pratimas tik dėl laivo klasės.
„Budžio" klubo p i r m i n i n k a s K.
Frankas sako, kad „ P i l ė n a s "
yra motorinė jachta, o s a u g a u s
plaukiojimo inspekcijos virši
ninkas, kpt. H. B u t k u s teigia,
kad „Pilėnas" y r a žvejybos lai
velis. Tarp kitko, kelionėje į
Švediją laivą pagavo t r u m 
palaikė audra, ir jo ieškojo trijų
valstybių lėktuvai.
Švedijos vyriausias ginkluotų
pajėgų vadas gen. O. Viktorinas
susipažino su Lietuvos karinių
jūrų pajėgų laivais ir k r a n t o ob
jektais. Ji lydėjo k a r i u o m e n ė s
vadas gen. J. Andriškevičius ir
karinių jūros pajėgų v a d a s
komandoras R. B a l t u š k a .
Jūrų muziejus, o d a b a r jūros
kultūros centras „ J ū r ų Lietu
va", kuris randasi Kopgalyje
įkurtas prieš septyniolika metų.
Ten veikia muziejus, akvariu
mas ir delfinariumas. Įrangos
jau pasenusios ir l a u k i a at
naujinimo, bet t r ū k s t a lėšų,
pasakojo susirūpinęs direkto
rius A. Každailis.
Kreipimasis
Lietuvos prekybos ir žvejybos
laivyne, įvairiose tarnybose dir
ba daugiau kaip 80 proc. rusa
kalbių, todėl įstaigose ir laivuo
se kalbama rusiškai ir eilė laivų
turi rusiškus pavadinimus.
Rusakalbių kapitonų vado
vaujamuose laivuose keli lietu
viai jūreiviai nedrįsta į kapi
tonus kreiptis lietuviškai, nes
nenori patekti į jo nemalonę.
Nors tarptautinė laivininky
stės kalba yra anglų, bet Lietu
voje naudojami rusų jūrininkys
tės terminai.
Norint laivyne pamažu įdiegti
lietuviškumą, J ū r i n ė s knygos
fondas Toronte 1992 m. išleido
trumpą lietuvišką-anglišką jū
rinį žodynėlį, kurį veltui išdali
no laivynui, jūrinei spaudai,
buriuotojams ir jūros skautams.
Fondas, puoselėjant pajūryje
lietuvybę, jau 1978 m. išleido
buriuotojams 265 psl. vadovėlį
„Burės ir varikliai", 1984 m.
pakartojus antrą laidą, daugu
moje veltui perleido Lietuvos
buriuotojams. 1990 m. Lietuvoje
išleido jūrinių apybraižų ir ke
lionių aprašymų 236 psl. knygą
„Septyniose jūrose".
Šiuo metu Lietuvoje pageidau
tina angliškai lietuviško žody
nėlio antroji dalis. Žodynėlis jau
paruoštas, todėl kreipiamės į
tautiečius, prašydami paramos
jį išleisti.
Fondo adresas: H. Stepaitis,
21 Cosmo Rd., Etobicoke, Ont.
Canada M8X 1Z3.

šiemet Suvalkų Trikampio
Lenkijoje pagrindiniam kul
tūriniam lietuviškam židiniui —
Punsko Kovo 11-osios lietuvių
gimnazijai — sukanka 40 metų
nuo jos įsteigimo. J u k tai yra
viena iš dviejų l i e t u v i š k ų
gimnazijų, veikiančių už Lietu
vos ribų. Garbė tiems Suvalkų
krašto lietuviams, kurie 1956
metais sugebėjo įtikinti tuome
tinės įvairių pakopų Lenkijos
politinės ir administracinės val
džios žmones apie tikslingumą
ir r e i k a l i n g u m ą v i e t i n i a m s
l i e t u v i a m s siekti v i d u r i n i o
išsilavinimo savo gimtąja kalba.
1956 metų rugsėjo pirmąją pra
dėjo veikti dvi klasės: 8-oji bei
9-oji, kurios mokiniai lietuviai
buvo perkelti iš Suvalkų mies
to vidurinės mokyklos. Per 40
metų Punsko gimnazijoje be
veik visi mokslo dalykai yra
dėstomi lietuvių kalba (išskyrus
lenkų k., Lenkijos istoriją), bet
vadovėliai naudojami lenkiški
(išskyrus vadovėlius lietuvių
kalbai ir porą kitų pagalbinių
knygų). Mokslas t r u n k a ket
verius metus, o mokiniai,
sėkmingai išlaikę egzaminus iš
lenkų k., lietuvių k., matema
tikos ir kito dalyko, pagal pasi
rinkimą, t u r i teise stoti į Lenki
jos arba Lietuvos universitetus
bei kitas aukštąsias arba aukš
tesniąsias mokyklas. Dabar
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ĮVERTINTA GABI LIETUVAITĖ

šioje gimnazijoje mokosi per 120
mokinių, kurie yra Suvalkų tri
kampio lietuvių vaikai, daugiau
sia iš Punsko krašto. Mokslo
lygis yra gan aukštas, daugelis
abiturientų sėkmingai tęsia
mokslus, aukštosiose mokyk
lose, žymi jųjų dalis grįžta į savo
kilmės kraštą. Punsko Kovo
11-osios gimnazija turi savąsias
tradicijas, be to, sėkmingai
veikia aukšto meninio lygio
mokinių ansambliai: „Ulbuo
nėlės" (vad. A. Šliaužys), folklo
rinė grupė (vad. Aid. Vaicekaus
kienė) ir kiti. Kaip nepaminėti
sporto vienetų, ypač berniukų ir
mergaičių krepšinio komandų
Audra NYlsaitė-Narbutie
(vad. V. Budzeika ir G. Bliūdžiu
vienė), kurios y r a vienos
VVatson Land Company. Car
geriausių Suvalkų vaivadijoje. son, CA, įvertindama Audros
Be to, puikiai paruošiami nuola Nelsaites-Narbutienes suge
tiniai kultūriniai renginiai. bėjimus, suteikė jai vicepreskirti Motinos dienai. Vėliniu zidentės titulą. Pasak VVatson
vakarui (vad. Alicija ir Algis Uz- Land Company prez. ir CEO
dilai), lietuvių tautinių švenčiu Richard M. Cannon: „Audra yra
metinėms paminėti ir kiti
ypač gabi administratore, turin
ti daug praktiškos patirties su
Punsko gimnazija gali di
mūsų bendrovės nekilnojamo
džiuotis, kad sugeba paskatinti
jaunimą pažinti ir gerbti savo
veikėjai yra buvę šios mokyklos
etnines tradicijas, pajusti ben
auklėtiniai. Juos sutinkame dir
dras mūsų tautos kultūrą vieni
bančius mokytojais visose lietu
jančias šaknis bei suvokti įvai
viškose mokyklose Suvalkijoje.
rių kultūrų skirtumus ir bend
Kai kurie buvusių šios gimnazi
rybes. Pagrindiniai lietuviškų
jos abiturientų įsigijo mokslo
kultūrinių visuomeninių or
laipsnius ekonomikos, istorijos,
ganizacijų ir kitų sambūrių
medicinos srityje ir, be to,
Suvalkijoje ir kitur vadovai ir
sėkmingai visuomeniškai dar
buojasi lietuviškos veiklos ba
ruose. Vienas punskiečių yra
Lietuvos ambasados prie Šven
tojo sosto ir Maltos ordino
čioniškas. Manoma, kad Lietu kanceliarijos vedėju, o taip dir
voje būta Mildos šventyklų Vil bo Vatikano radijo lietuviškų
niuje, kur Kryžių kalnas. Kaune laidų redaktoriumi.
Svirbigaloje (dabar Aleksotas),
Šiais metais liepos 5-7 d. įvyko
N e m u n o ir N e r i e s s a n t a  Punske Kovo 11-osios lietuvių
koje.
gimnazijos 40-mečio iškilmės ir
Mildos garbintojus vadino abiturientų suvažiavimas. Be
mildauninkais. XVI a. rašyti to, šiai vidurinei mokyklai buvo
niuose šaltiniuose balandžio įteikta gimnazijos vėliava.
Prie progos reikia pastebėti,
mėnuo vadinamas Mildos mėne
siu, t.y. skirtas deivei Mildai. kad daugelis Seinų miesto ir jo
Buvo tikima, kad Milda apskrie- artimųjų apylinkių gyventojų,
janti visą pasaulį oro vežime, ypač iš jaunesniosios kartos, yra
kurį traukia būrys baltų kaip beprarandantys etnines tra
sniegas balandžių. Žyniai mal- dicijas, dėl to susilpnėjusi jų
dinikai turėjo vaistų, kurie tautinė savimonė, ypač, kad
sužadindavo ar numalšindavo Seinų mieste jau keliasdešimt
metų praktiškai nėra lietuviško
meilę.
Simboliška, kad Mildos diena švietimo, neįsteigtas nei vaikų
(gegužės 13-oji) būna pavasarį, darželis, nei pradinė bei
kada prabunda gamta, viltys ir vidurinė lietuviška mokykla.
jausmai.
Punsko gimnazija turi ir savo
O svetima mums Valentino rūpesčių, visu pirma reikalingi
diena (vasario 14-oji) nepatogi lietuviški vadovėliai Ji neturi
dar ir dėl to, kad ji pernelyg ar savo atskiro mokyklinio pa
ti Vasario 16-osios (kuri. anot stato, dabar prisiglaudusi yra
kai kurių jaunuolių, lieka pa- viename pastate su kitomis mo
šventus Valentino dieną, tik kyk lomis.
„atsipagiriojimui"). ir minima.
Palinkėkime Punsko Kovo
deja, žiemą.
11-osios lietuviu gimnazijai
Kviečiame jaunimą pritarti šviesios ateities ir viso geriau
sio'
šiai naujai tradicijai.
S i g i t a s Krakauskas
A l g i m a n t a s Lelešius

VIETOJ VALENTINO
TEBŪNIE MILDOS DIENA
Kazlų Rūdos politkalinių ir
tremtinių skyrius
(pirm.
Algimantas Lelešius) pasiūlė
Kazlų Rūdos vidurinės mokyk
los užklasinio darbo organi
zatorei Vaidai Juškienei, rajono
švietimo skyriaus vedėjui prita
riant, organizuoti t a r p vyres
niųjų klasių moksleivių disku
siją „Gal vietoj V a l e n t i n o
tebūnie Mildos diena 7 " Diskusi
j a įvyko gegužės 10 d. Panašios
diskusijos lavina jaunimo mą
stymą ir stiprina mūsų tautinę
savimonę.
Mūsų kultūra pastaraisiais
metais patiria gan agresyvią
Vakarų kultūros įtaką (soviet
mečiu tokia (taką buvo iš Rytų).
Per televiziją demonstruojami
metais t r u n k a n t y s kvailoki,
bukinantys, slegiantys savo be
prasmybe serialai, mokyklose
užsienio kalbų dėstymui skiria
ma daugiau dėmesio negu gim
tajai kalbai ir pan. Vienas ame
rikietis, dėstęs vienoje mūsų
mokykloje arinių kalbą, net pa
nūdo pripratinti mus švęsti
„Padėkos dieną", grynai ameri
kietišką šventę.
Valentino dienos (ją prieš porą
— trejetą metų pradėjo švęsti
mūsų žalias jaunimėlis) minėji
mas, kurį negalvodama propa
guoja mūsų televizija, — „arija"
iš tos pačios .operos". Ši tradici
ja yra grynai vakarietiška ir,
taip teigia mūsų etnokultūros
tradicijų žinovai, visiškai sve
tima mūsų tautiniam mentali
tetui. Psichologiniu požiūriu,
matyt, jaunimui tokia diena (įsi
mylėjėlių) reikalinga, todėl ji
taip lengvai ^uranda sau šali
ninkų. Šiuo atveju turbūt pras
minga būtų nebeždžioniauti"
vakariečius, o kol Valentino
diena dar tvirtai neįsigalėjusi,
paieškoti tam tinkamos, ją pa
keičiančios datos mūsų mitolo
gijoje, senovės tradicijose. P.
Dundulienė knygoje „Senovės
lietuvių mitologija ir religija"
rašo, kad tarp moteriškų dievy
bių gana svarbią vietą užėmė
meilės ir laisves deivė Milda. Ji
tolygi romėnu Venerai, graikų
Afroditei. Beje, Mildos vardas
ne tik pagoni-kas, bet ir krikš-

AMTA

AMERICĄjy^ v^T2^

Audra turi daugiau kaip dešimtmečio patirti nekilnojamo
turto srityje, yra veikli narė
įvairiose, su jos profesija siusijusiose. organizacijose. VVatson
Land Company yra didžiausia
industrinių pastatų bei centru
vystymo ir statybos bendrovė
Los Angeles apylinkėje ir viena
stambiausių visoje Amerikoje.
Per pastaruosius .'50 metu ši
bendrove suplanavo ir išvystė
daugiau kaip 1.000 akru industriniu-komercinių pastatų
nuosavybių pioty. Be to, šiuo
metu administruoja daugiau
kaip 9.6 mln kvadratiniu pėdu
savo pastatytu industrinių,
technologiniu. įstaigų pastatu
bei verslo centru.
Audra buvo labai gabi stu
dentė, per trejus su puse metų
baigusi Loyola Marymount uni
versitetu Los Angeles. įsigydama verslo administracijos ir
prekybos diplomą. Vėliau lanke
Loyola Law Sch'>ol Los Angeles.
CA. Studijuodama buvo veikli
Alpha Phi Soronty narė I buvusi
ir valdybos narė*. -Ji taip pat 12
metu lankė ir pirmąja mokine
baigė Sv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą Los Angeles mies
te, lanke pedagoginius kursus
laisvai kalba ir rašo lietuviškai.
nuo mažens dalyvavo lietu
viškoje veikloje, redagavo lietu
viškus ir anglų kalba leidinius
i.,Travel Magazine". ..Pasaulio
lietuvių sąjungos žiniaraštį"',
buvo Pasaulio lietuviu jaunimo
sąjungos valdybos narė. atei
tininkė ir skautė, visa laika
šoko L.A. LB ..Spindulio"
ansamblyje
Ištekėjusi už Rimo Narbuto,
baigusio verslo ir kompiuteriu
mokslus turinčio dvi nuosavas
bendroves. Gyvena Fullerton.
CA. ir augina sūnų Toma Kiprą
bei dukrele Kristina Katarina.
Vaikai auklėjami lietuviškoje
dvasioje, kur lietuviu kalba yra
pagrindinė. Abu su vyru yra
aplanke Lietuva, domisi bei
sielojasi jos likimu
Audrai Nelsaitei-Narbutienei
linkėtina daug sėkmes naujose
atsakingose p a r e i g o s e
ir
gyvenime.
I.P.M.

^BROAD, INC.

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

SPECIALIOS i
KAINOS
Ten ir a t g a l
!

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800
Bclmont/Laramie
5150 W . B e l m o n t

• Pirmieji imigrantai iš Euro
pos, atvykę ap-igyventi „naujo
joje žemėje", išlipo iš Mayflower
laivo 1620 m gruodžio 21 d. Plymouth, Mass. vietovėje.

turto nuosavybėmis ir ypač
sugebanti toliau puoselėti mū
sų bendrovės istorinį paveldą,
aprūpinti klientus aukščiausio
laipsnio profesiniu patarnavi
mu".
Kaip viceprezidente. Audra
Narbutienė yra atsakinga už
bendrovės turto administravimo
skyriaus veiklą. Ši sritis kon
centruojama į ryšius su klien
tais, turto apsauga besikeičian
čioje rinkoje ir to turto finan
sinis administravimas.

T e l . 312-685-2020

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

Belmont/Central

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$810
$810
$810
$810

5637 VV. Belmont
T e l . 312-237-4747

North Side
3000 N. Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 VV. Peterson
T e l . 312-725-9500

Į viena puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$560
S560
$560
$560

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. liepos mėn. 13 d.

J A V LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų T a r y b a
informacijos skyrius
Algirdas Rimas, 1711 VVainvvright Dr , Reston, VA 22090
Tel.: (700) 471-1711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS
EKONOMIJĄ
ENERGETIKA ĮSIJUNGS I
„BALTIJOS ŽIEDĄ"
Hanoveryje i Vokietija 1 Lietu
vai buvo pasiūlyta įsijungti į
..Baltijos žiedą", kuriam pri
klauso i i prie Baltijos jūros
esančių šalių energetikos siste
mų. Bendroves ..Lietuvos ener
gija'" generalinis direktorius
Rimvydas Rukšėnas „Lietuvos
rytui" sakė, kad toks planas
šokiruoja Rusiją, nes Baltijos
šalys technologiškai atsiskirtų
nuo Rusijos
energetikos
sistemos ir elektros energija
nebepasiektų Karaliaučiaus sri
ties. Todėl Rusijai taip pat bus
siūloma dalyvauti eksportuo
jant elektros energiją iš Lietu
vos į Vakarus per Lenkiją.
Rusija ne tik galės dalyvauti
..Baltijos žiede", bet ir investuo
ti į elektros perdavimo linijos iš
Lietuvos į Lenkiją statybą.
Aukštos įtampos linijos tiesimas
Lietuvos t e r i t o r i n i o hidroakumuliacinės elektrinės staty
bai baigti dar t r ū k s t a 120 mln.
litų. R. Rukšėno nuomone, pro
jektą pavyks įgyvendinti 2000
metais. Elektros energijai iš
Lietuvos eksportuoti b u s
kuriama bendra su užsieniečiais
įmone. Bendros įmonės akcininkėmis. be Lietuvos ir Rusijos
bendrovių, pasak Rukšėno, ga
lės tapti investicijas siūlančios
Prancūzijos. Švedijos, JAV, Len
kijos ir Vokietijos firmos.

UŽSIENIEČIAI ANYKŠ
ČIUOSE RADO PIGIU IR
MADINGU BALDU
Baldus gamina bendrovė „Artokis". kuri prieš metus perėmė
bankrutavusios baldų įmonės
„Modus" turtą bei skolas. Čia iš
natūralios medienos daromi pa
prasti ir pigūs baldai. Iš šį
p a v a s a r į Vilniuje veikusios
tarptautinės baldų pramonės ir
technologijų parodos „Artokio"
baldus nupirko olandai ir tirs
šių baldų paklausą savo šalyje.
Anykščių baldininkus surado
Danijos ir Prancūzijos firmos,
kurių atstovai atvažiavę pasiūlė
darbo.
Pastaruoju metu su šia
Anykščių bendrove savo pro
j e k t u s įgyvendina Lietuvos ir
JAV įmonė „Jungtinės pajė
gos". Ką tik ši įmonė baldinink a m s įteikė naujausią projektą
— įrengti 70 vietų piceriją
Vilniuje. „Artokis" pasirengęs
per du mėnesius užsakovui ati
duoti įrengtos picerijos r a k t u s .
„Artokio" kėdės, stalai, inter
jero detalės puošia Vilniaus,
Kauno, Alytaus barus ir kavi
nes. Kėdės y r a vienas populia
resnių „Artokio" gaminių.
Masyvios ir prabangios anykš
tėnų kėdės kainuoja nuo 150 iki
500 litų. Komodas paskatino
gaminti užsakovas iš Olandijos.
Šis senoviškas baldas be lietu
viams įprastų drožinių gamina
mas vakariečiams įprastos šiuolaikiškos išvaizdos,
rašo
„Lietuvos rytas".

amerikiečiai. Prieš jiems ap
sigyvenant Kupiškyje, Norvegi
jos firma pastatė tris namelius
prie ežero už kelių kilometrų
nuo Kupiškio. Teritorija aptver
ta tvora.
Prieš 10 mėnesių į Lietuvą at
vyko S. Lajeno žmona Luiza su
ketverių ir aštuonerių metų
dukterimis. Tada jie Vilniuje
išsinuomojo butą, nes mergaitės
tris dienas per savaitę mokosi
tarptautinėje mokykloje, kurio
je mokosi dauguma diplomatų
vaikų. Kupiškyje Lajenai sam
do mokytoją, kuri visą šeimą
moko lietuvių kalbos. S. Lajenas
prisipažįsta, kad jam sunkiai
sekasi, žmona ir dukros jau gali
šiek tiek pakalbėti lietuviškai.
Didžiausius skirtumus Lietu
voje ir Amerikoje Lajenai įžvel
gia mityboje. Tačiau per tuos
porą metų Lietuvoje maisto
a s o r t i m e n t a s tapo žymiai
įvairesnis, i r amerikiečiai j a u
gali patenkinti savo poreikius.
Jie ypač vertina lietuviškas
daržoves ir sako, kad jos daug
geresnės negu Amerikoje. Ame
rikiečio nuomone, Lietuvoje
bent 4 kartus brangiau kainuo
ja džinsai, todėl juos vežasi iš
JAV. Lietuvoje gerokai bran
gesni nauji i r važinėti automo
biliai, brangus yra benzinas. Su
reketininkais ir automobilių
vagimis susidurti dar neteko.

Lietuva per metus gali paga
minti per 30 milijardų kilovat
valandžių elektros energijos.
Dabartiniai šalies poreikiai yra
apie 11 mlrd. per metus. Lietu
va kasmet galėtų eksportuoti L I K V I D U O J A M A S KAUNO
TABAKO FABRIKAS
apie 15 mlrd. kilovatvalandžių
elektros energijos. Dabar lietu
L i k v i d u o j a m a s bendrovės
viška elektra tiekiama tik Bal
„Kova" 1917 m. K a u n e pasta
tarusijai. Ukrainai ir Latvijai —
tytas tabako fabrikas. Tokį
Maždaug 5 mlrd. kilovatvalan
nuosprendį bendrovei, prieš tre
džių per metus. Kita vertus, dar
jus metus pasirašydamos sutartį
nenuspręstas Ignalinos atomi
paskelbė „Philip Morris" ir
nes elektrinės likimas.
Žemės ūkio ministerija, rašo
Agentūra Reuter pranešė, kad „Lietuvos rytas".
Lietuva yra pirmaujanti pasau
Likviduojamos bendrovės tur
lio atominėje e n e r g e t i k o j e .
tas b u s parduotas aukcione.
Lietuvoje didžiausia elektros
Gamybos įrangą, kaip metalo
energijos dalis pagaminama ato
laužą, už milijoną litų ketina
minėje jėgainėje — 85.59 proc.
nupirkti „Philip Morris". Ji
suinteresuota,
kad Kaune nie
ATIDARĖ KAVINĘ
kas daugiau negamintų cigare
Plungės rajone. Kuliuose, čių. Pagal susitarimą su „Philip
nuosavo namo rūsyje pensinin Morris". 250 bendrovės darbuo
kai Danutė ir Vincas Butkevi tojų gaus išeitines pašalpas ir
čiai jrengė nedidelę, l a b a i 24 mėnesių atlyginimo dydžio
jaukią kavinukę, š i s faktas kompensacijas. Tai pirmas atve
nieko nenustebintų didmiesty jis Lietuvoje, kai iš karto atlei
je ar rajono centre, tačiau nedi džiami ir gauna kompensacijas
deliame miestelyje sumanyti to visi įmonės darbuotojai ir kai
kią įstaiga — savotiškas žygdar dėl to neprotestuoja profsą
bis šiuo skurdo ir vargo laiku, jungos.
rašo ..Lietuvos aidas". Butke
vičiai jau buvo įsteigė ūkinių A M E R I K I E T I S NEDUODA
prekių parduotuve, privežę viso
KYŠIU L I E T U V O S
kių reikmenų, tačiau pirkėjų
VALDININKAMS
buvo mažai. Užsigulėjusias pre
Trečius metus Kupiškyje gy
kes pavyko parduoti Rietavo
t u r g u j e . T u o m e t sugalvojo vena ir dirba amerikietis Sly
vas Lajenas. Jis vadovauja va
jrengti kavinukę.
Svečiu akivaizdoje šeiminin dinamajai Kupiškio amerikonų
kas židinyje kepa šašlykus, kai lentpjūvei, kuri garsėja dideliais
nuojančius tik 6.5 lito. Kava čia a t l y g i n i m a i s , r a š o ..Respu
irgi gardesne ir pigesne nei blika".
Vadinamojoje Kupiškio ame
mieste. Visą kavinukes inter
jerą suprojektavo, ir p-engė pats rikonų lentpjūvėje gaminama
V. Butkevičius. Pasak šeimi aukštos kokybės produkcija. Ji
ninku. : 'aukia kavinukę renka siunčiama į JAV, Japoniją. Ang
si miestelio inteligentai, ateina liją. Vokietija. Olandiją. Lent
papietauti jauni tėvai su vai pjūvei vadovaujantis Styvas La
kais. Kadangi lankytojų ne jenas sako. kad 18 proc. pridė
daug, tai kiekvienas sutinka tosios vertės mokestis yra per
mas kaip artimiausias giminai didelis, jis gąsdina žmones ir
tis. Verslininkai vadina juokin turėtų būti apie 10 proc. Tačiau
gaiš valdžios potvarkius. Mat jie amerikietis sako jokiam Lietu
reikalauja mokėti mokesčius ne vos valdininkui nėra davęs
pagal lankytojų srautą, n e kyšio.
Lentpjūvėje dirba apie 70
atsižvelgiant kokioje vietoje
kavine įsikūrusi, o „už kėdę". žmonių. S. Lajenas nesako, kiek
Butkevičiai išsipirko leidimą 8 jie uždirba — tai firmos paslap
tis. Šioje firmoje dirba dar du
kedems.

MISCELLANEOUS

B&D
Taisome ir dengiame visų rūšių sto
gus, statome priestatus, garažus,
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
parketą, langus, duris.
Atliekame dažymus.

CLASSIFIED GUIDE
E L E K T R O S
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai

Kazimieras, t e l . 312-625-3465

REAL ESTATE

STASYS S 5 S
Dažytojas
is vidaus ir iš lauko;
popieriuką kambarių sienas.
Darbas garantuotas.
4 * 1 2 S. PauBna, CMcago
T 1 . 312-t27-»1C7

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

OjlfjB i r t S a
AUTOMOBILIO. NAMŲ. SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Ort M^r
Aukse S. Kane kalba lietuv.škai
FRANK ZAPOLIS
320«Vi W « t t » 5 t h S t r M t
Tai. (70S) 424-S654
(312) 5 8 1 8 6 5 4

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel.: 312-776-1486

J K S CONSTRUCTION
„ S h i n g l e " s t o g a i ir visų rūšių
apkalimai

(siding):

Perkame Lietuvos MbHetekoms Lietu
vių enciklopediją komplektais, Encyclopedia Litruania ir Br. Kviklio ..Lietu
vos bažnyčios' 6 tomus. Siūlyti. A. Kairys,
P.O. Boa 2 * 0 6 0 , CMcago, IL S0S2S.
Tai. 312-77S-062S; skambinti p o • v.v.

Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing' bei kt. namų vidaus
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1926

Rima Jakutytė

Hawaii — nuostabi sala. jei
ruošiatės joje lankytis, siūlome
apsistoti ..Hale Gediminas". kur
jūsų laukia lova ir pusryčiai. Dėl
informacijos skambinkite: tai.
808-328-8169

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

draudimą.
tai.

R.

REALMART II. Inc.
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago. IL 60639

BALYS BUDRAITIS
Broker-Associate
Patarnauja 'vairių nuosavybių
pirKime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bus 3 2-585-6'CO
?ager 312-308-0307
Fax. 312-585-3997

Jankauskas,

708-969-2658.

OLSivKVSjNC.
1180 State Street
Lemontttincis60439

MOVI N G

MOVING-KRAUSTYMAS
Professionalus patarnavimas
prieinamoms kainomis jums patogiu
laiku. Draudimas garantuotas
Skambinti:

708-424-7183
312-539-3547

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • T a i s o • Priedai
ir R e i k m e n y s

•Netahojamo turto
pirkime ar pardavime
•Čikagos apvtnkėe u

ARUASTONIKAS a S ?
Redfcrs Bus. 708.257.7100
<st į ^ g Res. 708.969.3732

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

GįBt

KMIEC1K REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
« 436S S. Archtt Ave.

21

DANUTE MAYER;
284-1900

FAX •

5610 S . Pulaski Rd.
Tai. ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1

HELP

VVANTED

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-*44-77S0
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

BUCE

Savaitgali uždaryta

• Perkant ar parduodant '

• Perkame ir narduedame namus
• Apartmertus ir žeme
• Pensininkams nuolaida

coiouieu.

[iSaaaį

BAHKCR .'.

MICHUCAN
C0L0VVELL BANKER FIRST AMERICAN
10 N . VVhitMUcer S t
NewBuffalo. M I 4 9 I I 7

Tel. namų
bus

61IV756-1408
6KV-469-3950

fax
v.m.

6 1 t i *B 5 4 4 8
616-469-7236

Perkant ar parduodant
• namus • ž e m ę • ūkius arba
komercinę n u o s a v y b ę

ftCCENT neALTY, f M C .
5265 Weat 95m Street
Oak Lawn. Uimpis 6045c''

COPIERS

CALCULATORS

RIMAS L STANKUS

Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės t D a n u t ę M a y e r . Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus Įkainavimas veltui.

patarnavimas

TYPEVVRITERS •

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

V I D A B. ŠVABAS

Virš 7 5 metų
patikimas

w

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutengi'r FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui

darbo

Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
312925-4331

-*--

GRElf
PARDUODA

1

medžio,

a l u m i n i a u s ir k t . T u r i u
K m t s t o t * * l Floridą?
Juozo Stanaičio firma mVESTMENT
pnOFCRTIES siūlo pagalbą perkant
namus, žemes ar verslą. TeUFax:
1-M0-330-547S.

REAL ESTATE

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Parduodamai butas — „coodo". Miami. gražioje Bay Harbor Island saloje, pir
mame aukite, šviesus, kampinis butas: 1
mieg. 2 prausyklos. Kambariai dideli: ba
seinas: nepilnai 1 mylia iki jūros: netoli
autobusai: krautuves. Prieinama kaina: tik
virs 56 metų amžiaus gali pirkti Gražūs bal
dai irkit lieka nemokamai Teirautis (30S)
M1-1311,

t a š k o m a s d a r b i n i n k a s sunkveži

Bus. 706-636-9409 j
Ras. 708-423-0443 '

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nura savybių pirikime ir pardavime mieste ir
[priemiesčiuose.

m i ų ir a u t o m o b i l i ų r e m o n t u i b e i
dažymui.

Kreiptis.

Stave La

binąs, tai. 708-396-1515.

MANUFACTURING Į

FOH SALE
B r t g h t o n P k . p a r d u o d a m a * na
m a s ; 5 ir 4 kamb. Apkaltas
aluminiu. Arti Metrą susisiekimo,
krautuvių, bažnyčios. Apyl. 48 ir
Maplewood. Reikalingas mažų
pataisymų. Geras pirkinys. Kreip
tis: 3 1 2 - 7 6 7 - 2 6 6 0

Į NOW!!
IEŠKO

Aj

irs.

Robotics

DARBO

M o t a r i s ii L i e t u v o s i e š k o b e t
k o k i o d a r b o š e š t a d i e n į ir s e k m a 
dieni

Tel. 312-847-5583

FOR REMT
Išnuomojamas a p i l l d o m a a
4
k a m b . 1 mieg butas 6 7 6 K e d z i e
apyl. $ 3 5 5 Į m ė n . + „seoiKity*'. T e l .
312-779-0410. Kalbėti . angliškai.

Cicero, IL išnuomojamus svarus
k a m b a r y s su baldais s u a u g u s i a m
asmeniu: Moderni virtuvė, vonia, pri
vatus įėjimas: 2-as aukšta s: 6 2 6 0 į
m ė n . Skambinti 7 0 8 - 8 8 7 - " l 7 0 8 a r b a
palikt . mesage"

mblers
SPOKraaM MARSK»*AI ( T-SHMTS J

m K R E P S M O KAMUOLIAI f ACAIONT1
UETOVOS KMPfeMO KOMANDOS LEOMU ( UCENSE )
PADĖTI Urn/VOS SPORTO VEMUAINt
ItfSm. OUMPUADOJC ATLANTA. OEORGtA
HMKa ( T t E - O Y l D ) • « . _
JUODI AM SALTI •

n.

SZS0O
L

M

• Inventory
' Electronic
Toctiniciam
» Machine

Išnuomojamas 4 kam b. butas
su šiluma, suaugusiems Kreiptis:
7136 8. Mozart, Chrc.190, an
tras aukštas. I i iono.

Motaris taiko darbo. Moka
anglų kalbą, turi automobilį. Gali
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones
arba ligonius. Skambinti Kris
tinai: 312-581-0228.

Išnuomojamas S kamb.
ramiame name. $525 į rnėn. +
$525
..deposit.
T«)l.
312-471-0811.

t K 00

ooa.pnern$3oo)
K R E P S M O KAMUOLYS TRISPALVIS. S U KOMANDOS
EMBLEMA. PASIRAŠYTAS SARONO MARČIULIONIO IR .
A R V Y D O SABONK3
$2500

PERSIUNTIMAS ( USA ) VELTUI
UŽSAKYMUS SU ČEKIU AR PAŠTO PCRUUOA SIUSTI
M B M C / H B BUTK1A
6 0 1 212 ST
EUCU0 OMO44M3-1081

VAROAS/ PAVARDE

Shii

'3HSSL

Apply N o w !
24 Hour Job Llnm

IEŠKO BUTO

.ViOteten

•••^•••^••••^••••asMBeaBsajBBBBBaaaBBBBBBasaBSSSBssMaBBBBSaBBSBa*

Staffing Services-

ADRESAS

C T A llne>»

_Stf2K

BALTIA EXPRESS CO LTD.,

SIŪLOME DARBUS!

(PRES. VIDMANTAS RAPSYS)

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

SIUNTINIAI \ LIETUVA TIESIAI IŠ JŪSŲ NAMŲ
TIK TRUMPA LAIKĄ BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA
JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TIESIAI 15 JŪSŲ NAMU

NEMOKAMAI
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENŲ
• ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS
UŽ $38.00 PER 14 DIENŲ;
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS.
6AITIA EKPRESS CO LTD
8327 S. PULASKI RO
U I H - M l U , •

Vyras, elektrikas, turįs patyrime.
žmona ir sūnus >e4ko darbo. Gali atlik
ti namų ruošos ir aplinkos darbus,
namų vidaus remontus, elekncs pa
taisymus Skambinti Justinui - tel.
312-S43-1427

SaBOJ

A*SA SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1 -SOO-SPARNAI
1-800-772-7624

462THOIU5DSW

sMamSuavSIL

AH Carą
Empioymant Agancy
Tai. 312-736-7900

A t N A T A S OOMESTIC
P L A C I M t N T AOENCY
Positions available nanmes. house
keepers lor English speaking ynomen

Call: 312-286-7267

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Jauna motaris laiko lialnuomotl kambar( Naparvi I le, IL.
Ji ten gavo darbą. Skambinti:
708-656-6509.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

FOR SALE

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

Parduodami bNastaJ — Atl ttrrtat
Ollmptfade, Krepetnls. Ufipoa
20 d. Lietuva — Kinija.
Rugpjūčio 2 d. Finalas 5-6 ir 7-8
vietų. Tel 312-395-3206.

3314 VV. 63 St.
T e l . 312-776-8998

Take
Stock
•nAmptlca

SAVMS
BONDS

\ puMic s^rvKt nf fJu»

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 Wmt 71 m Street, Cnicago, Illinois 60629
312/476-2655 • Fax 312-4364909

KĖLIMASIS IŠ VIETOS I VIETĄ
Mes visi kėlėmės, keliamės ar
kelsimės iš vieno buto i kitą, ar
i i vieno namo į kitą. Kadangi
dažnai n e s i k i l n o j a m e , t a i
padarome klaidų, kai kurių
dalykų nežinome, ir kartais tas
nežinojimas kainuoja pinigų bei
įvairių sunkumų.
Keletas patarimų tiems, kurie
kraustosi į naujus namus, butą,
ar jie kraustytųsi patys, ar sam
dytų specialistą kraustytoją.
Baigėsi mokslo metai, prasi
deda kraustymosi sezonas.
Amerikiečiai paprastai laukia
savo vaikų mokslo metų pabai
gos prieš keliantis į naują gy
venviete kitame šalies pakraš
tyje, ar tik kitoje miesto pusėje.
D a u g i a u kaip 16 milijonų
amerikiečių šeimų pakeis savo
gyvenvietes 1996 metais. Pusė
jų — šią vasarą. Remiantis
Movers Conference duomeni
mis, daugiausia jų šiais metais
keliasi į Oregon, N. Carolina ir
Nevada. New York, New Jersey
ir Califomia yra valstijos iš
kurių daugiausia kraustosi.

apgalvokite, kiek jūs patys
galite atlikti. Būkite atsargūs,
kilnojant (ypač sunkius)
daiktus, kad nesusižeistumėte.
Praeityje žmonės gaudavo
kraustymuisi dėžių iš maisto
krautuvių. Dabar jau nebe
galima gauti tiek dėžių iš
krautuvių. Dauguma dėžių per
kama iš kraustymo firmų ar
specialių krautuvių. Pakuokite
daiktus po truputį kiekvieną
dieną ir imkite tik po vieną
kambarį. Pradėkite nuo daiktų,
kurių jums kasdien nereikia.
Suvyniokit dūžtančius daiktus
į suglamžytą
laikraštinį
popierių, rankšluosčius, arba
pripildykite dėžes išpūstos plas
tikos gabaliukų (kuriuos galima
pirkti), kad dūžtantys daiktai
laisvai nejudėtų dėžėje. Į
k i e k v i e n ą dėžę dėkite ne
daugiau, kaip 30 svarų ir
užrašykite, kas toje dėžėje yra
ir iš kurio kambario. 10 pėdų
„minivan" gali sutalpinti nuo 1
iki 2 vidutinio didumo kamba
rių baldus ar kitus daiktus. 15
pėdų „van" gali sutalpinti 34
kambarių turinį, 20 pėdų, pilno
dydžio „van", gali sutalpinti 5-6
vidutinio didumo kambarių
turinį, o 24 pėdų „van" gali
sutalpinti 7 ar daugiau kam
barių inventorių.
Klaidos, kurių turėtumėte
vengti, jei samdote profesionalų
kraustytoją.
1. Jei kreipiatės tik į vieną
kraustytoją, žinosite tik jo
kainą. Reikėtų palyginti kainas
kelių kraustytojų.
2. Jei nesuprantate pasira
šytos su kraustytojų sutarties,
kuri vadinama „bill of Ianding".
Šis dokumentas nusako sąlygas,
kuriomis jūs sutikote būti
perkraustomas. Gerai supras
kite sąlygas, ant ko ir kaip
pasirašote.

„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto savanoriai, visuomet prisideda uolia talka,
kai tik prireikia „vyriškos rankos" Iš kairės: Vytautas Dijokas, Antanas
Jarūnas ir Albinas Hofmanas.

3. Jei neprižiūrite ir nepatik
rinate inventoriaus, kai jūsų
daiktai kraustytojo yra pa
imami ir pristatomi į naują
vietą. Visada patikrinkite, ką
paima ir ką pristato į naują
vietą.
4. Jei nepasiteiraujate tiksliai
apie kraustytojo apdraudą ir
kainą. Iš anksto žinokite, kokią
ir kiek draudžianti kraustytojo
apdraudą ir kiek jums kainuos
perkraustymas.
5. Jei neprašote kraustytojo
paaiškinti numatomą už kraus
tymąsi kainą. Kai kurie kraus
tytojai siūlo „binding estimate",
kiti „non-binding", kiti abi rū
šis, o dar kiti abiejų kombina
ciją. Išsiaiškinkite tą numatomą

kainą prieš, o ne po, tada jau
bus per vėlu.
6. Jei neperžiūrite atvežtų
daiktų. Jei kas nors yra dingę,
ar sugadinta, turėtų būti
pažymėta jūsų, o taip pat ir
sunkvežimio vairuotojo inven
toriaus sąraše. Tada kiek gagalima greičiau pareiškite savo
pretenzijas („claim") atlygi
nimui už nuostolius.
Viską darant iš anksto, ap
galvotai ir suplanuotai, galima
sutaupyti daug pinigų ir
rūpesčių.
Naudotasi medžiaga iš „Chicago Tribūne" (Your money
1996.06.20).
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

K. Mano duktė gyvena Lietu
voje. Aš noriu važiuoti ir vasa
rą praleisti su ja. Kaip bus su
mano „Soc. Sec." pensija?
A. Jei esate Amerikos pilietis,
galite išvažiuoti, būti nesvarbu,
kiek ilgai, svetimame krašte ir
gauti „Soc. Sec." pensiją. Jeigu
išvažiuojate ilgiau nei 30 dienų,
praneškite „Soc. Sec." įstaigai,
kaip ir kur norite, kad jūsų če
kiai būtų siunčiami. Turite at
minti, kad, jei išvažiavęs iš
Amerikos, susirgsite, Medicare
nemoka svetimame krašte. Me
dicare draudimas galioja tik
Amerikoje.
Jeigu nesate Amerikos pilie
tis, turite tik „žalią kortelę" —
esate teisėtas Amerikos gyven
tojas, jei išvažiuojate iš Ameri
kos, tai tik 6 mėnesius gausite
„Soc. Soc." pensiją. Po šešių
mėnesių jums pensija bus nu
traukta ir grįžęs turėsite iš nau
jo ją išsirūpinti.
Visus šiuos reikalus ir klau
simus galite sutvarkyti pa
skambinę nemokamu telefonu
800-772-1213.
K. Jei jūs išeinate į ankstyvą
pensiją, pvz. 62 metų, kas bus su
sveikatos draudimu, nes Medi
care pradeda mokėti tik nuo 65
metų.
A. Išėjus į ankstyvą pensiją,
turite tartis su darboviete, kai
kurių darboviečių sveikatos
draudimas, primokant jums pa
pildomai, jus draus. Arba jūs
turite pasiimti privatų sveika
tos draudimą.
Naudotasi „Soc. Sec." prane
šimais.

Jūs galite kraustytis patys,
išsinuomodami sunkvežimi ir
kitas reikalingas kraustymuisi
priemones, arba galite samdyti
profesionalius kraustytojus.
SAUGOKIME SAVO DOKUMENTUS
Galite sutaupyti pinigų, patys
Mūsų dokumentuose, beveik savimi visą laiką, bet kitus įvai
supakuodami daugumą savo
visuose, yra įrašytos mūsų rius dokumentus, kaip drau
daiktų ir pasinaudodami tik
asmeninės žinios, pvz. „Soc. dimo, namų, mokslo baigimo,
profesionalo kraustytojo pa
Sec." numeris, gimimo data, užsienio pasą ir pan. laikykite
galba pervežant. Nesvarbu,
draudimo dokumentų.
adresas ir kt. Nesvarbu, kaip saugioje vietoje namuose ar sei
ką jūs nuspręsite, bet žinokite,
Po kelių mėnesių Čikagoje
nesvarbūs tie dokumentai yra, fo dėžutėje banke. Tas pats
ką darote. Numatykite iš anks
vyras gauna telefono sąskaitą
neleiskime, kad jie papultų į galioja ir kredito kortelėms. Jei
to kraustymosi laiką, ypač va
kelių tūkstančių dolerių sumą,
kitų žmonių rankas. Nebegalvo gu jūs nevažiuojate į krautuvę
s a r o s m e t u , ir s t e n k i t ė s
jo pavardė ir vardas, adresas
jančius įvairius dokumentus, apsipirkti, nesinešiokite tų kor
nesikraustyti pradžioje ar gale
Arizonoje, ne jų namo, o kito
prieš išmesdami, suplėšykite, telių su savimi visą laiką. Jeigu
m ė n e s i o , kada v i s k a s „yra
netolimoje kaimynystėje esan
sukarpykite, kad kiti negalėtų vagis ištrauks jūsų piniginę,
perkrauta.
čio. Arizonos telefono bendrovė
pasinaudoti jūsų asmeninėmis pagrobs jūsų rankinuką, turė
Specialistai pataria pasitei
nenorėjo nieko girdėti, kad čia
žiniomis. Niekada nesinešiokite site daug vargo, kol sustabdy
rauti Better Business Bureau
ne jo sąskaita, kad čia kieno
savo dokumentų, kurie jums ne site savo kredito kortelių galio
apie kraustytoją. Aplankykite
kito, nes sąskaitoje jo vardas ir
reikalingi tuo metu su savimi. jimą, kol pakeisite ar įsigysite
jų firmą ir pažiūrėkite, kokie
pavardė, jo „Soc. Sec" numeris.
Aišku, mašinos vairavimo kitus dokumentus. Tuo metu jūs
yra jų kraustymosi sunkveži
Reikalavo tuojau užmokėti
leidimą jūs turite turėti su galite daug prarasti, nes šių
miai. Pasiklausykite draugų ir
didelę kelių tūkstančių dolerių
laikų vagys moka ir mėgsta, sąskaitą. Ir šiam žmogui truko
kaimynų, kokius kraustytojus
,SOCIAL SECURITY" IR VEDYBOS
pasinaudodami jūsų asmeni daug laiko, reikėjo daug pa
jie turėjo ir kaip jie vertina jų
patarnavimą.
Amerikoje birželio mėnuo darbingam, galite nukentėti, ir nėmis žiniomis, jūsų dokumen stangų, į šį reikalą turėjo
Nereikalingus dalykus, kurių vadinamas vedybų mėnesiu, nes tai įvyks dėl jūsų pačių neapsi tais, jus apvogti, padaryti jums įsikišti ne tik policija, bet ir FBI,
jūs per ilgesnį laiką prisi daugiausia tą mėnesį būna ve žiūrėjimo ar nekreipimo dėme daug nuostolių, jau nekalbant kol išaiškino, kas tą sąskaitą
rinkote, išparduokite „garažo iš dybų. „Sočiai Security" įstaiga sio į pavardės pakeitimo prane apie tą rūpestį ir vargą, kurį jūs atidarė ir tokią sumą išskam
patiriate, kol tuos dokumentus' bino. Kaip matote, prasidėjo nuo
pardavime". Pradėkite planuo sako, kad tą mėnesį jie turi šimą „Soc. Sec." įstaigai.
pakeičiate kitais.
mašinos pavogimo ir draudimo
ti bent šešias savaites prieš daug darbo, pakeisdami pavar
Kai kurie žmonės atidėlioja tą
Čia duosime vieną pavyzdį. dokumentų praradimo, o žinias,
kraustymąsi, kad gerai galė des, o dar blogiau, kai moterys
tumėte viską apgalvoti ir suor ištekėjusios, užmiršta pranešti reikalą, bijodami, kad tai gali Tai atsitiko vienam lietuviui, rastas draudimo dokumente, va
ganizuoti.
pavardės pakeitimą „Sočiai Se pareikalauti daug darbo, pil gyvenančiam Čikagoje. Šeima gis panaudojo savo reikalams. Ir
Ryder Consumer Truck Ren curity" įstaigai. Dėl to pasitaiko dant įvairias formas. Tačiau turi du namus: vieną Čikagoje, dar nežinia, ar čia galas, ar dar
tai bendrovė sako, kad 90% daug klaidų „Sočiai Security" taip nėra. Vardo pakeitimą gali kitą Arizonoje. Vyras nuolat kur nors daugiau tie vagys
te padaryti labai lengvai ir pa gyvena Čikagoje, žmona — dau panaudos rastų dokumentų
amerikiečių, kurie šiais metais mokėjimuose.
prastai — paskambinkite nema
k e i s gyvenvietes, tai darys
Darbdaviai atsiunčia mokė kamu telefonu 800-772-1213 ir giausia nori būti netoli vaikų ir žinias, kad galėtų pasipelnyti.
vaikaičių Arizonoje. Visos Taigi būkime labai atsargūs,
patys. Vienas šios bendrovės jimus nauja pavarde, o „Soc.
pasakykite,
kad
norite
pakeisti
Arizonos gyvenvietės sąskaitos saugokime savo dokumentus,
direktorių sako, kad galima su Sec." įstaigoje dar yra sena
pavardę.
„Soc.
Sec."
įstaiga
t a u p y t i 80% p e r s i k ė l i m o pavardė. „Soc. Sec." įstaigoje
siunčiamos . Čikagą, kurias nes šiais laikais vagys domisi ne
išlaidų, jei įstengia persikelti viskas rekorduojama kompiute jums atsiųs blanką, kurį užpil vyras čia apmoka. Arizonoje tik pinigais, bet ir asmeniniais
dę, su vedybų dokumentų kopi
patys, nesamdant specialistų.
ryje, kai numeris neatinka ja išsiusite atgal. Arba galite prieš kelis mėnesius, pavogė dokumentais, kuriuos jie labai
D a ž n i a u s i a i p a s i t a i k a n t i pavardę, atsiranda klaidų. „So
žmonos mašiną. Mašinoje buvo gudriai ir sėkmingai naudoja
klaida tų, kurie patys kraustosi, čiai Security" įvairūs mokėji sustoti artimiausioje „Soc. Sec". draudimo dokumentai. Mašiną jus apiplėšti.
yra nenumatymas, kiek ir mai, pensijos, nedarbingumo įstaigoje ir asmeniškai taip labai greitai surado. Nekreipė
kokių priemonių kraustymuisi mokėjimai ir pan. priklauso nuo padaryti. Tai truks jums tik dėmesio, kad mašinoje nerado
Birutė Jasaitienė
jiems reikės; neužtenkamai to, kiek asmuo savo gyvenime kelias minutes.
dėžių, klijavimo juostų, virvių, išdirbo ir įmokėjo į tą fondą. Ir
Visos naujamartės turi tai
Mylimai Sesutei
ar spynos sunkvežimiui. Jei jūs jeigu pasitaiko klaida, tai kar padaryti kaip galima greičiau,
k r a u s t y s i t ė s p a t y s , gerai tais, išėjus į pensiją ar tapus ne kad vėliau nereikėtų gailėtis.
A.tA.

HARRIET SAGAN
mirus, dr DOMUI GIEDRAIČIUI ir artimiesiems reiškiame
gilia užuojautą ir kartu liūdime.
Albinas ir Angelė Karniai
Regina ir Balys Sriubai
Rimas ir Janina Vienužiai
Laima
Vitkauskienė
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TREJŲ IR TRISDEŠIMTIES METU
MIRTIES SUKAKTYS
A.tA.

AMŽINYBĖN IŠĖJĘ MŪSŲ B R A N G I E J I T Ė V E L I A I

ONA
TALLAT-KELPŠAITĖ

ALFONAS
JURSKIS

JURSKIENĖ
1993 liepos 9 d.

1996 liepos 31 d.

Su skaudančia širdimi išsiilgę, jaučiame Jūsų šviesią
dvasią mūsų tarpe. Tegul Amžinoji Šviesa Jums šviečia.
Už a.a. Onos ir Alfonso sielas šv. Mišios bus atnašaujamos
Philadelphijoje, Kaune. Panevėžyje, Laukuvoje ir Kaltinėnuo
se.
Maloniai prašome gimines ir pažįstamus prisiminti savo
maldose mūsų brangiuosius a.a. Tėvelius.
Liūdintys: s ū n ū s Liūtas ir Zulis s u š e i m o m i s ir d u k t ė
Snieguolė.

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

GAIDAS •

miesto

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

4330 So. Califomia

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

ALi. PHONES

1-312-523-0440

LACK & S O N S
FUNERAL DIRECTORS
PALOS MLLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARCjUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & S O N
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 VV 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (A DERBY RD.)
EVERCREEN" PARK 2929 W 87 ST
TIMLEY PARK 16*00 S OAK PARK AVE
A I.L PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

Mylima: Seseriai

Graiino* Liautaud namuott, išleidžiant į Lietuvą dr. Sarta* Bernotą po M i ų m«n lUiuotes.
Ii kaires: Dana Kauniene, Noreen Jamieeon. dr. S. Bernotai ir Oraiina Liautaud.

A.tA.
HARRIET SAGAN

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

mirus. dr. DOMĄ GIEDRAITI su šeima nuoširdžiai
užjaučia
Danutė ir Stasys Liepai
Nijolė Vengrienė
Jadzė ir Jonas Mockaičiai
Irena ir Antanas
Rimavičiai
Birutė ir Kazys Sekmakai
Algirdas
Visockis
Irena ir Kazys Miecevičiai

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 A V E N U E
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . C E R M A K
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

s
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N u o t a i k i n g a v a s a r o s šven VAIKŲ M U Z I E J Ų KURS
t ė ir net toli važiuoti nereikia!
VAIKAI
Tai jau tikrai naujiena, nes
paprastai visos išvykos rengia Balzeko Lietuvių kultūros
mos toli nuo Čikagos. Šv. muziejus kviečia vaikus paro
L a u r a (Putriūtė) ir E d m u n d
Kas v a k a r ą — nuo pirma Kazimiero vienuolyno sode. prie dyti sumanumą, išradingumą,
L e j i n s birželio 27 d. susi dienio iki penktadienio — klau 67-tosios ir Washtenaw g. Čika fantaziją naujuose renginiuose
laukė pirmgimės dukrelės Ing sykitės „Margučio II" lietuviš goje. Šį sekmadienį visi kvie Vaikų muziejuje. Čia nereikės
ridos Vilijos. Džiaugiasi nauja kos radijo programos. Pradžia čiami pasivaišinti, pasilinks sėdėti ir klausytis ilgų pa
anūke seneliai Irena ir Algirdas lygiai 9 vai. vak. iš stoties 1450 minti, laimėti labai vertingų sakojimų. Vaikų muziejus turi
dovanų ir savo dalyvavimu rodyti pasaulį vaikų akimis,
P u t r i a i . naujieji L e m o n t o AM.
paremti Šv. Kazimiero kongre vaikai turi jaustis jo šeiminin
gyventojai ir Mirdza Lejins iš
Ne
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č
i
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i
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č
i
a
i
,
bet
ir
gacijos seseles, kurios tikrai kais ir kūrėjais. Čia jie galės
Leamington Kanados.
tolimiausių pasaulio užkampių nusipelniusios visų padėkos bei patys dalintis žiniomis, atrasti
„Draugas" p r i m e n a , kad lie žmones žino. k u r yra Chicago paramos už savo artimo meilės
daugybę jų laukiančių neištirtų
pos 28 d., sekmadienį, visi keliai Art institutas ir kokių meno ir švietimo darbus. Linksmybės
žemių ir piešdami, lipdydami,
ir gatvės veda tik j vieną vietą turtų jame sukaupta. Ar galima prasidės 11:30 vai.r. ir tęsis iki konstruodami, žaisdami ir vai
— į mūsų dienraščio pobūvį įsivaizduoti įdomesnę vietą 5 vai. popiet. Seselės pasirūpino, dindami suvokti savo ir savo
gamtoje, kuris vyks tėvų ma pokyliui, k a i p šio instituto kad malonių užsiėmimu nepri tautos vietą pasaulyje.
rijonų sodelyje, Čikagoje.
patalpos? Taigi kaip tik rugsėjo trūktų nei suaugusiems, nei
7 d., 6 vai. vak., Chicago Art vaikams (bus net atvežta įvai Šiuo metu muziejuje kuriama
A.a. P e t r o A b r o m a i č i o at
Institute patalpose Lithuanian rių gyvuliukų, kuriuos vaiku nauja programa, kurios pagrin
minimui pagerbti, O n a A b r o Mercy Lift ruošia „Artimo čiai galės paglostyti). Visuo dinis tikslas — ugdyti vaikų
m a i t i e n ė , Lemont IL, paauko
meilės meno" (argi gali būti menė kviečiama gausiai daly kūrybiškumą skatinant juos
jo „Draugui" 100 dol. Laiško iš
dalyvauti muziejaus veikloje,
kitas pavadinimas, kai vyksta vauti.
traukoje ji rašo: „Dėkoju Jums
domėtis savo tautos tradicijų,
toje vietoje?) pokylį, kurio
už įdomų ir plačios apimties kul
kultūros ir meno vertybėmis.
pelnas skiriamas džiovos vaistų
tūringą 'Draugą' ". Ši šeima parūpinimui ligoniams, ypač
V i e n a s s ė k m i n g i a u s i ų lėšų drąsinant fantazuoti ir pasianksčiau neužmiršdavo dienraš vaikučiams, Lietuvoje. Vietas t e l k i m o b ū d ų mūsų šventėms tikėti vaizduote,geriau suvokti
čio savo aukomis. Esame dėkin užsisakyti- galima jau dabar, ir įvairių labdaros organizacijų pasauliui aplink save. Kūrybos
gi velionio žmonai už skausme skambinant vakarais tel. 708- paramai yra laimėjimai. X tau- džiaugsmą vaikai t u r i pajusti
rašytus, stiprinančius mums žo 442-8297.
tinių šokių šventė taip pat anksčiau, nei praradę pasiti
džius, prasmingą a.a. vyro at
neapsiėjo be šio išbandyto me kėjimą savimi jie ištaria pirmąjį
minties įamžinimą.
todo. Dovanų paskirstymas ir „aš negaliu, nemoku". Drįsti
Visi „ k r e p š i n i o sirgaliai" laimingųjų bilietų traukimas kurti, reikšti savo mintis, jaus
x TRANSPAK
praneša: kviečiami p a m a t y t i Lietu- buvo liepos 5 d., susipažinimo mus, idėjas, s a v a r a n k i š k a i
„Per vasario mėn. pramonės vos-Graikijos krepšininkų rung vakare, Navy Pier, Chicago. mąstyti yra didžiausia vertybė,
produkcijos prekybos apimtis tynes pirmadienį, liepos 15 d., Štai tie laimingieji: I dovana, kurią reikia stiprinti vaikystėje,
Lietuvoje sumažėjo net 9.8%, 7 vai. vak.. Rosemont Horizon 500 dol.laimėjo Zigmas Grybi- kol jautrių sielų dar nevaržo
nes, brangstant maisto produk salėje. Bilietus galima užsi nas, O. Fallon, IL; II - 300 dol. mąstymo standartai. Muziejaus
tams, sumažėjo gyventojų gali sakyti per ..Ticketmaster" agen — Musonis iš Illinois; III — 200 programoje kurdami vaikai mo
mybė įsigyti net būtiniausias t ū r ą , p a s k a m b i n a n t '312) dol. — S. Krikenis, Oak Lawn, kysis drįsti fantazuoti apie tai,
IL, o 100 dol. laimėjo: Loretta ko nežino net suaugę, dalyvaus
prekes". Pinigai, s i u n t i n i a i ir 559-1212.
Kynas, So. Pasadena, FL, V. savo vaizduotėje atkuriamoje
k o m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą.
Vytuvis, Woodhaven, NY, Sau Lietuvos praeityje, taip labiau
Maisto siuntiniai. T R A N S 
Vyresniųjų lietuvių centre, lius Kuprys, Riverside, IL,
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
ją įsimindami, įvertindami.
..Seklyčioje", liepos 17 d., trečia Jonas Skladaitis, Philadelphia,
IL, tel. 312-436-7772.
Dabar muziejus kviečia 5-12
dienį, 2 vai. p.p., kalbės „Mar PA ir Mrs. C. Campe, Newtown,
(sk)
metų
vaikus į vasaros programų
gučio I I " radijo valandėlės CT.
ciklą
„Lietuvos istorija vaikų
x Pigiausi t e l e f o n i n i a i ry valdybos pirm., visuomenininke
akimis".
S u s i t i k i m a i vyks
š i a i s u L i e t u v a . Pastovūs Marija Remienė. neseniai vie
Anatolijus
S
i
u
t
a
s
,
Amerikos
šeštadieniais,
10-12 vai.:
įkainiai 24 vai. per parą, 7 šėjusi Lietuvoje. Ji pasidalins
dienas per savaitę. I Lietuvą — savo įspūdžiais. Visi maloniai lietuvių radijo programos ve- Liepos 27 d.: 1. išmoksime
tik 85 centai už minutę. Galite kviečiami ir laukiami vėsina dejas, kartu su savo žmona, šios įdomiai prisistatyti naujiems
skambinti bet kur u i JAV rįbų. moje ir svetingoje „Seklyčios" programos talkininke Sigita draugams ir drjsti bendrauti
Nereikia persirašyti iš vienos salėje: įdomiai praleisite laiką, Tyliene, išvyko atostogoms į su žmonėm nemokėdami jų kalKaliforniją, kur žada išbūti iki bos;
firmos į kitą. Naudojate spe pabendrausite su pažįstamais,
liepos vidurio. Dabar jo pro 2. žaisime žaidimus, mėgsta
cialų kodą. Jokių papildomų pasiklausysite žinių iš tėvynės.
gramos laidos y r a girdimos mus vaikų visame pasaulyje;
mėnesinių mokesčių. Kreipkitės Po paskaitos bus bendri pietūs.
kiekvieną sekmadienio rytą iš 3. piešime s v a r b i a u s i u s
lietuviškai pirmd.-ketvd. 8 - 10 Atvykite!
anksčiau įrašytos juostos.
Lietuvos įvykius, kad mūsų
v.v.
atstovybės
telefonu
piešiniai pasakotų Lietuvos
708-3864)556.
istoriją kitiems vaikams.
x Galiu p a d ė t i legaliai
Rugpjūčio 3 d.: 1. išmoksime
gauti „SOC. S E C U R m r kor
du linksmus senus lietuvių
t e l ę ir v a i r a v i m o leidimą
piemenukų žaidimus;
(DRIVER'S L I C E N S E ) . Ed
2. klausysimės pasakojimų
Šumanas, tel. 1-708-246-8241.
apie Lietuvos kunigaikščius,
(sk)
kad vaikai galėtų įsivaizduoti jų
asmenybes,
kiekvienas išsirink
x A.a. A r ū n o B a l t r u š a i č i o
tų
sau
įdomiausią
kunigaikštį ir
a t m i n i m u i , Adelė B a l t r u 
sukurtų
jo
skulptūrą
iš molio,
šaitienė atsiuntė $400 auką
gipso,
medžiagos
atraižų.
„Saulutei"'. Lietuvos vaikų glo
Rugpjūčio 10 d.: 1. žiūrėsime
bos būreliui, padėti vargs
senovės
Lietuvos pilių paveiks
tantiems vaikams Lietuvoje.
lų
ir
konstruosime
savas pilis iš
..Saulutė" dėkoja už auką ir
popieriaus, gipso ir kitos me
reiškia nuoširdžią užuojautą
džiagos kunigaikščiams, kurių
a.a. Arūno Baltrušaičio artimie
• • M i
skulptūrėles jau busime sukūrę;
siems.
Julija Smilgienė (kairėje) ir Sofija Plenienė, M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
2. žaisime žaidimus, ugdan
(sk) seserų rėmėju valdybos pirmininke ir vicepirmininkė.
čius
dėmesį ir greitą reakciją,
Nuotr. Zigmo Degučio
padedančius geriau pažinti
Advokatas Vytas Misiulis
vienas kitą.
79 W. Monroe. Suite 1300.
Chicago IL 60603
x
DĖMESIO
VIDEO!
APA
Po pamokėlių bus surengta
x ŽEMĖ
L
PRODUCIMIGRACIJOS KLAUSIMAI
T I O N S praneša, jog po ilgų ir RATŲ SAVININKAI! Nore vaikų sukurtų darbelių paroda.
Vizos pratęsimo, ,,žalios korte
sunkių derybų visos mūsų radi darni tikrai kokybiškai išversti jais bus papildoma Vaikų mules" gavimo, ir 1.1. Konsultuoja ir
jo laidos grąžinamos į seną, video įrašus iš Lietuvoje naudo- ziejaus ekspozicija. Kviečiame ir
padeda sutvarkvti dokumentus
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. jamos PAL sistemos į amerikie- jaunos dvasios tėvelius, norinValandos pagal susitarimą
balandžio
29 d. klausykitės tiškąją NTSC ir atvirkščiai, čius prisiminti vaikyste ir kū(312) 775-5752
mūsų laidų k a s d i e n n u o 10 iki kreipkitės į INTERVIDEO. Mū- rybos džiaugsmą. Registruotis
11 v.r. p e r WNDZ radijo stotį sų adresas: I N T E R V I D E O , skambinkite į muziejų telefonu
Advokatas
750
AM b a n g o m i s . Darbo die 3533 S. Archer Ave., Chicago, (312)582-6500. Iki greito susiGINTARAS P. ČEPĖNAS
nomis
siūlome informacinę IL 60609. Tel. 312-927-9091. tikimo!
M36 S Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629
STUDIJĄ R, šeštadieniais isto Sav. P e t r a s B e r n o t a s .
Eglė Ivinskienė
: bl. j šiaure nuo Balzeko muziejaus)
(sk)
rinę VERSME, o sekmadieniais
programos rengėja
Tel. 312-582-4500
x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 k u l t ū r i n ę - p r a m o g i n ę radijo
Tel. 708-301-4*66
St.
laidą VAIRĄ. WNDZ dirba m i n k l ą , a p l a n k y k i t e
x AMERICAN TRAVEL
Valandos pagal susitarimą
5.000 vatų pajėgumu ir laisvai C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W.
SERVICE nuo liepos 13 d.
p a s i e k i a I l l i n o i s , I n d i a n a , l l l t h St. Turime didelį pasirin
šeštadieniais b u s u ž d a r y t a .
Michigan
bei
Wisconsin kimą: matysite granito spalvą,
Advokatas Jonas Gibaitis
(sk)
lietuvius.
Visais
radijo dydį ir 1.1. Gaminame pamink
6247 S. Kedzie Avenue
x
Automobilio,
namų
ir
li
reikalais, įskaitant komercinius lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų
Chicago, IL 60629
gos
d
r
a
u
d
i
m
a
s
atvykusiems
iš
skelbimus, mirties pranešimus pageidavimą, brėžinius. Prieš
T e l . (1-312) 776-8700
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
astatant
DarDo vai nuo 9 iki 7 vai vak.
bei organizacijų žinutes, kreip- P
paminklą, galėsite tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
Šestad. 9 v.r iki 1 vai. d.
tis adresu: Ž E M Ė L PRODUC- apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa surance Agency, 9439 S. Ked
TIONS,
L I T H U A N I A N darytas, kaip buvo jūsų pagei zie Ave., E v e r g r e e n Pk., I L
ADVOKATAS
NEWS R A D I O 750, P.O. BOX dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 60805-2325. Tel. 708-422-3455.
Vytenis Lietuvninkas
1161 OAK P A R K , IL 60304, o Nelsonai. Tel. 312-233-6335.
(sk)
(sk)
4536 W. 63th Stre*t
redakcijos tel. 708-386-0556.
Chicago, IL 60629
x Travel C e n t r e , Ltd. siū x Baltic M i n u m e n t s , Inc.,
ŽEMĖ L PRODUCTINS (Skersai gatves nuo ,,Draugo")
vienintelis radijo informacinis lo skrydžius į Lietuvą ir vi 2621 W 71 Street, Chicago, IL
Tel. 312-284-0100
tinklas aptarnaujantis išeiviją 7 sus pasaulio kraštus pigiausio Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
Kasdien 9 v.r.—5 v.v.
dienas
per savaitę. Pasiklausy mis kainomis. Kreiptis į Te paminklai, žemiausios kainos.
šeštadieniais ir vakarais
r e s e L e s n i a u s k i e n ę , tel 847- geriausiomis sąlygomis.
kite!
pagal susitarimą
(sk) 5264)773.
(sk)
<sk)

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

Nuotr. Jono Kuprio
ŠOKIŲ ŠVENTE P A S
AMERIKIEČIUS

DRAUGO FONDAS

4545 VVEST 63rd STREET
JAV LB Kultūros tarybos pir
C H I C A G O , IL 60629
mininkės Alės Kėželienės pa
stangomis, apie šią X tautinių
TEL: 312-585-9500
šokių šventę buvo informuota
Čikagos spauda, radijas bei TV:
„Chicago T r i b ū n e " buvo iš
s p a u s d i n t a s pokalbis su A.
„Kelias tolimas, bet mielas", iš viso 600 dol., Burbank, FL.
K ė ž e l i e n e ir g r a ž i , d i d e l ė
n u o t r a u k a t a u t i š k a i s rūbais sako „Pajūrio daina". Kelias
Severinas ir Liucija Krutuliai,
p a s i p u o š u s i ų šokėjų. T a m e dar tolimas iki milijono Draugo iš viso 400 dol., Darien, IL.
pačiame laikraštyje šventė buvo fonde. Sėkmingai „nujojus" jo
Teodoras Mitkus, Chicago, LL.
paminėta (listing) Čikagos mies dalį — užbaigus pavasario vajų,
Kiti p a v a s a r i o į n a š a i
malonu žvilgterėti atgal ir pa
to renginių programoje.
S u 100 dolerių:
Šventė irgi buvo paminėta sidžiaugti, k a r t u su Draugo fon
do garbės nariais, nariais ir
Marija ir Jonas Šimonis (125
„Sun T i m e s " ir „New City".
„ D a i l y S o u t h t o w n " įdėjo rėmėjais, vajaus atneštu per dol.), iš viso 200 dol., Santa Bar
tautinių šokių šokėjų nuotrau 70,000 dolerių derliumi, su mili bara, CA.
jono antroje pusėje jau sutelk
ką ir paminėjo šventę.
Brigita Tamošiūnas, iš viso
Net septynis k a r t u s šventė tais 28,000 dolerių, su dienraš 200 dol., St. Pete Beach, F L .
Antanas ir Leokadija Kašu
buvo minima „Lerner Papers". čio „Draugo" paramai iš viso iš
bai, iš viso 200 dol., St. Peters„Southwest Herald" paminėjo mokėtais 102,000 dolerių.
Tautinių šokių šventę ir įdėjo
Didelė padėka už tai priklauso burg, FL.
t a u t . šokių nuotrauką bei pasi visiems, kurie per beveik trejus
Vasaros įnašai
kalbėjimą su A. Kėželiene.
metus, per tuos dešimtį vajų,
S u 1,000 dolerių:
Antrasis TV kanalas dalyvavo nešė ir nešė didesnius ar mažes
Vanda Prunskienė, g a r b ė s
š v e n t ė j e ir žiniose p a r o d ė nius indėlius į Draugo fondą,
kol pasiekėme pusę milijono. n a r ė , a.a. vyro chemiko Jono
ištraukas.
WNIB (klasikinės muzikos Nemažesnė padėka laukia tų, Prunskio atminimui, iš viso
s t o t i s ) p e r d a v ė l i e t u v i š k a s kurie per ateinančius vajus, ar 4,000 dol., Oak Lawn, LL.
S u 200 dolerių:
dainas, o WBEZ radijo perdavė be jų, toliau augins Draugo fon
pasikalbėjimą su A. Kėželiene dą iki milijoninio kapitalo.
Romas ir Angelė Nelsai, g a r 
ir Darium Polikaičiu apie Tau
Ši vasara palikta be specifinio b ė s n a r i a i , iš viso 1,000 dol.,
tinių šokių šventę.
vajaus, tačiau vasaros įnašai, Fullerton, CA.
S u 100 dolerių:
Visa ši reikiama tautinių kaip tie vasaros drugeliai, jau
Renius Dičius, Woodstock, LL.
šokių šventei buvo duodama pasiekė Draugo fondą. Jiems di
delis a č i ū . „Vasaros drugelių"
nemokamai.
Jonas ir Juzė Daugėlos, iš vi
A. Š m u l k š t i e n ė su įnašais į Draugo fondą lauk so 300 dol., Ormond Beach, FL.
sime ir toliau. Draugo fondas
Visiems nuoširdžiai dėkoja
atostogų neturi. Jo raštinė bus me.
x G r e i t p a r d u o d u v i e n o s ir atidarą, nors ir ne kiekvieną
Fondo iždininkas
dviejų š e i m ų namus Chicagoje dieną.
ir a p y l i n k ė s e . S k a m b i n k i t e
Po vasaros poilsio visus mie
RE/MAX R E A L T O R S , R i m a s
lus
„Draugo" skaitytojus vėl
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
pakviesime
į rudens derliaus
ba (708) 425-7161.
vajų.
APDOVANOTAS
tek),
GEDIMINO O R D I N U
x A. L. T a u t i n ė s s-gos gegu P a v a s a r i o „ M a t c h i n g F u n d "
žinė s e k m a d i e n į , liepos 21 d.
įnašai
Aktorius Vitalis Žukauskas,
Ateitininkų namų ąžuolyne.
Woodhaven,
NY, šiomis dieno
S u 200 d o l e r i ų :
Pradžia vidurdienyje. Pietūs
mis gavo iš Lietuvos Respub
bus tiekiami apie 1:30 v. p.p.
Regina ir Bronius Latožos, likos prezidento kanceliarijos
Bus linksma ir malonu. Visi g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,000 dol. vadovo kanclerio Andriaus Meš
kviečiami, visi laukiami.
Westmont, IL.
kausko telegramą, pranešančią,
(sk)
Dr. Ferdinandas Kaunas, gar kad Valstybės dienos proga
x P i r m ą k a r t ą A m e r i k o j e b ė s n a r y s, iš viso 1,600 dol., (liepos 6 d.) jis yra apdovanotas
ir Čikagoje viešintis meno an Westchester, IL.
„Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Jonas ir Ona Gradinskai, gar Gedimino" ordinu.
samblis „Ainiai" iš Kauno (va
d o v a s a k t . P . Venslovas), pra b ė s n a r i a i , iš viso 1,200 dol.,
džiugins Čikagos ir apylinkių Chicago, IL.
Dr. Vytautas Bieliauskas, iš SUSILAUKĖ N A U J A G I M I O
lietuvius l i e p o s 21 d., sekma
dienį. „Ainių" koncertas 12 vai. viso 650 dol., Cincinnati, OH.
Rasa ir Linas Veselkai bir
Gertrude ir Romas Šatas, iš
Pasaulio lietuvių centre Lemonželio
30 d. susilaukė sūnelio,
te, o 4 vai. p.p. — Jaunimo cent viso 850 dol., Sunny Hills, FL.
kuriam
duoti vardai Šarūnas,
Antanas ir Ona Juodvalkiai,
re Čikagoje.
Kazimieras,
Jonas.
(sk)
Be tėvų, naujagimiu džiaugia-,
x NAMAMS PIRKTI PA
x „ S a u l u t ė " , Lietuvos vaikų si močiutė Aldona Veselkienė,
S K O L O S duodamos mažais mė globos būrelis, dėkoja už aukas seneliai Bronius ir Juzė KrotdjU
nesiniais įmokėjimais ir priei padėti našlaičiams, invalidams (penktu vaikaičiu), dėdė Jonas
namais nuošimčiais. Kreipkitės vaikams, bei daugiavaikėms Veselka, teta Teodora Čipkienė,
į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , šeimoms Lietuvoje: Donald M. tetos: Ramunė, Jūratė, Danutė
2212 West C e r m a k R o a d . Tel. P e t k u s $ 1 0 0 , Nijolė Kers- ir Rasa. O ypač nauju pusbro
(312) 847-7747.
nauskaitė $20, J ū r a t ė ir Peter liuku džiaugiasi Rasa, Gintau
(sk) Fisher $120, Clevelando vyr. t a s ir Gaja Krokiai Stirbiai ir
x Dėmesio keliaujantiems į skaučių „Židinys" per Liudą Saulius Augustinas Gečas, taip
Lietuvą! Patikimas, sąžiningas Apanius $240 tęsia metinę pat pusbrolis Darius.
žmogus gali jus pasitikti oro paramą našlaičiui. Alma EricLinas ir Rasa, o dabar ir Ša
uoste ir pageidaujant, suteikti son $50 a.a. Arūno Baltrušaičio rūnas, Veselkai kuriasi Kana
transportaciją Lietuvoje. Dėl atminimui. Labai ačiū! „Sau doje, netoli Ganonoaue mies
informacijos skambinti: Povilui l u t ė " , 419 W e i d n e r Rd., Buf- telio, prie tūkstančio salų vie
V i s i n s k u i n u o 9 v.v. iki 12 falo G r o v e , I L 60089, tel. (847) tovės. Sodyba prie ežero ir aukš
n a k t i e s L i e t u v o s laiku, tel. 537-7949 arba (847) 541-3702. to kalno, kuri pavadino Ramby
011-370-2-75-20-27.
TAX ID #36-3003339.
nu Kitapus - kelio - Pikūnų
(sk)
<sk> žemė, miškas ir ežeras.
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IS ARTI IR TOLI

