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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Europos Sąjunga 
padės reformuoti 

darbo rinką 
Vilnius, vasario 25 d. (Elta) — 

Lietuvoje prad tas vykdyti 
PHARE programos finansuoja
mas projektas darbo rinkos sri
tyje. 

Projektui įgyvendinti sudary
tas koordinacinis komitetas, 
kurio nariai yra Socialinės ap
saugos ministerijos, Lietuvos 
darbo biržos, Suaugusiųjų pro
fesinio mokymo centro profsą
jungų atstovai. 

Projekto koordinatorius Cars-
ten Ingersley iš Danijos pasakė, 
kad jau yra parengta konkreti 
darbų programa. Joje numaty
tos trys pagrindinės kryptys: 
darbo rinkos strategijos, darbo 
biržų sistemos ir profesinio mo
kymo bei perkvalifikavimo sis
temos tobulinimas. 

Vienas iš svarbiausių darbų — 
ištirti visą darbo rinkos sistemą. 
Bus analizuojama Socialinės ap
saugos ministerijos, kitų šios 
sistemos institucijų organizaci
nė struktūra, finansavimas. Tik 
tuomet ekspertai pateiks pasiū
lymų ir patars, kokią darbo 
rinkos strategiją derėtų vykdyti 
Lietuvoje. 

Programoje numatyta įvertin
ti darbo biržų darbuotojų pro
fesionalumą ir kelti jų kvali
fikaciją, suformuluoti pagrin
dinius profesinio rengimo tiks
lus ir uždavinius. 

Šiam projektui finansuoti 
skir ta 8.8 milijono litų. 
Maždaug pusė milijono litų bus 
išleista mokomosioms darbuo
tojų kelionėms j Rytų Europos 
šalis. Darbo biržų įrangai ski
riama 2.2 milijonų litų, darbo 
biržų ir profesinio rengimo 
centrų kompiuterizavimui — 2.2 
milijonų litų. Programa Lie
tuvoje turėtų būti įgyvendinta 
per dvejus metus. 

Rusijai įteikta protesto nota 

Užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad vasario 25 d. Rusi
jos Federacijos ambasadai Lie
tuvoje buvo įteikta nota. Joje 
dar kartą atkreipiamas Rusijos 
Federacijos dėmesys į tai, kad 
nebūtų vienašališkai pradėti 
naftos telkinio, esančio Baltijos 
jūroje, netoli Nidos miesto, 
parengiamieji darbai bei eks
ploatacija, kol nebus nustatyta 
ir pažymėta valstybės siena tarp 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
Federacijos bei nustatyta eko 
nominė zona Baltijos jūroje. 

būti imamas tik juos įdiegus į 
gamybą. Bus 'aikoma užskaita, 
kuri nepareikaiaus apyvartinių 
lėšų didėjimo, sakė premjeras. 

Už žaliavas įstatyme numaty
ti apmokestinimo terminai — 10 
dienų. Premjero nuomone, šie 
terminai turės būti padidinti. O 
dėl įvežamų energetinių ištek
lių apmokestinimo Pridėtinės 
vertės mokesčių galutinio 
sprendimo dar nėra. Bus disku
tuojama ir siūloma jiems šio mo
kesčio netaikyti. 

Ignalinos AE bloko būtų 
galima ir nestabdyti 

..Jokios būtinybės stabdyti 
bloką nėra", komentuodamas 
vakarykštį pranešimą apie 
pastebėtą mažą radioaktyvumo 
padidėjimą Ignalinos atominės 
elektrinės antrojo reaktoriaus 
hermetinėse patalpose, pasakė 
Valstybinės Atomines Energeti
kos Saugos Inspekcijos (VATE-
SI) viršininkas Povilas Vaišnys. 

..Jeigu Lietuvai būtų sunku 
apsirūpinti elektros energija iš 
kitų šaltinių, bloko stabdyti 
nevertėtų", pasakė jis. Tačiau, 
jo nuomone, nedidelis garo kie 
kis gali nutekėti dėl nepakan
kamo tėkmės matuoklių užsan
darinimo technologiniame ka
nale. Tai nė kiek netrukdo 
saugiai eksploatuoti bloką. 

Ir vis dėlto, kaip jau buvo pra
nešta, vasario 25 dieną, 9 valan
dą vakare antrasis blokas stab
domas. Pasak P. Vaišnio. nori
ma tiksliai žinoti nors ir nedi
delio radioaktyvumo padidėjimo 
priežastis. 

VATESI viršininkas paminėjo 
ir kitą bloko stabdymo priežastį: 
„Kovo mėnesį planiniam re
montui rengiamasi sustabdyti 
pirmąjį bloką, todėl reikia būti 
tikriems, kad ilgą laiką nesu
trikdamas galės veikti antra
sis'*. 

Vilniuje Vasario 16-osios renginiai prasidėjo Pilies gatvėje, prie Nepriklausomybes signatarų 
namo. Čia susirinko Sąjūdžio pakviesti žmonės su giesmėmis ir vėliavomis, pirmą kartą, jau salyje 
nesant okupanto kariuomenės. 

Opozicija priešinosi 
Kovo 8-jai 

Vilnius, vasario 17 d. — Kaip 
jau rašėme vasario 17 d. „Drau
go" laidoje, Lietuvos Seimas 
vasario 15 d. nutarė kovo 8-ąją 
skelbti Tarptautine moters die
na. Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Seime buvo ne tik teigiamų ar
gumentų, bet ir stiprių pasisa
kymų prieš šią šventę iš opozici
jai priklausančių Seimo narių. 

Argumentuojant už šventės 
atkūrimą, Seimo narė S. Bur
bienė parlamentarus informavo, 
jog šį nutarimą pasiūlė ne 
LDDP, o moterų organizacijos, 
tačiau ar Kovo 8-osios šventė 

Lietuvos žydai nepri taria 
žurnalo teiginiams 

Šleževičius: pridėtinės vertės 
mokestis padės surinkti 

mokesčius 

Vasario 25 d. Vyriausybės 
rūmuose vykusioje spaudos kon
ferencijoje ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius pasakė, 
kad įvedus Lietuvoje pridėtinės 
vertės mokestį, bus baigta for
muoti vieninga mokesčių siste
ma. Šis mokestis padidins mo
kesčių surinkimo efektyvumą. 

Daugiausia diskusijų ir prob
lemų kelia į Lietuvą įvežamų 
technologijų, žaliavų ir energe
tinių išteklių apmokestinimas 
šiuo 18 procentų dydžio mokes
čiu, nes tai gali apsunkinti 
investicijas į Lietuvos ūki. 
Tačiau ui įvežamus į Lietuvą 
įrengimus šis mokestis turėtų 

Grupės buvusių Lietuvos gy
ventojų Izraelyje anglų kalba 
leidžiamas žurnalas „Lietuva: 
Nusikaltimas ir bausmė" šių 
metų sausio numeryje paskelbė 
publikacijų, kaltinančių lie
tuvių tautą už nacių okupacijos 
metais vykdytą žydų genocidą. 

Lietuvos žydų bendruomenės 
atstovai pareiškė, jog nepritaria 
daugeliui žurnalo teiginių, 
straipsniuose vyraujančiai dva
siai. 

Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alperavi-
čius pažymėjo, kad kategoriškai 
nepritaria mėginimams apkal
tinti visą lietuvių tautą už žydų 
genocidą, sutapatinti ją su žyd
šaudžiais. 

Taip pat bendruomenė pro
testuoja prieš tam tikrų jėgų 
bandymus įpiršti antiistorišką 
ir antisemitinę žydus kaltinan
čią „dviejų genocidų" teoriją. 

Lietuvos valstybinio žydų mu
ziejaus direktorius, seimo narys 
Emanuelis Zingeris, pritar
damas šiems žodžiams, pareiškė 
pasipiktinimą kai kurių publi
kacijų tendencija pašiepti Lie
tuvos žydų pastangas savo tau
tinei savimonei stiprinti, na
cionaliniam paveldui įamžinti. 

Bando suardyti 
Baltijos šalių vienybę 

Talinas, vasario 11 d. (BNS) 
— Estijos ir Rusijos santykiai 
blogėja, pareiškė Estijos prem
jeras Mart Laar žurnalistui duo
tame pasikalbėjime. Pasak M. 
Laar, akivaizdu, kad Rusija 
keičia savo poziciją Estijos 
atžvilgiu. „Jau atvirai kalbama, 
kad nebepakanka vien diplo
matinių priemonių, sprendžiant 
iškylančias problemas", jis 
pažymėjo. 

Jo nuomone, Rusija siekia 
suardyti Baltijos šalių vienybę, 
pasinaudodama „te igiamu" 
Lietuvos pavyzdžiu ir kaltin
dama žmogaus teisių pažeidi
mais Estiją bei Latviją. 

Komentuodamas Latvijos 
sprendimą leisti Rusijai ket
verius metus naudotis Skrundos 
radiolokacine stotimi, M. Laar 
pažymėjo, kad daug ką lems 
stoties statusas. Jei Skrundos 
stotis bus demilitarizuota, ji ne
besivadins Rusijos karine baze. 
„Svarbiausia , kad Rusija 
išvestų kariuomenę iš Latvijos 
iki rugpjūčio 31 dienos", mano 
Estijos premjeras. 

Mart Laar nuomone, išspren
dus Skrundos radiolokato-
riaus problemą, Rusija vėl 
atkreips dėmesį į Lietuvą, 
kurios didžiausia problema — 
Kaliningrade dislokuota Rusijos 
kariuomenė. 

Estijos premjeras teigia, kad 
Estijos vyriausybė nuosekliai ir 
ramiai tęs savo politika, laikysis 
vienareikšmės santykių su Ru
sija pozicijos. 

M. Laar pabrėžė, kad Estija 
neketina pasirašyti jokių su
tarčių su Rusija dėl karinių 
bazių steigimo Estijos teritori
joje. „Jei Rusijoje kas nors to ti
kisi, jų viltys yra nepagrįstos", 
pasakė Estijos ministras pir
mininkas. 

yra reikalinga, pasak S. Bur
bienės, parodys pats gyvenimas. 

Prieš tokios šven.ės minėjimą 
pasisakė Seimo opozicijos ats
tovas M. Treinys. Jis kalbėjo, 
kad raudonasis bolševizmas už
dėjo kraujo dėmę ant visų kai
riųjų politinių jėgų švenčių, 
todėl ir Kovo 8-oji nėra labai 
populiari šventė. Be to, pasak 
M. Treinio, ši šventė atėjo kar
tu su sovietų okupacija, kada 
buvo panaikintos tautinės ir ka
talikiškosios šventės. Iš dalies, 
anot M. Treinio, sovietų šventės 
skatino amoralų gyvenimo bū
dą, nes jos buvo švenčiamos ko
lektyvuose, o ne šeimose. 

Seimo narė Z. Sličytė paste
bėjo, kad šventė yra ne tada, 
kada skaniai valgome ar ilsi
mės, bet tada , kai šventę 
išgyvename dvasiškai. O Kovo 
8-oji, anot Z. Sličytės, lietuvei 
moteriai primena tik jūras rau
donų tulpių ir girtų vyrų, ku
riuos girdo tulpėmis apdova
notos motery?. ..Tai Klaros 
Zetkin diena, diena tų, kurie 
moterį norėjo padaryti verge, 
traktorininke ar proletkulto 
įnagiu", kalbėjo Seimo narė. 

Pastebėjusi, kad LDDP frakci
jos vyrai pradėjo juoktis, Z. 
Sličytė pareiškė, kad jie ne džen
telmenai ir su tokiais minėti 
Kovo 8-osios ji nenorinti. 

Kovo 8-osios šventę gynė 
LDDP frakcijos atstovas A. 
Albertynas, pareiškęs, jog 
sovietmečiu būta ir gerų 
švenčių, o jeigu jos nepa
t inkančios opozicijai, tai 
nereiškia, kad reikia nešvęsti ir 
Naujųjų metų. 

TRUMPAI 

— J o n a s Bobelis, Kazio 
Bobelio sūnus, vasario 14 d. bu
vo paskirtas valstybės konsul 
tantu tarptautinių santykių 
klausimais Lietuvos ambasadai 
Washingtone, rašė „Tiesa" 
vasario 22 d. laidoje. 

— Lietuvoje oras atsno, 
tačiau pradėjo siausti pūgos. 
Kelininkai ir nespėja ir negali 
nuvalyti kelių, todėl siūlo gy
ventojams atidėti savo keliones. 

— Eatijos nepriklausomybės 
dieną, vasario 24 d., visose Bal-
tgos valstybėse buvo pakeltos 
visų trijų šalių valstybinės vė
liavos. Taline įvyko karinis pa
radas. Pirmą kartą buvo de
monstruojama Izraelio gamybos 
karinė technika, kuria apgink
luota Estijos kariuomenė. 

Latvija pirks ginklus 
iš Vakarų 

Ryga, vasario 11 d. (BNS) -
Latvijos gynybos ministerija 
šiomis dienomis pradeda ruošti 
ginklų pirkimo konkurso nuo
status, pranešė Latvijos gyny
bos ministras Valdis Pavlovs-
kis. 

Pasak jo, per pastarąsias 
šešias savaites ministerija gavo 
šešių užsienio firmų pasiūly
mus tiekti ginklus. Ministras 
Pavlovskis nesakė, kurios šalys 
siūlosi į pardavėjus. Neoficia
liomis žiniomis, tarp galimų 
ginklų tiekėjų yra Prancūzija ir 
Izraelis. 

Iš Latvijos valstybės biudžeto 
ginklams pirkti skirta 1 mili
jonas latų (1.5 mil. dolerių). 
Prioritetas bus teikiamas pėsti
ninkų ginkluotei, prieštanki
niams, priešlėktuviniams gink
lams ir ryšio priemonėms. 

Valdis Pavlovskis pabrėžė, 
kad ginkluotė turės atitikti 
NATO standartus. Gynybos mi
nistro nuomone, skirtų lėšų 
užteks tik būtiniausiems gink
lams įsigyti. Vėliau Latvija 
ieškos valstybių, kurios sutiktų 
skirti kreditus ginkluotei. 

Latvijos gynybos ministras 
nemano, kad pasiūlymai tiekti 
ginklus Latvijai susiję su 
artėjančia Skrundos radiolo-
katoriaus problemos atomazga. 
Tačiau ministras pažymėjo, kad 
jei Rusija išvestų savo kariuo
menę, padėtis Latvijoje taptų 
stabilesnė, ir būtų lengviau 
gauti kreditų. 

V. Pavlovskis taip pat pa
stebėjo, kad ateityje būtų 
naudingiau gaminti ginklus pa
čioje Latvijoje. 

Pirmą kartą apie ketinimą 
perginkluoti savo kariuomenę 
pagal NATO standartus Latvi
ja pranešė praėjusių metų 
pabaigoje. Estija jau nupirko Iz
raelio ginklų už 50 milijonų 
dolerių. 

Lietuva 1994 metų sausio 
pabaigoje taip pat pareiškė 
ketinanti pertvarkyti ginkluote 
pagal NATO standartus, tačiau 
konkrečių veiksmų kol kas ne
siėmė. 

— Estijos Viru miestelyje šią 
savaitę vyko bendri Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kariniai ma
nevrai. Manevruose Lietuvą 
atstovavo Panevėžio motodesan-
tinis Karaliaus Mindaugo bata
lionas. Manevruose dalyvavo 
150 Latvijos, 96 Lietuvos ir 128 
Estijos kareiviai. Lietuviai ir 
latviai ginkluoti automatais 
„Kalašnikov", estai — Izraelio 
gamybos automatais „Galil". 

Jelcinas padarė 
metini pranešimą 

Maskva, vasario 24 d. (NYT) 
N— Du metus po to, kai jis užvedė 
Rusiją ant ekonominių ir poli
tinių reformų kelio, prezidentas 
Boris Jelcinas šiandien pripa
žino, jog rezultatai tuo tarpu 
nuvylė ir kvietė, savo prieši
ninkus parlamente prisijungti 
prie „naujo politinio stiliaus", 
kuriuo jis ves kraštą į ateitį. 

„Pagaliau pripažinkime, kad 
ligšiol turime silpną valstybę ir 
kad šalyje nėra pagrindinės 
tvarkos", ketvirtadienį pasakė 
prez. Jelcinas ilgai lauktame 
krašto būklės metiniame prane
šime, kuri padarė jungtinei 
abiejų Rusijos parlamento rūmų 
sesijai. 

Prezidentas atrodė sveikas, 
beveik mėnesį viešai nesirodęs 
dėl nesibaigiančios slogos. Jis 
kalbėjo sekančią dieną po to, kai 
žemesnieji parlamento rūmai — 
Durna pravedė rezoliuciją, sutei
kiančią amnestiją praėjusio spa
lio mėnesio ir 1991 m. rugpjūčio 
mėnesio pučų organizatoriams. 

kurie kalbos klausėsi per tele
viziją, tai tik dar paaštrino abe
jones Jelcino valdžios autoritetu 
ir prezidento pajėgumu netvar
kingame krašte užtikrinti „dau
giau teisingumo, daugiau sau
gumo ir daugiau pasitikėjimo". 

Jis žadėjo sumažinti infliaciją 
iki 3%-5% iki 1994 m. pabaigos, 
ir ministro pirmininko Viktor 
Černomyrdin vyriausybė tai pri
ėmė, kaip prezidento taktinį lai
mėjimą ir pažadą, kad neleis 
mokėti naujų subsidijų ar teikti 
lengvtinių paskolų. Bet kova dėl 
valstybės biudžeto tebesitęsia. 

Santykiai su užsieniu 

Rusijos būklė kelia 
susirūpinimą 

Ketvirtadienį prezidentas 
susirūpinimą keliančiais moty
vais įve tino šalies būklę: jis 
sakė, kad šalį suluošino nusi 
kalstamumas, korupcija, eko
nominis piktnaudojimas ir var
žybos dėl galios, vykusios per 
beveik visus 1993 metus. Ši 
kova dėl valdžios pasibaigė 
ginkluotu sukilimu spalio mė
nesį, kai prezidentui teko jį 
užbaigti, iššaukiant tankus 
prieš parlamentą ir šaukiantis 
naujų parlamento rinkimų. 

Tačiau viltis, kad naujasis 
parlamentas bus pozityvesnis 
sudaužė vakarykštė parlamen 
to pravesta amnestijos rezo
liucija. Šiandien aukšti Jelcino 
valdžios pareigūnai pareiškė, 
kad parlamento sprendimas ne
teisėtas — amnestija paskelbta 
asmenims, kurie dar nebuvo nu
teisti už jokius nusikaltimus. 
„Valstybės Dūma pakeitė kal
tės dovanojimo sąvoką su am
nestija, tuo viršydama savo 
įgaliojimus", pareiškė Jelcino 
saugumo patarėjas Juri Baturin 
Itar-Tass žinių agentūrai duo
tame pasikalbėjime. 

Rusijos vyriausias prokuroras 
pasakė, jog kai tik iš Dūmos 
gaus amnestijos nutarimo doku
mentus, perduos juos įkalintie
siems, jų tarpe buvusiam vice
prezidentui Aleksandr Ruckoj ir 
Ruslan Chasbulatov. 

Savo kalboje prezidentas tik 
netiesiogiai užsiminė Dūmos 
pravestą amnestiją, pasakyda
mas, kad „visuomenės sutaiki
nimas nereiškia visuotinio 
dovanojimo", ir kad „gailestin
gumas yra gailestingumas tik 
tuomet, kai jis nesipriešina įsta
tymams ir moralės dėsniams". 

Bet aplamai savo kalboje pre
zidentas kalbėjo taikiu, net 
nusižeminusiu tonu, Šaukdama
sis „pasitikėjimo ir konstrukty
vaus bendradarbiavimo eros", 
grindžiamos naująja Konstitu
cija. 

Stipriausi prezidento argu
mentai buvo už atkūrimą stip
rios Rusijos, kuri būtų gerbiama 
ir namie ir užsienyje. „Stipri ir 
galinga Rusijos valstybė yra ge
riausias užtikrinimas visos bu
vusios Sovietų Sąjungos terito
rijos stabilumui", jis sakė, 
pridurdamas, kad Rusijos in
teresai siekia ir už Rusijos ribų, 
kur tik gyvena rusai. 

„Mūsų pareiga — padaryti, 
kad 1994 m. būtų kreipiamas 
atidus dėmesys į rusų kilmės 
žmones, gyvenančius kaimyni
nėse šalyse", jis sakė. „Kai 
Rusijos žmonių teisėtos teisės 
yra pažeidžiamos, tai jau nėra 
išimtinai kurios nors šalies vi
daus reikalas, bet taip pat ir 
mūsų tautinis reikalas, mūsų 
valstybės reikalas". 

Jelcinas taip pat davė griežtą 
įspėjimą Rytų Europos šalims, 
kurios, bijodamos Rusijos, 
reikalauja NATO narystės. 
„Nors ir gerbdama valstybių bei 
organizacijų suverenias teises, 
Rusija priešinasi NATO praplė
timui įvairiomis Europos žemy
no šalimis be Rusijos dalyva
vimo. Tai yra kelias į naują 
grėsme Europai ir pasauliui. 
Rusija nėra Europos viešnia, ji 
yra pilna Europos bendruome
nės dalyvė", kalbėjo Jelcinas. 

Stipriausia kri t ika — 
biurokratams 

Bet jo griežčiausia kritika 
buvo taikoma Rusijos biurokra
tams — grobuoniškų, nevykėlių 
armijai — kuri yra „Rusijos 
rykštė šiandien, kaip buvo ir 
caro laikais", sakė Jelcinas. 
Sakydamas, kad valdžią kamuo
ja „neatsakingumo ir savava
liškumo dvasia". Jelcinas sakė. 
kad net ir šiuo ekonominių 
sunkumų metu, „valdžios įstai
gos stebėtinai lengvai išleidžia 
milžiniškas sumas saviems pa
togumams. Jų augantis apetitas 
labiau pažeidžia valdžios au
toritetą, negu bet kurios kitos 
klaidos ar neapsiskaičiavimai". 
sakė prezidentas Boris Jelcinas 
savo metinėje kalboje. 

KALENDORIUS 

Didžiausios problemos 

Kylanti kriminalinių nusi
kaltimų skaičių jis pavadino 
metų didžiausia problema ir 
stebėtinai atvirai kalbėjo apie 
savosios vyriausybės trukumus. 
Bet daugeliui krašto gyventojų, 

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Izabelė. Jogintas , Jorūnė, 
Aurime. 

Vasario 27 d.: 2 Gavėnios 
sekmadienis; Gabrielius, Fortū
natas, Ginvilas, Vilmantė. 

Vasario 28 d.: Osvaldas. 
Rufinas, Romanas, Antonija, 
Alma. 

Kovo 1 d.: Albinas, Antanina, 
Tulgaudas. Rusnė. 

• 
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(Pabaiga) 
Skausmingoji dalia 

Pažvelkime, dabar, į ką krei
pia mūsų dėmesį rožinio kū
rėjas, mąstant apie Kristaus 
kančią. Jis Kristaus kentėjimų 
mąstymą yra sutelkęs į labiau 
pagrindinius dalykus, negu 
populiariame Kryžiaus kelių 
mąstyme. Pirmajame mąstyme 
yra Jėzaus agonija ir malda Aly
vų sode. Tai yra giliai žmogiš
kas kančios išgyvenimas, einąs 
net arti žmogiškos nevilties. Tai 
liudija skaudus priekaištas pa
čiam Tėvui ir priekaištas apaš
talams, kad jie neturi jam 
reikiamos užuojautos. 

Toliau eina dvi pagrindinės 
kentėjimo apraiškos: viena vien 
fizinė, tai plakimas ir antra, 
išjuokiamas jo karališkumo, 
vainikuojant jį erškėčiais. 
Toliau seka pats kryžiaus 
nešimas ir mirtis. Šio apmąs
tymo autorius turi protinę galią 
išreikšti esminius dalykus. 
Kristaus auka čia yra suvokta, 
kaip giliai žmogiškas ken
tėjimas. 

Tačiau šiam Kristaus ken
tėjimo mąstymui trūksta vieno 
dalyko, kurio trūksta ir populia
riems Kryžiaus kelių mąsty
mams, būtent, šių kentėjimų ry
šio su paties Kristaus apsispren
dimu save aukoti ir su Šv. Sak
ramento įsteigimu, įvykdytu 
paskutinės vakarienės metu. 
Trūkstant šio ryšio yra pavojaus 
per daug prasmės teikti patiems 
kentėjimams, net kankin
tojams, ir prarasti giliąją jų 
prasmę. Jei jie savo kilme nėra 
tos amžino gyvenimo duonos 
teikimo žmonijai misterijos 
paskutinis aktas, jie pasilieka 
vien žmogiškos nelaimės kate
gorijoje, teisingai sako anglas 
teologas G. C. Martidale, SJ, į 
Kristaus kančią žiūrėdamas 
kaip į tos Jo veiklos užbaigą, 
kuri prasideda paskutinėje 
vakarienėje, o ne kaip į sa
vaimingą misteriją. 

Atkreipus į tai dėmesį gali 
daug prasmės turėti įtarimas, 
kad rožinio kūrėjas nebuvo ku
nigas, bet pasaulietis, nes kuni
gui turint prieš akis jo pasky
rimą atstovauti Kristui per Mi
šias, būtų buvę sunkiau išleis
ti Sv. Sakramento įsteigimą iš 
Kristaus Kentėjimų mąstymų. 

Garbingoji dalia 
Trečioji rožinio dalis apie dan

gų yra vertinga jau tuo pačiu, 
kad ji šioje pamaldumo sis
temoje yra įjungta. Jeigu šis pa
maldumas būtų sukurtas kada 
nors po 16 šimtmečio, dangaus 
mąstymo jame nebūtų, arba jis 
būtų visai kito pobūdžio. Mo
dernus žmogus savo mastyme 
apie dangų susiglaudžia vien 
moralinėn sritin. Jam rūpi vien 
tai, ar žmogus bus išrinktųjų 
tarpe, ar ne. Ir dėl to Kristaus 
įžengimą dangun galbūt suvok
tų kaip vyriausio teisėjo atsisė
dimą savo soste. 

Tačiau rožinio maldingume 
visai nėra tokios temos. Yra dar 
kitas pavojus mąstyti apie 
dangų. Tai yra žmogiškos vaiz
duotės pastanga bandyti įsivaiz
duoti, kaip danguje gyvenimas 
reikšis ir, tokiu būdu, įsileisti į 
visokias fantazijas. Bet ir to 
rožinio pamaldume nėra, tačiau 
čia padėti patys kertiniai 
akmenys žmogui mastyti apie 
Dievą. Pagrindinė Šio mastymo 

idėja yra ta, kad ne tik Jėzus, 
bet ir jo motina yra paimta 
dangun su kūnu. Tokiu būdu šis 
mąstytojas nori sugriauti žmo
gaus galvosenoje glūdintį įta
rimą, kad dangus yra ne jam. 
(žengimas dangun su kūnu 
kiekvienam žmogui yra reali 
galimybė, kurią teikia katali
kiškas tikėjimas. Ji turėtų būti 
atsvara moderniam pesimizmui, 
kuris vis neįstengia pasisavinti 
tikėjimo tiesos, kad ne tik žmo
gaus dvasia yra nemirtinga, bet 
ir realiam žmogaus kūnui bus 
suteikta amžino gyvenimo kar
tu su Dievu dovana. 

Trečiajame mąstyme yra 
siūloma kreipti dėmesį į tai, kad 
Kristus iš dangaus, kartu su 
Tėvu, siunčia tikintiesiems 
Šventąją Dvasią. Gali kas saky
ti, kad tai nieko bendro neturi 
su dangumi. Bet, iš tikrųjų, tai 
yra greičiau užuomina, kad 
dangiškųjų būtybių: Tėvo, Sū
naus ir Šv. Dvasios dėmesys yra 
nuolat nukreiptas į žemės 
gyventoją, tikintįjį krikščionį. 

Paties Kristaus trejopas mąs
tymas trečioje rožinio dalyje, bū
tent jo prisikėlimas iš mirties, 
jo paėmimas į dangų ir jo pager
bimas danguje liudija, kad šio 
maldininko dėmesys Kristui yra 
vadovaujantis. Jis nori pasa
kyti, kad Kristus, prisikėlęs iš 
mirties, ne išsyk paliko žemę ir, 
kad tik po kurio laiko, atsiskyrė 
nuo apaštalų bei kitų mokinių, 
pasidarydamas dangaus gyven
toju. Šalia to paskutinis mąs
tymas kreipia dėmesį į tai, kad 
Jėzus danguje buvo išaukš
tintas. Gali kilti klausimas, 
kokia prasmė yra tam išaukš
tinimui, jei Jėzus yra antrasis 
Šv. Trejybės asmuo. Nieko 
aukštesnio už tai negali būti. 
Tačiau išaukštinimo prasmė 
glūdi tame, kad Jėzus yra jau 
nebe vien Dievas, bet kartu ir 
žmogus; tas išaukštinimas reiš
kia žmogaus išaukštinimą. 
Galima būtų sakyti, kad, iš
aukštinant žmogišką Kristaus 
prigimtį, išaukštinama pačios 
žmonijos prigimtis. Jeigu ji gim
tosios nuodėmės dėka buvo atsi
ribojusi nuo dieviškumo, tai su 
Kristaus atėjimu dangun, visa 
žmonija įgauna naują statusą ir 
kartu su tuo pagarbą danguje. 

Lietuvos ateitininkų valdybos posėdis su Ateitininku kongreso organizacinio 
komiteto pirmininku ir Ateitininkų federacijos vadu. Iš k. sėdi dr. A. Ras
tenis, kun. R. Grigas, adv. Vaidotas Vaičaitis — Kongreso organizacinio komi
teto pirm., ses. Daiva Kuzmickaitė. Stovi-V. Abraitis, kun. R. Gudelis ir 
Juozas Polikaitis, Ateitininkų federacijos vadas. 

FEDERACIJOS VALDYBOS POSĖDIS 
Vasario 18 d. Ateitininkų 

federacijos valdyba ir įvairių są
jungų atstovai posėdžiavo Atei
tininkų namuose su Lietuvos 
Ateitininkų valdybos nariu, 
kun. Rimu Gudeliu, kuris tuo 
metu lankėsi Čikagoje. 

Kun. Gudelis painformavo da
lyvius apie Ateitininkų 
kongreso ruošos darbus. 

jos valdyba norėtų pradėti 
skelbti Kongreso būstinės 
adresą, telefono numerį, raš
tinės vedėjo,-os pavardę, todėl 
Federacijos Vado Juozo Polikai-
čio kelionė į Lietuvą vasario 
gale, padės išryškinti tuos 
klausimus. Žinoma, norintiems 
vykti į Ateitininkų kongresą 
svarbu viską žinoti, kad būtų 

Kongresas vyks liepos 15-17 d. galima planuoti savo atostogas 
Vilniuje. Ruošos komiteto I ir skrydžius. 
pirmininkas Vaidotas Vaičaitis 
jau yra sukvietęs kelis komi
tetus. Kongreso iždininkė bus 
Regina Karaliūtė, nakvynių 
komitetas jau teiraujasi per 

Tuo tarpu lieka dar daug dar
bų: atstovų rinkimo (Lietuvos ir 
išeivijos proporcija), pačios pro
gramos, Kongreso pamatinės ei
gos, kokie bus Kongreso svar-

kun. Gudelį apie atvykstančius biausi momentai? Kiek Kongre-
iš toliau. Jaunesnieji studentai se dalyvaus ateitininkų? Ap-
tikriausiai norės nakvoti 
bendrabučiuose,o vyresnieji, 
kurie ieško patogumų gal norės 
nakvoti viešbučiuose. 

Organizaciniuose reikaluose 
gal matosi šiek tiek skirtumų 
tarp Lietuvos ir užjūrio rengėjų. 
Pvz. jiems atrodo, kadangi 
didesnių salių yra, tai nereikia 
nei labai skubėti. Kongreso 
vieta dar nenustatyta. Federaci-

skaičiuojama, kad Lietuvoje yra 
maždaug 3,000 ateitininkų, o iš 
tų, manoma, dalyvaus 1,500. Iš 
užjūrio, atrodo, susidarys arti 
150 vykstančių ateitininkų. 
Federacijos Vado Juozo Poli-
kaičio teigimu, tai bus labai 
svarbus ateitininkų istorijoje 
įvykis idėjine ir manifestacine 
prasme. 

Ramunė Kubiliūtė 

REKOLEKCIJOS 
ČIKAGOJE 

Kun. Rimas Gudelis, Lietuvos 
Ateitininkų federacijos valdybos 
vicepirmininkas, be kitų įsipa
reigojimų, praves rekolekcijas 
šiose parapijose: 

Kovo 14, 15,16 d. Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje, Brighton 
Parke, Čikagoje. 

Kovo 21, 22,23 d. Švč. Mer 
gėlės Marijos Gimimo parapi
joje, Marąuette Parke, Čikagoje. 

Kun. R. Gudelis, viešėdamas 
JAV jau posėdžiavo ir dar posė
džiaus su Ateitininkų fede
racijos valdyba. Taip pat, 
aplankys amerikiečių katalikų 
fundacijas. 

KUN. GUDELIS DETROITE 

Kun. Rimas Gudelis atvyksta 
į Detroitą. Penktadienį, kovo 4 
d., 7 v.v., po šv. Mišių, visi atei
tininkai — moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai kviečiami su
sirinkti Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. Kun. R. Gudelis pasi-

j dalins Šv. Kazimiero šventės ir 
Gavėnios mintimis. Taip pat 
praneš apie dabartinę atei
tininkų veiklą Lietuvoje, atei
tininkų kongresui pasiruošimo 
darbus, parodys ir filmą apie 
Berčiūnų stovyklavietę Lietu
voje. Detroito ateitininkų sen
draugių valdyba kviečia visus 
šiame susipažinime su kun. R. 
Gudeliu dalyvauti. 

KAIP SU „ATEITIM"? 
Tai ne mano antraštėj bet 

„Ateities" redaktorės D. Bin-
dokienės, 1993 m. 6-tame nume
ryje. Perskaičius redaktorės 
vedamąjį kyla klausimas: ar 
mums reikia dviejų „Ateičių", 
nors pagal nutarimus Lietuvoje 
ten numatoma leisti „Lietuvos 
Ateitis". Kyla daug klausimų: 
kodėl 2 žurnalai, iš kur tie 
šauksmai, kad per anksti 
perkelti „Ateitį" į Lietuvą, ar iš 
tikrųjų „Ateitis" palaiko atei
tininkų gyvastingumą išeivi
joje? Redaktorė skundžiasi: 
„trūksta geros valios bendra
darbių, korespondentų, trūksta 
pareigingumo rašyti ir užpildyti 
savo ateitininkiško žurnalo 
puslapius". 

Liepos 1 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje Lietuvos ir išei
vijos vadai svarstė ateitininki-
jos veiklos perspektyvas. Ten 
dalyvavęs Federacijos Vadas J. 
Polikaitis pareiškė: „Turim 
pripažinti, kad išeivijos atei
tininkai kiekybiškai senka (są
rašuose — 150 moksleivių, 70 

SAS CV POSĖDIS 
Vasario 19 dieną įvyko Stu

dentų ateitininkų sąjungos cen
tro valdybos posėdis. Naujai 
išrinktą valdybą sudaro pirmi
ninkė Kristina Liaugaudaitė, 
pavaduotoja Julija Krumplytė, 
sekretorius-ryšininkas Haris 
Subačius, lėšų „ministeris" Da
rius Udrys, narės — Kristina 
Vygantaitė ir Laura Lapšytė. 

Susirinkime buvo aptarti są
jungos lėšų bei jų auginimo 
klausimai ir galimybės. Kalbėta 
apie artimos ateities komercinę 
veiklą, bei šiuo metu turimų 
lėšų prasmingą panaudojimą. 

Kiti du klausimai siejosi tie
siogiai su Lietuva ir joje liepos 
mėnesj įvyksiančiu Ateitininkų 
kongresu. Buvo svarstoma, 
koks turėtų būti bendras 
studentų indėlio į Kongreso 
veiklą ir ruošą pobūdis. Supla
nuotas laiškas Lietuvos studen
tams, kurio pagrindiniai tikslai 
apėmė jungtinę veiklą ruo

šiantis Kongresui, bei prieškon-
gresiniams pasiruošimams Lie
tuvoje. 

Nutarta dar šių metų kovo 
mėnesį suruošti SAS „Pavasari
nio apsitvarkymo" dieną. Kovo 
19 dieną, šeštadienį, planuo
jama sutelkti studentus ir tomis 
jėgomis paskirti dieną darbui 
namuose lietuvių, kurie dėl 
kokių nors priežasčių, ar ne
galių, nesugeba aprėpti visų 
atliktinų darbų. Iškylant į pla-

| tesnių visuomeninių sunkumų 
lyg), .Apsitvarkymo" pabaigoje 
sąjungos vardu planuojamos Mi
šios už Lietuvos pensininkus ir 
invalidus. Šiuo metu Lietuvoje 
jie labai sunkiai verčiasi iš vals
tybinių pensijų, kurios nepri
lygsta tikroviškiems pragy
venimo reikalavimams. Mišių 
metu planuojama rinkti aukas, 
kurios bus paskirtos Lietuvos 
CARITAS, kuris pagelbėtų, 
paskirstydamas reikalingiems 
asmenims surinktą pagalbą. 

Haris Subačius 

studentų). Organizacija paskir
ta Lietuvai, ji turi kurtis Lietu
voje". Tarybos pirmininkė B. 
Bublienė tame pačiame posė
dyje pasakė: „Mūsų sąrašai 
mažėja. Mūsų viltis — jūs. Jau
nučių skaičius užsienyje nuo 
120 nuslinko iki 78". („Caritas" 
1993 m. spalio mėn.) 

Sunku suprasti, kodėl Fede
racijos Vadas lapkričio 22 d. 
pasirašė susitarimą „Dėl 
žurnalo katalikų jaunimui 
„Lietuvos Ateitis" leidybos. 
Jeigu čia „Ateitis" jau gana 
sunkiai verčiasi, kas organizuos 
rinkliavas, rėmimo vajus ir t.t. 
„Lietuvos Ateičiai". Jeigu po 
metų, ar dviejų „Ateitis" išei
vijoje sustos, ar „Lietuvos Atei
tis" persikrikštys į „Ateitį". 
Negi po 85 metų leisime „Atei
čiai" numirti? 

Tų klausimų yra begalės. Iki 
šiol vis didžiavomės, kad Atei
tininkų organizacija yra viena 
ir nedaloma. Iš tikrųjų ji tokia 
ir yra ir, Dievui padedant, 
tikime ji tokia ir išliks. Tegul 
būna viena .Ateitis" visiems — 
ir Lietuvoje ir išeivijoje. Tegul 
ji būna leidžiama Lietuvoje, nes 
laikas tikrai jau pribrendęs ją 
ten perkelti. 

Ar ne per vėlu tą susitarimą 
pakeisti ir pasilikti prie vienos 
„Ateities" Lietuvoje? Kitaip abi 
„karvutės bus liesos". 

Vincas Kolyc ius 
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JEI RUOŠIATĖS 
STUDIJUOTI 

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

NEPAGAILĖJO 
DIDŽIAUSIOS AUKOS 

Kiekvienas šeimos tėvas at
jaus Abraomą pirmajame skai
tinyje iš Pradžios knygos (Pr 
22:1-2, 9-13, 15-18), kai Dievas 
paprašo, kad Abraomas jam pa
aukotų „savo sūnų, savo vien
turtį, kurį tu myli" kaip degi
namą auką. Mums toks Dievo 
reikalavimas gali atrodyti 
netinkamas Dievui, tai greičiau 
Šėtono prašymas — kad tėvas 
nužudytų savo sūnų. Bet mes 
gyvename jau tūkstanč us metų 
Abraomo palikime ir per Abra
omą įgijome supratimą, kad 
Dievas niekuomet neprašo žmo
gaus gyvybės aukos. 

Abraomas tačiau buvo pir
masis, kuriam Dievas apsi
reiškė ir palaipsniškai mokė. 
Kananiečių religijoje, kurią ir 
Abraomas praktikavo, nes kito
kio būdo bendrauti su Dievu dar 
nežinojo, pirmasis sūnus visuo
met buvo paaukojamas Dievui, 
nužudant ir sudeginant. Tad 
toks Dievo prašymas, kad ir 
labai skaudus, Abraomo neste
bino. 

Bet Abraomas tapo Dievo 
pasirinktosios tautos tėvu ne 
vien dėl to, kad vykdė Dievo 
valią, nepaisydamas asmeniš
kos kainos, bet dar labiau dėl to, 
kad jis nuolat siekė ją suvokti, 
išgirsti, ką Dievas jam sako. 
Išgirdęs Dievo įsakymą, Abrao
mas klausėsi Dievo ir toliau ją 
vykdydamas. Todėl jis išgirdo 
Dievo angelo balsą, kai šis, 
atsiųstas sulaikyti Abraomo, 
Dievo vardu kalbėjo: „Nekelk 
prieš berniuką rankos ir niekuo 
neskriausk jo! Dabar aš žinau, 
kad esi atsidavęs Dievui ir ne
pagailėjai man savo vienturčio". 

Kananiečiai suvokė, kad už 
begaliniai didelę vaikų turėjimo 
dovaną reikia Dievui atsidėkoti 
lygiai brangia auka, tad paau
kodavo savo pirmginius. Tai 
buvo religija, pagrįsta žmogiška 
logika. Bet kai atsirado žmogus 
— Abraomas — kuris Dievą my
lėjo ir juo pasitikėjo taip, kad 
nuolat klausėsi, ką Dievas jam 
pasakys ir vykdė, ką Dievas pa
sakė, tad Dievas galėjo žmoniją 
pamokyti, ko jis iš tikrųjų iš 
žmonių nori. Kuo Dievas džiau
giasi, jis taip išreiškė Abrao
mui: „Žinau, kad esi atsidavęs 
Dievui ir nepagailėjai man savo 
vienturčio". Taip ir Kristus 
sakė, kad Dievas nori jam at
sidavusios širdies, o ne aukų, 
kai jos aukojamos ne ženklan 
mylinčios širdies, o vietoj jos. 

Abraomas taip mylėjo Dievą, 
kad nepagailėjo net savo myli

miausio Sūnaus, paties Dievo 
jam jau senatvėje duoto vienin
telio palikuonio, kuriame Ab
raomas, kaip tėvas, be abejo, 
buvo sukaupęs visas savo viltis. 
Ši aukos nebijanti meilė krikš
čioniškoje tradicijoje tampa Die
vo Tėvo begalinės meilės žmoni
jai įvaizdžiu, kaip girdime šv. 
Pauliaus laiške Romiečiams 
(Rom 8:31-34). 

Čia šv. Paulius drąsina Romos 
tikinčiuosius, kurie gal pradėjo 
per stipriai pabrėžti savo nuodė
mingumą, taip, kad jautėsi jau 
beviltiškai nupuolę. Jis jiems 
primena, kad Dievas yra jų pu
sėje, kad jų nesmerkia, o prie
šingai, negaili jokios aukos, 
nepagailės jokios dovanos ar 
malonės, kokios jiems tik 
reikėtų, kad tik žmogus grįžtų 
į teisingumo ir meilės kelią: 
„Jei Dievas už mus, tai kas gi 
prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo 
nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už 
mus visus, — kaip gi jis ir visko 
nedovanotų kartu su juo?" 

Kristaus atsimainymo vaizde, 
kurį matome Evangelijoje (Mor
kaus 9:2-10), matome Dievo 
meilės Senajame ir Naujajame 
Testamente junginį. Atsimai
niusio, švytinčio Jėzaus kairėje 
ir dešinėje yra ir pagrindinių 
Senojo Testamento Dievo meilės 
žmonėms skelbėjų pirmūnai: 
Įstatymo tradicijos atstovas 
Mozė ir Pranašų tradicijos 
atstovas Elijas, ir jie kalbasi su 
Dievo Tėvo numylėtuoju Sūnu
mi Jėzumi — abiejų šių tradicijų 
išsipildymu. 

Pats Jėzus ne kartą kartojo, 
jog jis nepanaikina nei Įsta
tymo, nei Pranašų, nes jie buvo 
paties Dievo siųsti, kad žmones 
vėl sugrąžintų prie Dievo, kai 
jie, liovęsi Dievo klausę, pasi
davė vergystei (ir turėjo būti 
Mozės iš jos išvedami) ar nu
klydo į žmogaus pasidirbtų sta
bų garbinimą (ir pranašai juos 
įspėjo, kad dėl to jiems gresia 
Pažadėtosios žemės praradi
mas). 

Jėzaus pasiaukojanti meilė, 
dėl mūsų nepagailėjusi net savo 
gyvybės aukos, išsaukia mumy
se dėkingumą pasekti ir jo pa
ties, ir Abraomo pavyzdžiu — 
nepagailėti net ir didžiausios 
aukos, vykdant Dievo valią. 

Aldona Zailskaitė 

• Vatikanas ir JAV užmez
gė diplomatinius ryšius 1984 m. 
sausio 10 d. po daugiau kaip 117 
metų pertraukos. 

Danutė Bindokieoė 
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Lietuvos konsulato sukaktuvinėje šventėje Čikagoje vasario 19 d. Iš kairės: Audra Prialgauskaitė. 
Rasa Dovilaitė, Danutė Genčiūtė ir Daiva Meilienė. 

LB XIV TARYBOS 
RINKIMAMS ARTĖJANT 

JURGIS JANUŠAITIS 

Šiais metais savo kadenciją 
baigia JAV LB XIII Taryba. Iš
kyla naujas rūpestis — reikia iš
rinkti naująją Tarybą, kuri rū
pestingai tęstų sudėtingus, ša
kotos lietuviškosios veiklos dar
bus. Ojų daug, svarbūs, ką liu
dija JAV LB Krašto valdybos 
paruoštoji, apygardų ir apylin
kių valdyboms išsiųstoji infor
macija. Nepaisant, kaip vertin
tume LB veiklą, ji yra. buvo ir 
bus išeivijai labai svarbi, api
manti visų pažiūrų, įsitikinimų 
žmones, organizacijas. Išeivija, 
nors Lietuva jau laisva, turės 
išlikti dar daugelį metų, turės 
rūpintis lituanistiniu švietimu, 
kultūra, spauda, kultūrinin
kais, meno vienetais, organi
zuoti simpoziumus, kultūros 
kongresus, seimus, šventes, 
turės „planuoti veiklos ateitį 
daugeliui metų. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė su LB Kraštų valdybomis 
turės išvystyti čia minimų 
sričių veiklą už Lietuvos ribų, 
rūpintis buvusių sovietų respub
likose gyvenančiais lietuviais, 

jų ateitimi, išlikimu. 
Taigi, nepaisant, kaip vertin

tume Lietuvių Bendruomenę, ji 
yra vis tik svarbi institucija, 
demokratiškai besitvarkanti, 
vykdanti demokratišku būdu 
rinkimus į valdomuosius orga
nus, besirūpinanti išeivijos 
ateitimi. 

Kiekvienas kraštas tvarkosi 
savarankiškai. Išsirenka valdo
muosius organus — LB Tarybą, 
sudaro Kraštų valdybas, o jų 
sudėtyje suorganizuojamos spe
cialios Tarybos, pvz. JAV: 
Švietimo, Kultūros. Socialinių, 
Visuomeninių, Ekonominių rei

kalų. Šios tarybos turi savo spe
cifinius uždavinius ir juos 
vykdo. Tenka pasidžiaugti, kad 
iki šiol minėtos Tarybos darbus 
atliko pasigėrėtinai, LB išlaikė 
kūrybingą, darbingą ir išeivijai 
užtikrino ateitį. To reikia tikėtis 
ir ateityje. 

Artėja JAV LB XIV Tarybos 
rinkimai. Krašto valdyba jau 
paskelbė Tarybos rinkimus. Jie 
vyks visoje Amerikoje, visuose 
lietuvių telkiniuose, visur, kur 
gyvena lietuvių, balandžio 30 ir 
gegužės 1 d., gegužės 7 ir 8 d. 

JAV LB Krašto valdyba jau 
1993 m. gruodžio 3 d. posėdyje 
sudarė ir patvirtino vyriausiąją 
rinkimų komisiją: pirmininkė 
Angelė Karnienė; nariai — Vy
tautas Gutauskas, Vytautas 
Kasniūnas, Jonas Kavaliūnas ir 
Kazimieras Miecevičius. Visi jie 
gyvena Michianos apylinkėje. 
Komisijoje darbštūs, sumanūs, 
veiklūs bendruomenininkai ir. 
neabejojama, ši komisija darbą 
atliks gerai. Jau paruošė rin
kimų planą, paskirstomos rin
kiminės komisijos. 

Tad dabar svarbu kiekvienam 
lietuviui, gyvenančiam JAV, 
įsisąmoninti, kad LB Tarybos 
rinkimai yra labai svarbūs. Nuo 
išrinktosios Tarybos narių pri
klausys JAV LB veikla, jos atei
tis. Ankstyvesniuose Tarybų 
rinkimuose yra dalyvavę net 
apie 13.000 bendruomenininkų. 
Paskutiniais rinkimais šis skai
čius mažėjo. Bet tai nepateisi
nama. Juk dar lietuviu priskai-
toma dešimtimis tūkstančių. 
Tad kur jie? Reikia juos pasiek
ti, surasti, įtikinti, kad LB 
Taryba yra svarbus organas, 
sprendžiantis visus LB veiklos 

Mes šnipinėjame, jūs 
šnipinė jate... 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

planus, darbus. 
Praeitis yra parodžiusi, kad į 

Tarybą buvo išrenkama kartais 
žymūs visuomenininkai, jauni
mas, viliantis, kad šie Tarybos 
nariai bus darbštūs, uoliai 
dalyvaus Tarybos sesijose, daly
vaus sprendimuose, atneš naujų 
idėjų. Vis tik reikia pripažinti, 
kad viltys ne visuomet išsipil
dydavo. Į Tarybos sesijas nariai, 
ypač iš jaunų, neatvykdavo. 
Kartais net nesusidarydavo 
kvorumas, sprendžiant svarbius 
bendruomeninius reikalus. Kar
tais Tarybos nariai nerasdavo 
vieningo, našaus, bendruomeni
nio veiklos kelio. 

Visi tie reiškiniai sako, kad į 
naują JAV LB Tarybą turime 
išrinkti darbščius, pasišven
tusius bendruomeninės veiklos 
darbams žmones. Atsimintina, 
kad išrinktajam Tarybos nariui 
uždedama didelė atsakomybė: 
dalyvauti sesijose, konstruk
tyviai dalyvauti sprendimuose, 
ateiti į sesijas su konkrečiais, 
išmąstytais siūlymais. Tarybos 
nariai, kiek žinoma, į sesijas 
vyksta savo lėšomis. Tą kan
didatuojantis turėtų turėti gal
voje. 

Menu Čikagoje, ankstyves
niais laikais, buvo organizuoja
mi kandidatų susitikimai su vi
suomene. Juose kandidatai išsa
kydavo savo veiklos Taryboje 
planus, kokios nori Bendruo
menės, kokie jiems rūpi darbai. 
Spaudoje, kiek būdavo įmano
ma, duodavome jų trumpas 
veiklos apžvalgas. Tai padėdavo 
rinkėjams orientuotis, už ką 
balsuoti. Reikėtų ir šiuo atveju 
tą praktikuoti. Tai galėtų 
atlikti vietos spaudos bendra
darbiai, susitikę su kandidatais. 

Taip pat būtų gera, kad į Ta
rybą atsirastų kuo daugiau kan
didatų. Vyresnieji ir jaunesnieji 
atsiliepkite į kvietimą-kandida-

Šnipinėjimas žmonijai ne nau
jiena. Nuo to meto, kai viena 
gentis pradėjo kariauti su kai
mynine gimine, galime būti 
tikri, kad prieš susirėmimus jau 
vyko ir žvalgyba. Juk reikėjo 
patirti priešo skaičių, ginkluo
tę, nuotaikas, padėtį ir pagal tai 
spręsti: kovoti, pasitraukti ar 
užvesti taikos derybas. Vadi
nasi, šnipinėjimas yra priimta 
tarptautinės „veiklos" forma, 
kuria niekas nesistebi ir nesi
pikt ina, kol šnipai nesu
gaunami pačiose opiausiose 
krašto apsaugos vietose ar įstai
gose. Tuomet jau kyla tikras 
šurmulys. 

Panašiai šią savaitę atsitiko 
Amerikoje, kai pagaliau buvo 
areštuotas svarbus CIA (Central 
Intelligence Agency) pareigū
nas, dirbęs svetimos valstybės 
naudai. Ta valstybė — pradžioje 
Sovietų Sąjunga, vėliau — Rusi
ja. Įtariama, kad šis asmuo ir jo 
žmona savo pogrindžio veiklą 
varė ir valstybines paslaptis iš
davinėjo jau maždaug 10 metų. 
Per tą laiką jiedu gerokai pralo
bo, kadangi Rusija už informa
cijas nešykštėjo atlyginimo. 
Tvirtinama, kad šis parsidavėlis 
yra padaręs neįkainuojamos 
žalos savo tėvynei, nes savo dar
bovietėje galėjo prieiti prie 
pačių slapčiausių dokumentų, 
kurie jo dėka atsidūrė priešo 
rankose. 

Visa ši istorija yra šiurpi, bet 
kartu ir šiek tiek neįtikėtina. 
nes CIA yra kaip tik ta agen
tūra, kurios pagrindinė paskir
tis — šnipinėjimas 'aišku. Ame
rikos naudai). CIA žvalgybos 
tinklas apima visą pasaulį ir tos 
trys pirmosios agentūros pava-
dinimo raidės ne vienam 
sukelia baimę ar neapykantą. 
Todėl ir keista, kad ši garsioji 
šnipų agentūra su visais savo 
profesionališkai treniruotais 
žvalgais, taip ilgai negalėjo ma
tyti, kas darosi jų panosėje. 

Išaiškėjus vėliausio šnipo ta
patybei, Amerikos Kongrese. 
Senate ir visuose kituose val
dančiuose sluoksniuose kilo ne
mažas sujudimas, pasipylė kal
tinimai ir priekaištai, ypač Ru

sijos adresu. Kai kurie Kon
greso atstovai griežtai pasisakė 
prieš bet kokią pagalbą Rusijai, 
kol ji neatšauks iš Amerikos 
savo šnipų. Suprantama, Rusija 
išsigynė turėjusi bet kokius 
ryšius su minėtu CIA parei
gūnu, o buvęs KGB viršininkas 
užsienio šnipinėjimui Leonid 
Šerbaršin kategoriškai pa
reiškė, kad Rusija jau seniai 
nustojo siųsti savo agentus į 
JAV, „juk šaltasis karas užsi
baigė, mes esame draugai", o 
Amerika turėtų ramiau į šį eili
nį incidentą žiūrėti ir nedaryti 
didelio burbulo iš menko 
dalyko... 

Įvykis su CIA pareigūnu ne
jučiomis primena ir lietuvių 
išeivijos rūpestį buvusiais KGB 
agentais jų tarpe. Nereikia 
abejoti, kad tokių agentų tarp 
mūsų apsčiai ir dar da
bar tebesimaišo, nors šiandien 
jų paskirtis gal kiek kitokia. 
Jeigu kartais nusiskundžiame, 
kad eilinis Lietuvos gyventojas 
apie išeivijos lietuvius beveik 
nieko nežinojo, tai turime su
tikti, jog KGB žinojo labai daug, 
daugiau, negu galime įsivaiz
duoti. Kiekvienas žmogus, kurio 
pavardė pasirodydavo spaudoje 
ar apskritai visuomeninėje veik
loje (nors ir labai nežymioje vie
toje) buvo užregistruotas ir 
informacija apie jį nuolat 
papildoma. Šiam darbui reikėjo 
nemažo skaičiaus žmonių, ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, 
kur jie buvo verbuojami iš tų 
pačių. Čia nėra ko stebėtis ir 
galbūt tuos žmones per daug 
smerkti. KGB buvo psichologi
nio palenkimo ir {taigojimo 
meistras, mokėjo panaudoti 
pakviestųjų bendradarbiauti 
silpnąsias vietas ir tuo būdu 
juos įjungti į savo tinklą. Jeigu 
tokie profesionalai šnipai, kaip 
CIA agentas Aldrich Ames, 
galėjo būti suvilioti, paprastas 
pilietis dar lengviau pagau
namas. Žinoma, net ir tai su
prantant, visa ši išdavikiška sa
vuosius šnipinėjimo priešams 
sąvoka labai šlykšti, bet juk tai 
. . tarptautinio bendravimo" 
dalis, ar ne? 

tuokite į JAV LB Tarybą. Jūsų 
laukia visa išeivija, laukia 
šakotos veiklos dirvos, laukia 
LB ateitis. O darbščiųjų žmonių 
dar turime. Spaudos puslapiuo
se sutinkame daug veiklaus jau
nimo, gėrimės jų darbais. Visuo
menininkai veteranai, didieji 
bendruomenininkai dar nerodo 

pavargimo ženklų. Tad sujunki
me visas jėgas. Išrinkime JAV 
LB Tarybą, kuri Lietuvių Bend
ruomenę išlaikytų gyvą, kūry
bingą, kurios darbais galėtų 
džiaugtis visa išeivija, kuri 
galėtų našiai prisidėti ir prie 
neprikl. Lietuvos stiprėjimo, tei
kiant reikiamą pagalbą. 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

Investicijų bankas paruošia paskolų lakštus bei ki
tokius valstybinio finansavimo instrumentus ir parduo
tų juos investavimo organizacijoms bei privatiems 
investitoriams. Valdžiai pritarus, investicijų bankas 
pirktų akcijas ir paskolų lakštus tų projektų ir įmonių 
kurioms reikalingas kapitalas. 

Šalia išvardintų valstybės banko šakų atsiras kitų 
komercinių bankų. Tokie bankai skolina už aukščiau
sias palūkanas, kokias jie gali gauti. Valstybės bankų 
šakos yra reikalingos, kad privatūs bankai neužslopintų 
gyvybinę ekonominę veiklą labai aukštomis palūka
nomis. Mažesnės reikšmės ekonominė veikla naudojasi 
komercinių bankų kreditais. Kai krašto ekonomija išsi
vysto, komerciniai bankai atlieka daugumą visų sričių 
bankinių operacijų. Tuomet valstybinio banko rolė gali 
susiaurėti. 

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI 
Išsamioje studijoje apie sovietines sistemos spaudimą 

Vakarų demokratijų, Jean-Francois Ravel konstatavo, 
kad Vakarai neturi pajėgumo sovietų propagandos atsi
spyrimui. Užuot išmaniai priešinęsi suktiems sovietines 
propagandos spaudimams, vakariečiai pradėjo nepasi

tikėti savimi ir mažėti traukiantis į save kaip pradur
tas balionas. Grynai propagandos priemonėmis, neiš
šovus nei šūvio sovietai atskėlė apie trečdalį Europos 
ir išplėtė savo įtaką ne tik visoje Europoje, bet ir kituose 
kontinentuose. Atrodytų, kad Vakarai turėjo pasimokyti 
iš netolimos praeities patirčių. Tačiau viešajai nuomo
nei triumfuojant šaltojo karo pergale, politiniai jautrūs 
žmonės jaučia naują imperinės propagandos bangą. 

Norvegijos politologas Ovai Knudsen savo pastabose 
apie Baltijos šalių saugumą nurodė, kad „Vakarų šalis 
pasiekia daug klaidingos ar neišsamios informacijos apie 
Baltijos šalis. Manau, tai didelė jūsų šalių problema". 
Propagandinis bizūnas, kuriuo imperiniai kaimynai 
pliekia pabaltiečius, yra „žmogaus teisių pažeidimas". 
Tarptautinės inpsekcijos tačiau nėra radusios tokių 
pažeidimų Pabaltyje, bet jų netrūksta kaltintojų krašte. 
Nepaisant, kad pabaltiečiai yra nekalti, o patys kaltin
tojai yra kalti, kodėl imperinė propaganda laimi? 

„Žmogaus teisių pažeidimas" yra labai sena frazė. 
pavirtusi metafora, kurios reikšmė yra masinis 
nusikaltimas prieš žmonių grupę arba individą. Nepai
sant, kaip ir kas yra taip apkaltinamas, apkaltintasis 
automatiškai yra tuo žodžiu padaromas nusikaltėliu kitų 
žmonių akyse. Amerikiečiai tokius efektingus žodžius 
vadina „buzzword", t.y. zvimblys arba birbiklis 
(Baravyko, Anglų — lietuvių kalbų žodynas"). Reklamų 
efektingumas priklauso nuo efektyvių birbiklių, kurie 
veikia žmogaus pasąmonę ir palieka žmonių atminty 
je. Birbiklis labai palengvina komunikacijas. Propagan
doje metaforos ir birbikliai prilygsta tankams karo 
lauke. 

Žmonių teisių pažeidimo birbiklis įsėdo kaip dėmė 
Vakarų atmintyje. Tačiau Balkanų skerdynėms Vaka

rai neturi nei vieno tinkamo birbiklio toms baisenybėms 
išreikšti taip, kad pasaulis ilgai prisimintų. Čia vėl. 
užuot suradę „komunikacinius ginklus" baisenybėms 
apgalėti, Vakarai tyli ir slepia imperinių jėgų smurtą 
prieš mažas tautas. 

Pabaltijo ir kitų valstybių užsienio reikalų tarny
bos turėtų spausdinti periodinius ir specialius biule
tenius, atskleidžiančius imperines užmačias. Svarbiau
sia, tokie leidiniai turėtų neutralizuoti imperinės propa
gandos birbiklius. parodant jų apgaulingumą. Iš kitos 
pusės tie biuleteniai turėtų sukurti savo metaforas ir 
birbiklius apsigynimui ir parodymui imperinių veiks
nių pavojų atsikuriančioms tautoms bei Vakarams. 

Atsikuriančios tautos yra slenkstis tarp Rytų ir Vaka
rų. Atsikuriančioms tautoms kartu su Vakarais reikia 
stengtis, kad tas slenkstis iš Rytų nebūtų ideologiniai 
peržengtas. 

IŠVADOS 
Nuolatinė grėsmė organizacijoms atsiranda, kai vienos 

organizacijos vizijos susikerta su kitos. 
Po sovietinės sistemos sugriuvimo atsistatančios 

valstybės paskelbė nepriklausomybes. Savo vizijose jos 
siekia nepriklausomo gyvenimo ir kūrimo savos tautinės 
buities. 

Netrukus po to atsikuriančios valstybės pajuto įvai
rius spaudimus iš buvusių sovietinių sluoksnių. 

Atsikuriančių valstybių geografinėje padėtyje yra 
kaimynas, kuris turi buvusias sovietinės sistemos 
karines pajėgas žymiai didesnes, negu pavienių atsi
kuriančių valstybių. 

Didysis kaimynas yra turėjęs ilgalaikius imperinius 

siekimus. Žymi jo gyventojų dalis ir dabar kuria vizi
jas, kuriose jie mato atkurtą imperiją, apglėbiančią atsi
kuriančias valstybes. 

Atsikuriančių valstybių ir didžiojo kaimyno vizijos 
susikerta, ir atsikuriančioms valstybėms sudaro nuola
tinę grėsmę. 

Taikos metu imperinės užmačios yra siekiamos atsi
kuriančių valstybių dominavimo ekonominėje, politinėje 
ir kitose tautines buities kūrimo srityse. 

Imperinėmis užuomačiomis yra bandoma apgailėti 
atsikuriančių valstybių laisvo gyvenimo kūrimo tikslus 
taip. kad galėtų sudaryti sąlygas kolonizavimui. 

Atsikuriančių valstybių problema yra. kaip atsispir
ti imperiniams spaudimams. 

Tarptautinės organizacijos neturi efektingų 
reglamentų, pagal kuriuos mažos tautos galėtų žinoti, 
ko tikėtis. 

Atsikuriančioms valstybėms lieka išeitis: pirma, 
pasidaryti sąmoningomis nuolatinei grėsmei; antra, 
ruoštis imperinių spaudimų ir dominavimų pasiprieši
nimams. 

Visuotiniam pasipriešinimui reikalingas sąlygas 
galima sudaryti tinkamomis struktūromis valdymosi sri
tyje, žemės ūkio organizacijoje, urbanizacijoje ir valsty
binės reikšmės įrengimų statyme. Tų sričių planavime 
išryškėtų, kur imperiniai dominavimai galėtų būti ban
domi ir kaip jų išvengti. 

Tarptautiniuose santykiuose atsikuriančios valsty
bės turėtų atsispirti imperiniam dominavimui efektinga 
informacija ir imperinės propagandos neutralizavimu. 

(Pabaiga) 
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EKONOMIKOS PULSAS 
„ P a g a m i n t a L i e tuvo je " V a l d ž i a d u s i n a p r a m o n ę 

Daugelis lengvosios pramonės 
įmonių dirba pastoviai ir be var
go parduoda savo prekes. Kas 
dėvėjo lietuvišką trikotažą, kas 
valgė Biržų pieninės produktus, 
sėdėjo ant ,.Audėjo" gobelenų, 
nešiojo ..Lelijos" kostiumą a r 
gėrė kavą iš „Jiesios" puodelio, 
tas tikrai jų nepeiks. Taip mano 
Pramonės ir prekybos ministras 
K a z i m i e r a s K l i m a š a u s k a s , 
i.,Tiesa", 11.05). Lietuvoje ir už
sienyje paklausą turi Alytaus 
..Snaigės" šaldytuvai ir šaldik
liai. Per praėjusius metus jų ga
myba išaugo 1669c 110 procen
tų padidėjo nešiojamų televizo
rių, I0't dviračių gamyba. 
Procentai skaičiuoti ne nuo pi
niginės išraiškos, kuria galima 
manipuliuoti dėl kainų pasikei
timų, bet nuo prekių vienetų, 
tad tais skaičiais galima pasiti
kėti. 

Kur kas sudėtingiau žemės 
ūkyje ir jo produktų perdirbimo 
pramonėje. Pasak minis t ro , 
gyrėmės. kad maitinam Rusiją, 
o t apom m a i s t o p r o d u k t ų 
importuotojais. Viena priežasčių 
— atsilikusi žemės ūkio produk
tų perdirbimo pramonė. Pvz.. 
cukraus kaina Lietuvoje viršijo 
pasaulines kainas, todėl neįma
noma sustabdyti importo. Mi
nistro nuomone, čia įvežimo 
muitai nepadės, nes . . turime 
k iauras s ienas" . Yra viena 
iše i t is — mažin t i gamybos 
savikainą. Pagelbėti gali tik 
užsienio investicijos. Ministras 
supranta, kad iškiltų bankroto 
grėsmė nerekonstruotiems fab
r ikams, bet. tu r in t iems naujas 
technologijas, atsivertų gali
mybės supirkti iš ūkininkų vi
sus cukrinius runkelius ir ga
minti pigesnį cukrų. 

Kazimieras Klimašauskas sa
ko, kad Lietuva pasirinko priva
tizacijos modelį, nedavusį prak
tiškai jokių investicijų. Investi
ciniai čekiai — ne pinigai. Į 
pramonę praktiškai niekas nie
ko neinvestuoja, nes šiandien 
tai neapsimoka. Atidaromos vis 
naujos gražios parduotuvės, bet 
beveik nieko negirdėti apie 
naujų įmonių statybą. Išimtis — 
bendros įmonės su užsienio 
partneriais, kurie atsiveža savo 
kapitalą, gautą už normalius 
procentus. 

Ministras sako nelabai t ikįs 
kai kuriu verslininkų tvirt ini
mu, kad Lietuvoje yra keli mili
jardai dolerių, bet mano. kad 
vidiniai iki šiol nepanaudoti 
k r e d i t i n i a i r e s u r s a i ga l i 
sudaryti apie 500 mil. dolerių. 
Tačiau. K. Klimašausko nuo
mone, kol nebus sutvarkyta 
bankų sistema, nebus įsileisti 
užsienio bankai, litas nesusietas 
su tvir ta valiuta, nebus norma
lių kreditų, tol nebus ir inves
ticijų į pramonę. 

Kita vertus, minis t ras įsiti
kinęs, kad ir pačioms įmonėms 
reikia protingų galvų. Pvz., Vil
niaus skaičiavimo mašinų ga
mykla „Sigma". Geros galvos 
būtų radusios galimybių pradėti 
ten gaminti asmeninius kom
piuterius, o ėmė gaminti žaidi
mų automatus, kurie netur i pa
klausos. Telefono stočių gamyba 
irgi kelia abejonių. Neranda ką 
pasiūlyti r inkai ir daugelis bu
vusių įmonės filialų, todėl ar
tėja pr ie bankroto. Arba buvusi 
Kauno automatizacijos priemo
nių gamykla, dabar firma „Le
ta", pernai pardavė produkcijos 
tik už 800,000 litų. Todėl 500 
firmos darbuotojų at lyginimai 
mažesni už pensijas. Lietuvos 
įmonėms be k i ta ko t rūks t a ir 
pelningų idėjų, sumanymų, pro
jektų. 

Taip mano bendros Lietuvos ir 
JAV įmones „Grigiškės" gene
ral inis direktorius Liudvikas 
Miškinis . Šioje įmonėje sausio 
mėn. j a u buvo jaučiamas gamy
bos paki l imas — \69c padidėjo 
gamybos apimtis, palyginti su 
praėjusių metų sausiu. Atsirado 
p a t i k i m a r inka produkcijai, 
pasirašyti nauji palankūs kont
raktai , ke t inama plėsti gamybą 
ir pan. Pernai įmonė įsisavino 
vienkartinių paklotų gamybą, o 
šiemet jų eksportas } Vokietiją 
dar padidės ir sudarys apie 6 
mil. vokiškų markių . Metų 
viduryje įmonė ketina pradėti iš 
medienos atl iekų gaminti durų 
blokus, kurie bus eksportuojami 
j Angliją. Net 9 0 3 medžio plau
šo plokščių . .Grigiškės" eks
portuoja į Švediją, Daniją. Vo
kiet i ją , Suomiją, Olandi ją . 
Angliją. Pietų Korėją. 

Tačiau įmonės direktorius L. 
Mišk in i s sus i rūp inęs nauju 
Pr idėtosios ver tės mokesčio 
į s ta tymu. Kaip sakė įmonės 
vadovas ..Respublikai'* <II.05>, 
pagal naująjį įstatymą bus ap
mokest inamas visas importas. 
Akcizas už įvežamas prekes iki 
šiol nebuvo mokamas. Pridėti
nės ver tės mokestis prakt iškai 
pakeis bendrąjį akcizą. Šio 
įs ta tymo šalininkai ir sumany
tojai te igia , kad mokesčiais 
s u r i n k t i p in iga i į m o n ė m s 
sugrįš , pardavus produkciją. 
. .Grigiškių" vadovas pastebi, 
kad jų įmonė eksportuoja 701? 

LITPoliinter bendrovės prez. Romas Bubnelis prie garsui įrašyti elektroninės 
įrangos naujojoje radijo ir televizijos studijoje, kurioje paruošiami garso ir 
televizijos įrašai. 

visos produkcijos. Eksportas 
šiuo mokesčiu neapmokestina
mas, tad išlaidos ir nesugrįš. 
Direktorius suskaičiavo, kad. 
jeigu pernai būtų imtas pri
dėtosios vertės mokestis, įmonės 
darbo rezultatai būtų skaičiuo
jami 2 mil. 200.000 lt. nuostolių. 
L. Miškinio teigimu, t a s mokes
t is pridarys nuostolių visoms 
įmonėms, eksportuojančioms 
produkciją. Jos negalės atsiimti 
pinigų už įsivežtas žaliavas. 
Pridėtinės vertės mokesčiu bus 
apmokestinama ir įvežama iš 
užsienio įranga. Tad ši pabrangs 
189f, tiek pat kapitaliniai įdėji
mai. Tokia padėtis neskatins in
vesticijų, suinteresuotumo įsi
gyti naujų technologijų, sulėtins 
įmonių atsinaujinimą. Pramoni
ninkų konfederacija laišku krei
pėsi į šalies prezidentą prašy
dama atšaukti importo apmokes
tinimą. Šis mokestis t inka tik 
vidaus rinkoje. 

Į Lietuvą n a u d i n g a vykti 
su ETN kor t e l ėmis 

Lietuva įsijungė į ETN — 

„European Travel Netvvork" 
sistemą. Prieš keletą mėnesių 
Vilniuje atidaryta ETN atsto
vybė Baltijos šalims. 

ETN kortelių savininkus ap
tarnauja 7 viešbučiai Vilniuje. 
4 Kaune ir o Palangoje, 20 
restoranų, kavinių, barų, sto
vyklavietės - „Trinapolis" ir 
..Rytų kempingas", parduotuvė 
..Mažasis vingis" ir autoservisas 
..VNTB-servisas" 

Du Vilniaus restoranai — 
..Stikliai" ir „Senasis Grafas", 
taikantys 20' ; nuolaidą, priskir
ti „deluxe" klasei. 

Pirma klase įvertinti „Vil-
lon", „Karolinos". „Draugys
tės" ' , „Ži lvino" v iešbučia i , 
restoranai ..Juoda raudona". 
. .Herkus", ..Senasis lokys", 
..Dainava", kavinė „Šermukš-
nėlė". 

Turisto klasės atstovai — res
toranai „Viola", „Erfurtas". 
„Auksinis drakonas". „Laura", 
„Kiemelis", ..Pasažas", kavinės 
ir barai „Savas kampas" . ..Ar
tas" , „Eku" 

R i m a J a k u t y t ė 

GALIMYBĖS INVESTUOTI 
LIETUVOJE 

L a n k a n t i s Lietuvoje sausio 
mėnesį iš įvairių šaltinių gavau 
informaciją apie projektus, ku
r iems re ik ia investicijų. Juos 
t r u m p a i ap ibūdinu . Suin te
resuoti asmenys prašomi kreip
t i s dėl daugiau informacijos 
ERT adresu . ERT parūpina in
formaciją i n v e s t i t o r i a m s ir 
suriša su projektų vykdytojais, 
ka ip paslaugą, bet nerekomen
duoja bet kurį iš šių projektų, 
negarantuoja informacijos tiks
lumo a r projekto pelningumo. 

• F i lmo gamybai Lietuvos ir 
Rusijos r inkai reikalinga 50,000 
dol. investicijų a rba paskolų. 

• Lazerinio apara to užsienio 
filmams subt i t ruot i (raidėmis 
įrašyti kalbą l ietuviškai) įsi-
gyjimui re ikal inga 250,000 dol. 
investicijų arba paskolų; apskai
čiuojama, kad atsipirks per 5 
metus. 

LIETUVOS INVESTICIJŲ AGENTŪRA 
Generalinio Direktoriaus postas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kuria naują Agentūrą užsienio investicijoms ska
tinti. Agentūros veikla padės įgyvendinti bendrą valstybės ekonomikos vystymo 
strategiją. Ekonomikos pertvarka Lietuvoje vykdoma sistemingai ir efektyviai, priva
tizuojant valstybines įmones, kas yra ekonominės reformos pagrindinis tikslas. 
Investicijų skatinimo procedūra buvo sudaryta glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos Bendrijos PHARE Programa. 

Naujoji Lietuvos investicijų agentūra bus savarankiška ir nepriklausoma organiza
cija, turinti savo Valdybą, kurios nariais bus privataus ir valstybinio sektorių atstovai. 
Valdyba funkcionuos prie Ekonomikos ministerijos. 

Šiuo metu Ekonomikos ministro nurodymu yra ieškoma kandidatūra Generalinio 
Direktoriaus postui užimti. Generalinis Direktorius bus pagrindinis Agentūros 
funkcijų vykdytojas, atsiskaitantis Valdybai už savo veiklą, Jo pagrindinis uždavinys 
— kūrybiškai vadovauti darbui, siekiant tų svarbių valstybinių tiksiu, kurie yra 
numatyti Agentūros veiklos programoje. 

Šioms pareigoms reikalingas asmuo, turintis patirtį verslo valdymo, finansų ir ūkinės 
veiklos srityje, geriausia — tarptautinėse verslo organizacijose. Kandidatas turėtų 
sugebėti nustatyti investitorių poreikius ir atverti jiems naujas galimybes, o taip 
pat imtis iniciatyvos sudaryti palankų klimatą užsienio investitoriams. Pagrindiniai 
reikalavimai Generalinio Direktoriaus postui užimti yra šie: 

* Universiteto arba kitos aukštosios mokyklos baigimo diplomas. 
* Patyrimas verslo valdymo,finansų ir ūkinės veiklos srityje. 
* Sugebėjimas laisvai bendrauti anglų kalba ir idealus lietuvių kalbos mokėjimas. 

Gerai būtų mokėti ir kitas kalbas. 
* Mokėjimas bendrauti su žmonėmis. 
* Sugebėjimas naudotis informacinėmis sistemomis. 
* Amžius nuo 30 iki 60 metų. 

š iam pareigūnui bus mokamas geras atlyginimas, atitinkantis rinkos reikalavimus. 
Asmenų, šiuo metu dirbančių tarptautinėse organizacijose ir norinčių antraeilėms 
pareigoms užimti Generalinio Direktoriaus postą, pareiškimai bus svarstomi atski
rai. 

Jeigu jus sudomintų šios pareigos Agentūroje, prašome iki kovo 31 faksu atsiųs
ti pareiškimą ir detalią autobiografiją šiuo adrsu. 

Mr. A. Balkevičius 
Chairman of tha Board 

c/o Aid Coordinatlon Unlt 
J. Tumo-Vaižganto 2 

2800 VILNIUS 
Rapublic of Uthuania 
Fax: 370-2 22 68 92 

• Aliejaus daryklai iš linų 
sėmenų įrengti Prienų rajone iš 
Lietuvoje pagamintų įrengimų 
reikal inga 13,000 dol.; apskai
čiuojama, kad investicijos at
sipirks per 3-4 metus. 

• Gipso-kar tono plokščių 
(plasterboard) gamybai atnau
jinti Vilkaviškio rajone reika
linga įranga, partneriai arba 
apie 50,000 dol. investicijų a r 
paskolų. 

• Viešbučio Nidoje statybai 
reikalinga apie 800,000 dol. pa
skolų su 9% metinėmis palūka
nomis ir 550,000 dol. investicijų, 
kurios apskaičiuojama atsipirks 
per 5 metus. 

• Pas ta to su butais Vilniuje 
a ts ta tymui reikalinga 200,000 
dol. paskola su 12% metinėm 
palūkanom. 

• Medžio perdirbimo įmonei 
arba lentpjūvei įsteigti Zara
suose re ikia apie 900,000 dol. 
investicijų kurios apskaičiuo
jama duos 9.39c dividendų ir rei

kalinga 3.2 milijonų dol. pasko
los su 9% met in ių palūkanų. 
Panaš iam projektui Panevėžio 
rajone r e i k a l i n g a ap ie 2 .5 
milijonų dol. investicijų ir 1.5 
milijonų dol. paskolos. 

• S t a t y b i n ė s i n s u l i a c i n ė s 
medžiagos (rock wool) gamykla i 
įsteigti re ika l inga ap ie 1 mili
jono dol. investicijų. Bendras 
projektas su užsienio bendrove 
y ra viso apie 20 milijonų dol. 

E . K u l i k a u s k a s 

PAIEŠKOMAS B A N K Ų 
A U D I T O R I U S 

Lietuvoje reikal ingas pri tyręs 
bankų auditorius, k u r i s m o k a 
lietuviškai ir ga lė tų pakon
sultuoti du mėnesius kaip sava
noris. Pageidaujama, kad t a i p 
pat būtų apskai tos special is tas 
(certified public accountant) . 
Prašome pranešt i ERT, je igu 
pa ts esate ar paž į s ta te kvali
fikuotą asmenį. 

££ l midlcincl Padarai 
• ^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 • 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 

- — . 
FSLIC 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

4040 ARC 

(1-31 

^ ^ t=t 
1 1 
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CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS 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 Į: 

NEVVYORK $725.00 MIAMI $850.00 
BOSTON $750.00 DALLAS $850.00 
TORONTO $750.00 HOUSTON $850.00 
MONTREAL $750.00 LOS ANGELES $925.00 
CHICAGO $825.00 SAN FRANCISCO $925.00 
OETROIT $850.00 VANCOUVER $950.00 
WASHINGTON $850.00 

Kainos yra ablpuslnės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
kovo 31 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po PabaHIJĮ, baigiant su Dainų ivente Lietuvoje, 28 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 28 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po PabaltlJĮ „B" 18 rugpjūčio iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (l4)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. 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
982S SOUTH 79TH A V I N U I 
HICKORY HILLS, ILUNOI8 
80487 

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

Mernoer 

Amtricon Sociefy 
of Trovtl Agents 

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 87 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-233-184 

TELEFAJC (370) 2-223-148 

\ 



LIETUVIŲ TAUTA 
SLAVŲ JŪROJE 

ZIGMAS DAUTARTAS 

Negimininga slavams lietu
vių tauta istorijos bėgyje turėjo 
pakelti daug skriaudų, ypač nuo 
rusų tautos, kovoje už laisvę, 
tautinę kultūrą ir išlikimą — 
būti gyva savo etninėse žemėse. 

Jeigu lenkų tautinė politika 
ryžosi lietuvius sulenkinti, nu
tautinti, tai Rusijos carienė, 
Kotryna II po paskutinio (1795 
m.) Lietuvos ir Lenkijos padali
nimo skelbė, kad Lietuvos vals
tybė buvo grynai rusiška iš 
turėjo tekti carams. Jos argu
mentai buvo, kad esą senojoje 
Lietuvoje, buvusi naudojama 
gudų kalba, kurią rusai vadino 
rusų kalba. Rusai visai ig
noravo, kad raštuose buvo nau
dojamos ir lotynų bei lenkų 
kalbos. Po 1861 ir 1863-čių metų 
sukilimo prasidėjo tikros lietu
vių tautos kančios ir jos dvasinis 
bei fizinis naikinimas. 

Prasidėjo Lietuvos kolonizaci
ja rusais. Į Rusijos gilumą ar 
Sibirą buvo išgabenti ištisi 
lietuvių kaimai. 

Po Moravjovo (1893 m.) įsaky
tų Kražių skerdynių prasidėjo 
Lietuvos bažnyčių ir lietuvių 
mokyklų uždarymas, spaudos 
lietuvių kalba draudimas ir 
lietuvių rusinimas per spaudą, 
per rusų mokyklas. Rusai nai
kino viską — kas ugdė lietuvių 
tautos tradicijas ir laisvos 
tautos charakterį. 

Čia kyla klausimas; ar tik 
Vladimir Žirinovskis yra rusų 
nacionalistas, imperialistas? 
Juk Rusija jau XVI-amž. pradė
jo kovas su lietuvių tauta, kurių 
kulminaciją pasiekė paskutinių
jų 50 metų Rusijos bolševikų 
okupacija, kuri pareikalavo apie 
500,000 aukų iš lietuvių tautos. 
Tai „dovana", Rusijos, kuri ir 
dabar be gėdos reikalauja iš 
Lietuvos įvairių privilegijų rusų 
kolonistams. 

Rusais negalima pasitikėti, 
nes jie — amžini lietuvių tautos 
priešai, su, kuriais galima san
tykiauti tik tiek, kiek patys 
rusai parodys gerą norą — atly
ginti lietuvių tautai skriaudas 
ir nuostolius. 

Visos su rusais sutartys turi 
būti atsargios ir numatančios jų 
teisingą suprantamą, nedvi
prasmišką, interpretaciją. 

Lietuvai reikalingas saugu
mas nuo rusų ir jiems panašių 
agresorių, kurie turi įvairių 
pretenzijų į Lietuvos teritoriją. 
Lietuvių tauta turi būti pasiren
gusi ginti taip sunkiai iškovotą 
laisvę. 

Pasiruošimas gintis 

Lietuvos vyriausybės pagrin
dinis uždavinys, dabartiniu me
tu turėtų būti ryžtas pakelti 
tautą iš ekonominio nuosmukio, 
fizinės baimės dėl įvairių žudy
nių, plėšikavimų. Tos padėties 
sutvarkymui reikalingi įstaty
mai, kurie už teroro veiksmus 
numatytų sunkias bausmes, net 
mirties nuosprendžius. Tauta, 
jei nori gyventi, turi turėti 
ramybę kūrybai ir tautinio pro
dukto gamybai: ūkiuose, įmonė
se ir mokslo įstaigose. Žmo
gus negali kurti, gyvendamas 
baimėje. 

Norint, kad tauta gintų savo 
laisvę, ji turi būti gerbiama; 
sukuriant jai teisingą ekonomi
nį pagrindą. Tauta turi didžiuo
tis, kad ji laisva, valdoma savo 
išrinktų atstovų,kurie jai sten
giasi nuoširdžiai padėti ir ap
saugoti. 

Kalbant apie Lietuvos saugu
mą, teisinga jos ateitį jungti su 
V. Europos saugumu: NATO, 
Europos Bendruomene ir V. 
Europos bankų sistema bei pre-
ky* i , nes Rusija dar ilgą laiką 
stengsis, kaip galėdama, Lietu
vą, Latviją ir Estiją laikyti 
pririštas prie savo interesų 
sferos ir išnaudoti. 

Lietuva bus tik tada laisva, 
kai ji bus nepriklausoma ekono
miniai ir pakankamai saugi ka
riniai, turint mintyje Rusiją, 
Baltgudiją ir Lenkiją, nes tos 
tautos pavojingos lietuvių tau
tos laisvei. 

Ekonominė 
nepriklausomybė 

Lietuvos vyriausybė, nedel
siant turėtų grąžinti visas, 
komunistinės vyriausybės nusa
vintas žemes tų žemių savinin
kams ar jų palikuonims, kad 
žemė būtų dirbama ir gamina
mas maistas vartotojui. 

Būtina turėti maisto perteklių 
vidaus rinkai. Maistas per bran
gus mažai uždirbančiam darbi
ninkui ir įvairiems pensinin
kams. Ekonominis principas — 
pasiūla ir paklausa. Kada 
pasiūla viršija paklausą, prekių 
kainos mažėja, kas yra naudin
ga vartotojui. Maisto gaminto
jams — ūkininkams, kad jie 
galėtų verstis ir gyventi, valsty
bė turi mokėti tam tikras gamy
bos subsidijas, kad gamintojas 
turėtų už parduotas prekes po
zityvias pajamas. Tai daroma 
Amerikoje, Prancūzijoje ir kito
se žemės ūkio šalyse. 

Lietuvoje visa bankų sistema 
turi būti pertvarkyta, kad tar
nautų tautos ekonomijos kėli
mui, bet ne tautos apiplėšimui, 
imant už paskolą: 60-70-100% 
palūkanų. Tai didžiausia nesą
monė, nes nei prekybininkas, 
nei ūkininkas tokių palūkanų 
negali mokėti, norėdamas išvys
tyti prekybą ar žemės ūkį. Tai 
neribotos infliacijos kėlimas ir 
tautos išjungimas iŠ normalios 
tarptautinės prekybos kon
kurencijos. 

Neatidėliojant turėtų būti 
įsteigtas „Lietuvos Žemės ūkio 
bankas, kuris aprūpintų ūkinin
kus ilgalaikėmis (10-15 m.) 
8-10% palūkanomis, paskolo
mis: ūkio pastatams, technikai 
sėkloms, gyvuliams, trąšoms ir 
t.t. pirkti, pradedant savaran
kišką ūkininkavimą. Tokio 
banko pagrindinį kapitalą turė
tų sudaryti 50% valstybės kapi
talo, 30% (TVF) - Tarptautinės 
Valiutos fondo ir 20% indėlių, 
už kuriuos galėtų būti mokomos 
(indėlininkams) 5% palūkanos. 
Tai Lietuvos vyriausybės užda
vinys; kurį turi greitai išspręsti, 
jeigu nori pakelti Lietuvos žmo
nių pragyvenimo lygį, kad jie 
turėtų viltį ir norą dirbti. 

Dar šiais metais pradėti sta
tyti terminalą Budingėje, savo 
teritorijoje, kad kuo greičiau 
Lietuva išsilaisvintų iš Rusijos 
„pagalbos" ir ekonominio spau
dimo. Turi būti užmegzti ryšiai 
su arabų šalimis, ieškant sąlygų 
alyvos pirkimui, pristatymui ir 
galimų paskolų terminalo sta
tybai. 

Dar lengviau būtų terminalo 
statybai sukelti lėšas, išlei
džiant akcijas, kurių viena būtų 
ne mažesnė kaip — 1,000 litų. 
Jas vertėtų pardavinėti Lietuvo
je ir užsienio lietuviams, valsty
bei garantuojant jas išpirkti, per 
5-10 metų, mokant akcinin
kams 5-6% palūkanas. 

Esu tikras, kad tokios akcijos 
būtų greitai išpirktos. Susidary
tų būtinas kapitalas terminalo 
statybai ir tolimesniam jo finan
savimui, priežiūrai. 

Lietuva, norėdama būti lais
va, turi pasiruošti, savo terito-
jos gynybai. Visa tauta turi būti 
įjungta į tarnybą, paruošiant 
karinėje srityje. Esama kariuo
menė turi būti motyvuota tėvy
nės meile, drausme, savigarba, 
dorumu, geru elgesiu ir visada 
pasiruošusi ginti tautos laisvę. 
Tokiai kariuomenei turėtų pa
dėti ir su ja bendradarbiauti 
SKAT - (Savanoriška Krašto 
Apsaugos Tarnyba) ir Lietuvos 

Trakų pilis. Nuotr. Jono Tatnulaičio 

GEDIMINO VAGNORIAUS 
SUSITIKIMAI KANADOJE 

GABIJA PETRAUSKIENĖ 
Kanadoje jau 1993 m. pava

sarį įsisteigė Tėvynės sąjungai 
remti iniciatyvinė grupė. 1993 
m. rudenį Hamiltone, Ontario ji 
surengė Tėvynės sąjungos 
Kanados skyriaus steigiamąjį 
suvažiavimą, kurio metu buvo 
išrinkta skyriaus taryba. Pir
mininku išrinktas torontiškis 
Eugenijus Čuplinskas. Inicia
torių dėka, 1993 m. pavasarį 
suorganizuota Vytauto Lands
bergio, Tėvynės sąjungos vado 
susitikimai Kanados lietuvių 
telkiniuose ir su Kanados 
valdžios atstovais Otavoje. 1994 
m. sausio mėn. Kanados TS 
skyrius suorganizavo sėk
mingus Gedimino Vagnoriaus, 
Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininko, buvusio Respub
likos ministro pirmininko, susi-
tikinius su Kanados lietuviais 
St. <?atherines, Hamiltone, 
Toronte, Delhi, Londone ir Ota
voje. Taip pat įvyko susitikimai 
su Kanados Konservatorių par
tijos, Ontario vadovu Michael 
Harris, Ontario parlamento 
rūmuose, Toronte bei susi
tikimai Kanados sostinėje Ota
voje su Kanados užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais 
ir parlamentiniu sekretoriumi, 
parlamento nariu užsienio 
reikalams Jesse Flis. Užmegzti 
ryšiai su naująja dešiniųjų par
tija Kanadoje — Reformos par
tija, kuriai vadovauja Preston 
Manning. 

Gediminas Vagnorius savo 
pirmame, šios kelionės metu 
įvykusiame, susitikime su 

Kanados visuomene St. Cathe-
rines apylinkėje, pabrėžė, kad 
išeivijos lietuvių parama dabar 
ypač reikalinga: ne tik 
finansinė, bet ir idėjinė bei su 
konstruktyviais pamokymais. 
Jis pabrėžė, kad daugiau kaip 
50 m. vystytą sistemą per 
vienus ar dvejus metus neįma
noma permainyti nauja. Tai 
įvyks tiktai kai procesas, kuris 
ilgai truks. Prašė išeivijos 
paramos ir geru žodžiu — 
straipsniais spaudoje tiek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje. Svar
bi aiški išeivijos pozicija. Apa
tija bei neutralumas, ir čia, ir 
Lietuvoje yra kenksmingas 
reiškinys. 

Hamiltone Vysk. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos 
mokiniai turėjo retą progą 
paminėti 1991 m. sausio 13 d. 
skaudžius įvykius, kartu daly
vaujant, tą naktį, sovietų 
tankams riedant Vilniaus gat
vėmis, perėmusiam premjero 
pareigas Gediminui Vagnoriui. 
Mokyklos mokiniai montažu 
a tkūrė tuos skaudžiuosius 
įvykius ir pasakė buvusiam 
premjerui: „Ir mes su Jumis 
išgyvenome tą skaudžią dieną". 
Minėjimas ir pasikalbėjimas su 
G. Vagnoriumi buvo gana 
plačiai aprašytas Hamiltono 
laikraštyje „The Hamilton Spec-
tator". 

Gausiame susitikime su To
ronto lietuviais Tėvynės 
sąjungos valdybos pirmininkas 
pasakojo apie jo Lietuvos 
vyriausybės valdymo laikus — 

šauliai, vykdant karinius prati
mus, susipažįstant su karo 
technika. 

SKAT savanorių daliniai, juos 
pertvarkius, privalo turėti teisę 
laikyti ginklus namuose, nes tai 
geriausia priemonė, kai atsiran
da staigus pavojus. Valstybė 
turėtų jais pasitikėti, nes kitos 
šalys tokiais kariais pasitiki. 
Krašto gyvenime turėtų būti 
aukštesnių klasių mokiniai ir 
universitetų studentai, supažin
dinant juos su ginklų panaudo
jimu. Tai totalinis tautos pasi
ruošimas ir noras gintis. 

Tautos ginklų p ramonė 

Be ginklų, kurie pritaikyti šių 
laikų karo technikai, negalima 
apsiginti ir priešui padaryti 
kaip įmanoma didesnius nuos
tolius. Lietuvai pirkti visus 
ginklus, žinant jos menką biu
džetą, neįmanoma. Lietuva turi 
turėti savo ginklų pramonę, kur 
būtų gaminami lengvesnieji 
ginklai. Tokia pramonė, duotų 
darbo specialistams, kuriuos 
galėtų paruošti. Čekijos, Vokie
tijos bei Švedijos specialistai. 

Steigiant ginklų įmones, jos 
galėtų būti finansuojamos iš 
sudaryto „Ginklų fondo". Lėšos 
gali būti sukeltos per tiesiogines 
aukas ir valstybės išleistus, ga
rantuotus — „paskolos lakštus". 

Tokius lakštus valstybė galėtų 
išpirkti per 5-10 metų, mokė
dama 5% palūkanų lakštų sa
vininkams. Lakštai turėtų būti 
platinami, lietuviams Lietuvo
je ir užsienyje: Amerikoje, Ka
nadoje, Australijoje ir t.t. Esu 
tikras, kad tokie lakštai būtų 
perkami, nes užsienyje daug 
tikrų patriotų, kuriems rūpi 
Lietuvos ateitis ir jos laisvė. 
Laisva Lietuva — visų lietuvių 
garbė. 

Ta proga verta priminti Lietu
vos Seimui ir prezidentui, kad 
visai nesvarbu, kuris padarė 
gerą ar blogą veiksmą pavergto
je Lietuvoje, svarbu dabar, kai 
Lietuva laisva. Dabar yra svar
bus jos piliečių saugumas, eko
nominė gerovė ir tautos nepri
klausomybė. Būtina pakelti 
tautos norą gyventi, ir kovoti už 
būvį. Kentėjusiai 50 metų ateis
tinį persekiojimą, Lietuvos Baž
nyčia turi ateiti į moralinio 
gelbėjimo darbą. Tauta, kuri 
laužo ir atmeta Dievo įsakymus 
laužo ir gamtos dėsnius. Gam
ta keršija: savižudybėmis, negi
musių ir kitu žmonių žudymu. 
Tauta, kuri žudo pati save, ne
gali augti nei fiziniai, nei dva
siniai. Tik moraliniai stipri, 
išsimokslinusi, darbšti ir 
drausminga lietuvių tauta galės 
išplaukti iš audringos slavų 
jūros į ramų ateities uostą. 

kaip senosios nomenklatūrinės 
struktūros niekada dar nebuvo 
atidavusios tikrosios valdžios ki
toms jėgoms. Pasakojo, kaip 
skatinama apatija Lietuvos 
žmonių tarpe, neutralizuojama 
visuomenė, kad aktyviai nesi
rūpintų Lietuvos polit iniu 
gyvenimu, jos kaip valstybės 
ateitimi. Pasakojo, kaip prieš 
1993 m. rudens Seimo rinkimus 
žmonės buvo gąsdinami: jei 
„Sąjūdis" laimės, jus visus už 
vogimą kolūkyje nubaus — o 
visi vogė, užtat visi ir pabijojo. 
Dabar vykdoma privatizacija 
nėra tikroji, kuri buvo pradėta 
L a n d s b e r g į o / V a g n o r i a u s 
laikais. Dabar nomenklatūra 
leidžia saviems valdžios sluoks
niams perprivatizuoti ir tai, kas 
jau buvo privatizuota. Dabarti
nis sunkus laikas Lietuvoje, anot jo, 
tai būtina auka, kad nereiktų 
dar 10-20 metų vargti toje iš 
esmės sovietinėje santvarkoje. 
Gediminas Vagnorius nemato 
pagrindo nusivilti — Rumuni
joje dar niekad iš valdžios 
neišėjo komunistai; Lenkijos 
pavyzdys; dabar Estijos savival
dybių rinkimų rezultatai. Daug 
kur viskas per daug susimaišę, 
neaišku, kas turi valdžią. Ko
munistų grįžimas į valdžią, tai 
na tūra lus , posovietiniuose 
kraštuose regimas, reiškinys, 
kuris vėl keisis, žmonėms ko
munizmo dar kartą „atsikan-
dus". Lietuva pirmoji pradėjo 
reformų procesus, ji pirmoji iš to 
liūno ir išeis, nes dabar yra 
aišku, kas ją valdo ir kas turi 
daugumą valdžioje. Tėvynės 
sąjunga jaučiasi daug stipriau 
nei prieš pusę metų, kai buvo 
įsteigta. Rajonuose žmonės 
masiniai lanko susitikimus. Tai 
iš dalies todėl, kad valdantie
siems varžant Tėvynės sąjungos 
laisvą žodį valstybinėje TV, 
radijuje bei spaudoje, žmonės 
žino, kad juos išgirs tiktai gyvu 
žodžiu. Savo atėjimu rodo, kad 
remia reformas. Tėvynės 
sąjunga neskubins priešlaikinių 
Seimo rinkimų. Taip pat nepri
sidėjo ir neprisideda prie jokių 
streikų organizavimo ar 
visuomenės destabilizavimo 
veiksmų. Tėvynės sąjunga 
siekia, kad rinkimai j Seimą 
įvyktų, kaip numatyta — 1995 
m., tačiau kartu su savivaldybių 
rinkimais. Tėvynės sąjunga, įsi
steigusi 1993 m. gegužės 1 d. su 
800 delegatų, jau pajėgė su
šaukti visuotinį savo suvažia
vimą Vilniuje 1993 m. gruodžio 
mėn. 11-12 d., kuriame daly
vavo per 1,000 delegatų ir buvo 
užsirašiusių jau per 13,000 na
rių. Tai šiuo metu bene gausiau
sia politinė partija Lietuvoje ir 
iš valdžios negaunanti nė cen
to paramos. Kas stoja į Tėvynės 
sąjungą yra persekiojami, taigi 
dalyvavimas joje tikrai neduoda 
jokių privalumų! Tėvynės 
sąjunga yra vienintelė partija, 
kurios nomenklatūra bei 
valdančiosios struktūros negali 
valdyti. Kadangi Tėvynės 
sąjunga yra niekam nepriklau
soma, nepavaldi, ji yra tikrai 
savarankiška ir per ją prele
gentas mato naujas perspek
tyvas Lietuvai, užtat jis optimis
tiškai nusiteikęs! 

Pranešime Londono apylinkės 
lietuviams G. Vagnorius pa
brėžė augančią Tėvynės sąjun
gos įtaką Lietuvos politiniame 
gyvenime. Tai įrodo neseniai 
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praėję papildomi rinkimai į 
Seimą, kurie įvyko Kaišiado
ryse, kur LDDP buvo stipriai re
miama Cten buvo išrinktas 
Algirdas Brazauskas), tačiau 
Tėvynės sąjungos išstatytas 
kandidatas L. Sabutis pajėgė 
paka r to t ina i sur ink t i 56% 
balsų, o LDDP surinko tik 10% 
balsų. Panašūs rezultatai ir dar 
trijose vietovėse vykusiuose 
papildomuose rinkimuose. G. 
Vagnorius taip pat aiškino, kad 
dešinieji iš tikro niekada dar 
valdžios Lietuvoje neturėjo, nes 
1990 m. dešiniųjų Lietuvoje dar 
net nebuvo. 1991 m. sausio 13 
d. krizės metu perėmęs Vyriau
sybę ir ministrų kabinetą (jį 
paveldėjo ir Kazimieros Pruns
kienės). Kai pradėjus dirbti pa
aiškėjo, kas yra kas, paaiškėjo 
ir tai, kad tuometinė Aukščiau
sioji taryba nesuinteresuota, 
kad toji Vyr iausybė būtų 
pakeista. Premjerui pateikus 
tvirtinti ministrų pakeitimus, 
vos pajėgė pakeist i keletą 
ministrų. Aišku buvo ir tai, kad 
pasiekus visus vienijantį nepri
klausomybės atgavimo tikslą, 
Aukščiausioji taryba bei Sąjūdis 
pradėjo skirstytis į ideologines 
grupuotes. Apskritai Lietuvos 
žmonės yra visiškai vargo 
išsekinti. Kai kas suinteresuo
tas juos tokius ir laikyti, kad 
būtų priklausomi ir nesiprie
šintų. Anot jo. didžiausias 
šiuometinis Lietuvos žmonėms 
uždavinys — įveikti save iš 
vidaus! 

Pranešime Delhi lietuvių vi
suomenei daugiau dėmesio 
skyrė žemės ūkio klausimų 
nagrinėjimui. Kalbant apie 
LDDP pažymėjo, kad naujų 
s t ruk tūrų su sena partija 
nesukursi. 1993 m. Lietuvoje 
netrūko žemės ūkio produkcijos. 
Problema buvo ta, kad dabar
tinė Lie tuvos valdžia jos 
nesupirko! Kvietė Delhi lietu
vius ūkininkus pagalvoti, kaip 
jie verstųsi, jei, pristačius savo 
produkciją, už ją negautų atly
ginimo 4-6 mėnesius. Šiuome
tinė valdžia nuo žemdirbio yra 
visiškai nusisukusi — jis prak
tiškai paliktas Dievo valiai. Kai 
už produkciją sumoka, tai du ar 
tris kartus mažiau, nes infliacija 
iki atsiskaitymo tą pinigą jau 
„suvalgiusi". Taip žemdirbiai ir 
skursta. Ne Landsbergio laikais 
vykdoma reforma sužlugdė kai
mą Lietuvoje, bet sena sovie
tinė politika! G. Vagnorius 
tačiau turi optimistišką viziją 
dėl Lietuvos ateities — jeigu 
Lietuvai bus leista pačiai 
tvarkytis, be didžiųjų kaimynų 
iš Rytų kišimosi, jis progno
zuoja, kad Lietuva pirmoji į po
sovietinį liūną įkritusi, pirmoji 
iš jo ir galinti išlipti. 

Kalbėtoją lydėjo Tėvynės 
sąjungos Kanados skyriaus 
pirmininkas Eugenijus Čup
linskas. Tarybos nariai Vytau
tas Bi rė ta ir Gabija Pet
rauskienė. Gedimino Vagno
riaus pranešimai visuomenei 
susilaukė didžiulio dėmesio ir 
gausaus dalyvavimo. Kadangi 
smurto ir šmeižto kampanija 
prieš jį varoma pastoviai, buvo 
proga žmonėms tiesioginiai iš
klausyti paaiškinimų bei pasi
te i rau t i j i ems labiausiai 
rūpimais klausimais. 

Po susitikimo su Ontario Konservatorių partijos atstovais ir jų vadu Mike 
Harris Toronte (ii kairės): Eugenijus Čuplinskas, Kanados Tėvynes sąjungos 
skyriaus pirm., Gediminas Vagnorius. Tėvynės sąjungos valdybos pirm. iš 
Vilniaus, Tony Clementine. Antanas Rašymas, Ontario PC partijos atstovas 

Nuotr. Gabijos Petrauskienės 

Vasario 16 gimnazijos mokinė Rasa 
Markšaitytė deklamuoja vieno 
mokyklos renginio metu. 

LIETUVOS JAUNIMO 
ATEITIS 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 
Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę ir pereinant į demokrati
nio valdymosi formą, teko per
imti ir dvi kartas lietuvių, kurie 
buvo auklėjami komunistinėje 
sistemoje ir atskirti geležine 
uždanga nuo Vakarų pasaulio. 

Nėra stebėtina, kad šios dvi 
kartos yra skirtingos nuo išei
vijos Lietuvių auklėjimo ir gy
venimo laisvoje demokratijoje. 
Praeis daug laiko, kol laisvi lie
tuviai ir prievartoje gyvenę vie
ni kitus tikrai supras. 

Mūsų norima pašalinti „mes'' 
ir , jūs" sąvoka nebus lengvai 
praktiškai įgyvendinta. Vakarų 
pasaulio demokratija su savo 
teikiamomis laisvėmis turi nei
giamybių, kurios jau plačiai pa
plito Lietuvos gyventojų tarpe. 
Amerikos jaunimas su savo lais
vėmis viešame gyvenime yra 
stipriai paliestas viešosios tele
vizijos žiaurumų, pornografijos, 
žudynių ir kitos rūšies nusikal
timų. Lietuva savo spaudoje, ra
dijo ir televizijos programose 
perėmė šią žalingą jaunimui 
propagandą iš Vakarų. 

Kardinolas Vincentas Sladke
vičius, matydamas šią kenks
mingą jaunimo gyvenimui jta-
ką, paprašė Lietuvos vyriausy
bės kontroliuoti masinę viešąją 
Lietuvos spaudos, radijo ir tele
vizijos pornografijos propagandą 
ir įnešti moralinį švarumą. Savo 
pasiųstame laiške prezidentui 
Algirdui Brazauskui ir Seimui 
kardinolas sako. kad jis yra 
nustebintas Lietuvos televizijos 
pornografine lietuviška versija 
amerikiečių ..Playboy" žurnalo 
medžiaga. Lietuvos ir užsienio 
filmai su savo neigiamomis pro
gramomis auklėja ir daugina 
jaunus kriminalistus, žagin
tojus, žmonių žudikus ir kitus 
nusikaltėlius. 

Šis Lietuvos bažnytinės vado
vybės veiksmas, atkreipimas dė
mesio į Lietuvos jaunimą yra 
sveikintinas ir užsienio lietuvių 
remtinas. 

Mes jau žinome, kas vyksta 
Amerikoje, kur nekontroliuoja
mi filmai ir televizija gimdo šias 
neigiamas žmonių savybes. 
Amerikos valdžia jau atkreipė 
dėmesį ir pradėjo žygius sustab
dyti šią žalingą nusikaltimų 
eigą. 

Iš apklaustu amerikiečių, 82 
procentai pasisakė, kad televizi
ja rodo per daug žiaurumų, 70 
procentų pasisakė prieš porno
grafiją ir nešvankius žodžius. 

Ir čia, ir Lietuvoje yra reika
lingi griežti valdžios potvarkiai, 
kurie uždraustų viešą pornogra
fiją ir žiaurumus, kad jaunoji 
karta būtų auklėjama žmoniš
kumo ir artimo meilės princi
pais. 

Šie dorovės principai yra bū
tini jaunajai kartai, kuri vieną 
dieną perims Lietuvos valdžią j 
savo rankas ir duos pavyzdį ki
toms valstybėms, kad Katalikų 
Bažnyčios sukurti dorovės prin 
cipai yra reikalingi žmonijos 
gerovei ir jos tolimesnei egzis
tencijai. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖ 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis — Vasario 
16-ji iškilmingai buvo paminė
ta sekmadienį, vasario 13 d. 
Švenę išvakarėse, šeštadieni
nėje savo programoje paminėjo 
Lietuvių radijas. 

Radijo laidoje — Tautos praei
ties ir dabarties kelius api
būdino Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas. Kalba buvo palydėta 
Tautos himnu. 

Sekmadienio rytą, Šv. Kazi
miero parapijos aikštėje vėliavų 
pakėlimo iškilmėse organizuo
tai dalyvavo uniformuoti šau
liai, šaulės, ramovėnai ir biru-
t ietės, vadovaujant Juozo 
Daumanto Šaulių kuopos vadui 
Kazimierui Karužai. 

Iškilmingas šv. Mišias auko
jo ir pamokslą bažnyčioje 
pasakė kun. Adolfas Volskis. 
Mišių metu giedojo muz. Ralio 
vadovaujamas parapijos choras 
ir solistai. 

Po Mišių parapijos salėje susi
rinko keli šimtai lietuvių švęs
ti šią brangią tautai šventę. 

JAV himną sugiedojo solistas 
A. Polikaitis. Invokacija sukal
bėjo kun. Aloyzas Volskis. Įva
do žodį tarė ALTo pirmininkas 
Antanas Mažeika. 

ALTo vicepirmininkas Vytau
tas Šeštokas pravedė pagerbimą 
kovojusių ir žuvusių už Lietuvos 
laisvę. Vieninteliam šventėje 
dalyvavusiam Vyčio Kryžiaus 
kavalieriui, savanoriui pul
kininkui Jonui Andrašiūnui. 
Lietuvos konsulas Vytautas Če
kanauskas ir LDK Birutės 
draugijos pirm. Danguolė 
Navickienė prisegė gėlę. 

Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vy tau ta s Čeką 
nauskas sveikinimo žodyje nu
švietė Lietuvos gyvenimo eigą. 
ateities perspektyvas, išeivijos 
tikslus, pasiryžimus ir prie
mones padėti savo Tėvynei. 

Minėjime dalyvavęs Estijos 
generalinis garbės konsulas 
Kaak Treiman tarė žodi Estijos 
vardu. Gauti sveikinimai iš 
JAV prezidento, Californijos 
gubernatoriaus, kongresmano, 
miesto mero, ir kitų pareigūnų. 

Pagrindinė šventės kalbėtoja 
buvo Vaiva Vėbraitė iš Con-
necticut valstijos. Dalyvių plo
jimu priimta šios šventės rezo
liucija. Ją parengė ALTo ir LB 
vadovybės. Rezoliucija pasiųsta 
JAV ir Lietuvos prezidentams ir 
įtakingiems JAV valdžios parei
gūnams. 

Lituanistinės mokyklos mo
kinių rašinių konkurso premijų 

įteikimą pra^ xl LB Vakarų 
apygardos pirm. Violeta Ged
gaudienė ir mokyklos vedėja 
Marija Sandanavičiūtė-Nevv-
som. Konkurso rengėjai ir fi
nansuotojai ALTas ir Lietuvių 
Bendruomenė, įteikta Lietuvių 
fondo dovana moky'-Ja? — 1,000 
dolerių. 

Šių metų lituanistinės mo
kyklos skirtas konkurso premi
jas laimėjo: A. Baranauskaitė, 
A. Ragauskaitė, V. Gulbinaitė, 
A. Kuolas, V. Sekaitė ir P. 
Pakuckas. 

Meninę programa atliko mu
ziko V. Ralio ir ,,Spindulio" 
vadovės D. Varnienės jungtinis 
dainų ir šokių ansamblis. 

Programa puiki — įvairi, 
dainų, muzikos ir tautinių šokių 
pynė. 

Minėjimas baigtas visų daly
vių bendrai giedamu Tautos 
himnu. 

Po minėjimo parapijos apa
tinėje salėje vyko bendri pietūs, 
paruošti Genovaitės Plukienės 
ir padėjėjų. 

Minėjimą pravedė Vyt. Šeš
tokas kartu su Marija Sandana-
vičiūte-Ne\vsom. 

Bendra pastaba: Visų mūsų 
organizacijų chroniška liga — 
per ilgos kalbos, perkrautos pro
gramos ir ištęstas jų atlikimas. 
Visa tai vargina dalyvius, kurie 
pagrįstai reiškia savo nepasi
tenkinimą. Vadovybei nepalie
ka laiko pareikšti padėką ir iš
vardinti asmenis, kurie daugia-
sia dirbo, pašvęsdami ilgas 
valandas. Minėjimo ruošimui, 
nors jie ir nėra rengėjų tarpe. 

Paprastai rengėjams nedėko-
jame. Tačiau yra faktas, kad 
dviejų organizacijų pirmininkai 
ALTo — A. Mažeika ir LB Vaka
rų apygardos — V. Gedgau
dienė, buvo pagrindiniai šio 
renginio varikliai, kuriems pri
klauso visų dalyvių padėka už 
darbą ir rūpestį, rengiant šį 
mūsų tautos reikšmingiausią 
įvykį — Lietuvos Nepriklau
somybės pagrindinį minėjimą. 

Vytautas Šeš tokas 

Los Angeles Vasario 16-tos minėjimo meninės programos atlikėjai, renginio ruošėjai ir kalbėtojai. 

DAYTONA BEACH, FL 

DR. SIGITA 
RAMANAUSKIENĖ GAVO 

S T I P E N D I J A 

Mūsų te lkinyje aktyvia i 
reiškiasi viduriniosios kartos 
lietuvaitė psichologijos daktarė 
Sigita Ramanauskienė. Ji Day
tona Beach mokyklose dėsto 
psichologiją, šalia to eidama ir 
kitas pareigas. 

Dr. Sigita Ramanauskienė, 
LB Daytona Beach apylinkės 
valdybos pirmininkė, išvysčiusi 
apylinkėje naudingą veiklą, 
ruošiant susitikimus su svečiais 
iš Lietuvos (poetu aktorium 
Kęstučiu Geniu. Tėvynės sąjun
gos Lietuvos konservatoriai, 
atstovu politiniams reikalams 
dr. J. Galdiku). Poeto, aktoriaus 
Kęstučio Genio li teratūrinė 
popietė ir dr. Galdiko politinis 
pranešimas daytoniškių buvo iš
klausyti su deramu dėmesiu. 
Pirmininkei talkino valdybos 
nariai. Dr. Sigita Ramanaus
kienė yra ir JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos narė. Ji 
rūpinasi l ietuvių išeivijoje 
politiniais reikalais, liečiančiais 
Lietuvą, Floridoje, palaikydama 
ryšius su Floridos senatoriais ir 
kongreso nariais. Ji politikus in
formuoja apie daba r t inę 
Lietuvos padėtį, reiškia pagei 
davimus ir 1.1. 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
yra žinoma ir amerikiečių 
mokslininkų bei institucijų 
tarpe. Ji auklėjimo problemomis 
tariasi su amerikiečiais šių sri
čių specialistais, dalyvauja 
seminaruose, skaito paskaitas. 

Štai vėl naujas dr. Sigitos Ra
manauskienės laimėjimas. 
IREX (International Research 
and Exchanges Board), Wa-
shington, D.C.. konkurso keliu 
ji buvo išrinkta stipendininke 
vykti į Lietuvą ir ten su 
Lietuvos universitetų psicholo
gais atlikti tyrinėjimus su 
Lietuvos vaikais. 

Konkurse galėjo dalyvauti tik 
turintys daktaro laipsnį. 

Šią dr. Sigitos Ramanauskie
nės kelionę į Lietuvą finansuo
ja U.S. Department of State ir 
National Endowment for the 
Humanities. Stipendija — 2.500 
dol. Pilnas išlaikymas. 

Malonu pažymėti, kad turime 
gabių, JAV institucijų dėmesį 

atkreipiančių, mokslo žmonių. 
Tokių asmenų dėka ir Lietuva 
susilaukia įvairios pagalbos. Dr. 
Sigita Ramanauskienė į 
Lietuvą vyks šią vasarą. 

POPULIARŪS 
STIKLAINIAI 

Panevėžio stiklo fabrike gami
namus užsukamus stiklainius 
noriai perka Estijos, Latvijos, 
Baltarusijos konservų fabrikai. 
Pasirašytas kontraktas su ita
lais, kurie perka 25 mil. 
indelių — pusę per metus paga
minamos produkcijos. Dar 10 
mil. nori pirkti olandai. Mažiau
siai indeliu perka Lietuvos 
fabrikai. 

• . 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI i h 

• kepame virš 30 metų 
• siunčiame į visas JAV valstijas 
• 3 dydžiai: 5. 10 ir 15 sv. 
• laikas užsisakyti Velykoms 

Skambinkite: 
Juozu i Liūdžiui (203) 223-2380 

m VAIRUOTOJO 
• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba' 
• Vairuotojams iš Lietuvos—teises per vieną dieną 
/ t n i PROFESIONALO 
U U L VAIRUOTOJO TEISĖS 
• Išmoksi vairuoti sunkvežimj, 
• Mokymasis ir visi testai— 

L I E T U V I Š K A I ! 
• Papildomai: pavopngų 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 R e m i g i j ų 
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^ 

The Canadian 
Urban Institute 

w ii! be assisting the City of Vilnius in the 
strengthening of their land-use, environmental, 
economic and community planning funetions. We 
reąuire a bilingual individual vvith substantial 
planning e\perience to coordinate our activities 
in Vilnius. This position reąuires full-time 
residency in Vilnius for a period of preferably 
two-years. Please fax resumes to (416) 397-0276; 
attention Greg Kasting. 

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 [ šventę 
Kaina (plius ..tax"') 

Slos kainos galioja nusipir
kus btliotą iki kovo 1 d. 

Birž. 2 7 - liepos 16 
Birž. 28 - liepos 13 
Birž. 29 - liepos 20 
Birž 29 - liepos 13 
Birž. 29 - liepos 15 
Birž. 30 - liepos 20 
Liepos 4-23 iš San Francisco 

š Čikagos 
š N.Y. (JFK) 
š Miami 
š Newark (N.J.) 
š Los Angeles 
š N.Y (JFK) 
"rancisco 

$979 
$850 
$925. 
$878 

$1,164 
$850 
$975 

Tsl. 710-769-3300 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN NY 11229 
1-800-952-0119 

Kas užsako lėktuvo bilietus, 
viešbučius ir kitas paslau
gas, gauna biliotus Į šokių ir 
dainų šventę nemokamai. 

FAX 718-769-3302 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

IMEX AMERICA, INC. 
S24 State Un« Rd. 

Calumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius Lietuvoje: 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą 
Tel 7 0 1 - 6 6 6 0 0 4 9 , F«x 
706-668-6642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—S v.v. 

Firma „THE MST" 
Pagal Jūsų skoni ir pageidavimą, atlieka 
vidaus restauravimo, dekoravimo ir dažy
mo darbus. Mūsų firma, tai kokybe, grei
tis, solidumas' 

T»l. 312-736-8821 arba 
786-34*6687 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P VVANTED 

la ikau geros siuvėjos suge
bančios profesionaliai ir visapu
siškai atlikti darbą. Teirautis tel.: 
(312) 829-4740 darbo dieno
mis nuo 10 v.r. - 6 v.v. 

IEŠKO D A R B O 

Vld. amžiaus, turinti medicininį 
išsilavinimą, angliškai truputį 
kalbanti moteris ieško darbo. 

Tel. 312-776-9267 

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 ZAPOU9 
3208 V> Weet 98th Street 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 881-8854 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia ju 
reikmėms. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aDtaroa-
vimas Atidaryta pirmad.enj ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad. susikalbėsi* 
l'etuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puleski Rd. 

Ptione (312) 581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 776-1486 

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

88N SERAPINAS 708 638 2960 

RACINE KIPYKLA IR 
D1UKAT18AI 

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

Catering 
8218 8. Archer A ve. 

Chkego, IL 80838 
Tel. 881-8800 

REAL ESTATE 

M*ta 

fyifc ^ GREIT 
*" ' J PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

1312) 588-8858 
(708) 428-7181 

RIMAS L. STANKUS 
J u r g i s Januša i t i s 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiytenų ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

• -is.- GMM 

Y-ii REALMART, I N C . 
6602 S. Pulaii i , 

Chicago, U 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
įĄsroeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, miefte ir 
prrcmie*čiuo»e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100,.rfrf. 312-77S-3971 

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžininga: >r asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas -elfui. 

LAIMA JAKUŠOVIENE. 
•IguS metus užėjus: nekilnojamo 'u^o ista.gą 
(Isiand Real Estate) St Petersbu'g Beach. 
FL. daDar ;Sigijo įs ta tą Sarasota. FL M I L 
Fteaity Laima Jakušovene. L>c Real Estate 
Broker & Assoc . asmenrška' ir sąžininga-
patarnauja jvai^ų nuosavybių pirkime Pei oar 
davime Sarasota. Longpoa! Key Lideo Key 
" Siesta Key FL K'e>pk'tes 

Vvronica ..Laima" Jakusovas 
Broker 

M I L Realty 
7061 S. Tamian i Trail 

Sarasota. FL 34231 
Office: 813-927-0211 
Eva.: 813-378-5962 
F«x: 813-925-0939 

Keuno Žaliakalnyje skubiai 
parduodamas 2 a. namas. 2 
atskiri butai, didelė darbo studija 
šalia. Teirautis: (Detroit) te l . 
313-822-1169. 

OntiĮCi 21 
LB mis 

^j3Hsi ACCENT REALTY, INC 
5265 West 95th Street | 

Oak Lawn. Illinois 60453 %*• *A 

Bus. 708-636-9400 
R n . 706-423-0443 

» 
ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Parduodamas 5 mieg. namas 
ant 3 akrų žemės su prūdu: 5 min. 
iki Pas. Liet. centro; puiki aplinka 
ir privatumas. Kreiptis: te l . 
815-838-5071 

FOR R E N T 

Bridgeporte išnuomojamas 5 
kambarių butas 3 miegamieji. 
Skambinti (312) 927-2238. 

^ 

U.S. SABINOS BONOS 
IHEGREATAMERlCANj iNVESTMENT 

Į 



JAV LB Krašto Valdybos 
•octainlų " •HMHI Taryba 

27H West 7lst Street. Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 43*6909 

„ŽALIOS KORTELĖS 
LOTERIJA 
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JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pastangomis, bendra
darbiaujant su „The City of 
Chicago Commission on Human 
Relations" ir jų patariamąja 
Taryba imigracijos klausimais, 
vasario 10 d. „Seklyčioje" buvo 
suruoštas seminaras imigracijos 
klausimais. Jį pravedė Pataria
mosios Tarybos imigracijos ir 
pabėgėlių reikalams direktorė 
Mary Koblas, Birutė Jasaitienė 
ir imigracijos reikalų advokatai: 
Deborah Kartje, Douglas Bris-
tol ir Mart iną M. Keller. 
Vertėjavo Dalia Kučėnienė. 
Dalyvavo per 100 žmonių, besi
dominčių šiais klausimais. 

Seminare advokatai išdalino 
informacinę medžiagą anglų 
kalba apie imigraciją į Ameriką 
ir žalios kortelės loteriją. Jei kas 
tų informacijų norėtų gauti, 
prašome kreiptis į Socialinės 
Tarybos raštinę Čikagoje. 

Pateiksime informacijos san
trauką apie būsimą „žalios kor
telės" loteriją, nes, atrodo, tai 
žmonėms yra aktualiausia. Ta 
informacija pavadinta „Update 
on the DV-I Lottery program 
— summary of Proposed Rule", 
o įžangoje rašo, kad „The Na
tional Office of the American 
Immigration Lawers Associa-
tion" 1993 m. gruodžio 22 d. 
gavo „žalios kortelės" loterijai 
siūlomų ta isykl ių projekto 
kopiją. Yra spėliojama, kad 
galutinės priimtos taisyklės 
(finai regulation) bus paskelbtos 
kovo mėn. gale, o prašymai lo
terijoje dalyvauti, bus priimami 
galbūt gegužės mėn. Prašy
mams paduoti bus skiriamas 
vienas mėnuo — 30 dienų. Čia 
duodama pasiūlytų taisyklių 
(regulation) trumpa santrauka. 

Įstatymas skiria 1995 fiskali
niams metams 55,000 žalių kor
telių, ku r i a s t u r ė s progos 
laimėti asmenys iš viso pasau
lio. Šiam reikalui pasaulis yra 
padalintas į 6 sritis: Afrika, Azi
ja, Europa, Šiaurės Amerika 
(išskyrus Meksiką), Okeanija ir 
Pietų Amerika (su Meksika, 
Centrine Amerika ir Karibais). 
Valstybė, iš kurios į Ameriką 
per paskutinius 5 metus kasmet 
imigravo daugiau negu 50,000 
asmenų, yra laikoma „high 
admission" valstybe, o jei 
mažiau, negu 50,000 — tai 
laikoma „low admission" vals
tybe. Šalys, iš kurių didelis skai
čius asmenų imigravo į Ame
riką ir kurios yra laikomos 
„high admission" šalimis, šioje 
loterijoje negalės dalyvauti. 

JAV Aukščiausias prokuroras 
(Attorney General) nuspręs, 
kiek iš tų 6 pasaulio sričių — 
valstybių — asmenų bus leista 
imigruoti į JAV. Sprendžiant 
bus atsižvelgta, kad didesnė 
dalis tų 55,000 žalių kortelių 
atitektų šalims, kurios yra „low 
admission" sąraše. 

Visoms toms 6 sritims ir kiek
vienai valstybei bus nustatytos 
kvotos, gyventojai galės daly
vauti loterijoje ir varžytis dėl tai 
sričiai skirto žalių kortelių 
skaičiaus. Šalys, iš kurių didelis 
skaičius asmenų anksčiau imi
gravo į JAV, šioje loterijoje 
negalės dalyvauti. Aukščiausias 
p rokuroras nusp rę s , rem
damasis statistiniais duomc 
nimis ir komplikuotu matema
tiniu apskaičiavimu, kurios 
šalys dalyvaus šioje loterijoje. 
Iki šiol dar nėra oficialaus 
oranešimo nei iš Valstybės 
departamento, nei iš imigracijos 
įstaigos. 

Kas gali šioje žalios 
kortele* loterijoje 

dalyvauti? 
1. Prašytojas turi būti i i „low 

admission" šalies (ten gimęs ir 
tos šalies gyventojas). 

2. Turi turėti mažiausiai gim
nazijos, ar tam lygios mokyklos, 
išsilavinimą, arba 5 metų laike, 
prieš prašant „žalios kortelės", 
turi būti 2 metus dirbęs tokiame 
darbe, kuris reikalauja mažiau
siai 2 metų praktinio mokymosi 
ar darbo patirties. 

Toliau paaiškinama, ką reiš
kia gimnazijos ar jai lygus 
išsilavinimas. Tai yra sėkmin
gas užbaigimas, 12 metų truku
sio, mokymosi proceso, pra
dedant pradžios mokykla ir bai
giant aukštesniąja. Reikia 
tu rė t i išeito mokslo pažy
mėjimą, kuris atitiktų čia ap -
rašytam išsilavinimui. 

Naujausias „Dictionary of 
Occupational Tit les", kurį 
leidžia „The Employment and 
Training Administration, US 
Dept. of Labor", bus naudo
jamas, vertinant specifinį darbą, 
kuriam reikia mažiausiai 2 
metų praktikos a r darbo 
patirties. 

3. Žalios kortelės loterijoje 
gali dalyvauti asmenys, ne
svarbu, kur jie bebūtų: JAV ar 
savo krašte. Loterijoje gali daly
vauti ir tie, kurie į JAV atvykę 
nelegaliai. 

4. Loterijoje galima dalyvauti 
tik vieną kartą metuose. T.y. 
negalima sau ar kitiems prašy
ti daugiau, negu vieną kartą per 
metus. 

Žalios kortelės prašymui 
gaut i reikalavimai 

1. Prašymas rašomas ant pa
pras to popieriaus lapo — 
mašinėle ar aiškiai, spausdin-
tom raidėm, parašant prašančio 
pavardę, vardą, gimimo datą ir 
vietą (čia reikia parašyti mies
tą, ar kaimą, apskritį ir šalies 
pavadinimą). Taip pat, jei 
vedęs, reikia aiškiai parašyti 
žmonos/vyro ir vaikų pavardes, 
vardus, gimimo metus ir vietą 
ir dabartinį pašto gavimo 
adresą. 

2. Prašymą reikės siųsti 
adresu, kuri dar paskelbs Vals
tybės departamentas. Bus skir
tas ne mažiau 30 dienų laiko
tarpis tiems prašymams atsiųs

ti. Šiais metais pravedama žalių 
kortelių loterija 1995 m. gau
namoms kortelėms. Valstybės 
departamentas praneš laiku 
adresą ir tikslias datas pra
šymams įteikti. Tai bus išspaus- i 
dinta „Federal register" ir bus 
pranešta įvairiais būdais, kad 
informacija būtų kuo plačiau 
paskleista tiek JAV, tiek užsie
nyje. 

3. Prašymus reikės siųsti t ik 
paštu: paprastu arba oro. Jei 
siųsite telegramą, faksą ar 
bandysite įteikti asmeniškai, ar 
dar kitaip, tie prašymai bus at
mesti. 

4. Prašytojas turi rašomąja 
mašinėle ar aiškiai spausdintom -
raidėm įrašyti kairiame voko 
kampe, viršuje savo pavardę, 
vardą, adresą ir savo gimtą, 
gyvenamą kraštą. Kadangi 
vokai bus rūšiuojami į 6 grupes 
(pagal 6 sritis), yra labai 
svarbu pažymėti savo gimtąjį 
kraštą. Valstybės departa
mentas atmes vokus, kurie 
neturės reikalaujamos informa
cijos. 

5. Vokas turi būti nuo 6" iki 
9" (15 cm iki 24 cm) ilgumo ir 
nuo 3% iki 4Vfc (9 cm iki 11 cm) 
platumo. Vokai, kurie neatitiks 
šiuos išmatavimus, bus atmesti. 

Vokai bus peržiūrėti. Pra
šymai, kurie bus aiškiai surašy
ti ir turės visą reikalaujamą 
informaciją, bus patvirtinti 
tolimesnei eigai. Laimėtojams 
bus pasiųsta smulki informa
cija, ką jie turės toliau daryti, 
kad gautų žalią kortelę. JAV 
gyvenantieji galės pakeisti savo 
statusą, pvz., iš turisto į nuola
tinį gyventoją, o užsienio gyven
tojai turės kreiptis į nurodytas 
konsuliarines įstaigas. 

Keletas klausimų ir 
atsakymų dėl žalios kortelės 

loterijos 

1. Ar 16 m. jaunuolis gali 
dalyvauti žalios kortelės loteri
joje? Reikia būti baigusiam 
gimnaziją — arba 12 metų pra
dinės ir aukštesniosios mokyk
los kursą ir reikia būti tokio am
žiaus, kad galėtum dirbti. 

2. Dėl loterijos prašymus gali 
siųsti šeima visa kartu ir kiek
vienas šeimos narys atskirai, iš
skyrus tėvą ir motiną, kurios 
vardu šeimos prašymas rašytas. 

3. Kada reikalingas gimnazi
jos baigimo pažymėjimas — 
prašant ar vėliau? Kai baigsis 
loterija ir jei laimėsi, tada reikės 
pristatyti įrodomus dokumen
tus, kad turi teisę gauti žalią 
kortelę. 

# 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS 

701. 
702. 
703. 
703a. 

704. 

705. 
706. 

m. 

birželio 13-26 d.d. 
liepos 2-17 d.d. 

liepos 15-29 d.d. 
liepos 16-29 d.d. 

liepos 30 • 
rugp. 13 d.d. 

rugpjūčio 7-21 d.d. 
rugpjūčio 11-22 d.d. 

ilMm</SoMųSv«ntąUttuvoJ«lM4 
Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekanciom datom: 

Lietuva - Kopenhaga 
Lietuva - Dainų šventė - Kopenhaga 
Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija 
Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija 
(skaitant kelionę į Dainų šventę 
Kelionė po Pabaltijį 

Lietuva - Viena 
Alaska - Princese Cruises 

birželio 23, 30 d.d. 
liepos 2, 3 d.d. 

tm PvwWECR 

liepos 1 d. 
H Seettie 

birželio 30 d. 
N U 

birželio 26 d. 

Į Čikagą 
liepos 11, 13, 16, 20, 21, 23, 30 d.d. 

Į IWwaWK 
liepos 16,19, 23 d.d. 
ĮSeatte 
liepos 19 d. 
Į Lot 
liepos 17 d. 

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų. 

i i Čikagos $1,025.00 
i i Newark $ 865.00 
iiSsattle $1,140.00 
i i Los Angeles $1,140.00 

Prie kainų reikia pridėti mokesčius. 
Informacijai prašoma kreiptis tet 70t 412 J000. Darbo vai.: pirmd . 

antrd., trečd., ketvird. ir psnktd. 9 v.r. • 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r. - 1 v. p.p. 
Afneftcsit Trsvsl Servtos 9499) •• Keass Avs., 

4. Ar būtinai reikalingas gim
nazijos atestatas, ar galima nau
doti universiteto diplomą? Gim
nazijos atestatas yra minimu
mas, juo didesnis išsilavinimas 
tuo geriau. 

5. Kada ir kur reikės loterijos 
prašymus siųsti? Valstybės 
depar tamentas tvarko šią 
loteriją. Šiuo metu dar nėra 
nustatytas laikas, nei adresas, 
kur siusti prašymus. Kai Vals
tybės dept. praneš galutines 
taisykles, vietą, kur siųsti ir 
laiką, kada siųsti, informacija 
bus paskelbta spaudoje — 
„Drauge" ir kituose laik
raščiuose, per radiją. Įvairią in
formaciją teiks ir prašymus 
padės užpildyti LB Socialinių 
reikalų raštinė. 

6. Ar bus laiko pranešti apie 
loteriją artimiesiems Lietuvoje? 
Bus duotas visas mėnuo laiko, 
be to, Valstybės dept. praneš 
visoms, galinčioms loterijoje 
dalyvauti , šalims — duos 
informaciją tų kraštų spaudoje. 
Taip pat jūs galite, jei žinote 
savo artimųjų asmenines žinias 
užpildyti ir vietoje jų pasiųsti. 

7. Laimėjus žalią kortelę ir 
tvarkant dokumentus bus rei
kalaujama pažymėjimo, kad 
asmuo tur i darbo gavimo 
užtikrinimą JAV. Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms tai 
sunku gauti. Ką daryti? Jei 
laimėsite loterijoje žalią kortelę, 
reikės turėti pažymėjimą, kad 
turite pažadą darbui JAV. Tuo 
turite rūpintis per pažintis ar 
pats asmeniškai. 

8. Išlošus žalią kortelę, kur 
reikės važiuoti ją atsiimti? Dar 
tas nėra žinoma ir nėra paskelb
ta. Seniau žalios kortelės laimė
tojai turėjo važiuoti atsiimti į 
Suomiją, o vėliau į Lenkiją. 
Norima ir kalbama, kad galbūt 
galės tai būti daroma Vilniaus 
ambasadoje. Bet tai nėra dar 
tikra ir oficialu. 

9. Ar advokatas gali padėti 
laimėti loterijoje žalią kortelę? 
Joks advokatas negali padidinti 
galimybės jums laimėti žalią 
kortelę. Tai yra loterija! Tei
singas advokatas gali Jums 
duoti tik informaciją, kurią mes 
čia pateikėme. Saugokitės 
asmenų, kurie nori iš to pasi
pelnyti. Jie nepadidins jums 
galimybės laimėti žalią kortelę. 
Visa informacija yra teikiama 
veltui, o pasiųsti prašymą 
kainuoja tik pašto ženkliukas! 

(Bus daugiau1 

• Dovana, kur ia gavėjas 
džiaugsis visus metus: ..Drau
go" prenumerata. 

D R A U G O " R Ė M Ė J A I DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. vasario mėn. 26 d. 

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

10 dol. Algis Tonkūnas, Up-
land, CA; Antanas Pinkus, Los 
Angeles, CA; Leontina Zavis-
kas, Manchester, CT; Pranas 
Zaranka, Redford, MI: Vitas 
Bernadisius, Orland Park, IL; 
Antanas Valančius, Worcester, 
MA; Teresė Turkevičius, Hot 
Springs, AR; Albinas Andrusai-
tis, Detroit, MI; Jūratė Sayus. 
Warren, MI; Kazys Mačiulis. 
Lindenwold, NJ; Marcelė 
Uksas, Pasadena, CA; Bronius 
Satkūnas, North Canton. CT; 
Rita ir Audrius Rušėnas. 
Worth, IL; Tekle Bogusas, 
South Boston, MA; Regina 
Juškaitė, Detroit, MI; Chris Ki
kutis, Collinsville, IL; Emily 
Tutlys, Arlington, VVA; Donatas 
Uogintas, Oak Lawn, IL; Elena 
J. Juknevičius, Chicago, IL; A. 
J. Kuprenas, Rncho Pls Vrds; 
CA; Salomėja Saliamonas. 
Hartford, CT; Vida Brakauskas, 
Glendale Heights, IL; Albina 
Lingienė, Redford, MI; Ona 
Plečkaitis, New Britain, CT; 
Jonas Krutulis, Chicago, IL; Te-
resa Bakanas, Chester, PA; 
Kazys Griauzdė, North River
side, IL; Algimantas Kubilius, 
Chicago, IL; Algis Josmantas, 
Holland, MI; Maria Dymša, Hot 
Springs, Ar; Valeria Spirikaitis. 
Euclid, OH; Adolfas Lingis, 
Miami Beach, FL; I. Burkaus-
kas, Chicago, IL; Povilas Ur
bonas, Chicago, IL; A. Izokaitis, 
Oak Forest, IL: Ona Daškevičie
nė, Chicago, IL; Pranas Bal
čiūnas, Chicago, IL; Simon 
Naujokas, Chicago, IL; Juozas 
Vieraitis, Chicago, IL; Juozas 
Baranauskas, Dovvners Grove. 
IL; Juozas Pultinevičius. 
Omaha, NE; Stasys Petrauskas. 
Detroit, MI; Vaclovas Jako-
vickas, Palos Hills, IL: Alfonsas 
Zdanys. Nevvington, CT: A. Ka
valiūnas, Culver. IN: Juozas 
Ruokis, Brockton, MA: Terese 
Jakelaitis. VVoodhaven, NY: 
Bronė Grybauskas, Dovvners 
Grove, IL; Romualdas Šerėnas. 
Burbank, IL; Marija Arcisaus-
kas, Orland Park, IL; Robertas 
Tamulionis, St. Petersburg 
Beach. FL; Viktoras Palunas. 
Akron, OH; Pranas Grušas. 
Agoura Hills, CA; dr. Leonas P. 
Šulas, Chicago, IL; Julius Jaru-
laitis, Royal Oak, MI: Joe Ignai-
tis, Cupertino. CA: dr. Gedas 
Grinis. St. Petersburg Beach. 
FL; Vytautas Kaveckas. Oak 

Lawn, IL; Regina Petrauskas, 
Dearborn Heights, MI; Gene 
Vosylius, Chicago, IL; Zenonas 
Lukauskas, Kenosha, WI: Eglė 
ir Algis Garsys, Tampa. FL; 
Edvvardas Stepas, VVilloughby 
Hills, OH; Liudas Medelis, Sun 
City, CA. Birutė ir Algis Pra-
sauskas, Lomita, CA; Veronika 
Kiznis, Rockford, IL; Algis Lie-
pinaitis, Riverside. IL: Pranas 
Gustas, Sun City, CA: P. Alek
sa. Hickory Hills, IL; Anastazi
ja Petrauskas, Chicago, IL; 
V. Akelaitis, Cleveland. OH: J. 
Mikelionis, Seattle. VVA; Rimas 
Černius. La Grange Park. IL: 
Joseph Miecius, Chicago, IL; 

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

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. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

312-434-9766 We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (cataring) 

talman 
delicatessen 
Valgis Catering 

Skaniausi l ie tuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikaqoie' 

2624 We$t 69th Street. Chicago. IL 60629 

Julius Zivatkauskas, Chicago, 
IL; Marija Milisauskas, Ke
nosha, WI; Vladas Bielinis, Hot 
Springs, AR; Edmundas Sven-
tickas, Livonia, MI; Antanas 
Gruzdys, St. Petersburg Beach, 
FL; Ona Dainis. Chicago, IL; 
Česlovas Kiliulis, Lexington. 
MA; Anita Leksas, VVestern 
Springs, LL: Monika Razutis, 
Springfield. IL; John Samaitis. 
Hot Springs, AR; Jonas Dapkus, 
Hartford, CT; V. ir O. Petravi
čius, a.a. Zigmo Lirgomerio at
minimui, Kenosha, WI; Alfon
sas Venslovas, La Grange, IL; 
Vincas Kežinaitis, Hamilton. 
Kanada. 

w*#SS« 
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Prof. dr. 
MARIJAI GIMBUTIENEI 

mirus, jos dukroms ir kitiems gimi
nėms, a r t i m i e s i e m s nuoš i rdž i ą 
užuojautą reiškia 

Los Angeles Dailiųjų Menų 
Klubo nariai 

Po ilgos ir sunkios ligos Lietuvoje mirus 

A.+A. 
ALBINUI EIDINTUI 

jo sūnų, savo mokslinį bendradarbį dr. ALFONSĄ 
EIDINTĄ, Lietuvos Respublikos Ambasadorių Wa-
shingtone, ir jo motiną, velionio žmoną, BRONE, 
nuoširdžiai užjaučia 

Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centras Chicagoje 

A. t A. 
ALBINUI EIDINTUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnui, J.E. dr. ALFONSUI EIDIN
TUI, Lietuvos Respublikos ambasadoriui JAV ir jo 
šeimai gilią užuojautą reiškia 

JA V LB Lemonto apylinkės valdyba 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

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

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

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

1-312-525-0440 OR 1-512-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL D I R E C T O R S 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL D I R E C T O R S 

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

TALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
I.EMOVT 12401 S ARCHER AVE (k DERBY RD ) 
I FMON'T LOCATION OPEN1NG JANUARY 1994 

ALL P H O N E S 
C H I C A G O 1-312-476-2345 

CHICAGO k SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
J o n i š k i e č i ų L a b d a r y b ė s ir 

kultūros klubo susi r inkimas 
įvyks antradienį , kovo 1 d., 1 
vai . po pietų Ziggy Kojak sve
tainėje, 4500 S. Ta lman Ave. 
Kviečiame visus na r ius at
si lankyti , nes y ra daug svarbių 
reikalų aptar t i . 

„ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j a 
p r a n e š a , jog visi Everes to 
kalendoriai, kurie buvo gaut i iš 
Vilniaus „Atgimimo" redakto
riaus, pagerbiant Vlado Vit
kausko žygį, nugalėjus Hima
lajų viršūnes, y r a išparduoti . 
Tačiau gal ima gaut i reprezen
tacinį „Li thuania in the world" 
žurnalą anglų kalboje, kur į lei
džia ir redaguoja Stasys Ka-
šauskas, o spausdina „Spin
dulio" spaustuvė Kaune. Vieno 
numerio kaina 3.00 dol. Per
siuntimo išlaidoms dar re ik ia 
pridėti 1.50 dol., viso 4.50 dol. 
Tą žurnalą verta įsigyti ir su juo 
supažindinti k i ta taučius . Čekį 
išrašyti Draugo pavadinimu. 

A m e r i k o s R a u d o n a s i s Kry
ž ius dėkoja mūsų dienraščiui, 
kad t a ip greitai atsiliepė jo 
paieškomas asmuo. Stebimasi, 
kad mūsų dienraštis yra plačiai 
pasklidęs, nes atsiliepimų gauta 
net iš Arizonos ir kitur. Paska
t intas šio greito pasisekimo 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
nori suras t i dar du asmenis . 

Paieškoma M a r t a P a u l i k s 
(gali bū t i ir Paulikas) ir jos 
brolis E n d r i u s K a s p a r a i t i s , 
kilę iš Varnaičių kaimo Lietu
voje. Je igu kas žino apie šiuos 
asmenis, prašoma kreiptis į 
American Red Cross (Čikagoje* 
te l . 312-440-2186 arba 312--
440-2000. Įstaigos adresas yra: 
American Red Cross, Mid-Ame-
rica Chapter , 43 East Ohio St.. 
Chicago, IL 60611. 

x K v i e č i a m e a t s i l a n k y t i į 
p a r o d ą „ P a n e v ė ž i o p a r t i 
z a n a i , 1945-1950" Nuotraukos 
iš Žaliosios Girios part izanų 
nuotraukos archyvo. Paroda 
vyks š.m. vasario 26 - kovo 13 
Lietuvių Dailės Muziejuje, Le-
mont , IL. A t i d a r y m a s šeš
tadienį, v a s a r i o 26, 7 v .v . — 9 
v.v . 

(ak) 

x Dan t i s t a s E u g e n e C. Dec
k e r , D D S , P.C., pirmas apy
l inkė je su N o r t h w e s t e r n 
universiteto diplomu, savo Oak 
Lawn kabinete, 4547 W. 103 
St. , l ietuviams sutvarkys dan
t is už labai žemą kainą. Pacien
ta i pri imami absoliučiai punk
tualiai . Susi tar imui (kalbėti 
angliškai) tel . 708-422-8260. 

(sk) 

Dei teisinių patarimų 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės j advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, PC. 
25 Northwe*e Pf. Blvd., Stiite 550 

Eik Grove V'iJlage, IL 60007 
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4*03 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lie tuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 77S^»00 
Valandos pagal susitarimą 

Vyresn ių jų l i e tuv ių centre, 
Seklyčioje, kovo 2 d., trečia
dienį, 2 vai. po pietų bus rodoma 
vaizdajuostė „Kitoks žvilgsnis j 
Lietuvą". Ją paruošė dr . J. Sei-
but is . Po programos — bendri 
pietūs. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami, ypač tie, kur ie dar 
nė ra atsi lankę į šias jaukias 
trečiadienių popietes. Tai gera 
proga susipažinti su bendra
amžiais, porą valandų praleisti 
smagioje draugijoje ir linksmo
je nuotaikoje. 

J u o z a s Mikel ionis , Seattle, 
WA, kuris visados nuo sausio 
pirmos iki kitų metų sausio pir
mos dienos užsimoka už laik
raščio šeštadienio prenumeratą, 
i r šiais metais a t s iuntė už 
švenčių sveikinimo korteles ir 
kalendorių ir dar savo auką 80 
dolerių. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą l ietuviškam dien
raščiui. 

P r a n a s Mickev ič ius , Wa-
sau, WI, „Draugo" administra
cijai rašo, jog mūsų dienraštį 
gauna vis pavėluotai. Dažnai 
negauna visų numerių arba 
g a u n a t ik v ieną s a v a i t ė s 
numerį . Šia proga galime pra
nešti , jog neseniai įvykusiame 
Pašto seminare Čikagoje tie 
klausimai buvo keliami ne tik 
mūsų, bet ir vokiečių, kurie taip 
pat skundėsi nereguliariu jų 
l a ik rašč io p r i s t a t y m u Wis-
consino vokiečiams. Labai pana
šiai kalbėjo lenkai ir slovakai. 
„Draugas" yra kas vakarą re
guliariai pristatomas j paštą, 
taigi kiekvienos dienos laida iš
vežama, ją tik išspausdinus. 
At idavus laikraščių s iuntas 
paštui, mes nebeturime kontro
lės. „Draugo" administracija 
daro nuolatinius žygius Čikagos 
centriniame pašte ir vis gauna 
pažadus, kad bus geriau, tačiau 
be rezultatų. 

x „ P i l ė n ų " o p e r o s spek
taklio, kuris bus b a l a n d ž i o 17 
d., 3 va i . popie t , Mortono mo
kyklos salėje, bilietai j au gau
nami Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st. St., Chicago, IL 60629. 
Telefonas (312) 471-1424. Bilie-
taų kainos 35, 25, 20 ir 12 dol. 
Vaznelių — Gifts International 
krautuvė atidaryta tik antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai . popiet. Bilietus galima 
užsisakyti ir paštu, t ik reikia 
pas iųs t i a t i t i nkamai sumai 
čekį: L i t h u a n i a n O p e r a Co., 
I n c . 

(sk) 

x P a s a u l i o Lietuvių cen t ro 
naujas narys - P L B FONDAS, 
Grand Rapids, MI - 2,000 dol 
Savo įnašą 2,000 dol. padidino 
dr . A. ir A. Razmai, Palos Park, 
IL. Nuoširdžiai dėkojame auko
tojams. 

(sk) 

x „ P e n s i n i n k o " ž u r n a l ą . 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei 
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL 60629. Prenu 
mera ta metams JAV-bėse $15, 
Kanadoje ir Europoje n u o š.m. 
k o v o 1 d. — $25. Išeina vieną 
kar tą į mėnesį. Tai vertinga 
dovana įvairiomis progomis. 

(sk) 

x P l a n u o k i t e iš a n k s t o da
lyvau t i šaunioje madų parodoje 
„Skambėk, pavasarėl i" ir pa
remkite lietuvių Montessori mo
kyklėles — Žiburėli ir Vaikų na
melius. Paroda įvyks k o v o 13 
d., 12 vai . p . p . Lex ing ton 
H o u s e . Bilietus (30 dol. asme
niui) galima užsisakyti pas V. 
S l a p š i e n ę (Žiburė l i s ) , tel . 
708-968-3057 ir J . Žukauskienę 
(Vaikų nameliai), t e l . 708 -
771-8617. 

(sk) 

DRAUGO FONDO VAJUS 

Garsieji „Skambėk, pavasarėli" — Montessori mokyklėlių Čikagoje ir apylinkėse — madų parodos 
modeliuotojai pernykštėje parodoje. Šie „profesionalai", be abejo, pasirodys ir kovo 13 d. Lexing-
ton House restorano patalpose, kur ruošiama paroda. 

VASARIO 16-JI T Ė V I Š K Ė S 
P A R A P I J O J E 

Per 40 metų ir Čikagos lietu
vių evangelikų-liuteronų Tė
viškės parapi j iečia i paka r 
totinai Vasario 16-sios proga 
maldavo Dievą: „O Dieve, ser
gėk tėvų žemę apvaizda savo tė
viškai šventa", kol pagal iau ji 
gali vėi atsikvėpti laisve. Bet i r 
šiais metais dar su t a pačia 
giesme jie prašė Dievo, kad J i s 
ir toliau jai t iestų vienybės ir 
sandoros kelius, muz. Arūnui 

Kaziuko m u g ė Jaunimo cen
tre vyks sekmadienį, kovo 6 d. 
Atidarymas — 10:15 v.r. Čika
gos skauta i , -ės kvieč ia vi
suomenę atsilankyti ir j aunimo 
veiklą paremti įsigyjant įvairiu 
rankdarbių, tautodai lės dir
binių, knygų, plokštelių ir kt. 
Laimėjimų lentynose gausu 
vertingų laimikių. Valgykloje — 
karš t i l ie tuvišk i p i e t ū s , o 
kavinėse — gardūs tortai ir 
kava. Daug įdomybių va ikams 
ir suaugusiems. Visi laukiami. 

x LITUANICA C & C INC. 
pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikie t iško mais to 
rinkinys 42 s v — $69. 6607 S. 
P u l a s k i Rd., C h i c a g o , IL 
60629. Tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 

x J u o z a s B a c e v i č i u s pa
tarnaus Income Tax. namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Ave. , C h i c a g o , (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel. (312) 847-7747. 

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

m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imi r Memor ia l s , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r ink imą: m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų page idav imą — 
brėžinius. Prieš pas ta tan t pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas , kaip 
buvo jūsų pageidauta. S a v . Li
lija i r Vi l imas Ne l sona i . Tel . 
312-233-6335. 

(sk) 

x D Ė M E S I O V I D E O A P A 
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E K V A D E O . Su 
moderniausia „digi tal" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mtfc 4 adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE., C H I C A G O , I L 
60809. Tel . 312-927-9091. S a v . 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

Kaminskui pr i tar iant vargo
nais. Šia p roga iškilmingoji 
valanda bažnyčioje buvo dar pa
b r ė ž t a muz . Ričardo Šoko 
paruošto ir vadovaujamo parapi
jos choro giedojimu, a t l i ekant 
Alfonso Mikulskio „O Dieve 
ger iaus ias" i r Jean Sibelius 
simfonijos , , F i n n l a n d i a " iš
t r auką „Nur imk , širdie". Jos 
garsa i klausytojus nukėlė į 
ežerais ir giriomis nusagstytąją 
suomių šalį, kurios gyvento
jams , ka ip i r l ietuviams, teko 
taip pa t ilgai kovoti už savo 
šalies laisvę. 

Vėliau parapijos salėje buvo 
praves tas a t i t i nkamas šventės 
minėjimas su t rumpa menine 
programa. Čia Tėviškės parapi
jos tarybos p i rmininkas Kaspa
ras Vaišvila pasveikino visus, 
ta ip gausia i atvykusiuosius į 
minėjimą, ir pakvietė giedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Po h imnų Tėviškės parapijos 
klebonas vysk. Hansas Dumpys 
sukalbėjo invokaciją. 

x S k u b i a i i r t a i s y k l i n g a i 
užpildau „income t a x " formas. 
Reikalui esant , atvažiuoju į 
namus . G. P r a n s k e v i č i u s , tel . 
708-056-2550. 

(sk) 

x Algis Luneckas , turįs ilgų 
metų patyr imą, padės jums 
užpildyti „income tax" formas. 
Dirba šeštadienais, Marąuette 
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, te l . 312-7784)800. 

(sk) 

x S A G I L ' S r e s t o r a n a s y ra 
l ietuviška valgykla su daugybe 
skaniaus ių l ie tuviškų patie
kalų. Nea t s i l ankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai gal i te pas m u s papietaut i . 
Sav. I . N a u j o k i e n ė . „ S a g i l ' s ' \ 
6814 W. 87 S t . , B u r b a n k , I L 
60459, t e l . 708-598-0685. 

(sk) 

x O p t i c a l S t u d i o , 2620 W. 
71st St . , C h i c a g o , I L 60629, 
te l . 312-7786766. Kreipt is į Al 
doną Kaminsk ienę . 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. P i r m a d . i r a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x G r e i t p a r d u o d u v i enos i r 
dvie jų š e i m ų n a m u s Chicago-
je ir apyl inkėse. Skambinki te 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimaa 
S t a n k u s , tel. (312) 566-5959 ar

ba (708) 425*7161. 
(sk) 

x Ba l t i c M o n u m e n t ą , Inc . , 
2621 W. 71 St ree t , Chicago, IL. 
Tel . (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminkla i , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x L i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų k r a š t ų 
Kreipt is pas A. Laurait į , A. St 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
A s h l a n d Ave. , Chicago, IL 
60609. Te l . 1-312423-9191. 

(sk) 

Meninės d a l i e s a t l i k i m u 
Aldona Buntinaitė buvo pasi
r inkus i iš Vydūno kūrybos 
„Kūrėjų ir kūrėjaičių maldą". 
Muz. Ričardas Šokas buvo jos 
akompaniatorius. Toliau Erika 
Vinklerytė skambiu balsu per
skai tė Dovydaitienės eilėraštį 
apie tėvynę, o Erikas Mikaitis 
popie tę pa įva i r ino smuiku , 
atlikdamas vieną A. Correlli 
kūrinį. Taip iš žodžių ir muzikos 
garsų supintoji meninė dalis 
užsibaigė, o po jos buvo pakvies
tas , iš Lietuvos atvykęs ir Il
linois universitete stažuojantis, 
Regimantas Tamošaitis tarti 
žodį. Prelegentas šiai progai 
buvo pasirinkęs temą: „Laisvės 
idėja ir Vydūnas" , kurioje 
vyravo žmogaus dvasingumo 
mint is . 

Nors pamaldose kiek anks
čiau girdėjome kun. Hanso 
Dumpio pamoksle iškeltąją cita
tą, kad žmogus ne vien duona 
minta , bet po tokių gilių prele
gento Regimanto Tamošaičio 
minčių apie žmogaus dvasin
gumą, vis vien ir duonos alkis 
jau buvo jaučiamas, ypač ma
tant šeimininkes jau laukian
čias su pietumis. Tad po paskai
tos ir vysk. Hanso Dumpio su
kalbėtos stalo maldos, visi 
vaišinosi Mėtos Meierienės, An-
nos Galinaitienės , Idos Jonušai-
t ienės ir jų padėjėjų paruoštais 
valgiais. 0 po pietų dar ilgai visi 
šnekučiavosi savo ir Lietuvos 
reikalais. 

v.b. 

PAVASARIO 
BELAUKIANT 

Ir vėl pas m u s pasireiškė šal
t a žiemužė, s iaučiant vėjams ir 
sniegui. Kur pasidėti, k u r pa
bėgti nuo tų šalčių ir pūgų? 
Nereikia keliauti labai toli . bet 
reikia palaukti iki kovo 13 
dienos, kur vaikučiai, ka ip pir
mieji pavasario žiedai, išsiskleis 
prieš publikos akis , modeliuo
dami pavasarines madas lietu
vių Montessori mokyklėlių 
madų parodoje. Simboliškai ši 
paroda pavadinta „Skambėk, 
pavasarėli". 

Salėje patariama būti j au 12 
vai. dieną, nes bus galima 
pasišnekučiuoti, pabendrauti su 
pažįstamais i r tuo metu gal 
laimėti gražią dovaną pirma
jame laimėjimų rate. Laimėtojų 
laukia fantai, dovanoti krau
tuvių, plaukų šukavimo salonų 
ir pan. Po to — 1 vai. — laukia 
pietūs. Šeimininkės juos ypač 
įvertins, nes pačioms nebereikės 
tą sekmadienį pietų gaminti, 
indų plauti. Po pietų pakaks tik 
atsilošti patogiai kėdėje ir ste
bėti madų parodos spektaklį. 

Rūba i su r ink t i iš įvairių 
šaunių krautuvių (Bellisimo, 
Sashe Boutiųue, Andree Bridal 
Boutiąue, vyram — Kuppen-
heimer, vaikams — Rambler). 
Juos modeliuos būrys nemažiau 
šaunių ponių ir panelių: Alė 
Lelienė, Dalia Bilaišytė, Irena 
Senkevičienė, Rū ta Kirkienė, 
Daina Goliszewski, Kristina 
Razmienė, Laura Vaičekaus-

Suprasdami Draugo fondo 
reikšmę tolimesniam pastoviam 
dienraščio „Draugo" leidimui, 
a t s iun tė fondo nario bei rėmėjo 
aukas : 

D r a u g o F o n d o n a r i a i 

P o 1,000 doler ių : 
Juozas Karklys, Tucson, AZ. 

P o 300 doler ių: 
Ada Skučas, Beverly Hills, 

CA. 
P o 250 doler ių: 
Danu tė Šulskienė, Omaha, 

NE. 
P o 200 doler ių: 

G a b r i e l ė i r B e n e d i k t a s 
Ročkus, M.D., Oak Pa rk , IL. 

Faus t ina ir Mečys Mackevi
čius, Lockport, IL. 

A. i r V. Martis, Chicago, IL. 
Vida ir Jonas Maleiška, West-

mont, IL. 
Marija Titienė, Cleveland, 

OH. 
Vincas Šalčiūnas, Port St. Lu-

cie, FL. 
Stasė ir Vytas Macys, Chip-

ley, FL. 
Alfonsas ir Antan ina Lepars-

kai, Warren, MI. 
Vi ta ir Benedik tas Neve-

rauskai , Sterling Hts . MI. 
Ada Poderienė, Southfield, 

MI. 
Aldona ir Bronius Underys, 

Chicago, IL. 

kienė, Vakarė Valat ienė, Irena 
Bagdady. Neįmanoma apsieiti 
ir be kelių šaunuolių vyrų: Gin
taro Aukštuolio. Bryan Bag
dady. Pauliaus Rago, Edžio 
Razmos... 

Be tų įdomybių dar bus įpinti 
„Spindulio"' taut in ia i šokiai, 
Vaikų namelių ir Žiburėlio mo
kyklėlių pasirodymai ir t.t., o 
ant rame laimėjimų rate surink
ta t ikrai vertingų dovanų, pvz., 
dviem asmenims pietūs „Spirit 
of Chicago Cruise Boat" , arba 
savaitgalis dviem Radisson vieš
butyje. 

Natal i ja Stukienė ir Asta 
Razmienė iš Žiburėlio vado
vauja ir su visu komitetu iš 
abiejų mokyklėlių dirba, kad 
popietė būtų maloni ir patrauk
li. N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e 
paremti mūsų mokyklėles savo 
gausiu dalyvavimu „Skambėk, 
pavasarėl i" madų parodoje. 

Silvija R a d v i l i e n ė 

Biru tė ir Juozas Briedis , 
Chicago, IL. 

Helen Schanel, Wood Dale, 
IL. 

Aldona ir Vladas Stropus, Le-
mont, IL. 

Stasė Kazlas, Chicago, IL. 
Augustinas VarŠkys, Chicago, 

IL. 
Nemira Šumskis, Chicago, IL. 
Salomėja ir Henr ikas Idzelis, 

Cleveland, OH. 
Ina Užgirienė, Worchester, 

MA. 
Drs. Dalia i r Leonas Šulas, 

Portage, WL 
Veronika Pavilionis, Sun City 

West, AZ. 
Liucija ir Severinas Krutuliai, 

Darien, IL. 
Petras Grina, Neshanic Sta-

tion, N.J . 
Marija ir Leonas Bajoriūnai, 

Pompano Beach, FL. 
Elena Skladai tytė , Water-

bury, CT. 
Bronė ir Albertas Kremeris , 

Palos Hts. , IL. 
Šarūnas ir Vida Rimai, River-

side, IL. 
Adelė ir Kazys Lietuvninkas, 

Hickory Hills, IL. 
JAV LB Michiana apylinkės 

valdyba, IN. 

D r a u g o F o n d o r ė m ė j a i 

P o 150 do le r ių ; 
Violeta ir Algis S t r i k a s , 

L^Grange, IL. 
P o 100 do le r ių ; 

Alfonsas l i e k i s , D a y t o n a 
Beach, FL. 

Danguo lė Š p a k e v i č i u s , 
Houston, TX. 

Saulius Jankauskas , Long-
wood, FL. 

ASS Vydūno Fondas, Inc., 
Chicago, IL. 

Feliksas Klimaitis, Cleveland, 
OH. 

Ona J u n k e r i e n ė , Melrose 
P a r k , I L . 

Romas A. S h a t a s , Sunny 
Hills, FL. 

Prelatas Vytautas Balčiūnas, 
Putnam, CT. 

Aleksandra ir Liudas Sagys, 
Lyndhurst, OH. 

John Radas, Livonia, MI. 
Kazys Baltr imait is , Toronto, 

Canada. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 

už paramą Draugo fondui. 
B r o n i u s J u o d e l i s 

Iždininkas 

Čikagos aukštesniosios lit. mokyklos mokiniai Indrė Žukauskaitė ir Rytis 
Dumbrys skaitė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą vasario 13 d. 
įvykusiame Vasario 16-sios minėjime Čikagoje. 

Nuotr J . Tamulaičio 

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

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 VV. 63rd St.. Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 


