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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Išsigina slaptų derybų 
dėl tranzito 

Vilnius, vasario 18 d. (Elta) — 
Rusija pateikė sutarties dėl ka

rinių krovinių pervežimo per 
Lietuvos teritoriją projektą. 
Apie tai šiandien sp audos konfe
rencijoje pranešė Virgil i jus 
Bulovas, darbo grupės deryboms 
su Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalimis vadovas. Jo 
nuomone, Rusijos siūlomos su
t a r t i e s pro jek tą L i e t u v o s 
ekspertai galės įvertinti ne 
anksčiau kaip po poros mėnesių. 
Pirmiausia reikia patiems apsi
spręsti dėl pagrindinių tran
sporto — tiek keleivinio bei 
prekybinio, tiek kar in io — 
važiavimo, kontrolės bei kitų 
principų. 

V. Bulovas k a t e g o r i š k a i 
paneigė kai kuriose masinės 
informacijos priemonėse pa
skelbtus pranešimus, jog ka
rinio tranzito klausimais tarp 
Lietuvos ir Rusijos vykusios 
slaptos derybos. Lietuvos kom
petentingos tarnybos, sakė V. 
Bulovas, iš esmės kontroliuoja 
visą per Lietuvos teritoriją gele
žinkeliais vykstant į Rusijos 
transportą. Jo duomenimis, per
nai pervažiavo 300-350 tūks
tančių vagonų. Kariniai kro
viniai, įskaitant ir kar iniams 
daliniams skir tas statybines 
medžiagas, sudarė apie 1%. 

V. Bulovo žiniomis, daug dau
giau krovinių iš Kaliningrado 
srities vežama į Rusiją, negu — 
iš jos. Tai, jo nuomone, yra 
ženklas, jog Rusija pradeda 
Kaliningrado srities demilitari-
zavimo programą, šią prielaidą, 
sakė V. Bulovas, jam patvir
t inęs ir Kaliningrado srities 
administracijos vadovas Jurij 
Matočkin. 

Krov in ia i t a r p K a z a c h s t a n o 
i r L ie tuvos k e l i a u s be m u i t ų 

Šiandien Vilniuje Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo minis
terijos ir Kazachstano Respub
likos Transporto ministerijos 
jungtinės komisijos posėdyje 
susitarta dėl krovinių vežimo 
sunkvežimiais be muito mokes
čio iš Lietuvos į Kazachstaną ir 
iš jo į Lietuvą bei dėl tranzitiniu 
krovinių vežimo tvarkos. 

Posėdyje konstatuota, kad nuo 
1991 metų daug mažiau krovi
nių pervežama geležinkeliu, bet 
vis daugiau sunkvežimiais; per 
Vidur inės Azijos va l s tybes 
t i e s i ami nauj i , tikslsrti, iš 
užmaršties susigrąžinami senie
ji krovinių karavanų maršrutai 
į Turkiją. Daugėja krovinių ir į 
V a k a r ų E u r o p ą . L i e t u v a 
K a z a c h s t a n ą d o m i n a ka ip 
tiesiausias kelias į Skandina
vijos šalis ir Vokietiją (jūrų kel
tais). Vakarų Europos valsty
bėms Kazachstanas turi ką pa
siūlyti — šalies gelmėse glūdi 
99% Mendelejevo lentelės ele
mentų. Juodieji ir spalvotieji 
metalai, nafta, grūdai ir mėsa, 
pilkasis ir raudonasis granitas, 
juodasis m a r m u r a s — tai tik 
pačios svarbiausios Kazachs
tano eksporto prekės. 

Ateityje ke t inama derėtis dėl 
t i e s iog in io oro t r a n s p o r t o 
marš ru to iš Kazachs t ano į 
Vilnių. 

P rez . Kazio G r i n i a u s 
p a l a i k a i s u g r į š L i e tuvon 

Prezidentas Algirdas Bra 
zauskas paskelbė dekretą dėl 
trečiojo Lietuvos prezidento 

Kazimiero Griniaus palaikų 
parvežimo į Tėvynę ir perlai
dojimo Lietuvoje. Tai daroma, 
pabrėžiama dekrete, atsižvel
giant į ypatingas K. Griniaus 
nuopelnus Lietuvos Respublikai 
ir vykdant velionio valią. 

Sudary ta komisija (pirmi
ninkas — Česlovas Juršėnas), 
kuriai pavedama organizuoti 
prezidento Kazimiero Griniaus 
palaikų perlaidojimą, pastatyti 
antkapinį paminklą, įamžinti jo 
atminimą gimtinėje, užtikrinti 
pastovią kapo ir atminimo vietų 
priežiūrą, taip pat organizuoti 
archyvinės medžiagos, susiju
sios su prezidento gyvenimu ir 
veikla, pervežimą j Lietuvą, iš
leisti atsiminimų knygą apie jį. 

Į s i s te igė N e p r i k l a u s o m ų 
E k s p e d i t o r i ų o rgan izac i ja 

Vasario 18 d. Klaipėdoje įvyko 
Lietuvos Nepriklausomų Ekspe
ditorių Asociacijos steigiamasis 
suvažiavimas. Į jį susirinko 
v a l s t y b i n i ų bei privačių 
k rov in ių pervežimo firmų, 
uždarųjų akcinių bendrovių va
dovai ir specialistai. Suvažia
vimo organizatoriai mano. kad 
įkūrę šią asociaciją, jie galės ryž
t ingiau ginti savo teises ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitose vals
tybėse. 

Asociacija ketina stoti į tarp
taut inę ekspeditorių asociacijų 
federacija „Fiata". taip pat tapti 
..Kreditreform" tarptautinės or
ganizacijos, teikiančios informa
ciją apie Vakarų Europos ir 
Amerikos valstybių verslo fir
mas, nare. Tai padėtų jiems iš
v e n g i nepageidaujamą sando
rių su nemokančiais partneriais 
— kroviniu pirkėjais. 

Ši organizacija padės savo na
riams susipažinti su įvairiose 
šalyse galiojančiais prekių 
ekspedijavimo normatyviniais 
dokumentais. Tai ypač aktualu 
t iems ekspeditoriams, kurie 
naudojasi Klaipėdos uostu — di
džiausiu Lietuvos transporto 
mazgu. 

Rusija grasina Estijai 
dėl sienos 

M a s k v a , va sa r io 16 d. 
(RFE/RL > — Rusijos užsienio 
ministerijos pareigūnas Sergej 
Prichodko vasario 14 d. pareiš
kė, jog jei Estija ir toliau Rusi
jai reikš teritorines pretenzijas, 
ir toliau vengs diskusijų dėl 
sienų nustatymo, Maskva turė
sianti savarankiškai nubrėžti 
sienas. Nors pabrėždamas, jog 
šis pareiškimas „nėra ultima
tumas Estijai ar grasinimas už
daryti sieną", Prichodko pa
žymėjo, jog dabartinė padėtis 
„komplikuoja darhą muitinių 
pareigūnams bei tarnyboms, 
kurių uždavinys yra saugoti 
s ieną ir už t ik r in t i Rusijos 
suverenumą bei teritorinį integ
ralumą". 

Neseniai kiti Rusijos parei
gūnai, jų tarpe užsienio minist
ras Vitalij Čurkin. panašiai 
kalbėjo sienų klausimu, nepri
simindami, kad sienų klausimai 
tebėra Rusijos-Estijos derybų 
objektu. 

Sienų klausimas kyla todėl, 
kad Maskva nori pasilikti tą 
sieną, kurią Sovietų Sąjunga 
nustatė tarp Estijos TSR ir 
Rusijos TSR, o Estija nori, kad 

Bosnijos serbų vadas Radovan Karadzič (dešinėje) ketvirtadienį sveikino Rusijos užsienio ministro 
pavaduotoją Vitaly Čurkin, j am atvykus į Pale, Bosnijos serbų „sostinę" netoli Sarajevo. Rusijai 
paskelbus, kad Jungtinėms Tautoms duos ir savo dalinių Bosnijos paliauboms užtikrinti, ir įtikinus 
serbus, kad jie tikrai privalo traukti ginklus nuo Sarajevo, dabar jau sparčiai išvežami visi ginklai. 
Atrodo, kad ultimatumo nustatytą datą — vasario 20 d — neteks NATO lėktuvams panaudoti 
jėgos prieš serbus. 

Rusija tieks naftą 
skolininkėms 

M a s k v a , v a s a r i o 16 d. 
(RFE/RL > - Atrodo, kad Rusija 
keis laikyseną su skolininkėmis 
už naftą — Ukra ina ir Balta
rusija. Gali būti, kad šių metų 
pirmą ketvirtį Rusija padidins 
naftos tiekimą. Šio pakei t imo 
priežastis: reikia sumažinti pri
sirinkusį 8.6 milijono tonų naf
tos perviršį, kaip praneša Rusi
jos valstybinė naftos transporto 
įmonė Transneft, kuri yra atsa
kinga už naftos transportavimą 
į buvusios Sovietų Sąjungos ša
lis, nes nebėra kur dėti vis nau
jai išimamos naftos. O perviršis 
susidarė, nes Rusija buvo sus
tabdžiusi naftos tiekimą bank
rutavusiems, nemokiems klien
tams. 

Ekspertai teigia, kad bendrai 
Rusijos naftos skirstymo sis
tema blogai veikia dėl biuro
kratinio sudėtingumo ekspor
tuojant naftą bei dėl muit inių 
trukdymo. Prie sutr ikimo pri
sideda ir tai , kad naftos pri
statymas yra netvarkingas net 
ir valdžios vartojimui, Rusijos 
uostuose ilgai besitęsiančios 
audros, jau nekalbant ir apie 
šalies finansinę krizę. 

Tad gali būti, kad vienintelis 
būdas išvesti Rusijos naftos 
eksportą iš mirties taško, bus 
Ukrainai ir Baltarusijai prista
tyti iki 2 milijonų tonų naftos. 
Pagal siūlomą sprendimą, ne
bus reikalauja, kad gavėjai iš 
anksto sumokėtų už pristatomą 
naftą ir būtų suprastintos muito 
taisyklės šiam reikalui. 

Opozicija protestuoja 
centro vadovo 

skyrimą 

— Estijos par lamentas vasa- , 
rio 15 d. a tme tė į s t a t y m o 
projektą, kuriuo būtų buvusi 
įvesta sistema reguliuoti pros
tituciją. Nors ministras pirmi
ninkas Mart Laar buvo išreiš
kęs paramą įstatymui, visuo
menės pasipiktinimas krašte ir 
užsienyje, ypač Skandinavijoje, 
privertė jį pakeisti savo pozicija. 

Maskva primiausiai pripažintų 
Rusijos su Estija 1920 m. pasi
rašytą taikos sutartį , kuri nie
kuomet nebuvo a tšaukta ir ku
rioje buvo nustatytos abiejų 
šalių sienos, ir tik tada pradėtų 
derėtis dėl naujų sienų (Sovietų 
Sąjungai 1940 metais prisijun
gus Baltijos šalis, dalis Estijos 
ir Latvijos teritorijos buvo pri
skirta Rusijai). 

•A ' '""» 

V i l n i u s , vasario 18 d. — 
S e i m o opozicijos koal ic i ja 
Tėvynės San t a r a ketvirtadienį 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
rašo, jog Lietuvts Gyventojų Ge
nocido ir Rezistencijos Tyrimų 
Centrui skirdama vadovą, nesu
der inus jo su „pagrindinėmis, 
mas inėmis politinių kalinių ir 
t r e m t i n i ų organizaci jomis" , 
LDDP pasir inko Seime izolia
ciją i r „kon f ron t ac i j ą su 
nuosekl iausia is Nepriklauso
mybės kovotojais bei gynėjais". 
Pareiškime nurodoma, kad nesi-
t a r d a m a su dviejų didžiausių 
politinių kalinių ir tremtinių or
ganizacijų — Lietuvos Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjunga ir 
su Lietuvos Politinių Kalinių 
Sąjungą — L D D P atsisako 
„anks tesn io visų partijų ir 
Seimo frakcijų gera valia pa
siekto susi tar imo". 

S k i r i a asmenį , k u r i a m 
a b u p r i e š i n a s i 

Tėvynės Santaros vado Vy
tauto Landsbergio ir penkių Sei
me atstovaujamų opozicinių 
partijų pasirašytame pareiš
k ime pažymima, jog dabar 
„LDDP žengia toliau, skirdama 
minėto centro vadovu asmenį, 
kur iam abi pagrindinės poli
t inių ir kalinių organizacijos 
of ic ia l ia i p a r e i š k ė nepas i 
tikėjimą. Nesiskaityti su tuo 
apmąstytu nepasitikėjimu reiš
kia paneigti politinių kalinių 
ir t remtinių moralinę teisę rū
pintis, kad Lietuvos kovų ir 
kančių archyvai nepatektų į 
abejotinas rankas ir nepatirtų 
atrankinio sunaikinimo pavojų. 
Neveltui šių archyvinių bylų 
aprašymui valdžia pasirinko 
paviršutinį, neapsaugantį meto
dą, o mokslininkų siūlomas pil
nesnis apsaugąs aprašymo bū 
das buvo atmestas" . 

„Apgavystė, kurią LDDP daro 
visų akivaizdoje kar tu su įvai
r i omis istori jos k las to j imo 
pas tangomis , ke l ia didžiulį 
nerimą, o politinių kalinių ir 
t remt in ių organizacijų nuša-
l inimas nuo sprendimo įžeidžia 
šimtų tūkstančių aukų ir de
šimtmečius trukusių kentėjimų 
atminimą. Nesunku įžvelgti 
tuose veiksmuose ir tyčinę 
provokaciją, k u r i gal i būt i 

Opozicija šaukiasi 
pirmalaikių ri] 

naudinga LDDP represinės val
džios įtvirtinimui arba užsienio 
jėgoms, planuojančioms kokį 
nors Lietuvos visuomenės desta-
fcilizavimą". 

Pareiškimas baigiamas įspė-
jan t , kad artėjama prie „įtam
pos ir konfrontacijos akligat-
vio", už kurio pasekmes atsakys 
LDDP vadovai, ir kvietimu, kad 
LDDP sugrįžtų „į santarvės, į 
bendro sprendimo paieškų ke
lią". 

L D D P k u r i a p r o v o k a c i j a s 

Sekančią dieną komentuo
damas šį pareiškimą, Seimo na
rys K. Skrebys pastebėjo, jog tai, 
kas vyksta, nėra atsi t iktinis 
reiškinys. „Prezidento Algirdo 
Brazausko teigimas, jog pokario 
metais Lietuvoje vyko tylioji 
rezistencija, yra tiesiog istorijos 
perrašymas. LDDP nu ta rė ne
siskaityti su politkalinių ir 
t remtinių valia, pasilikdama 
sau teisę padaryti pataisymus 
tur imuose archyviniuose doku
mentuose. Tą atvirai pasakė 
LDDP atstovas Seime, teigda
mas, jog netrukus gali paaiš
kėti , jog visi rezistencijos daly
viai buvo ne kas kitas, o t ik kri
minal iniai nusikaltėliai, kurie 
žudė niekuo dėtus čia a tke l tus 
rusų kolonistus". 

K. Skrebio nuomone, LDDP 
frakcijai ati tenka pilna atsa
komybė už šitos provokacijos pa
sekmes. „Valdančioji partija 
stengiasi daryti viską, norė
dama išprovokuoti ar opoziciją, 
a r SKAT'ą. ar viltį praradusius 
politinius tremtinius ir kalinius 
kok iems nors nekonst i tuc i -
n iams arba neįstatymiškiems 
veiksmams. Ne šiaip sau praei
t a prie Nepaprastosios padėties 
įstatymo trečiojo svarstymo", 
kalbėjo K. Skrebys. 

Tėvynės Sąjungos vicepirmi
n inkas A. Stasiškis, papildy
damas Genocido centro temą. 
pranešė visiems susirinkusiems 
apie visai nepageidaujamą ak
ciją — iš visos Lietuvos su
važiavę politiniai kaliniai ir 
t remtinia i blokuoja Genocido 
centrą. „Matomai, to LDDP ir 
siekė", pasakė A. Stasiškis. 
Tuomet A. Stasiškis su Baliu 
Gajausku pranešė, jog tuoj pat 
po spaudos konferencijos bus 

Vi lnius , vasario 18 d. — 
Keturios Lietuvos Seimo opozi
cinės frakcijos — Tėvynės Są
jungos (Konservatorių), Lietu
vių Tautininkų Sąjungos Politi
nių kalinių i r tremtinių „Lais
vės" ir Lietuvos Demokratų 
Partijos — vasario 17 d. pa
skelbė pareiškimą, jog „LDDP 
vyriausybė i r visa LDDP val
džia veda Lietuvą į gilėjančią 
krizę beveik be išeities" ir dėl 
to kviečia ruoštis referendumui 
ir priešlaikiniams Seimo rinki
mams. 

Pareiškime jie išdėsto priežas
tis įsit ikinimui dėl valdžios 
krizės: „Didžiulės užsienio 
paskolos išleidžiamos tik pragy
venti, pratęst i šios valdžios 
egzistavimą, kol ji savo tariamu 
„ t e i s ė t u m u " pr idengia vis 
įžūlesnį bendro žmonių turto no-
menk la tū r in į pasisavinimą. 
Pramonės gamyba nusmuko 
tris kartus ir toliau smunka, o 
vyriausybė neparengia jokio 
pramonės rekonstrukcijos i r 
atnaujinimo projekto, neieško 
rinkų, nepropaguoja Lietuvos 
galimybių investitoriams iš 
Vakarų". Kalt indami valdžią 
„pasikliovimu Rusija" jie rašo, 
kad jis buvo „naivus, neatsa
kingas ir apgaulingas, jei ne blo
giau". 

Va ldž ios ka lbos ne į t ik ina 
žmonių 

„Atmesdama antikorupcinį 
valstybės pareigūnų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymą, 
LDDP paliko sau galimybę dar 
bent metus nevaržomai naudo
tis korumpuota valdžia. Kalbos 
ap ie p a d ė t i e s „ g e r ė j i m ą " 
neįtikina žmonių, kurie mato 
staigiai krentančias realias pa
jamas ir valdžios abejingumą. 
Jų protestus rengiamasi slopinti 
prisidengus nepaprastosios pa
dėties įs tatymu", rašoma pa
reiškime. 

„Tuo pat metu LDDP valdžia, 
sudariusi saviškių grupę slap
toms deryboms su Rusija, nori 
įteisindama sugrąžinti važinė
jančią t raukiniais rusų kariuo
menę į Lietuvą nė pusmečiui 
nepraėjus po išvedimo". Opozi
cijos pareiškimą pasirašiusios 
grupės bijo. kad „kar tos i s 
1940-ųjų metų sovietinių prie
kabių ir ul t imatumų politika. 
Ko gera", j ie rašo, „taip yra ren
giamas — dėl nesugebėjimo ar
ba tyčinis — nepriklausomybės 
atidavinėjimas Rusijai. Taip 
Lietuva bū tų vėl pastūmėta ne 
demokrat i jos ir gerovės, o 
didėjančio chaoso ir artėjančio 
smurto šalies link". 

Pareiškime jie mini, kad Lie
tuvos politinėms partijoms buvo 
pasiūlya svarstyti klausimą dėl 
nepasitikėjimo interpeliacijos 
Seime dabartinei LDDP vyriau-

padarytas at i t inkamas pareiš
kimas abiejų sąjungų vardu, o 
taip pat i r kreipimasis į at
vykusius žmones nepasiduoti 
provokacijoms. 

Balys Gajauskas atkreipė žur
nalistų dėmesį į tai, jog, skiriant 
Genocido centro vadovą, nega
lima nesiskaityti su politkalinių 
ir t remtinių nuomone. Seimo 
narys patikino, jog prasidėjęs 
piketas tes is tol, kol bus reika
linga. Baigdamas, B. Gajauskas 
pranešė, jog postsovietinės vals
tybės žada suruošti teisiną Ko
munistų Par tųai . Ar nevertėtų 
Lietuvai pr ie jų prisijungti? 

sybei. Opozicijos frakcijos pa
reiškia nuomonę, kad „kita 
LDDP vyriausybė nebūtų geres
nė, be to, nekritiškoji Seimo 
dauguma gali nedaryti net tokio 
manevro". 

Re ik ia pa r e ik š t i 
nepas i t ikė j imą visa L D D P 

„Mums nuoseklesnis atrodo 
nepasitikėjimas pačia LDDP 
visose jos valdžios grandyse". 
Šios opozicinės frakcijos kvie
čia visas organizacijas visoje 
Lietuvoje svarstyti ir priiminėti 
nepasitikėjimo LDDP rezoliuci
jas, ruoštis referendumui dėl 
ankstesnių Seimo rinkimų". 

Referendumas ir r inkimai, 
kaip rašoma pareiškime, „turi 
įvykti būtinai anksčiau, negu 
Rusijos prezidento rinkimai, 
kurie gali baigtis itin grės
mingu reakcinių, nacionalis
t i n ių , i m p e r i a l i s t i n i ų jėgų 
laimėjimu. Rinkimų reikėtų 
anksčiau, negu viskas Lietuvo
je bus galutinai išvogta, ir 
greičiau, kad išvengtume provo
kuojamų konfliktų", baigia pa
reiškimą Seimo opozicinės frak
cijos. 

Komentuodamas šį pareiški
mą, Seimo narys A. Stasiškis 
pastebėjo, kad jame dėmesys 
koncentruojamas į išankstinius 
Seimo rinkimus bei ruošimąsi 
referendumui. Stasiškis ta ip pat 
dabartinę situaciją Lietuvoje 
apibūdino kaip visapusišką 
krizę. To išraiška — korupcija 
plačiąja prasme bei visiškas 
valstybės prasiskolinimas. 

„Minėtoji krizė puikiai matosi 
ir užsienio politikoje", kalbėjo 
Stasiškis. „Vienas iš problema
tiškiausių klausimų — karinio 
tranzito sutartis. Jos pasira
šymas — mirtinai pavojingas 
žaidimas Lietuvai, ta i reali 
grėsmė mūsų nepriklausomy
bei. O pasirašymas su kiekvie
na diena artėja — vakar vasario 
17 d. iš Rusijos j au gautas su
tarties projekto variantas. Be to, 
negalima pamiršti ir Premjero 
pasakymo, jog sutart is bus pa
sirašyta dar pirmąjį šių metų 
ketvirtį. Todėl", kalbėjo A. 
Stasiškis, „ankstesni rinkimai 
į Seimą būtini. Nesugebančios 
kraštą valdyti jėgos pasilikimas 
valdžioje kuo toliau, tuo labiau 
darosi žalingas". 

Bet taip pat jis iškėlė klausi
mą, ar tam pasiruošusi visuo
menė. „Jos nuomonei išsiaiš
kinti ir reikalingi tokio pobūdžio 
pareiškimai", kaip dabar opozici
jos frakcijos paskelbtasis, sakė 
Stasiškis. ..Opozicinės dešinio
sios partijos pasiruošusios val
džios keitimui. Tačiau paskutinį 
sakinį turi tart i šiuo klausimu 
visuomenė", pasakė Seimo na
rys. 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 19 d.: Konradas, 
Belina. Šarūnas, Nida. Lietuvo
je baudžiava panaikinta 1861 
metais. 

V a s a r i o 20 d.: 1 Gavėnios 
sekmadienis; Amata, Leonas. 
Visgintas. Auksuolė. 

Vasa r io 21 d.: JAV Preziden 
tų diena (šventė). Šv Petras Da 
miani; Eleonora, Feliksas. Kęs
tutis, Žemyna. Pirmas „Aušros" 
numeris išėjo 1883 metais. 

V a s a r i o 22 d.: Šv. Petro 
sostas; Maksimijonas, Margari
ta, Darvydas, Gintaute. Lietu 
vos kr ikštas 1387 metais. 

» • 
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ROŽINIO TEOLOGIJA 
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Maldos laiko ritmika ėmimas atsidėti religiniam mas
tymui be dvasinės įtampos. Viena populiariausių katali

kiškos visuomenės maldų yra 
rožinis. J i yra pasauliečio 
malda. Salia to ji yra nepa
lankiai sutinkama tokiuose 
sluoksniuose, jų tarpe ir tie, 
kurie yra linkę manyti, kad 
maldai reikia rašytinio teksto. 
Tuo tarpu rožinis apsieina be 
jokios rašliavos. Dėl to ji yra 
laikoma atsilikimo apraiška. 
Abi šios nuotaikos: ir palanki ir 
nepalanki yra skatinimas pasi- yra pasiūlyti šie įvykiai 
domėti, kokios prasmės yra reiškimas Marijai, Jos 
rožinio malda. 

Nėra žinoma, kada ji yra 
prasidėjusi katal ikiškoje 
visuomenėje ir kas yra jos pra
dininkas. Tačiau be didelės klai
dos galima sakyti, kad ji yra 
senesnė už viduramžių kultūrą, 
kuri labai išryškino diskusinį 
priėjimą prie krikščioniškų 
tiesų ir kėlėjų analizavimą filo
sofiniu metodu. 

Paprastai šios maldos kas
dienybė aiškiai sako, kad ji yra 
tam tikras laiko praleidimas. 
Tai tokia malda, kuri pačiu savo 
pasireiškimu užpildo tikinčiojo 
žmogaus sielą. Tai yra laiko 
praleidimo malda, ko negalima 
sakyt i apie įvairias k i t a s 
maldas. Jos pačiu savo idėjiniu 
turiniu žmogų greičiau išima iš 
jo laiko ir jo kasdienybės, kai 
tuo tarpu rožinio malda neturi 
pirmoje eilėje pamokančio ar 
naujomis idėjomis sudominan
čio tikslo. 

Tai yra kartu ir šios maldos 
ver tybė ir t rūkumas . Bet 
kadangi negalime išbėgti iš 
savo kasdienybės, būdami ne 
tik dvasiškos, bet ir kūniškos 
būtybės, tai ši malda yra, 
galima sakyti, natūralios žmo
gaus prigimties malda. 

Šios pažiūros sutvirtinimą 
galima rasti pas 13 šimtmečio 
teologą, kurs yra garsus savo 
priešingu nusiteikimu teolo
gams, kurie į apreiškimo tiesą 
gilinosi filosofiniu metodu. Tai 
yra pranciškonas, anglas Roger 
Bacon. 

Jis savo studijoje, kurią yra 
pasiuntęs popiežiui Inocentui 
IV, jam pačiam prašant, kaltina 
modernią teologiją ir išskai
čiuoja septynias jos didžiąsias 
nuodėmes. Tas visas nuodėmes 
beveik galima suvesti į vieną, 
būtent, kad teologijoje yra per 
daug filosofijos. Kalbėdamas 
apie pirmąją nuodėmę jis vietoj 
filosofijos siūlo paprastą 
tikėjimo tiesų recitavimą. Ir tik 
toks kartojimas turi būti išeities 
taškas teologiniam mąstymui. 
Teologo uždavinys, pasak jo, 
„turi būti tikėjimo tiesų trum
pas kartojimas; ir tai turėtų 
sudaryti išeities tašką teolo
giniam mąstymui" (Žiūr. G. 
Delormė 28 špaltė Dictionaire 
de Theologie Catholique II 
tomas, pirma jo dalis, Paris, 
1923 m.). 

Galima sutikti ar nesutikti su 
šio teologo pažiūra, bet mums, 
norintiems sužinoti iš kur kilusi 
yra ši kartojimo metodika, jis, 
galim sakyti, duoda raktą. Ro
ger Bacon tai sakydamas, grei-

• čiausiai turi mintyje pirm 13 
šimtmečio Vakarų krikščiony
bėje buvusį religinių tiesų mąs
tymo būdą. 

Kiekvienu atveju, tai ne 
knyginis pamaldumas. Bet kar
tu tai yra psichologiškai supran
tamas pamaldaus žmogaus užsi-

Džiaugsmingoji dalis 
Nors rožinis yra sukūrimas 

atitinkamo laikotarpio, ku
riame žmogus laisvai santy
kiauja su Dievu, tačiau jis nėra 
paliekamas be vadovavimo. Tą 
vadovavimą išreiškia tie Kris

taus gyvenimo įvykiai apie ku
riuos jis yra kviečiamas susi
telkti. Pirmojoje rožinio dalyje 

Ap-
ap-

silankymas pas Elzbietą, pats 
Jėzaus gimimas, Jo aukojimas 
šventovėje ir jaunuolio Jėzaus 
atradimas Šventovėje. 

Ką sako mums šis atrinkimas 
tarpe daugelio kitų galimų 
pasiūlymų mąstyti apie Kristų? 
Visų pirma jis mums sako apie 
psichologiškai suprantamą 
atrinkimą. Nieko nėra labiau 
suprantamo, kaip tai, kad 
žmogus, gavęs ypatingą Dievo 
uždavinį, yra taip pilnas, kad 
jam reikia su kuo nors ta žinia 
pasidalyti. Dėl to šio pamal
dumo organizatorius kviečia 
mąstyti apie tai , kad Marija 
skuba su ta žinia pas savo 
giminaitę. 

Toliau seka pats Kristaus 
gimimas. Tačiau tuoj po to 
mąstytojas nėra kviečiamas eiti 
pas Kristų su piemenimis ir su 
Rytų išminčiais, bet stebi Kris
taus aukojimą šventykloje, kur 
jis yra sutinkamas dviejų senų 
žydų religijos maldininkų: 
Simano ir Onos. Ir ši rožinio 
dalis yra baigiama Kristaus 
pasilikimu ir atradimu šventyk
loje. 

Kas labiau natūralu yra 
šeimos gyvenime, kaip tai, au
gantis berniukas pradeda reikš
ti savo nepriklausomumą nuo 
šeimos ir kad tai šeimai sukelia 
pirmąjį rūpestį? Kristus, tačiau, 
pasilikdamas šventovėje svars
tyti tikėjimo klausimų su seno
jo tikėjimo atstovais, paliudija 
savo ištikimybę senajai 
tradicijai. 

Jeigu bandytume bendru 
žvilgsniu aprėpti šios pirmosios 
dalies siūlomas mąstyti tiesas, 
galėtume nesunkiai pastebėti, 
kad čia vadovaujanti mintis yra 
Kristaus ištikimybė senajai tra
dicijai. Nors žinome, kad 
krikščionybė labai stipriai atsi
ribojo nuo Senojo Testamento 
religijos ir tai padarė nuo pat 
pirmųjų krikščionybės dienų, 
tačiau tas asmuo, kuris sudėjo 
šiuos mąstymus, neabejotinai 

Ateitininku federacijos valdybos posėdyje. Is k. - dr. P. Kisielius, M. Katilius-Boydston, J. Baužys, 
M. Vygantaitė, B. Bublienė, dr. V. Vygantas, dr. A. Norvilas, R. Kubiliūtė, dr. A. Polikaitis, V. 
Šoliūnas ir Ateitininkų federacijos vadas J. Polikaitis. 

ATEITININKŲ KONGRESUI 
LIETUVOJE RUOŠIANTIS 

Federacijos Vadui, Juozui 
Polikaičiui paskutinį kartą 
lankantis Lietuvoje buvo pa
siekta daug nutarimų. Pirmiau
sia, susitikus su Lietuvos Atei
tininkų Federacijos vyriausio* 
valdybos nariais, nutarta galu
tinė data Ateitininkų Kongresui. 
Kongresas vyks Lietuvoje, lie
pos 15-17 dienomis, tuoj po Dai
nų šventės. 

Ateitininkų Kongreso ruošai 
nutarta sudaryti vyriausiąjį 
kongreso rengimo komitetą, 
daugiausiai iš Vilniuje gyve
nančių ateitininkų, tuo paleng
vinant koordinaciją. 

Mes, išeivijos ateitininkai, 
privalome juos remti ir stiprin
ti dvasiniai, o taip pat, kiek 

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 
KONGRESE 

Ateitininkų Kongresas Lietu
voje, Vilniuje vyks liepos 15-17 
d. Pasiruošimas kongresui 
vyksta pilnu tempu. Daugiau 
informacijos apie kongresą bus 
skelbiama šiame puslapyje. Visi 
ateitininkai turime ruoštis jame 
dalyvauti. Kongresui privalome 
suteikti savo moralinę parama 
ir paremti finansiškai, nes 
žinome, kokie menki jų ištek
liai. Į Kongresą vykime atvira 
širdimi, kad pasisemtume jų 
mums paruoštų naujų minčių, 
idėjų, gairių mūsų ateitinin-
kiškai veiklai. 

norėjo pasakyti, kad Kristus yra 
ištikimas Senojo Testamento 
religijai. 

Šalia to galima pastebėti, kad 
antgamtiškumo ir kasdieniš
kumo junginys šioje rožinio 
dalyje yra labai matomas. Ant
gamtiškumui čia atstovauja 
apreiškimas Marijai ir pats Jė
zaus gimimas, o kasdienišku
mui atstovauja Marijos ap
silankymas pas Elzbietą ir Jė
zaus pasilikimas Šventykloje. 
be tėvų žinios. 

(Bus daugiau) 

galėdami, finansiškai, nes 
ruošos darbai ir pats Kongresas 
pareikalaus didelių išlaidų. 
Todėl visi ateitininkai kviečia
mi, savo aukomis prisidėti prie 
Ateitininkų Federacijos fondo, 
tuo būdu sumažinsime Lietuvos 
ateitininkų rūpesčius ruošiant 
šj svarbų Ateitininkų Kongresą. 

DVASINIS SUSIKAUPIMAS 

Dvasinis susikaupimas Čika
gos ateitininkams vyks šešta
dienį, vasario 26 d., 10 vai. ryto. 
Vedėjas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Kadangi bus ruošia
mi pietūs, prašome registruotis 
iš anksto pas O. Baužienę, tel. 
708-460-1621, arba pas O. Abro-
maitienę, tel. 708-257-6675. 
Susikaupimas vyks Ateitininkų 
namuose. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. 
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SENDRAUGIŲ STOVYKLA 

Sendraugių stovykla Kenne-
bunkport, Maine, vyks rugpjū
čio 10-17 d. Registruotis pas 
Pranciškonus , bet bū t ina 
paminėti, kad registruojatės 
Sendraugių stovyklai; tel . 
207-967-2011. Turint pasiūlymų 
stovyklų programoms, ar norint 
gauti daugiau informacijos apie 
stovyklą, skambinkit dr. Česlo
vui MasaFčiui, tel.: 2 0 3 -
923-9005, arba N. Balčiūnienei, 
tel. 216-944-5741. 

JEI RUOŠIATĖS 
STUDIJUOTI 

Jei lankote gimnaziją ir 
renkatės universitetą, arba jau 
esate universitete, bet galvojate, 
kad kitame universitete būtų 
geriau, kviečiame susirinkti 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
sekmadienį, vasario 27 d., 12:30 
vai. p.p., kur bus pasakojama 
apie universitetinį gyvenimą ir 
mielai atsakoma į klausimus. 
..Universitetų popietę" rengia 
studentai ateitininkai. Lau
kiami visi, kuriems įdomu 
„kaip bus universitete" — kursų 
pasirinkimai bei gyvenimas 
bendrabutyje, ar namuose, ir 
kiek kas kainuoja. 

PAKEITĖ ADRESĄ 

Ateitininkų Sendraugių są
jungos centro valdybos pirmi
ninkės naujasis adresas: Nijolė 
Balčiūnienė, 2930 Rockefeller 
Rd., Willoughby Hills, OH 
44092. Tel. 216-944-5741. Fax 
216-445-6365. 

Mes tikime į vieną Dievą, 
sukūrusį viską, kas tik yra, 
Gyvąją mintį, absoliutą... 
Dievas gyvena mūsų sąžinėse, 
žmonijos sąžinėje ir visatoje, 
kuri mus supa. 

G. Mazinni 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava.. Orland Park 
709-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattasson, IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Pulaskl Rd . , Chicago, IL 

Ra*. (1-312) 778-7679 
Kate. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rd. Tai . (312) 585-2802 

Pirm , antr, penkt. 9 v.r.—3 v p p 
ketv. 10 v.r.—7 v.p.p., trečd., 

šest 10 v.r—2 v. p.p. 
Susitartimc nereikia trečd. ir šeštd. 

Sumokama po vizito 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

J O N A S V. PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS , MD 

O c a g o 312-726-4200 
Elgin 708-622-1212 

McHenry 815-344 5000. °»- 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
T o l . 708 -636 -6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Carmak Rd. 
W a t l c h a « t e r , IL 6 0 1 * 3 

T o l . 706 -531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
* " ] DANTŲ GYDYTOJA 
r \ 7915 W. 171st 
/ V Tinlay Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos paga! susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Re*. (708)246-0067; a'ba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400 
Bridgviev*. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Msdtcal CHnle 
15505—127 St., Lamont, IL 00439 
PriKta'jso Palos Cormnunity Hosprtal ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«4. (708) 257-2285 

K a b . t a i . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal BulMIng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60820 

To 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 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. t s 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 SeStd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava. . Ch icago 
(312) 778 6969 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Oprttalmotogas/Akių Chirurgas 
CMcago RMge Mad. Cantar 

0630 t . RMgetand Ava. 
Chicago Ridge, IL 80415 

706-636-4622 
4140 W. 63rd St. 

312-736-7709 
CMcago, IL 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai oagai susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 4 4 3 S o . 50 th A v a . . C i c a r o 

Kasdien I 8 6 8 * v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585 1955 
172 Schillar St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2006 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliai tei 708-834-1120 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa A v a . , Elgin, I I I . 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills, U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 
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Rimties valandėlė 

EIME Į DYKUMĄ 
Praėjusį trečiadienį su Pelenų 

diena pradėjome gavėnią. Ir 
daugelis mūsų, patys tą dieną 
būtinai radę galimybę dalyvauti 
šv. Mišiose, gal stebėjomės sau
sakimšai pilnomis bažnyčiomis, 
nors ši diena nėra privaloma 
šventė. Nemanau, kad daugu
mas žmonių pietaringai supran
ta liturginį pelenų ženklą ar 
kitaip „per klaidą" tą dieną at
siduria bažnyčioje. Man atrodo, 
kad daugumas esame traukia
mi noro priartėti prie Dievo, 
jausdami, kad, gyvenimo rūpes
čių blaškomi, jei ne nutolome 
nuo Dievo, tai bent nebe taip 
aiškiai matome anksčiau žavė
jusį Kristaus sekimo idealą — iš 
tikrųjų norime imtis gavėniškos 
pasninko, maldos ir išmaldos 
praktikos, kad tuo atnaujintu
me Krikšto metu padarytus pa
siryžimus atsiversti — keisti 
savo gyvenimą, kad jis būtų 
panašesnis į Kristaus: mylint 
Dievą ir dėl to vykdant jo valią, 
darant gera žmonėms. 

Šio, pirmo Gavėnios sekma
dienio, Mišių skaitiniai mums 
primena naują gyvenimą — die
viškąjį — kuris prasideda mu
myse per Krikštą, bet kuris iš 
mūsų pusės reikalauja, kad leis
tume savyje „numirti" senajam, 
egoistiškam gyvenimui, kuris 
pirmiausia rūpinasi mūsų pa
togumu, malonumu, o tik pas
kui, jei atlieka laiko ir energi
jos, pažiūri, ar neatsiras koks 
geras darbelis, kurį galima būtų 
padaryti grynai, kad patys ge
riau jaustumėmės. 

Evangelijoje (Morkaus 1:12-
15) girdime, kad Šventoji Dva
sia paskatino Jėzų nukeliauti į 
dykumą, kurioje jis praleido 
„keturiasdešimt dienų ir buvo 
šėtono gundomas, buvojo kartu 
su žvėrimis ir angelai jam tar
navo". Šventajame Rašte skai
čius keturiasdešimt nurodo ug
dymo, atkūrimo, atnaujinimo 
laikotarpį, kurio metu miršta, 
kas negera — žmogaus prisiri
šimai prie viso, kas yra ne 
Dievas. 

Egipte Dievo pasirinktoji tau
ta — Izraelis gyveno pavergta, 
turėjo sunkiai dirbti ir kurti ne 
tikrajam Dievui, tad ir ne sau, 
bet svetimiems dievams ir jų 
garbintojams — egiptiečiams. 
Kad jie taptų tauta, mokanti 
garbinti tikrąjį Dievą, kuris yra 
tikro, kūrybingo gyvenimo vers
mė, kad išmoktų būti tauta, mo
kanti pati bendrauti su Dievu, jį 
išgirsti, jo klausyti, kad Dievas 
galėtų ją atvesti į jai per Abra

omą pažadėtąją žemę, Dievas 
pirmiausia ją išvedė iš Egipto — 
iš nelaisvės namų — į dykumą. 

Ten Dievo tauta buvo su 
Dievu, nes neturėjo nieko kito, 
keturiasdešimt metų. Beje, ten 
būdami, jie ilgėjosi Egipto, 
sakydami: „Verčiau būtume 
mirę... Egipto žemėje, sėdėdami 
prie mėsos puodų ir prisivalgę 
duonos iki soties!" (Išėjimo 
16:3). Bet dykumoje jie išmoko 
būti maitinami iš Dievo rankos, 
ne iš pavergėjo rankos, ir tapo 
tinkami paveldėti Dievo pažadė
tąją žemę. Dykumoje jie turėjo 
leisti Egipte įgytiems įpročiams 
numirti, kad galėtų iš Dievo 
rankos priimti naują gyvenimo 
būdą. 

Pirmame skaitinyje iš Pra
džios knygos (9:8-15) girdime 
Dievo pažadą žmonėms po tva
no. Pasakojime apie tvaną, suži
nome, kad Dievas įvykdė tvaną, 
pamatęs „koks didelis buvo 
žmonių nedorumas žemėje ir 
kaip kiekvienas užmojis, su
manytas jų širdyse, linko visą 
laiką tik į piktą" (Pr 6:5). Tad 
Nojui, kuris „buvo tiesus vyras" 
ir „ėjo su Dievu", įsakęs pa
statyti arką ir į ją uždaręs jį, jo 
šeimą ir visų gyvūnų po du, že
mėn siuntė „lietų keturiasde
šimt dienų ir keturiasdešimt 
naktų", kad įvyktų Dievo valia 
blogais keliais nuėjusiems žmo
nėms: „visus gyvūnus, kuriuos 
padariau, nušluosiu nuo žemės 
veido" (Pr 7:4). Nojus ir su juo 
išgelbėtieji, keturiasdešimt 
dienų ir naktų, aplink juos siau
čiant visuotinę mirtį nešančiam 
tvanui, arkoje buvo likę vieni su 
Dievu. Po to laiko, jiems išlipus 
iš arkos naujoje žemėje, Dievas 
jiems įsakė, kaip buvo įsakęs 
Adomui ir Ievai: „Teužplūsta jie 
žemę, tebūna vaisingi ir tesi-
daugina žemėje" (Pr 8:17). 

Kristus dykumoje keturiasde
šimt dienų „buvodamas su 
žvėrimis" taip pat buvo vienas 
su Dievu ir taip pat, kaip Izra
elio tauta dykumoje ir kaip mes 
šiandien, kai gavėnios metu 
stengiamės apsieiti be kokių 
nors patogumų ar malonumų, 
buvo šėtono gundomas. Bet jis 
nepamiršo, kad tikroji gyve
nimo duona nėra iš pavergėjo 
rankos, o tik iš Dievo, ir at
sisakė vylingų šėtono pažadų. 

Ir mes Velykų rytą, atnaujin
dami Krikšto pažadus, būsime 
klausiami, ar atsižadame 
piktosios dvasios ir visų jos 
vilionių. Ruoškimės teigiamai 
atsakyti, nes per keturiasdešimt 

Kauno senamiestyje. Nuotr. Jono Tamulaičio 

VOKIEČIAI APIE KAUNĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vokiečiai yra didžiausi ke
lionių mėgėjai. Apskaičiuojama, 
kad kiekvienais metais apie 22 
mil. vokiečių palieka bent 3 sa
vaitėm savo namus. Kiekvie
name laikraštyje randami 
skelbimų puslapiai, nuotraukos, 
kainoraščiais žiemos ir vasaros 
poilsio dienoms, daugiausia į 
pietinius kraštus. Retai mi
nimos Baltijos valstybės. Tiesa, 
Rytprūsių savaitraštis „Das 
Ostpreussenblatt" kiekvienoje 
laidoje keletą puslapių skiria 
Lietuvai, ypač garsindamas 
Klaipėdos kraštą, šiaurinę Ryt
prūsių dalį, kadangi buvę tų 
vietovių gyventojai dar prieš 
mir t į nori pamatyti savo 
tėviškę, parodyti vaikams, 
vaikaičiams. Tad reikia džiaug
t is , kada vokiškuose dien
raščiuose „Erholung und Reise 
— poilsis ir kelionė" priede pasi-

gavėnios dienų iš tikrųjų nu-
mirėme visam, kas mus blaško, 
tolina nuo Dievo, ir dykumoje 
patyrėme, kaip ne žemiški pato
gumai, o angelai mums tarnavo, 
padėdami ištesėti Pelenų dienos 
ryžtą atsiversti. 

Aldona Zailskaitė 

rodo straipsniai apie gintarų 
kraštą ir jo miestus. 

Turiu progą skaitytojus supa
žindinti su „Mannheimer 
Morgen" kelionių priedu, 
kur iame vienas straipsnis 
skiriamas Kaunui, papuošiant 
tą puslapį didele Kauno rotušės 
nuo t rauka , pavadinant ją 
Kauno „baltąja gulbe". 

Autorius H. Mausch straipsnį 
pradeda Kuršių Neringa, kur 
keliautojai randa saulę ir baltą 
smėlį, atsidurdamas Vilniuje, 
netoli Rusijos sienos. Deja, 
Lietuvoje jaučiama turistų stoka, 
nors kraštas yra vertas dėmesio. 
Autorius tuoj pat primena 
Kauną, antrą gyventojų 
skaičiumi Lietuvos miestą, 
kurio viduramžį siekiąs sena
miestis yra puikiai išsilaikęs, 
atnaujintas. Čia matoma go
t ika, renesansas, barokas, 
neoklasicizmas. Miesto pasidi
džiavimas yra šv. Jurgio ir Vy
tauto bažnyčios bei Perkūno 
namai , pavadinti lietuvių 
pagonių laikais dievaičio vardu. 

Kiek atokiau nuo miesto cen
tro yra Katedra, Jėzuitų baž
nyčia. Jos yra liudininkės tų 

laikų, kada Kaunas buvo preky
bos mazgas, tarp rytų ir vaka
rų, pietų ir šiaurės. Autorius 
taip pat primena 50 metų ko
munistinę priespaudą, neįvei
kusią kr ikščioniško krašto 
ka t a l i kybės . K a u n e veikė 
vienintelė visoje Sov. Sąjungoje 
kunigų seminarija. Vokietis 
Kauną laiko Lietuvos katali
kybės centru, kadangi jame 
buvo a t i d a r y t o s aštuonios 
bažnyčios, o Kauno Katedra yra 
didžiausia Lietuvos šventovė (ar 
tik ne Vilniaus? — K.B.). Lietu
viai prisimena savo garbingą 
praeitį — istoriją, kai jų valsty
bės sienos siekė nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, kai Lietuva buvo 
pylimas riterių ordino ekspan
sionizmui į rytus. Kauno pilis 
atlaikė vokiečių puolimus, čia ir 
baigėsi jų veržimasis į Lietuvą, 
visą Rytų Europą. 

Šimtmečius lietuviai ir vokie
čiai buvo aršūs priešai (vokietis 
rašo, kad vienas kitam „rovė 
plaukus nuo galvos"), tačiau 
šiandieną to nepas tebima. 
Didelę klaidą autorius daro, 
rašydamas, kad 1941 m. Kauną 
išvadavo vokiečių kariuomenė, 
kai tikrovėje vokiečių Vermach
tas įžengė jau į laisvą Kauną. 
Vokiečiai įrengė stovyklą rusų 
belaisviams, sunaikino apie 
100,000 žydų. Iš visų Baltijos 
valstybių lietuviai į vokiečius 
žiūri palankiausiai ir draugiš
kiausiai. Šalia anglų kalbos, 
vokiečių yra daugiausia favo-
rizuojama kalba. Visame krašte 
randami vokiškai kalbantieji 
gyventojai, ypač Kuršių Ne
ringoje, kur kas antras lietuvis 
ka lba vokiška i . Nesimato 
krašto rusifikacijos, nes pvz. 
Latvijoje rusai sudaro 50% 
gyventojų, Estijoje 40%. 
Nurodomos kelionių įstaigos, 
kurios organizuoja ekskursijas 
į Lietuvą, Kauno viešbučio,,Ne-
. r i s " ka iną , t a k s i ir t . t . 
paduodamas Lietuvos pasiun
tinybės Bonnoje antrašas. Duo
du jį ir mūsų skaitytojams, ka
dangi vasaros metu JAV ir Ka
nados lietuviai t ikrai aplankys 
„senutę" Europą: Botschaft der 
Republik Litauen, Argelander 
St. 108a, Bonn 53115 Germany, 
tel. 0228/914910. 

Pagrindinis Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas Vokietijoje yra rengiamas 
VLB-nės krašto valdybos vasa
rio 19 d. Hiuttenfelde. Iškilmė 
pradedama 2 vai. 30 min. šv. 
Mišiom katalikams pilies salėje, 
o evangelikams Hiuttenfeldo 
evang. bažnyčioje ir 4 vai. p.p. 
įvyks „Biurgerhaus" salėje aka
deminė dalis. Pagrindinę kalbą 
pasakys Vokietijos parlamento 
narys R. Hiller, meninėje daly
je pasirodys Vasario 16-sios gim-

Danutė Bindokienė 

„Pagirtinas" LDDP 
uolumas! 

Kas gi nemėgsta švenčių? Jos 
paįvairina mūsų monotonišką 
kasdienybę, suteikia progų pa
bendrauti, pailsėti nuo darbų, 
pasidžiaugti. Kai kurios šventės 
— ypač religinės — švenčiamos 
kone visame pasaulyje, kitos — 
būdingos mažesnėms mūsų pla
netos gyventojų bendruome
nėms. Vienos iškilmingesnės, 
k i tos — paprasčiau šven
čiamos. 

Amerika šventes ypač mėgsta, 
o su verslininkų pagalba kai 
kurias taip išpopuliarino, kad jų 
nešvęsti tam tikru būdu — jau 
beveik federalinis nusikaltimas! 
Švenčiame žinomas, ir mažiau 
žinomas šventes, iš tikrųjų kone 
kiekviena metų diena švente 
pažymėta, o kadangi metuose tų 
dienų nemažai, tai galime švęs
ti (be kitų) uošvių-anytų šventę, 
sekretorių dieną, „saldžiausią" 
dienelę, močiutės-tėtuko šven
tadienį, net raugintų agurkų 
festivalį. Ir visoms šventėms vis 
pasiūlomos pritaikytos dovanos, 
gėlės, sveikinimai, o kad 
žmonės nepamirštų švęsti, pra
dedama ypatingesnes šventes 
reklamuoti gerokai iš anksto. 

Tačiau Amerika kai kuriais 
atvejais atsilikusi nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos (taip sovie
tiškoji propaganda mums seniai 
įrodinėjo, bet kartai nenorėjome 
tikėti). Pvz., tarp šv. Valentino 
vasario 14 d. ir Velykų 
nešvenčiame jokios padoresnės 
šventės. Tik pagalvokime, kiek 
mūsų krašto ekonomija nu
kenčia, kad niekas neskuba 
dovanų pirkti! 0 sovietai 
kiekvieną kovo 8-ją uoliai šven
tė Tarybinės moters dieną. 
Visose satelitinėse respublikose 
ji buvo populiari ir prasmingai 
švenčiama. 

Kaip gražu skirti bent vieną 
dieną metuose moterims, 
pagerbti jas, pasveikinti, ko
munizmo herojų žymenimis ap
dovanoti. Apskritai sovietijoje 
moterys visuomet džiaugėsi ly
giomis teisėmis su vyrais, ne
reikėjo joms už tas teises kovo
ti, kaip atsilikusiuose Vaka
ruose. Valstybė pasistengė, kad 
moterys galėtų dirbti sunkiau
sius darbus, kalėti gulaguose, 
dalyvauti visose komunistinio 

rojaus kasdienybės sferose, net 
nesirūpinant vaikų auginimu, 
nes juos prižiūrėjo visažinanti 
partija valdiškose institucijose. 
Negana tų visų privilegijų, dar 
ir Tarybinės moters diena buvo 
sukurta. 

Žinoma, iš švenčių sąrašo iš
braukta Motinos diena. Mat ji 
buržuazinių laikų liekana, 
sugalvota Amerikoje, dar ko 
gero turinti religinių užuominų, 
nes gegužės mėnuo skiriamas ir 
Dievo Motinai (bent katalikų 
pasaulyje). Vadinasi, šventė ne
tinkanti pažangiai komunis
tinei liaudžiai. Tai ir Lietuvoje, 
kur Motinos diena buvo jau 
gražiai įsišaknijusi, okupacijos 
metais įsakyta švęsti Tarybinės 
moters dieną. 

Šventė panaikinta 1990 me
tais, kai Lietuva mėgino atsi
kratyti visais „raudonais" prie
dais. Nebuvo girdėti, kad jos kas 
(bent viešai) pasigestų: neliko 
„tarybinės" moters, pakako ir 
Motinos dienos. Bet neilgam 
šuniui dešra po kaklu! Štai š.m. 
vasario 15 d. Lietuvos Seimas 
priėmė nutarimą į švenčių są
rašą įtraukti Tarptautinę mo
ters dieną, kuri būtų švenčiama 
kovo 8-ją. Tikrai praktiškas 
nutarimas — ir inicialai tie 
patys, ir data nesikeičia, lengva 
atsiminti. Reikia tik padėkoti 
Seimo LDDP frakcijai, kurios 
iniciatyva ir balsų dauguma nu
tarimas priimtas. Be abejo, 
galime tikėtis ir kitų prasmingų 
švenčių atgaivinimo — Spalio 
Revoliucijos, Gegužės pirmo
sios... Gal ir Senio Šalčio kos
tiumai dar nėra kandžių su
krimsti, tai jis vėl galės vietoj 
Kalėdų Senelio vaikučiams 
dovanėles nešti. 

Nereikia suprasti klaidingai 
— moters dienos sąvoka labai 
graži ir prasminga. Juk ne visos 
moterys yra motinos, tai jos gali 
jaustis lyg nuskriaustos, kai tik 
motinas sveikina gegužės pra
džioje. Tačiau ar jau taip būtina 
buvo skubėti į „senus gerus lai
kus"? Dar per daug mūsų šir
dyse atviros bolševikmečio žaiz
dos, o toks LDDP uolumas grįžti 
į praeitį, kurioje jie vartėsi kaip 
inkstas taukuose, priverčia tas 
žaizdas iš naujo kraujuoti... 

nazijos choras, tautiniai šokiai, 
orkestras. Po programos — sma
gus pobūvis su šokiais, grojant 
P. Petrikat orkestrui. Gaila, kad 
VLB-nė krašto valdvba Gavė

nios metu rengia pasilinks
minimą. Minėjimą galima buvo 
suruošti ir vasario 12 d., prisi
laikant senų lietuviškų pa
pročių. 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

Privatizacija ar reforma. Istorijoje privatizacija yra 
nedažnas įvykis ir jos pasekmės nėra gerai žinomos. 
Skirtingose aplinkybėse privatizacija gali turėti labai 
skirtingas pasekmes Anglijoje ir Prancūzijoje tik maža 
pramonės dalis buvo privatizuota, nes mažai buvo na
cionalizuota. Ten privatizacija ir nacionalizacija reiškė 
tiktai pakeitimą direktorių ir didžiųjų akcininkų. 

Platesnė privatizacija vyksta Lenkijoje. Bet jų vals
tybinė pramonė buvo tokioje sunkioje būklėje, kad ne
buvo galima jos pabloginti. Tačiau, palyginti su atsi
kuriančiomis valstybėmis, Lenkijos pramonė yra gana 
didelė ir daug mažų įmonių buvo privačiose rankose. 

Privatizacija, apie kurią yra kalbama atsiku
riančiose valstybėse, reikštų visišką pramonės per
versmą, blogiau negu pramonės suvalstybinimą. Privati
zacijoje pramonė praranda bet kokią organizaciją. Atsi
kuriančių valstybių pramonė pereitų nežinia kur. 
Visuotinė privatizacija būtų destruktyvi politiniu ir eko
nominiu atžvilgiu. Mažos valstybės, turinčios tik retą 
įmonių tinklą, per visuotinę privatizaciją tą tinklą 
visiškai suardytų. 

Pramonės reforma turėtų perorganizuoti pramonę 
valstybės iniciatyva, perleidžiant kai kurias įmones į 
privačias rankas, pertvarkant ir atnaujinant svarbiąsias 
įmones valdžios pastangomis ir visokeriopai tvirtinant 
krašto įmonių tinklą. 

Valstybės vaidmuo krašto atstatyme. Atskleidimui 

bendro krašto vystymosi vaizdo, pirmiausia reikia 
matyti kraštą, susidedantį iš miestų ir gyvenviečių; iš 
atvirų laukų, miškų ir kitų natūralių gamtovaizdžių. 
Toks vaizdas padalina krašto vystymosi problemą į du 
klausimus: 1) kaip naudotis žemės ištekliais ir 2) kaip 
tvarkyti urbanizacijos procesus, kad būtų galima 
pasiekti žmonėms daugiau gerovės su mažiausiu jų 
pastangų ir gamtos išteklių pareikalavimu. 

Visiško privatizavimo šalininkų nuomone, eko
nomija susikuria ir kontroliuojasi pagal laisvos rinkos 
dėsnius. Jeigu ko tik prireikia, tai atsiranda ir „inicia
torius" reikalingų produktų gamybai. 

Didelių valstybių ekonomijose taip gali įvykti, bet 
ne visur ir ne visuomet. Milžiniškuose Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos plotuose taip neįvyko. Atsi
kuriančioms valstybėms geriau būtų manyti, kad taip 
galėtų įvykti, bet netikėti, kad taip įvyks. Pavyzdžiui, 
japonai išnaudos bet kokią galimybę gaminti produktus 
Amerikoje arba Europoje, bet nedaug kur kitur. At
sakymas tam yra labai komplikuotas. Trumpai tik 
galima pastebėti, kad pramonė mėgsta pramonės 
aplinką, kaip medžiai mėgsta panašių medžių aplinką. 
Būtų išmintingiau galvoti, kad pramonė iš kitų kraštų 
neateis. Reikia pirma sukurti savo pramonę, tuomet at
siras partnerių ir konkurentų. 

Ypač klaidinga galvoti, kad svetima pramonė — tai 
dalis rojaus. Isikurdama neindustriniame krašte, ji daug 
rizikuoja ir todėl bando išgauti savo investicijas kuo 
greičiau ir su didžiausiu pelnu. Vietiniai žmonės negali 
tikėtis nei didelių uždarbių, nei pigių prekių. Išvada yra 
ta, kad reikia kurti pramonę patiems. 

Valstybė turėtų daryti viską, kas galima, kad kraš
tas vystytųsi toliau, negu yra išsivystęs iki šiol. Gauta 
užsienio valiuta pirmiausia turės būti paskirta garny 
bos priemonių kūrimui. Valstybė neturi pagrindo tikėtis. 
kad ko nors sulauks iš kitur vien tik belaukdama. 

Valstybės organizaci ja 

Hierarchinė struktūra. Iš esmės visų valstybių 
organizacija yra panaši ir sudaro hierarchinę struktūrą. 
Hierarchijos viršuje yra suvereninės institucijos. 
Demokratijos yra valdomos trijų tokių institucijų. 
Parlamentas dalyvauja krašto valdyme įstatymų davėjo 
rolėje, prezidentas — organizavimo ir įstatymų vykdymo 
rolėje, ir Vyriausybės teismas — valstybės bylų spren
dimo ir konstitucijos interpretavimo rolėje. 

Prezidentas gali pateikti įstatymo pasiūlymus, bet 
ne tiesioginiai. Bent du parlamento nariai turi tą 
pasiūlymą pristatyti svarstymui savo vardu. Kad 
parlamento priimtas pasiūlymas pasidarytų įstatymu, 
jis turi būti prezidento pasirašytas. Nepasirašyti įsta
tymai grįžta į parlamentą tolimesniems svarstymams, 
įstatymų pasiūlymus gali pateikti parlamento nariai ir 
be prezidento pageidavimo arba prieš jo norą, bet kad 
tokie pasiūlymai pasidarytų įstatymais, parlamentui 
priėmus, jie irgi turi būti prezidento pasirašyti. 

Klausimas: „kas valdo kraštą?" tokioje sistemoje 
neiškyla, nes trys suvereninės institucijos lygiai 
dalyvauja krašto valdyme. Tačiau kiekviena iš jų turi 
aiškią užduotį. Prezidentas yra valstybės vadovas su 
krašto vystymo idėjomis, iniciatyva ir energija. 
Kolektyvinis parlamentas tam netinka, o paskirtas 
ministras pirmininkas neturi nei mandato, nei atsa
kingumo rinkėjams. Prezidento institucija yra tam 
tinkamiausia, ypač. kai rinkėjai žino, ko jie iš prezidento 
tikisi. 

Vyriausio teismo dalyvavimas krašto valdyme 
reiškiasi teismų sprendimais, kas yra ir kas nėra teisėta 
konstitucijos prasme, ir jos teisinių normų sukurtoje 
aplinkoje. Ta normų aplinka keičiasi laiko eigoje, kar
tu keisdama ir konstitucijos supratimą. Ilgoką laiką 
JAV rasinė segregacija buvo legali, bet pasikeitus 

teisinių normų aplinkai, vyriausias teismas tą nuostatą 
pakeitė. Savo nuostatais teismai papildo įstatymų 
davimo procesą. Dėl tokio teismo elastiškumo ir tęs
tinumo amerikiečių konstitucija yra vadinama 
..gyvenanti konstitucija". Laikas nuo laiko jos reikšmė 
yra naujai interpretuojama besikeičiančioje teisinių 
normų aplinkoje. Krašto valdymo filosofija persiduoda 
iš aukštesnių j žemesnius valdymosi sluoksnius. 

Funkcinė struktūra. Valstybių ir bendruomenių 
funkcinės sistemos rūpinasi atitinkamomis bend
ruomenių būtenybėmis. Be jų bendruomenės būtų ne
tinkamos gyventi. Pavyzdžiui, gyventojai išmirtų dėl ne
sveiko vandens, kuro ir panašių būtenybių trūkumo. 
Visų valstybių natūrali funkcinė struktūra turėtų būti 
ta pati, nes individų ir bendruomenių būtenybės yra tos 
pačios. Bet dėl politinių ir kultūrinių įtakų bei skirtingos 
vystymosi istorijos, natūrali funkcinė organizacija 
dažnai yra iškraipyta. 

Natūralių funkcinių sistemų yra 12. Pusė jų tarnau
ja individų būtenybėms, o kita pusė bendruomenių ar
ba žmonių kolektyvų aprūpinimui. 

Individų funkcijos: maistas ir šeimos reikmenys; 
pastogė-namai; sveikatos aptarnavimas; socialinė ap
sauga: švietimas ir kultūra; poilsio galimybės. 

Bendruomenių funkcijos: piliečių apsauga; bend
ruomenės aptarnavimas; transportas ir komunikacijos; 
produkcija ir prekyba (darbai); komunaliniai įrengimai; 
gyvenamos aplinkos kokybė. 

Visos funkcijos yra savaime aiškios, išskyrus 
„bendruomenės aptarnavimas". Ši funkcija jungia visus 
individų aptarnavimo įrengimus j sistemas, nuo žmo
gaus gimimo iki palaidojimo. Tačiau tos sistemos veikia 
atskirai. Jų trūkumai pasireiškia, jeigu, pavyzdžiui, 
vaikų mirtingumas to paties amžiaus riboje smarkiai 
pakyla. Bendruomenės aptarnavimų santvarka skiriasi 
skirtingų dydžių savivaldose. ( B u 8 d a u g i a u ) 
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Socialinių Ralkalų Taryba 

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

ILLINOIS VALSTIJOS 
PARAMA VYRESNIO 

AMŽIAUS ŽMONĖMS IR 
INVALIDAMS 

Ši Illinois valstijos programa 
atiduoda jums šiek tiek pinigų, 
kuriuos sumokėjote už nuosa
vybės mokesčius, buto nuomą ar 
senelių namų mokestį. Taip pat 
šį programa padeda užmokėti už 
vaistus. Programa vadinama 
..circuit breaker"', nes ji veikia 
kaip jūsų namų elektros saugik
lis, kuris, perkrovus elektros 
naudojimą, išsijungia. Taip ši 
programa, kai pakyla federa-
liniai mokesčiai, nuomos, 
padeda mažas pajamas turin
tiems vyresnio amžiaus ir in
validams žmonėms vienkartine 
metine pašalpa. 

Kas gali pasinaudoti šia 
programa ? 

1. Jūs turite būti 65 metų ar 
senesnis prieš 1994 metų sausio 
1 d., arba jums 1994 metais su
eis 65 metai, arba jūs esate 16 
metų ar vyresnis ir visiškai ne
darbingas — invalidas, arba jūs 
esate našlėlys, sulaukusi 63 
metu prieš sutuoktinio mirtį. 

2. 1993 metais jūs gyvenote 
savo name ir mokėjote už jį 
nuosavybės mokesčius. 

3. Prašantis vienkartinės „cir
cuit breaker"' paramos, turi būti 
Illinois valstijos gyventojas. 

4. 1993 metais jūsų ir su
tuoktinio pajamos negalėjo 
viršyti 14.000 dolerių. 

5. Norint gauti . ,circuit 
breaker" vienkartine paramą, 
prašymai — formos IL-1363 — 
turi būti paduoti ne vėliau, kaip 
iki 1994 metų gruodžio 31 
dienos. 

Kokią pa ramą ga lėč iau 
gauti? 

Pinigų suma. kurią jūs gau
site, užpildę Circuit Breaker 
IL-1363 formą, priklausys nuo 
to, kiek jūs turėjote išlaidu, 
mokėdamas namo mokesčius, 
nuomą ar už senelių namus ir 
kokios buvo jūsų 1993 metų pa
jamos. 

Su šia vienkartine ..circuit 
breaker" parama jūs galite 
dalyvauti ir vaistų programoje. 

Kada aš galiu tikėtis gauti 
savo vienkartinę p a r a m ą ? 

Jeigu vienkartinės paramos 
prašysite pradžioje 1994 metų, 
gavimo procesas užtruks tarp 
3-4 mėnesių. Jeigu vienkartinės 
paramos prašysite po gegužės 1 
d., parama jus pasieks tarp 6-8 
savaičių. 

Ar galiu pasinaudoti šia pa
rama, jeigu gyvenu senelių 
namuose arba valstybiniame 
bute? 

Jeigu senelių namai arba 
valstybiniai butai nemoka jokių 
nuosavybės mokesčių, jūs 
vienkartinės paramos gauti 
negalite. Tačiau jūs galite pasi
naudoti vaistų programa ir 
perkant mašinos leidimą, už 
kurį mokėsite t iktai pusę 
kainos. 

Ar galiu pasinaudoti vien
kart ine parama, jeigu pusę 
metų gyvenau savo namuose, 
o kitą pusę — senelių na
muose? 

Taip. Pvz., pusę metu gyveno
te savo namuose, už kuriuos 
mokėjote nuosavybės mokes
čius, o kitą pusę metų gyveno
te senelių arba valdiškuose 
namuose, už kuriuos mokėjote 
nuosavybės mokesčius, o kitą 
pusę metų gyvenote senelių ar
ba valdiškuose namuose, už ku
riuos nebuvo mokama jokių 
nuosavybės mokesčių. Tuo atve
ju, jūs turite teisę pasinaudoti 
vienkartine parrma tiktai už tą 
laiką, kurį praleidote, gyven

damas nuosavame name. Jūs 
taip pat galite pasinaudoti 
vaistų programa bei nuolaida 
mašinos le idimui (l icense 
platės). 

Ką aš galiu gauti, jei su
lauks iu 65 metų t ik 1994 
metais? 

Jeigu sulauksite 65 metų 
tiktai šiais metais 11994), galite 
pasinaudoti tik ne visa vien
ka r t i ne p a r a m a už tuos 
mėnesius, kuomet buvote jau 
sulaukęs 65 metų. Gaut i 
pašalpą turite paduoti prašymą 
gimimo mėnesyje. 

Jeigu jūs prašote dalinės vien
kartinės paramos, vaistų pro
gramoje dalyvauti negalite. 

Ar ši v ienkar t inė p a r a m a 
yra veltui? 

Taip, tai yra Illinois valstijos 
programa tiems, kuriems reika
linga pagalba. Viskas, ką jūs 
turite, jūsų nuosavybė, nuo to 
nenukentės. Gaudami šią pašal
pą, jūs nieko neprarandate. 

Kaip gali m a n o sutuoktinis 
pas inaudot i šia p rog ra ma ? 

Jeigu vyras ir žmona gyvena 
kartu, prašymą pildo vieną ir 
abiejų pajamos sudedamos kar
tu. Jeigu gyvenate kar tu , 
negalite prašyti vienkartinės 
paramos kiekvienas atskirai. 

Jeigu vienas iš sutuoktinių 
gyvena senelių namuose, tada 
galite pildyti atskirus prašymus 
atskirose formose. 

Jeigu esate išsiskyrę, gyvena
te atskirai, tai tada prašymus 
pildote atskirai. 

J e igu aš gyvenu susidėju
si ęs su kitu asmeniu , kur is 
nėra mano sutuokt in is , ka 
t ada reikia daryt i? 

Tiktai vyras ir žmona gali/turi 
pildyti kartu ir bendrai pasi
naudoti šia programa. Kitu 
atveju, kiekvienas asmuo, jeigu 
jis a t i t i n k a v i enka r t inės 
paramos reikalavimus, pildo 
prašymus atskirai. 

Jeigu jūs gyvenate su kitu 
asmeniu ir gaunate iš jo nuomą, 
tai turite įrašyti, kaip jūsų 
pajamų dalį. 

Kas a ts i t inka tuo atveju, 
j e igu m a n o p a j a m o s y r a 
mažesnės, nei mano nuosavy
bės mokesčiai? 

Yra asmenų, kurie prašo šios 
paramos, nes jų mokesčiai ar 
būtų nuomos yra didesnės už jų 
pajamas. Tuo atveju, siunčiant 
prašymą, turite pridėti nuo
savybės mokesčių kopiją ir taip 
pat paaiškinimą, kaip jūs, netu
rėdamas pakankamai pajamų, 
apmokate k i tas išlaidas ir 
mokesčius. 

Ar galiu gaut i v ienkar t inę 
paramą, jeigu esu našlė/naš
lys? 

Jeigu tapote našlys/lė 1993 
metais, jeigu jūsų vyras/žmona 
savo vardu prašydavo vien
ka r t i nės paramos , dabar 
prašymą turite rašyti savo var
du. Moteris vienkartinę paramą 
gali gauti, jeigu prieš vyro mirtį 
buvo sulaukusi 63 metų. Taip 
pat jūs turite atitikti anksčiau 
minėtiems reikalavimams. Pra
šant v ienkar t inės paramos 
vyrui mirus, našlei, kuri turi 63 
metus, reikia pristatyti vyro 
mirties ir savo gimimo įrodymo 
dokumentus. 

Jeigu jūsų žmona/vyras prieš 
mirt į jau buvo pas iun tęs 
prašymą vienkartinei paramai 
gau t i , jūs ga l i t e pa rašy t i 
prašymą, kad parama būtų 
siunčiama jūsų vardu. Rašant 
prašymą, turite pridėti mirties 

dokumento kopiją. 
Jeigu abu tėvai-sutuoktiniai 

miršta, vienkartinės paramos 
čekis priklauso nepilnamečiui, 
tėvų išlaikomam vaikui, kuris 
gyveno su tuo tėvu, kurio var
du buvo reikalauta vienkartinės 
paramos. Kitu atveju čekis turi 
būti grąžinamas. 

Kokiu b ū d u padedama ap
mokėti vais tus šioje progra
moje? 

Ši programa padeda apmokėti 
tik kai kuriuos vaistus ir jūs ne
būt inai tu r i t e imti vaistų 
apmokėjimo lengvatą. 

Apmokami vaistai yra: 
1. širdies ir kraujo spaudimo; 
2. cukraus ligos (insulinas, 

adatos ir viskas, kas surišta su 
cukraus liga); 

3. Vaistai nuo artrito. 
Vaistai bus apmokami tik 

tada, kai jie bus jums daktaro 
prirašyti. 

Kaip sužinoti, ar mano vais
tai b u s apmokėti pagal šią 
programą? 

Ats ik lausk i te savo vais
tininko, kokie vaistai bus 
apmokėti. 

Kaip vaistų programa vei
kia? 

Kiekvieną mėnesį, kada pir
mą kartą perkate vaistus, turite 
įmokėti pradinį mokestį (dedac-
tible) 15 arba 25 dol. Jūsų 
įmokėjimo dydis priklauso nuo 
metinių pajamų. Jūs mokėsite 
15 dol., jeigu esate viena ir 
metinės pajamos yra 6.970 dol. 
arba mažesnės; jeigu vyras ir 
žmona gyvena kartu — tai jų 
metinės pajamos 9,340 dol. ar
ba mažesnės. 

Jūs mokėsite 25 dol. kas 
mėnesį, jei jūs gyvenate 
vienas/na ir jūsų metinės paja
mos yra tarp 6,970 ir 14,000 dol. 

Vyras ir žmona, gyvenantys 
kartu, mokės 25 dol., jei jų 
metinės pajamos yra tarp 6,970 
ir 14.000 dol. 

Kas gali pasinaudoti šia 
p rograma? 

Šia programa gali pasinaudoti 
asmuo, kuris atitinka šiems 
reikalavimams: 

1. yra 65 metų arba vyresnis 
prieš 1994 metų sausio 1 d.; 

2. yra 16 metų prieš 1994 
metų sausio 1 dieną ir pripa 
žintas invalidas, nedarbingas; 

3. yra našlys/lė, kuris sulaukė 
63 metų, prieš prašančiojo vien

kartinės paramos mirtį; 
4. turite gyventi Illinois vals

tijoje tuo metu, kada prašote 
vienkartinės (circuit breaker) 
paramos; 

5. jūsų ir jūsų sutuoktinės 
bendros pajamos negali būti 
didesnės, kaip 14,000 dol.; 

6. norint pasinaudoti šia vien
kartine parama, prašymus turi
te pateikti ne vėliau, kaip 1994 
m. gruodžio 31 d. 

7. jeigu perkant vaistus, jūs 
gaunate kokią kitą paramą, tai 
negalite naudotis šia vaistų pro
grama. 

Kiek kainuoja vaistų kor
telė? 

Vaistų metinė kortelė kainuo
ja pagal jūsų pajamas. Jeigu jūs 
esate viena/nas ir jūsų metinės 
pajamos yra mažesnės, negu 
6,970 dol., arba jei vyras ir 
žmona gyvena kartu ir jų meti
nės pajamos mažesnės nei 9,430 
dol. — tai vaistų metinė kortelė 
kainuos 40 dol. 

Jeigu jūs esate vienas/na ir 
jūsų metinės pajamos yra 6,970 
dol. ir mažesnės nei 14,000 dol., 
jei vyras ir žmona kartu ir jų pa
jamos yra tarp 9,430 ir 14,000 
dol., tai vaistų metinė kortelė 
kainuos 80 dol. 

Kortelės mokestis 40 ar 80 
dol., bus atskaitytas iš jums 
skirtos vienkartines paramos 
sumos. 

Jeigu vienkartinė parama 
jums nebus pripažinta, tai už 
vaistų kortelę jūs turėsite 
apsimokėti pats. 

Koks geriausias būdas nau
dotis šia kortele? 

Prašykite savo daktarą, kad 
jums prirašytų pigesnius. 
,.generic" vaistus: 

prašykite savo daktarą, kad 
prirašytų užtenkamai vaistų 
vienam mėnesiui; 

naudokitės tik viena vaistine. 
Prašymų formos šiai pro

gramai gaunamos LB Socialinių 
reikalų raštinėje, arba skam
binant telefonu: 217-785-9364. 
Užpildžius šias formas, reikia 
siųsti: Circuit Breaker Illinois 
Dept. of Revenue, Springfield. 
IL 62794-9003. 

Naudotasi medžiaga ,,Illinois 
Dept. of Revenue"' taisyklių 
brošiūra. 

Vertė ir spaudai paruošė 
Birutė Podienė ir Birutė Ja 
saitienė. 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 

Siūlome naują paslaugą mūsų klientams, iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos mlastus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

N*w York $725.00 
Chicago $825.00 
SeattU $930.00 
Los Angelas $925.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmd., 
antrd., kotvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trecd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Kad
žio Ava. , Evergrean Park, IL 60642. 

A I L I E T U V O S A I D 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTF 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVilkm Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

JAU ATĖJO LAIKAS VELYKINIAMS SIUNTINIAMS 

BALTIA EXPRE8S CO LTD. 
O — m ar W — I OHOUP 

PRC2 VIDMANTAS RAPŠYS 
PfttSTATYSJME JŪSŲ ŠVENTINIUS SIUNTINIUS LAIKU. J€l ATVESITE JUOS 
MUMS IKI VASARIO 21 0 SVARO KAINA TIK W » » / L M \ 
SIUNTINIAI LĖKTUVU IŠSIUNČIAMI KIEKVIENA. TREČIADIENI 
NEPAPRASTO POPULIARUMO AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ MAISTO SIUN
TINYS T K tM.OO 
PRAVEDAME PINIGUS DOLERIAIS PER 7 DIENAS. 
SAUGIAUSIAS KELIAS f LIETUVA. TIK PER BALTIA EXPRESS 

BALTIA tJCPftaU CO LTO, S7M W. Tttfl ST., CMCAOO, IL SMS2 
PASITEIRAVIMUI NIMOKAMAt TILIFONAS 1-tSOtPARNAI 
mmmmmgmmm (1«—-77»-7>24) 

I R KITUR NE GERIAU 

Estijos prekybos inspekcija 
spalio mėn. patikrino 239 par
duotuves ir 174-iose (73 proc.) 
rado pažeidimų. Be to iš 
patikrintųjų 131 parduotuvė (55 
proc.) tiesiogiai apgaudinėjo 
pirkėjus. Populiariausi par
davėjų vogimo būdai — apsuka 
pirkėjus, klaidingai nurodant 
prekės svorį, parduoda prastos 
kokybės arba pasenusią prekę. 
Dauguma parduotuvių kainas 
pakelia daugiau nei nustatyta. 
Alkoholinių gėrimų prekybos 
taisykles pažeidė 53 patikrintos 
parduotuvės. Vagiama net iš 
moksleivių. Iš 26 patikrintų 
mokyklų valgyklų moksleivius 
apgaudinėja 17-oje (61proc.). 
Talino vidurinės mokyklos 
„VVestholmi Keskkooli" moki
niams vietoj 240 g sūrio 
duodama tik 130 g. 

„Lietuvos aidas", 1993.11.26. 

• „ D r a u g a s " informuoja, 
jungia ir gaivina lietuviškumą. 

,YKlN*iI 

ir kitas 

27A9 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

AiA 
delicatessen 
Valgis Catering 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629 

CityCenter GT-International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS |: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

Kainos yra abipuslnss 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 

MIAMI 
OALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

kovo 3 1 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų ivsntė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų ivsntė — „Ustuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 llspos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų ivente Lietuvoje, 26 birželio 

iki 12 llspos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „ A " 26 llspos Iki 0 8 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „ B " 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų 

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. 

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

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

Member 

ASTA 
American Society 
of Trovel Agents 

:t" CHy PMHr OT-Intantatfonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

micllcind Federcil 
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 

EIK 
fauuianc 
LEN0ER 

i < 



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 
Red. Vida Brazaitytė, tai. (708) 598-8331 

VIII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 
LIETUVA - ANGLIJA, 1994.VII. 12-31 

VIII Pasaulio Lietuvių Jau
n i m o kongresas p r a s i d ė s 
Lietuvoje, tuoj po Dainų ir 
Šokių šventės uždarymo, 1994 
m. liepos 11 d. Visi kongreso 
a ts tovai bei dalyviai bus užre
gistruoti ir apgyvendinti Vilniu
je. 

Kitą dieną, liepos 12, Vilniaus 
arkikatedroje vyks iškilmingos 
kongreso atidarymo Mišios. Po 
Mišių, VIII PLJ Kongresas bus 
iškilmingai atidarytas ir vyks 
atidarymo banketas. Kitą dieną 
bus proga sus ipaž in t i su 
Vilniaus miestu ir Vilniaus uni
versi tetu. Taip pat bus suor
g a n i z u o t i darbo b ū r e l i a i , 
kuriuose Lietuvos ir užsienio 
lietuvių jaunimas turės progos 
susipažinti ir pabendrauti. Tą 
pačią dieną bus susitikimas su 
keliais Lietuvos jaunimo orga
nizacijos atstovais. 

Liepos 14 d. vyks seminaras, 
kurio metu užsienio lietuvių 
j aun imas bus supažindintas su 
Lie tuvos dabartine padėt im 
politikos, ekonomijos ir kultūros 
srityse. Dienos programa baig
sis senov išku v a k a r u p r ie 
Trakų ežero. 

Liepos 15 d. bus tęs iamas 
v a k a r y k š t ė s dienos susipa
žinimas su Lietuva: jos so
cialinėmis problemomis, lab
daros organizacijų veikla ir tau
tinių mažumų Lietuvoje istorija 
bei dabar t ine padėtimi. 

Liepos 16 d. užsienio lietuvių 
j aun imui bus suteikta proga 
a r t imiau susipažinti su Lietu
vos k a i m u ir jo gyventojais, o 
vakaro programa bus roko kon
certas Vilniuje. 

Liepos 17 d. apleisime Vilnių 
ir pakel iui į Klaipėdos miestą 
aplankysime Kauną ir kitas vie
toves. Netoli Klaipėdos, apsi
s tosime stovyklavietėje a r t i 
Baltijos jūros. Dienos programa 
baigsis laužu ir folkloro vakaru. 

Liepos 18 d. atstovai ir daly
viai atsisveikins su Lietuva. Po 
ekskursijų Klaipėdos mieste, 
įlipsime j suomišką laivą MS 
Kris t ina Regina ir plauksime 
Rygos l ink . Tuo b a i g s i s 
kongreso pirmoji dalis Lietuvoje 
ir prasidės antroji — laive. 

Kongreso atstovai ir dalyviai 
plauks laivu nuo liepos 18 d. iki 
liepos 23 d. Per tas dienas jie 
aplankys Rygos ir Talino mies
tus, k u r susitiks su Latvijos bei 
Estijos lietuvių jaunimo atsto
vais, ir turės progą ar t imiau 
susipažinti su šių kraštų lietu
vių j aun imo gyvenimo sąly
gomis. Plaukdami laivu j ie 
klausys paskaitų apie Pabalti
jo regioną, Latvijos ir Estijos da
bar t inę padėtj, Baltijos jūros 
g a m t o s apsaugą , l i e t u v i ų 

imigraciją j kitas Pabaltijo vals
tybes ir apie baltų genčių 
folklorą ir mitologiją. Laive bus 
suorganizuoti šokiai, žaidimai, 
bendravimas ir įvairūs kiti užsi
ėmimai , įskaitant VIII PLJ 
Kongreso olimpiadą! 

Liepos 23 d. atplauksime į 
Helsinkio miestą iš kurio iš-
skr is ime į Londoną, kur vyks 
Studijų dienos, paskutinė ir pati 
s v a r b i a u s i a kongreso pro
g ramos dal is . Kol dalyviai 
kel iaus į įvairias Anglijos vie
toves, atstovai liks Londono St. 
Mary's kolegijoje ir diskutuos 
užsienio lietuvių ateitį. Numa
tyta darbotvarkė ir diskutuo
tinos temos: 

Bendros temos: 
Lietuvybės iš la ikymas už 

Lietuvos ribų ir PLJ sąjungos 
vaidmuo tame išlaikyme: 

Užsienio lietuviai, kaip tautos 
dalis ir jų santykiai su Lietuva; 

Įvairių telkinių padėties nag
rinėjimas; 

Lietuvių kalbos vaidmuo lie
tuvių kul tūros išlaikyme; 

Bendradarbiavimas su Lietu
vos jaunimo visuomeninėmis 
organizacijomis; 

Užsienio lietuvių jaunimo da
bartinis vaidmuo Lietuvoje. 
Organizacinės temos: 

Išeivijos visuomeninių orga
nizacijų l ikimas; 

Rytų Europos ir Sibiro lietu
vių jaunimo įsijungimas į PLJ 
sąjungą; 

P L J są jungos ir k r a š t ų 
jaunimo sąjungų veiklos planai, 
projektai; 

O r g a n i z a c i n ė s s t r u k t ū r o s 
stiprinimas; 

Užsienio lietuvių visuome
ninių organizacijų finansinė 
padėtis/problemos; 

Užsienio lietuvių j aun imo 
ateities planai , PLJ Kongresų 
likimas; 

PLJ sąjungos peržiūrėjimas; 
Naujos PLJ sąjungos valdybos 

rinkimai. 
Studijų dienos pasibaigs liepos 

30 d. Tą vakarą susirinks visi 
PLJ Kongreso atstovai ir daly
viai ir atšvęs iškilmingą VIII 
Kongreso uždarymą Anglijos 
„Lietuvių sodyboje". Liepos 31 
d. visi kongreso atstovai ir daly
viai išsiskirstys savais keliais. 

Kviečiame visus dalyvauti! 
Registruokitės ne vėliau kovo 4 
dienos! Skubėk i t e — laivo 
kelionės dalyvių skaičius ribo
tas! Registracijos informacijai 
rašykite, skambinkite a r fak-
suokite: P.O. Box 2812 Spring-
field, VA 22152-0812 USA 
tel./fax 703-569-5370. Pagaliau 
— neužmirškime kongreso šūkį 
- „DAUG GIMTINIŲ - TĖ-
VYNĖ V I E N A r 

FUKSŲ 
KRIKŠTYNOS" 

»» 
Šių metų sausio 28 d. Vytenio 

Kirvelaičio namuose, Lemonte, 
buvo suruoštos naujųjų akade
mikų kandidatų „krikštynos". 
Gana gausus būrys jaunimo ap
sisprendė tapt i tikraisiais ASS 
nariais. Jų tarpe buvo t rys 
vaikinai: Jonas Valkiūnas, Kin-
dis Nedas ir Linas Kasperaitis. 
Merginų būrys buvo žymiai 
gausesnis — jų buvo net šešios: 
Lina Augiūtė, Daina Ancevičiū-
tė, Aidė Užgirytė, Nida Ti-
jūnėlytė, Larana von Braun ir 
Vilija Januškytė . 

„Krikštynų" tradicijos reika
lauja, kad kandidatai iš anksto 
nežinotų vakaro programos bei 
įvairių užduočių, kurias j iems 
kiti akademikai buvo paruošę. 
Esant dideliam būriui jaunimo, 
vakaras nusitęsė iki vėlyvo? 
nakties, bet niekas dėl to nešis 
kundė. ASD ir Korp! Vytis tėvu 
nai kandidatams padėjo pa
ruošti pasirodymus bei juos 
drąsindavo. 

Žinoma, apie vakaro smulk
menas pasakoti būtų gal ir 
smagu, o ir visiems paskaityti 
įdomu, bet juk negalime išduoti 
„krikštynų" paslapčių būsimie
siems kandidatams 

T a d a s Misiūnas 

DRAUGAS, šeštadi nis, 1994 m. vasario mėn. 19 d. 

SAS ŽIEMOS AKADEMIJA 

Notre Dame universitete (Indiana) susiorganizavusi tautinių šokių šokėjų grupė. Priekyje sėdi 
Lidija Mitriūtė; I eil. iš kairės: Erin Green, Kristina Liaugaudaitė (vadovė), Susan Kaiser, Diana 
Vaškevičiūtė; U eil.: Marie Rogers, Don Kaliski, Andrea Rogers, Jorge Vargus, Leigh Palubinskas: 
III eil.: Rimas Silkaitis, Toomas Sillaste, Aleksas Mitrius. Brian Green ir dr. Raimundas Silkaitis. 

LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
TARPTAUTINIAME STUDENTŲ 

FESTIVALYJE 
Notre Dame universitetas va

sario 5 d. suruošė Tarptaut inį 
studentų pasirodymą — ISO 
Festivalį. Šioje programoje daly
vavo įvairios t au t inės grupės. 
Šauniausiai pasirodė lietuviai, 
pašokdami Malūną. Grupę su-

vo Notre Dame u-to Tarptauti
n ių mokslų studijų vedėja 
Rosemary Green. Toje grupėje 
dalyvavo ir Diana Vaškevičiū-
tė iš Lietuvos, priklausanti 
Tarptaut inių studentų skyriui. 

Šokėjai buvo: Kristina Liau 
darė studentai iš Sa in t Mary's gaudai tė , Diana Vaškevičiūtė, 
ir Notre Dame universitetų. K r i s K a z l a u s k a s , Aleksas 
South Bend gyvenantys lietuvių Mitrius, Lidija Mitriūtė, Rimas 
kilmės moksleiviai ir kiti tarp- Silkaitis, Erin Green, Brain 
t a u t i n i ų studijų s t u d e n t a i , Green, Don Kaliski, Leigh Palu 
norintys šokti lietuvių tautinius binskas, Andrea Rogers, Marie 
šokius. Šokėjus mokė ilgametė Rogers, Toomas Sillaste, Jorge 
šokėja Kristina Liaugaudaitė iš Vargus, Nate Ruder, Susan 
Downers Grove, dabar studi- Kaiser. Akordeonistas - dr. 
juojanti Saint Mary's universi- Raimundas Silkaitis. 
tėte. Visus dalyvius suorganiza- R a s a Šilkait ienė 

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 
„CHEZ RAMONĄ" 

Dieną prieš Gavėnią vadina
me Užgavėnėmis. Gavėnios lai
kas yra ilgas, r imtas , o svar
biausia - liesas. Užgavėnes rei
kia praleisti l inksmai, triukš
mingai, valgyti daugiau ir rie
biau. ASS Čikagos skyrius va
sario 5 d. Užgavėnes pradėjo 
švęsti linksmai ir riebiai. 

Kandidatai nuo 6 v.v. fil. 
Ramonos Steponavičiūtės vir
tuvėje pradėjo maišyti blynų 
tešlą. Daina Ancevičiūtė, Lina 
Augiūtė, Larana von Braun, 
Rasa Holenderytė, Vilija Januš
kytė, Linas Kasperaitis, Kindis 

gėrimais, kad šie neištrokštų 
belaukdami blynų. 

Restorano „kl ientai" pradėjo 
ner imauti . Jau po 9 v.v. ir dar 
nematyti nė vieno blyno. Pra
dėta priekaištauti ir „grasinti". 
kad kandidatai paskubėtų arba 
negalės tapti akademikais. Lau
kiam, laukiam, laukiam!" ir 
...sulaukiam. Pasirodo kandida
tai su blynų lėkštėmis. Vienose 
lėkš tėse obuol inia i blynai, 
kitose — mieliniai, o trečiose 
akademikų tradiciniai bulviniai 
blynai. Kandidatų veiduose 
matomas susirūpinimas: „Ar 

Blynų kepėjai - Korp! Vytis ir ASD kandidatai-ės. Iš k. I eil. - Larana von 
Braun, Daina Ancevičiūtė, Audrė Šlėnytė ir Lina Augiūtė. II eil. - Linas 
Kasperaitis, Rasa Holenderytė, Aidė Užgirytė, Vilija Januškytė, Kindis 
Nedas, Nida Tijūnėlytė ir Jonas Valkiūnas. 

Nuotr. R. Steponavičiūtės 
Nedas, Audrė Šlenytė, Nida Ti
jūnėlytė, Aidė Užgirytė ir Jonas 
Valkiūnas, kaip toje dainoje, 
maišė, vandens nešė. kepė (pylė, 
ta rkavo, pjaustė, ragavo, t.t.). 

Tikrosios narės, senjorai ir fi
listeriai pradėjo rinktis 7:30 v.v. 
įžengę pro duris, visi užuodė 
ai trų aliejaus kvapą. Blynai jau 
kepa, blynai jau kepa!!! Anks
čiau nenorėjusieji valgyti, greit 
pakei tė savo nuomonę — juk 
negalima sėdėti ir neišalkti, kai 
sklindąs blynų aromatas kutena 
nosytę. 

Pagaliau šeimininkė visus 

patiks nariams mūsų blynai? 
Gal per daug cukraus dėjome? 
S v a r b i a u s i a , k a d n i ekas 
nesusirgtų!" Išalkę akademikai 
greitai „sudoroja" visus blynus 
ir prašo daugiau. Kandidatai, 
nubėgę į virtuvę, vėl kepa bly
nus... 

Staiga res torane pasirodo 
mažytės švieselės. Kandidatės 
neša didelę lėkštę su žvakutė
mis. Lėkštę padeda ant stalo 
ASD pirm. t.n. Jūratei Jankaus 
kai te i . ..Ilgiausių metų. ii 
giausių..." Vakar buvo sesės 
Jū ra tės gimtadienis, ir ta pro 

pakvietė prie stalų. Šiais metais ga kandidatės jai iškepė du 
„Chez Ramoną" pakeitė savo 
apstatymą. Vietoj ilgų stalų 
buvo keturi apvalūs stalai, ap
dengti baltomis staltiesėmis, 
„ lapa is" papuoštomis servetė-

b lynus J pavidale. J ū r a t ė 
užpučia žvakes, ir visi toliau 
smaguriauja blynais. 

Pasigirsta netikėtas šauks
mas: „Ei, ką jūs įdėjote į mano 

NEPABŪGO 
ŠALTO ORO 

Kalėdiniai šokiai jaunimui 
buvo suruošti Lietuvių centre, 
Lemonte. 1993 m. gruodžio 25 
d. Ypatingai šaltas oras tą dieną 
Čikagoje nesutrukdė, ir jaunimo 
atvyko daug. Šokių ruošėjams. 
Čikagos ASD ir Korp! Vytis na
riams darbo tą vakarą tikrai 
netrūko. ASD merginos papuošė 
salę. o Korp! Vytis vaikinai, 
orkestro ..Žaibas" nariai, grojo 
šokiams. 

Buvo labai smagu visiems su
sitikti su senais bičiuliais. 
Galbūt todėl dauguma susirin
kusiųjų ilgą laiką nešoko, nes 
visiems rūpėjo pasikalbėt i , 
sužinoti apie kiekvieno gyve
nimą, pasidalinti išgyventais 
jaunatviškais nuotykiais. Šo 
kiai įsisiūbavo tik arti vienuo
liktos valandos vakaro. ..Žaibo"" 
orkestras grojo smagią muziką: 
jaunimui tai patiko. 

Laikas bėgo greitai, nė nepa-
jutom, kad jau teko skirstytis į 
namus. įsilinksminusiam jauni
mui dar nesinorėjo keliauti 
namo. tuo labiau, kad laukėjų 
laukė labai šaltas oras. 

Korp! Vytis ir ASD dėkingi 
visiems apsilankiusiems Lietu
vių centre. Lemonte. tą šalta, 
šaltą vakarą. 

T a d a s Mis iūnas 

blynų skonį įvairiais milteliais 
ir skysčiais, taip pat idėjo aus
trių („oysters") į blynų sudėti 
skonio paįvairinimui 'gal Fru-
gal Gourmet patarė kandida 
tams tai padaryti?) 

Prisisotinę ASS nariai rinkosi 
į sesės Ramonos saloną tolimes
nei programai. Tėvūnas fil. Jonas 
Variakojis sugalvojo penkis vai
dinimėlius, kuriuos kandidatai 
turėjo a t l i k t i . P i rmiaus i a 
vaidino Kindis ir Aidė. ..Tylioji 
avarija" — tai vaidinimas be 
žodžių, kuriame įvyksta avari
ja tarp mašinos ir sunkvežimio, 
kuriame vežamos vištos. Linas 
ir Lina vaidino ..Kuris ge
resnis", mūsų visų mėgsta
miausia pokalbi: ..Mano kepurė 
nauja, va!" — ..Kas iš to. kad 
nauja? Mano šiltesnė. Mano iš 
leopardo kailio'"' Larana ir 
Jonas, įvairiais posakiais ir 
labai gerai išaiškinančiais sa-

Šiaurės Amerikos s tudentai 
ateit ininkai 1994 metus pradėjo 
Dainavoje sausio 1-5 d. vyku
sioje SAS Žiemos akademijoje. 
Tai buvo puiki proga pamankš
t in t i smegenis ak tyvaus gal
vojimo prat imais ir debatais. Be 
to, ne dažnai būna progų su 
draugais susi t ikt i ir ką nors 
spręs t i , r ū p i m u s k l aus imus 
nagrinėt i . Universi tetuose pro
fesoriai neskir ia laiko išdyka 
vimui. nerengia draugavimo 
kursų a r kelionių nuotykiais 
pasidalinimo seminarų. SAS 
Žiemos akademija ruošiama 
tam, kad būtų proga ir laiko 
visokiems lavinimams: proto, 
kūno, draugystei , talentams.. . 

S a u s i o 1-mos v a k a r ą 
susirinko nedidelė grupė šios 
akademijos ruošėju ir dalyvių. 
Pradžia buvo rami — neforma
liems pasikalbėjimams, maisto 
supirkimui , proga atnaujinti 
senas draugystes ir pažintis. Iki 
ryto susirinko jau gausus būrys 
dalyvių. 

Rytą prasidėjo numaty ta pro
grama. Rytinę dalį pravedė 
Marius Katilius-Boydstun su 
ak tyvaus galvojimo paskaita, 
k u r i o s t e m a buvo ..fakto'" 
reikšmės nus ta tymas . Antra 
dalis buvo pra t imas su logikos 
mįslėmis, kurias sprendėme po
romis. Pra t imas siekė įrodyti, 
kaip atskiri žmonės skirt ingai 
sprendžia problemas. 

Visas t r i s dienas r inkomės ir 
mažesnėmis grupėmis mėginda
mi ką nors naujo, kaip pvz.: 
automobilio pataisymo pagrin
dai, fotografija, meno terapija. 
..Country ir VVestern" šokiai. 
Buvo proga pamėginti užsiėmi
mus, kuriems papras ta i nėra 
laiko. 

Antros dienos programa buvo 
etiniai klausimai, kylantys iš 
žmonijos sugebėjimu keisti gy
vulių ir žmonių genus. Progra
mą pradėjom filmu apie gali
mybę ir realumą. ..Jurassic 
P a r k " filmo mintis, kad dino-

kiniais . apibūdino ..Draugys
tės" vieną stadiją. Vilija ir Nida 
padainavo susirinkusiems dvi. 
akademikams gerai žinomas, 
da inas . Vieną dainą padainavo 
. .grunge" stil iumi, ant rą — 
..country vvestern"". Paskut i 
n iame vaidinime. . .Vertimai". 
Daina. Rasa ir Audrė parodė, 
kaip yra sunku susikalbėti su 
žmogumi, kuris nemoka kalbos 
'Daina veda pokalbį ta rp gimi
na i tės iš Lietuvos Audrės ir 
amerikie tės draugės Rasos) . 
Kandidatai parodė, kad jie labai 
kūrybingi, nes ASS nariai juo
kėsi, ir juokėsi, ir juokėsi po 
kiekvieno pasirodymo. 

Taip blynų pokylis ir baigėsi. 
Indu kriauklėje buvo daug' 
Įdomu, ar kandidatai juos su
plovė, ar teko šeimininkei visas 
darbas? Dėkojame kandidatams 
už puikias vaišes, sesei Ramo 
nai už ..Chez Ramoną" patal
pas. Lauksime kitų Užgavėnių, 
kitų blynu!!! 

VKB 

saurai galėjo būti a tkur t i iš 
mažų DNA dalelyčių, l ikusių 
gintaro gabaluose. Filmo pa
grindinė tema buvo klausimas, 
ar turėjimas galimybę ką nors 
daryti, yra ganėtina priežastimi 
tai vykdyti. „Jurassic Park" 
dinosaurai pridaro įvairios žalos 
ir žiūrovai iš t ea t ro iše ina 
svarstydami tą patį klausimą. 
Po filmo programa ruošė m u s 
diskusijoms. Pirma kalbėjo Lau
ra Lapšytė, neseniai baigusi 
genetikos kursą. J i apibūdino 
dabartinius ir ankstyvesnius ge
netikos tyrimų pagrindus. Po jos 
kalbėjo Paulius Jurgutis , dirbąs 
genetinių tyrimų laboratorijoje. 
Jo tema — dabartinių genetikos 
žinių pritaikymas laboratorijoje. 
Paskut inę paruošiamąją dalį 
pravedė Leonas Ehlers, j i s pri
s tatė ki tus diskusijoms reikal
ingus įrankius, ta i buvo skir
t ingų filosofijų idėjos, kas y ra 
r-.oraliniai teisinga ir kas tą 
tiesą, ar netiesą nustato. Pa
sisėmę šių informacijų susis-
kirstėme į dvi grupes ir ruošėme 
skirtingų pusių debatus apie tei
singumą, moralumą ir pasek
mes dėl ..Embriocloning". Visa 
diena, ypač vakarinės diskusi
jos suteikė galimybę pagerinti 
debatavimo gabumus. įsigilinti 
i tokią svarbią temą. 

Trečią dieną buvo svarstoma 
apie Studentų Ateitininkų są
jungos ateitį ir ateinančius SAS 
CV rinkimus. Girdėjome penkių 
atei t ininkų skirtingą požiūrį į 
dabart inę SAS. Tomas Vasi
l iauskas. Kristina Liaugaudai
tė. Asta Tijūnėlytė. Da r iu s 
Udrys ir Julija Krumplytė pri
statė šią temą. SAS CV pakvies
ta dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun 
irgi pasidalino mintimis apie 
dabart inius studentus ir įsi
jungė į diskusijas. Dr. Dal ia 
visas tris dienas dalyvavo su 
studentais ir įvairiais būdais 
daug prisidėjo prie akademijos. 
Po pristatymų buvo bendros 
diskusijos ir problemų išvar-
dinimas. 

Laisvalaikį praleidome čiuož-
dami ant Spyglio ežero ir vaikš
čiodami baltoje Dainavos gam
toje. Grįžę, mažuose būreliuose 
sprendėme anksčiau lentoje su
rašytas problemas, kurias visi 
v ė l i a u s u s i b ū r ė m b e n d r a i 
spręsti. 

Diena užbaigėm Mėtos Landy-
tės ir Lauros Lapšytės greit ir 
puikiai suruoštu Talentų vaka
ru. Daugelis iš mūsų pasirodė su 
savo sugebėjimais. Buvo muzi
kos, juokų, šokių ir poezijos 
skaitymo. Taip užbaigėm šią 
puikią Žiemos akademiją. Liku
sį laiką praleidome kalbėdami, 
šokdami, bendraudami. Manau, 
kad visi buvo patenkinti dalyva
vimu Žiemos akademijoje. 

Ketvirta dieną visi padėjo 
tvarky t i Bal tuosius r ū m u s . 
Pagaliau atėjo la ikas ats is-
eikinti . Išvykome namo. t ikė

damiesi po mėnesio vėl susitikti 
Dainavoje vyksiančiame ..Zuper 
-avaitgalyje". 

Audra Ba le i šv tė 

lėmis ir žvakutėmis. Nuotaika blyną? Čia kažkas juoduoja!" 
„Chez Ramoną" buvo ...intymi. Ot, t ie gudrūs kandidatai! No-
Bal ta i —juodai apsirengę kan rėdami truputį atsilyginti na-
didatai lakstė tarp stalų, pri- r i ams už „k r ik š tynų" ilgą 
p i ldami ASS nar ių s t ik lus programą, paaštrino kai kurių 

Studentu Ateitininku sąjungos ..Genios akademijos dalyviu hūrrlisd/iau^Msi 71 e mos primoka 
ant Spyglio ežero. 
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Režisierė Dalia Vosyliūtė su pagrindiniu vaidintoju Bubulu iE. Gulbinas* 
iš D. Bindokienės kalėdinio vaizdelio, atlikto Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
mokinių Los Angeles. CA. 

JAUNA REŽISIERĖ 
Šiemet Los Angeles miesto lie

tuvių apylinkė susilaukė jaunos 
režisierės: absolventė Dalia Vo
syliūtė baigė California State 
universiteto Los Angeles dra 
mos studiją. 

Dalia gimė 1970 m. balandžio 
22 d. lietuvių šeimoje Tėvas 
Antanas Vosylius, pirmasis iš 
lietuvių, pralaužęs chruščiovine 
geležinę uždangą, jau prieš 30 
metų iš Lietuvos atsivežė žmoną 
Anelę Piščikaitę. Būdami lietu
viai patriotai, tėvai jskiepijo ir 
savo vaikams meilę savo kraš
tui , lietuvių kalbai . 

Nuo pa t vaikystės Dalia mo
kėsi pianino pas muzikę Rai
mondą Apeikytę. Apie 10 metu 
lankė baleto mokyklą ir dalyva
vo keletos spektaklių pasta 
tyme. 

Pirmuosius mokslo metus 
pradėjo Šv. Kazimiero para
pijos mokykloje , kur greta 
angliškų pamokų kasdien turė
davo ir lietuvių kalbos pamokas 
pas Oną Razutienę. Vėliau Da 
lia lankė šeštadienine lituanis

t inę mokyklą, dėl to ir šiandien 
gražiai kalba lietuviškai. 

Ji nuo pat darželinio amžiaus 
į t raukta j tautinių šokių grupe, 
vėliau įjungta į ..Spindulio'" 
ansamblį, su kuriuo aplankė 
Australiją ir Pietų Ameriką, o 
šiemet ruošiasi vykti \ Dainų 
šven tę Lietuvoje. Dalia su 
tėvais Lietuvą yra jau aplankiu
si du kar tus . 

Š i eme t , š e š t a d i e n i n e i li
tuanistinei mokyklai ruošiantis 
kalėdinei eglutei , mokyklos 
vedėjos Marytės Nevvsom buvo 
paprašy ta paruošti Danutės 
Bindokienės vaidinimą ..Kalė
dos. Bubulas ir Graužlys" . 
Mielai sutiko. Tai buvo pirmasis 
savarankiškas darbas, pareika
lavęs auksinės kantrybės ir 
kruopštaus darbo, bet sėkmė, 
reikia pripažinti, neapvylė nei 
mažųjų, nei suaugusiųjų. 

Dabar Dalia Vosyliūtė kupina 
naujų planų. Mes iš širdies 
sveikiname ir linkime sėkmės 
juos į vykdy t i . 

E.D. 

Savaitė Lietuvoje tarp Kalėdų 
ir Naujųjų Metų Vilniaus arki
ka tedros bazilikoje buvo pa
žymėta i t in gausia muzikine 
veikla. 

Kalėdų išvakarėse per Berne
lių Mišias, kurias aukojo arki
vyskupas metropolitas Audrys 
J . Bačkis, giedojo didysis Arki
katedros choras, vargonuojant 
Bernardui Vasiliauskui. Kalėdų 
dieną giedojo „Vilniaus" choras. 
Antrąją Kalėdų dieną, Lietuvos 
kamer in is orkestras, vaikų cho
r a s , solistai Jolanta Stanelytė, 
Vladimiras Prudnikovas ir var
gon in inkas Leopoldas Digrys 
a t l iko įvairių tau tų kalėdines 
giesmes, o taip pa t Bacho ir 
Hendelio kompozicijas. Gruo
džio 27 d. skambėjo lietuviška 
kalėdinė muzika, o gruodžio 28 
d., taip pa t kalėdines giesmes 
giedojo Šiaulių miesto choras 
..Polifonija"; 29 d. skambėjo 
choro ..Dobilas", o 30 d. — 
mergaičių choro „Liepai tės" 
giedamos giesmės. Kalėdinę sa
vaitę, gruodžio 31d. . užsklendė 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
jaunimo choras. 

L i e t u v o s va l s tyb in i s sim
foninis orkest ras , diriguojamas 
Gintaro Rinkevičiaus su gastro
lėmis buvo išvykęs į Prancūziją 
ir Šveicariją. Gruodžio 12 d. 
Lione. . .Auditorium Maurice 
R a v e l " . ta lp inančioje 3,000 
klausytojų salėje atliko Čai
kovsk io uve r t iū rą - fan taz i j ą 
..Romeo ir Džiuljeta", fragmen
t u s iš bale to „Sprag tukas" ir 
F>vor7ako Devintąją simfoniją 
„Naujasis pasaul is" . Rytojaus 
d ieną , gruodžio 13 koncer

tavo Bazelio miesto „Stadt 
casino", turinčioje 2,000 vietų. 
Ši salė pasižymi gera akustika, 
galinčia lygintis su geriausio
mis pasaulinių koncertų salė
mis. Orkestras atliko Listo pir
mąjį fortepijonu koncertą (pianis
tas Aleksandr Palej) ir Dvoržako 
Devintąją simfoniją. Orkestras, 
grįžęs į namus, pradėjo repetuo
ti G. Malerio Aštuntąją simfo
niją. Šios monumentalios sim
fonijos paruošimas iš orkestro 
pareikalaus nemažai pastangų 
ir sunkaus darbo. Ši simfonija 
yra pati didžiausia, sunkiausia 
ir sudėtingiausia iš visų anks
čiau sukurtų Malerio simfonijų. 
Pa ts kompozitorius apie ją išsi
reiškė: „Tai pats didžiausias 
veikalas, kokį tik aš esu sukū
ręs... Visos mano ankstyvesnes 
simfonijos ši tai buvo tik preliu
das". Jai atlikti reikalingas ke
turgubas orkestras, berniukų 
choras, du mišrūs chorai ir aš
tuoni solistai. Malerio 8-ji sim
fonija numatyta atlikti Vilniaus 
operos teatre, orkestrui šven
čiant savo 5 metų veiklos 
sukaktį. 

Sausio 11d. vakare. Vilniaus 
operos ir baleto teatre įvyko 
Muzikos rėmimo fondo „Atgai
va" suruoštas labdaros koncer
tas . Koncerte, dalyvaujant so
listėms I. Milkevičiūtei, S. 
Stonytei, bosui V. Prudnikovui, 
buvo atlikta populiarios Mozar-
to. Puccini, Verdi. Bellini, Klo
vos operų ištraukos. Šoko bale-
tininkai N. Beredina. V. Chle-
binskas ir kit i . 

Nors bilietų kainos į šį lab
darai skirtą koncertą buvo 

nepigios, rašo „Lietuvos aidas" 
(sausio 12 d., Nr. 7), nuo 50 iki 
100 litų, bet salėje tuščių vietų 
nebuvę. Bilietus buvo įsigiję 
prezidentas A. Brazauskas, Sei
mo pirmininkas C. Juršėnas, 
ministras pirmininkas A. Šleže
vič ius . K i e k v i e n a s įsigi jęs 
bilietą gavo ir loterijos bilietą, 
su kuriuo buvo gal ima laimėti 
1,000 ir daugiau litų. 

Šis pirmas „Atgaivos" ciklo 
koncertas esąs skirtas skurstan
t iems ir kuriems panašūs kon
certai yra neprieinami. Muzikos 
rėmimo fondas pasiryžęs suruoš
ti 150 koncertų. Iš jų 70 — se
neliams, invalidams ir vaikams, 
esantiems pensionatuose, o 80 
koncertų — penkiolikoje Lietu
vos miestų ir rajonų centruose. 
Kvietimus į šiuos koncertus 
galės nemokamai įsigyti provin
cijoje gyvenantieji pensininkai , 
invalidai, daugiavaikių ir spe
cialiai remtinų šeimų nariai. 

I N V E S T M E N T S 
Ž IV ILĖ B A L T U T I S PANICO 

I N S U R A N C E 

NASD Registered — Financial Consultant 
Offering personai and corporate financial services 

Mutual funds. Tax-free Bonds. Govt Bonds, Tax-Deferred Annuities, 
IRAS, Pensions. Retirement Planning, Coltege Funding. Long Term Care, 
Life Insurance. 

800-755-9933 
Securities offered through FIRST MONTAUK SECURITIES CORP 

M i m b t r NASD, SIPC 
Kalbam* llatuviikal 

The Canadian 
Urban Institute 

will be assisting the City o f Vilnius i n the 
strengthening of their land-use, environmental, 
economic and community planning functions. We 
reąuire a bilingual individual with substantial 
planning experience to coordinate our activities 
in Vilnius. This position reąuires full-time 
residency in Vilnius for a period o f preferably 
two-years. Please fax resumes to (416) 397-0276; 
attention Greg Kasting. 

"+JL——-. 

J3~ V A I R U O T O J O 
• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba' 
• Vairuotojams iš Lietuvos—teisės per vieną dieną 
P H I PROFESIONALO 
V / U L VAIRUOTOJO TEISĖS 
• Išmoksi vairuoti sunkvežimi. 
• Mokymasis ir VISI testai— 

L I E T U V I Š K A I ! 
• Papildomai: pavojingų krovinių 

pervežimas autotraukinių ir 
cisternų vairavimas. 

• Pagalba susirandant darbą 
Pirmd. 4-7 v.p.p. Ketvd. 3-6 v.p.p 

K r e i p t i s į Remig i jų 
L I E T U V I Š K A I 

5215 S. Archer (312) 735-1199 

Blue Horizon Co. Ine 
Driving School 

3253 N. Pulaski (312)202-8303 

DĖMESIO KELIAUTOJAI Į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1994 m. LIEPOS 7-10 d. 

Patogūs ir pigūs skrydžiai iš įvairių JAV miestų. Galima užsakyti tik lėktuvo 
bilietus arba pilnas paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje: viešbučiai, 
maistas, transportacija, gidai. Grupinius skrydžius galima užsakyti nuo 

balandžio iki spalio mėn. 

Grupiniai skrydžiai Į šventę 

• 

liepos 16 iš Čikagos 
liepos 13 iš N Y. (JFK) 
liepos 20 iš Miami 
liepos 13 iš Newark (N.J.) 
liepos 15 iš Los Angeles 
liepos 20 iš N.Y. (JFK) 

Kaina (plius 
$979 
$850 
$925. 
$975 

$1,154 
$950 

K M užsako lėktuve MHatus, 
viešbučius Ir MtM paalau* 
gas, gaunablHatusĮioklųlr 
dainų šventę nemokamai. 

FAX 718-769-3302 

PRIZAS - J A U N A I 
BALETO ŠOKĖJAI 

Vilniaus baleto mokyklos mo
ksleivė, šešiol ikmetė šokėja 
Rūta Jozorskytė Šveicarijoje, 
22-tame tarptautiniame jaunųjų 
baleto šokėjų konkurse „Lau-
sanne prizas" pelnė pirmąjį 
piniginį prizą. Pagrindinis ap
dovanojimas — Aukso medalis 
— paskirtas Dianai Višniovai iš 
Sankt Peterburgo. Balerina iš 
Lietuvos konkurse dalyvavo pir
mą kartą. 

Lausanne konkursas — vienas 
iš elitinių baleto meno konkur
sų, į kurį kviečiami j aun i šokė
jai, besirengiantys darbui profe
sionalioje scenoje. Konkursas 
vyko sausio 25-30 dienomis. 
Jame dalyvavo 135 šokėjai iš 29 
valstybių. 

PABRANGO A L U S 

Trečdaliu pabrango Panevėžio 
alus „Kalnapilis". Tai atsitiko 
todėl, kad brangsta žaliavos ir 
sa lyklas . Panevėžyje a l aus 
gamybai naudojami vokiški 
apyniai ir eks t raktas . Lietuvos 
ūkininkai apynių nebeaugina. 

IMEX A M E R I C A , INC. 
524 State Line Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automoDihus Lietuvoje: 
siunčia automoDilius. labai greitai 
perveda dolerius i Lietuvą 
Tel. 708-868 0 0 4 9 , Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

SCN SERAPINAS 708-636-2960 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

Amerikiečių Juknai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 3Vi ir 
V/i metų. šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su ..cable" TV, video ir tel. $250 
l M V * Skambinti 

9 v. r. —7 v.v. 
(Philadelphia) 

Tel.: 215-664-4727 

I E Š K O D A R B O 

Moteris l a i k o bet kokio darbo. 
Kreiptis į Vaidą, 

tel. 312-776-0436 

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

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

FRANK ZAPOUS 
3206 Vi West 95th Street 

Tel. - (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasirinkimas Įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ava. 
CMcago, IL 60636 

Tel. 561-6S00 

VYAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Pitoną (312) 581-4111 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia JŲ 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigti.) *oto nuotraukų aotarna-
vimas Atidaryta pirmad.enj ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrarf.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2646 W. 63 St., 

CMcago, IL 60626 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.. raštinė 312-776-5163 

namai 706-638-5347 

PARDAVIMASJR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

REAL E S T A T E 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 566-5656 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• ML8. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Pagal Jūsų skonį ir pageidavimą, atiteka 
vidaus restauravimo, dekoravimo ir dažy
mo darbus Mūsų firma, tai kokybė, grei
tis, solidumas! 

Tai ai2-7)6-ttas arba 
768 146 I M 7 

Dengiami atosat, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Slsttu': 912.t47.2SS7 

US. Savings Bonds 
MakeGreatGifts. 

. . iMCMCCUl*! 

t REALMART.INC 
6602 S. PuUii, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardovime, mieste ir 
prremies£iucwe. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, r # 312-778-3971' 

J3 »UQ£ 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S- Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

!ei v j n t e parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeni<kai 
patarnaus. įkainavimas veltui 

Cįrtiuy, '2\ 
m mis 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R«*. 706-423-0443 

ASTA T . MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nu ^savybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Parduodamas naujas NAMAS 
netoli Nemuno. Druskininkuose ant ežero 
kranto Namas mūrinis, dviejų aukštų; 2 
svetainės: 6 miegamieji: 2 virtuvės: 2 
vonios. Didelis mūrinis ukmis pastatas su 
vasaros virtuve ir garažu. 18 arų sklypas 
sodas, daržas, šulinys Besidomintiems 
galime pasiųsti namo fotografijas Kreip
tis tel. (601)277-5416, Lietuvoje. Kaune 
tel (011-3707)233772. 

LAIMA JAKUŠOVIENĖ. 
ilgus metus tureiusi nekilnojamo turto įstaiga 
(Isiand Real Estatej St Petersburg Beach 
FL. dabar įsigijo įstaigą Sarasota. FL M 11 
Realty Laima Jakušovienė Lic Real Estate 
Broker & Assoc . asmeniškai ir sąžiningai 
patarnauja rvainų nuosavybių pirkime bê  par
davime Sarasota. Longboat Key L'deo Key 
ir Siesta Key FL Kreipkitės 

V»ronlc« „Laima" Jakuaovas 
Brofcar 

M.I.L. RMlty 
7061 S. Tamlaml Trati 

Sarasota. FL 34231 
Offtea: 813-927 0211 
Iv* . : S13-37S-59S2 
Fa»: 813-925-0939 

I E Š K O BUTO 

Tvarkinga, v idur in io amžiaus 
seimą ieško buto Marquette Pk 
apyl. Skambinti 8 v.v. -10 v.v. tel 
312-778.1693. 

FOR SALE 

Parduodami 9 gabalų mediniai 
valgomo Kamb. baldai. Skambinti 
vakarais, tai. 312-254.7165. 

A publii service nf thK newspapef 

http://912.t47.2SS7


Antanas Juodvalkis. 

IŠ LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS PASITRAUKIANT 
Atvykęs į Ameriką, dirbau ir 

gyvenau East Chicago, IN, o 
išėjęs į ankstyvą pensiją, 
1976.1.20 d. su šeima persi
kėliau į Čikagą, tuo laiku dar 
didžiausią ir gyvą lietuvių telki-
nį Marąuette Parke. Dirbant 
plieno liejykloje, nebuvo laisvų, 
savaitgalių, nes darbo ratas 
sukosi 4 pamainomis. Nors 
Čikaga buvo vos už 22 mylių, 
bet ją pasiekti galėdavau tik 
ketvirtą savaitgalį, jei nepa
sikeisdavo darbo tvarka. 

East Chicagoje buvau įsi
jungęs į ten veikiančių organi
zacijų skyrius: LB, Altą, ALTS, 
BALFą ir kitur. Ruošėme minė
jimus, sVęsdavome sukaktis, 
pasikviesdavom aktorius, 
paskaitininkus ir net pradžioje 
turėjome savo teatro grupę, kuri 
pastatė kelis veikalus. Vienu žo
džiu, East Chicagos lietuviai 
buvo veiklus ir dosnūs, parem
davo daugelį reikalų. 

Persikėlus į Čikagą, pradžio
je nedrąsiai jungėmės į lietuvių 
veiklą, lankėme įvairius kultū
rinius bei visuomeninius rengi
nius. Žurnalistui Vladui 
Butėnui, gavus darbą Amerikos 
Balso radijuje ir persikėlus į 
Washingtoną, D.C., Lietuvių 
fondo valdybos pirm. dr. An
tanas Razma pakvietė įsijungti 
į LF ir tęsti informaciją apie 
Lietuvių fondo veiklą. Taip, nuo 
1978 metų pabaigos dirbau 
valdyboje, o vėliau ir tarybo
je — informacijos komisijoje. 
Kadangi Lietuvių fondo idėja 
nuo pat įsteigimo buvo man 
priimtina ir apie tai buvau rašęs 
anksčiau, tai dabar, įsijungus į 
vadovybę ir patikėjus man LF 
informaciją, atsiskleidžiau daug 
plačiau. 

Man įsijungus į Lietuvių 
fondą ir sudarius iš tarybos 
narių informacijos komisiją, per 
tą laikotarpį (1978-1993) fondo 
kapitalas išaugo iki šešių 
milijonų dol. Tai nuopelnas pa
lankių aplinkybių, visos 
vadovybės ir dosnių aukotoju 
bei testamentų sudarytojų. 
Sėkmingas Lietuvių fondo 
kapitalo augimas džiugino lietu
vių visuomenę, paramos 
teikimas, sudarė sąlygas ne 
vienam geram projektui įvyk
dyti. Lietuvių fondo ketvirčio 
milijono dol. kasmetinė parama 
švietimui, kultūrai ir jaunimui, 
yra nemažas įnašas į šakotą 
išeivijos lietuvių veiklą. Be LF 
paramos kai kurie projektai iš 
viso nebūtų pradėti ir įvykdyti. 
Džiaugiuosi, kad ir man teko 
prie to prisidėti. 

Išsivystė bendradarbiavimas 
su visa LF vadovybe, kurios 
pirmininkai kel is 'ar tus 
pasikeitė, bet nesutriko dar
bas ir visi rūpinosi lietuvių fon
do kapitalo telkimu, inves
tavimu. Net buvo atsiradęs 
posakis „visus jungia lietuvių 
fondo dvasia". Posėdžiuose 
iškilę skirtumai buvo išsiaiš
kinami ir veikla sklandžiai 
tęsiama. 

Mano aktyvios veiklos laiko
tarpyje teko išgyventi daug 
malonių valandų, kai ateidavo 
į LF iš nežinomų, net pirmosios 
emigracijos palikuonių stambūs 
palikimai. Reikia manyti, kad 
per spaudą ir radiją teikiama 
apie LF veiklą informacija 
pasiekdavo ir ne narius. Didelį 
dėmesį Lietuvių fondo vadovybė 
skyrė testamentų sudarymui ir 
savo turimo turto paskirstymui, 
kad nepatektų nepageidau
jamiems asmenims ar įstai
goms, ypač KGB siautėjimo 
laikais. 

Gal kam nors bus įdomu žino
ti, kodėl po tokio sėkmingo dar
bo pasitraukiau i i aktyvios 
Lietuvių fondo veiklos. 
Priežasčių gali būti kelios, bet 
viską galima suvesti į vieną 
neišvengiamą — amžius ir svei
kata, įkopus į devintą 
dešimtmetį, jei dar įstengiama 

JAV LB Ekonominių RoHulų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Dougjas Circle. La Paima, CA 90623 
• ttf. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

INVESTICIJŲ PORTFELIS 
LIETUVOJE 

blaiviai galvoti, laikas susipras
ti ir išeiti į „tikrą" pensiją. 

Antra, bet ne pagrindinė, 
priežastis buvo Lietuvių fondo 
būstinės perkėlimas į Lemontą 
ir pabėgimas iš Čikagos, 
paliekant pirmuosius aukotojus 
ir LF augintojus. Aš buvau įpra
tęs užeiti į LF būstinę bent porą 
kartų savaitėje ir gauti informa
cijų bei pasidalinti įspūdžiais, 
nes buvau ne vien tik-posėdžių 
dalyvis, bet įaugęs į LF veiklą. 
Dabar nebeliko ir to. Per visą šį 
laikotarpį neapleidau nė vieno 
valdybos ir tarybos posėdžio. 

Trečia priežastis — jau baigtas 
suredaguoti (ne spausdinti) 
Lietuvių fondo antras leidinys, 
kurį renka ir spausdina „Drau
go" spaustuvė. Mano, kaip 
vieno iš redaktorių, ryšys su 
spaustuve yra dar reikalingas. 
„Draugas" tai ne Lemontas, 
lengvai pasiekiamas. 

Ketvirta — šeimoje pakitėjusi 
padėtis ir reikalinga daugiau 
laiko skirti savo reikalams. 

Tai maždaug tokios aplinky
bės privertė pasitraukti iš 
ankstyvesnės veiklos. 

Dėkoju visiems tarybos 
nariams, ypač jų pirmininkams: 
dr. Antanui Razmai, Stasiui 
Barui ir Povilui Kiliui, o taip 
pat ir valdybai, ypač jos pirmi
ninkams: dr. Gediminui Batu
kui, Viktorui Naudžiui, dr. An
tanui Razmai, Marijai Re
inienei, Algirdui Osčiui ir 
Stasiui Barui, su kuriais teko 
daugiausia laiko praleisti esant 
taryboje bei valdyboje ir 
sulaukti nuoširdžios paramos. 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
redakcinei kolegijai, kurią su
daro LF šie nariai: dr. Antanas 
Razma, Marija Remienė, Alė 
Steponavičienė, Ramoną Stepo
navičiūtė ir Juozas Žygas. LF 
leidinio medžiaga yra sukaupta, 
surinkta ir perduota „Draugo" 
leidyklai. Redakcinės kolegijos 
nariai savo darbus atliko parei
gingai ir pasišventusiai. 

Padėka kolegoms žurnalis
tams, laikraščių redaktoriams, 
lietuviškų radijo laidų vedė
jams, talkinusiems mano 
darbuotėje. 

Nors išėjau iš vadovybės, bet 
žadu nepadėti plunksnos ir 
domėtis ne tik Lietuvių fondo, 
bet ir visa kita lietuviška 
veikla, kol leis sveikata. 

Esu auklėtinis nepriklau
somos Lietuvos, kurioje susi
darė palankios sąlygos apsi
šviesti ir išsimokslinti. Visą 
gyvenimą jaučiau pareigą dirbti 
savo tautai. Daugelio mūsų 
išeivių panaši padėtis, todėl 
pasiaukojančio darbo pastan
gomis, buvo pasiekti tokie 
puikūs rezultatai švietimo ir 
kultūros srityse. Pagarba ir 
padėka visiems savo darbu ir 
sugebėjimais prisidėjusiems 
prie išeivijos ir Lietuvos 
išsilaikymo. 

Lai jaunoji lietuvių karta 
paseka savo tėvų ir senelių 
pėdomis ir tęsia gražiai išplės
tą lietuvybės išlaikymo darbą. 

Geriausi sveikinimai ir lin
kėjimai visiems! 

Antanas Juodvalkis 

P.S. Ketinu dalyvauti Lietu
vių fondo narių metiname suva
žiavime (1994.111.26), todėl 
prašau, negalinčius dalyvauti 
suvažiavime, savo įgaliojimus 

Aušra Maldeikienė straips
niuose sausio 21 ir 25 d. „Res
publikoje" aptaria kapitalo in
vesticijų galimybes Lietuvoje. 
Tai dar vienas žvilgsnis apie in
vesticijas Lietuvoje, papildantis 
straipsnį „Draugo" sausio 8 d. 
laidoje. A. Maldeikienės teigi
mu, pagrindinės investicinės ga
limybės nuo mažiausiai rizikin
gų iki daugiau rizikingų yra: pa
tikimuose bankuose laikomi in
dėliai, pelningų bankų akcijos, 
ir indėliai finansinėse bendro
vėse. Iš jų kiekvienas gali rink
tis ir sudaryti investicinį 'port
felį' pagal savo charakterį ir 
rizikos laipsnį. Aišku, tai bend
ras aptarimas, kuriam gali būti 
daug išimčių. T.y., gali būti 
investicinių bendrovių ir finan
sinių bendrovių, kurios yra pati
kimesnės už bankus. Bet kuriuo 
atveju, tiek čia JAV, o ypač Lie
tuvoje, visos investicijos turi 
savo riziką ir, kaip rašyta anks
čiau, bankų indėliai nėra ap
drausti. 

Konservatyvūs investitoriai, 
t.y., asmenys, siekiantys ne tiek 
didelio pelno, kiek stabilaus ir 
patikimo lėšų augimo, rinksis 
laikyti didesnę dalį investuo
jamų pinigų terminuotose sąs
kaitose patikimuose bankuose, 
dalį pinigų investuos į bankų 
akcijas, tik mažą dalį investuos 
į investicinių bendrovių akcijas, 
o gal visai neskolins finansi
nėms bendrovėms. Agresyvus 
investicijų portfelis atrodys 
atvirkščiai; juo sieks greito lėšų 
augimo, didesnės rizikos sąskai-
ton. 

Bankų indėliai. Mažiausia 
rizika yra patikėti savo valiutą 
didesniems komerciniams ban
kams, kurie tvirčiau stovi, nes 
yra sukaupę didesnį įstatinį 
kapitalą. Didesni komerciniai 
bankai, kaip Akcinis Inovacinis 
bankas, Vilniaus bankas ir 
Litimpex bankas, šiuo metu 
moka 20% metinių palūkanų už 
terminuotus valiutinius indė
lius, įdėtus metams. Už indėlius 
litais moka 50-60% metinių pa
lūkanų, bet priima sutartis tik 
trims mėnesiams. Laikant indė
lius litais, apsiimama lito nu
vertėjimo ir infliacijos rizika, 
bet todėl gaunami aukštesni 
procentai. Patartina elgtis 
atsargiai su bankais, kurie siūlo 
dideles palūkanas už indėlius, 
nes jie gali neatlaikyti konku
rencijos ir nesugebėti atmokėti 
indėlius ir .riebias palūkanas. 
Aplamai, mokami palūkanų ir 
kreditų procentai yra nukritę, 
palyginus su 1993 m. Be to, 
nėra tikros garantijos, kad 
bankas išmokės sutartyje nuro
dytas palūkanas, ypač, jei sutar
tyje bus įrašyta, kaip dažnai 
būna, jog bankas pasilieka sau 
teisę keisti palūkanų normas. 

Bankų akcijos. Šiuo metu 
daugelis bankų didina savo įsta
tyminį kapitalą, parduodami 
akrijas. Iš dalies bankai tai 
daro, nes pagal Lietuvos banko 
nutarimą iki 1995 m. liepos 1 d. 
reikalaujama sukaupti 10 mili
jonų litų kapitalą. 

Akcinis Inovacinis bankas (A. 
Jakšto 6, Vilnius, tel. 6115 02) 
nori padidinti savo įstatyminį 
kapitalą nuo daugiau kaip 10 
milįjonų litų iki 20 milijonų litų 
ir dėl to parduoda akrijas, vertas 
100 lt.; jų pardavimo kaina yra 
150 lt. 1992 m. dividendai buvo 
80%. 

Vilniaus bankas (Gedimino 
pr. 12, Vilnius, tel. 61 09 10) 

siųsti mano adresu, jei pasi
tikite mano pažiūra į Lietuvių 
fondo veiklą. Adresas: A. Juod
valkis, 6620 So. Rockwell St., 
Chicago, IL 60629 1738. 

didina įstatyminį kapitalą nuo 
9 milijonų litų iki 17 milijonų 
litų, parduodamas 500 lt. akci
jas; pardavimo kaina 550 lt. 
1992 m. bankas mokėjo 108% 
dividendus. 

Litimpex bankas (Verkių 37, 
Vilnius, tel 35 40 48) didina įsta
tyminį kapitalą nuo 5 milijonų 
litų iki 17 milįjonų litų, parduo
damas 10 lt. akcijas; pardavimo 
kaina 11 lt. 1992 m. bankas mo
kėjo 83% dividendus. 

Hermis bankas (Jogailos 9/1, 
Vilnius, tel. 22 47 57), Vakarų 
bankas (Turgaus 15, Klaipėdoje, 
tel. 135 32) ir kai kurie kiti ban
kai irgi parduoda akcijas. Su
interesuoti bankų akcijomis as
menys, gali kreiptis į bankus. 

A. Maldeikienės nuomone, 
pirmaujantys bankai yra 
Akcinis inovacinis bankas ir 
Vilniaus bankas, nes juose yra 
sukoncentruotas bankininkų eli
tas. Tai bus reikšminga ateity
je, kai bankams reiks verstis 
labai mažomis maržomis — skir
tumais tarp skolinimosi ir sko
linimo. Tuomet bankininkų su- . 
gebėjimai bus ryškūs bankų 
pelno lėmimui. Pagal informa
ciją bankų prospektuose, Vil
niaus banke specialistai atly
ginami geriausiai - vidutiniškai 
uždirba per mėnesį 1,296 lt. 

Investicinių bendrovių ak
cijos ir indėliai finansinėse 
bendrovėse. Kokių investi
cinių bendrovių akcijų verta 
pirkti konservatyviam in
vestitoriui, A. Maldeikienė dėl 
informacijos stokos nesiryžta 
rekomenduoti. Subalansuotame 
ar agresyviame portfelio dalį pi
nigų galima patikėti dideles 
palūkanas žadančioms, finansų 
firmoms. Pavyzdžiui, Kauno 
Holdingo firma, kuri yra East 
Baltic States West koncerno 
dalis, už valiutines paskolas, 
kurie nėra plačiai žinomi, bet 
siūlo aukštus procentus yra gal 
patikimesnės bendrovės kaip 
LITPoliinter ir Fidus kurios už
siima prekyba ir savo veiklos 
plėtimu. - EK). 

pagal Rimos Jakutytės 
atrinktą medžiagą 

JAV PREKYBOS 
DEPARTAMENTO 

IŠTAIGOS KAUNE VEIKLA 

Sausio mėnesį Lietuvoje apsi
lankiau JAV Eastern European 

Business Information Center 
(EEBIC) įstaigoje, Donelaičio 
71-2, Kaune, tel. 205 666, ir 
susipažinau su vadovu ad
vokatu Gintaru Pūku. Jis anks
čiau ėjo Kauno miesto Tarybos 
pirmininko pareigas. įstaiga 
dirba nuo pereitų metų balan
džio mėnesio. Patalpas parūpina 
G. Pūkas, o USAID padengia iš
laidas ir minimalius atlygini
mus. Šios įstaigos pagrindinis 
tikslas yra padidinti JAV 
bendrovių verslo ir investicijų 
galimybes Lietuvoje. Šis tikslas 
siekiamas dviem būdais: parūpi
nant įstaigoje informaciją apie 
JAV bendroves ir skleidžiant in
formaciją tarp JAV verslininkų 
apie Lietuvos bendroves. Įstai
goje dirba du anglų kalbą mo
kantys padėjėjai, kurie padeda 
naudotis turimais žinynais: 26 
tomų Thomas Register, kuriame 
išvardintos JAV gamyklos, 
American Export Register ir 
kitais. O Lietuvos bendroves, 
norinčias užmegzti ryšius su 
JAV bendrovėm, skatina parū
pinti informaciją apie savo 
veiklą. Tai yra padarę 80 Lietu
vos bendrovių. 25 bendrovių 
žinios ir pageidavimai buvo 
išspausdinti JAV leidžiamuose 
Prekybos Departamento (Dept. 
of Commerce) leidiniuose 
„Eastern Europe Looks for Part-
ners", kurie platinami tarp JAV 
verslininkų. Iki šiol jis nemano, 
kad Lietuvos bendrovės buvo 
kontaktuotos. Apskritai dar 
nedaug kas naudojasi šios įstai
gos paslaugomis. Vieni nesusi
pažinę, kiti mano, kad, jeigu 
veltui, tai nėra daug verta, be 
to, daug kas teigia, kad Ame
rika labai toli ir amerikiečiai 
nėra aktyvūs Lietuvoje. Bus 
dedamos pastangos plačiau 
supažindinti su įstaiga per 
televiziją, spaudą ir JAV 
ambasadą. 

Advokatas Pūkas irgi rūpin
si komercine teise ir su kitais 
steigia komercinės teisės centrą 
su biblioteka. Taip pat ruošia 
įvairius seminarus, kuriuos pra
veda atvykę specialistai, pvz., 
apie draudimą, „letters of 
credit", projektų finansavimą, 
bankininkystę, intelektualinę 
nuosavybę ir kt. Seminarai turi 
labai didelę paklausą. Jis labai 
vertina Amerikos lietuvio teisi
ninko John Zerr įnašą, supažin
dinant lietuvius teisininkus su 
teise ir teisininkais užsienyje. 

SAS RUOŠIA 
PABALTIEČIŲ 

VERSLININKŲ POBŪVĮ 
LOS ANGELES 

Los Angeles apylinkėje į 
Scandinavian Airlines System 
(SAS) kvietimus per radijo stotis 
įsirašyti į „Pabaltijo Tinklą" 
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P E T K U S L E M O N T 
F U N E R A L H O M E 

12401 S. Archer Ave. at Derby Rd. 
Lemont, IL 60439 

708-257-6667 
800-994-7600 

(Baltic Resource List) atsiliepė 
115 bendrovių. SAS ruošia vers
lininkams, veikiantiems Pabal
tijo kraštuose pobūvi ketvir
tadienį, kovo 3 dieną. Talkinin
kaus advokatas William Acro-
mite ir Ekonominių Reikalų 
Taryba. Dėl informacijos ir 
pakvietimo kreiptis į SAS ats
tovę Annette Haraldsted, tel. 
(310) 615-2750. 

ATSIŲSTA SUSIPAŽINTI 

,ACC New8". Gautas gruo
džio-sausio leidinys nariams 
anglų kalba. Leidžia Vilniuje 
įsikūręs American Chamber of 
Commerce (ACC), Gedimino 
38/2, kambarys 617, tel. 62 35 
06. Rašo apie savo ir narių 
veiklą. Suorganizuoti pobūviai 
Hallovveen ir Padėkos dienos 
proga ir suruošti pirmi pietūs 
verslininkams kuriuose daly
vavo 25 asmenys. Per pietus An
tanas Kaminskas, privatizacijos 
direktorius davė pranešimą apie 
privatizaciją Lietuvoje. Leidi
nyje McDennott, Will & Emery 
advokatas Tom Jonės apibūdina 
leidžiamas steigti Lietuvoje 
įmones. IBM bendrovė praneša, 

JAV Prekybos Dept. įstaigoje Kaune vadovas, adv. Gintaras Pūkas. Įstai 
goję laikomi JAV gamyklų katalogai ir padedami surasti partneriai Lietuvos 
bendrovėms. 

kad jau devyni Lietuvos bankai 
naudos jų įrangą ir programavi
mą. ACC bibliotekoje randami 
anglų kalba surašyti Seimo 
svarstymai ir kai kuri perio
dika. 

„Baltic Renaiaaance". Jau tre
čią kelionę verslininkams ir 
mokslininkams per Pabalty 
organizuoja Brown ir Harvard 
universitetų profesorius Mark 
Kramer. Kelionės trukmė gegu
žės 12-24 d.; Lietuvoje bus ge
gužės 14-16 d. Dėl daugiau in
formacijos kreiptis tel. (800) 
424-7289. 

Edmundas Kulikauskas 

TĘSIAMA GREITKELIO 
STATYBA 

Automagistralės „Via Balti-
ca" atkarpos Karaliaučiaus — 
Elblongas Lenkijoje statybą fi
nansuos Rusijos, Lenkijos, JAV 
ir Vokietijos įkurta bendra 
įmonė. „Via Baltica" sujungs 
tris Baltijos šalis su Šiaurės ir 
Vakarų Europa. Šią kelio 
atkarpą statys bendra Rusijos — 
Vokietijos įmonė „Rosbahn". 
Statyba numatoma baigti 1996 
metais. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VIKTORAS JAŠMANTAS 
Mirė 1994 m. vasario mėn. 1 d. ir buvo palaidotas iš Šv. 

Antano parapijos bažnyčios vasario 5 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Liūdinti šeima nuoširdžiai dėkoja Šv. Antano parapijos 
klebonui kun. Matthew Brophy, OFM už maldas koplyčioje, 
kun. kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mi
šias ir velionio palydėjmą į kapines. 

Didelė padėka Cicero lietuviams jūros šauliams 
budėjusiems prie karsto ir karstą nešusiems. 

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, už dalyvavimą 
laidotuvėse ir visiems mus užjautusiems liūdesio valandoje. 

Nuliūdę: brolis Kazys, brolienė Anelė ir šeima, sesuo 
Izabelė Naujelienė su vyru Juozu ir seimą. J 
Iškiliai mokslininkei ir Motinai 

Prof dr. MARIJAI GIMBUTIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai fil. 
ŽIVILEI GIMBUTAITEI, kitiems šeimos nariams ir 
artimiesiems. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

G A I D A S D A I M I D 

FUNERAL DIRECTORS 
and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERiMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (At DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPENING fANL'ARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO * SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vytautas Černius, Lietuvos 
Respublikos namų ir sklypų 
savininkų sąjungos vicepirmi
ninkas, vasario 21 d., pirma
dieni, 7 vai. v. „Seklyčioje**. 
kalbės apie turtą ir jo atgavimo 
galimybes dabartinėje Lietuvos 
santvarkoje. Visi kviečiami. Šį 
informacinį vakarą rengia 
Lietuvių Bendruomenė. 

Mykolas Drunga, ilgalaikis 
Laisvosios Europos radijo narys, 
skaitys paskaitą „Šiandieninė 
Mažosios Lietuvos padėtis, arba 
Karaliaučius šiandien ir rytoj", 
penktadienį, vasario 25 d.. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia Santara-Šviesa. 

Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas pakvies
tas dalyvauti šeštadienį, vasario 
26 d., 5 vai. vak. Rockfordo 
Lietuvių klube, vyksiančioje 
kasmetinėje Rockfordo tautinių 
grupių programoje — fes
tivalyje, šįmet čia bus išskir
tinai pagerbtos lietuvių, švedų 
ir morokiečių tautines grupės. 
Meninėje dalyje pasirodys ir 
lietuvių tautinių šokių šokėjų 
grupe „Klumpė". 

Vyresniųjų lietuvių centre. 
Seklyčioje, vasario 23 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. bus popietė su 
muz. Faustu Strolia: giesmės, 
dainos ir laimės šulinys. Visi 
kviečiami ir laukiami. At
vykite, pasikvieskite savo drau
gus bei pažįstamus. Pabendrau
kite ir susipažinkite su naujais 
žmonėmis. Bus ir bendri pietūs. 

Marųuette Parko — Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos — 
pradžios mokyklos Motinų klu
bo susirinkimas įvyks pirma
dienį, vasario 21 d„ 7:30 vai. v. 
mokyklos salėje. Visos motinos 
kviečiamos ir skatinamos daly
vauti. Numatytoje programoje 
bus pagerbtos visos buvusios 
Motinų klubo pirmininkės, taip 
pat dalyvaus atstovė iš YMCA. 
kuri aiškins apie įvairias pro
gramas vaikams, suaugusiems 
ir šeimoms YMCA patalpose. 
6235 S. Homan Ave. 

Antradienį, vasario 22 d., 12 
vai. d. per VVBEZ-FM '91.51 radi
jo programoje .,Sondra Gair 
Show" bus pasikalbėjimas su 
Lietuvos ambasadoriumi Va
šingtone dr. Alfonsu Eidintu. 
Kviečiame pasiklausyti. 

„SAULUTES" 
PRANEŠIMAS P L C 

LEMONTE 

Pasaulio lietuvių centre po 
pamaldų, vaišinantis kava ir 
pyragais didžiojoje salėje, H«»r>«i 
klausomės visuomenininkų, 
kultūrininkų, Lietuvai labdaros 
organizatorių p raneš imų. 
Atrodo, kad Lietuvos problemos 
mus domina labiau, negu mūsų 
pačių lietuvybės iš laikymo 
reikalai. 

Vasario 13 d. gausus būrys 
taut iečių išklausė p la tų , 
nuotraukomis pail iustruotą 
Indrės Tijūnėlienės, PLB naš
laičių globos-paramos Lietuvo
je organizacjos pirmininkės, 
pranešimą. Nepaisant žiemos 
sniegų ir vėjų, ji visą mėnesį 
praleido Lietuvoje, lankydama 
našlaitynus daugelyje vietovių, 
norint arčiau pažinti jų padėtį, 
poreikius ir siunčiamą paramą, 
jos panaudojimą. Vyko savo 
lėšomis. 

Indrė per tą mėnesį aplankė, 
apžiūrėjo našlaitynus bei labai 
gausias, paramos reikalingas 
šeimas Vilniuje. Kaune, Aly
tuje. Klaipėdoje, Telšiuose, 
Panevėžyje, Ignalinoje, Pabra
dėje. Švenčionėliuose, Trakuose 
ir kitur. Turėjo pasimatymus su 
prez. Algirdu Brazausku, seimo 
nariu Saulium Šalteniu bei 
kitais Lietuvos socialinės globos 
vadovais. Turėjo pokalbį su žur
nalo . .Veidas" redakci ja . 
Bendravo su Gr. Landsbergiene. 

Lietuvoje yra 10,000 našlai
čių. Dauguma turi tėvus, kurie 
negali arba nenori rūpintis savo 
vaikais ir siunčia į našlaitynus. 
Dalis tų našlaičių turi protinius 
ar fizinius trūkumus. Dalį 
sveikų ar net invalidų globoti 

,J)RAUGO" FONDAS 

Standard Federal banko prez. David Mackiewicz su Vanda Alekniene ir jos 
bei Baniutės Kronienės papuoštomis lietuviškomis lėlėmis, kurių paroda 
vyksta banko patalpose Vasario 16-sios proga. 

McAuiey aukštesniosios mokyklos mokinės 'iš kairėsi Shannon Greve ir Erika 
Jokubauskaitė, atlikdamos visuomeninės tarnybos darbelį, padeda Lithua-
nian Mercy Lift organizacijai paruošti vaistus siuntimui j Lietuva. 

x Philadelphia, PA, farma
cininkai per Tomą Dantą pasi
ėmė globoti vieną našlaiti 
Lietuvoje atsiųsdami $150. 
Bronė Čikotienė iš Phila. at
siuntė $150 vieno našlaičio 
Lietuvoje metinę paramą. „Lie
tuvos Našlaičių Globos" komi
tetas našlaičių vardu šiems 
asmenms dėkoja. 

(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. I. Naųjokienė. „Sagil's". 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685. 

(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) 
x Algis Luneckas, turįs ilgu 

metų patyrimą, padės jums 
užpildyti ..income tax" formas. 
Dirba šeštadienais. Marquette 
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti j namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800. 

(sk) 

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax. namų ir 
apdraudų reikalais. 6529 S. Ke-
dzie Ave.. Chicago. (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. 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. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

Ona ir J o n a s Keraminai , 
gyvenantieji Rockforde, IL, yra 
dažni svečiai Čikagoje, kur jie 
turi daug draugų ir pažįstamų. 
Taip pat jie lanko Čikagos lietu
vių renginius ar net j iems 
talkina. Ona Keraminienė yra 
viena svarbiausiųjų Rockfordo 
lietuvių veikėjų, plačiai žinoma 
ir kitataučių tarpe. J ie yra 
ilgamečiai „Draugo" skaitytojai 
bei rėmėjai. 

x LITUANICA C & C INC. 
pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto 
rinkinys 42 sv — $69. 6607 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629. Tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 
x J o n a s - K r i s t u p a s , An

drius ir Sabina Mončiai ieško 
Elenos MONCY-DEFALO, 
Antano Mončio pusseserės, 
gyvenusios Evergreen, Colora-
do. Rašyti: M. Moncys 5, r u e 
de la Collegiale 75005, P a r i s , 
France. 

p r i ima še imos . Našlaičių 
pensionatuose tvarka, švara ir 
priežiūra gera, tik tualetai 
b logame stovyje. Maistas , 
aprūpinimas yra pakenčiamas. 
Vals tybės iždas vienam 
našlaičiui skiria 90 litų per 
mėnesį, bet jų dalis eina 
adminis t rac i ja i , patalpoms, 
pr iež iūra i ir aprangai bei 
maistui. Labiausiai reikalinga 
„Saulutės" parama: apranga, 
žaislais, mokymo bei sporto 
priemonėmis, nes Lietuvoje 
teikiama Gražinos Landsber
gienės, Šarūno Marčiulionio ir 
kitų globa našlaičiams nėra 
pakankama. Nemažai pagalbos 
gaunama iš Vokietijos. 

„Saulutės" vadovė Indrė Tijū-
neliene kvietė visus prisidėti lė
šomis, apranga, žaislais prie 
paramos Lietuvos našlaičiams, 
nes ji yra svarbi normalaus 
gyvenimo Lietuvoje atstatymui. 

Br. J . 

GARBINAME DIEVĄ 
GIESMĖMIS 

Yra sakoma, kas gieda — mel
džiasi dvigubai. Kiekvieną 
sekmadienį Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje, šv. Mišių metu 
girdėti giesmės, kurios maldi
ninkams kartais yra naujos. Tai 
nuopelnas mūsų mielos chor
vedės Rasos Poskočimienės, 
kuri parenka tas giesmes. Jos 
būna atvežtos iš Lietuvos arba 
sukurtos išeivių muzikų. 

Žinoma, toms giesmėms 
atlikti reikia choro. Palaiminto 
Jurgio misijai susiorganizavus, 
atsirado reikalas organizuotam 
giedojimui. Rasos Poskoči
mienės iniciatyva susidarė 
grupė moterų ir vyrų (gaila, 
kaip ir paprastai, jaunimas 
neprisijungė, nes jie, atrodo, 
„nebalsingi"), kurie ir sudarė tą 
branduolį. Laikui bėgant, vyrų 
entuziazmas sumažėjo ir jie 
nubyrėjo. Todėl dabartinis 
choras yra tik moterų. Vieną 
kartą savaitėje renkamės repe
ticijoms, mokomės parinktų 
giesmių. Žinoma, „stebuklų" 
nepadarome, bet stengiamės 
garbinti Dievą, kaip pajėgiame. 
Rasos entuziazmas užkrečia ir 
mus. todėl, nenorėdamos jos 
nuvilti, mokomės. 

Nemėginsiu parašyti Rasos 
Poskočimienės biografijos, bet 
noriu tik paminėti, kad tokių 
pasišventusių žmonių nedaug. 
Dirbdama visą dieną angliškoje 
mokykloje, neužmiršta ir lietu
viškų reikalų. Šeštadieniais 
lituanistinėje mokykloje moko 
dainas ir tautinius šokius, vado
vauja tautinių šokių grupei 
„Spindulys". Sekmadieniais, šv. 
Mišių metu groja vargonais ir 
vadovauja mūsų chorui. Na, o 
vasarą ją matome ir girdime 
Dainavos ateitininkų stovyk
lose. Tie visi darbai reikalauja 

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. 
Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

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

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4645 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

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

(sk) 

x Greit parduodu vienos i r 
dviejų seimu namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-6969 ar
ba (708) 426-7161. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, 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 Kviečiame ats i lankyt i į 
Panevėžio partizanų nuotraukų 
parodą iš 1945-1950 m. laiko
tarpio. Paroda vyks š.m. va
sa r io 26 - kovo 13 d. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL. 
Atidarymas šeštadienį vasar io 
26 d. 7 v.v. 

(sk) 

x Skubiai ir ta isykl ingai 
užpildau „income tax" formas. 
Reikalui esant, atvažiuoju į 
namus. G. Pranskevič ius , tel. 
708-656-2650. 

(sk) 

x „Saulutė" , Lietuvos naš
laičių globos būre l i s dėkoja 
už aukas vargstantiems Lietu
vos vaikams; $56 M. Butkus, 
Stepas Lukauskas ; po $50 
Meilutė Biskienė, Jūratė Mau-
rukienė, Sigutė Mikrut, Rasutė 
ir Romanas Stropus Rūtos ir 
Jono Spurgių 40 m. vedybų 
sukakties proga; $90 Aldona ir 
Vytas Čepėnas; po $25 Emilija 
ir Pe t ras Brizgys, Vikt . 
Šaulienė; po $20 Genė Mikienė, 
Kaciliauskas, Jurgis Augius, 
Ona ir Victor Samatauskas; $11 
A. T. Antanaitis, $10 Marytė 
černiūtė; po $6 Pranutė Do-
manskienė, Raminta Marcher-
tienė, L. Indriūnaitė, Savera 
Wade, Ona Dambrauskienė; 
$250 Vida ir Robertas Kos 
monas. Ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
D 80089. Aukos „Saulutei" 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
I.D. #36-3003339. 

(sk) 

daug laiko ir kantrybės, o laiko 
taip mažai. Rasa su vyru Remi
gijum augina 3 vaikus, kuriems 
taip pat reikia paskirti laiko. 
Džiaugiamės, kad vyras Remi
gijus ją remia, padėdamas kas
dieniniuose rūpesčiuose, ir 
pavaduoja, kai ji turi repeticijas. 
Neabejoju, kad, reikalui esant, 
tėveliai Soliūnai ir uošviai 
Poskočimai prisideda savo 
pagalba. 

Choras susilaukia globos iš 
misijos kapelionų, tai laikinai 
Lietuvoje dirbančio kun. L. 
Zarembos ir kun. A. Palioko. 
Žinoma, misijos komitetas taip 
pat mus stengiasi remti, o mūsų 
parapijiečiai irgi mums pritaria, 
nes atsirado geradariai p. 
Paleckai, kurie padovanojo 
gerus vargonus, kadangi senie
ji jau buvo „pavargę". 

Karolina Kubilienė 

„Draugo" skaitytojai JAV, 
Kanadoje ir kitur supranta 
Draugo fondo reikšme tolimes
niam mūsų vienintelio dienraš
čio Vakarų pasaulyje išlai
kymui ir atsiunčia Draugo fon
do nario įnašą 200 dolerių. 
Visus „Draugo" skaitytojus 
kviečiame įsijungti į Draugo 
fondo narių ar rėmėjų šeimą. 
Didelę padėką reiškiame vi
siems šią pareigą atlikusiems. 

Draugo fondo nariai: 

Su 500 dolerių; 
Vincas Klova, Bell Gardens, 

C A (iš viso aukojo 2,000 dolerių) 
Su 400 dolerių: 

Tauragės lietuvių klubas, 
Chicago, IL. 
Su 210 dolerių; 

John Motiejūnas, Chicago, IL. 
Su 200 dolerių: 

Povilas ir Ona Savickai, Dear-
born. MI. 

Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga, Čikagos skyrius. 

Lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas Čikagoje. 

Augustas ir Emilija Pret-
keliai, Chicago, IL. 

Stefanija Sviderskienė, 
Akron, OH. 

Juozas ir Vanda Gvildžiai, Pa
los Hills, IL. 

J. H. Kacilauskas, Lemont. 
IL. 

Antanas ir Veronika Kriščiū
nai, Chicago, IL. 

DLK Kęstučio šaulių kuopa, 
Racine. WI. 

Kristupas Daugirdas, Wil-
mette, IL. 

Dr. Jonas ir Janina Šalnos, 
Juno Beach, FL. 

Pranas Skirmantas, Glendale, 
CA. 

Gražina Kenter, Danbury, 
CT. 

Zita ir Julius Širkos, Palos 
Hills. IL. 

Vacys ir Ona Rociūnai, In-
dependence, OH. 

Birutė ir Jonas Kascukas. 
Chicago, IL. 

Marija ir Juozas Mikonis, 
Richmond Hts., OH. 

Irena Ulpaitė, Dorhester, MA. 
Juozas ir Agnė Kižiai, 

Chicago, IL. 
Albinas ir Aldona Karaliūnai, 

Chicago, IL. 
Jonas Riauba, Toronto, 

Canada. 
Birutė ir Jonas Sverai, Bloom-

field Hills, MI. 
JAV LB Cape Cod apylinkės 

valdyba. 
Dr. Kazys Katilius, Tucson, 

AZ. 
Bronius ir Angelė Seliukai, 

Raucho P.V., CA. 
Allan H. Dombra, Deep River, 

Canada. 
Pranas Baltakis, Burtonsville, 

MD. 
Vytautas ir Rūta Graužiniai, 

Elgin, IL. 
Jonas Didžbalis, Toronto, 

Canada. 
Algirdas ir Dana Šilbajoriai, 

Ormond Beach, FL. 
Kun. Jonas Vėlutis, Chicago, 

IL. 

Draugo fondo rėmėjai 
Po 150 dolerių; 

Juozas Dzenkaitis, Glendale, 
CA. 
Po 100 dolerių; 

Prel. Pranas Gaida, Missis-
sauga, Canada. 

Petras Mikšys, Leicester, MA. 
Gertrude M. Slaby, Powers 

Lake, WI. 
Aldona ir dr. Jurgis Grav-

rokas, Menands, N. Y. 
Vytas Petrulis, Livonia, MI. 
Algis Tirva, Glenview, IL. 
Kunigunda Šilinienė, Chi

cago, IL. 
Gaidas-Daimid Funera l 

Home, Chicago, IL. 
Joseph Bernot, Union, N.J. 
Antanas ir Verutė Petruliai, 

Danville, IL. 
Victor Chainas, Naples, FL. 
Juozas Vidžiūnas, Tucson, AZ. 
Stefanija Balys, Dearborn 

Hts., MI. 
Elena Jasaitienė, St. Peters-

burg, FL. 
Casimir Toliušis, Carlinville, 

IL. 
Su 50 dolerių: 
Aleksandra Kaval iūnas , 

Culver, IN 
Zenonas Vieraitis, Chicago, BL 
Kazimieras Čepaitis, Etobi-

coke, Canada 
Niola Cerekas, Warren, MI, 

a.a. Aro Rimavičiaus at
minimui. 

Kazė Balukas, Brighton, MI 
Stasys Vilinskas, Windsor, CT 
Maria Mogenis, Belleville, IL 
Petras Petraitis, Richmond 

Hill, N.Y. 
Algimantas Totilas, Omaha, 

NE 
Eugenijus Kleinas, Wollaston, 

MA 
Joseph Urka, Gloucester, N.J. 
Milda Roszkiewicz, Park 

Moge, IL. 
J. Petrauskas, No. Chicago, IL 
Aldona Jesmantas, Riverside, 

IL 
Magdalena Ligmalienė, Chi

cago, IL 
Chester Bankauskas, Dear

born Hts., MI 
Irena Jasys, Columbus, OH 
Marius Ambrozė, New Mar-

ket, MD 
Joana Drukteinis, Omaha, 

NE 
Dr. Bronius Mickevičius, 

Mashpee, MA 
Kun. Justinas Vaškys, Put-

nam, CT 
Gediminas Deveikis, McHen-

ry.IL. 
Alfonsas Gerčys, Belleville, 

IL. 
Renata ir Julius Špakevičius, 

Westwood, MA. 
Aleksandra Gylys, Olimpia, 

WA. 
Visus rėmėjus kviečiame 

atsiųsti papildomus įnašus ir 
tapti Draugo fondo nariais. 

Bronius Juodel is 
Iždininkas 

Dėl teisinių patarimų 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės > advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, P.C. 
25 Northwest Pt Blvd.. Stiite 550 

Eik Grove Villag*. IL 60007 
(7M) 290-0033. f»x (700) 364-4*03 

Aldona ir Juozas Palekai Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai Lemonte 
padovanojo vargonus. Čia jie su misijos kapelionu kun. Algirdu Palioku, SJ 
(viduryje). 

Nuotr. Vytauto Jaaineviciaua 

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 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700 

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 


