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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Susitarimai su Rusija 
buvo rengiami visus 

metus 
Vilnius, lapkričio 26 d. (Elta) 

— „Kalbėti apie tai, kad lapkri
čio 18 d. pasirašyti Lietuvos ir 
Rusijos susitarimai rengti slap
tai ir apie juos niekas nežinojo 
— mažų mažiausia yra nekorek
tiška. Tai arba asmeninis neno
ras susipažinti su šiais doku
mentais, arba noras suklaidin
ti visuomenę", pasakė premje
ras Adolfas Šleževičius per lap
kričio 25 d. įvykusią spaudos 
konferenciją, įvertindamas ša
lies politikų kalbas, komentarus 
spaudoje apie praėjusios savai
tės Rusijos vyriausybinės dele
gacijos vizitą į Lietuvą ir jo 
metu pasirašytus dokumentus. 
Anot premjero A. Šleževičiaus, 
šie susitarimai buvo rengiami 
beveik metus, juos rengiant 
dalyvavo visos partijos, dėl jų ne 
kartą yra tartasi ir diskutuota. 

Daugiausia diskusijų sukėlė 
tranzitiniai karinės technikos 
pervežimai iš Karaliaučiaus 
srities į Rusiją per Lietuvą. Lap
kričio 18 d. buvo pasirašytas 
Rusijos ir Lietuvos vyriausybių 
susitarimas dėl Rusijos ginkluo
tųjų pajėgų.kariuomenės ir ka
rinių krovinių, išvedamų iš Vo
kietijos, tranzitinių vežimų. Jis 
galios iki 1994 m. gruodžio 31 
d., kai iš Vokietijos bus išvesta 
Rusijos kariuomenė. Tranziti
niai kariniai pervežimai vyks 
pagal Lietuvos įstatymus ir 
pagal tarptautinės teisės nor
mas ir paraiškas, kurias Rusi
ja pateikia Lietuvai prieš 12 
dienų iki kiekvieno vežimo. 
Kroviniai bus vežami tik per 
geležinkelio perkėlą. O dėl 
karinės technikos tranzito iš 
Karaliaučiaus srities į Rusiją 
bus nustatyta griežta tvarka. 
Kad ji atitiktų tarptautines nor
mas, į Lietuvą kviečiami užsie
nio ekspertai, pasakė premjeras. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius 

NATO akcen tavo svarbą 
realizuoti Lietuvos saugumo 

planą 

„Briuselyje nebuvo nė vieno 
neigiamo atsakymo", pasakė 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius lap
kričio 25-ąją įvykusioje spaudos 
konferencijoje sugrįžęs iš vizito 
į NATO būstinę. 

Pasak ministro, Briuselyje per 
dvi dienas įvyko 17 susitikimų 
su NATO vadovais ir karinin
kais. Labiausiai buvo akcentuo
jama Lietuvos saugumo koncep
cijos ir ka r inės doktr inos 
kūrimo ir praktinio realizavimo 
svarba. Krašto apsaugos minist

ras susitikime su NATO genera
liniu sekretoriumi Manfred 
Woerner perdavė prezidento 
Algirdo Brazausko nuomonę, 
jog Lietuva yra pasirengusi 
pasirašyti su NATO partnerys
tės ir bendradarbiavimo sutartį. 

Pasak Lino Linkevičiaus, 
NATO vadovai visiškai supra
to Lietuvos susirūpinimą dėl 
militarizuotos Karaliaučiaus 
srities. Atgarsio sulaukė mintis, 
jog tai ne tik Lietuvos, bet ir 
visos Baltijos jūros saugumo 
problema. Aptartos galimybės 
Lietuvos kariškius mokyti 
anglų kalbos, nuolatiniam dar
bui pasiųsti į NATO Ginkluo
tųjų pajėgų štabą Lietuvos arba 
Baltijos valstybių atstovą. 

Artimiausiu metu Krašto ap
saugos ministerija tikisi sulauk
ti NATO pasiūlymų dėl Lietu
vos karinės doktrinos, taip pat, 
paprašius NATO vadovams, pa
rengs sąrašą kariuomenės prob
lemų, kurias išspręsti galėtų 
padėti šis karinis blokas. 

Konstitucinis Teismas 
svars to Seimo dešiniųjų 

frakcijų bylą 

Lapkričio 25 d. Konstitucinis 
Teismas pradėjo nagrinėti bylą 
dėl Seimo narių grupės prašymo 
iš t i r t i , ar Seimo s ta tuto 
straipsnis, kuriame nustatoma 
frakcijų sudarymo tvarka, ati
tinka Respublikos Konstituciją. 

Pareiškėjai teigia, kad statute 
įtvirtintas leidimas registruoti 
frakcijas tik pagal daugiaman-
dačių apygardų rinkimų sąra
šus prieštarauja Konstitucijos 
59 straipsnio ketvirtajai daliai. 
Joje teigiama, jog eidami parei
gas Seimo nariai negali būti 
varžomi jokių mandatų. 

Dešiniųjų partijų atstovai 
Seime reikalavo, kad būtų 
įregistruoti atskiromis j a s 
delegavusių partijų frakcijomis. 
Tačiau jau po rinkimų priim
tame statute sakoma, jog Seime 
negali būti daugiau frakcijų, 
negu pagal sąrašus išrinktų par
tijų ar jų koalicijų. 

Seimo rinkimuose tokių pre
tendentų buvo 17, tačiau vietas 
Seime gavo tiktai penki: LDDP, 
Sąjūdžio koalicija, į kurią įėjo 
kelios partijos bei judėjimai, So
cialdemokratų Partija, Lietuvos 
Lenkų Sąjunga ir Krikščionių 
Demokratų Partija, Demokratų 
Partija bei Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos blokas. 

Jau po to, kai Konstitucinis 
Teismas gavo Seimo narių 
grupės pareiškimą, susikūrė 
Sąjūdžio bei Krikščionių Demo
kratų frakcijos. Seimo valdyba 
jas įregistravo. Nepriklausančių 
jokiai frakcijai Seimo narių liko 
nedaug. 

Konstitucinio Teismo posėdy
je, kuriam vadovavo jo pirmi
ninkas Juozas Žilys, ištirti šalių 
pateikti įrodymai, įvyko byloje 
dalyvaujančių asmenų ginčai. 
Pareiškėjus atstovavo Seimo 
narys Andrius Kubilius, suin
teresuotąją pusę — Seimo pir
mininko pavaduotojas Juozas 
Bernatonis. 

Teismo sprendimas bus pa
skelbtas lapkričio 26 dieną. 

Įkur ta periodinės spaudos 
leidėjų organizacija 

Jkurta Lietuvos Periodinės 

Amb. Eidintas sušaukė 
pasitarimą su Lietuvos 

konsulais 

JAV prezidentas Bill Clinton sveikina James Brady lapkričio 24 d., JAV Senatui pagaliau 
pravedus jo vardu pavadintą įstatymo projektą, kuriuo bus reikalaujama, kad norintys pirkti 
Šautuvus visose JAV turės palaukti bent penkias dienas, kol bus pasitikrinta su policija, ar jiems 
galima parduoti ginklą. Už jų stovi JAV vyriausia prokurorė Janet Reno, viceprezidentas Al Gore 
ir Brady žmona Sarah. 

JAV Senatas svarsto 
Rusijos remiamą JAV 

įstatymą 
VVashington, DC, lapkričio 

22 d. — JAV Kongreso Atstovų 
rūmai neseniai patvirtino ne tik 
Baltijos šalims, bet ir JAV-oms 
pavojingą JAV įstatymo projek
tą H.R. 3000, pramintą 
„F.R.I.E.N.D.S.H.I.P. R US". 
Kad galima būtų sudaryti tokią 
jo pilno pavadinimo santrauką, 
įstatymo projektas formaliai 
buvo pavadintas „Act For Re-
form In Emerging New Demo-
cracies and Support and Help 
for Improved Partnership with 
Russia, Ukraine and other New 
Independent States" — maž
daug išeitų: „Įstatymas remti 
besivystančias naujas demokra
tijas ir pagalba gerinti santy
kius su Rusija, Ukraina ir kito
mis naujomis nepriklausomo
mis valstybėmis". 

Šis įstatymas iš tikrųjų, ta
čiau, yra labai pavojingas nau
joms demokratijoms, nes jis 
ignoruoja faktą, kad dabartinėje 
Rusijoje toli gražu nėra išnyku
sios jėgos, norinčios smurtu ats
tatyti Sovietų Sąjungą. 

Praėjo lengvai, be 
pasipriešinimo 

Kaip savo pranešime aprašo 
Amerikos Lietuvių Tarybos ats
tovas Washingtone Vincent Bo-
ris, Atstovų rūmuose šis pro
jektas , stipriai remiamas 

prezidento Clinton adminis
tracijos, buvo lengvai priimtas, 
beveik nesulaukdamas jokio 
pasipriešinimo. Vienintelis 
pareiškęs pasipriešinimą 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų 
komitete buv^iongresroanas 
Dana Rohrbacher (R-CA). Da
bar šis projektas yra svarsto
mas JAV Senate ir ten taip pat 
nesutinka jokio pasipriešinimo. 
Bet dar yra laiko įtakoti 
senatorius, kad jų priimtoje ver
sijoje būtų išbraukti ar bent 
sušvelninti pavojingiausi JAV-
oms ir Baltijos šalims dalykai. 

Clinton administracija, rašo 
Vincent Boris, sukuria vaizdą, 
lyg šiuo įstatymu norimi įvesti 
pakeitimai tėra tik paviršuti
niški, kurių tikslas tik pataisy
ti įstatymus, kad jie atspindėtų 
faktą, kad nebėra nei Sovietų 
Sąjungos, nei Komunistų parti
jos. Iš tikrųjų šiuo įstatymu 
Kongresas ketina atšaukti visą 
eilę JAV nacionalinį saugumą 
užtikrinančių įstatymų dėl klai
dingai susidarytos nuomonės, 
jog nebėra reikalo budėti dėl 
buvusių sovietinių karo pajėgų, 
Rusijos karinės žvalgybos ar 
KGB grėsme?. Šių JAV nacio
nalinio saugumo įstatymų at
šaukimo projektą varo ne pačios 
JAV nacionalinio saugumo in
teresų kruopšti analizė, bet 
Rusijos valdžios reikalavimas, 

kad JAV atšauktų savo „Šaltojo 
karo įstatymus", tuo įrodydama 
savo nuoširdumą remiant refor
mas Rusijoje, rašo ALTo atsto
vas Washingtone. 

Atšauks apribojimus rusų 
veiklai Amerikoje 

Spaudos Leidėjų Asociacija. Jos įnga juridinė jėga kalbėsimės 
steigiamasis suvažiavimas lap- su įstatymų leidėjais ir vykdo-
kričio 24-ąją įvyko Vilniuje, 
Žurnalistų sąjungos rūmuose. 

Suvažiavime dalyvavo beveik 
septynios dešimtys šalies leidėjų 
ar jų įgaliotų atstovų, kurie pat
virtino naujosios organizacijos 
įstatus, išrinko vadovybę. Lietu
vos leidėjų asociacijos preziden
tu išrinktas savaitraščio „Kalba 
Vilnius" vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojas Rimantas 
Šukys. Asociacijos viceprezi
dentas tapo opozicinio dienraš
čio „Lietuvos aidas" vyriau
siasis redaktorius Saulius 
Stoma ir valdančiosios partijos 
poziciją remiančio laikraščio 
„Tiesa" vyriausias redaktorius 
Domas Šniukas. 

„Periodinės spaudos leidėjų 
asociacija — tai juridinių as
menų organizacija, kurios tiks
las yra ginti ekonomines ir poli
tines spaudos teises", pasakė D. 
Šniukas. „Nuo šiol, kaip vien-

mąja valdžia, derėsimės su paš
tu bei kitomis spaudos platini
mo tarnybomis, spaustuvėmis. 
Planuojame įstoti į Tarptautinę 
Leidėjų Asociaciją, iš kurios 
tikimės juridinės ir kitos para
mos". 

„Asociacija, kurioje pagal ben
drus spaudos laisvės gynimo 
principus susivienijo skirtingų 
pažiūrų laikraščiai, turėtų tap
ti pavyzdžiu ir mūsų politi
kams", pasakė naujos organiza
cijos viceprezidentas. 

Lietuvos Periodinės Spau
dos Leidėjų Asociacijos narių 
sąraše nėra didžiausių šalies 
dienraščių - „Lietuvos ryto" 
ir „Respublikos" leidėjų. 

Spaudos kontrolės valdybos 
duomenimis, šiuo metu Lietuvo
je leidžiami 437 laikraščiai, 219 
žurnalų, įregistruota apie 600 
leidyklų. 

Vadinamame , .FRIENDSHIP R 
US" įstatyme reikalaujami pa
keitimai parodo, kodėl Krem
lius taip aktyviai propaguoja jo 
pravedimą. Jame reikalaujama 
šių dalykų: 

• Atšaukti įstatymą, kuriuo 
reikalaujama, kad asmenys, 
JAV-ose veikiantys buvusių So
vietų Sąjungos nurodymais ar 
esantys jų agentais registruo-
tųsi kaip tokie JAV Teisingumo 
departamente. 

• Atšaukti įstatymą, pagal 
kurį neleidžiama buvusios 
Sovietų Sąjungos šalims par
duoti Strateginės Gynybos 
Inciatyvos techinikos ir rei
kalaujama, kad su tuo ryšio 
turinčiuose reikaluose daly
vautų JAV Kongresas. 

• Atšaukti reikalavimą, kad 
JAV valdžia patikrintų ant 
aukščiausio pakilimo VVashing-
ton, DC, apylinkėse — Mt. Alto 
pastatytos naujos Rusijos am
basados elektronino šnipinėjimo 
įrengimus. 

• Atšaukti apribojimą, kiek 
Rusijos valdžios pareigūnų gali 
būti JAV-ose. 

• Atšaukti reikalavimą, kad 
JAV Gynybos departamentas 
peržiūrėtų ir patvirtintų kokia 
karinė technika yra parduoda
ma Rusijai. 

• Panaikinti JAV Kongreso 
padarytą išvadą, kad šalys, 
kurios nekooperuoja, prižiū
rėdamos, kad būtų laikomasi 
COCOM apribojimų, eksportuo
jant ginklus ar jų techniką 
Vakarams priešiškoms šalims, 
pažeidžia JAV saugumą. 

• Atšaukti JAV Valstybės 
Departamento pranešimus apie 
„disinformaciją ir spaudos ma
nipuliavimą". 

Ryšium su paskutiniuoju 
punktu, KGB pareigūnas spau
dos informacijai Yuri Kobaladze 
spalio 3 d. prisipažino, kad KGB 
ir toliau naudos disinformaciją 
žinių tarnybose kaip „labai 
svarbų įrankį" valdžios poli
tikai pravesti. 

VVashington, DC, lapkričio 
24 d. — Kaip praneša Lietuvos 
ambasada Wasbingtone, lapkri
čio 19 d. ambasadoje įvyko 
Lietuvos konsulinės tarnybos 
Amerikos žemyne pasitarimas. 
Jame dalyvavo karjeros ir 
garbės konsulai bei Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
(URM) atstovai: neseniai amba
sadoriumi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose paskirtas dr. Alfonsas 
Eidintas; URM Konsulinio de
partamento direktorius Riman
tas Šidlauskas; URM Finansų 
skyriaus vedėjas Jurgis Akro-
mas; generalinis konsulas New 
Yorke Leonas Kučinskas; gar
bės generaliniai konsulai: Chi-
cagoje Vaclovas Kleiza, Los 
Angeles — Vytautas Čekanaus
kas, Toronte, Kanadoje — Haris 
Lapas, Buenos Aires, Argenti
noje — Algimantas Rastauskas; 
ir Lietuvos ambasados Caracas, 
Venesueloje, darbuotojai Anta
nas Šulcas ir Antanas Baronas. 

Sveikinimo žodį tarė ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas. Jis 
supažindino pasitarimo daly
vius su esama padėtimi ambasa
doje, pažymėdamas, kad dideli 
jos sudėties pakitimai nenutrau
kė jos darbo, jog ambasada 
veikia normaliai. Ambasadorius 
Eidintas pareiškė, kad be 
Lietuvos valstybės atstovavimo 
JAV, jis tęs bendradarbiavimo 
su išeivijos organizacijomis bei 
fondais tradicijas, pakvietė 
konsulus glaudžiau bendra
darbiauti, padedant išlaikyti 
lietuvybę Amerikos žemyne, 
rūpintis išeivijos kultūrinio 
paveldo išsaugojimu. Ambasa
dorius paragino konsulus pa
laikyti tampresnius ryšius su 
ambasada VVashingtone. Jis 
taip pat pasakė, kad žino didelį 
išeivijos nepasitenkinimą Lie
tuvos pilietybės atstatymo ar 
įgijimo įstatymais ir pažymėjo, 
kad pilietybės suteikimo pa
lengvinimo ir išplėtimo darbą 
jis laikys vienu iš pagrindinių 
savo, kaip ambasadoriaus, dar
bo prioritetų. 

Pasitarime detaliai aptarti 
konsulinio darbo klausimai. 
Konsulams pateikta išsami in
formacija apie juridinių pa
slaugų kontoras, kurios tvarko 
palikimų ir kitus svarbius išei
vijai klausimus. Be to, konsulai 
buvo informuoti apie galimybę 
naudotis Lietuvoje kreditinėmis 

kortelėmis ir supažindinti su 
bankų rekvizitais JAV, per ku
riuos galima tvarkyti įvairius 
finansinius reikalus Lietuvoje. 
Konsulams perduota ir nau
jausia medžiaga vaikų iš Lietu
vos įvaikinimo klausimais. 

Atskirai kalbėta apie gali
mybę nuolat apsigyventi Lietu
voje — tai įmanoma imigracijos 
įstatymo nustatyta tvarka, per 
imigracinę kvotą arba turint 
„Teisės į Lietuvos pilietybę 
išsaugojimo" pažymėjimą. 
Abiems atvejais būtina for
malizuoti savo santykį su 
Lietuvos valstybe, išsiimant 
imigracijos departamento lei
dimą nuolat gyventi Lietuvoje, 
kad jo savininkas patektų į 
Lietuvos gyventojų registrą. 

Pasitarime svarstyti ir Lie
tuvos pilietybės problema. Kon
sulams įteikta apie 150 pasų 
išeivijos lietuviams, kurie bus 
išduodami per Generalinį kon
sulatą New Yorke. Aptarti do
kumentų pilietybei atstatyti 
pateikimo trūkumai. Pasitari
mo dalyviai vieningai pritarė 
svarstomam Pilietybės įstatymo 
pakeitimo projektui, numatan
čiam teisę, neatsižvelgiant į jau 
turimą pilietybę, gauti (atsta
tyti) Lietuvos Respublikos 
pilietybę ne tik lietuvių kilmės 
asmenims, okupacijos laikotar
piu turėjusiems pasitraukti iš 
Lietuvos, bet ir jų tiesioginiams 
palikuonims (vaikams). 

Pasitarime susitarta kaip pa
greitinti pasų gavimo bei išda
vimo procedūrą. Pasitarimo da
lyviai siūlė netaikyti muitų 
grįžtantiems nuolat gyventi į 
Lietuvą. Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerijos atstovai su pa
sitenkinimu pabrėžė, kad jau 
gauti ir bus atvežti į Lietuvą 
visi JAV saugoti prieškarinio 
Lietuvos aukso rezervo doku
mentai. 

I šbrauks istorines Kongreso 
rezoliucijas 

Be to, rašo Vincent Boris, 
Atstovų Rūmų pravestoje šio 
įstatymo versijoje bus išbrau
kiamos „Sense of Congress" 

rezoliucijos, kuriose buvo 
pasisakyta dėl laisvės Rytinės 
Europos bei Baltijos šalyse, 
gyvenančiose Jaltos sutarties 
poveikyje; dėl Maskvos repre
sijų tikėjimo laisvės ir žmogaus 
teisių sirtyse; dėl sovietinės 
agresijos Angoloje ir Afganista
ne. 

JAV pabaltiečių veikėjai VVa
shingtone šiuo metu stengiasi 
mobilizuoti spaudimą Senato 
nariams, kad būtų atidėtas 
balsavimas dėl šio įstatymo pro
jekto, kol daugiau jų sričių 
balsuotojų turės progą dėl jo 
pasisakyti. 

Bandant sušvelninti šio įsta
tymo poveikį, rašo ALTo ats
tovas, prie svarstomo projekto 
yra pridurta pataisa, kuri 
leistų VVashingtone pastatyti 
paminklą komunizmo aukoms. 
Pagal ją paminklas būtų finan
suojamas iš privačių šaltinių, 
bet duotų Kongreso leidimą ji 
pastatyti, nes be tokio leidimo 
iš viso negalima VVashingtone 
statyti paminklų. 

Amb. Eidintas įteikė 
dokumentus 

JAV-oms 
VVashington, DC, lapkričio 

24 d. — Lietuvos ambasadorius 
VVashingtone dr. Alfonsas Ei
dintas lapkričio 24 d. įteikė svo 
skiriamųjų ir amb. Stasio Lozo
raičio atšaukiamųjų raštų kopi
jas JAV Valstybės depratamen-
te protokolo šefo pavaduotojui 
Richard Gookin. 

Kaip praneša Lietuvos amba
sada, pagal JAV nusistovėjusią 
diplomatinio protokolo prakti
ką, po šio įteikimo naujasis am
basadorius tampa diplomatinės 
atstovybės vadovu de facto ir 
turi teisę dalyvauti oficialiuose 
valstybiniuose bei diplomati
niuose renginiuose ir oficialiai 
susitikti su aukščiausiais JAV 
ir kitų valstybių valdžios pa
reigūnais. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus, 
Maksimas, Girdutė. Vylius. 

Lapkričio 28 d.: Pirmasis 
Advento sekmadienis; Steponas. 
Jokūbas, Valerijonas, Rimgau
das. 

Lapkričio 29 d.: Saturninas,, 
Iluminata, Daujotas, Vėla. 

Lapkričio 30 d.: Šv. Andrie 
jus apaštalas; Justina, Links-
muolė, Vytartė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

SU AUKA - JAUTRŪS LAIŠKAI 
„Šiaip taip pavyko sutaupyti 

šimtuką, kurį perduokite Lie
tuvos ateitininkams. Ši mano 
auka — 1938 m. įstojusiems 
šatrijiečiams prisiminti, kurie 
ruošėme straipsnius kultūros 
klausimais katalikų spaudai, 
talkinome redakcijoms, rinkda
vomės pas kun. Stasį Ylą aptar
ti kovą su laisvamanybe; pas 
Juozą Ambrazevičių (Brazaitį) 
rinkomės kultūros klausimus 
svarstyti ir straipsnius rašyti — 
„Panevėžio garsui", „Žemaičių 
Prieteliui" ir kitiems, nes jiems 
trukdavo rašančiųjų. 

Sovietų okupacijos ir vokiečių 
karo metu virtome pogrindžio 
archyvų „brisiais" ir spaudos 
bendradarbiais. Vieni slapstė-
mės, kitus suėmė, o naujos bol
ševikinės okupacijos metu veik 
visi buvo sunaikinti. Juos prisi
mindamas, taupiau, ir tą čekutį 
kurį skiriu atminčiai a.a. Re
ginos Bakševičiūtės (moksl. 
ateitininkų pirmininkei, 1939 
-40 m.), atminimui a.a. Mamer
to Indriliūno, kuris žuvo 1945 
m.; a.a. Bronių Krivicką, buvusį 
„Ateities" redaktorių prisi
minti". Pasirašo Ant. M. iš Bos
tono. 

Naujajai ateitininkų kartai, 
vaikais atvežtai į šį kraštą, ar 
čia jau gimusiai, laiško turinys 
nesukels tokių jausmų, kaip vi
siems tiems, anais laikais kar
tu dirbusiems ir veikusiems 
Tėvynės labui. Tokius šiandien 
jaudinančiai veikia, kad jau vy
resnio amžiaus sulaukęs, eilinis 
JAV pilietis lietuvis, gyvenąs iš 
pensijos, skiria santaupų šimti
nę draugų atminimui, su ku
riais kartu dirbo gražiai Lie
tuvos ateičiai. 

Todėl tokia šimtinė, sutau
pyta prisiminimui bendramin
čių, yra brangi, ypač ir tuo, kad 
atveria plyšelį į mūsų tautos 
praeitį, į tautos varganą šio 
amžiaus istoriją. 

Anų laikų Lietuvos mokykla 
išaugino ir paruošė daug pro
fesionalų nepriklausomos vals
tybės gyvenimui ir jos progre
sui. Ateitininkų organizacijos 
pastangomis išaugo daug dvasi
ninkų Katalikų Bažnyčiai ir 

daug tvirtų asmenybių krašto 
bei žmogaus gerovei kelti. 

Tokie asmenys, dėl karo 
audrų atsidūrę svetimuose kraš
tuose, lietuvybei žūti neleido. 
Kūrė lietuviškas mokyklas lie
tuvių kalbai išlaikyti, stiprino 
lietuviškas parapijas; atkūrė 
jaunimo auklėjimosi organiza
cijas; stengėsi ir subūrė visus 
išblaškytuosius į vieną lietu
višką bendruomenę; kūrė sto
vyklas, kad jaunimas vasaros 
metu būtų lietuviškoje aplinko
je, ir visokiomis priemonėmis 
stengėsi bei stengiasi palaikyti 
lietuvybę ne tik lietuviškose, 
bet ir mišriose šeimose. 

Tokie tad asmenys šiandien ir 
Lietuvoje turėtų susilaukti 
„įamžinimo" lygaus tautos poe
tams ar kitokio literatūrinio 
žanro atstovams, nes tie žmonės 
vežė mūsų tautos išsilaikymo 
vežimą visokiomis priemonėmis 
ir konkrečiais, tam reikalui 
tarnaujančiais darbais, kurie 
pareikalavo labai daug asmeni
nės aukos ir pasišventimo dėl 
vieno mums brangaus tikslo — 
neduoti lietuvybei užmigti ar iš 
viso numirti. 

Šiandien daugelio tų tautos 
didvyrių, padėjusių pagrindus 
mūsų tautos išlikimui sveti
muose kraštuose, jau nebėra, o 
kiti jau ir nebepajėgūs aktyviai 
reikštis, bet juos dar gyvus 
palaidoti čia nedera. Jų vardai 
ir darbai turi būti ryškūs. 

Didvyriais juos vadinant, į 
kabutes žodis neimamas, nes jie 
tokie buvo. Šiandien mes jų dar
bo vaisiais didžiuojamės, nes be 
jų darbo nebūtų ir šių dienų 
jaunesnės kartos veikėjų. 

Tai va, kokie jausmai užplūs
ta, kai su auka, skirta Lietuvos 
jaunimo gėrovai, ateina šiltas 
žodis ir gražaus bei prasmingo, 
kartu dirbusių Tėvynės gerovei 
draugų prisiminimo pavyzdys. 

Jei kas gali aukomis šį darbą 
paremti, prašomi jas siųsti per 
Ateitininkų Federacijos fondą, 
adresu 12690 Archer A ve., Le-
mont, IL 60439. Čekiai rašomi 
Lith Cath Fed. ATEITIS, Inc. 

Jadv. Damušienė 

ČIKAGOS SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Pirmas šių metų Čikagos sen- renginius, kita, kuri rūpintųsi 
draugių ateitininkų susirin
kimas įvyko sekmadienį, spalio 
23 d., Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Susirinkimą pravedė 
dr. Edmondas Saliklis, kurį 
Ateitininkų Federacijos Centro 
valdyba įgaliojo atgaivinti jau-

labai daug lietuvių tarp 25-45 
metų amžiaus, buvusių aktyvių 
ateitininkų, dabar nutolusių 
nuo ateitininkų veiklos. Dr. 
Saliklis sutiko bandyti sukurti 
veiklą, kuri pritrauktų nors dalį 
šio amžiaus žmonių. Bandyda
mas nustatyti, kokie yra šių 
žmonių interesai bei pageida
vimai, dr. Saliklis paruošė 

Moksleivių chorelis gieda susikaupimo metu Dainavos stovykloje. Iš k. — Amanda Ragauskaitė, 
Vilija Gražulytė, Janina Braune, Janina Adickaitė, Ingrida Latožaitė, Lidija Polikaitienė, Kris
tina Mataitė, Krista Šilimaitytė ir Auksė Grigaliūnaitė. Nuotr. Rimos Polikaitytės 

LOS ANGELES SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Konferencija ir įspūdžiai 
iš Lietuvos 

Los Angeles Ate i t in inkų 
sendraugių metinis susirin
kimas įvyko spalio 24 d. ar
chitekto Roberto ir Marytės 
Newsom namuose. Susirinkimo 
da lyv ia i buvo pava i š in t i 
skaniais užkandžiais ir kava. 
P a s k u i i šk l ausy t a ke l e t a s 
pranešimų. Rugsėjo 3-5 d. į 
Lemontą ir Čikagą rinkosi iš 
visur ateitininkai konferencijon 
aptarti rūpimus klausimus. Čia 
vyko paskaitos, simpoziumai, 
diskusiniai posėdžiai, akademi
ja pagerbti kun. Stasį Ylą, 
praėjus dešimčiai metų nuo jo 
mi r t i e s . Apie konferenciją 
k o n d e n s u o t a i kalbėjo joje 
dalyvavęs Almis Kuolas. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
pasikeitė ateitininkų misija. 
Konferencijoje buvo ieškoma 
naujų veiklos kelių ir būdų. 
Federacijos centras turėtų būti 
Lietuvoje. Apie ta i bus svars
toma ateinančiais metais liepos 
mėn. įvyksiančiame kongrese 
Lietuvoje. Paskutiniaisiais me
tai Ateitininkų federacijos va
dais buvo pasižymėję veiklūs 
visuomenininkai. Buvo keliama 
mintis, kad sekantis Federaci
jos vadas būtų ideologas filosofas. 
Ideologijos atžvilgiu ateitinin
kai, gyvenantieji JAV, dėl su
prantamų skirtingų gyvenimo 
sąlygų, yra stipresni už Lie
tuvos ateitininkus. 

Dr. Z. Brinkis buvo Lietuvo
je, kai tenai vystėsi du svarbūs 
įvykiai: išvesta rusų kariuo
menė ir lankėsi popiežius Jonas 
Paulius II. Išvedant kariuome
nę, didelio entuziazmo nebuvo 

jaučiama, nes matyt, gyventojai 
su tuo buvo apsipratę. Įvykius 
stebėjęs per televiziją. Ta proga 
kalbėjęs opozicijos lyderis V. 
Landsbergis, ambasadorius C. 
Stankevičius. 

Su dideliu entuziazmu buvo 
sutiktas popiežius Jonas - Pau
lius II. Didelį įspūdį padarė jo 
kalbos lietuviškai. Minios 
žmonių susirinko Vingio parke. 
Sporto stadione Kaune popie
žius susitiko su jaunimu, kuris 
jį sveikino: „Jonai Pauliau, mes 
mylime Tave". Popiežius buvo 
labai susijaudinęs lankydamas 
Kryžių kalną ir prie vieno 
kryžiaus radęs įrašą, kad 
kryžius pastatytas, prašant jam 
sveikatos, kai jis buvo pasi
kėsintojo sužeistas. Tikėtasi, 
kad į Lietuvą atvyks pusė mili
jono Lenkijos maldininkų, bet 
tiek nebuvo. Saugumo sumeti
mais buvo pastatytos barikados 
ir vyko griežta kontrolė. 

Dr. Z. Brinkis lankėsi ir vai
kų, sergančių tuberkulioze, li
goninėje. Daug vaikų yra šia 
liga sergančių ir besigydančių. 
Atrodo, vaikučiai, pradedant 2 
metų iki 16 m., švariai aprengti. 
Veikia mokyklėlė. Vaistų turi. 

D. Polikaitienė praėjusią 
vasarą lankėsi Lietuvoje su pe
dagogų organizacija. Ji dau
giausia pasakojo apie Berčiūnų 
ateitininkų stovyklą, į kurią iš 
visos Lietuvos miestų susirenka 
jaunimas, kad geriau pažintų 
Dievą ir ugdytų meilę Lietuvai. 
Stovykla rūpinasi kun. Rimas 
Gudelis, šios stovyklos dvasios 
vadas ir administratorius. Sto
vykla yra 7 kilometrai nuo 
Panevėžio. Labai graži vieta. 
Jaunas pušynas. Čia nepriklau

somos Lietuvos laikais buvo 
pastatyta vysk. Paltaroko vila 
kunigams. Sovietų laikais čia 
buvo komjaunimo stovykla. Bu
vo bažnytėlė (arch. J. Muloko 
projektas). Bolševikų laikais 
bažnytėlė nugriauta, dabar vėl 
atstatoma. Ji tarnaus stovyk
lautojams ir apylinkės gyven
tojams. Stovyklos pastatas 
remontuojamas, reikia pageri
nimų, bet trūksta pinigų. 

Apie a t e i t in inkams lėšų 
telkimą, stovyklų ir veiklos 
paramą Lietuvoje kalbėjo J. Va-
lukonis. Buvo kalbama ir kitais 
einamaisiais reikalais. Dalyviai 
nė nepajuto, kai prabėgo tre
jetas valandų. Sukalbėję maldą 
ir atsisveikinę, skubėjo į namus. 

Ig. M. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 

Rez. (1-312) 776-7679 
Kab. (1-312) 562-6221 

Valandos susitarus 

jaunųjų sendraugių ateitininkų 
atgainimu. Dauguma pasisa
kė už vieną valdybą. Nors 
formalią valdybą teks sudaryti 
netolimoj ateityje, jaunųjų 
sendraugių atstovai dirbs kar
tu su vyresniais sendraugiais ir 

nųjų sendraugių veiklą Čika- su buvusios Čikagos sendraugių 
goję. Čikagos apylinkėse gyvena valdybos nariais. 

Antroje susirinkimo dalyje 
dr. Audrius Plioplys mus su
pažindino su savo atradimais 
apie M.K. Čiurlionį. Nors 
Čiurlionis yra vienas garsiausių 
Lietuvos menininkų, dr. 
Plioplys teigia, kad negalime 
laikyti Čiurlionio pirmuoju 
abstrakcionistu, kaip Alexis 
Rannit paskelbė savo knygoje 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
FONDO ŽINIOS 

Ateitininkų federacijos fondas 
praneša, kad aukos, kad ir 
stambesnės, nebus skelbiamos 
atskirais skelbimais, ir štai dėl 
ko — pareikalauja nemažo mo
kesčio už juos. 

Ateitininkų Fed. fondas yra 
daugiau trumpalaikis, kol kas 
labai svarbių uždavinių spren
dimams įvykdyti, todėl kiek- do didžiausią AČIŪ už teikia 
vienas doleris, gautas grynai i mą paramą jos loikalingie 
tam tikslui, pasidaręs labai 
brangus. Darbas šio fondo ribose 
nėra apmokamas, tik dirban
čiųjų laiko auka vykdomas, ir 
džiaugiamės tuo, kad yra ne
mažai talkininkų, tikinčių šios 
paramos rezultatais. 

Ateinančią savaitę ir vėl bus 
duotas spaudai antrasis Atei
tininkų Fed. fondo aukotojų 
sąrašas. Sąrašo sudarymui šį 
kartą pagalbon atėjo prof. Pr. 
Dovydaičio fondo pirmininkas J. 
Kavaliūnas (fondas veikia Lie
tuvoje). Šis visų aukotojų 
sąrašas talpina Federacijos fon-

trumpą anketą, kurios rezulta- apie Čiurlionį. Toks netikslus 
tai padės nustatyti tolimesnę Čiurlionio įvertinimas padarė 
veiklą. 

Šiuo metu dr. Saliklis dirba 
kartu su adv. Vilija Dėdinaite 
ir Rūta Končiūte-Salikliene, bet 
jis nori pritraukti daugiau 
žmonių j šią iniciatyvinę grupę. 
Šiame susirinkime vyko disku
sijos apie Čikagos sendraugių 
ateit ininkų valdybą. Buvo 
svarstoma, ar verta turėti dvi at
skiras valdybas — vieną tvar
kyti tradicinius ateitininkų 

daug žalos, nes meno istorikai 
tik puola Rannito išvadą ir 
nekreipia daugiau dėmesio į 
Čiurlionio darbus. Dr. Plioplys 
teigia, kad Čiurlionio meninės 
šaknys yra simbolizme, kad 
reikia nagrinėti, iš kur Čiur
lionis sėmėsi idėjas ir kokią 
įtaką jis turėjo savo laiku. 
Čiurlionio darbai buvo rodomi 
keliose svarbiose parodose Euro
poje 1910 ir 1912 m. Apie juos 

buvo rašyta garsiuose Europos 
meno žurnaluose, bet apie tas 
parodas ir tuos straipsnius net 
ir meno istorikai Lietuvoje 
anksč iau nežinojo. Tur ime 
didžiuotis Čiurlioniu, bet reikia 
įvertinti vietą meno istorijoje 
tokią, kokia ji yra, ne tokią kaip 
mes norėtumėm, kad ji būtų. 

Sendraugių ateitininkų atei
nantį susirinkimą numatome 
gruodžio mėnesio pradžioje. Ra 
giname visus ateitininkus daly 
vaut i Ateit ies savaitgalyje 
lapkričio 5-7 dienomis vyksian
čiame Jaunimo centre ir Atei
tininku namuose. 

š i ems . 
Greitu laiku ir vėl pasieks 

aukotojus laiškai. Atkreipkite 
dėmesį į jų turinį. Šiandien, 
beskęsdami aukų tvane, nepa-
skęskime be dėmesio reikalin
giausiems, kuriuos dažniausiai 
nurodo pats sąžinės balsas, ypač 
tada, kai kišenėse jau pradeda 
stūgauti vėjai. 

-jdv-

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Studentai ateitininkai Čika
goje gruodžio 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Jaunimo centre 
ruošia ateitininkų kūčias. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Apie jūsų dalyvavimą iš 
anksto praneškite Valerijai 
Žadeikienei, tel. 708-424-4150. 
Visi laukiami, kad galėtume 
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ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-4200 
Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ex: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Vai. 9-5 kasdien 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldge Med. Center 

9830 S. Ridgeland Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63 r d St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitar imą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus <r kraujo ligos 

Jechirurgmis išsiplėtusiu venų gydymas 
540 S. Pulaski Rd. . t e l . 312-585-2802 

Pirm., antr . penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv. 10 v.r 7 v v.. trečd 
šeštd 10 v r — 2 v p.p. 

Susitarimo nereikia trečd ir šeštd. 
Sumokama po vizito 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hartem, te l . 708-594-0400 
Bridgview, IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Berwyn. IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tai. ( 708 )749 -4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We«t Ave., Ori and Park 
706-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-657-8383 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tel. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St. 
Lemont, IL 60439 

Te».(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

iDALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171«t 

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-6871 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

6-9. antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnotit. Ltd. 
Marquette Medlcal Bul ldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te l . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v r - l 2 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

vėl, kaip viena ateitininkiška 
Rūta Končiūtė-Saliklienė šeima, kartu švęsti. 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnlc 
15505 - 127 St., Lemont. IL 60439 
P'kiauso Palos Community Hospitai T 

S'ive' Cross Hosp'tai 
valandos pagal susitanmą 

Tel. (704) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
D R . M A G D A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PMisInmkams nuolaida 

243« W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. M-312) 925-8288 

507 S. Gtlbori LaGranga. IL 
Tai. (708) 352-4487 

6132 S. Kedzte Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOSsLlGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tel. (312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllle, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v.p.p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-565-1955 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te* 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

Į ketv 9-12 Penkt 2-7 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOSA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Mirties pardavėjai ir 

KONSTITUCINĖ 
TEISĖ 

Spėjama, kad J u n g t i n ė s e 
Amerikos Valstijose gyventojai 
turi apie 200 milijonų šauna
mųjų ginklų - t.y. maždaug ke
tur i penkiems amerikiečiams. 
Taip pat spėjama, kad Čikagoje, 
turinčioje (be priemiesčių) apy
t ikr ia i 2.8 mil. gyventojų, yra 
bent 2 milijonai šaunamųjų 
ginklų. Įsigyti tokį „ į rankį" 
nėra sunku, nes Amerikoje vei
kia 287,000 parduotuvių, ku
rioms federalinė valdžia išda
vusi leidimus prekiauti ginklais 
(jau nekalbant apie nelegalią 
prekybą, k les t inč ią v i s a m e 
krašte). 

Ginklų parduotuvę a t idaryt i 
labai lengva: sumokėjus 30 dol. 
registracijos mokestį ir pa
laukus 45 dienas, kol federali
nės valdžios biurokrata i patik
rins, ar būsimasis parduotuvės 
savininkas neserga protiniais 
sutrikimais, ar nėra buvęs baus
tas už nusikal t imus, ir proce
dūra baigta. Tokioje parduo
tuvėje galima pardavinėti neri
botą kiekį ir kone įvairiausių 
rūšių šaunamuosius ginklus , 
jeigu tik k l ien tas patvi r t ina , 
kad nėra kr iminal in is nusikal
tėlis (jokių kitų įrodymų dau
gelyje valstijų nereikia). 

Žinoma, kada ne kada ginklų 
parduotuvės savininkas papuo
la į bėdą, jeigu parduoda šauna
mąjį ginklą nepilnamečiui a r ži
nomam nusikal tėl iui . Tačiau 
visom tom parduotuvėm patik
rinti JAV Alkoholio, t abako ir 
ginklų biuras te tur i 200 in
spektorių. 1992 metais buvo 
a t imt i leidimai pa rdav inė t i 
ginklus vos 24 parduotuvėm, 
bet suteikti 35,562 nauji lei
dimai mirties pardavėjams. Tai 
nedidelis pluoštelis s tat is t ikos 
apie vieną opiausių problemų 
šių dienų Amerikos miestuose. 
Ir ne tik miestuose. 

Kas a ts i t inka su visomis to
mis pavojingomis „prekėmis" , 
kai jos pa tenka į individualių 
asmenų rankas , š iandien aiš
kinti nereikia. Tai akivaizdžiai 
parodo kasdieninė žiniasklaida 
ir nuolat b r u k a m a s ta t i s t ika , 
s k a i č i u o j a n t i ž u v u s i u s a r 
nužudytus šaunamųjų ginklų 
pagalba. Iš tikrųjų daugiau 
amerikiečių kasmet mirš ta nuo 
sužeidimų ar nušovimų šauna
maisiais g inkla is , ka ip nuo 
beveik bet kurios kitos pavo
jingos ligos, todėl Amerikos 
epidemiologai pradeda šias mir
t is vadinti greičiausiai plin
tančia ir pavojingiausia kraš to 
epidemija, kviesdami medicinos 
personalą bur t i s į kovą prieš 
mirt is nuo šaunamųjų ginklų. 

Ir visa tai t ik dėl to, kad JAV 
Konstitucijoje pa tv i r t ina teisė 
k i ekv ienam pil iečiui t u r ė t i 

šaunamąj į ginklą. Ta teise 
nesivaržydami pasinaudoja kri
minal in ia i nusikaltėl iai ir pa
auglių gaujos, dažnai kelis kar
t u s geriau ginkluotos už vieti
n ius policijos pareigūnus. 

Bet koks mėginimas kontro
liuoti ginklų prekybą ar turė
j imą visuomet atsimušdavo į ne
pa lauž iamai tvir tą , galingą, 
n e p r i p a ž į s t a n č i ą j o k i ų 
konpromisų, organizaciją — 
Vals tybinę šau tuvų sąjungą 
(Nat ional Rifle Association, 
NRA). Turėdama neribotas lė
ša s ir gerai organizuotus agen
t u s , NRA vykusiai blokuoja 
be t kokias pas tangas apriboti 
šaunamųjų ginklų kiekį priva
čiose rankose, todėl praėjusios 
savai tės šeštadienį daugelį nu
stebino JAV Senate prasprūdęs 
vadinamasis Brady planas (jo 
įs ta tymu dar negalime vadinti), 
kur i s yra kone komiškas savo 
paprastumu: pirkėjas, pareiškęs 
norą įsigyti šaunamąjį ginklą, 
tu r i palaukti 5 dienas, kol galės 
t a i padaryt i . Įdomu, kad ir dėl 
tokio „švelnaus" ginklų pirki
mo suvaržymo jau y r a tąsomasi 
7 metus, o dabar Kongresas pa
siruošęs kovoti, kad „nebūtų 
pažeista amerikiečių konstituci
nė teisė". 

Taikioje, saugioje visuomenėje, 
su gera ir pakankama policijos 
bei teismų sistema, šaunamieji 
ginklai nekelia per didelio pavo
j aus . Tačiau ginklų prieinamu
mas ir beatodair iškas vartoji
m a s gyvybei a t imti t ikrai išau
go į epidemines proporcijas, ir be 
st ipresnės kontrolės visas kraš
t a s pavirs nuolat iniu karo lau
k u . Tai Vakarų „ku l tū ros" 
a spek tas , kurio nenorė tume 
eksportuoti į Lietuvą. 

Vis dėlto tas „ekspor tas" 
vyksta smagiu tempu.-Skaitome 
ir girdime apie nelegalias šau 
namųjų ginklų s iuntas iš Ame 
rikos ir kitų kraš tų . Be abe
jo, tai , ką pavyksta sužinoti, yr 
t i k pati ledkalnio viršūnė. Už 
kiekvieną sučiuptą ginklų siun
tėją ar pervežėją t ikriausiai 
p rasprūs ta keliasdešimt kar tų 
daugiau nepagautų. 

Lietuva ir taip j a u turi prob
lemų su nusikal tėl iais - organi
zuotais ir pavieniais. Nesunku 
įsivaizduoti, kas ats i t iktų, jei 
visas tas padugnių elementas 
apsiginkluotų iki dantų nele
gal iai įvežtais ir lengvai priei
namai s ginklais; kas būtų, jei 
eiliniai piliečiai, norėdami užsi 
t ik r in t i saugesnę kasdienybę, 
pradėtų taip pat pirkti ginklus. 
Nelegali ginklų prekyba Lietu
voje jau seniai prasidėjusi ir 
kasdien aštrėja. Ar vyriausybė 
ir saugumo organai į tai kreipia 
re ikiamą dėmesį? 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

SĄJUNGININKAI 
PALIEKA BERLYNĄ 

KAZYS Į \ R O N A S 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Rusas Sergiejus ir amerikietis 
Čarlis nesusitiko Berlyne nė 
vieną kartą. Jie ir nesusit iks, 
kadangi 1994 m. juos skirs gal 
12,000 km nuotolis. Tikrovėje 
iki 1989 m. jie ir negalėjo susi
tikti Berlyne, kadangi ameri
kiečiai rusus laikė savo priešais, 
o rusai — amerikiečius. 

Beveik 11,000 karių turėjo 
sąjungininkų įgulas Berlyne: 
2,500 rusų, 3,200 amerikiečių, 
3,500 anglų ir 2,000 prancūzų. 
1990 m. susitarimu nutar ta ka
riuomenę iš Berlyno a t i t rauk t i 
iki 1994 m. 

K a i p n u m a t o m a i š lydė t i 
paskutinius sąjungininkų dali
nius? Miesto taryboje vyksta 
dideli g inča i ( B e r l y n a s 
valdomas senato, jo nariai vadi
nami senatoriais), kadangi „ru
sams nepriklauso iškilmingas 
išlydėjimas" — sako Vakarų 
Berlyno atstovai. „Amerikiečiai 
buvo vokiečių draugai, tuo tar
pu rusai okupanta i" , tad iškil
mės turi bū t i atskiros. Rytų 
Berlyno atstovai teigia, kad 
daroma klaida. J i nemato jokio 
skirtumo t a rp rusų ir amerikie
čių. 

Ginčas nesvarbus Sergiejui ir 
Čarliui. Jie abu sėdi ant paruoš
tų lagaminų. Pirmojo kelionė 
gali siekti Uralą, Sibirą, tuo tar
pu amerikiet is jau žino, kad jis 
su šeima ir visa man ta yra per
keliamas į Kaliforniją. Jam y ra 
jau išnuomotas namas, vaikai 
žino mokyklą, kurią lankys. 
Amerikiečiui ats iskyrimas su 

Berlynu bus labai sunkus. Jo 
šeima surado draugų, jis yra di
delis europietiško futbolo sir
gal ius , š e ima priprato prie 
vokiško mentaliteto. 

Sergiejaus laukia didesnės 
problemos. Grįžęs j Rusiją, ar jis 
gaus butą, gal reikės gyventi 
palapinėje? Butų pareikala
vimas Rusijoje yra labai didelis. 
Greičiausiai reikės prisiglausti 
pas gimines. Be to, jis prislėgtas 
nuotaikų savo tėvynėje: tai 
ūkinė krizė i r naminis karas. 
Juk kar iuomenės štabas gali jį 
pasiųsti į Kaukazą. Jis norėtų 
likti Vokietijoje ir ramiai su 
še ima joje gyventi. Dviejų 
Vokietijų susijungimas pasitar
navo vokiečių gerovei (ne visi 
vokiečiai t a i p galvoja!) bei 
pasaulinei ta ikai . 

Ar rusas jaučiasi pralaimėtojo 
rolėje? „Iš dalies taip" — sako 
Sergiejus, žiūrėdamas į sukrau
tas dėžes, lagaminus. Juose 
visko yra: skalbimo milteliai, 
mikrobanginė krosnelė, skal
bimo mašina, patiesalai, dvi
račiai ir t.t. 

Sergiejus Vokietijoje neturėjo 
jokių ryšių su vokiečiais, netu
rėjo j i s vokieč ių d raugų . 
R a u d o n a r m i e č i a i gyveno 
izoliuotą gyvenimą, uždaryti 
kareivinėse (amerikiečiai mies
tuose vaikšto civiliais rūbais). 
Jie galėjo kareivines apleisti tik 
grupėmis, lydimi karininko ir 
tik su ypat ingu leidimu. Kari
ninkai ir šeimos gyveno vokie
čių namuose. Jų gyvenvietės 

buvo aptvertos aukš ta tvora, 
kadangi vokiečiai raudonarmie
čius laikė okupacine kariuome
ne. 

Berlyno Karlshorst priemies
tyje gyveno didžiausias rusų 
skaičius. Rusų pasitraukimo 
vokiečiai negaili. Viena moteris 
televizijoje sako: rusai 1945 m. 
tuoj pat mus iš namų išvarė. 
Šiame priemiestyje gyveno dau
giausia pasiturintieji vokiečiai, 
namai buvo gerai prižiūrimi, ap
tvarkyta aplinka. O šiandien? 
Kiaur i stogai, langų stiklus at
stoja kartonai, užkalti t a ip pat 
lentom. Namai reikalingi di
delio remonto. 

Pasitraukiantieji kariai pa
l ieka ne t ik tuščius namus ar 
bu tus . Vakariniame Berlyne 
amerikiečių, prancūzų ir anglų 
įgulose dirbo beveik 10,000 civi
l ių vokiečių. Darbą r a s t i 
Berlyne labai sunku. Kurį laiką 
valstybė — darbo birža bedar
bius išskirstys į specialias mo
kyklas — kursus, naujų pro
fesijų apmokymus. Bet kas 
laukia vėliau? Persikėlimas į 
Vakar inę Vokietijos pusę, ku
rioje 1994 m. bedarbių skaičius 
gali pasiekti 4 mil., ta ip pat 
netur i tikslo. Ekonominė krizė 
v i e š p a t a u j a , , O s s i " ( ta ip 
vokiečiai pajuokia ry tus — 
„Ost" ) ir „Wess i" (vakarų 
„West") pusėse. 

Rimties valandėlė 

„PRAPLĖŠEI DANGŲ!" 

P R O F . RAIMUNDO SIDRIO 
PASKAITA 

Lapkričio 10 d. Mykolo Žilins
ko dailės galerijoje profesorius 
Raimundas Sidrys iš Los Ange
les, CA„ skaitė paskaitą „Seno
vės Egipto piramidės ir laidoji
mo kultas. Šiuo metu Raimun 
das Sidrys Vytauto Didžiojo uni
versitete skaito įvadą j senovės 
Egipto meną. 

„Atgimimo" lituanistinės mokyklos mokiniai Baltimorėje, pradėję naujus mokslo metus. 

Su šiuo sekmadieniu pradeda
me Adventą — pasiruošimo 
Kalėdoms laikotarpį. Nors šiuo 
metu prisimename, kaip pasau
lis laukė Mesijo-Išgelbėtojo atė
jimo, tai darome dėl to, kad su-
striprėtų mūsų pačių viltis, kad 
budriau lauktume, kad geriau 
ruoštumėmės Kristaus antra
jam atėjimui, kurio su visais 
tikinčiaisiais tebelaukiame. 

P i rmasis šio sekmadienio 
skaitinys yra paimtas iš pra
našo Izaijo knygos (Iz 63:16-17, 
19; 64:3-7) — trečios dalies, kuri 
buvo parašyta 5-ame šimtmety 
prieš Kristų, žydams sugrįžus iš 
tremties Babilonijoje. (Pats Izai-
jas gyveno 8-ame šmtm. prieš 
Kristų, tad šios pranašystės yra 
surašytos pagal Izaijo pranašys
čių tradicijas ir yra joms ištiki
mos, bet įvyko kelis šimtmečius 
po jo mirties.) 

Jų istorinis kontekstas gali 
būt i ir mums, lietuviams, gerai 
suprantamas. Po Jeruzalės su
naikinimo 587 m. pr. Kr. dau
gumas žydų tautos vadų ir ge
riausi jų žmonės, kurie nebuvo 
ten pat nužudyti, buvo ištremti 
į Babiloniją ir ten 50 metų gy
veno, laukdami ir melsdamiesi, 
kad tremtis pasibaigtų. Kai jie 
vėl buvo laisvi sugrįžti, daugelio 
vaikai jau buvo užaugę ir vedę 
tremtyje, kiti jau per seni grįžti 
ir Jeruzalę atstatyti, tad sugrįžo 
t ik nedaugelis — likutis. Bet ir 
sugrįžusieji rado, kad Jeruzalė 
ne ta , ku r i ą pa l iko , kad 
ats tatymas tos Dievo miesto 
garbės, kuri buvo Jeruzalė, pa
reikalaus daugiau, negu plytų. 

Pirmame skaitinyje ištikimie
ji žydai, sugrįžę į Jeruzalę, su
siduria su ta realybe ir skun
džiasi Dievui: „Nėra, kas šauk
tųs i tavojo vardo, kas stengtųsi 
tvir tai tavęs laikytis. Tu pa
slėpei savąjį veidą nuo mūsų, 
atidavei mus į mūsų kaltybės 
valdžią". 

Bet jie prieš Dievą prisi
pažįsta, meldžiasi ir už save, ir 
už visą savo tautą, kurios dalimi 
jie yra, nelaikydami savęs ge
resniais: ,,Bet štai užsirūstinai, 
nes nusidėję mes visą laiką tau 
nus ika lsdavom. ...Visi mes 
nuvytę lyg lapai, ir mūsų kaltė 
t a r tum vėjas mus neša". 

Tačiau jie suprato, kad lemia
mą galią turi ne jų nusikalti
mai , o ryšys su juos mylinčiu 
Dievu, kuris tiek daug yra jiems 
padaręs praeityje, tad padarys 
ir dabar: ..Nuo amžių nėra kas 
pa tyręs . . . kad būtų... koks 
dievas, kuris tiek daug padėtų 
juo pasikliaujantiems. Tu rodai 
palankumą tiems, kurie vykdo 

teisybę ir t avo kelių neužmirš 
ta" . Tad jie ir maldauja: „O, kad 
perplėštum dangų ir žemėn nu
žengtum, — kalna i prieš tave 
sudrebėtų!" 

J ie supranta, jog norint atsta
tyti Jeruzalę kaip miestą, kuria
me apsigyvena Dievo garbė, rei
kės p i rmiaus ia p radė t i nuo 
savęs. Jie mato savo širdžių 
kietumą, nesugebėjimą Dievo 
klausyti ir jaučiasi bejėgiai t a i 
pakeisti, t ad j iems atrodo, kad 
Dievas sukie t ina jų širdis, lei
džia nuo jo kelių nuklyst i . Dėl 
to jiems ir atrodo, kad Dievas 
yra nuo jų pasislėpęs, aukštai 
danguje. Dėl to maldauja pra
plėšti dangų, už kurio, jiems at
rodo, Dievas slepiasi, ir kad 
ateitų jų išgelbėti. 

Iš istorijos žinome, kad Dievas 
išklausė jų maldų — Jeruzalė 
buvo a t s ta ty ta — bet jų maldos 
buvo išklausytos ir taip, kaip jie 
tuo metu ne t įsivaizduoti nega
lėjo. Dievas iš tikrųjų „praplėšė 
dangų" ir J ėzaus Kr is taus as
menyje į žemę a t s iun tė patį sa
vo Sūnų, ku r i s iš t ikrųjų Dievo 
galia išvadavo žmogų iš nuodė
mės valdžios. 

Su žmonių širdimis yra ta ip , 
kaip su daug kar tų a t s t a ty t a ir 
sunaikinta Jeruzale: bėdų spau
džiami, žmonės prašo Dievo pa
galbos, prie jo artėja, jo duoda
mas malones pr i ima, padary
dami ir didelę dvasinę pažangą. 
Kai gyvenimas palengvėja, už
miršta Dievą, nebekreipia dė
mesio į jo duodamas malones ir 
net nebesupranta , kad iš t ikrų
jų jų noras tu rė t i visokių gra
žių daiktų, sugebėti daryt i įvai
r ius dalykus, t ė ra t ik jų pačių 
nuste lbiamas Dievo ilgesys. 

Todėl šv. Pau l ius p i rmame 
laiške Korinto t ik in t ies iems ' 1 
Kor 1:3-9) (ir š iandien mums* 
primena: „ J u m s nestinga jokios 
malonės dovanos, be lauk ian t , 
kada apsireikš mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus. J is ir st iprins j u s 
iki galo, kad išliktumėte nenusi
kaltę mūsų Viešpat ies Jėzaus 
Kristaus dienai" , tai yra , kai j is 
antrą kar tą — pasku t inę diena 
ateis j žemę savo garbėje. 

Evangelijoje Kristus ragina ir 
savo mokinius budėt i , „nes ne
žinote, kada ateis t a s la ikas" . 
J is tai palygina t a r n a m s , lau
kiantiems sugrįžtančio šeimi
ninko: t a rna i laukia, rūpestin
gai dirbdami j iems pavestus 
darbus. Mūsų laukimas nėra be
tikslis lūkur iavimas , o aktyvus 
ruošimasis didingam, lemtin
gam įvykiui. 

a.j.z. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

P R A N A S ZUNDE 
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Kun. Algirdas Paliokas spalio 30 d praveda Vėlinių pamaldas Maironio lit. 
mokyklos mokiniams Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte. 

Taip pa t ir bendroje Amerikos spaudoje laika? nuo 
laiko pasirodydavo žinių apie sunkią Lietuvos žydų 
padėtį apskri tai ir apie antisemitizmo apraiškas. 
Pasiunt inybė informavimosi t ikslu prenumeravo 
„Jevvish Daily Bullet in", kur i s turėjo savo korespon
dentą Kaune ir kur iame dėl to dažnai būdavo skelbia
mos žinios iš Lietuvos. Žinių apie žydų diskriminavimą 
Lietuvoje ypač padaugėjo 1925 m. pirmoje pusėje, kas 
paskatino K. Bizauską rašyt i užs. reik. ministrui V. 
Čarneckiui: 

„ 1 . ŽYDŲ BENDRUOMENĖS. Tas klausimas pla
tesnei žydų visuomenei Amerikoje nėra suprantamas, 
kadangi Amerikos žydai į taut inę problemą žiūri 
Amerikos akimis. Kaipo kurjozą paduoda: Jevvish Tele-. 
graph Agency, paduodama Seimo priimtąjį bend-
ruomenių įstatymą, pavadino jį Lietuvos žydų pasiūly
tu projektu, kurį a tmetė Seimas!... Tačiau žydu soli-' 
darumo jausmas veda prie Lietuvos žydų palaikvmo.. 

2. NAUJOS PATAISOS PRIE PRADŽIOS MO
KYKLŲ ĮSTATYMO. Sakoma, kad tomis pataisomis 
griaunamos kultūrinės autonomijos pagrindas ir jomis, 
apsireiškia nacionalinis netolerantingumas. 

3 . EKONOMINĖ ŽYDŲ PADĖTIS. Valdžios 
politika apkrauna žydus nepakeliamais mokesčiais ir 
taiko žydams opresinių priemonių. Apie 30% žydų 
krautuvių turėjo užsidaryti , pačiam Kaune 25% 
smulkiųjų pirklių turėjo likviduoti savo krautuves. 
Bendrai esą visa valdžios politika taikoma prieš žydus. 

Apie ta i laikau savo pareigą pranešti Tamistai , p. 
Ministeri, ir suprantu, kad tų žinių be atitaisymo ne
galima pal ikt i . Tačiau tatai Pasiuntinybei sunkiai 
įvykdoma dėl dviejų priežasčių. 

1. Pasiunt inybė turi tiek kanceliarinio darbo, kad 
vos pajėgia jį pakelti . 

2. Kas svarbiausia, neturi reikalingų informacijų. 
Lietuvos laikraščių gauname nereguliariai ir labai 
vėlai. Mūsų laikraščių paduodami faktų įvertinimai 
tokie skirt ingi , kad kartais be tiesioginių informacijų 
iš Ministerijos sunku susivaikyti. 

Tad, šiuo prašau Tamistos, p. Ministeri, įsakyti pri
siųsti Pasiuntinybei smulkesnių žinių apie padėtį, kad 
galima būtų t inkamiau reaguoti į neteisingas žinias. 

Nežinodamas tikros vidaus padėties, negaliu apie 
daugelį dalykų spręsti objektingai, t iktai esu įsitiki
nęs, kad mūsų vidaus politika mažumų atžvilgiu ture 
tų vengti bereikalingo kiršinimo. erzinimo ir įžeidimo 
Mums dar reikalinga simpatijos užsieny, tai dalykai, 
kurie nėra būtini mūsų valstybės išlaikymui, bet kurie 
duoda progos varyti mums negeistiną akciją, turėtų ne 
rasti sau vietos. 

Man dal inai užimponavo labai subtelinga ir gudri 
Skrzynskio politika link žydų. Nieks neabejoja, kad 
Lenkijos valdančios sferos y ra perdėm antisemitinės 
Visuomet buvo didelių trynimusi t a rp Lenkijos žydu 
ir lenkų vyriausybės. Ir štai Skrzynskis kviečiasi 
Varšuvon Lucien Wolf, kaipo ekspertą, ar tarpininką, 
žydų klausimui rišti. Lenkijos žydai stojo prieš Lucien 
Wolf, gi pasaulio žydai mato reikšmingą žingsnį tarno 
pakvietime. Žydų jėgos susiskaldę. Ar iš to žingsnio 
bus pasekmių ar ne — tai kitas klausimas, bet pasaulio 
opinija kryžkelėj, kaip betikėti Lenkijos žydams jei pat 
sai Skrzynskis kviečiasi taip gerai žinomą Lucien Wolf 

Nesakau, kad mums reikia sekt i Skrzynskio tak
tikos, nes pagalios mes žydus objektingai t raktuojame, 
būdami toli nuo antisemitizmo, tačiau mums visuomet 
primintinas dėsnis: suaviter in modo". 

Žinoma, reikšmingiausias to la ikotarpio įvykis 
Lietuvos vidaus gyvenime buvo 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmas. Bene opiausias k laus imas perversmi
ninkams buvo, kaip kitų kraštų vyriausybės ir pasaulio 
viešoji opinija reaguos į tą veiksmą. Tuo reikalu K. Bi
zauskas savo pranešime Užs. reik. mins t ru i rašo: 

„Kiek galiu spręsti dėl tų (gruodžio 17 d. — P.Z.) 
įvykių, juose buvo du revoliucinio pobūdžio momentu: 
prašalinimas Konstitucijos n u o s t a t a i s suda ry to s 
valdžios ir, antra , naujo Lietuvos Respublikos Pre
zidento išrinkimas neturint Seimo posėdy Konstitucijos 
numatyto kvorumo, t.y., pusės pl ius vieną Seimo 
atstovų ('Lietuvos' žiniomis posėdy tedalyvavo 42 
atstovu). 

Sąryšy su ta is įvykiais, kilo k l a u s i m a s kaip į t a i 
pažiūrės State Departmentas. J u n g t i n i ų Valstybių 
vyriausybė turi nustatytą liniją dėl pripažinimo naujų 
vyriausybių revoliucijoms įvykus, nes S t a t e Depart
mentas labai dažnai susiduria su t a i s klausimais, ypač 
Centralinėje ir Pietų Amerikoje, kųr revoliucijos tai 
nuolatinis apsireiškimas. 

Amerikos vyriausybės nus is ta tymas toks. kad 
tepripažįstama tokia valdžia, kur i buvo sudaryta 
konstituciniu būdu. Yra nuomonių, kad t a s nusista
tymas telaikomas Pietų ar Centralinėje Amerikoje, bet 
neliečia kitų kontinentų. Tačiau to ištirti m a n 
nepasisekė. 

'Bus daugiau" 

file:///RONAS


DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 27 d. 

ŠIEMETINIAI LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLAI 

JUOZAS MASIUONIS 

Šių metų pradžioje („Drau
gas", kovo 16), aprašydamas da
bar t in ius Lietuvos pašto 
ženklus, baigiau keliais, jau 
šiais metais išleistaisiais: J. 
Basanavičium, J. Vileišiu ir 
dviem 1990 m. išleistais Vyčio 
ženklais, dabar su ant jų naujų 
kainų perspaudais (terminas 
nukaltas Lietuvoje). Paskutinis 
mano aprašytų p. ž. numeris 
buvo 55. Kai kurioms šių metų 
laidoms gavau šiokius tokius 
aprašymus, bet mano nume
racija nebesutampa. Kitus man 
iš eilės t u r imus p . ž. jie 
numeruoja 62 numeriu, palik
dami 6 numer ių tarpą. 
Neguldau galvos už savąją 
numeraciją, gal aš tų kokių 
šešių ir neturiu... Toliau vis 
dėlto žymėsiu savąja numera
cijos eile, skliausteliuose, kur 
žinosiu, pridėsiu Lietuvos fila-
tel is t iniuose biuleteniuose 
žymimą eilės numerį. 

Vasario 27 d. buvo išleisti 
keturi p. ž. 600 metų nuo Vytau
to Didžiojo valdymo pradžios 
sukakčiai pažymėti: 56 (62) 
Vytauto Didžiojo antspaudas 
(500); 57 (63) Vytautas Didysis 
(1000); 58 (64) Žalgirio mūšis 
i 1500); 59 (65) suvenyrinis blo
kas Vytautas Didysis (5000). 
Dail. K. Katkus, spausdinta 
Budapešte. Šios serijos Žalgirio 
mūšio p. ž., tarp kitko, toks 
įrašas: Vitautas Didysys... Su 
didesnėmis klaidomis nepara
šytų ir didžiausias nemokša. 
Kieno tai kaltė? Dailininko, 
komisijos, spaustuvės? Bet apie 
klaidas filatelijoje kitą kartą. 

Didėjant infliacijai, keičiantis 
rubliams į talonus, reikėjo keis
ti ir pažymėtas kainas. 60 (66) 
Ant p. ž. Vytis (25) padarytas 
100 perspaudas, tuo padarant 
naują p. ž. Taip kartais buvo 
daroma ir Lietuvos nepriklau
somybės metais. 

Kovo 13 d. buvo išleista žymių 
žmonių serija su trijų rašytojų 
sukaktuvininkų atvaizdais: 61 
(67) Simonas Daukan tas 
1793-1864 (1000); 62 (68) 
Vydūnas 1868-1953 (2000) ir 63 
^69) Vincas Mykolaitis-Putinas 
(4500). Dail. A. Ratkevičienė. 
Spausdinta Budapešte. Visi 
ženklai tamsiai rusvi. 

Lietuvos miestų serija, pra
dėta 1992 m. su Vilniaus ir Kė
dainių miestų herbais, dabar vėl 
tos pačios dail. V. Skabeikienės 
paruoštais projektais tęsiama 
trijų miestų herbais: 64-66 
Skuodas (5), Telšiai (30) ir Klai
pėda (50). Kaina jau nebe 
šimtais ir nebe tūkstančiais, 
bet, kaip ir anksčiau, jokios nuo
rodos į litus ir centus, nors 
greičiausiai tai rodo jau savosios 
valiutos įvedimą. 

Šią vasarą, liepos mėnesį, ir 
išeivija, ir Lietuva iškilmingai 
minėjo Dariaus ir Girėno skry
džio į Lietuvą 60 m. sukaktį. 
Išeivijos pastangos, daug metų 
rūpinantis, kad JAV išleistų 
Dariui Girėnui skirtą pašto 
ženklą, kaip ir anksčiau, taip ir 
šiais sukaktuviniais metais, vėl 
praėjo be pasekmių. Tyla, 
ignoravimas. Lietuvoje, tiesa, 
Dariui Girėnui pagerbti vyko 
daugybė iškilmių, deja, pašto 
ženklas tebuvo išleistas tik 
vienas: 68: Lituanica... Dariaus 
ir Girėno skrydžiui per Atlantą 
60 metų (80). Dail. K. Katkus. 
O vertėjo išleisti ne vieno, bet 
mažių mažiausia bent trijų p. ž. 
seriją, kaip kitose serijose 
dažniausiai vyrauja trys... 
Maždaug tuo pačiu laiku buvo 
išleistas p. ž.: 69. Pasaulio lietu
vių vienybės diena. M. K. 
Čiurlionis, Pavasaris 1907-1908 
(5). Ir vėl dar nežymima, ar tai 
centai, ar tai litai. Ir šio ženko 
dail. K. Katkus. 

Rugsėjo 3 d. išleista serija 

„Popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitas Lietuvoje". Dail. A. 
Repšys. Spausdino Leipcigo 
spaustuvė. Išleista keturių p. ž. 
serija. Visuose dešinėje pusėje 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
paveikslas, visuose kairėje 
pusėje aukšta i į rašas: 
Popiežiaus Jono Pauliaus II vizi
tas. Šalia popiežiaus paveikslo 
jo lankytų Lietuvos vietų 
simboliniai vaizdai su parašais 
po paveikslu: 70 Vilnius —Auš
ros Vartai (80 et.), 71. Kaunas 
— vaizdas į Kauną iš Santakos 
(80 et.), 72. Kryžių kalnas (60 
et.) ir 73. Šiluva (60 et.). Tai pir
mieji dabartinės nepriklau
somos Lietuvos pašto ženklai, 
kur pažymėtas piniginis viene
tas, pažymint prie skaičiaus, 
kad tiek et (centų) kainuoja. 

Spalio 30 d. buvo išleista trijų 
p. ž. serija „Dzūkų tautiniai dra
bužiai. Įrašas visuose (74-76) 
tas pats: Dzūkai XIX a. Kainos 
irgi jau lietuviškaisiais pinigais 
60 et, 80 et ir 1 lt. Dail. P. Lėly
tė. Spausdino „Goznak spaustu
vė Maskvoje. 

Dar šiais metais numatyta 
išleisti 4 p. ž. Lietuvos pašto 75 
m. sukakčiai paminėti, Europa, 
serija „Ropliai". Deja, jie visi 
numatomi spausdinti Maskvoje. 
Ar geriau išspausdina, ar pi
giau, ar iš Vakarų pučia vėjas 
į Rytus? 

LIETUVIU TELKINIAI 

nežinoma kelionė į nepažįstamo 
žmogaus pasaulį. Ir ta kelionė 
pilna nuolatinio nerimo, klaidų, 
begalinio ieškojimo kančių, nu
sivylimų..." Vadovaujančius 
vaidmenis Genys turėjo J. Gru
šo dramose „Barbora Radvilai
tė", „Herkus Mantas", „Švitri
gaila", Inčiūros „Žemaitė", Sa
jos „Mamuto medžioklė", Sruo
gos „Dobilėlis penkialapis", Bo-

I rūtos „Baltaragio malūnas", 
Šekspyro , Antoiujus ir Kleopat
ra", Čechovo „Trys seserys", 
O'Neill „Mėnulis likimo posū
niams", Rolland „Meilės ir mir
ties žaidimą ", Tolstojaus „Gy
vasis lavonas" ir daugelyje kitų. 

Eilėraščius Genys rimuoja 
tradiciškai. Tik vietomis prasi
muša novatoriška forma. 
Vyrauja patriotiniai ir religiniai 
motyvai, pilni tikrai nuoširdaus 
jausmo. Vos prasidėjus dar t ik 
teoretiškam „viešumos" dvelk
telėjimui, 1985 jis parašė eilė
raštį „Kelkimės", kuris tapo 
tarsi atgimimo pradžios leitmo
tyvu: 

Ko verkiam ir dejuojame / Ko 
slapstomės pakampėse? / Aušra 
įsidienojusi / Pabudome ir 
Kelkimės! 

Kartu su Kęstučiu Geniu Los 
Angeles literatūros vakare da
lyvaus kitu du literatūros meist
rai — poetas Bernardas Braz
džionis ir beletriste Alė Rūta. 

J . Kj. 

DUKTERYS IR DAINOS 
Lapkričio 7 dieną, sekmadie

nį, susirinkome į parapijos salę, 
į Lietuvos Dukterų renginį, ku
riuo siekta sukelti dėmesį šiam 
nuostabiam lietuvaičių meilės 
darbui, per tiek dešimtmečių 
padedant mūsų iš visų pusių 
nuteriotam kraštui. Salė buvo 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

* Perfinansavimas 
* Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
* 5% pradinis įmokėjimas 
* Be pajamų patikrinimo 
* Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel . 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 

FINANCIAL 
PATARIMAI VELTUI 

PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 
5958 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 
Illinois Rosioential Mortgags Licnec* ot Illinois Savings 4 Residefitiai Loan Commissioner Funds 
A/e P-ovioec by Another Entrty Which May Afect The Availability ot Funds 

Laisvalaikio šypsenos ..Žiburėlio' 
Augaitytė ir Julytė Ozers. 

mokyklėlėje Lemonte (iš kairės): Renata 

pilna svečių, susirūpinusių 
paremti šių atsidavusių moterų 
veiklą, nes kitaip gal net gerai 
nežinotume, kur ir kaip siųsti 
pagalbą jos reikalingiems tau
tiečiams. 

O pakvietimas dargi sakė, kad 
būsime vaišinami gardžiais ce
pelinais su grietinėle, nes jei 
kas ir nepriklausėme Lietuvos 
Dukterų organizacijai, buvom 
savo krašto dukros ir sūnūs, ir 
mūsų širdys ir piniginės visad 
buvo jai atviros. 

Malonu buvo matyti tikrai 
pilnutėlę salę ne tik Lietuvos 
dukrų, bet ir jų sūnų bei 
vaikaičių. Svečius pasveikino 
šio sambūrio pirmininkė Regi
na Gasparonienė, pakviesdama 
scenon programos žvaigždę Sta
sę Šimoliūnienę, kuri įdomiu 
žodžiu mus supažindino ir su šio 
vakaro programa, ir su savo 
asmenybe. Pažįstu Stasę daug 
metų, turiu ją pagirti už kiek 
skirtingą priėjimą, tiek prie 
dainų, tiek prie žodinių įtarpų. 
Girdėdavau ją dainuojant ir 
prieš daugelį mėtų. bet dabar-

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

tinis jos balso „perdirbimas" į 
pačių aukštųjų gaidų pasaulį 
yra didžiai pavykęs, tad ir jos 
padėka savo mokytojoms buvo 
prasminga. Elegantiška ir su 
pasitikėjimu ji skraidė po sceną, 
įvesdama ir švelnias mūsų liau
dies dainų pynes, ir pasaulinio 
garso operečių ištraukas. Dainų 
įvairumas buvo perduotas su ge
ra vaidyba, ypač dainoje apie 
neištikimą vyrą... 

Baigiant buvo padėkota dr. 
Zigmui Brinkiui už tuberkulio
ze sergantiems didelę piniginę 
pagalbą. R. K. V. 

LOS ANGELES, CA 
PABUDOME IR KELKIMĖS 

Gruodžio 5 d. dvidešimt sep
tintajame literatūros vakare 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje programą atliks iš 
Lietuvos atvykęs aktorius-poe-
tas Kęstutis Genys. Tuos litera
tūros vakarus ištvermingai or
ganizuoja Lietuvių Fronto bi
čiuliai. Šv. Kazimiero parapijos 
scenoje yra pasirodę visi svar
bieji tremtyje gyvenę, o pasta
raisiais metais ir iš Lietuvos at
vykę poetai ir beletristai. Jei ne 
tie literatūros vakarai, daugelis 
losangeliečių nebūtų sutikę to
kių mūsų literatūros milžinų, 
kaip Aistis, Baronas, Vaičiulai
tis, kurių jau niekas šioje žemėje 
sutikti nebegalės, nekalbant jau 
apie šimtus mūsų autorių kny
gų, kurios iš literatūros vakarų 
salės nukeliavo į losangeliečių 
bibliotekas. Veik visos su auto
rių autografais. 

Šiais metais iš Lietuvos spe
cialiai atvyksta poetas-aktorius 
Kęstutis Genys. Iš tikro, labiau 
aktorius negu poetas, nes tėra 
išleidęs tik vieną, ir tai nedidelį, 
eilėraščių rinkinį. Prieš savo 
kelionę į Ameriką skuba išleisti 
ir antrą. Kaip būtų puiku, jei 
jam pasisektų! Gi kaip dramos 
aktorius ir dailiojo skaitymo 
menininkas sau daug lygių ne
turi. Jo deklamavimą girdėję 
Amerikos lietuviai jam skiria 
aukščiausią įvertinimą: „Uni
kalus" (Marija Remienė Čika
goje), „Jaudina iki ašarų" (Al
gis Zenkus Bostone), „Nepa 
lyginamas" (Alfonsas Nakas 
Floridoje). 

Kęstutis Genys Kaune studi
javo literatūrą ir vaidybos me
ną. Kaip daug žadantis aktorius 
buvo išsiųstas studijų gilinti į 
Maskvą. Gyvenimą ten savo ei
lėraščiuose vadina tremtimi. 
Grįžęs Kauno dramos teatre 
sukūrė keliasdešimt vaidmenų, 
nuo komiškų charakterių iki 
tragiškų herojų. Teatro kritikas 
Algirdas Vrubliauskas apie Ge
nį sako: „Kiekvienas naujas 
vaidmuo K. Geniui — tai nauja 

alėdos artėjai 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO 
G I M I N Ė M S L I E T U V O J E 
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Jei nespėjote išsiųsti siuntinių laivu, 
Jūsų siuntiniai pasieks gimines prieš šventes 

jei išsiusite AIR CARGO 

GREITAI PRISTATOME PINIGUS 
IR MAISTO KOMPLEKTUS 
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# AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlom* naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amsrlkos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

Naw York $750.0O-$8O0.00 
Chicago $830.00—$880.00 
Soattlo S930.00-S980.00 
Los Angolos $1,000.00-11,050.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1.708-422-3000. Darbo vai.: plrmd., 
antrd., kstvlrtd. Ir psnktd. 9 v.r .—5 v. p.p. ir trsčd. • 
v.r.—7 v. p.p. American Travsl Service, 9439 S. Kod-
zlo Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

TIK $2.00 UŽ VIENĄ SVARĄ 
IR JŪSŲ SIUNTINYS PASIEKS LIETUVĄ PRIEŠ ŠVENTES, 

JEI PRISTATYSITE JĮ IKI GRUODŽIO 11 D. 

BALTIA EXPRESS CO.. LTD 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

- SIŪLO ŽEMIAUSIAS KAINAS KALĖDINIAMS NAUJAMETINIAMS SIUNTI
NIAMS LĖKTUVU l LIETUVĄ. 

- VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI TIESIAI Į RANKAS. 
- ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMSIME SUNTINIUS IŠ JŪSŲ NAMŲ. 
- BALTIJA EXPRESS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINIUI NĖRA LYGIŲ. 

DAUGYBĖ VERTINGŲ PRODUKTŲ TIK UŽ $38.00 SU PRISTATYMU Į NAMUS. 
- LAIVO SIUNTINIAI TIK $0.69 UŽ SVARĄ. LAIVO TALPINTUVAS GRUODŽIO 

6 D. 
IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ GAUSITE PASKAMBINĘ NEMOKAMU TELEFONU: 

1-800-SP A R N A I 
1-800-772-7624 

ATVEŽKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79th St. 

CHICAGO, IL 60652 

m 

1 
m. 

m 
II 

II 
s 
11 
1 
a I 
•i... 

£$ midlcind Fcdercil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
EOUUHOUSMC 
LENOER 

CityCenter GT- International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES Į 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į ŪAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

SIŪLOME: 

Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird. mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ: 

CHICAGO 
NEW YORK 
BOSTON 
ATLANTA 
DALUS 
DETR0IT 

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO MĖN. 31 D., 1993. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

$735.00 
$625.00 
$649.00 
$685.00 
$675.00 
$675.00 

HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
MIAMI 
WASHINGTON D.C. 

$769.00 
$865.00 
$795.00 
$729.00 
$649.00 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

American Society 
of Travel Agents 

3 City Cantar Gi International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2 223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

• 

http://S930.00-S980.00


LIETUVIU TELKINIAI 

PATERSON, N.J. 
D I D E L Ė S I Š K I L M Ė S 

ŠV. K A Z I M I E R O 
P A R A P I J O J E 

Du sekmadienius iš e i lės (spa
lio 10 ir spalio 17) Šv. Kazimiero 
parapijoje v i e š p a t a v o labai 
iškilmingos nuotaikos, mėnesio 
pradžioje pasklidus ž in ia i , kad 
parapijos klebonas, k u n . An
tanas Bertašius popiežiaus Jono 
Pauliaus II pakel tas į p r e l a tus . 
Žinia žaibo gre i tumu paskl ido 
parapijoje ir sukėlė dž iaugsmo 
šurmulį. Parapiečiai džiaugėsi, 
kad jų klebonas pat ies popie
žiaus p a g e r b t a s , n e s šioje 
parapijoj, nuo jos įsteigimo, t.y.. 
nuo 1911 metų dar j o k s jos 
klebonas nebuvo taip pagerbtas. 
Parapiečiai džiaugėsi, k a d tuo 
pačiu popiežiaus page rb t a ir jų 
parapija. 

Prel. Antanas Bertašius. 

Iš Patersono vyskupo la iškas , 
sveikinantis k u n . A n t a n ą su 
šiuo paaukš t in imu, pa ryšk ina , 
už kokius nuopelnus j i s buvo 
taip pagerbtas, bū ten t , u ž jo su
grįžimą iš pensininko padė t i es 
ir jau devintus me tus ak tyv i a i 
ir tvarkingai vykdant į k lebono 
pareigas. 

Vyskupas F r a n k R o d i m e r 
savo laiške pre la tu i A n t a n u i 
Bertašiui pabrėžia, k a d ši j am 
suteikta pagarba laimingu būdu 
yra susijusi su Šventojo Tėvo 
kel ione į L i e tuvą . , , K o k i e 
laimingi gali j aus t i s š iuo metu 
visi lietuviai!", baigia vyskupas 
Frank Rodimer savo sveikinimo 
laišką. 

Prelatą Antaną Ber taš ių pa
sveikino ir buvęs jo vyskupas iš 
EI Paso diecezijos, Texas , k u r 
kun. Antanas dirbo ne t 27 
metus. Vyskupas R a y m u n d o 
rašo, kad kunigas A n t a n a s tos 
garbės tikrai y r a užs i ta rnavęs , 
nes jis gerai a ts imenąs jo veiklą 
EI Paso vyskupijoje, y p a č San 
Elizario parapijoje (kun. Antano 
rūpesčiu ten buvo p a s t a t y t a 
didelė parapijos salė, A.M.i. 
Vyskupas Raymundo p r a n e š a , 
kad j i s apie šį k u n . A n t a n o pa
aukšt inimą p r a š ė p a s k e l b t i 
diecezijos laikraštyje, k a d apie 
tai sužinotų buvę jo konf ra t ra i . 
Baigdamas laišką, v y s k u p a s 
Raymundo rašo, kad j is didžiuo-
sis, dabar jį v a d i n d a m a s Mon-
signor Tony. 

Pačiame Patersone visos su 
tuo susijusios apeigos spal io 10 
d. vyko Patersono Šv . Jono 
katedroje. Kadangi šiuo kar tu iš 
Patersono diecezijos į p r e l a t u s 
buvo pakelti net 24 kun iga i , ta i 
į i š k i lmes k a t e d r o j e b u v o 
galima įeiti t ik su t a m t ik ra i s 
bilietais. Per apeigas naujieji 
prelatai jau buvo apsivi lkę savo 
raudonu drabužiu su kamžomis. 
J i e m s buvo p a s k a i t y t a s 
popiežiaus r a š t a s apie jų pa
aukštinimą. Paskui k i ekv ienas 
atskirai ėjo ats i imti iš vyskupo 
pažymėjimą apie jo pakė l imą į 
p r e l a t u s . Po to v y s k u p a s 
Rodimer j u o s p a s v e i k i n o , 
pasakydamas žodį. Tų apeigų 
tarpuose buvo a t l i ekamos pri
taikytos maldos ir giedojimai. 

Spalio 17 d. pre l . A. Ber taš iu i 
pagerbt i buvo s u r e n g t i iš
kilmingi pietūs parapijos salėje, 
po 10:30 vai. šv. Mišių. Koncele-
bracines šv. Miš i a s aukojo 
vyskupas Paulius Bal takis , asis

tuojant prel. A. Bertašiui , prel. 
Dominikui Pociui, prel. Louis 
Galio ir kun igams: Patersono 
šv. J u r g i o parapijos klebonui 
Niek Bozza ir kun . Stasiui 
R a i l a i . P r o g a i p r i t a i k y t ą 
pamokslą pasakė lietuvių ir 
a n g l ų k a l b o m i s v y s k u p a s 
Bal takis , t a ip pat iškeldamas 
kun. A n t a n o Ber taš iaus pas : 

aukojimą Bažnyčiai, kad jis, j au 
išėjęs į pensiją, ryžosi vėl grįžti 
į aktyvią tarnybą, padėdamas 
Sv. K a z i m i e r o p a r a p i j a i , 
netekusiai l ietuvio kunigo, t a r 
tum iš naujo atgyti ir gražiai iki 
šiol išs i laikyti . Linkėjo geros 
sveikatos, s t iprybės ir toliau 
dirbti Dievo garbei ir Tėvynės 
i abu i, su tokia pat meile ir atsi
davimu ka ip iki šiol. 

Po pamaldų programa vyk<> 
parapijos salėje, besivaišinant ir 
grojant muzikai. Čia prie garb< 
stalo matės i vyskupas Baltakis 
su visa prie šv. Mišių asista, o 
pačioje salėje, kuri vos talpino 
su s i r i nkus iu s pagerb t i savo 
prelatą, dalyvių ta rpe buvo ir 
p r e l a t o g i m i n a i t ė E l e n a 
Kasmauskienė iš Gargždų, Ona 
Kunickienė, slauganti čia vieną 
ligonę, a tvykusi iš Raseinių, ir 
vi lnietė Dal ia Nakt iny te , bai
gianti JAV socialinės globos 
s tud i j a s . Buvo a t v y k u s i iš 
Floridos ir k i ta prelato gimi
naitė Aldona Čėsnai tė . 

Po vaišių svečiai galėjo ir 
pasišokti bei grupėmis nusifoto
grafuoti su savo prelatu. Tai 
buvo re ta ir smagi šventė, iš 
kurios svečiai ilgai nenorėjo 
skirs tyt is . 

A n t a n a s M a s i o n i s 

COLUMBUS, OH 

F E S T I V A L Y J E L I E T U V I A I 
V Ė L L A I M Ė J O P I R M Ą 

V I E T Ą 

P i r m a vieta 1993 m. tarp
t au t i n i ame festivalyje Colum
bus, Ohio, teko l ie tuviams. 
Lapkričio 6 ir 7 d. Columbus 
miesto centre Vete rans Memo-
rial sa les pripildė beveik 200 
paviljonų. J ų ta rpe buvo kukl i 
bet skoninga parodėlė, paruošta 
Columbus lietuvių telkinio. Fes
tivalio tema — „Passport to Fun 
and Fr iendship" . Lietuvių paro
doje specialiai suprojektuotame 
vežime sėdi lėlės, važiuojančios 
į ka imą pasi l inksmint i . Plaka
tai vaizdavo šokančius ir dai
nuojančius l ietuvius. Parodoje 
buvo ir g intaro, juostų, medžio 
drožinių, l ie tuviškų knygų. Už 
s ta lų t a u t i n i a i s d r a b u ž i a i s 
pasipuošę Columbus lietuviai 
en tuz ias t i ška i kalbėjosi su lan
kytojais. Dauguma lietuvių, gy
venančių Columbus apylinkėje, 
prisidėjo prie parodos paruošimo 
ir budėjo festivalyje. Jie y ra 
Vasi l iauskai (parodėlės kūrybi
nė jėga) , Šilbajoriai, Jas ienė, 
Melnikai , Poderytė , Fleisch-
mann , Mažeika, Fet ingų gimi
nė, Lougeman , Higgins, Kar-
nitis, Michalski , Amari , Žibai-
tė ir Valaičiai . Lietuviai festi
valyje dalyvauja ketvirtą kartą, 
o įvertinti pirmos premijos kas
pinu — jau antrą . 

M i r g a V a l a i t i e n ė 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 27 d. 

•JAV ambasadoriui Lietuvai spalio 23 d, Seattle surengtame priėmime. Iš k. sėdi - Irena Blekytė. 
basadorLaus žmona Kathleer. Johnson, ambasadorius Darryl .Johnson, ir priėmimo šeimininke 

ina Bertulyu; Bray. Stovi Danutė Musteikyte-Rankienė, Allan Johnson, Jūratė Mažeikai-
t< TIarr: soo, Kęstas Sereiva, Irena Morkūnienė, Jim Bray ir Edis Morkūnas. 

AMBASADORIUS DARRYL 
JOHNSON PAS SEATTLE 

LIETUVIUS 

JAV ambasadorius Lietuvai 
Darryl Johnson ir jo žmona 
Kathleen spalio mėn. atvyko į 
Seattle pasimatyti su šeima ir 
draugais. (Johnson yra gimęs 
Seattle, kur 1960 m. baigė Pu- ' 
get Sound universitetą). Dauge
lis Seattle lietuvių pažįsta am
basadorių iš ankstesnio susiti
kimo 1992 m. kovo mėn. Jo žmo
na, kilusi iš Cincinnati, aplankė 
mūsų kraštą pirmą kartą. 

Ambasadorius ir ponia John
son spalio 23 d. dalyvavo vaišin
game priėmime Inos ir J im 
Bray namuose. Jie maloniai su
tiko pasidalint i įspūdžiais ir 
perspektyvomis apie gyvenimą 
Lietuvoje su vietiniais lie
tuviais. 

Johnsonus paveikino Ina Ber
tuly tė-Bray, atstovavusi JAV 
LB Visuomeninių Reikalų tary
bai, ir LB Washingtono apylin
kės pi rmininkė Jūra tė Mažei-
kaitė-Harrison. 

Savo pranešime Ambasado
r ius Johnson aptarė politi
nes / ekonomines problemas , 
JAV santykius su Lietuva bei 
Amerikos lietuvių nenutrūksta
mą vaidmenį Lietuvos gyveni
me. Pastebėjo, kad lietuviai, 50 
metų gyvenę sovietų sistemoje, 
žymia i s k i r i a s i nuo savo 
Amerikos lietuvių giminaičių. 
Tačiau jis t ik i , kad evoliucijos 
procesas suburs visus kartu. 

Naujoji Lietuvos vyriausybė 
per šešis mėnesius iš esmės 
nieko nepakeitė ekonomikos, 
politikos a r saugumo srityse. 
Aukštos kainos yra opiausia bu
vusios ir dabartinės vyriausybės 
problema. Nuo ankstesnių laikų 
šalies politinės partijos negali 
rasti bendros kalbos, ir šis 
nesitaikstymo procesas iki kom
promiso pasiekimo dar toli. Šis 
procesas neateina savaime žmo
nėms, kurie jautė , kad jų inte
resų nepatenkino senoji siste
ma, tačiau yra ir tokių, kurie 
gal buvo tos sistemos išlaikyti
niai. Par lamente nėra vidurio. 

Columbus, Ohio, Tautybių festivalyje prie lietuvių parodėlės 
Vasiliauskai ir Janis Druktenis-Fleishman. 

Nuotr. A. 

nes daugumą vietų tu r i LDDP, 
o opozicija, kurią sudaro deši
niųjų partijos, turi gal tik teč-
dalį vietų parlamente. 

Ankstesnė vyriausybė nekon
troliavo kainų, o dabar t inė 
vyriausybė j ų dar labiau nekon
troliuoja; kainas nustato r inka. 
Tokie trumpo periodo rezulta
tai: atsirado daugiau prekių, iki 
tam tikro laipsnio pagerėjo ap
tarnavimas, bet pramoninėje 
srityje daugelis žmonių kenčia, 
kadangi jie gamina prekes, ku
rių niekas neperka. Prekyba su 
rytais vyksta daugiausia keiti
mo pagrindais. Lito įvedimas 
pavyko. Nereikia k la idingai 
vertinti užsitęsusio laukimo 
periodo ar lito įvedimo priemo
nes. Litas y ra pakankamai pa
stovus, maždaug ke tur i litai 
at i t inka vieną dolerį. Dar iki 
šiol nėra pastovaus energi
jos tiekimo ir t e b e v y r a u j a 
nedarbas. 

Saugumas vakaruose ir rytuo
se yra pagrindinis JAV ir 
Lietuvos b e n d r a d a r b i a v i m o 
klausimas, kuris už ima daugy
bę laiko. Tarp rugpjūčio 18 d. ir 
31 d. aptartas Rusijos kariuome
nės išvedimas. Ambasadorius 
tr is kartus susitiko su preziden
tu Brazausku, kartą su prem
jeru ir keletą kartų su saugumo 
ministru. JAV be pertraukos ra
gino Rusiją laikvtis kariuome
nės išvedimo su i tarimo, ir po 
pasisekusios rezultato gavo dalį 
pripažinimo. 

Baltijos šalių bendradarbiavi
mo pobūdis su Vakarų Europa 
vis dar kuriamas. Buvo sie
j amas su NATO bloku ir jo or
ganizacijomis. Lietuvoje vyko 
t rys seminarai Baltijos saugu
mo klausimu, kuriuose taip pat 
dalyvavo delegacija iš Briuselio, 
kaimyninės Baltijos valstybės ir 
NATO šalys. Mes nes iek iame. 
— kalbėjo ambasadorius, — kad 
Baltijos valstybės v i s i š k a i 
priklausytų NATO blokui. Mes 
norime, kad jos turėtų pataria
mųjų narių pilnas te ises , daly
vautų dialoguose ten, kur Balti
jos saugumas yra besąlygiškai 
•susijęs su Vakaru saugumu. To
kio pobūdžio bendradarbiavi
mas jau vyksta 

JAV demokratijos vys tymas 
— labiausiai rūpima sr i t is . Lai
mingo atsitiktinumo dėka 1992 
m. JAV rinkimu la ikas suteikė 
ambasadai galimybę išreikšti 
t a m tikras mintis ap ie t a ik ius 
politinius pasikeitimus. Praėju
sių metu lapkričio 4 d. Johnso-
nai ruošė priėmimą, ku r i ame 
dalyvavo art i 300 l i e tuv ių 
svečių. J i e ap ta rė į v a i r i a s 
politines perspektyvas , kad 

bud pailiustruotų lietuviams Ameri
koje vykstančius pas ike i t imus 

Valaiči ^jjcjy b ū d u T a i p p a t a u g i o s 2 0 

d. visi septyni tuometiniai kan
didatai (penki dalyvavo, du 
buvo išvykę) į Lietuvos prezi
d e n t u s buvo pakviesti in
auguracijos iškilmėms, kur taip 
pat buvo stengiamasi pabrėžti 
t a i k ų demokratinį valdžios 
pasikeitimo pobūdį. Iškilmės 
buvo nuostabios, ir mintis su
prasta. Nors Lietuvos demokra
t inės institucijos dar labai 
trapios ir nepatyrusios, bet jos 
veikia. 

Šiuo metu Lietuvoje JAV yra 
didžiausias investitorius. In
vesticijos siekia 60 milijonų dol. 
Stambiausia individuali in
vesticija iš visų Baltijos šalių 
y ra Phillip Morris tabako san
dėris Klaipėdoje. Taip pat vei
k ia Phillip Morris Kraft Foods 
skyrius ir šokolado skyrius. 
Kompanija nutarė korporacijos 
lygyje padaryti Lietuvą savo 
baze tame rajone. 

JAV ir Lietuvos bendradar
biavimas skiriasi nuo kitų vals
tybių bendradarbiavimo tuo, 
kad daug įtakos turi Amerikos 
l i e tuv ių bendruomenė . 
Amerikos lietuvių balsas Vil
niuje yra garsus, efektyvus, ir 
jo klausoma (žinoma, tai ne vie
nas balsas). Keliai, kur ia is 
Amerikos lietuviai istoriškai su
sikūrė, suteikė daug pagalbos. 
Pagrindinis dalykas dabar išlik
ti veikliems, ypač per asmeniš
kas programas. Ambasadorius 
pabrėžė šių programų būtinu
mą. „Tikėkite manimi, — jis 
pasakė. Gal ir yra kai kur JAV-
se sunkumų, bet taip, kaip 
Lietuvoje, tikrai nėra!" Lietu
viams reikia pagalbos ir para
mos. Tai tiesa, nepaisant kar tu 
bei politinio klimato pasikeiti
mo, ir todėl, kad jie yra žmonės 
bei jų poreikiai dideli. 

Dvidešimt šešios amerikiečių 
grupės aktyviai dalyvauja, ku
r iant sveikatos apsaugos pro
gramas Lietuvoje. Darryl John
son mano, kad privačios pro
gramos yra žymiai geresnės nei 
valstybinės, ir ne tik sveikatos 
apsaugoje, bet ir švietime. Šios 
programos duoda geras pamo
kas įvairiuose lygmenyse. 

Šiuo metu Lietuvoje y r a 41 
Taikos Korpuso savanoris — 26 
anglų kalbos mokytojai (arba 
moko anglų kalbos mokytojus). 
ir 15 smulkaus verslo vystymo 
specialistų. įdomumo dėlei p. 
Johnson pasakė, kad jis dėvi 
vilnone eilute, kuriai medžiagą 
pirko Kaune. Likus savaitei iki 
išvykimo į Ameriką, pagal užsa
kymą siuvėjas Vilniuje jam 
pasiuvo kostiumą. Šiai kelionei 
ponia Johnson taip pat turėjo 
keletą Lietuvoje siūtų drabužių. 
Johnsonai pasakė, kad sekantis 
kelionės etapas bus Washing-
ton, D. C , kur vyks dviejų 
savaičių konsultacijos, o po to. 
lapkričio mėn. gale, vėl grįš į 
Lietuvą. 

Zita P e t k i e n ė 

DAYTONA BEACH, FL 

„SIETYNO" DEŠIMTMETIS 

Gražiai dainuojantis ir bažny
čioje giedantis, muz. Antano 
Skridulio vadovaujamas, choras 
„Sietynas" gruodžio 14 d. švęs 
savo veiklos dešimtmetį. Tą 
dieną Prince of Peace bažnyčio
je, Ormond Beach, giedos pa
maldose, skirtose lietuviams. Po 
to salėje vyks sukaktuvininis 
koncertas, kuriam dabar choras 
sparčiai ruošiasi. Po koncerto 
bus vaišės. 

Tą dieną toje pačioje salėje 
dail. Juozas Sodaitis ruošia savo 
kūrybos darbų parodą, k u r nu
matoma išstatyti ar t i 60 daili
ninko sukur tų dailės darbų. 
Dail. Juozo Sodaičio dailės dar
bų parodą numatoma ruošti Ši
lutėje, Lietuvoje. Tuo reikalu 
rūpinasi Giedrė Leškytė 

Š V E N T Ė 80 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTJ 

Š.m. spalio 28 d. Daytona 
Beach LB apylinkės valdybos 
vicepirmininkas Eduardas Sen
kus artimųjų draugų būrelyje 
šventė savo amžiaus aštuonias
dešimtąjį gimtadienį. Vaišių 
metų, Hilton restorane, sukak
tuvininką Eduardą, pirminin
kei dr. Sigitai Ramanauskienei 
paprašius, pasveikino valdybos 
vicepirmininkas Kazys Ba-
rūnas. 

Po vakarienės valdybos iždi
ninkės Vandos Bagdonienės na
muose svečiai dar ilgokai su 
sukaktuvininku bendravo, dali
nosi visuomeniniais rūpesčiais. 
Šampano tostu palinkėta Edu
ardui džiaugtis nerūpestingu 
gyvenimu. Vaišės tęsėsi iki 
vėlumos. Sukaktuvininkas šil
tai visiems padėkojo. 
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studijavo ir sportavo ir ten pa
milęs Onutę , sukūrė gražią lie
tuvišką šeimą. Su par tner ia is 
Amerikoje turėjo biznį, bet be 
sėkmės. Pr ieš tai New Jersey 
vedėju dirbo Hevvlett Packard 
firmoje. Sulaukęs poilsio am
žiaus, an t rą kar tą sugrįžo į 
Floridą ir į s ikū rė gražioje 
Daytona Beach vietovėje. 

Nar imantas , kalbėtojo teigi
mu, nepaprasta asmenybė. Tau
rus , malonus, draugiškas. Labai 
myli gamtą, todėl jo sodyboje 
t iek daug įvairiausios augmeni
jos, žydinčių gėlių, globojamų 
čiulbančių paukštelių. Jis mėgs
t a rinkti retus, ypatingus ir ver
t ingus daiktus . Ypač puikiai 
tvarkomi pašto ženklų, vokų, 
daugiausia iš Lietuvos, r inki
niai , kuriuos svečiai turėjo pro
gos apžiūrėti, susipažinti. Mėgs
t a senovės istoriją, o dėl at
vangos prisėda ir prie kortų. 

S u k a k t u v i n i n k ą s v e i k i n o 
draugai , jų tarpe klubo pir
mininkas Gediminas Lapenas ir 
senų laikų draugai iš Hol-
lyvvood, FL. Ona ir Vincas Sku-
peikos. Sukaktuvin inkui buvo 
įteiktos grupių dovanos, pakel
t a s šampano tostas, sudainuota 
„Ilgiausių metų" linkėjimai. 
Anekdotais paįvairintą istoriją 
pr imenant į padėkos žodį t a r ė ir 
sukaktuvin inkas Na r iman ta s . 

Nar imantas Ka ra ša ak tyvus 
šio telkinio narys, dirbo klubo 
valdyboje pavyzdingo iždininko 
pareigose, visur padeda įvai
riuose darbuose, o Onutė dai
nuoja „Sietyno" chore. Sveiki
n a m Narimantą sukak t ies pro
ga ir linkime dar daug malonių, 
saulėtoje Floridoje, gyvenimo 
metų. 

S E R G A INZ. A L F O N S A S 
I L E K I S 

Inž. Alfonsui Ilekiui spalio 
mėn. Memorial ligoninėje buvo 
atlikta sudėtinga vidaus organų 
operacija. Dabar ligonis pamažu 
sveiksta savo namuose, rūpes
tingoje žmonos Teodoros globo
je . A. l iekis yra veiklus mūsų 
telkinio narys. Dainuoja „Siety
no" chore, pora te rminų dirbo 
klubo valdyboje. Daytoniškiai ir 
„Sietyno" choro nariai l inki 
Alfonsui stiprėti ir laukia su
grįžtančio į šio telkinio aktyvų 
gyvenimą. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Solistė Danutė Graus'.ytė. 

DANUTĖS G R A U S L Y T Ė S 
K O N C E R T A S 

Malonu, kad ir į mūsų negau
sų telkinį karts nuo karto at
vyksta menininkai . Neseniai 
gėrėjomės „Armonikos" an
samblio koncertu, o dabar lau
kiame viešnios iš Lietuvos — 
mezzosoprano Danutės Grausly 
tės. Jos koncertą š.m. lapkričio 
19 d. 2 v.p.p. Prince of the 
Peace bažnyčios salėje. Ormond 
Beach, ruošia Birutė Kožicienė. 
„Saulu tės" organizacijos at
stovė. Solistei akompanuos Ca-
rol Beldin. Daytona Beach Com-
munity College profesorė. 

N A R I M A N T A S KARAŠA 
ŠVENTĖ 70 GIMTADIENĮ 

Nemažas būrys daytoniškių, 
giminių ir draugų, š.m. spalio 
mėn. 27 d. Onutės ir Nar iman 
to Karašų namuose šventė Na
rimanto Karašos septyniasde 
šimtąjį gimtadienį. 

Apie sukaktuvininką humoru 
perpintą sveikinimo žodį tarė 
svainis Algirdas Šilbajoris. 

Narimantas — biržietis. Diplo
muotas inžinierius. Tremties 
kelionėje matė ir nemažai var 
go. Keliavo įvairiomis priemo 
nėmis ir dviračiu Susipažino su 
Vokietija. Čekoslovakija, kur 

LITERATŪRINĖ 
NAUJIENA 

LIETUVIU 
EGZODO 
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1945 W 0 
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Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo-
no redaguota, dvidešimties autorių 
Darašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. Į Kanadą 
— $6.00. | kitus kraštus — $6.50 
lllmojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 5J1-1210 

ŽEMDIRBIAI DAR 
NESTREIKUOS 

Lapkričio 5 d. Lietuvos žem
dirbiai buvo susirinkę Kaune 
galutinai nuspręsti: streikuoti 
ar nestreikuoti . Žemdirbių 
sąjungos pirmininkas J. Čiule
vičius be kita ko pareiškė, kad 
ūkininkams kelia nerimą val
džios noras supriešinti žemdir
bius su duonos valgytojais. Dėl 
to, kad pensininkas šiandien 
negali normaliai pavalgyti, kal
ti ne žemdirbiai, bet prekybinin
kai. Ne mažiau pirkėją skriau
džia ir monopolistai-gamintojai. 
J. Čiulevičius sakė, kad per 6 
šių metų mėnesius gyvulių su
pirkimo kainos sumažėjo 
20-30%, o mažmeninės pardavi
mo kainos padidėjo 7-11%. Kaip 
lapkričio 6 d. numeryje rašo 
„Lietuvos ry tas" , daugelis 
kalbėjusiųjų tvirtino, jog nenori 
būti supriešinti su miesto 
gyventojais, bet kartu atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvos valdžia 
yra dosnesnė miestelėnams. Net 
70 mil. dolerių ji skyrė kompen-
suot miestiečių sunaudojamam 
kurui, tačiau žemdirbių sunau
dojami energijos ištekliai nėra 
kompensuojami. Žemdirbių 
konferencijoj dalyvavęs žemės 
ūkio ministras R. Karazija 
pastebėjo, kad kai kas iš ten 
dalyvaujančių dar tebegyvena 
dainuojančios revoliucijos lai
kus, nors jau seniai laikas už
leisti vietą galvojančiai ir 
dirbančiai revoliucijai. Vals
tybės galios yra ribotos, ji 

0 šiuo metu negali paremti visų 
ūkininkų, tačiau ir patys žem
dirbiai turėtų daugiau rūpintis 
savo ateitimi. Ministras sakė, 
kad, važiuodamas į konferen
ciją, sutikęs daugybę prabangių 
automobilių, tačiau nė pas vie
ną ūkininką nematęs tokios 
kokybės traktoriaus. Vyriausy
bė apmoka 30% traktoriaus kai
nos, apmokės 30% kombaino 
vertės, tačiau daugiau paremti 
šiuo metu ji negali. Pas žemdir
bius atvykusiam premjerui A. 
Sleževičiui buvo leista kalbėti 
tik po balsavimo. Premjeras pa
tikino žemdirbius, kad Vyriau
sybė desperatiškai ieško naujų 
rinkų žemdirbių produkcijai. 
Premjeras prastais patarėjais 
pavadino konsu l tan tus iš 
Vakarų, kurie siūlo gaminti tik 
savo rinkai, nes jie patys nori 
turėti kuo mažiau konkurentų. 
Lietuva neturėtų su tuo sutikti 
ir reikia skverbtis į Rytų rinkas, 
nors ten įsitvirtinti taip pat 
nebus lengva. Į Rytus žvalgosi 
Australija, Brazilija. 

Šiaulių aerodromas vėl 
priima lėktuvus 

Buvęs karinis Šiaulių aero
dromas pradėjo taikų gyvenimą. 
Spalio paskutinį savaitgalį ant 
Šiaulių aerodromo tako nutūpė 
iš pirmojo komercinio skrydžio 
grįžęs lėktuvas IL-62. Pirmąjį 

komercinį skrydį iš Šiaulių 
aerodromo ryžosi organizuoti 
Vilniaus firma „Vianata". Fir
mos vadovai pasamdė Maskvos 
lėktuvą ir išskraidino komer
santus į Vietnamą, ivaip rašo 
„Lietuvos rytas", iki šiol ke
lionių į Vietnamą iš Lietuvos 
nebuvo, tad norinčių parsivežti 
tos šalies prekių atsirado 
nemažai, nors kelionė ir nebuvo 
pigi — vienam asmeniui ji 
kainavo 1,800 JAV dolerių. 
Valstybinės įmonės „Šiaulių 
aerouostas" vadovų teigimu tik 
tokių skrydžių pradžia gali 
užtikrinti Šiaulių aerodruomui 
geresnę materialinę padėtį. Tuo 
suinteresuotos turi būti ir ko
mercinės struktūros — pakrauti 
dideli lėktuvai niekur daugiau 
Lietuvoje negali nusileisti, tik 
Šiauliuose. Beje, miesto savi
valdybė atkakliai siekia Šiaulių 
aerodromą paversti laisva eko
nomine zona, bet dėl laisvų 
ekonominių zonų Lietuvoje vis 
dar neapsisprendžiama. 

Užsieniečiai žemės Lietuvoje 
nepirks 

Spalio 21d. Seimas nepriėmė 
Lietuvos Konstitucijos 47 
straipsnio pataisos, kuria „žemę 
Lietuvoje nuosavybės teise gali 
įgyti iš užsienio valstybės". 
Balsavime išvis nedalyvavo 
opozicija ir socialdemokratai. 
Didžiosios frakcijos siūlymui 
leisti užsieniečiams Lietuvoje 
parduoti žemę, ryžtingai 
pasipriešino opozicija. V. Lands
bergio pareiškime sakoma: „Tai 
būtų reiškę, jog sovietų eskpro-
prijuotą ir dabar negrąžinamą 
žemę leidžiama nusavinti 
galutinai, kad dusyk nuskriaus
tas žmogus niekada nebegalėtų 
atstatyti teisingumo". 

Norą leisti užsieniečiams 
pirkti žemę dienraštyje „Res
publika" (10.21.) kritikuoja 
Ekonomikos ir privatizavimo 
ins t i tu to specialistė Rasa 
Melnikienė. Šiuo metu užsienio 
investuotojas Lietuvoje turi 
teisę išsinuomoti žemės sklypą 
99 metams. Užsieniečių in
teresus g inantys politikai 
teigia, kad tokios naudojimosi 
sąlygos nesukuria galimybių 
pastoviam verslui. Mums 
siūloma patikėti, kad pradėjus 
pardavinėti žemę užsienie
čiams, Lietuvą užplūs užsienio 
investicijos, ir mes visi gyven
sime klestinčioje visuomenėje, 
— rašo R. Melnikienė. Jos 
nuomone, rimtų investuotojų, 
tikrai norinčių plėtoti verslą, 
nestabdys, kad jie negali įsigyti 
žemės nuosavybėn. Bet tai su
stabdys visokius pasaulio 
perėjūnus, kurių nemažai at
vyksta į pokomunistines šalis 
laimės ieškoti. Pradėdamas 
verslą išnuomotame sklype, 

pramonininkas, pasak. R. Mel
nikienės, gali tenkintis mažes
nėmis lėšomis, nes tereikia 
turėti pinigų sumokėti žemės 

nuomos kainą. Kitas dalykas, 
nuomos laikas pakankamai il
gas, kad investicijos visiškai 
grįžtų. Viešbučiams statyt i 
investuoti pinigai sugrįžta vidu
tiniškai per 5 metus. Lėšos, skir
tos gamybai, grįžta ne taip grei
tai, tačiau dėl sparčios technikos 
pažangos bet koks gamybos ob
jektas po 20-30 m. eksploatavi
mo būna pasenęs. R. Melnikie
nės teigimu, ekonominių prie
žasčių reikalauti žemės nuo
savybėn lyg ir nėra, egzistuoja 
daugiau psichologinės priežas
tys. 

Žemės pardavimo užsienie
čiams klausimo svarbą akcen
tuoja tie asmenys, kurių verslas 
— pigiai pirkus, brangia i 
parduoti, — rašo R. Melnikienė. 
Padėtis tokiems da lykams 
Lietuvoje ypač palanki. Žemės 
kaina bet kuriam užsieniečiui 
yra juokingai maža. Ją lemia 
maža žemės paklausa, kadangi 
realios Lietuvos piliečių pa
jamos pastaruoju metu labai 
sumažėjo, o santaupas „suval
gė" infliacija, ir didelė pasiūla 
— daug žmonių, atsiėmusių 
žemę ir nežinančių, ką su ja 
daryti, mielai ją parduotų ilgai 
nesiderėdami. Taip skurstant, 
100 dolerių — dideli pinigai. R. 
Melnikienės nuomone, leidus 
užsieniečiams pirkti žemę, jiems 
būtų sudarytos sąlygos gerai 
uždirbti, nesivarginant, ką nors 
daryti su ta žeme. 

Tuo t a rpu k i t a i p žemės 
pardavimą užsieniečiams ver
t ina „Tiesos" žurnalistas G. 
Končius straipsnyje „Vargas 
dėl didelio atsargumo" (10.23). 
Neleisdami parduoti žemės 
sklypų užsieniečiams, pasmer
kiame save mažesniems atlygi
nimams, pensijoms, pašalpoms, 
stipendijoms, savo rankomis 
(atsiprašau, rankomis tų Seimo 

nar ių , kur ie balsavo prieš 
Konstitucijos pataisą) ska
tiname nedarbą, — rašo G. 
Končius. Jo nuomone, yra dar 
viena aplinkybė, kuri atsilieps 
daugeliui Lietuvos žmonių. 
Priėmus Konstitucijos pataisą, 
būtų šoktelėjusios žemės ir viso 
nekilnojamojo turto Lietuvoje 
kainos. Iš to būtų išlošę ir tie, 
kurie jau spėjo nusipirkti priva
tizuojamų įmonių akcijų už 
investicinius čekius, ir tie, kurie 
dar laiko čekius investicinėse 
sąskaitose. 

Lietuvišką naftą pirmieji 
eksploatuos šveda i 

Šią vasarą Lietuvos energeti
kos ministerijoje Gargždų val
stybinė naftos geologinė įmonė 
ir Švedijos „Svenska Petroleum 
Exploration AB" firma pasirašė 
sutartį įkurti bendrą įmonę 
„Genčių nafta". Vyriausybė 
leidimus naftos paieškoms iš
duoda konkurso tvarka, bet ši 
Švedijos firma derybas su Lietu
va dėl naftos žvalgybos ir 
eksploatavimo pradėjo dar 1989 
m., kai tokio nutarimo nebuvo, 
todėl tą teisę ji gavo be konkur
so. Firmos prezidento Ralle 
Anderson tvirtinimu, firma net
gi galėtų sudaryti sutartis ir dėl 
kitų naftos telkinių bendro 
eksploatavimo. 

Genčių naftos telkinys yra kol 
kas didžiausias išžvalgytas 
telkinys Lietuvoje. J i s yra 
maždaug 20 km nuo Klaipėdos, 
Kretingos rajone. Kaip rašo 
Stasys Valys ..Lietuvos aide" 
(10-19), jeigu pirmųjų gręžinių 
prognozės pasitvirtins, po dvejų 
metų iš 1,850 metrų gylyje esan
čių klodų per dieną bus išgau
nama po 4,000 statinių lietuviš
kos naftos. Geologų duomeni
mis, Genčių telkinyje yra 

daugiau kaip 3 mln. tonų naf
tos. Tai sudaro 15-16% visos 
Lietuvos vakarinėje dalyje iš
žvalgytos naftos. Švedijos firma 
į bendrą įmonę numato in
vestuoti 15-30 mln. JAV dole
rių. Pirmuosius įrenginius 
švedai numato pristatyti 1994 
m. pradžioje, o pabaigoje metų 
pradėti pumpuoti naftą. Tai pir
moji užsienio firma, sudariusi 
tokią sutartį dėl lietuviškos naf
tos telkinių eksploatavimo. Lie
tuvai teks apie 75% išgautos 
naftos. Ją perdirbs Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonė. Per 
planuojamus 20 eksploatavimo 
metų iš Genčių telkinio numa
tyta gauti apie 1,2 mln. tonų 
naftos ir apie 5 mln. dolerių 
pelno. Specialistų nuomone, 
Genčių naftos telkinys arti
miausiais metais patenkins tik 
apie dešimtadalį Lietuvos naf
tos poreikių. Lietuvos geologai 
prognozuoja, kad mūsų naftos 
ištekliai sudaro apie 150 mln. 
tonų, kurių apie 50 mln. yra 
sausumoje, o apie 100 mln. tonų 
— Baltijos jūroje. 

Rima Jaku ty t ė 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

i 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS^ COPJĮERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaskl Rd, 
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1994[Dainų ir Šokių 
^•r/* Šventė Lietuvoje. 

Č6> Jau 30 metų. kai mūsų kelionių agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis ir patogiausiomis oro linijomis. 

Kviečiame visus keliauti drauge su išeivijos šokėjais ir daini
ninkais į 1994 metų Dainų ir Šokių Švente Lietuvoje. 
Siūlome pačias patogiausias išvykimo ir gri/imo datas 
pigiausiomis kainomis. Dėl didelio keliautojų skaičiaus, 

vietų skaičius yra ribotas. Prašoma nedelsiant kreiptis i, mūsų 
raštine,: užtikrinsime prieinamiausias išvykimo ir grįžimo datas. 

Jūsų patogumui, mūsų raštinėje galėsit įsigyti bilietus į visus Dainų ir Šokių šventes 
renginius, užsisakyti viešbučius, automobilius bei turistines keliones Lietuvoje. 

Maloniai, sąžiningai bei profesionaliai Jus aptarnausime. Informacijai skambinti: 

$f American Travel Service 
^ ^ r 9439 S. Kedzie Evergreen Park, IL 60642 

y^f Tel. 708 422-3000 • FAX 708 422-3163 

Darbo vai: pirmd.. antrd.. ketvirtd.. ir penktd.. 9 v.r. - 5 v.p.p. ir trečd.. 9 v.r. - 7 v.p.p. 

„Lito" savaitraščio redakcijoje (iš kairės): vyr redaktorius Jurgis Paskočinas 
ir ERT vicepirm. Edmundas Kulikauskas. 

INDUSTRINES PARAMOS S-GA JAV 
IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
mėsos produktų rinkinį. 

15A — 15 kg. $78.00 10A — 10 kg. $39.00 
Kumpis 
Dešros 
Lašiniai 
šoninė 
Kojos 
Karbonadas 

4 kg. 
4 kg. 
2 kg. 
2 kg. 
2 kg. 
1 kg. 

15 kg. 
(33 Ib.) 
2.36 Ib. 

Dešros 
Lašiniai 
šoninė 
Karbonadas 

4 kg. 
3 kg. 
2 kg. 
1 kg. 

. 10 kg. 
(22 Ib.) 

$2.68 Ib. 

10B — 10 kg. $50.00 
Kumpis 3 kg. 
Dešros 3 kg. 
Lašiniai 3 kg . 
Kojos 1 kg. 

10 kg. 
(22 Ib.) 

$2.68 Ib. 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas; produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus dviejų savaičių laikotarpyje nuo užsakymo datos, čekius 
rašyti: D8 ENGINEERING, INC . Užsakymai pri imami telefonu, fax'u arba paštu. 

D 8 ENGINEERING, INC 
12421 Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60430 

Te l . 708-257-2034 

Pax. 708-257 5852 

CLASSIFIED GUIDE 
IEŠKO D A R B O 

Gydytoje Lietuvoje ieško progos 
slaugyti ligonius savo namuose. 
Darbšti ir sąžininga. Giminės 
sutvarkys iškvietimą. Skam
binkite Ramintai: 708-354-1240. 

fttSCELLANĖOU* 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State U n t Rd. 

Calumet City, IL $0409 
' Nuomoja automobi l ius Lietuvoje; 

siunčia automobi l ius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 

. T e i . 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , F a x 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v . r .—5 v . v . 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reiK-
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto. nuotraukų- aotarna-
vimas Atidaryta pirmad.enj ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 YVest 63rd Sfreet 
Tel. — PRospect 6-8998 

„101 keBas kaip gauti žaftą kortele" 
Ši knyga — geriausias ir pigiausias jūsų 
patarėjas visais imigracinės teisės 
klausimais. Kreiptis 312-737-6901. 

Noriu pirkti akordeoną ir armoniką 
(concertina). Kreiptis 708-7554444. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

* FRANK ZAPOU8 
3208 Vi We«t 95th Street 

Tel. — (708) 4244654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Is-ikau garažo Marquette Pk. 
apyl. Tel. 312-436-5340. Palikit 
„message". 

PARDAVIMASJR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

Dengiami stogai, kalamas' 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plyteles. Karsto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
MN SERAPINAS 708-636-2980 

RAC1NE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta i dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
• 6216 t . Archer Ave. 

CMcago, IL 60638 
Tel. 581-3500 

REAL ESTATE 

G/7E/T 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

FOR S A L E 
By ovvner F o r d Ci ty c o n d o : 

1 bedrm. , 3rd f l . Elevator B l dg . 
Call M r . Jonės 7 0 8 - 9 7 4 - 3 4 1 3 

-&=»• 0 * r '2! 
REALMART, I N C 

6602 S. PuiaAi, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 ii 
BALYS BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
prhemiesliuoce. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

<U2ntuifc KMIECIK REALTORS 
r O | 7922 S. Pulaski Rd. 
^ 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui . 

Ontuj# 2) m m 
ACCENT REALTY, I N C 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re*- 708-423 0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąž in inga i pa
tarnauja įvairių nuosavybių pi rk ime 
ir pardavime, mies te ir pr iemies
č iuose. 

D Ė M E S I O ! S u n n y Hi l ls , FL 
parduodamas didel is sklypas pačiame 
lietuvių centre. Ambassador g-veje 
Kreipt is: tel. 7 0 8 - 6 8 7 - 3 9 4 5 . 

FOR RENT 

FOR R E N T 
3 bedrm. 2 baths. apt. app l iances op-
tional; 2 flat bldg. Available December: 

71 st & Lavvndale vic. 
Call 3 1 2 - 5 8 2 - 0 9 2 1 . 

Išnuomojamas 3 k a m b . b u t a s Mar-
guette Pk. apyl. Te l . 3 1 2 - 8 9 0 - 9 5 7 3 . 

HELP VVANTED 

Ieškau namo pr iž iū rė to jo Chi-
cagojo. Duodu kambarį veltui. 
Skambinti: 815-459-0548. Iš da
bar t inės Lietuvos a te iv ia i — 
nesikreipki te! 

HELP VVANTED 

Lady wanted f o r s e c r e t a r l a l 
w o r k . Full tirne F luent Eng l lsh & 
some Lithuanian required Cal l 
7 0 8 - 4 0 3 - 8 2 4 1 

VALYMO DARBAS 

la ikoma moteris valyti namus bei rašti
nes Alga nemažesnė, kaip $310 iki $370 
per sav. Reikia gyventi Chicagos priemies
tyje Kambarys bus parūpintas Skambin
ti 1-708-393 3999 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Rolkalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

KAIP SURASTI GERĄ 
ADVOKATĄ? 

Yra daug įstaigų, kur ios 
padeda ar pa tar ia — pa renka 
jums reikalingą, t inkamą advo
katą. Lietuviai, kurie gyvena 
gausiuose lietuviškuose telki
niuose, papras ta i e i n a pas 
lietuvį advokatą, juo pasi t iki ir 
jo patarnavimais bei patarimais 
naudojasi. Ypač vyresniems, ku
riems sunku susikalbėti sveti
ma kalba, geras lietuvis ad
vokatas yra palaima. Tačiau ne 
visi y ra tokie laimingi, n e visur 
yra lietuvių advokatų. 

Vienas būdas surasti gerą ad
vokatą - tai draugo rekomenda
cija. Draugas j u m s pasakys, ar 
jo rekomenduojamas advokatas 
gerai atliko darbą, ar ne. Galite 
pasirinkti advokatą ir i š tele
fono knygos. „Bet joje advokatų 
pavardžių yra puslapių pusla
piai, ir jūs nežinote, kurioje sri
tyje kur is specializuojasi, kokią 
patirtį turi ir a r gausi te ge
riausią advokatą", — sako 
Kathy Greenhold, „Chicago Bar 
Association Market ing" direk
torė iš advokatų rekomendavi
mo įstaigos. 

Paprastai geriausia pasirink
ti advokatą , k r e i p i a n t i s į 
kvalifikuotą rekomendacijos 
įstaigą. Čikagos apylinkėse, 
kaip ir kitur, y ra gerų reko
mendacijos įstaigų. „Chicagos 
Bar Association" (ir kitų miestų 
panašios įstaigos) yra geriausia 
rekomendacijos įstaiga. J i turi 
450 advokatų, kurie gal i tvar
kyti viską, pradedant gaut i 
teisę skraidyt i ir b a i g i a n t 
žemės (zoning) paskirs tymu. 
Yra ne t teisininkų, kurie kalba 
įvairiomis kalbomis. 

„Chicago Bar Association" 
(312-554-2001) ima 20 dolerių 
mokestį, jei susitinkate su jų re
komenduotu advokatu. J e i jūs 
nusprendžiate samdyti tą advo
katą, j i s ims reguliarų užmo
kestį. Advokatų galima gaut i ne 
tik mieste, bet ir priemies
čiuose. 

Kitos rekomendacinės įstai
gos ir jų mokestis už p i rmą 30 
min. konsultaciją yra: 

Women's Bar Association of 
Dlinois (312-541-0048) - 25 dol.; 

Northwest S u b u r b a n Bar 
Association (708-290-8070) - 20 
dol.; 

North Suburban Bar Associa
tion (708-564-4800) - 15 dol.; 

Southwest Bar Association 
(708-636-7415) - 10 dol.; 

West Suburban Bar Associa
tion (708-366-1122) - 2 5 dol.; 

Lilac Tree (708-328-0313), pa
tarimų ir advokatų ates.~cijos 
įstaiga besiskiriančioms mote
rims ima 73 dol., už 90 min . pa
tarimą ir atestacija. 

Neturtingiems yra „Legal As-
sistance Foundation of Chicago" 
(312-341-1070) ir „Cook County 
Legal Assistance Foundat ion" 
(708-524-2600). 

„Chicago B a r Association 
Senior Citizens Will P rog ram" 
siūlo tes tamentų, įgaliojimų 
(durable power of attorney) ir 
„living will" sudarymą žemesne 
kaina mažų ir vidutinių pajamų 
vyresnio amžiaus žmonėms. Dėl 
smulkesnių informacijų skam
binkite 312-554-2001. 

Dar y ra ..Legal Aid B u r e a u " 
(312-986-4200) Čikagos i r prie
miesčių gyventojams. Ta įstaiga 
nemokamai teikia pagalbą savi
ninko - nuomininko reikaluose, 
mašinos atėmimo, vaikų išlai
kymo mokesčių ir kitais reika
lais. 

Nebijokite k laus t i . J ū s susi
t inkate su rekomenduotu ad
vokatu. Jūs jo visai nepažįstate ir 
nežinote jo/jos pasi ruošimo. 
Kaip j ū s galite nuspręst i , ar šis 
advokatas bus t inkamas spręsti 
jūsų problemas? 

Klauskite daug ir apie viską, 

net ir t ok ius k laus imus , kurie 
jums a t rodo nere ikšmingi . 

Klaus imas 1: Koks jūsų pasi
ruošimas , t v a r k a n t mano prob
lemas? „Ne imč iau nieko kito, 
t ik specialistą. Bendros prak
tikos n e u ž t e n k a " , sako Theo-
dore Postel, „Chicago Bar Asso
ciation Lawyer Referral" komi
teto p i rmininkas . Rinkitės advo
katą t a i p , ka ip r enka t ė s dakta
rą, pagal specialybe. Advokatas 
Postel, ku r i s y r a „personai in-
j u r i e s " s p e c i a l i s t a s , savo 
t e s t amen tą suda ry t i ir parduo
to namo dokumentus sutvarky
t i ėmė ki tą advokatą — tos rū
šies specialistą. 

Jūsų n u m a t y t a s advokatas 
turėtų b e n t ke le tą metų prakti
kos toje srityje, k u r i j ums rūpi. 
„Chicagos Bar Association refe-
ral service" reikalauja, k a d ad
vokatas t u r ė tų 5 metus prakti
kos savo srityje, pirm negu jį re
komenduos. 
K laus imas 2: Ar jūs būsite 

advokatas , k u r i s tvarkys mano 
bylą. J e i ne, t a i kas? 

K a r t a i s advokatas , su kuriuo 
turėjote pi rmą pokalbį, nebus 
tas , k u r i s jūsų re ikalus toliau 
tva rkys . K a r t a i s prisideda an
t r a s ir ne t t reč ias . Čia nieko 
blogo, be t jūs t u r i t e žinoti visų 
tų advokatų, k u r i e pa t a rnaus 
jums, pas i ruoš imą. 

Klaus imas 3 : Kaip i lgai gali 
t ruk t i mano by la? 

Specifinės j ū s ų bylos detalės 
nu lems, ka ip i lgai už t ruks , nes 
ne v isda ga l ima t iksl iai nu
spręsti iš a n k s t o . Papras ta i 
pa tyręs advoka tas gali duoti 
apyt ikr į laiko spėjimą. Bylą 
sprendžiant , r e ik i a būt i kan
tr iam, be t tu rė tumėte tu rė t i ad
vokato pažadą j u s nuolat infor
muoti ap ie bylos eigą. 

„Žmonės gali ilgai l auk t i , jei 
žino, kodėl j i e l auk ia" , sako 
Michael Benedet to , Oak Brook 
a d v o k a t a s , k u r i s yra vedy-
bų-skyrybų spec ia l i s t a s . J i s 
sako, k a d dažniausias nusiskun
dimas y r a , kad advokata i nein
formuoja, nepasiunčia laiškų 
kopijų, bylos eigos aprašymo ir 
t.t. „Aš s iunčiu savo k l ientams 
visokias kopijas. Jei jūs jų ne-

s iunčiate , k l i en t a s mano, kad 
jųs n ieko nedaro te" , s ako ad
vokatas Benedet to . 

Klaus imas 4: Kokie bus rezul
ta ta i? 

Jūsų a d v o k a t a s gali iš anks
to pasaky t i ga l imus rezultatus, 
Je i j ū s su te iks i te jam reika
l ingus duomenis . Tai reiškia: 
visus fak tus , n e t i r tuos, kurie , 
jūsų nuomone , gali j u m s pa
kenkt i . 

Nei vienas advokatas nemėgs
t a s ta igmenų, ypač iš kl iento 
pusės. Su r ink i t e visą medžiagą, 
prieš su s i t i kdami su advokatu, 
ir a t s inešk i te re ika l ingus do
k u m e n t u s : f inansinius duome
nis, sąskai tas , sutart is , laiškus, 
iškeis tus čekius, šaukimo į teis
mą d o k u m e n t u s , „subpoenas", 
„violation not ices" ir t . t . Pa
daryki te įvykių i r datų, k a d a jie 
vyko, sąrašą chronologine tvar
k a ir s u r a š y k i t e pavardes bei 
telefonus žmonių, kurie į jūsų 
bylą įvelti. Taip galite sutaupyti 
daug la iko ir pinigų. 

K laus imas 5: Klausk i te pats 
savęs, kokia j ū sų nuomonė apie 
šį advokatą .? 

Jūsų n u j a u t i m a s yra svarbu. 
Ar advokatas j u m s pat inka kaip 
žmogus? Ar jūs gali te atvirai su 
juo ka lbė t i? A r j is elgiasi su 
jumis paga rb i a i i r mandagiai? 
Ar j am t ik ra i r ūp i jums padėti) 
Ar jis b u s visą la iką toks , kaip 
buvo p i r m a m e pas imatyme? 

Klaus imas 6: Kiek jūs imate? 
š i s k l a u s i m a s gali bū t i jūsų 

pirmasis a r paskutinis, pr ieš ap
leidžiant advokato įstaigą. Jūs 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 27 d. 

niinois gubernatoriaus žmona Brenda Edgar neseniai buvo aplankyta „Lietuvos Vaikų vilties" 
atstovų ir pakviesta dalyvauti lėšų telkinio pobūvyje, kuris įvyks gruodžio 10 d. Iš kairės: Gražina 
Liautaud, L W pirmininkė, Albinas Hoffmanas, vienas iš savanorių pagalbininkų, Brenda Edgar 
ir Jūratė Budrienė. 

tu r i t e būti pasiruošęs mokėti 
kainą už gero advokato patar
navimą, dėl to turi te pirmiausia 
sužinoti apie savo advokato pa
siruošimą ir pajėgumą, o po to 
t a r t i s dėl kainos. 

Advokatas gali įvairiai imti 
atlyginimą už savo darbą: už 
valandas, vienkartinį mokestį, 
daugiausia tiems atvejams, kur 
nelaukiama komplikacijų, arba 
procentą laimėtos sumos (pasta-
rais is atvejis yra įprastas as
mens sužeidimo atvejis). Dar 
k i tas būdas mokėti advokatui 
y r a užstatas būsimoms išlai
doms padengti. Kai kurie advo
kata i to reikalauja, kai kurie 
ne. 

Išlaidos nesibaigia tik atsily
g in imu a d v o k a t u i . Re ik ia 
klausti, kiek jis numa to teismo 
išlaidų ir kokios gali būt i kitos 
išlaidos: kelionės advokatui ir 
liudininkams, nuorašai, kopijos 
i r t.t. Taip pat pasakyki te savo 
advokatui, kad norite gauti 
mėnesinių išlaidų detales. Kiti 
advokatai sako, kad „daug ad
vokatų pateiks j u m s po 4 mė
nesių didžiulę sąskaitą". „ Jūs 
gal būtumėte sustabdę bylą, jei 
būtumėte žinoję, kad ji jums 
t iek kainuos". Apskritai, iš 
kliento taško žiūrint , geriau 
sutart i bendrą užmokestį už 
bylą. Jūs sutaupysite tuo būdu, 
je i advokatas dirbs daugiau 
valandų, kaip buvo planuota. 
B e t je i a t s i r a s d idel ių 
nenumatytų kliūčių, advokatas 
prašys didesnio užmokesčio, i r 
t ada jūs turėsite su tuo sutikti. 

Klausimas 7: Ar šis jūsų pa
sirinktas advokatas yra tinka
m a s jūsų reikalui? Pirm negu 
pasakysite „aš j u s samdau", 
p a s k a m b i n k i t e , ,A t to rney 
Registration and Disciplinary 
Commision", kuri yra Illinois 
Aukščiausiojo teismo šaka, kad 
j i patikrintų advokato kreden
cialus ir patikrintų, ar nėra 
prieš jį neišspręstų skundų. Už 
t ą informaciją nereikia mokėti. 
Skambinkite 312-565-2600. 

Pap i ldomai k l a u s k i t e š ių 
k l aus imų : 

S k y r y b ų a t v e j u 

1. Kokie yra advokatų spren
dimų duomenys (settlement-li-
tigation record). Apie 90-95% 
skyrybų y ra išsprendžiama be 
teismo. Bet jei advokatas, su 
kuriuo tarėtės, tu r i tik 20% 
sprendimų be te ismo, tai j i s 
norės kovoti t e i sme . Apsis
pręskite, kas j ums geriau? 

2. Ar advokatas remia, ar y r a 
priešingas deryboms? Kai kurie | 
advokatai yra tam priešingi, nes 
j ie galvoja, kad taip gali prarasti 
kontrolę, ir gali t ek t i sutikti su 
kompromisu. Būki te tikri, kad 
j ū s ir jūsų advokatas tur i te 
vieningą nuomonę šiuo reikalu. 

T e s t a m e n t ų a tve ju 

1. Koks ski r tumas tarp tes
tamento ir „living t rust"? 

Testamentus sudaryti kainuo
j a mažiau, bet juos reikia paskui 
teisme patvir t int i (probate) ir 
tuo būdu jie sudarys daugiau 
išlaidų ateityje. 

2. Ar ,joint tenancy" jūsų 
nuosavybei ir turtui yra pap
rasčiausias ir pigiausias spren
dimas? 

3. Ar jūsų pasirinktas advo
katas yra specialistas tvarkyti 
didelį palikimą? 

Jei jūs turite didelį, įvairų, 
koplikuotą turtą, jūs norite 
žinoti, ar jūsų advokatas turi pa
kankami žinių turto įstatymų ir 
taksų srityje. 

4. Ar reikia mokėti nustatytą 
mokestį (fixed fee)? Testamentų 
sudarymas yra vienas tų tei
sinių patarnavimų, už kurį pap
rastai galima susitarti mokėti 
nustatytą kainą. 

N a m ų p i rk imo d o k u m e n t ų 
t v a r k y m a s 

Jūsų advokatas turėtų per
skaityti dokumentus, prieš jums 
pasirašant. Jūs padarytumėte 
klaidą, jei samdytumėte advo
katą tik pirkimo užbaigimui. 
Advokatas taip pat turėtų reko
menduoti jums nuosavybės in
spek to r ių , kur t s a p ž i ū r ė t ų 
nuosvybę, ištirtų įvairias pa

skolos galimybes, pat ikrintų 
„zoning" ir ki tus susitarimus, ir 
pažiūrėtų, k a d visi dokumentai 
yra tvarkoje. 

B a n k r o t o r e ika lu 
1. Ar j u m s t i k r a i re ik ia 

skelbti bankrotą? Geras advo
katas jus k l aus daugelį klau
simų, re ikalaus dokumentų ir 
pasakys, ar j u m s reikia skelbti 
bankrotą, a r jums reikia t ik 
pakeisti skolų mokėjimo planą. 

2. Ar man bus galima gauti 
paskolą — kreditą po to, kai 
paskelbsiu bankrotą? 

3. Ar tai pakenks mano dar
bui? 

4. Ar galiu pasilaikyti pensiją 
ir IRA? 

5. Ar man nereikės atmokėti 
studento paskolą? 

6. Kiek bankroto paskelbimas 
kainuos? 

Naudotasi medžiaga „Chicago 
S u n - T i m e s " (Moneylife 
1993.11.7 Bill Rumbler, staff 
vvriter). 

Vertė ir spaudai paruošė Al
d o n a S m u l k š t i e n ė ir B i r u t ė 
J a s a i t i e n ė . 

AtA. 
EVELINA KOLUPAILAITĖ 

MASIOKIENĖ 
Gyveno Aurora, Colorado, anksčiau Chicagoje. 
Staiga mirė 1993 m. lapkričio 19 d., 6:20 vai. ryto, 

sulaukusi 73 metų. 
Gimė 1920 m. gegužės 28 d. Maskvoje, Rusijoje. 
Nuliūdęs liko: vyras inž. Bronius Masiokas. 
Velionė buvo pašarvota Olinger's Chapel Hill Mortuary 

laidojimo namuose ir lapkričio 23 d., po religinių apeigų, 
palaidota Chapel Hill Memorial Gardens kapinėse, Littleton, 
CO. 

Velionės pageidavimu, aukas prašoma nukreipti į prof. S. 
Kolupailos vardo studentų pašalpos fondą, B. Masiokas, 13902 
E. Marina Dr. #404, Aurora, CO, 80014-5522 („memo" - skir
ta prof. S Kolupailos fondui). 

Nuliūdęs vyras. 

A.tA. 
JURGIS BEREIKA 

Gyveno Blue Island, IL. 
Mirė 1993 m. lapkričio 13 d., sulaukęs 69 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Germaine, brolis Juozas Lietuvoje; 

seserys: Ona Jesūnienė ir jos vaikai — Alfonsas, Petras ir Ber
nadeta W?.browetz, gyv. Wisconsin; ir Teofilė Mead su vyru 
Kenneth. gyv. Floridoj; Teofilės dukros — Danutė Connelly 
ir Angelė Bhatti, gyv. Illinois. 

Laidotuvės buvo privačios. 
Nuliūdę: žmona, seserys, brolis, dukterėčios ir sūnėnai. 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

STASYS KIELA 
Minint mūsų mylimo Tėvelio, kurio netekome 1986 m. lap

kričio mėn 29 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionį bus 
aukojamos S.m. lapkričio mėn. 30 d. 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
Mišiose ir kartu pasimelsti -iž "elionį Stasį. 

Dukra su seimą 

A.tA. 
SESUO M. REGIS PRIBISH 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Juozapo prieglaudoje, 
Holland, PA, š.m. lapkričio mėn. 22 d., sulaukusi 55 metų. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Shenandoah, PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 34 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi

minės: sesuo Mane Costa su vyru Josepb, dukterėčia Anita 
Marie Costa, sūnėnai Joseph, John ir Andrew Costa. 

Kūnas buvo pašarvotas Villa Joseph Marie vienuolyno 
koplyčioje, Holland, PA, antradienį, lapkričio 23 d. 6 vai. 
vakaro. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 27 d. 11 
vai. ryto Sacred Heart bažnyčioje, New Philadelphia, PA. 

Laidotuvės St. Michael graikų katalikų kapinėse, Shenan
doah, PA. 

Prašome pasimelsti už Seselės sielą. 
Šv. Kazimiero Seserys ir Costa šeima. 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ROMA PRAPUOLENIENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1993 m. gruodžio mėn. 1 d. sueina septyneri metai nuo 
mūsų mylimos a.a. Romos mirties. Prisimename Ją su di
deliu liūdesiu. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Romą savo maldose. 

Tebeliūdintys: sūnūs J o n a s ir Tomas, sesuo, brol i s 
su šeimomis ir kiti giminės. 

A.tA. 
EVELINAI MASIOKIENEI 

i škel iavus Amžinybėn, jos vyrui inž . BRONIUI MA-
SIOKUI, seserims - ANTANINAI BULOTIENEI s u 
šeima ir EUGENIJAI KOLUPAILAITEI bei v is iems 
ar t imies iems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

mirus , žmoną ONĄ, sūnų VYTENĮ, dukras ALDONĄ 
ir RASĄ su šeimomis i r visus ar t imuosius g i l i a i 
užjaučiame. 

Algė, Adolfas ir Silvija Šležai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N P ARK 4330 S. CALIFORN1A A V E . 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUFTTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (ic DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-S00-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Miškininkas Petras Šilas. 
90 m. amžiaus, lapkričio 24 d. 
mirė Miami, Floridoje. Ten lai
dojamas pirmadienį, lapkričio 
29 d. Čikagoje liko jo sūnus Vy
tenis ir duktė Aldona Kamins
kienė. 

Vygin tas Grinis , Kauno 
miesto tarybos pirmininkas, ly
dimas Kazio Kriaučiūno iš Cla-
rendon Hills, IL, aplankė 
„Draugą". Doc. V. Grinis į JAV 
atvykęs prieš du mėnesius Bal
tijos fondo ir Lino Kojelio pastan
gomis. Jis dalyvavo Los Ange-
les-Kauno verslininkų mugėje 
Los Angeles, CA, taip pat kai 
kuriuose Vidurio Vakarų mies
tuose, stengdamasis pasisemti 
žinių apie miestų tarybų veiklą, 
programas ir jų sprendimą. Či
kagoje dalyvauja VIII moklso ir 
kūrybos simpoziume, o po to 
tuoj išvyksta atgal į Kauną. 

Dr. E u g e n i j a ir Kazys 
Kriaučiūnai, Clarengon Hills, 
IL, užprenumeravo „Draugą" 
Kauno miesto tarybai per jos 
pirmininką Vytautą Grinį. Nuo
širdus ačiū! 

Ses. Regis Pribish mirė Šv. 
Juozapo prieglaudoj, Holland, 
PA, lapkričio 22 d. I Šv. Kazi
miero vienuolyną ji įstojo iš Šv. 
Jurgio parapijos, Sheenandoa, 
PA. įžaduose išgyveno 34 me
tus. 

Tilžės akto minėjimas ruo
šiamas sekmadienį, lapkričio 28 
d., 2 vai. po pietų, Šaulių salėje, 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskut in i sekmadienį, 
lapkričio 28 d. nuo 9 v.r. Bai
l ia Express priiminės siunti
nius Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Teiraukitės nemokamai: 
Tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624. 

(sk.) 

x Padėt i žmogui — laba i 
gražus darbas , o kokia gra
žesnė ir prasmingesnė gali bū
ti Švenčių dovana, kaip pagalba 
lietuviui našlaičiui! Dr. Alex-
andras ir ponia Felicija Plate
liai, iš Bethesda, MD, „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetui at
siuntė $300, įsipareigodami 
remti du lietuvius našlaičius. 
Komitetas dėkoja ir laukia dau
giau tokių gerų lietuvių aukų! 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komitetas, Lithuanian Human 
Services, 2711 W. 71 St., Cbi-
cago, IL 60629. 

(sk.) 

x J a u penkti metai, kai 
„ŽAIBAS" sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS": 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka", jautienos „Turisto pusry
čiai", kiaulienos „Turisto pus
ryčiai", troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas", 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 430-8090. 

(sk.) 

Prieš keletą dienų į Čikagą 
atskrido Lietuvos seimo narys, 
muzikologas prof. Vytautas 
Landsbergis. Nepaisant jo 
įtemptos darbotvarkės, V. 
Landsbergis sutiko dalyvauti šį 
antradienį, lapkričio 30 d., 
„Rytmečio ekspreso" laidoje 
nuo 10 iki 10:30 v.r. 750 AM 
bangomis. Illinois, Indianos, 
Michigano bei Wisconsino lietu
vius kviečiame aktyviai skam
binti laidos metu tel. (312) 
286-1616 ir pateikti prelegantui 
ne tik politinio pobūdžio, bet ir 
kultūros temomis klausimų. Iš 
anksto prašome, kad klausimai 
būtų trumpi ir aiškūs. Malonė
kite turėti kantrybės, jeigu tuoj 
pat neatsakysime skambučio, o 
taip ypač svarbu pritildyti savo 
radijo imtuvus skambinimo 
metu. 

Dickenso kalėdinė drama. 
Pirmaujantis Goodman teatras 
Čikagoje (200 S. Columbus Dr.) 
nuo lapkričio 22 d. iki sausio 2 
d. jau 16-tą sezoną stato, pagal 
Charles Dickens veikalą 
sukurtą, labai spalvingą dramą 
„A Christmas Carol". Ją verta 
pamatyti. 

A.P.P.L.E. (Amerikos moky
tojai — Lietuvos mokytojams) 
vakaronė įvyks gruodžio 3, 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Programoje — iš Vilniaus atvy
kęs Lietuvos mokytojų kvali
fikacijų kėlimo instituto direk
toriaus pavaduotojas Kazimie
ras Pulmonas, kuris kalbės apie 
vykstančias švietimo reformas 
Lietuvoje. Vakaronę rengia 
A.P.P.L.E. Čikagos nariai. 

x Atlanta Import-Export, 
Inc. iki Kalėdų oro siuntiniams 
į Lietuvą iš Chicagos taiko nuo
laidą — $1.85 už svarą. Atlan
tą I.E., Inc., 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. tel. 312-
434-2121 a r b a 1-800-775-
SEND. 

(sk.) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

x Ieškote da rbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence , Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
-VAIRAS! 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutini sekmadienį lap
kričio 28 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 
Teiraukitės nemokamai: tel. 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

ŠVENČIŲ DOVANOS 

Rašyt. Audra Kubiliūtė šeimos būrelyje po knygos „Mįslingos kaladėlės" sutktuvių PLC lapkričio 
21 d. iš kairės: Karolina Kubilienė, Audra, teta Monika Povilaitienė, brolis Andrius ir sesuo 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Ramunė. 

Tik primename, kad vyres
niųjų lietuvių centro — Sekly
čios — rengiamas labdaros va
karas bus šeštadienį, gruodžio 
11d. Pensininkai ir nepensinin-
kai maloniai kviečiami atvykti. 
Vietas prašome rezervuoti iš 
anksto, skambinant į Seklyčią. 

Jaun imo centro metinė va
karienė bus sekmadienį, gruo-
džo 5 d. Turime jausti pareigą 
toje vakarienėje dalyvauti; tu
rime jausti atsakomybę išlaiky
ti Jaunimo centrą, kuris tiek 
metų mums ištikimai tarnauja 
Čikagoje. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje gruodžio 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė: „Šv. Tėvo 
vizitas Lietuvoje". Po to bendri 
pietūs. Kviečiami ir laukiami 
visi. Atvykite! 

x Naujų Metų sutikima ren
gia Pasaulio Lietuvių centras 
Lemonte! Šokiams — ,,Žiburio" 
muzika Rezervacijoms skambin
ti: Aldona Weis, tel. 964-9120. 
Visi kviečiami. 

(sk.) 
x DĖMESIO! Dar tur ime 

pilnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope-
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 et. už svarą. Teirau
tis: J . Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel . 1-508-
428-6991. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskiene. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir ant rd . 
uždaryta . 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sag i lV , 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad jų įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. 
Mišios bus aukojamos trečiadie
nį, gruodžio 1 d, 7 vai. vakare, 
motiniškojo namo koplyčioje, 
2601 W. Marquette Rd. Mišias 
aukos kun. Richard Bulwith. 

Ateit ininkų Namuose, Le
monte, prelato dr. J. Prunskio 
diena. Jo knygos pristatymas, jo 
premijos įteikimas Katalikui-vi-
suomenininkui ir jo gyvenimo 
filmo premjera. Jis gyveno mū
sų reikalais, savo atvykimu pa
rodykime dėmesį jo darbams. 
Gruodžio 12 d., 1 v. p.p. su vai
šėmis, bet be mokesčio ir aukų. 

Ona Kartanas, Omaha, NE, 
užprenumeravo „Draugą" Lie
tuvos Respublikos Aviacijos ir 
jūrų laivyno fondui, Vilniuje, 
Esame dėkingi O. Kartanienei. 
Tuo pačiu primename, kad mū
sų dienraštis į Lietuvą dabar 
siunčiamas oro linija Lufthan
sa, dėl to ten skaitytojus pasie
kia labai greitai. Prenumeratos 
kaina — 100 dol. metams. 

x Kairys Baltic Expediting 
p r i s ta to maisto produktus 
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt, kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sūrio, 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos, 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) t ik $81 U.S., įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvitavimą. Rašyti: 
Vytas a r Genė Kairys, 517 
Fruit land Rd., Stoney Creek, 
Ont., Canada L8E5A6, Tel. 
905-643-3334; fax 905-643-8980. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 

| 60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
j Pe t r a s Bernotas. 

(sk) 

x Pr ieš užsisakydami pa
minklą* aplankyki te St.! 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matys i te g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
j a i r Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335 

(sk) 

Nuotr. Viktoro Kučo 

„Draugo" redakcijoje visi 
darbai rieda gerai — daugėja 
skaitytojų pasitenkinimas. Ad
ministracijoj viskas taip pat 
būtų gerai, tik, kaip toj dainoj: 
„su pinigu blogai". Jau antrą 
kartą „Draugo" globėjas, kun. 
dr. Viktoras Rimšelis gavo 
administracijos laišką: „SOS! 
Vėl neturime pinigų algom iš
mokėti". I pagalba vėl atskubėjo 
marijonų vienuolija su 20,000 
dol. 

„Draugo" fondui įnašai bent 
po 200 dol. (tuo tampant fondo 
nariu su vienu balsu) arba 
tūkstantinėmis (narys su pen
kiais balsais) labai svarbūs to
limesniam dienraščio išlikimui. 
Dar labiau reikalingos naujos 
prenumeratos ir aukos. „Drau
gas jau šiandien jų laukia iš vi
sų skaitytojų ir organizacijų. 

Visa lietuvių visuomenė, visi 
skaitytojai kviečiami atskubėti 
„Draugui" į pagalbą su įnašais 
į fondą ir aukomis (Br. J.) 

x Mokslo ir kūrybos sim
poziumai tai mūsų pasididžia
vimas! Matome kiek turime ga
bių ir darbščių mokslininkų ir 
kūrėjų! Bet čia pasirodo jų tik 
dalelė, o jų yra labai daug! Sim
poziumo išlaidas sumažinti au
kojo: Kęstutis Keblys — $400 
(be to jis yra mokslinės progra
mos komiteto pirmininkas), Pet
ras ir Marija Vygantai $110, Jo
nas Kiznis $100, Antanas K. 
Bertulis $100, Leonas ir Maria 
Bertuliai $110, Gedas ir Dan
guolė Griniai $60, Petras ir Ilo
na Dapkai $50, Vida Kašubą 
$50, Petras ir Danguolė Griga-
navičiai $50, Aleksandras ir 
Pranutė Domanskiai $40, Jad
vyga Jankauskas $35. Simpo
ziumo rengimo komitetas jiems 
nuoširdžiai už aukas dėkoja. 

(sk.) 

x Leidžiamas lietuviškos 
kulinarijos r inkinys jaunajai 
išeivijos kartai anglų kalba. 
Atsiųskite savo šeimos mėgsta
miausius receptus (lietuvių ar
ba anglų kalba) iki 1994 m. sau
sio 30 d. Jūsų vardas, pavardė 
ir vietovė bus pažymėta šalia 
recepto. Kanadoje siųsti: Lithu
anian Recipes, 116 Humbervale 
Blvd., Toronto, Ontario M8Y 
3P7. JAV adresas : 421 River-
v iew Lane , M e l b o u r n e 
Beach, Florida 32951 USA. 

(sk.) 

Artėja šventės. Krautuvių 
langai blizga, Švyti ir vilioja 
visus į vidų pirkti dovanas sau 
ir savo artimiesiems. Žmonės 
tiesiog pasimeta, lakstydami iš 
vienos parduotuvės į kitą, ieško
dami dovanų. Ir švenčių pasi
ruošimo sūkuryje daugumas už
miršta tikrąją šv. Kalėdų pras
mę, o, atėjus pačiom šventėm, 
būna tiek pavargę besiruošda
mi, kad laukia jų kuo greičiau 
praeinant. 

Ar neverta mums būtų šven
čių metu prisiminti ir ap
dovanoti tuos žmones, kurie nie
ko neturi ir kurių švenčių stalas 
yra menkas, o dovanėlės — kas 
jiems jas pirks! Ar negeriau 
būtų paremti vieną našlaitį 
Lietuvoje, negu savo vaikams ar 
vaikaičiams pirkti kalnus žais
lų, kurių jie ir taip daug turi, 
dažnai per gausumą jų ne
vertina! Kas gali, prašau kreip
kitės į „Lietuvos našlaičių glo
bos komitetą, o 150 dol. metam 
yra palyginti maža suma, kuri 
padės ir pradžiugins nelaimingą 
našlaitį Lietuvoje. „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetas 
švenčių proga visoms šeimoms, 
kurios globoja našlaičius per 
Gražiną Landsbergienę pasiun
tė po 5 dol., ir po kelias plyteles 
šokolado bei kitų skanumynų. 

JAV LB Marąuette parko apy
linkė išsiuntė Gražinai Lands
bergienei per 10 siuntinių su 
įvairiais drabužiais ir kitais, 
vaikams reikalingais, daiktais. 
O pats „Lietuvos našlaičių glo
bos" komitetas išsiuntė 11 siun
tinių su Čikagos žmonų suauko
tais drabužiais, batais ir kitomis 
gėrybėmis. Lietuvoje Gražinos 
Landsbergienės komitetas šias 
dovanas išdalins mūsų remia
miems našlaičiams. „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetas 
yra t ik tarpininkas, kuris per
duoda dosnių Amerikos lietuvių 
dovanas Lietuvos našlaičiams. 

Lietuvoje yra daug šeimų, ku
rioms reikalinga pagalba: tai di
delės šeimos, kurios turi ligo
nius šeimos narius, šeimos, 
kurios neturi tėvo ar motinos, 
šeimos, kurių uždarbiai maži, 
kurioms dažnai ir duonai pinigų 
neužtenka. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
parvežė keliasdešimt tokių 
šeimų adresų. Kas norėtų šioms 
šeimoms padėti, prašome kreip
tis į Socialinių Reikalų raštinę, 
2711 West 71st St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-476-2655 arba 
vakarais į Birutę Jasaitienę, tel. 
312-434-2165. 

Birutė Jasa i t i enė 

Cicero J ū r ų šaulių kuopa 
„Klaipėda" yra suorganizavusi 
Vasario 16 gimnnazijai remti 
būrelį. Šiemet aukų surinkta 
251 dol. Jos perduotos Balfo 
centrui, kuris būrelio vardu 
aukas persiųs Vasario 16 
gimnazijai. 

Vienas garbingiausių Moks
lo ir kūrybos simpoziumo daly
vių yra iš Romos atvykęs am
basadorius Stasys Lozoraitis. 
„ŽEMĖ' L Productions" siūlo 
retą galimybę kiekvienam lietu
viui su ambasadoriumi asme
niškai pabendrauti eteryje pir
madienį, lapkričio 29 d., nuo 10 
iki 10:30 v. r., per „Rytmečio 
ekspresą" iš WNDZ stoties 750 
AM bangomis. Visi kviečiami 
jungtis į aktyvų dialogą ir 
skambinti laidos metu (312) 
286-1616 . Eteryje būna daug 
norinčių kalbėti, tad malonėkite 
klausti trumpai ir konkrečiai. 
Priminsime, jog „Rytmečio 
ekspresas" girdimas net toli
mesnėse vietovės: Milvvaukee, 
Elgin, Rockford, Gary, Michi-
gan City ir net South Haven, 
MI. 

Susitikimą su Will Perdue, 
„Chicago Bulis" komandos 
krepšininku, ruošia Lietuvos 
našlaičių globos būrelis „Sau
lutė" gruodžio 13 d., pirmadienį, 
tarp 3:30 ir 5 vai. p.p., Samuel 
T's restorane, Buffalo Grove 
Town Center. Popietei vadovaus 
Lowell Thomspon, Bulis koman
dos reklamų kūrėjas ir kūrybi
nis patarėjas. Bus užkandžiai. 
Čia gera proga pasikviesti savo 
amerikiečius draugus, mėgstan
čius krepšinį, o pelnas skiria
mas Lietuvos našlaičių para
mai. Auka — 10 dol. asmeniui. 
Galima iš anksto vietą rezer
vuoti, pasiunčiant čekį: Sun-
light Committee, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Laukiame a t s i l ankan t , o 
Lietuvos našlaičiai laukia 
pagalbos. 

Algimanto Kezio fotografijų 
paroda ir Panevėžio dailininkų 
darbų prieškalėdinis salonas 
bus atidarytas Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje penkta
dienį, gruodžio 3 d., 7:30 vai. 
vak., ir veiks iki sekmadienio 
gruodžio 10 d. vakaro. Salone 
bus gal ima įsigyti Alvydo 
Pakark l io keramikos bei 
Osvaldo Juškos, Eugenijaus 
Marcinkevičiaus, Ričardo Niša-
jaus ir Romualdo Petrausko 
tapybos kūrinių. Dalis pajamų 
skiriama Lietuanistikos tyrimo 
ir studijų centro veiklai 
paremti. 

„Draugo" dienraščio prenu
meratas pratęsdami, po šimtinę 
aukojo Algirdas Balčiūnas, 
Evergreen Park, IL, Stepas Bar
kauskas, St. Petersburg, FL, dr. 
V. Dubinskas, Chicago, IL, ir L. 
& V. Grybauskai iš Orland 
Park, IL. Jiems dėkojame, nes 
šios aukos labai reikalingos kas
dieninėm „Draugo" išlaidom 
padengti. 

Prof. Vytautas Bieliauskas, 
Amerikos Katalikų Mokslo 
Akademijos narys — akademi
kas neseniai įvykusiame meti
niame šios Akademijos suva
žiavime buvo išrinktas Spaudos 
Komiteto pirmininku. 

Marija Tamulai t ienė iš To
ronto, Kanadoje, a.a. Vytautui 
Tamulaičiui mirus, apgailestau
ja, kad suvėlino prenumaratos 
mokestį. „Buvo geri norai vis
ką padaryti laiku, bet artinan
tis mirties šešėliui prie mūsų 
namų slenksčio, visi einamieji 
reikalai labai, labai sulėtėjo, gal 
teisingiau būtų išsireikšti — 
sustojo". Ji dabar atsiuntė auką 
už praėjusių laimėjimų bilietus. 
Nuoširdus ačiū. 

Rašyt. Audros Kubiliūtės pokalbis su Algirdu T. Antanaičiu knygos 
„Mįslingos kaladėlės" sutiktuvėse Pasaulio lietuvių centre, Lemonte š.ra. 
lapkričio 21 d. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 77&-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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