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Žinios iš Lietuvos - Elta 

Lietuvos RTV prašo 
šelpti Rusijos TV stotį 

Vilnius, balandžio 8 d. (Elta) 
— Valstybinės Lietuvos radijo ir 
televizijos valdyba kreipėsi i vy
riausybę su pasiūlymu skir t i 
lėšų „Ostankino" televizijos 
kompanijos ir „Majak" radijo 
stoties programų transl iaci ja i 
Lietuvoje, nes š ios s to tys at
sisako apsimokėti už t rans l ia
vimo laiką Lietuvos įmonei. Tai 
penktadieni spaudos konferen
cijoje Seimo rūmuose p ranešė 
valdybos p i rmin inkas Gedimi
n a s Ilgūnas. 

Jei vyriausybė p r i t a r tų siūly
mui . „Os tank ino" p rograma 
būtų matoma t rumpiau , ne i iki 
šiol: kasdien nuo 18 valandos iki 
programos pabaigos arba 4 5 va
landas per savai tę . Tai per 
metus kainuotu apie 800.000 
litų. 

. . M a j a k o " r a d i j o s t o t i e s 
programas siūloma t rans l iuot i 
t i k ultra trumposiomis bango
mis kasdien nuo 7 iki 24 va
landos. 

Trumpinti programą a r visai 
a t s i saky t i , . O s t a n k i n o " pa
slaugų verčia tai, k a d kompani
j a , anksčiau mokėjusi už savo 
programų transl iavimą Lietu
vos teritorijoje, a t s i s a k ė tai 
daryti . Šiuo metu Rusijos kom
panija yra gerokai įsiskolinusi 
Lietuvos ryš in inkams. 

Laisvu laiku antrąjį TV kana
lą, kuriuo buvo t rans l iuojamos 
t i k ..Ostankino" laidos, p l anuo 
j a m a konkurso kel iu išnuomoti 
šal ies privačioms televizijos 
stotims. 

Atvyks ta v y r i a u s i a s Angl i jos 
Bažnyčios v y s k u p a s 

Balandžio 9 d. į Lietuvą at
vyksta vyriausias Anglijos Baž
nyčios (anglikonų) vyskupas . 
Canterbury ark ivyskupas dak
t a r a s George Carey. Arkivys
kupą lydės žmona, d u vyskupai 
ir du patarėjai. 

Vilniuje arkivyskupas Ca rey 
s u s i t i k s su v y s k u p u J o n u 
Kalvanu, kitais L iu te ronų baž
nyčios atstovais, t a i p p a t su 
Vilniaus arkivyskupu metropo
l i tu Audriu Juozu Bačkiu, su 
pravoslavų arkivyskupu Chri -
zostomu. Vyriausiąjį Anglijos 
Bažnyčios vyskupą George Ca
rey priims Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas . 

Balandžio 9 d. ark. George Ca
rey dalyvaus ekumeninėse pa
maldose Vilniaus un ive r s i t e to 
Šventų Jonų bažnyčioje. Pr ieš 
vakar ienę Can te rbury a rk i 
vyskupas inauguruos į sure
montuotą pastatą (Vi lnius , An
takalnio 2) persikėlusios Bri 
tanijos ambasados darbą, pa
šventins patalpas. 

Balandžio 10 d., pakel iui į 
Rygą, ark. dr. George Ca rey 
aplankys Kryžių kalną . 

J Lietuvą Canterbury ;irki 
vyskupas atvyksta kaip Lie
t u v o s Liuteronų Bažnyč ios 
svečias. Lietuvoje y r a užregis
truotos 52 Evangelikų liuteronu 
bendruomenės, jas ap t a rnau ja 

12 dvasininkų, kitos bendruo
menės savo kunigų šiuo metu 
ne tur i . 

Lietuvos l iuteronai t u r i šešis 
g a i l e s t i n g u m o fondus, savo 
leidyklą, leidžia la ikraščius 
, ,Keleivis" , „Lietuvos evan
gelikų kel ias" , . .Kauno liute
rona i" , „Mūsų žinios". 

Vilniuje, Vokiečių gatvėje 
ba ig iama restauruoti evange
likų l iuteronų bažnyčia ir para
pijos pas ta t a i . Parapijos salėje 
sekmadienia is j a u vyksta pa
m a l d o s , r e n g i a m o s biblijos 
studijos, veikia sekmadieninė 
mokykla . Vi lniaus l iuteronai 
y ra įsteigę labdaros valgyklą ir 
l abdaros va is t inę , gailest in
gumo fondas globoja 78 žmones, 
t a rp k u r i ų y ra ir visiškai pa
liegusių, nesikeliančių iš lovos 
vargšų. 

Užbaigus restauracijos darbus 
Vilniaus liuteronų parapijos pa
s ta tuose bus biblioteka, choro 
studija, išsiplės kultūrino ir 
gai les t ingumo veikla. 

M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
l a n k ė s i K a u n e 

Penktadienį Kauno miesto 
valdyboje minis t ras pirminin
kas Adolfas Šleževičius susitiko 
su kauniečiais . Pagrindinė juos 
j aud inan t i problema — savinin
kų, susigrąžinančių sau gyvena
muosius namus , ir tuose na
muose gyvenančių nuomininkų 
san tyk ia i . 

Į premjerą kreipėsi kaunie
čiai, prašydami indeksuoti indė
lius Taupomajame Banke, su
teikt i l engva t in ius kreditus ar
ba paskolas, grąžinti anksčiau 
pr iklausiusią žemę, finansuoti 
Šilainių gyvenamojo rajono poli
kl inikos statybą. 

Vė l i au premjeras l ankės i 
„Bangos" akcinėje bendrovėje, 
sus i t iko su jos darbuotojais. 

Po p ie tų A. Šleževičius su
sitiko su LDDP Kauno miesto 
aktyvu, miesto tarybos vadovy
be komisijų ir frakcijų pirmi
n inka i s , miesto valdybos vado 
vais, ap ta rė priimamojo rezulta
tus . Po to įvyko susi t ikimas su 
Pramonin inkų . Verslininku ir 
Jaunųjų Verslininkų asociacijų 
nar ia i s . 

U ž s i e n i o l i e tuv ių j a u n i m a s 
Vi ln iu je r u o š i a s i VI I I 

P a s a u l i o J a u n i m o Kongresui 

P e n k t a d i e n į ir š e š t ad ien j 
Vilniuje r inksis jaunieji lietu
viai iš Estijos, Latvijos, Moldo
vos, Lenkijos, Ukrainos, Uzbeki
jos, Rusijos ir Baltarusijos J ie 
da lyvaus aštuntojo Pasaul io 
Lietuvių Jaun imo Kongreso or
ganizator ių sureng tame semi
nare. Paskai tas skaitys atvykęs 
iš JAV lietuviu jaun imo sąjun
gos p i rmin inkas Paul ius Mic
kus , kongreso organizatoriai . 

Rusija paneigia 
Jelcino nutarimą 

Atitaisymas 
Italų firmos, kurios projektas 

surinko 91.5 taškų Būt ingės 
naftos terminalo projektu kon
kurse, buvo klaidingai a tspaus
d in tas ir Velykiniame ir b a l a n 
džio 7 d. „Draugo" numer iuose 
(nr. 64 ir 67). Jos teisingas pava
dinimas yra Snam Proge t t i . 

— L i e t u v o s b a n k ų biržoje 
nustota prekiaut i JAV7 dole
r iais , įsigalėjus Lito patiki 
mumo įs ta tymui ir litą susiejus 
su JAV doleriu. Kol k a s bus 
p r e k i a u j a m a t ik Vokietijos 
m a r k ė m i s Ketvirtadienį Vo
kietijos markė buvo siūloma 
už 2.41 lito, tačiau neįvyko nė 
vienas sandėr is . (AGEP> 

— P o t v y n i s N e m u n o 
žemupyje slūgsta labai iš lėto. 
Vis dar apsemta apie 38.000 

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių Komitetas JBANC po metinio posėdžio Vašingtone kovo 20 dieną. 
Sėdi Gi k.) Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Grožvydas Lazauskas, Amerikos Latvių Sąjungos 
pirm Ints Rupners, kuris šįmet eina ir JBANC pirmininko pareigas, ir Amerikos Estų Tarybos 
pirm. Juhan Simonson. Stovi (iš k.) Alto atstovas Vašingtone ir prie JBANC dr. Jonas Genys, 
estų ats. ir JBANC vykdomasis pirm. Mati Koiva, Alto pirmininko pavaduotojas Kazimieras 
Oksas, Alto ir Vyčių ats. Vincent Boris, JBANC dir. visuomeniniams reikalams Avo Ora ir JBANC 
raštinės vedėja Aina G. Irbi. Nuotraukoje trūksta Latviu Sąjungos atstovo Janis Bulsteins. 

Įtampa krašto apsaugos 
struktūrose — dirbtinė 

Viln ius , balandžio 8 d .— 
Seimo opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis komentavo Seimo 
frakci jų pa r e i šk imą ,,Dėl 
įtampos Krašto apsaugos struk
tūrose". Tą įtampą Vytautas 
Landsbergis pavadino dirbtine. 
,,-Ji specialiai kuriama. Kariš
kiu butuose daromos kratos 
prieštarauja Lietuvos Respub
likos Konstitucijos 24 straips
niui, kur i s numato kratų gali
mybe tik labai konkrečiais atve
jais. O pas mus viskas vyksta 
kaip sovietinėj valstybėj — kra
tos daromos šiaip sau, norint 
kažką surasti , norint iškelti 
byla. norint patraukti kariškį 
teisminėn atsakomybėn. Ypač 
kelia nerimą ta i , kad suprie
šinamos dvi struktūros, Krašto 
apsaugos ministerija ir Na
cionalinio Saugumo Komitetas. 
Kažkas tu r i būti atsakingas už 
šiuos pavojingus 'žaidimus' ". 

„Nerimą kelia ir batalionų 
kilnojimas iš vienos vietos į ki
tą, ypač iš jautr ių taškų'', sako 
Landsbergis. ,.Visai galimas 
dalykas, kad Karaliaučiaus pa
sienis l iks (be apsaugos). Ka
rininkai jau reiškia savo nepa
sitenkinimą. Tą galima buvo 
matyti ir spaudoje''. 

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, kai kurių Lietuvos kariuo
menės karininku neprisiekimas 
Lietuvos Respublikai yra nenor
malus d a l y k a s . ,,Jei j iems 
šventa y ra senoji priesaika, 
duota d a r Sovietų Sąjungos 
laikais, ta i toks supratimas vi
siems tu rė tu kelti nerimą ir 
susirūpinimą", kalbėjo Lands
bergis. 

Kalbėdamas apie Nacionali
nio Saugumo Komitetą, opozi 
cijos vadas pastebėjo, kad jis 
atideda ir nus tumia į šalį 
pagrindinių dokumentu rengi
mą bei svarstymą. Tuo pat metu 
šis komitetas nori valdyti krašto 
apsaugos sistemą, kišantis į 
vykdomąją valdžią, o ne taip, 
kaip jam priklausytų tą daryti. 
Todėl kariuomenės struktūrose 

hektarų žemių Vandens apsem 
ti tebėra aštuoni kaimai. Že
miausia kelio Šilutė-Rusnė 
vieta yra apsemta 70 cm (27 
coliu) vandens sluoksnio. 
(AGKP) 

— Lietuvoje vis dar šaltoka. 
Oro temperatūra apie 10 C. (50 
F). Karts nuo karto palyja, dau
giausia pajūryje. (AGEP) 

kyla nepasitikėjimas Naciona
linio Saugumo Komitetu, kuris 
intrigomis kursto įtampą. 

Dėl Socia ldemokra tų 
pa re ikš to nepasit ikėjimo 

vy r i ausybe 
Atsakydamas į žurnalistų 

klausimą apie Socialdemokratų 
partijos pare ikš tą nepasiti
kėjimą vyriausybe, Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, jog 
Tėvynės Sąjungos nuostatos tuo 
klausimu nepakito. Socialde
mokratų analizė vyriausybės 
klaidų,be abejo, verta dėmesio, 
tačiau teigimas, jog kita val
dančiosios partijos suformuota 
vyriausybė bus geresnė, neturi 
pagrindo. 

Anot Landsbergio. ..Panašu, 
kad tai pats geriausias varian
tas , kurį galėjo pasiūlyti LDDP. 
Todėl kalbėti reikia apie nepa
sitikėjimo pareiškimą LDDP 
valdymui. Ir kritikuoti reikia 
LDDP politiką. Prie moralinės 
politinės LDDP valdžios inter
peliacijos Tėvynės Sąjunga tik
rai prisijungtų. A. Šleževičius 
yra partijos vadas ir tai, ką daro 
vyriausybė, tą daro partija, bet 
reikia kalbėti apie pagrindinę 
blogybių priežastį, o ne apie 
antrinę, juolab, kad nematoma 
rezervų iš kurių LDDP galėtų 
sudaryti geresnę vyriausybe. 
Galbūt tai yra pati geriausia 
vyriausybė, kokią t ik LDDP 
pajėgia sudaryti. Štai todėl 
Tėvynes Sąjunga kalba apie 
Seimo rinkimus", paaiškino 
Landsbergis. 

Reikėjo pabrėžti va l s tybės 
tęs t inumą su sostine Vilniuje 

Atsakydama? į žurnalistų 
klausimą dėl Lietuvos Lenkijos 
sutarties. Vytautas Landsbergis 
pasakė, jog svarbiausia šioje 
sutartyje turėjo būti ne dabar 
spaudoje diskutuojama pro
blema — reikėjo a r ne minėti 
Želigovskio pavardę, bet Lietu
vos diplomatai turėjo rasti vie
nokią ar kitokią formuluotę, ku
ria būtų pabrėžiamas valstybės 
tęstinumas su jos istorine sos
tine. Kai to nėra, tai atveriamos 
durys visokioms spekuliacijoms. 
yra palikta galimybė toliau ait 
r inti dviejų šalių santykius. 
„Gaila, kad Lietuvos pusė pa
sirodė silpna, nekvalifikuota", 
sakė opozicijos lyderis. 

Vakarai derina savo 
Baltijos šalių politiką 

S t o k h o l m a s , kovo 29 d. 
(BNS) — Švedijos dienrašt is 
,,Svenska Dagbladet" teigia, 
kad dešimt Vakarų valstybių 
nuo 1992 metų nuolat koordi
nuoja savo politiką dėl Baltijos 
valstybių. 

Remdamasis šaltiniais Švedi 
jos vyriausybėje, iaikrastis pra
neša, kad po Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijos Helsinkio pasitarimo 1992 
m. buvo sudaryta „Stokholmo 
grupė" koordinuojanti Vakarų 
pol i t iką Balt i jos va l s tyb ių 
atžvilgiu. Grupės nariai y ra 
Švedijos, Didžiosios Britanijos. 
Italijos, JAV, Kanados, Pran
cūzijos, Vokietijos, Danijos, 
Norvegijos ir Suomijos diplo
matai bei Europos Tarybos pa
reigūnai. 

Politikos koordinavimo grupė 
s v a r s t o v i s a s su Ba l t i jos 
valstybėmis susijusias prob
lemas bei teikia rekomendacijas 
savo valstybių vadovams ir vy
riausybėms. 

„Svenska Dagbladet" pažymi, 
kad ir pernai lapkričio mėnesį 
padarytas Švedijos premjero 
Carl Bildt pareiškimas, jog 
Švedija nepasiliks nuošaly, jei 
Rusija grasins Baltijos valstybių 
suverenumui, buvo suder in tas 
su esmine koordinavimo grupės 
nuostata, kad Baltijos valstybės 
yra „artimasis užsienis" ne t ik 
Rusijai, bet ir Vakarams. 

Vyras vadovaus 
moterų komitetui 

Vilnius, kovo 31 d. - At
virame, išplėstame vyriausybės 
posėdyje kovo 30 d. vyriausybės 
konsultantė moterų k laus imu 
G. Purvaneckienė pristatė posė
dyje šurmulį sukėlusį nutar imo 
projektą. 

Kaip rašo „Lietuvos ry tas" , 
priėmusi projektą, vyriausybė 
pritarė moterų visuomeninių or
ganizacijų pasiūlymui įsijungti 
į Jungtinių Tautų programų 
moterų klausimais įgyvendini
mą Lietuvoje. Be to. vyriausy
bės nutarimu. Lietuva dalyvaus 
ir Pekine vyksiančioje IV kon
ferencijoje moterų klausimais ir 
patvirtino šiais konferencijai 
pasirengti moterų komisijos 
sudėtį. 

Beje. komiteto pirmininku pa
skirtas teisingumo minis t ras 
Jonas Prapiest is , v ienas iŠ 
dviejų vyrų ilgame sąraše. 

Maskva, balandžio 8 d. — Re
aguodama į Baltijos šalyse iški
lusį protestą, Rusija skubotai at
siėmė planą Latvijoje įkurti 
nuolatinę kar inę bazę, vieną iš 
30 numatytų buvusiose Sovietų 
Sąjungos šalyse, rašo „The 
Washington Times" korespon
dentė Deborah Seward balan
džio 8 d. laidoje. 

Trečiadienį paskelbtame pre-
aidentiniame nutar ime, kuria
me specialiai buvo paminėta 
Latvija, prez. Boris Jelcinas 
buvo patvirtinęs tokį planą. Bet 
sekančią dieną vyriausybė išsi
gynė tokio nutar imo, sakyda
ma, kad įvyko „techninė klai
da". 

„Rusijos bazių kūrimo Lat
vijoje teritorijoje klausimas nėra 
keliamas ir neegzistuoja", pa
reiškė Viačeslav Kostikov. Jel
cino atstovas spaudai. 

Kreml iaus p r o b l e m o s 
k o o r d i n u o j a n t ve ik lą 

Sąmyšis dėl Jelcino prezi
d e n t i n i o n u t a r i m o , k u r i s 
tariamai buvo patvir t intas ir 
gynybos ir užsienio ministeri
joje, iškėlė klausimu kaip gerai 
Kremlius koordinuoja savo ka
rinius planus sa aukščiausiais 
gynybos ir užsienio ministerijų 
pareigūnais. Panašus nesusi
pratimas iškilo ir del Rusijos 
planų jungt is a r nesijungti į 
NATO „Partnerystę vardan tai
kos". Rusijos vyriausybės parei
gūnai paskelbė įvairius prieš
taraujančius pareiškimus ar 
Maskva jungsis partnerystėn ir 
k a d a . rašo , .Wash ing ton 
Times". 

Baltijos šalys p ro tes tuo ja 

Jelcino nutar imas bandyti 
kurti nuolatines bazes ..artima
jame užsienyje" (kaip Rusijoje 
vad inamos Bal t i jos ša lys) 
tučtuojau sukėlė protestus iš 
visų trijų Baltijos šalių. Buvo 
numatyta Rusijos bazes kurt i 
tebelikusiose Rusijos bazėse. 

..Latvija niekuomet neleis 
kurti Rusijos karinę bazę savo 
teritorijoje". pareiškė Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis. 
Estijos prezidentas Lennar t 
Meri, kurio šalis dar neišspren
dė nesutarimo su Rusija dėl jos 
kariuomenės išvedimo, taip pat 

„Niekuomet anksčiau nebuvo 
kalbų apie Rusijos karinių bazių 
kūrimą Latvijoje, pasakė prez. 
Meri. ..Tai stipriai priešinasi vi
siems Rusijos apsiimtiems tarp
taut in iams įsipareigojimams". 

Lietuvos užsienio ministras 
Povilas Gylys protestavo Jelcino 
nutarimą, sakydamas, kad jis 
priešinasi tarptautine teise. 

L a n d s b e r g i s p a v a d i n o 
1940 m. kopija 

(Stipriausiai Lietuvoje pro
testavo Lietuvos Seimo opozici
jos vadas Vytautas Landsbergis 
balandžio 8 d. spaudos konferen 
cijoje. J i s tai pavadino tikslia 
1940 metų kopija. Juk doku-

— Lietuvos energetikai nudžiu 
gino Lietuvos žmones, praneš
dami, kad, pasibaigus šildymo 
sezonui, n e n u t r a u k s karš to 
vandens tiekimo, kaip buvo pra
e i t a i s m e t a i s . Ene rge t ika i 
nusprendė, kad taip bus pigiau. 
Gyventojų skolas padengs įmo
nės, kurios moka tikrą kainą už 
šiluminę energiją. (AGEP) 

mente rašoma, jog bazės kur ia
mos užtikrinti tų valstybių sau
gumą. Klausimas - nuo ko Rusi
ja turi saugoti Latviją? Panašu 
j senų koncepcijų kartoj imą ir 
galinį jų į tvirt inimą. Dabar 
aiškinama, kad Latvijoje kar i 
nės bazės nebus, o bus t ik ka
rinė įstaiga, t.y. Latvijos suvere
nioj žemėj - Rusijos k a r i n ė 
įstaiga, bet kuo ta i skiriasi nuo 
bazės? Kalbama apie civilinę 
kontrolę, tačiau nepasakoma a r 
ta i Latvijos, a r t a rp t au t inė , o 
gal Rusi jos k o n t r o l ė ? Č i a 
matoma žirinovskiška t a k t i k a , 
t ik šio atveju labai keista , k a d 
prezidentūra yra Žirinovskio 
vaidmenyje - išleidžia doku
mentą su gąsdinančiu tu r in iu , 
nuo kurio paskui t r auk i a s i . 
„Gaila, kad Rusijos prezidentas 
įveliamas į mil i tar is t inių jėgų 
žaidimą", pasakė V. Landsber
gis. Prezidento Brazausko už
sienio reikalų patarėjas J u s t a s 
Paleckis pasakė, kad toks po
tvark is pr ieštarauja Algirdo 
Brazausko pasakymui Jungt i 
nėse Tautose, kad visos Baltijos 
jūros pakrantė ateityje tur i būt i 
laisva nuo ginklų. — Red.). 

S ta igmena užs ienio m i n i s t r u i 

Rusi jos už s i en io r e i k a l ų 
ministras Andrėj Kozyrev pasa
kė, jog šis prezidento nu ta r imas 
jam buvo „visiška s t a igmena" 
ir išsigynė, kad minis ter i ja 
turėjusi ką bendro su jo paruo
šimu. Kozyrev taip pat pasakė , 
kad nežinojo iš ku r t as doku
mentas atsirado ir spėjo, kad j is 
buvo paskelbtas, norint ..įvelti 
prezidentą į ginčą su vyriau
sybe". 

Jelcino nutarimas, kuris buvo 
atspausdintas valstybinio laik
raščio „Rossiskije Vesti" balan
džio 7 d. laidoje, specialiai minė
jo Latviją. O dieną prieš tai Ru
sijos generalinio štabo viršinin
kas generolas Michail Kolesni-
kov. buvo pacituotas, sakęs, jog 
kai kurios bazės bus sukur tos 
j au esančiose bazėse, jų tarpe ir 
Skrundos radaro stotyje Latvi
joje. 

Bet Rusijos Gynybos minis
terija balandžio 7 d. paskelbė 
pareiškimą, kur iame rašoma, 
kad ji „niekuomet neplanavo ir 
neplanuoja kur t i kar in ių bazių 
Latvijos teritorijoje ir nežada 
ten bandyti naujų ginklų ar ka
rinės mašinerijos. 

Latvija ir Rusija yra susitaru
sios, kad keli šimtai Rusijos 
kareivių liks operuoti Skrundos 
radarų stotį, bet kadangi ją 
saugos civiliai, jos negal ima 
laikyti karine baze. rašo ,.Wa-
shington Times". Jelcino nuta
r imas tačiau pademonstruoja 
Rusijos vis aktyvėjančią ka r inę 
rolę buvusiose Sovietų Sąjungos 
respublikose nuo to laiko, kai 
Rusijos parlamento rinkimuose 
daugiausia balsų laimėjo Žiri
novskio palaikytojai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 9 d.: Velykų šešta
dienis; Marija. Akacijus. Kleo
pas, Aurimą, Dalia. 

Balandžio 10 d.: 2 Velykų 
sekmadienis (Atvelykis); Apolo
nijus, Ezekielis. Mintautas, Kil-
nutė . 

Balandžio 11 d.: Šv. Stanis
lovas, Leonas, Gema, Vykintas , 
Daugailė. 

Balandžio 12 d.: Jul i jus , 
Zenonas. Damijonas. J ū r a t e . 
Jo vys. 

) 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

STUDENTAI ATEITININKAI 
TALKINA VYRESNIESIEMS 

..Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą ir žiemos šaltos 
triūsus pargriaudama juokės..." 
Atgimsta gamta, ir žmogui nori
si atsinaujinti, apsitvarkyti: at
verti langus, iškuopti žiemos 
dulkes, pasiruošti didžiajai Kris
taus Prisikėlimo šventei. 

Bet ką daryti tiems, kurių jė
gos neleidžia tokių darbų at
likti? Apie juos galvodami stu
dentai a te i t in inkai kovo 
19-osios rytą rinkosi į talką. Kas 
padės vyresniesiems Marųuette 
ir Brighton Parko lietuviams. 
Jei ne jų vaikaičiai. Apie tai ir 
kalbėjo SAS pirmininkė Kris
tina Liaugaudaitė padėdama 
mums nusiteikti darbo dienai. 
Pasimeldėme, gavome užduotis 
ir išsiskirstėme pas mūs jau 
laukiančius vyresniuosius. 
Diena ėjo įvairiai. Vieni valė 
palėpę nuo metų metus susi
kaupusių rakandų, kiti švarino 
namus, skalbė ar tvarkė kiemą. 
Dar kiti aplankė netikėtai 
susirgusią senute Švento Kry
žiaus ligoninėje, maloniai pa
bendravo, pasikalbėjo. Darėme 
skirtingus dalykus, bet visi 
jautėme geru darbų teikiamą 
džiaugsmą. 

Po darbų susirinkome šven
toms Mišioms, kurias aukojo 
tėvas Vaišnys. Prie Dievo stalo 
atėjome ne tik mes. bet ir tie, 
kuriuos mes aplankėme, ir tie, 
kurie mums padėjo pasiruošti 
šiai dienai. Esame labai dėkingi 
Birutei Podienei, Salomėjai 
Daulienei, Danutei Bindokie-

nei, Aldonai Palukaitienei. Pet
rui Petručiui ir J. Vazneliui už 
supratimą, pasitikėjimą ir 
pagalbą. Dėkojame ir tiems 
žmonėms, kurie mumis pasi
tikėjo ir leido įgyvendinti tai. ką 
buvome sumanę. 

Norėjome atlikti labdaringą 
darbelį, tad ir šventose Mišiose 
paaukotus pinigus per „Cari
tas" organizaciją paskyrėme 
skurde gyvenantiems Lietuvos 
pensininkams. 

Su kunigu Vaišniu aptarėme 
tai, ką per dieną patyrėme. 
Kalbos dar ilgai netilo ir 
valgant skaniuosius Apolonijos 
Steponavičienės gamintus 
koldūnus. 

Planuodami talką buvome 
pasiryžę paaukoti dalį savo 
studentiško laiko, savo 
jaunatviškų jėgų. Bet mes 
negalėjome numatyti , kiek 
dvasinės atgaivos patirsime. 
Kokie šviesūs tie žmonės, senat
vės ar negalios prislėgti, bet 
išlaikę subtilų jumoro jausmą, 
gerumą ir tyrą dvasią. Žmogaus 
siela išlieka jauna, su metais ji 
įgyja išminties ir gyvenimo 
tikrovės suvokimo. Keičiasi tik 
kūnas, atsiranda orus lėtumas 
mintyje ir judesyje. Kaip svar
bu suprasti ir išmokti tai gerb
ti. Tada ir slenkstis tarp kartų 
žemesnis, ir krikščioniška ar
timo meilė labiau suvokiama. 
Toks yra kelias atnaujinti visa 
Kristuje. 

Kristina Vygantaitė 
SAS CV narė 

Profsąjungos rūmai Vilniuje, kuriuose šią vasarą vyks Ateitininkų kongresas. 

haotr. J. Pol ikaičio 

NEDELSDAMI REGISTRUOKITĖS 
PRIEŠKONGRESINEI STOVYKLAI 

Ateitininkų kongreso išvaka
rėse, liepos 11-14 dienomis, 
išeivijos moksleviai ir studentai 
ateitininkai kviečiami susiburti 
su Lietuvos ateitininkišku 
jaunimu Berčiūnų stovyklavie
tėje, Prieškongresinėje sto
vykloje. Tikimės šioje stovykloje 
gausaus atstovavimo išeivijos 
ateitininkijos jaunesnei kartai. 

je teleis t ik rinktiems kuopų ir 
draugovių atstovams atsto
vauti sparčiai beaugančiam 
a t e i t i n i n k i š k a m j a u n i m u i 
Lietuvoje. 

Berčiūnų stovykla, netoli 
Panevėžio, yra 120 km atstumo 
nuo Vilniaus. Bus organizuo
jami au tobusa i gaben t i 
stovyklautojus iš Vilniaus į 

Ribotas vietų skaičius stovyklo- Berčiūnus pirmadienį, liepos 11 

JAS VASAROS STOVYKLA -
,PASAKŲ PILIS' !>» 

PAŠNEKESIAI APIE 
UNIVERSITETUS 

Pavasarį žemė atsigauna, vai
kai pradeda žaisti lauke, suaugę 
rūpinasi valstybiniais mo
kesčiais, o vyresniųjų gimna
zistų nervai būna labai įtempti, 
nes reikia daryti svarbius spren
dimus. 

Studentai ateitininkai užjau
čia visus. Kaip ir vaikams, jiems 
smagu pažaisti, pasidžiaugti 
gražiu oru. Kaip suaugusiems, 
ir studentams reikia pildyti 
mokesčiu 'apus. Studentai taip 
pat prisin ena, kaip sunku buvo 
apsispręsti ką veikti užbaigus 
gimnaziją. 

Studentai atsimena klausi
mus, kurie kilo apsisprendžiant 
kuriame universitete studijuoti, 
koks skirtumas tarp privataus 
universiteto ir didelio vals
tybinio universiteto? Ar galiu 
gauti stipendiją ar piniginių 
dovanų, kad padengti mokslo 
išlaidas? Ką praleisčiau gyven-
damaas namuose? Studentai 
šiuos klausimus yra išnagrinė
ję ir suradę savus atsakymus, 
todėl jautė, kad dabar gali 
padėti tiems, kuriems šie 
klausimai ir atsakymai yra 
dabar aktualūs ir sprendžiami. 
Vasario 27 d. studentai ateiti
ninkai suruošė diskusijas moks
leiviams apie universitetus, kad 
šiuos klausimus jiems būtų 
lengviau spręsti. 

Nemažai studentų ir mokslei
vių susirinko Ateitininkų na
muose šioms diskusijoms. Stu
dentai buvo atsivežę reklami
nius lapeliukus ir registracijos 
lapus iš savų universitetų. Stu
dentai atstovavo Illinois univer
sitetui Čikagoje, Čikagos uni

versitetui; Loyolos univer
sitetui, IIT, St. Xavier univer
sitetui. Lewis universitetui. 
Moraine Valley Community 
College, College of DuPage, 
Northwestern universitetui, 
Rosary College, Harold Wa-
shington Community College, ir 
jau įsigijusius bakalauro ir net 
magistro laispnius. 

Diskusijos kilo apie skirtumą 
tarp gyvenimo namuose ir gyve
nimo mokykloje, ir kaip lietu
viška veikla paveikiama šiuo 
sprendimu. Studentai aplamai 
sutiko, kad žymiai lengviau būti 
veikliems gyvenant namuose. 

Gyvendami namuose studen
tai turi pašvęsti daug laiko 
važinėjimui mokyklon ir labai 
gerai organizuoti savo laiką. 
Gyvenant mokykloje taip pat 
reikia apgalvoti laiko nau
dojimą, nes labai lengvai galima 
išsiblaškyti ir eikvoti laiką. 
Dalyvavimas lietuviškoje veik 

Šioje stovykloje stovyklautojai 
bus supažindinami su lietu
viškomis pasakomis. Bus stip
rinamas lietuviškos tautosakos 
supratimas ir ugdoma stovyk
lautojų vaizduotė. Stovyklau
tojus sudominsime lietuviška 
knyga ir lietuvišku žodžiu. 

Pasakos ir jų nagrinėjimas 
padės užmegzti draugystės ry
šius. Stovyklos pradžioje stovyk
lautojams bus apie ką kalbėti, 
o susidraugavus — atsiras ir 
daugiau diskusijų. Stovyklos va
dovybė, o ypač būrelių vado
vai,-ės, galės pasinaudoti sto
vyklos tema, jungiant stovyk
lautojus į bendrą ateitininkišką 
— lietuvišką šeimą, smagią ir il
gai prisimintiną stovyklą. 

Kiekvienai stovyklos dienai 
skiriama kuri nors pasakų 
rūšis. Pirmas vakaras — liepos 
24 d. — paskirtas susipažinimui. 
Dvi dienos paliktos olimpiados 
varžyboms, o paskutinioji diena 
— rugpjūčio 6 d. — užbaigimui. 

susitvarkymui ir atsisveiki
nimui. Per šias dvi savaites at
skiras dienas skirsime: gyvuli
nėms pasakoms, stebuklinėms, 
religinėms, istorinėms sak
mėms, mitologinėms legen
doms, mįslėms, patarlėms, prie
žodžiams ir alegorijoms. Kiek
vienai pasakų dienai bus pri
taikyti žaidimai, vaidinimai, 
laužai ir kt. 

Pradėkime jau dabar ruoštis 
šiai smagiaf stovyklai! Jau 
dabar galite pradėti galvot apie 
jdomius kostiumus, įvairius pa
sirodymus, šokius, būrelių pa
vadinimus. 

Laukiame stovyklautojų užsi
registravimo iki gegužės 31 d. 
(Nelaukite paskutinės dienos). 
Daugiau informacijų suteiks 
kuopų globėjos,-ai. Iki pasi
matymo šia vasarą mieloje Dai
navoje. 

Garbė Kristui! 
Birutė Bubl ienė 

SĖKMĖS 
NAUJAI ČIKAGOS 

SENDRAUGIŲ 

VALDYBAI 

Nauja Čikagos At. Sendrau
gių valdyba, veikianti nuo per
nai metų Ateitininkų prieškon-
gresinės konferencijos, neseniai 
oficialiai su pareigomis perėmė 
ir iždą. Buvusioji valdyba, su 
malonumu ir geriausiais lin
kėjimais jauniesiems kolegoms, 
savo „postus" atidavė. 

Prieškongresinėje konfe
rencijoje, pernai rudenį, buvusi 
ilgametė valdybos pirmininkė. 
Jadvyga Damušienė labai nuo
širdžiai kreipėsi į jaunesniuo
sius idėjos brolius, prašydama 
perimt šias pareigas. Prašy
mas buvo išklausytas — turime 

lojeyra beveik neįmanomas be J a u n 3 . energingą Čikagos Atei 
mašinos ir pašalinės pagalbos, tininkų sendraugių valdybą su 
Keletas studentų sutiko, kad 
yra sveika ir naudinga bent 
metams išsikraustyti iš namų ir 
pajusti savarankiškumą ir tru
putį pasitraukti nuo lietuviškos 
veiklos, kad būtų įmanoma vė
liau ją geriau įvertinti. 

Studentai patys jautė naudą 
diskusijų galėdami išsikalbėti ir 

pirmininku dr. Edm. Salikliu, 
nariais Daina Kamantaite-Čy-
viene, dr. Vii. Dėdinaite, dr. 
Vyt. P. Kisielium ir Rūta 
Končiūte-Salikliene. 

Dr. Edm. Saliklio tel.: (708) 
257-0564, adresas: 1110 Kip PI. 
Lemort, II. f>0'°9. 

Buvusioj) valdyba, kurioje 
tikisi, kad jie ir moksleiviams dalyvavo dr. Aid. Juozevičienė 
galėjo palengvinti pavasario 
sprendimus. 

Nida Tijūnėlvtė 

• Skaitykite „Draugą' 

Irena Polikaitienė, Marija 
Saliklienė, Valerija Žadeikienė, 
dr. Ar. Liulevičius, Kazys Pa-
bedin k ii Jadv. Damušien , 
linki sėkmės naujai valdybai ir 
visada, reikalui esant, neatsi
sakys savo pagalbos. 

MAS 
LAIKRAŠTĖLIŲ 

KONKURSAS 
Kiekvienų veiklos metų pa

baigoje Moksleivių ateitininkų 
sąjungos Centro valdyba skelbia 
moksleivių kuopų laikraštėlių 
konkursą. 1993 m. MAS vasaros 
stovyklos suvažiavime paskelb
tame konkurse Centro valdyba 
premijavo trijų kuopų laik
raštėlius. 

Sveikiname Čikagos Kun. A. 
Lipniūno kuopą, kurios laik
raštėlis pasižymi kūrybingumu, 
puikiu techniniu paruošimu, 
kruopščiu kuopos veiklos 
aprašymu. (Redaktorės Vilija 
Bogutaitė, Zita Dubauskaitė, 
Vilija Gražulytė, Renata Kvan-
taitė ir Venta Norvilaitė). 

Sveikiname Čikagos apylin
kių Prezidento Aleksandro Stul
ginskio kuopą už puikų laikraš
tėlį, patraukliai vaizduojantį 
jaunų ateitininkų gyvenimą 
moksleivių kuopoje. (Redaktorė 
Lina Gaižutytė). 

Sveikiname taip pat ir Vasa
rio 16-tosios gimnazijos Vysk. 
Motiejaus Valančiaus mokslei
vių ateitininku kuopą už turi
ningą, svarias temas svarstantį 
laikraštėlį. (Redaktorė Elvyra 
Kalvėnaitė). 

Linkime, kad visos mokslei
vių ateitininkų kuopos šiais 
metais dalyvautų Moksleivių 
ateitininkų sąjungos Centro 
vnJ'h DS kuopų laikraštėlių 
konkurse. 

Rima Pol ikai tytė 
MAS CV narė 

Adv. Vaidotas Vaičaitis, Ateitininkų 
kongreso Lietuvoje rengimo 
pirmininkas. 

d., po pasibaigusios Dainų ir 
Šokių šventės. (Nesirūpinkite 
kelione iš Vilniaus į Berčiūnus, 
bet nedelsdami registruokitės 
da lyvavimui , skambindami 
Audr iu i Polikaičiui (708) 
257-2022). 

Stovyklai pasibaigus, liepos 
14 d. popietę, grįšime autobusu 
į Vilnių dalyvauti Kongreso 
sus ipažin imo programoje. 
Tęsdami linksmą ir draugišką 
s tovyklavimo nuotaiką, ja 
nuteiksime ir kitus į Kongresą 
atvykusius ateitininkus. 

Laukiam gausaus išeivijos 
ateitininkų jaunimo dalyva
vimo. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaski Rd. T o l . (312) 585-2802 

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

šešt 10 v r—2 v. p.p 
Susitartimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W « i t A v t . . Ortand Park 
708-340-8100 

10 W. Mart in, Naparvllla 
708-355-8776 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tol . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hllls 

Tel . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 
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DR . ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson. IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medfcsl Cllnlc 
15505—127 St., Umont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Vaiandos pagal susitarimą 

Tel. (709) 257-2265 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlern. tel. 708-594-0400 
Bridgvie*. IL 60455 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
preinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archor Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susnanmą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldgo Mad. Center 

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

708 636-6622 
4149 W . 63rdSt . 

312-735-7709 
Chicago, IL 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS. MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Ch.cagc 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000. e*: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tol. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M . SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
VVootchostor, IL 601*3 

Tol. 706-531-1113 
Valandos p;<ual susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (312) 471-3300 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzio Avo.. 
Chicago. III. 60652 

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Buildlng 

< 6132 S. Kedzia 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8Ė - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. (708) 422 010* 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt >r sestd. 9 v.r-12 v.p.p 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 5"? ' Ne iL 
Tol. 312-735-55bb 

4707 S. Giltoert. LaGrange. IL 
Tol . 708-352-4487 

6132 S. Kadne Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 a'ba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS1IGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory H'Hs. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 SO. 50th Ava . , Cicero 

Kasdien I iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 >ki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tat. 312-583-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941 -2600 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te' 708-834-1120 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal sus'tanmą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708)448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Spec aiybe - Vidaus ligų gyjytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. <pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

Kab. tai (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYio jAS 'R CHIRURGAS 

42S5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

fo 9 antr 1? c penkt 10 1? 16 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medlcal Center 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdr , v ., Sulto 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381 3772 

DR. PF^ r '-' OBA 
GYDYlOJr. ., RUHGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



Rimties valandėlė 

SUTAIKANTI 
BENDRUOMENĖ 

SUSIKALBĖTI 
GALIME, JEI NORIME 

Per Atvelykį, tebešvenčiant 
Velykas, Bažnyčia šio sekma
dienio skaitiniuose pristato 
mums ir Šventosios Dvasios 
vedamos bendruomenės pavyz
dį, ir nurodo prisikėlusio 
Kristaus veikimą, kuris ją 
įgalina. 

Pirmajame skaitinyje iš Apaš
talų Darbų knygos (Apd 4:32-35) 
žavimės Šv. Dvasios įkvėptos 
bendruomenės darna, kad visi 
noriai savo turtą paaukojo visų 
gerovei, jų susiklausymu ir tuo, 
kad apaštalų skelbiamas žodis 
buvo veiksmingas,, juos lydėjo 
malonės gausa". Bet iš savo 
patirties tiek šeimose, tiek 
parapijose ir organizacijose, 
žinome, kad tokia darna — grai
kiško draugystės idealo žodžiais, 
kad jie „turėjo vieną širdį ir 
vieną sielą" — tėra pasiekiama 
tik per jų narių didelį pasiau
kojimą, atsižadėjimą ir galingai 
veikiant Šventajai Dvasiai. 

Kad žmonės pajėgtų priimti 
Šventosios Dvasios duodamas 
malones, savo komentaruose 
apie šio sekmadienio skaitinius 
rašo kun. Carroll Stuhlmueller, 
Jėzus paaukojo daugiau, negu 
auksą, sidabrą — Jėzus atidavė ; 
savo gyvybę. Antrame skilti- i 
nyje iš apaštalo Jono pirmojo . 
laiško (1 Jn 5:1-6) šv. Jonas gvil
dena Dievo meilės paslaptį, kuri 
Jėzų privedė iki kryžiaus. Jis 
rašo: „Kiekvienas, kuris gimęs 
iš Dievo, nugali pasaulį", o tas 
nugalėjimas tai yra tikėjimas, 
rašo šv. Jonas. Nugalėti pasaulį, 
reiškia suprasti ir gyventi pagal 
tai, kad mūsų laimė priklauso 
ne nuo mūsų įsigyjamų patogu
mų, ne nuo užtikrinto pragy
venimo ir net ne nuo patikimo 
žmonėms, kurie mums vienaip 
ar kitaip yra svarbūs. Tikė
jimas, anot šv. Jono, yra suvo
kimas, „kad Jėzus yra Dievo 
Sūnus", atėjęs „per vandenį ir 
kraują". Taika ir darna nėra šio 
pasaulio dovanos, o Jėzaus, ku
ris „atėjo per vandenį ir krau
ją". Pasaulio vertybės tesukelia 
pavydą, baimę, geismus ir ne
ramumą. Šv. Jonas sako, kad 
galia nugalėti pasaulį ateina iš 
„mūsų tikėjimo". 

Tikėjimas, anot Jono, atveda 
prie Jėzaus nukryžiuoto. Tas 
nugali pasaulį, kuris tiki, kad 
kaip tik šis nukryžiuotasis yra 
Dievo Sūnus ir kad jis atėjo ir 
per vandenį, ir per kraują. Van
dens ir kraujo įvaizdžiu šv. 
Jonas primena Kalvariją, kai 
kareivis atėjo sulaužyti nukry
žiuotųjų blauzdų. Jėzus jau buvo 
miręs. Kareiviui ietim perdūrus 
jo šoną, „tuojau ištekėjo kraujo 
ir vandens" (Jn 19:34). 

Kaip šv. Jonui būdinga, rašo 

kun. Stuhlmueller, jis riša 
įvykius Jėzaus gyvenime su 
Bažnyčios sakramentais, ypač 
Krikšto ir Eucharistijos. Van
duo simbolizuoja įstojimą į ti
kinčiųjų bendruomenę — Baž- i 
nyčią — per Krikštą. Kraujas 
simbolizuoja gyvastingumą, 
gyvybę — „atgimusį" gyvenimą, 
kurio semiamės šv. Eucharis
tijoje. Šie du sakramentai turi 
pagrindinį vaidmenį Apaštalų 
Darbų knygos pirmuosiuose 
skyriuose. Apaštalai skelbia 
Evangeliją ir krikštija. Tie, ku
rie jau yra pakrikštyti, renkasi 
„duonos laužymui" — Eucharis
tijai, kaip girdėjome Velykų 
skaitinyje iš Apaštalų Darbų 
(Apd 1:42-47). 

Kad iš visų tautų surinktieji 
tikintieji galėtų darniai kartu 
laužyti vieną duoną Eucharisti
joje, Jėzus turėjo iškentėti žiau
rią mirtį. Nuo kryžiaus jis turėjo 
nugalėti pasaulį, kuris sako, 
kad žydai neturi nieko bendro 
su graikais, serbai — su musul
monais ar kroatais, juodieji — su 
baltaisiais, komunistai — su 
Lietuvos gynėjais ir Sibiro trem
tiniais, varguoliai su karjeris
tais ir taip toliau. Kentėdamas 
ant kryžiaus, Jėzus kovojo su 
smurtu, neapykanta ir bevil
tiškumu ir nugalėjo. Ant kry
žiaus Jėzus sunaikino savanau
diškumą, ambiciją, atiduoda
mas savo gyvybę ir žmonių aky
se prarasdamas visas viltis pa
saulio geresnei ateičiai. 

Bet Kristus, nuo kryžiaus 
nugalėdamas pasaulį, padarė 
daugiau, nei būtų padaręs, jei 
būtų smurtu atlyginęs smurtą. 
Jėzus atleido savo priešams, nes 
jie „nežinojo, ką daro" (Luko 
23:34). Tad Velykų vakarą, su
grįžęs pas apaštalus, kaip gir
dime Evangelijoje (Jn 20:19-31), 
jis apaštalams suteikė galią at
leisti nuodėmes jo vardu. 

Ir atleisdamas, Jėzus nestatė 
reikalavimų. Kai apaštalas 
Tomas atvirai prisipažino neti
kįs, Jėzus jo neatstūmė, nebarė, 
o specialiai atėjo, kad Tomas 
galėtų padaryti tai, ko jam 
reikėjo, kad įtikėtų: rankomis 
apčiuopė Jėzaus kūno žaizdas. 
Prisikėlęs Jėzus kaip tik yra 
tas pats, kuris buvo nukry
žiuotas. Jo kančia ir mirtis 
patiems apaštalams, be abejo, 
priminė jų pačių gėdingiausią, 
bejėgiškiausią momentą, kai jie 
apleido savo Mokytoją. Bet dėl 
Jėzaus pasiaukojančios meilės 
tos žaizdos tapo jų išganymu, 
davė jiems galią taip pat aukotis 
ir atleisti, kaip jų Mokytojas, 
kad jų bendruomenė taptų Kris
taus taikos, ramybės ir darnos 
židiniu, kad ji klestėtų ir tęstų 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Kovo penktosios „Draugo" 
šeštadieninis priedas yra beveik 
visas užimtas Lietuvos ambasa
doriaus Vašingtone A. Eidinto 
s t ra ipsniu. Tai „Valstybės 
reikšmė tautai", trijų dalių ar 
temų pasisakymas: Lietuvos 
valstybingumo istorija; da
bartinės administracijos eko
nomikos ir užsienio politikos 
aptarimas; kvietimas suprie
š in ta i t au t a i išmintingiau 
elgtis. Straipsnyje prisimenami 
ir už Lietuvos ribų gyveną 
nupilietinti lietuviai. 

Ambasadoriaus nuomonę iš
reiškia ypač paskutiniosios 
dalies išsitarimai: „Politinė 
konfrontacija, skaudūs, neretai 
nepagrįsti abipusiai ar vien
pusiški kaltinimai šiandien ne
duoda nieko gero". (...) „Poli
tinės rietenos, nepagrįsti kalti
nimai, valdžios troškulys, egoiz
mas gali pražudyti tai,ką taip 
sunkiai atkūrėme — Lietuvos 
Valstybę; (...) „Argi ne laikas 
pagarbiau žiūrėti vieni į kitus ir 
atleisti nuodėmes, be kurių nė 
vienas nesame". 

Frzinimasis gadina nuotaiką. 
Nes įsikalbėjimas gramzdina 
ueviltin. Nepasitikėjimą atsekė 
netikėjimas bet kuo ir gili rezig-

! nacija. Ar neapims neišgydomas 
i vėžys? Reikia kūrybingai pasi
tarti , švariomis sielomis susi
mesti vienan būrin, rūpestingai 
apkalbėti draskymosi susižei-
dimus ir gydytis. Iki dabar 
ieškome ir ieškome teisybės, o 
ji šokinėja iš vienos tvoros pu
sės į kitą. 

Visada bus partijos, pozicija ir 
opozicija. Bet šių demokratijos 
elementų Lietuvoje kol kas sto
kojame. Yra vardai, bet nėra es
mės. Beveik visos partijomis 
besivadiną grupės — atsitikti
niai susibėgimai. Be programų, 
tik mėginę ir gal mėginsią 
laimę rinkimų loterijoje. Pozici
j a telkia nemažai žaliūkų, ne
tyčia pakliuvusių lyg į puotos 
salę, skubančių prisivaišinti ir 
kiek galima daugiau išsinešti. 
Opozicija? Ji pavyzdžiui žiūri 
pro langus, šūkauja ir nesugeba 
suprantamai nurodyti valdžios 
tyčiomis ar netyčiomis vykdomų 
klaidų. 

Girdime, kad valdžia sulėtino 
privatizaciją, o jei ryžtasi di
desnio objekto 20% atiduoti vi
suomenei, akcijas pusvelčiui ir 
slapta perleidžia išrinktiesiems, 

jo darbą, sutaikant visų tautų 
bei pažiūrų žmones, jungiant 
juos viename jo kūne, laužant 
vieną jo duoną. 

Aldona Zailskaitė 

pažeisdama piliečių lygybės 
principą. Ministras pirmininkas 
už atostogas Floridoje viešai 
pardavinėja pozicijas. Valdanti 
partija reikšmingesnes tarny
bas skiria tik palankiesiems. Ir 
tai be išimčių, nesuklysdama 

Šiuose pasakojimuose yra tei
sybės. Yra perdėjimo ir kiek 
melo. Kodėl opozicija nečiumpa 
grobikų už rankų ir konsti
tucijos laužytojų prie sienos 
nepriremia9 Juk teismai yra. 

Atėjo laikas gesinti ugnį po 
netikrų gandų katilu. Atėjo 
laikas neduoti gandams medžia
gos. (Bet kode! apie valdžios ko
rupciją kalba visa Lietuva? La
bai labai didelis gandas.) Parti
jos lai pasisako, ko siekia; admi
nistracija tevengia slaptumo; 
teapsivalo nuo grobikų ir te
ieško geroves ne tik sau, bet 
visam kraštui, opozicija tepatei-
sina savo buvimą. I netvarką 
Lietuvoje baisu žiūrėti. Baisu 
žvelgti įjos šūkaliojančią spau
dą. Liūdna skaityti laiškus, mir
kytus nusivylime ir stagnaci
joje. 

Praėjo ketveri nepriklausomo 
gyvenimo metai. Tiek inteli
gentų, tiek specialistų, tiek 
pasimetimo ir nesusigaudymo. 
Todėl, kad vyrauja egoizmas ir 
valdžios troškulys. Nėra pavie
nių problemų, kurias būtų 
galima šalinti, nes siaučia prie 
visuotinumo artėjanti netvarka. 
Mus pralenkė Estija, Latvija, 
gal jau artėja laikas, kai Gudi
ja okupuos? 

Tautos supriešinimą lėmė 
nepatyrusi administracija, karš
čiuojanti opozicija ir nesusi
gaudymas, kas yra partija. Bet 
didelę reikšmę turėjo ir pra
ėjusių dešimtmečių tautos 
perskėlimas raudona-balta 
principu. Buvo valdančiųjų ir 
pastumdėlių klasės, gal iki šian
dien išlikusios. Niekas nepajėgs 
nuslėpti komunistų partijos bar
bariškumo. Jos pirmasis sekre
torius A. Sniečkus buvo ir 
pirmasis tautos naikintojas 
trėmimais Sibiran, kankinimais 
tardymų metu, žudymais. Jis ne 
vienas tai vykdė. Štai jo stribas 
V. Petkevičius šiandien yra 

| Seime, o kiti išlikę maitinasi 
: sveika Lietuvos duonele, už pen

sijas perkama. Sniečkaus įpė-
diT'is, jau beveik pamirštos pa
vardės Griškevičius, buvo idea
lus Maskvos tarnas. Veterino-
rius Songaila, Lietuvos ko
munistuose jsisekretoriavęs 
partijos girgždėjimo metais, 
prieš savo viešpatavimo pabai
gą spėjo spaudoje tvirtinti, kad 
jokios Vasario 16 nebuvo. 

Patys vyriausieji Lietuvos gy- f 
ventojai ir jų vaikai genocidinės 
komunistų praeities nepamirš. 
Bet jaunesnieji komunistėliai, 
jau gimę po Stalino siautėjimo, 
neturėtų būti kaltinami, kad le-
niniukus piešė, Spalio revoliu
cijos garbei ei lėraštukus 
deklamavo, per komjaunimo 
virvelę smagiai šokinėjo. Jie 
tiek ir žinojo. Tai ne išdavikai, 
o eiliniai pyragėlių ieškotojai. 
Žinoma, ne herojai. Trėmimų 
Sibiran nematę, tikrosios ko
munizmo prigimties nepažinę, 
lietuviams padarytų skriaudų 
nesupratę, gal iki šiandien ne
spėję pamiršti maskvinio kal
bėjimo stiliaus, neturėtų būti 
bartini ar ignoruojami. 

Po dainuojančios revoliucijos, 
po Baltijos kelio, po šurmulių ir 
burzgėjimo ateina dainuojančio 
darbo, teisingo ir teisėto gyve
nimo, tarimosi ir išmintingų 
svarstymų laikas. Tikėkime, 
kad Lietuvos valdžia daiktus 
pradės vadinti tikrais vardais ir 
atsisakys korupcijos. Kad opozi
cija vadovausis faktais ir siūlys 
praktiškus patarimus. O Lietu
vos ir išeivijos lietuviai? Mes, at
rodo, susiprasime. Kad tik susi
prastų mūsų broliai, kurie tik 
valdžios bokštus mato... Bet štai 
„Lietuvos aide" (1994.03 16) 
Kazys Saja rašo: „Daugėja ar 
mažėja piliečių, kuriuos dar ste
bina, piktina mūsų „demokra
tija", kai aiškūs nusikaltėliai 
ministrai kaip niekur nieko 
zulina kelnes valdžios kėdė
se." (...) „Kaip Č. Juršėnas, 
Kovo 11-osios iškilmingam 
Seimo posėdyje įrodinėjęs, kad 
jo partija išgrindė kelius 
Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei. Ne tie, kurie tą 
kelią nuklojo kūnais, ne tie, 
kurie kentėjo tremtyje, lage
riuose ir saugumo rūsiuose, o 
tie, kurie juos įdavinėjo, kurie 
trėmė, kankino ir tardė". 

Ar iš tikrųjų ministrai yra aiš
kūs nusikaltėliai? Ar Juršėnas 
tiki, kad jis yra didesnis už nu
kankintuosius? Kodėl jis sten
giasi istoriją perrašinėti? Jau 
tik tai yra nusikaltimas, o K. 
Saja atrodo teisybę sakąs. 

Galėtume susikalbėti, jei 
norėtume, jei nenaudotume 
melo, panašaus į Juršėno. 

Danutė Bindoldenė 

Reakcija buvo 
nesitikėta 

ALUS UPELIAIS TEKĖJO 

Balandžio 3-6 d. Vilniuje Ka
rolinos ture pirmą kartą Lietuvo
je įvyko „Alaus šou". Tai dar 
neregėto dydžio lietuviško ir im
portuoto alaus pristatymas pre
kybininkams ir visai visuome
nei. Balandžio 4-6 d. nuo 18 
valandos visi norintys galėjo 
bandyti pagerinti alaus statinės 
nešimo ir greitojo alaus gėrimo 
rekordus. 

Be to, kaip praneša rekordus 
registruojanti agentūra „Fac-

Amerikoje Michael Fay pa
vardė pasidarė daugeliui 
žinoma, nes žiniasklaida ją 
dažnai linksniuoja, kartais skir
dama nemažai laiko ir atpasa
kodama jo gyvenimo detales iki 
nuobodumo. Mes matėme jį, 
dailiai nuaugusį, aštuoniolik
metį jaunuolį, susirūpinusiu 
veidu ir baimės pilnomis 
akimis; regėjome ašarojančią jo 
motiną ir tėvą, „ieškantį teisy
bės", kad nebūtų įvykdyta jo sū
nui teismo skirta bausmė. Taip 
pat dažnai girdėjome, kad ta 
bausmė yra labai aštri, tiesiog 
barbariška. 

Ką gi Michael Fay padarė, 
kad staiga visa Amerika atkrei
pė dėmesį? Tvirtinama, kad 
beveik nieko blogo — tik dažais 
apipurškė kelis automobilius, 
pastatytus prie gatvės, tik pas 
save turėjo vogtų daiktų ir šiaip 
pasižymėjo .Jaunatvišku išdy
kavimu". Kaip kitaip jauni 
vyrukai pademonstruos savo 
besikalanti vyriškumą? Tokie 
nerimti žygdarbiai yra „bren
dimo proceso dalis" ^arba taip 
bent mums įrodinėjama). Jeigu 
Michael tokias išdaigas būtų 
krėtęs kuriame Amerikos mies
te, teisėjas galbūt būtų išbaręs, 
galbūt liepęs atlyginti nuo
stolius, o paskui paleidęs į ma
mos globą. Juk šio krašto kalė
jimai perpildyti jaunuoliais, 
kurie padarę nepalyginamai 
baisesnius nusikaltimus. 

Tačiau Michael su tėvais 
gyvena Singapūre, kuris valdo
mas ..geležine ranka". Už 
narkotikų vartojimą arba par
davinėjimą — mirties bausmė: 
už popiergalio nusviedimą ant 
gatvės, už per ilgus plaukus, už 
nenusileidimą vandens, pavar 
tojus viešąjį tualetą — piniginės 
ir kitokios pabaudom. Taigi ir šis 
jaunuolis, sugautas bei pri
sipažinęs kaltas, nebuvo paglos
tytas: jam teko ne tik kalėjimas 
ir piniginė pabauda, bet taip pat 
viešas nupiakimas — šeši smū
giai bambukine rykšte. Pasi
rodo, kad tai ne ..verba plaka"" 
tipo džiūštelėjimas, o kaip 
reikiant apkūlimas, nuo kurio 
ne vieną dieną neįmanoma pri
sėsti. 

Geraširdžiai Amerikos televi
zijos ir spaudos žurnalistai šio 
jaunuolio nelaimę išgarsino 

visame krašte, tikėdami, kad 
amerikiečiai atskubės į 
pagalbą, o prez. Clintonas, 
pamiršęs bėdas Bosnijoje, Šiau
rės Korėjoje, Somalijoje ar 
pagaliau ir savo asmeniškas 
problemas su Whitewater tyri
nėjimais, skubės protestuoti (gai 
net paskelbs karą) Singapūro 
vyriausybei. 

įvyko netikėta reakcija: dau
gumas pasisakė, kad Michael 
Fay vertas bausmės ir „bravo 
Singapūras" už savo tvarką, už 
nusikaltėlių neglostymą. Jeigu 
Amerikoje kiek griežčiau būtų 
baudžiami nepilnamečiai 
nusikaltėliai, visi gyventojai 
saugiau pasijustų. Tokia reak
cija, ekspertų 'kurie mėgsta 
viską analizuoti) nuomone, 
parodė, kad amerikiečiams jau 
iki gyvo kaulo įgriso nuolatiniai 
jaunuolių — ir nejaunuolių — 
nusikaltimai, o galbūt dar la
biau teismų „ištižimas". Vos 
policija sugriebia piktadarį ir 
pastato prieš teisėją, žiūrėk ir 
vėl jis gatvėje savo „verslu" 
užsiiminėja. 

Pasiteisinimų net rūksta . 
Populiariausias ir tiksliausias 
— nėra kalėjimuose vietos vi
siems nusikaltėliams, tai ir 
paleidžiami į laisvę. 

Kažkur tarp aštrių, kone 
nežmoniškų. Singapūro baus
mių ir per lengvai nusikal
tėlius traktuojančios Ameri
kos teismų sistemos, turėtų būti 
..aukso vidurys", kurio ir ieško 
sociologai, psichologai, peda
gogai, teisėtvarkos atstovai, 
susibūrę ..apvalaus s ta lo" 
diskusijose, dažnai girdimose 
per televiziją. 

Jaunamečių nusikalstamumų 
monopolio neturi vien Amerika. 
Girdime ir skaitome, kad ir 
Lietuvoje jaunuoliai pradeda 
užsikrėsti kriminalinės veiklos 
bacilomis, nors ten problema 
dar kol kas nėra tokia opi. 
Galbūt kaip tik dabar laikas 
stipriau susirūpinti galima 
nusikaltimų epidemija ir steng
tis įdiegti Lietuvos jaunuoliams 
kuo daugiau dvasinių vertybių, 
kurios padėtų jiems apsisaugoti 
nuo blogų įtakų. Šalia to svar
bu ir tvirta teisėtvarkos sis
tema, kad bausmės baimė sulai
kytų nuo ketinimo padaryti 
nusikaltimą. 

tum", bus galima išvysti su 
alumi susijusius atributus: 
seniausiuosius alaus butelius, 
etiketes, padėklus, stiklus, jau 
nebeveikiančių bravorų eti
ketes. 

• 1949 m. balandžio 4 d. 
NATO įkurta JAV, Kanados ir 
10 Europos valstybių nutarimu, 
pažadant tarpusavį bendradar
biavimą ir apsigynimą nuo 
agresorių. 
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Abu ilgai tylėjo. Per ilgai, nes vienmarškinis vyras 

pirmas pravėrė lūpas. 
— Juk dar nesurado? 
— Ne, dar ne. Bet neilgam. 
— Ką nujauti? 
— Ne nujaučiu, bet taip yra. Pakeliui į čia mili

cininkas mane pažino, pavaišino, atvežė. Gal už durų 
jau laukia. 

Vyras nusijuokė. 
— Jeigu tik tiek, nesirūpink. Mes žinojom, kad eini 

į Vilnių, tai mūsų žmonės pakeliui ir dairėsi. Anie ir 
to nežinojo. Laukia, kol apie namus pasirodysi, o tamsta 
jau jų panamėje. Bet to nežino ir nesužinos. 

— Tikrai? 
— Tikrų tikriausiai. Tie laikai praėjo, kai net per 

galvą versdamiesi bėgo pasakyti, ką žino. Žmonės jau 
pradėjo suprasti, kam reikalingas liežuvis ir kam dantys. 

— Ne visi. 
— Ne. Kas gimęs laižyti, laižys ir laižysią, bet mes 

buvom pradėję labai rimtą kalbą. Kokią paslaptį esi 
įdėjęs į tą savo Nukryžiuotąjį. 

— Kad galima būtų prisidirbti nematomų tankų, 
lėktuvų, uniformų ir per kelias dienas nusiaubti visą 
pasaulį? — šyptelėjo Skirpstūnas. — Ne, tokios paslap
ties nežinau, neišmanau ir nenoriu nei žinoti, nei 

išmanyti. Net nė į galvą nebuvo atėję tokios baisios 
išmonės. Man visą laiką terūpėjo iš medžio išlukštenti 
tą, kas spindėte spindėjo mano galvoj. Niekada 
nepasisekė padaryti visai taip, kaip buvo galvoje. Ma
tai, medis irgi turi savo mintį ir užsispyrimą. Matau iš 
tamstos akių, kad esi tikrai susirūpinęs tuo, ką pats 
matei. Aš tegalėčiau tą matymą savo liudijimu kiek su
stiprinti, nes ir aš mačiau. 

Ir papasakojo visą atsitikimą, kaip miško vyrai jam 
pastatė kryžių, kaip nespėjusiam baigti kančios, pats 
Nukryžiuotasis atėjo į trobą ir liepė sekti paskui jį. 
Muziejininkas klausė labai atsidėjęs, tarpais net pašiur-
pęs. 

— Tą atsitikimą pasakiau tik dviem žmonėm, — 
užbaigęs pridėjo, — ir atrodė, kad nė vienas tikrai 
netikėjo. Tvirtai nepasakė nei kad išsigalvojau, nei, kad 
išprotėjau. Vienas tik įspėjo, kad to nepasakočiau sau
gumui. Sakė, kad už tokį melą jie mane po gyslelę 
išpešiotų. Sakė, kai gyslelių nebeliks, tai vis tiek dar 
pešios. O tamsta? 

— Aš tikiu, — rimtai pasakė muziejininkas — Nuo 
tamstos pasakojimo tebesu pašiurpęs. Tai baisi teisybė. 
Juk Kristus iš čia dingo tą patį vakarą, kai atėjo pas 
tamstą, o sugrįžo rytą, kai jus paliko kitam miške. 

Ir kiek pagalvojęs pridūrė: 
— O tas žmogus, kuris patarė to nesakyti saugumui, 

sakė teisybę. Nors jie viską matė, bet vis tiek netikės. 
J ie užsidegę nematomais tankais, ir tamsta turėsi 
pasakyti, kaip juos padaryti. Žinai ką, aš rasiu čia ramų 
kamputį. Tokį, jog nė lapė nelos, kad jame sėdi ir dirbi 
nėji. Aš taip sutvarkysiu, kad niekas kitas, tik aš vienas 
ir težinosiu, kad tamsta čia esi. 

Skirpstūnas nieko nepasakė, tik paklausė; 
— Kaip yra, kad kryžiaus niekas nebesaugo? 
— Saugo tik nakčia. Dieną gal kas ir dairosi, bet tik 

iš lauko. Mat kai aną rytą sugrįžo į užrakintą spintą, 
daugiau nebedingo. Vienas man šnipštelėjo: esą slaptos 
baterijos išsieikvojo. Kai užrakinta, nebegali prilįsti 
pakeisti. Sako, kad ateis specialistai ištirti iš pagrindų. 
Svarbiausia, nori surasti tamstą. Kaip apie tą kampu
tį? Tenai galėtum ir anam slaptam kryžiui miške 
padaryti Kančią. 

— Nežinau. Kiek man tų dienų beliko. Nenoriu 
paskutines dienas praleisti urve. Padai dar niežti 
pavaikščioti po tas krašto vietas, kurių dar nespėjo palai
doti. Noriu savo žemę, kiek dar jos yra likę, pamylėti 
iš arti. O kad paminėjai Kančią anam kryžiui, tai va 
čia, kurią grįžęs svajojau pabaigti. 

Išėmė iš terbelės apdegusią galvą ir padavė muzie
jininkui. 

— Tai dar savo degėsiuose radai? 
Skirpstūnas linktelėjo galvą. 
— Kryžiaus pagultą, — pridėjo. 
Muziejininkas ilgai vartė, žiūrinėjo. 
— Atnešei mums. Pasaugoti. 
— Nežinau. Kai mane taip rūpestingai užkasė, nebe

žinau. Buvo užėjęs noras įsikurti kaimynės kamaroj. Jos 
namų kol kas dar nepalaidojo. Buvo noras, bet vėl ne
bežinau. Kai žiūriu į viską, ką jūs čia sunešėt ir geruo
ju ir negeruoju, nebežinau. Kai išsibarstę po visą kraštą, 
tai vieną sunaikina, kitas atlieka, vieną palaidoja, kitas 
kaip nors išsuka uodegą, o čia viskas vienoj krūvoj. Ką 
darysit, jeigu vieną dieną ateis saugumas, pasakys, kad 
t a vieta jiems reikalinga, viską išveš kur už miesto, iš

vers ir sudegins. Kas liks nesudegę, užkas, palaidos, kaip 
mano paties degėsius. Ar negali taip atsitikti? 

Vyras patylėjo. Ir Skirpstūnas nieko nebesakė. 
Šnekėjo tik tyla, savo tyliais pirštais glostydama čia 
sudėtas skulptūras, monstrancijas, kielikus, prie sienų 
sustatytus paveikslus. 

— Gali. Viską gali. — po geros valandos prašneko 
vyras. — bet galvoju, kad taip neatsitiks. Jeigu nebūtų 
buvę to stebuklo, kurio vieną galą matei tamsta, kitą 
turėjau laimės pamatyti aš. Ir tų kitų stebuklų, kuriuos 
kur nors matė kiti. Jeigu nebūtų to buvę, gal ir būčiau 
ėmęs nustoti vylęsis, bet tamsta stiprini mano viltį net 
pats ją praradęs. Juk žinai, kad čia yra visokių. Gal 
todėl, kad pasaulis būtų margas. Vieni džiuginames. kad 
dar yra vilties, kiti džiaugiamės, kad nebėra jokios, bet 
užtat šiandien galime gerai pagyventi. Vieni sukam 
uodegas, kad galėtumėm išlikti, kiti atvirai sakome ką 
mylime ir už tai mirštame tokia sunkia mirtim, kokia 
tik Dievo sukurtas žmogus tegali išgalvoti. Ar tamstai 
nesunku suprasti kaip yra tiems, kurie myli tą, ko ne
valia mylėti. Kaip būtų, jeigu pamiltum moterį, kurios 
negalima mylėti? Ar tamsta galėtum tą suprasti? 

Skirpstūno rimtas veidas staiga pakito į jaukią 
šypseną, kurios negalėjo paslėpti net gal kelių savaičių 
skustuvo nematę paigsliai. 

— Galėčiau. Ir suprantu. Tokią moterį s i tikrai 
mylėjau. Manau, kad ir tebemyliu, nors ir sako, kad 
meilė ne senam pūzrui. 

— Tikrai? — nustebo muziejininkas, lyg dar vieną 
gerą senieną kur užtikęs. 

(Bus daugiau) 
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„ŽALIŲ KORTELIŲ" ARBA 
DVI VIZŲ LOTERIJA 

Šiais metais pravestas United 
States Department of State įsta
tymas, pagal kurį kasmet bus 
lo te r i jos būdu i š d a l i n a m a 
55.000 ..žalių kortelių" gyven
tojam tų kraštų, iš kurių buvo 
praėjusiu penkerių metų laiko
ta rpyje mažai i m i g r a v u s i ų 
asmenų j Ameriką. Pagal šj 
įstatymą 1995 metai yra pirmie
ji, kur vizos — žalios kortelė? 
bus loterijos būdu dalinamos. 

P r a š y m ų siuntimo l a i k a s 
1995 m. fiskalinių metų DV-1 
vizos loterijoje dalyvauti prasi
deda: t rečiadienį . 1994 m. 
b i rže l io 1 d., i r b a i g i a n t 
vidurnakt i ketvirtadienį. 1994 
m. birželio 30 d. Prašymai, gauti 
prieš ir po šios datos, bus nepri
imti. Prašymai turi būti pasiųs
ti papras tu arba oro paš tu . 
Prašymai gali būt i siųsti iš 
Lietuvos ar iš Amerikos. Už 
dalyvavimą loterijoje neimama 
jokio mokesčio. Taip pat nėra 
jok ios formalios užp i ldy t i 
formos. 

Nus ta ty tas siunčiamo voko 
dydis: ilgis p.unP iki 10 colių, ar
ba 15 iki 25 cm. voko plotis 3l/2 
iki 4!c colių, arba 9 cm iki 11 
cm. 

Voko kairiame viršut iniame 
k a m p e užrašoma m a š i n ė l e 
arba spausdintomis raidėmis: 
LlTHUANIA, pavardė, va rdas 
ir visas adresas <tas pats. ku r i s 
bus Įrašytas į prašymą*. 

Visi Europos kraštų prašymai 
(adresuojami viduryje voko> 
siunčiami tokiu adresu: D V I 
P r o g r a m , N a t i o n a l V i s a 
C e n t e r , . P o r t s m o u t h , N H 
00212. 

Registracijos prašyme re ik ia 
s u t e i k t i tokia? a s m e n i n e s 
žinias: 

a. Pavardė , vardas, a n t r a s 
v a r d a s (pavarde r e i k i a 
pabraukti*: 

b. Gimimo data ir gimimo vie
t a : 

gimimo data: diena, mėnuo, 
metai: 

gimimo vieta: miestas kai
mas, apskrit is , kraštas: 

c. Vardai , gimimo data ir vie
t a prašančio žmonos vyro ir 
vaiku iki 21 metų amžiaus 
Žmona vyras ir vaikai automa
tiškai g a u n a žalias korteles, jei 
v i enas iš jų la imi . T ė v a i . 
vaikams laimėjus, tos privilegi
jos neturi . 

d Prašančio adresas. Adresas 
turi būti aišku? ir pilnas, nes 

laimėjus, t a s adresas bus naudo
jamas pranešti apie laimėjimo 
rezultatus. 

e. Prašančio gyvenamas (na-
t ive 'k raš tas , jei skirtingas nuo 
gimtojo krašto. 

Ši informacija tu r i bū t i 
parašyta mašinėle arba aiškiai 
rašytom raidėm ranka . Po 
prašymu pasirašyti nereikia. 

Dažnai i šky lan tys k laus imai 
ryš ium su DV-1 loterijos 

regis t rac i ja 

1. Kaip paaiškinti „native"? 
Ar gali asmuo, gimęs krašte, 
kuris negali loterijoje dalyvauti, 
kvalifikuoti kito krašto kvotoje? 

„Native" aiškinama taip: kai 
asmuo, gimę? tame krašte, ar
ba jam suteikiama kitokiu būdu 
to krašto pilietybe, būtent : 
žmona gimusi kitur, pagal vyrą 
gali kvalifikuoti į lietuvių žalių 
kortelių kvotą, taip pat vaikai, 
gimę ki tame krašte negu tėvai, 
pagal tėvus priskiriami tėvų 
kraštui. Tą dalyką reikia prašy
me paaiškinti. 

2. Ar asmenys, dabar esą 
Amerikoje, gali prašyti daly
vauti loterijoje9 

Taip. žmonės esą dabar Ame
rikoje, a rba gyveną Lietuvoje, 
gali dalyvauti. Prašymai gali 
būti pasiųsti iš Amerikos ar 
Lietuvos. 

3. Ar galima siusti tik vieną 
prašymą? 

Taip. įs tatymas leidžia siųsti 
t ik vieną prašymą, norinčiam 
loterijoje asmeniui dalyvauti. 
Pas iunt imas daugiau nei vieno 
prašymo tą asmenį diskvalifi
kuos loterijoje dalyvauti. Pvz.. 
per 400.000 prašytoju buvo 
diskvalifikuota 1993 ir 1994 
metų vizų loterijos laiku, ne? jie 
buvo pas iuntę daugiau nei 
viena prašymą. Prašytojai dėl 
daugiau nei vieno prašymo pa
siuntimo bus diskvalifikuojami 
laike registracijos, arba laike 
vizos gavimo apklausinėjimo. 

4. Ar vyra? ir žmona gali 
atskirai prašyti — dalyvauti lo
terijoje? 

Taip. Ir vyras ir žmona gali ra
šyt i prašymą atskirai, jei vienas 
laimės, k i t as irgi automatiškai 
gaus ..žalią kortelę". 

5. Ar kiekvienas asmuo turi 
pats parašyti prašymą, ar gali 
jam tai padaryti kas nors kitas? 

Prašytojas gali pats prašyti — 
rašyti prašymą, arba kas nors 
ki tas gali už jį t a i padaryti. 

Nesvarbu, kas prašymą rašys, 
p a t s prašy to jas , advokatas , 
giminė ar draugas, bet tik vieną 
p r a š y m ą to a s m e n s vardu 
galima pasiųsti . 

6. Kokie yra mokslo ir darbo 
reikalavimai? 

Įstatymas reikalauja, kad pra
šant is turėtų bent gimnazijos 
a rba tam lygų išsilavinimą, ar
ba per paskut in ius penkerius 
metus būtų dirbęs bent dvejus 
metus darbe, kur is reikalauja 
bent dvejų metų paruošimo. 
Gimnazijos išsilavinimą ar tam 
lygų laiko 12 metų sėkmingą 
mokyklos baigimą. Darbo kvali
fikacija sp rendž iama pagal 
..Dictionary of Occupational 
Titles", kuris yra išleistas Em-
ployment and Training Admi-
nistrat ion of the United States 
Department of Labor. 

Dokumentų. įrodančių išeitą 
mokslą a r darbo patyrimą ir 
kvalifikaciją, nereikia siųsti su 
prašymu, juos re ikės pristatyti 
konsulatui , kada bus išduo 
dama „žalia kortelė'". 

7. Kokiu būdu loterija bus 
pravesta? 

National Visa Centre visi 
laiškai-prašymai bus suskirstyti 
į šešias a tskiras dalis — pagal 
šešis geografinius regionus, ir 
sunumeruoti . Kada praeis siun 
t imo data, kompiuteris iš kiek
vieno geografinio regiono iš
r inks atsi t ikt inius prašymus — 
pagal t a m regioniui skir tą 
skaičių. Kiekviename regione, 
kompiuterio pirmasis išrinktas 
prašymas — laiškas gaus pirmą 
numerį, po to an t rą ir 1.1. 
N e s v a r b u , ar p r a š y m a s — 
laiškas buvo atsiųstas anksti, ar 
vėlai siuntimo periode. Kada 
k o m p i u t e r i s a k l a i i š t rauk? 
prašymą ir jis bus užregist
ruotas, prašytojui bus tuojau 
pranešta laišku, kuriame bus 
nurodoma, ką prašytojas turi 
toliau daryti . Prašytojas turės 
nuvykti į paskir ta konsulatą, 
arba. jei Amerikoje. į Imigration 
Naturalization Services įstaigą 
pakeisti savo statusą. The Na
t iona l Visa C e n t e r p raneš 
laimingiesiems kur . ką ir kada 
jie turės daryti. 

8. Ar laimingieji prašytojai 
gali pakeisti savo statusą per 
Imigration and Naturalization 
Services (INS) įstaigą9 

Taip, tas galima bus padaryti, 
prašytojai, kurie y r a Ameriko
je, gali kreiptis į INS įstaiga ir 
gaut i čia nuolatinio gyventojo 
statusą. Prašytojai tačiau turės 
užpildyti t a m t ik ras formas ir 
j a s nusiųsti i National Visa 
Centrą. Bet tos formos ir visi 
paaiškinimai bus prisiųsti su 
p r a n e š i m u l a iming i e s i ems . 
Laimingieji prašytojai, turi su
tvarkyti vizą tai bus INS įstai
ga prie? 1995 m. rugsėjo 30, nes 
tada baigiasi registracija dėl fis
kalinių 1995 metų DV-1 vizų 
programos. 

9. Ar p rašy to jams , kur ie 
nelaimės, bus apie tai pranešta? 
N e . P r a š y t o j a m s . k u r i e 

n e l a i m ė s , nebus a p i e t a i 
pranešta. Tik tiek, kurie laimės 
gaus praneš imus Tikimasi , 
kad, laimėjusiems šią loteriją, 
bus pranešta laike 3 mėnesių po 
prašymų siuntimo termino pa
baigos. Tie, kurie negaus laiško 
— pranešimo, žinos, kad jie tais 
m e t a i s loter i jos — žal ios 
kortelės nelaimėjo. 

10. Kiek laimingųjų bus užre
gistruota? 

Iš viso t ikimasi užregistruoti 
apie 90,000 asmenų, įskaičiuo
jant ir vyrus/žmonas, ir vaikus. 
Iš pa tyr imo žinoma, kad iš 
pirmųjų 55,000 nemažai gali 
a tkr is t i , visų nepaimti ar būti 
diskvalif ikuoti . Visiems bus 
praneš ta apie jų vizos loterijos 
eilę. Kada visos vizos 1995 
fiskaliniams metams bus išda
lintos, tų metų programa pasi
baigs. Laimėjusieji, jei nenori 
praras t i savo laimės, tu r i grei
tai ir taip, kaip j iems bus 
paaiškinta, vykdyti nurodymus 
gauti „žalią kortelę". 

11. Ar yra nustatytas amžiaus 
min imumas DV-1 vizos lote
rijoje dalyvauti? . 

Amžiaus minimumo nėra nu-' 
s ta ty ta . Tačiau vien tas . kad 
prašytojas tur i būti mažiausiai 
baigęs gimnaziją, arba darbo 
pat ir t ies reikalavimas, a tmeta 
visus, kurie yra jaunesni negu 
18 metų. 

12. Ar yra kok? mokestis daly
vauti DV-1 vizos loterijoje? 

Loterijoje dalyvauti nėra jokio 
mokesčio ir jokių pinigų ne 
reikia siųsti, siunčiant prašymą. 
Tačiau visi laimėjusieji turės 
užmokėti reikalaujamą nor
malų „žalių kortelių" mokestį. 

13. Ar gali asmenys, kurie ki
tokiu būdu yra pradėję procedū
rą gaut i „žalią kortelę" šioje lo
terijoje dalyvauti? 

Taip, tie asmenys gali daly
vauti DV-1 vizos loterijoje. 

14. Ka ip ilgai a s m e n y s , 
laimėje loteriją,.gali delsti paim
ti „žalią kortelę"? 

Asmenys, laimėję loteriją, turi 
pasiimti „žalią kortelę" laike 
1995 fiskalinių metų. t. y. nuo 
1994 metų spalio mėn. iki 1995 
metų rugsėjo mėn. Nepasiėmę 
„žalios kortelės" šiuo laiko 
pe r iodu , p r a r a n d a savo 
privilegiją. 

Nėra reikalo siųsti prašymus 
anks t i . Per ankst i nusiųsti 
prašymai bus išmesti. Laike 
s i u n t i m o per iodo a t s i ų s t i 
prašymai visi turi vienodą gali
mybę laimėti. Daugiau kaip 
vienas nusiųstas prašymas, au
tomatiškai išmes iš loterijos. 
Tinkamai užadresuotas vokas 
labai svarbu krašto pavadini

mas ir pilnas adresas), tiksliai ir 
aiškiai surašyta reikalaujama 
informacija prašyme yra būti 
nybė dalyvaujant DV-1 vizų 
loterijoje. 

Asmenys , kur iems reikia 
smulkesnės informacijos ar 
pagalbos, pildant prašymus, 
prašome kreiptis į Socialinių 
reikalų raštinę. 

atlanta 
lMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 71th Street, Chicago, I L 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKit CLĖVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
OETROIT. GRANDRAPtDS, KALAMAZOO, BALTMORE, 
PtTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST LOUIS ROCHESTER, Pristatome siuntinius j namus 
JŪSŲ giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame Pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai. 

ĮSTATYMAS SAUGO 
NUO NEPAGEIDAUJAMŲ 

REKLAMINIŲ 
PASKAMBINIMŲ 

Paskut iniu la iku labai daug 
bendrovių skambina ir siūlo 
visokių legalių ir nelegal ių 
patarnavimų, produktų parda
vimų ir pan. The Telephone 
C o n s u m e r P r o t e c t i o n Ac t , 
išleistas 1991 metais , draudžia 
„ t e l e m a r k e t e r s " — telefoni
niams firmų pardavinėtojams 
jums skambinti, jei jūs reikalau
jate, kad jūsų telefonas bū tų 
į r a š y t a s į , , do -no t -ca l l " — 
neskambinamųjų sąrašą. 

Kas n u s i ž e n g i a t a m po
tvarkiui , yra a t sak ingas ir gali 

Naudotasi medžiaga iš United 
States Department of S ta te , 
Bureau of Consular Affairs 
„Visa BulletūT March 30,1994. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

būti baudžiamas iki 500 dolerių 
pabauda už viena paskambini 
mą ir iki 1,500 dolerių už nuo-
s t o l i u s , j e i j i s t a i padarė 
piknaudodamas. Tačiau įvairūs 
skambinimai nenustojo. Vie
nintel is būdas sutvarkyt i tuos 
„ te lemarketers" y r a pažymėti 
laiką, datą, firmą ir skambinto 
jo vardą kiekvieną kartą, kai 
jie, j u m s nenorint, paskambina 
ir paprašyti , kad paliktų jus 
ramybėje. Taip patar ia Michael 
Jacobson, vienas įkūrėjų „Cen
ter for the Study of Commer-
cial ism". Šis centras, kurio 
adresas 1875 Connecticut Ave. 
N. W., Washington, D.C. 20009, 
parduoda brošiūrą „Stop the 
Calls! How Citizens Can Sue 
Telemarketers" už 3 dolerius. 
Toje b roš iū ro je i šdės ty tos 
klientų teisės. 

Štai dar keletas būdų, kaip 
išvengti tų nenorimų — ,Junk 
calls": 

1. Laikykite savo telefoną 
privačiu. Dažnai yra prašoma 
jūsų telefono, kai norite infor
macijos apie perkamą daiktą a r 
įvairius patarnavimus, kai siun
čia te garant i jos kor te lę a r 
dalyvaujate kokioje loterijoje. 
Neįrašykite savo telefono nume
rio, nebent tai būtų būtinai 
reikalinga. 

2. Įsirašykite į valstybinį „do-
not-call" sąrašą. Daugelis „tele
marketers" , kurie priklauso 
The Direct Marketing Associa-
tion, sutiko neskambinti t iems 
žmonėms, kurie to nenori, kurie 
nori priklausyti „Telefone Pre-
ference Service". Tai padaryti 
galite, parašant: DMA, P.O. Box 
9014, Fanningdale, N. Y. 11735. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" Money Matters. 
1994 kovo 11. 

Ver tė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkšt ienė ir Birutė 
J a s a i t i e n ė . 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KAINOS ( DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YORK $890.00 WASHINGTON, D.C. $890.00 

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30. liepos 2. liepos 3, liepos 5 

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19. liepos 20, liepos 22. liepos 24. ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo" kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo ra .nėję Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali bū' sietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS. FINNAIR bilietus ir etrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutv? <o tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų prie' ..vienui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsi nyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

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

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

of Trovel Agents 

9 City C*fit«r GT-lnt«m*tfonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-149 

•A-r- ir ", Hnkp-U' lankia nles. kad mergyt' 
" organizacija gydyl 

*vj' 14 prnm' 
tCor.in<>!<v 
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& midlcincl fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE. 
(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 
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DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 

Atsiliepdamas į prof. Broniaus 
Vaškelio straipsni „Drauge" 
(š.m. kovo 9 d.), Kauno miesto 
tarybos pirm. Vygintas Grinis 
visos miesto tarybos vardu at
siuntė platesnį paaiškinimą. 
Taip pat gavome Vytauto Di
džiojo un-to rektorato pareiški
mą, kuris yra paskleistas ir 
Lietuvos spaudai. Kadangi šis 
reikalas vis dar turi daug neži
nomųjų, o mūsų skaitytojai 
trokšta platesnės informacijos ir 
yra susirūpinę galimu pavojumi 
univers i te tu i Kaune , abu 
straipsnius spausdiname kartu, 
kad visi galėtų susidaryti savo 
nuomonę. Redakcija. 

TIKRI IR TARIAMI 
VYTAUTO DIDŽIOJO 

UNIVERSITETO PAVOJAI 

Pastatas, esantis Kaune, S. 
Daukanto g. 28, buvo pastatytas 
1974 m. Lietuvos komunistų 
partijos lėšomis kaip komparti
jos politinio švietimo namai. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos 1990 m. gruodžio 
11 d. nutarimu (Nr. 1-854) šis 
pastatas, kaip likęs be šeiminin
ko, buvo perduotas Kauno mies
to savivaldybei. Todėl stebina 
gerb. prof. B. Vaškelio teiginiai 
apie galimą šio ir kito pastato, 
esančio Laisvės ai. 53, perdavi
mą Kauno savivaldybei arba 
atėmimą iš Vytauto Didžiojo 
universiteto. Šie pastatai buvo 
ir yra miesto savivaldybės ba
lanse. Pagal šiuo metu galiojan
čius Lietuvos Respublikos įsta
tymus savivaldybės neturi tur
to. Pastato buvimas savivaldy
bės balanse reiškia, kad sa
vivaldybei suteikta teisė dis
ponuoti šiuo pastatu, kaip 
valstybės turtu. Valstybės ir 
savivaldybių turto atskyrimo 
įstatymas yra paruoštas ir 
pateiktas svarstyti Lietuvos 
Respublikos Seimui. 

Miesto taryba, atsižvelgdama 
į tai, kad 1989 metais įkurtas 
Vytauto Didžiojo universitetas 
pradėjo savo veiklą tuometi
niuose Polit inio švietimo 
namuose (S. Daukanto g. 28), 
1991 m. rugsėjo 5 d. prezidento 
posėdyje priėmė protokolinį 
sprendimą pasiūlyti miesto 
valdybai leisti universitetui 
nemokamai vienerius metus 
naudotis šiuo pastatu. Nors 
universiteto ir miesto valdybos 
sutartis dėl pastato naudojimo 
nebuvo sudaryta, miesto valdžia 
iki Šiol nedaro jokių kliūčių 
naudotis pastato S. Daukanto g. 
28 patalpomis ir už tai neima 
jokio nuomos mokesčio. 

Nuostabą sukėlė ir gerb. prof. 
B. Vaškelio teiginiai, kad „Rei
kalaujant V. Griniui ir viceme
rui A. Koryznai Lietuvos Respu
blikos Vyriausybė svarstys pa
stato priklausomumo VDU 
klausimą. Ar Kauno visuomenė 
ir Lietuvos inteligentija, rėmusi 
VDU atkūrimą, pritars jo su
griovimui?" Šie teiginiai at
sirado po to, kai 1994 m. vasario 
7 d. Lietuvos Respublikos Vy
riausybė priėmė potvarkį dėl 
keleto pastatų, iš jų ir S. 
Daukanto g. 28, perdavimo Vy
tauto Didžiojo universitetui. 
Miesto tarybos vadovybė reaga
vo į šį sprendimą ir nurodė 
vyriausybei, kad jis teisiškai 
prieštarauja jau minėtam Lietu
vos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos 1990 m. gruodžio 11d. 
nutarimui. Kita vertus, miesto 
deputatai, kaip teisėtai rinktų 
Kauno gyventojų atstovai, pri
valo rūpintis kiek galima pla
tesnio gyventojų sluoksnio in
teresais. Todėl, visai net nekel-
dami klausimo dėl VDU naudo
jimosi mokymo procesui reika
lingomis patalpomis, 1994 m. 
vasario 24 d. Tarybos posėdyje 
deputatai priėmė protokolinį 
sprendimą, kuriuo buvo siūlo
ma iš visų pastato S. Daukanto 
g. 28 patalpų miesto kultūrinio 
ir visuomeninio pobūdžio reik

mėms palikti tik 800 vietų salę. 
Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 
minėtame pastate yra dvi salės: 
viena (maždaug 200 vietų), — 
auditorijų korpuse, o kita (800 
vietų), — atskirame fligelyje. 
Šitokį tarybos sprendimą lėmė 
rūpinimasis visais miesto gy
ventojais, taip pat — kultūros ir 
meno autoritetų nuomonė. Kau
nas, kuriame gyvena 423,000 
gyventojų, iki šiol neturi geros 
reprezentacinės salės, kurioje 
galėtų vykti klasikinės ir kame
rinės muzikos koncertai, partijų 
ir visuomeninių organizacijų su
važiavimai, konferencijos, 
susitikimai su LR Seimo, Vy
riausybės, miesto valdžios 
atstovais. Šiuo metu Kauno 
miestas naudojasi sena, nepri
taikyta Filharmonijos sale L. 
Sapiegos gatvėje (buvę Tei
singumo ministerijos rūmai). 
Salės scena per maža, kad joje 
būtų galima atlikti daugiau 
vietos ir erdvės reikalaujančius 
kūrinius, pasikviesti garsius 
pasaulyje kolektyvus. Daugelis 
Europos miestų, net ir gerokai 
mažesni, turi tinkamas koncer
tų sales, kurios tarnauja ir 
kitoms miesto gyventojų reik
mėms. Miesto centre, S. Dau
kanto g. 28, esanti salė, po 
nedidelių ir šiais laikais paly
ginti nebrangių akustikos per
tvarkymų, tiktų miesto kultūri
niams bei visuomeniniams po
reikiams tenkinti. Manau, kad 
kauniečiai, daugelį kultūros 
įstaigų kadaise perkėlus į Vil
nių, tikrai turi tam teisę. Šia 
sale naudotųsi visi miesto gy
ventojai, tarp jų ir Vytauto 
Didžiojo universiteto senato 
nariai, kategoriškai nesutin
kantys su Kauno miesto tarybos 
ir jos vadovų veiksmais bei 
manantys, kad ši salė reika
linga universitetui. Mes nema
nome, kad Vytauto Didžiojo 
universitetui mokymo procesui 
būtų nuolat reikalinga tokia 
didelė salė. Be to, šalia esančia
me pastate (K. Donelaičio g. 52), 
kuris yra Vytauto Didžiojo uni
versiteto balanse, yra nemaža 
(430 kv. m), per du aukštus iš
sidėsčiusi, salė. Manau, kad 
tokią Kauno tarybos poziciją 
vadinti universiteto griovimu 
yra nekorektiška. 

Tuo pačiu norėčiau priminti, 
kad šiuo metu Vytauto Didžiojo 
universiteto balanse pastatai, 
skirti studijų ir mokslo tiks
lams, yra: K. Donelaičio g. 52 
(7639,68 kv. m ir garažai 87,42 
kv. m); Muitinės g. 5-7/9 (854,89 
kv. m); V. Kuzmos g. 7 a (319 kv. 
m). 

Dėl mokymui nepritaikyto ad
ministracinio pastato Laisvės ai. 
53 (buvę akcinės bendrovės „Pa
žanga" rūmai). Vykdant terito
rinę reformą, Kauno mieste bus 
įkurdinta apskrities centro ad
ministracija. Todėl miesto tary
ba, naudodamasi vietos savival
dos pagrindų įstatymo 26-uoju 
straipsniu numatyta teise, pa
siūlė LR Vyriausybei spręsti 
tolimesnės šio pastato paskirties 
klausimą, o kol bus priimtas 
vienoks ar kitoks sprendimas 
leisti šio pastato patalpomis ne
mokamai naudotis Vytauto Di
džiojo universitetui. Tenka ap
gai les taut i , kad gerbiami 
Vytauto Didžiojo universiteto 
vadovai ir jų suklaidinti univer
siteto senato nariai, pretenduo
jantys atstovauti Kauno visuo
menei ir Lietuvos inteligentijai, 
neįsigilina į savivaldos prasmę 
bei jos įtaką demokratinei mūsų 
valstybės ateičiai. Nesupran
tama ir skaudu, kai šią proble 
mą stengiamasi aptarinėti JAV 
lietuvių bendruomenėse, nutei
kiant gerbiamus užsienyje gyve
nančius tautiečius, daug prisi
dėjusius prie VDU įkūrimo, 
prieš Kauno miesto tarybą — 
vieną iš aiškiausiai demokratinių 
Lietuvos valstybės vystymąsi ir 
jos Nepriklausomybės įtvirtini
mą remiančių institucijų. 

Noriu patikinti, kad nei Kau
no miesto taryba, nei jos pir
mininkas V. Grinis su vicemeru 
A. Koryzna nesikėsina į Vytau
to Didžiojo universiteto pasta
tus, o tik siūlo LR Seimui ir 
Vyriausybei, svarstyti Kauno 
reprezentacinės 800 vietų salės 
panaudojimo tikslingumą. 

1922 m. vasario 16-ąją Kaune 
įkurtas Lietuvos Universitetas 
buvo mokslo, kultūros ir lietu
vybės židinys. Čia dėstė geriausi 
Lietuvos profesoriai, išugdę 
daug iškilių Lietuvos vyrų ir 
moterų, buvo puoselėjamos ge
riausios universitetinės tradici
jos. 1950 metais, likvidavus 
Kaune universitetą, iš jo likučių 
Kaune buvo suformuotos dvi 
aukštosios mokyklos: Kauno 
politechnikos i n s t i t u t a s ir 
Kauno medicinos institutas. Jos 
paveldėjo Lietuvos universiteto 
materialinę ir techninę bazę. 
Vėliau buvo pastatyti papildomi 
aukštųjų mokyklų mokymo kor
pusai ir laboratorijos. Todėl 
iškilus diskusijoms dėl VDU 
atkūrimo, visai logiški buvo kai 
kurie pasisakymai dėl būsimojo 
universiteto bazės. Deja, tuome

tinių aukštųjų mokyklų vadovų 
ambicijos neleido tų pasiūlymų 
įgyvendint . Kadangi pats 18 
metų dirbau Kauno aukštojoje 
mokykloje, manau, kad Kaune 
yra pakankamai pastatų, reika
lingų aukštojo mokslo organiza
vimui mieste. Esu įsitikinęs, 
kad jie gali patenkinti visų 
miesto aukštosiose mokyklose 
besimokančių studentų porei
kius. Ateitis parodys, kokią 
vietą ne tik Kauno, bet ir visos 
Lietuvos aukštųjų mokyklų sis
temoje užims Vytauto Didžiojo 
universitetas, kokie nusistovės 
Kauno aukštųjų mokyklų tar
pusavio santykiai, kaip stiprė
jant Lietuvos valstybei pavyks 
derinti aukštųjų mokyklų bei 
savivaldybės interesus. Ne nuo 
Kauno miesto tarybos, o nuo pa
ties Vytauto Didžiojo univer
siteto vadovybės priklausys, ar 
šis universitetas taps tikru 
mokslo ir kultūros židiniu ir 
mūsų miesto pasididžiavimu, ar 
jam, anot gerb. prof. B. Vaške
lio, reikės rašyti nekrologą. 

Doc. dr . Vygintas GRINIS 
Kauno miesto tarybos 

pirmininkas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 9 d. 5 

PASISAKO VYT. DIDŽIOJO UN-TO 
SENATO NARIAI UŽ LIETUVOS RIBŲ 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
REKTORATO PAREIŠKIMAS 

Netyla aistros dėl Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 1994 
m. vasario 7 d. nutarimo per
duoti Vytauto Didžiojo Univer
si tetui pas ta tus , esanč ius 
Daukanto 28 ir Laisvės ai. 53. 
Kauno m. tarybos ir valdybos 
vadovai, siekdami peržiūrėti šį 
Vyriausybės nutarimą, inten
syviai ieško są jungininkų 
Lietuvos Respublikos Seime ir 
kūrybinės inteligentijos tarpe, 
pateikdami vienpusišką infor
maciją. Todėi; manome, kad 
Kauno miesto ir visos Lietuvos 
visuomenei būtina priminti šios 
istorijos eigą. 

Pastatu, esančiu Daukanto g. 
28, Vytauto Didžiojo Univer
sitetas naudojasi nuo pirmųjų 
mokslo metų — 1989 m. rugsėjo 
pirmosios, mokėdamas nuomos 
mokestį tuometiniams šeimi
ninkams: Politinio švietimo 
namams, vėliau savarankiškos 
LKP Kauno m. komitetui ir 
TSKP Kauno m. komitetui. 
Universiteto vadovybė kreipėsi 
į Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą, prašydama šį 
pastatą, kaip buvusį TSKP tur
tą, perduoti Universitetui. Ka
dangi pastatas nebuvo teisiškai 
registruotas, Aukščiausioji Ta
ryba 1990 m. gruodžio 11d. pri
skyrė jį Kauno m. savivaldybei, 
įpareigodama žodžiu Kauno 
miesto Tarybą ir jos pirmininką 
G. Pūką perduoti pastatą, su
tvarkius jo dokumentus, univer
sitetui. Tuo vadovaudamasis 
Kauno m. Tarybos prezidiumas 
1991 m. rugsėjo mėn. perdavė 
pastatą nemokamai naudotis 
universitetui. 

Tačiau, pasikeitus tarybos ir 
valdybos vadovams, daugkar
tiniai prašymai sutvarkyti for
malumus bei miesto valdžios 
pažadai tai padaryti nebuvo 
įvykdyti. Todėl 1993 m. rugsėjo 
mėnesį kreipėmės į Lietuvos 
Respublikos vyriausybę. Tik 
tada Kauno m. valdyba, atsto
vaujama mero A. Račkausko, 
pagaliau sutiko, kad šis pasta
tas, taip pat pastatas, esantis 
Laisvės ai. 53. būtų perduoti 
universitetui. 

Keistas šioje istorijoje Kauno 
m. tarybos pirmininko V. Grinio 
elgesys. Dar 1993 m. sausio 20 
d. rašte universitetui jis sutiko 
„pastatą, esantį Daukanto g. 28, 
kaip atitinkantį mokymo pro
cesui organizuoti reikalingas 
sąlygas, perduoti Vytauto Di
džiojo universitetui". Tai ne 
kartą Tarybos pirmininkas yra 
patvirtinęs ir žodžiu, girdint 
patiems aukščiausiems Lietu
vos valstybės pareigūnams. Ir 
staiga jo pasirašytas 1994 m. 
vasario 17 d. raštas Lietuvos 
Respublikos minis t ru i pir

mininkui A. Šleževičiui, kuria
me prašoma „iš esmės peržiūrė
ti pastatų, esančių Kaune, S. 
Daukanto 28 ir Laisvės ai. 53, 
perdavimo Vytauto Didžiojo 
universitetui klausimą", pata
riama premjerui „pagalvoti apie 
VDU sujungimą su Vilniaus 
univers i te to filialu Kauno 
mieste ar Kauno Technologijos 
universitetu". Tik po to, vasario 
24 d., šis klausimas svarstomas 
Kauno m. taryboje, į posėdį ne-
pakvietus universiteto rektorių 
ar jo įgaliotą atstovą. 

Pastaruoju metu visuomenės 
dėmesį bandoma sukoncentruo
ti į salės, esančios pastate 
Daukanto 28, problemą — tarsi 
Kauno m. visuomenei gresia 
pavojus prarasti didžiausią 
miesto salę. Norėtume primin
t i , kad vienas pagrindinių 
atkurto universiteto nuostatų, 
įtvirtintų jo statute, yra „ugdyti 
humanitarinę kultūrą, dalintis 
dvasiniais ir kultūriniais pasie
kimais". Todėl stebimės, skaity
dami žymių Lietuvos muzikų 
pareiškimą, kuriame teigiama, 
kad VDU salėje „iki šiol vyko 
žvėrelių cirko vaidinimai, roko 
ir džiazo festivaliai bei politinių 
partijų susirinkimai". Supran
tame, kad gerbiamieji maestro 
galėjo ir nežinoti, jog šioje salėje 
savo nuostabias eiles skaitė į 
Lietuvą sugrįžę Česlovas Milo
šas ir Bernardas Brazdžionis, 
šimtai kauniečių nuščiuvę klau
sėsi Marijos Gimbutienės ir 
Stasio Lozoraičio, ne kartą pil
nutėlė salė ovacijas sukeldavo 
Gedimino Dalinkevičiaus orkes
trui. Bet Juozui Domarkui, Pet
rui Bingeliui ir Vladimirui 
Prudnikovui užmiršti apie savo 
pačių koncertus, kad ir Vasario 
16 proga, gal ir nederėtų. 

Salės „problema" atsirado tik 
praeitų metų rudenį, kai susiti
kime su miesto valdybos vado
vais — meru A. Račkausku, 
vicemerais A. Koryzna ir J. 
Vengraičiu buvo išsakyta 
universiteto pozicija — VDU 
salė buvo ir bus atvira Kauno 
miesto žmonių kultūriniams 
poreikiams. Universitetas tik 
džiaugsis, jei šioje salėje bus su
tvarkyta akustika, pertvarky
tas interjeras, įrengti vargonai. 
Tačiau universitetas niekada 
nesutiks, kad, investavus į salės 
rekonstrukciją privatų kapitalą, 
būtų bandoma, kaip jau ne kar
tą atsitiko Lietuvoje, pastatą 
privatizuoti. 

Ar tik ne po šio susitikimo ir 
gimė idėja suskaldyti pastatą į 
dvi dalis, siekiant kad bent salė 
su „fligeliu" atitektų savivaldy
bei? Galbūt, prisidengus gra
žiais tikslais, pavyks įgyvendin
ti ir tai, kam atvirai pasiprieši 

Lietuvos Respublikos 
Prezidentui 
Algirdui Brazauskui 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariams 

Mes, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Senato nariai, katego
riškai nesutinkame su Kauno 
miesto tarybos ir jos vadovų 
veiksmais, siekiant revizuoti 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės nutarimą apie būtinų 
universiteto veiklai pastatų per
davimą. Mes ne tik aktyviai 
dalyvavome, atkuriant Vytauto 
Didžiojo universitetą, bet ir 
siekiame, kad nuolat didėtų 
universiteto akademinis pres
tižas, stiprėtų jo mokslo ir stu
dijų bazė. 

Per pastaruosius keletą metų 
Vytauto Didžiojo universitetas 
tapo viena populiariausių Lietu
vos aukštųjų mokyklų žinių 
siekiančio jaunimo tarpe: 
konkursas į pagrindines stu
dijas virš trijų į vieną. Universi
tete studijuoja 10 procentų 
Lietuvos magistrantų ir net 15 
procentų visų doktorantų. Uni
versiteto auditorijose kasdien 
sutiksite žymiausius Lietuvos 
mokslininkus, humanitarus, 
matematikus, informatikus, 
fizikus, biologus, ekonomistus. 

Todėl Kauno miesto tarybos 
veiksmus vertiname kaip ban
dymą sugriauti sustiprėjusį 
Vytauto Didžiojo universitetą. 
Kam trukdo Vytauto Didžiojo 
universitetas, jei jį net siūloma 
prijungti prie Kauno technolo
gijos universiteto ar Vilniaus 
universiteto filialo? 

Nuoširdžiai tikimės, kad Jūs, 
gerbiami Seimo nariai, ob
jektyviai įvertiųsite ir sustab
dysite savanaudiškus ir Lietu
vos valstybę diskredituojančius 
Kauno miesto Tarybos 
veiksmus. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Senato nariai (už Lietuvos ribų): 
Dr. Valdas V. Adamkus, dr. 
Kazys Almenas, dr. Algirdas 
Avižienis, dr. Audronė Barūnai-
tė-Willeke, dr. Vytautas 
Vieliauskas, dr. Birutė Cipli-
jauskaitė, dr. Vytautas Doniela, 
dr. Ilona Gražytė-Maziliaus-
kienė, dr. Emanuelis Jarašūnas, 
dr. Edvardas Kaminskas, dr. 
Romualdas Kašubą, dr. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun, dr. Vy
tautas Klemas, dr. Antanas Kli
mas, dr. Arvydas Kliorė, dr. 
Arūnas Liulevičius, dr. Juozas 
Navickas, dr. Algis Norvilas, dr. 
Feliksas Palubinskas, dr. 
Paulius Rabikauskas, SJ, dr. 
Janina Rėklaitienė, dr. Gin
taras V. Rėklaitis, dr. Antanas 
L. Rubšys, dr. Ignas Kęstutis 
Skrupskelis, dr. Viktorija 

. Skrupskelytė, dr. Antanas 
Į Sužiedėlis, dr. Rimvydas 
j Šilbajoris, dr. Julius Šmulkštys, 
1 dr. Aleksandras Štromas, Algis 

Taškūnas, dr. Ina Užgirienė, dr. 
Rimas Vaičaitis, dr. Romas Vaš-
tokas, dr. Tomas Venclova, dr. 
Romualdas Viskanta, dr. 
Pranas Zunde, dr. Kęstutis Pau
lius Žygas. 

Dr. Viktorija Skrupskelytė 
Vytauto Didž. universiteto 

Senato atstovė už Lietuvos ribų 

no universitetas. Tereikia tik 
pabandyti įtikinti Lietuvos vi
suomenę, Vyriausybę ir Seimą, 
kad universitetas turi pakanka
mai salių ir kitų patalpų. Arba 
kodėl nepabandyti „pagriebti 
jautį už ragų" — Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkų pastango
mis dar sovietinės okupacijos 
metais atkurtas Vytauto Didžio
jo universitetas galbūt visai 
nereikalingas nepriklausomai 
valstybei? Tada nebebus ir jokių 
problemų savivaldybei. 

Norėtume Kauno miesto va
dovams priminti, kad univer
sitetas pagal auditorinių patal
pų plotą, tenkantį vienam stu
dentui, gerokai atsilieka nuo 
visų Lietuvos aukštųjų mokyk
lų. Todėl paskaitos universitete 
prasideda aštuntą valandą ryte, 
baigiasi aštuntą valandą vaka
re. Į auditoriją pertvarkyta ir 
pastato, esančio Daukanto 28, 
buvusi salė. Miesto vadovai 
gerai žino ir tai, kad univer
sitetas iki 1996 m. vidurio 
nedisponuos ir sale, esančia 
Donelaičio 52 pastate. Šios pa
talpos dar iki pastatą Lietuvos 
vyriausybei perduodant univer
sitetui, buvo išnuomotos ben
drai Lietuvos — Graikijos fir
mai. Jas atgavus, ten bus per
kelta universiteto biblioteka, 
kuri šiuo metu įsikūrusi pasta
to, esančio Daukanto 28, pusrū
syje. Įdomu, kur turėtų išsikel
ti rektoratas, studijų skyrius, 
studijų apskaitos kompiuteriai, 
vienintelė studentų kavinė ir 
valgykla, kurie yra taip geidžia
mame fligelyje? 

Keista miesto savivaldybės 
vadovų pozicija ir dėl pastato, 
esančio Laisvės ai. 53. Tarybos 
pirmininkas V. Grinis jau minė
tame 1993 m. sausio 20 dienos 
rašte aiškina, kad šis „pastatas, 
kaip buvęs akcinės bendrovės 
„Pieno centras" administracinis 
pastatas ir pritaikytas ad
ministracinei veiklai, ateityje 
turėtų būti pritaikytas pagal 
savo tiesioginę paskirtį". Kai 
buvo priminta, kad pastatas 
1928-1940 metais priklausė 
„Pažangos" bendrovei, kuri 
leido „Lietuvos aidą", „Vairą" 

| ir kitus periodinius leidinius, o 
šalia esantis „Pieno centras" be 

jokių pretenzijų iš miesto vado
vų pusės jau perduotas Kauno 
Technologijos universitetui, at
sirado nauja versija — tik šis 
pastatas labai tinkamas būsi
mai apskrities administracijai 
Kaune. Tai tikrai Įdomus spren
dimas, žinant, kad čia nuo 1949 
metų buvo kita mokslo įstaiga 
— Energetikos institutas, o nuo 
1989 metų palaipsniui j jį įsikė
lė universitetas. Besirūpinan
tiems valdininkų gerove, miesto 
vadovams nesvarbu ir tai, kad 
pastate jau įsikūręs Teologijos 
— filosofijos fakultetas — vienin
telis katalikiškas fakultetas 
Lietuvos pasaulietiškose aukš
tosiose mokyklose. 

Šių metų balandžio 28 diena 
sukanka 5 metai, kai buvo at
kurtas Vytauto Didžiojo univer
sitetas. Per šiuos metus univer
sitetas tapo viena iš populia
riausių Lietuvos aukštųjų mo
kyklų. Mes. universiteto rekto
rato nariai, jautėme visų 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bių, išeivijos lietuvių iš visu 
pasaulio kraštų paramą ir dė
mesį. Tačiau mes negalime likti 
abejingi tam. kad Kauno miesto 
taryba ir valdyba savo 
veiksmais kelia grėsmę univer
siteto egzistavimui — praradę 
pastatus, esančius Daukanto 28 
ir Laisvės ai. 53. nebegalėsime 
normaliai organizuoti mokslo ir 
studijų proceso. 

Prof. B. Vaškelis 
Rektorius 

ir 
prof. V. Kaminskas, prof. P. 
Zakarevičius, prof. G. Ka-
muntavičius, prof. V. Staus
kas, doc. J . Augutis, doc. J. 
Lapė, kun. doc. V. Vaičiūnas, 
doc. M. Venslauskas 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDĖLĖ 

Lietuviškas žodis Los Angeles 
ir apylinkių eteryje skamba jau 
42 metai. Reikėjo daug laiko, pi
nigų, darbo, ryžto ir kantrybės, 
lietuviams išlaikyti savąją radi
jo valandėlę. To neturi lietuviai 
San Francisko mieste, Oregono 
ir Washingtono valstijose. 

Meilės lietuviško radijo žo
džiui vedini, Los Angeles lietu
viai kovo 20 dieną susirinko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje meti
niam Radijo valandėlės susirin
kimui. Pusantros valandos tru
kęs susirinkimas praėjo sklan
džiai su karšto maisto vaišėmis 
ir trumpais pranešimais. 

Netikėtas dalykas įvyko, tuo 
laiku, kai buvo r e n k a m a 
valdyba. 

Mums jau įprasti Californijos 
žemės „papurtymai". Staiga 
įvyko 5.3 laipsnių Richterio ska
lėje žemės drebėjimas, kuris 
salės dalyvius suneramino ir 
privertė ieškotis apsaugos. Net 
susirinkimo pirmininkas, vyk
dydamas seismologų patarimus, 
pasinaudojo čia pat esama ap
sauga ,,lįsti po s t a lu " . 

Po minutės padėtis drebėjimui 
praėjus, buvo perinkta t a pati 
valdyba ir revizijos komisija, su 
naujai koopluotais nariais. 

Džiugus reiškinys, kad į radijo 
darbą įsijungė nemažai vietos ir 
iš Lietuvos atvykusių jaunesnės 
kartos žmonių. 

Susirinkimo metu nario mo
kesčio ir aukų surinkta arti 
tūkstančio dolerių. 

Paprastai valdybos ir revizijos 
komisijos nariams, radijo pra
nešėjams, radijo technikams ir 
kitiems, kurie skaitosi rengėjai 
nedėkojamr ir nevardinama jų 
pavardžių. 

Tačiau yra verta keisti šią tra
diciją ir jiems visiems pareikšti 
AČIŪ! 

Turime įvertinti jų darbą, 
ryžtą, aukas ir pasišventimą šį 
kultūrinį darbą dirbti be atly
ginimo. 

Valdybos vicepirmininko Al
bino Markevičiaus pastangomis 
įtraukta į radijo darbą daug jau
nimo. 

Verta paminėti vaišių ruošėją, 
radijo valandėlės paruošėją ir 
pranešėją, kuri su talkinin
kėmis paruošė puikius karštus 
patiekalus — Genovaitę Plu-
kienę. 

Dėkoju ilgamečiui Radijo va
landėlės rėmėjui ir klausytojui 
Vytautui Vaičekauskui už suor
ganizavimą ir pravedimą vyno 
baro. Neįmanoma suminėti visų 
valdybos, Revizijos komisijos, 
pranešėjų - redaktorių, radijo 
technikų ir kitų asmenų pavar
džių. Tačiau mes ir jų neužmir
šime. 

Baigiant pravartu paminėti 
apie šio radijo artimus ryšius su 
Vilniaus ir Kauno Radiofonais. 

Dažnai Lietuvos eteryje skam
ba Los Angeles Radijus valan
dėlių laidų ištraukos su puikiais 
komentarais, prašant ir toliau 
tęsti abipusį bendradarbiavimą, 
pasikeičiant radijo įrašais. 

Vytautas Šeštokas 

• Thomas Jefferson tapo 
pirmuoju JAV Valstybės sekre
torium 1790 m. kovo 21 d. 

Wa Ship UPS 

Uisilmam maisto ttakhmi (cstartaf) 

talrnan 

312-434-97ČČ 

ddicaUsscn 
\ ilgis dtering 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 

3624 W«t 69th Street. CNcajo. I 60629 



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 9 d. 

• 
i 

JAV LB Ekonominių Rslkalų Taryba 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

K u o pelningiau būti: banko 
akc in inku a r indėlininku? 

Buvęs Lietuvos banko val
dybos pirmininko pavaduotojas 
Aivaras Karalius „Lietuvos 
ry te" (03.15) rašo, kad už 1991 
m. bankai akcininkams mokėjo 
apie 25*£ dividendų, už 1992 m. 
apie 100%, už praėjusius — apie 
70%. Kam žmogui pirkti akcijas 
kokios nors firmos, kuri metų 
pabaigoje išmokės 20-25% di
videndų, jei bankas tuos pačius 
procentus išmokės po ketvirčio? 
Aivaras Karalius rašo, kad žmo
nės dažnai susimąsto: kas 
geriau — ar pirkti banko akci
jas, ar padėti pinigus } termi
nuotą indėlį. Ir vienas, ir kitas 
žada geras pajamas, teigia ban
kininkas. Tik bankroto atveju 
akcininkų padėtis yra blogesnė 
- jie yra paskutiniai kreditorių 
eilėje. Pirmiausia yra patenki
namos indėlininkų bei kitų kre
ditorių pretenzijos. Jei. atsiskai
čius su pastaraisiais, dar lieka 
pinigų, tada jie atitenka akci
ninkams. 

Pasak A. Karaliaus, atrodo, 
kad šie metai bankams bus 
nelengvi. Didėjanti konkurenci
j a pareikalaus įtempto darbo. 
Viena iš būtinų sąlygų ban
kams, norint sėkmingai konku
ruoti, yra bankų kapitalų didi 
nimas. Šiuo metu Europos Są
jungoje minimalus bankų kapi
ta las yra 5 mil. ECU, apie 23 
mil. litų. Daug paskolų iš už 
siemo į Lietuvą nepatenka to
dėl, kad per maži yra mūsų ban 
kų kapitalai. Pasak A. Ka
raliaus, akcininkų rankose yra 
jų banko ateitis. Skirtingai nuo 
indėlininkų ir kitų kreditorių. 
akcininkams neverta žiūrėti j 
banką, kaip į „cash cow" ir 
stengtis paimti iš pelno kuo 
daugiau dividendų. Galbūt ver
t a dėl banko ateities dabar jų 
atsisakyti arba paversti nau
jomis akcijomis. Jei tokia nuo
stata netenkina, tuomet geriau 
pereiti į indėlininkų gretas. 

Vis daugiau firmų 
bankru tuo ja 

Kiekvieną savaitę Lietuvos 
spauda rašo apie naujus finan
sinius skandalus. Tokio skan
dalo neišvengė ir Kauno firma 
„Merilina", kurios, savininkė 
Angelina Juknelienė vos ne iki 
paskutinės dienos viešai teigė, 
kad firmoje reikalai klostosi 
sklandžiai ir toliau reklamavo 
„Merilina". Pasirodo, gamybos 
cecho darbininkams firma atly
ginimų nemoka jau nuo praėju
sių metų pabaigos. Iš gyventojų 
„Merilina" yra surinkusi apie 8 
mil. dolerių, o jos turtas rinkos 
kainomis vertas apie 3.5 mil. 
dolerų. Iš firmos neatgaunan-
tys indėlių kreditoriai įteikė 
Kauno miesto apylinkės teis
mui pareiškimą, prašydami iš
kelti „Merilinai" bankroto bylą. 
Beje, pati firmos savininkė A 
Juknelienė, neatlaikiusi savo 
pinigų prašančių kreditorių 
antplūdžio, išvažiavo į Vokie
tiją, neva ieškoti kredito. 

Apie milijoną dolerių paskoli 
ne kreditoriai Vilniaus firmai 

,,Enija" irgi turi maža vilčių 
atgauti pinigus, žaislais ir 
audio aparatūra prekiaujančios 
firmos ,.Enija" prezidento 
Evaldo Naujiko privačiame na
me netoli Vilniaus policija 
padarė kratą ir surado didelį 
kiekį ginklų, šaudmenų, netgi 
antrankius. Prezidentas užda
rytas į areštinę. 

„Vilniaus bankas" viešai 
skelbia apie savo veiklą 

Už 1993 metus „Vilniaus 
bankas" savo akcininkams 
išmoka 70% dividendus. Bankas 
pagrindinį kapitalą didina iki 
I7m.il. litų ir parduoda 500 litų 
nominalios vertės paprastąsias 
vardines akcijas. Po kovo pra
džioje įvykusio „Vilniaus ban
ko" akcininkų susirinkimo, šis 
bankas kol kas vienintelis 
viešai spaudoje pateikęs išsamią 
ataskaitą apie savo veiklą 
praėjusiais metais. Kai kurie 
skaičiai iš banko valdybos pir
mininko Juliaus Niedvaro atas
kaitos byloja apie „Vilniaus 
banko'" prestižą ir jo vietą 
Lietuvos bankų sistemoje. Per 
1993 m. banko aktyvai siekė 
270,5 mil. litų, kas sudaro 
beveik 17% visų privataus kapi
talo komercinių bankų bendrų 
aktyvų. „Vilniaus banke" dirba 
350 žmonių, tvarkoma per 10 
tūkst. sąskaitų. Visuose pa
grindiniuose Lietuvos miestuo
se yra banko filialai, dabar ruo
šiamasi kurti atstovybes ir filia
lus mažuosiuose miesteliuose. 
Tikimasi, kad jau šiemet pusė 
banko pajamų bus gaunama bū
tent banko filialuose. Beje. 1994 
metų 50% skirstomojo pelno bus 
išmokėta dividendais. 

„Sabinos" korporacija — 
viena didžiausių Lietuvoje 

..Sabinos" korporacija Kaune 
— viena didžiausių šalies firmų. 
Jos įstatinis kapitalas — 4.5 mil. 
litų, metinė apyvarta — 52,4 
mil. JAV dolerių. „Sabina" turi 
daugiau kaip 8 tūkst. akcinin
kų. Korporacijoje dirba daugiau 
kaip tūkstantis žmonių, kurių 
amžiaus vidurkis 29,6 metų. 

Kaip „Lietuvos ryte" (03.22) 
pasakoja „Sabinos" prezidentas 
Gintautas Kazlauskas, korpo
racijos prekybinė kompanija 
„Sabina" turi 20 parduotuvių 7 
miestuose. Prekės importuoja
mos iš Estijos, Latvijos. Rusijos, 
Lenkijos, Vokietijos. Korėjos. 
Kinijos, Danijos, Prancūzijos, 
Suomijos. 

Akcinė bendrovė „Auto Sabi
na" — remontuoja atobusus, 
troleibusus, automobilių varik
lius, gamina sunkvežimių kėbu
lus, atlieka įvairius metalo, 
medžio apdirbimo, frezavimo 
darbus. „Auto Sabina" turi vieną 
didžiausių Baltijos valstybėse 
automobilių parodų ir prekybos 
centrų. Kompanija parduoda 
„General Motors" koncerno 
automobilius ir juos techniškai 
aptarnauja. 

Trečioji kompanija „Sabinos 
autotransportas" perveža krovi
nius vietiniais ir tarptautiniais 
maršrutais. Ji taip pat prekiau-

FIDA 

Lithuanian Fconorrac and 
POREKJN INVESTMENT DEVELOPMENT AGENCY 
Lietuvos Ekonomikos ir 
U2SIENIO INVESTICIJŲ VYSTYMO AGENTŪRA 
* JasiMkio 9 (4 aoklus), 2600 Vilnios 
• Id (370-2)6149 42,61 8181 • ta 61 81 81 

Paslaugos užsienio lietuviams dėl verslo if investicijų Lietuvoje 
• Venio planai (Buiness Plans) • Tinkamumo (Feasibility) studijos 
• Finansų ir partnerių pue*k* • Rinkos ir bendrovių analizes 
« Projektą paietta investitoriams » įmonių ir kitą sutarčių parengimas 

Atstovas JAV: • Edmundas Kulikauskas. 
• 731 IDooglas Circle, U Paima, CA 90623 •lel (714) 521-8694 .fax 521-1210 

ja naftos produktais, turi savo korporacijos prezidentas, nuo 
degalines. pirmų dienų labiausiai saugojęs 

Kaip pasakoja korporacijos savo ir firmos gerą vardą, todėl 
prezidentas, „Sabina" nešis- atsisakydavo ir labiausiai vilio-
kolino pinigų iš gyventojų ir jančių pasiūlymų, kad netektų 
nėra paėmusi dar nė vienos pa- susidurti su mafija. Niekada ne-

r 

skolos iš bankų. „Mes ėjome 
nestandartiniu keliu, — sako G. 
Xazlauskas. — Sukūrėme „Sa
binos korporacijos investiciją". 
Gyventojai investavo savo lėšas. 
Sukaupę įstatinį 4,5 mil. litų 
kapitalą, privatizavimą sustab
dėm, nes supratom, kad turim 
tiek turto, kiek galėsim efek
tyviai valdyti". „Sabina" be poros 
stambių įmonių yra įsigijusi dar 
15 smulkesnių. Likusias lėšas 
investavo į Palangos poilsio 
namus „Linas". Pasak prezi
dento, „privatizavime nebeda-
lyvaujame, nes nežadam iš jo 
biznio daryti, tai yra perparda-
vinėti objektų. Mes keitėm įsi
gytų įmonių veiklą, valdymo 
struktūrą, vadovus". Kaip sako 

prekiavo metalais ir alkoholiu. 
„Sabina" gyvuoja treji metai. 
Per tą laiką ant jos nekrito joks 
šešėlis. Prezidentas sako, kad 
korporaciją supa viešai dir
bančios kompanijos: EBSW, 
„Solidia", SBA. Prezidentas 
garantuotas, kad korporacijai 
bankrotas neįmanomas. G. Kaz
lausko teigimu, firmos, kurios 
galvoja apie ateitį, jei išgyvens 
dar porą metų, išliks. 

Na, o Lietuvoje „Sabinos" kor
poraciją žino kiekvienas, raga
vęs suomiškų „Valio" ledų. 
Prekyba šiais ledais sudaro apie 
10% visos „Sabinos" prekybos. 
Suomiškais ledais „Sabina" 
prekiauja 200 vietų. 

Rima Jaku ty tė 

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, BET NEŽINOTE KAIP? 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINĮ PER 

BALTIA EXPRESS CO LTD 
P'ez v.#"ian:as Rapiys 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU) 
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 5 IR 19 DIENOMIS 

LAUKIAME JŪSŲ KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V 
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU IŠTAIGOS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79TH ST 

CHICAGO, IL 60652 

BALTIA EXPP.ESSAf.1BER GROUP 
5216WESLEYTR. 

ROSEMONT. IL 60018 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 
1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624 

LOS ANGELES „SPINDULIO" 
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS 

„Mes dainuojam*" 40 min. vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota, 
„spinduliukų" suvaidinta pasieks rinką 1994 m. biržel io 5 d . 
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 do l . ar daugiau (galima nurašyti 
nuo mokesčių L B . Spindulys) gaus vaizdajuostę, bus Įrašyti į kasetę, 
priedo gaus nuotraukų (iš juostos) albumą, čekius siųsti iki 1994 m. 
gegužes 15 d . , šiuo adresu: 

L. B. Spindulys 
Danguolė R. Varnas 

4113Tracy St. 
Los Angelas, CA 90027 

Kasetės kaina 34.95 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto. 
iki birželio 5 d . , tik 29.95 dol. Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 3 dol 
(JAV-ėse), į užsienj — 7 dol. Čekius siųsti: 

Neovlslon Productlons 
P.O. Box 74277 

Los Angelas, CA 90004 
Tai . : (213) 387-0401 

Fax: ext. 10 
Užsisakant prašome užrašyti pavardę, adresą, kasečių skaičių, kokios 
sistemos NTSC (JAV), PAL ar SECAM. 

& VAIRUOTOJO 
• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba! 
• Vairuotojams iš Lietuvos—teisės per vieną dieną 
r»m PROFESIONALO 
V / U L VAIRUOTOJO TEISĖS 
• Išmoksi vairuoti sunkvežimi, 
• Mokymasis ir visi testai— 

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

pervežimas, autotraukinių ir 
cisternų vairavimas 

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

***"•• , * » , . 

Kre ip t i s t Remigi jų 
L I E T U V I Š K A I 

5215 S. Archer (312) 735-1199 
Blue Horizon Co. Ine 

Driving School 
3253 N. Pulaski (312)202-8303 

"A"; WAO#aIR 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso .•Priedai 

ir Reikmenys 
Virt 79 matų 

patikimas patarnavimas 
•TYPEWRiTERS • C0PJER6 

FAX • £ALCŪLAT0ftŠ~ 
5810 8. Pulaakl Pla\ 

(312)501-4111 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E R E A L r S T V TE 

Claanlng at t ies, garages, base 
ments; eutt ing & removing t rees 
Fraa estlmate. Cali Vytas, tai. 
312-430-1437 

i 

PARDAVIMAS. IR TAISYMAS 

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

rn 

ritEALMA*T?#IC-, 
4602 S. fuUslti, 

•Chicago, I I 60429 
J 312-5S541S0: 

K BĄLYŠ ąĮUDRAITiS 
«*roeni«ui patarnauta įvairiu; nūosavy-j 
kįįi pirkime bei-pardavime, mieste ir 
.rfftniie$£i'uo*c. Suinteresuoti skam-
JMnkfoLBtJDRĄlčIUI^> r " .Z _!*~ ''.-•' ' 

I,*Bos *3U :5«S*18aį*t* .312-7783171 * 

s? GREIT 
PARDUODA 

r 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIE.NA'S 
J . BUBNYS 

737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 

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

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

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

Chicago, IL 60626 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer A ve. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Oketo Ave., 

Bridgevievv, IL 60455 
Nuomoja automobilius Lietuvoje. 

siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą 

Tel. 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į LIETUVĄ IR IŠ 
LIETUVOS 

New York — Vilnius $ 3 9 0 
New Y o r k — Vilnius — New York $575 

Vilnius — New York $ 4 1 5 
Vilnius — New York — Vilnius $625 

Kainos gal io ja Ik i g e g u t ė s 15 d . , pilus mokesč ia i 

Dainų Ir Šoklų Šventė: 
Birželio 30 - liepos 13 iš JFK. New York 
Birželio 29 - liepos 13 iš Newark, N.J. 

Kaina $1,893 is New York 
Iš kitų miestų pridėtinis mokestis. 

| kainą įskaityta: lėktuvo bilietai; viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoj); visa transpor-
tacija; 3 valgiai kasdien; bilietai į šokių ir dainų šventę; pilna „sightseeing" programa; visi 
įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir anglų kalba; bagažų nešiojimas; „tax" ir patarnavimo 
mokesčiai. 

Rezervacija garantuojama prisiuntus $100 mokesčio. 

Vytte Traval 
2129 Knapp St., 

Brooklyn, NY 11229 

Tol. 716-766-3300 1-900.77. VYTIS Fax 719-799-3302 

Onfue 
r = s '- - _-.F 
(ACCENT REALTY, INC-

5265 Vtfest 95th Street l 
Oąk Lawn, Illinois 60453.' 

Bu». 70S-S3S-S400 1 
Re*. 76S-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies-

"iciuose. 

RE/MAX 
REALTORS 

{312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterigir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

Ontuifc r21. 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

F O R R E N T 

Isnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 Į mėn. * „security 
dep." Tai. 312-779-6193. Kal
bėti angliškai. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Galvojate apie namo pardavimą? 

Tomas Vieraitis 
Real Fstatt Consultaot 
RE/.MAX HOME CENTT.R 
6000 S. Pulaski 
Chicago, I I I . 60629 

312-735-6000 Offfice 
312-820-9745 Pager 

Office hours: Monday Ihro Friday 9 A M . to 9 P M . Saturdav and Snndav 10 A M to « P M 
:•» H O I . R A N S W 6 a i > £ S E R V I C E 

MISCELLANEOUS HELP VVANTED 

10%—20°/o—30(VŠrpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK Z A P O U 8 
3208 Va W « s t 95th Strast • 

Tai . — (708) 424-8854 
(312) 581-8854 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP VVANTED 
Ieškome valytojos privatiems namams ir 
raštinėms Patyrimas pageidaujamas: 3 ar 
daugiau dienų savaitėje Skambint; 
Audriui Krygerlul, A & T Housekeeping, 
tat. 708-429-9346. Kalbėti angliškai. 

F O R S A L E 

Parduodamas grynas bičių medus. 
Skambinti: 708-323-5326. Pristatau 
į Chicagą; taip pat galima gauti DO 
pamaldų. Lemont. II B i t in inkas 
Kazys Laukai t is . 

MARGUETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite*, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai PMnai 
užbaigtų toto. nuotraukų; antama-
vimas Atidaryta pirmad.enĮ ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrarf.ir trečiad* sus»kalbesit 
lietuviškai t 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

S ą r y š y j a su namo pardavimu, 
p a r d u o d a m i 3 k a m b . b a l d a i . 
G a l i m a pirkt pavienia i . 

Tai. 708-423-3392 

I 

Š v . K a z i m i e r o l i e t u v i ų kapi
nės© p a r d u o d a m i 4 sklypai 29 ir 
3 0 b l o k e . K r e i p t i s : 
2 1 9 - 6 9 8 - 3 2 2 6 , Ind iana 

I E Š K O 

Atsiliepkite, 
Tamara Krechoveckyte-Peckal t ls . 
gyvenusi 7251 S. Francisco. Chicago 
Jums yra laiškas iš Lietuvos Skambin
t i : 312-778-7282 vakare iki 10 v.v. 
Liuda. 

P A S K O L O S Ž E M I A U S I A I S NUOŠIMČIAIS 

FINANCIAL 
PATARIMAI VELTUI 

PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60829 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokeįimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktu 

L inas K l ia rak is 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 

• » • » a S S S S a i S S a a S S L«n«c« o» IHmon Savmgi t f»»»Kj»nti«l lo«ri Ccnmnmonm Fun<j* 
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NUODĖMĖ, PAREIGA 
IR LAISVĖ 

Lietuvos valstybė dabar ne- žmones, kad jie nepažintų tiesos 
priklausoma, bet vargiai galima ir netaptų laisvi. 
teigti, kad Lietuvos tauta dabar 
laisva. Ją varžo ir sukausto įvai
rūs nepritekliai, blogybės, nusi
kaltimai ir visuotinis sumi
šimas. 

Gavėnios Evangelijoje Jėzus 
taip kalbėjo žydams: „Jei laiky
sitės mano mokslo, jūs iš tikro 
būsite mano mokiniai, jūs 
pažinsite tiesą ir tiesa padarys 
jus laisvus". Žydai atsakė, kad 
jie yra Abraomo palikuonys ir 
kad jie niekam nevergauja. Jė
zus jiems tarė: „Iš tiesų iš tiesų 
sakau jums, kiekvienas, kas 
daro nuodėmę, yra nuodėmės 
vergas... Jūs norite mane nužu
dyti, nes mano žodis neranda at
garsio jumyse... Jūsų tėvas — 
velnias... Jis nuo pat pradžios 
buvo galvažudys ir niekuomet 
nesilaikė tiesos, jis melagis ir 
melo tėvas". 

Iš Katekizmo sužinome, kad 
nuodėmes galima padalinti į dvi 
rūšis: tas, kurias aktyviai pada
rome ir tas, kurias padarome 
neatlikdami, kas mums būtina 
padaryti. Garbinti stabus yra 
nuodėme, bet taip pat nuodėmė 
yra neiti į bažnyčią sekma
dieniais. Jei tėvas ir motina 
serga ir mes jais nesirūpiname, 
tai yra nuodėmė. Jei artimas 
guli kruvinas griovy, ir mes pro 
ji praeiname, tai yra nuodėmė. 

Prieš penkiasdešimt metų 
Lietuvoje organizuotos ateis
tinės jėgos padarė daug nuo
dėmių. Žudė kitaip galvo
jančius, trėmė nekaltus žmones 
į Sibirą, terorizavo tikinčiuo
sius, melavo mokiniams. Prezi
dento Reagano žodžiais, tai buvo 
„Blogio imperija". Šis blogis 

subyrėjo, kaip ir kiekviena blo
gio struktūra subyrės, nes jos 
pamatai buvo pastatyti ant 
smėlio. Dėl Dievo malonės ir 
Marijos globos aktyvios nuo
dėmės nesireiškė Lietuvoje, 
taip, kaip dabar išsiliejo Bosni
joje. 

Tačiau Lietuva nėra laisva, 
nes ten viešpatauja pasyvios 
nuodėmės. Žmonės ten nedaro, 
kas jiems privaloma daryti. 
Daugumas lietuvių pasisako, 
kad esą tikintys krikščionys, bet 
nelanko pamaldų sekmadie
niais. Valstybės tarnautojai pri
siekia, kad jie tarnaus Lietuvai, 
bet nesirūpina bendru gėriu. 
Gydytojai prisiekia Hipokrato 
priesaika ir elgiasi kaip mafijos 
nariai. Eiliniai piliečiai stovėjo 
Baltijos kelyje ir viešai išreiškė 
vienybę, o dabar, kai atėjo 
laikas vieningai dirbti, visi 
rūpinasi tik savais reikalais. 
Žmonės neatlieka savo atsako
mybių, nesirūpina savo 
mokykla, savo ligonine, savo 
policijos ir valdininkų 
sąžiningumu. 

Teko girdėti, kad žmonės tvir
tina buvę laimingesni, kai 
Maskva valdė. Nesvarbu, kad 
kai kurie buvo neteisingai kali
nami, terorizuojami, plėšomi 
saugumiečių, daugumas turėjo 
pakankamai valgyti, išgerti ir 
jautėsi gatvėje bei darbovietėje 
saugūs. Tai labai primena įvykį 
galiliečių krašte, kai Jėzus iš
varė netyras dvasias iš apsėsto 
žmogaus ir tas dvasias nuvarė 
į didžiulę bandą kiaulių. Kai 
2,000 kiaulių metėsi į ežerą ir 
prigėrė, žmonės pamatė, kas 
įvyko kiaulėms ir Evangelija 
rašo: „Tada žmonės ėmė prašy
ti Jėzų pasisalinti iš jų krašto". 
Tiems žmonėms jų kiaulės buvo 
svarbiau, negu tai, kad žmogus 
buvo išvaduotas nuo netyrų 
dvasių. Todėl jiems ir Jėzus 
buvo nepriimtinas. 

Lietuvoje dabar labai didelis 
susidomėjimas kultais, spiri
tizmu, mistiniu gydymu, dvasi
nėmis erdvėmis, horoskopais ir 
prietarais. Maskvos ateizmo 
dvasia iš Lietuvos buvo 
pašalinta, tačiau į jos vietą 
sulėkė visas būrys kitų piktų 
dvasių. Jos toliau sumaišo 

Dvi lietuvių grupės pasipelnė 
iš įvykių, kurie atnešė Lietuvai 
komunistinę nelaisvę. Pirmoji 
grupė buvo Lietuvos komunis
tai. Dabar tie patys komunistai 
teisinasi, kad tik trys procentai 
buvo įsitikinę komunistai, o 97 
procentai — tai tik iš reikalo. 
Vienu žodžiu, jie melavo, kad 
buvo komunistais. Dabar tie 
buvę komunistai sakosi esą 
demokratai. Tačiau jie nelabai 
įtikinančiai vaidina. Įtarimas 
kyla, kad 97 procentai jų ne 
demokratai, o feodalai, arba 
mafijozai, kurie siekia tik savo 
naudos. 

Antra grupė, kuri pasipelnė iš 
komunistinės okupacijos, yra 

tremtiniai profesionalai. Nors 
jie savo kraštą paliko nenoriai, 
likimas lėmė, kad jie pasiekė 
Ameriką pačiame geriausiame 
laikotaryje, kai Amerikos eko
nomika sparčiai kilo. Pro
fesionalai, ypač gydytojai, pra
turtėjo. Jei dabar gyventų 
Lietuvoje, uždirbtų 20 dolerių į 
mėnesį. Poilsio kelionės į Kari
bų salas ir slidinėjimo iškylos į 
kalnus yra labai geri dalykai, 
tačiau, jeigu nėra didelio, nuo
latinio susirūpinimo Lietuvos 
varguomene, tai atsiranda nuo
dėmė. Jėzus aiškiai ir dažnai pa
smerkia tuos turtuolius, kurie 
rūpinasi tik savo gerove ir 
nemato aplink juos vargs
tančiųjų. Tačiau ar tikslu tuos 
žodžius čia pakartoti? Turtuoliai 
ir jų vaikai, kurie nenori, kad 
jiems būtų priminta atsakomy
bė lietuviškai visuomenei, 
„Draugo" neskaito. 

Linas Sidrys 

1994.HI.18, Los Angeles, CA, staiga mirus svarbias 
pareigas banke ėjusiai 

JŪRAI JUTAI GUSTAITIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą Jos vyrui rašyt. žurn. 
ALGIRDUI GUSTAIČIUI ir kartu su Juo liūdime. 

Alfonsas ir Rūta Giedraičiai 

JAV LB Krašto valdybos vykdomajai vicepir
mininkei REGINAI NARUŠIENEI ir jos šeimai, 
brangiąją 

MAMYTĘ 
į Amžinybę išlydėjus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vytas Maciūnas, 
Krašto valdybos pirmininkas 
ir visi valdybos nariai: 

/. Bublierė, G. Čepoč, A. Dambriūnas, 
A. Gečys, P. Gvildys, B. Jasaitienė, 
R. Kučienė, D. Krivickaitė, 
G. Radvenytė, B. Raugas, R. Stirbys, 
L. Šileikytė-Hood, G. Taoras ir 
V. Vengris 

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. Tel.-FAX (708) 839-0870 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS 

701. Lietuva - Kopenhaga 
702. Lietuva • Dainų šventė - Kopenhaga 
703. Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija 
703a. Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija 

Įskaitant kelionę į Dainų Šventę 
704. Kelionė po Pabaltijį 

705. Lietuva - Viena 
706. Alaska • Princess Cruises 

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. 

> kalnas Į Dainų/&*lųŠv«ntt Uatuvoja 1994 
Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom: 

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

liepos 1 d. 
liSsattta 

birželio 30 d. 

birželio 26 d. 

Į Čikagą 
liepos 11, 13, 16. 20, 

ĮNawsrk 
liepos 16, 19, 23 d.d. 
Į SaattfS 
liepos 19 d. 
I L© 
liepos 17 d. 

21, 23, 30 d.d 

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas i i aukščiau pasiūlytų. 

Kaina: 
iš Čikagos 
iSNewark 
išSeattle 
iš Los Angeles 

$1.025.00 
$ 865.00 
$1.140.00 
$1.140.00 

Prie kainų reikia pridėti mokesčius. 
Informacijai prašoma kreiptis tai. 709-422-3000. Darbo vai.: ptrmd.. 

antrd., traod., katvird. ir penktd 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r • 1 v. p.p. 
AftMftcan Trsvsf 8#fvtas 9499 9. Ksoits Ava. 
H. 90942. 

A.tA. 
JONAS KUDIRKA 

Antrojo Pasaulinio karo veteranas 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. balandžio 7 d., 7:45 vai. vakaro , su laukės 

86 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: dukterys — Diane ir Sylvia, brolis Albin, 

seserys Joanna ir Isabella. 
Velionis buvo vyras a.a. Stellos. 
Priklausė Darius-Girėnas Amer ican Legion, Post #271. 
Velionis pašarvotas balandžio 10 d., sekmadieni nuo 2 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose , 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks balandžio 11 d., p i rmadieni . Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus a t lydėtas j Švč. M. Marijos Nekal to 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. 
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero l ie tuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , d r a u g u s ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t e r y s , b ro l i s , s e s e r y s . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funera l Home. Tel. 
312-523-0440. 
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Mylimam Tėvui 

A.tA. 
JUOZUI SNIEČKUI 

mirus, dukteriai RAMUTEI ir žentui ALOYZUI 
AIDŽIAMS, anūkams VIKTORUI ir RŪTAI 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime. 

Algimantas ir Diana Mickai 
Aleksandras ir Laima Plateriai 

Brangiam broliui 
A.tA. 

VLADUI ŠLEŽEVIČIUI 

mirus Lietuvoje, dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ su žmona 
ALGE, dukrą SILVIJĄ ir visus artimuosius nuošir
džiai užjaučiu. 

• Ada Sutkuvienė 

Brangiam Bičiuliui rašytojui 

BALIUI GRAŽULIUI 

iškeliavus į Amžinybės Sodus, skausme likusią žmoną 
MARIJA, a.a. sūnaus RIMANTO šeimą bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Elena ir Antanas Rašytiniai 
Irena, Ginas ir Algis su Laura Alantai 

J 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 P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVE 
TOVVM OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

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

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
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 

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

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
l.FMONT 12401 S ARCHER AVE {& DERBY RD ) 
l.FMONT LOCATION OPENTNC JANUARY 1994 

ALL P H O N E S 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

T R E J Ų METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS į 

(1991.IV.13-1994.IV. 13) 

A.tA. 
BARBARA 

DUMBRIENĖ 
Jaugaitė 

.Meile priverčia net saulę judėti. 
„Dieviškoji komedija" 

Dante Alighien 4265-1321; 

Ilgesinga meilės ir liūdesio mozaika. 

Vieni sako, kad žydinčios gėlės nuvysta negrįžtamai, 
Kiti, — šešėlis pranyksta tolumoje be pėdsako. 
Bet Tu, Brangioji, nors ir išėjai su pavasariu. 
Visada žydėjai ir žydėsi mano liūdesio širdyje. 
Ir kai dabar einu per pasaulį vienišas. 
Visada ilgiuosi Tavęs skausmingai. 
Nes tik Tu viena buvai ir esi manoji išsvajota 
Nenuvystanti ir žydinti gėlė mano neramioje sieloje, 
Skaistus prisiminimas šiltų ir saulėtų praeities dienų. 

Nors dabar ir keliauju per pasauli vienišas. 
Nešuosi Tavo skaistų vaizdą su savimi kartu. 
Matau aš Tavo šiltą šypsnį ir girdžiu Tavo švelnų balsą. 
Ir rodos, tar tum mes abudu vis dar einame per šį pasaulj drauge. 
Meili saulė glamonėja mus švelniai. 
Išdykusios žvaigždės mums koketiškai mirgėdamos krykštauja. 
Viliodamos mus ton nepasiekiamon visatos tolumon. 
O tada aš tik norėjau nuskinti iš dangaus 
Vieną iš tų krykštaujančių žvaigždžių 
Ir ilgesingai ir džiaugsmingai ja papuošti Tave. 

Bet ne, nenuskyniau nė vienos iš tų krykštaujančių žvaigždžių. 
Ir jomis. Mieloji, nepapuošiau Tavęs, 
Nes juk Tu buvai ir esi manoji žėrinti žvaigždė. 
Kuri visada spindėjo ir spindės mano meilės ir liūdesio širdyje. 
Kaip pavasari pražydusios gėlės ilgisi saulės glamonėjimo. 
Ir kai dabar kartais dienos metu prabundu 
Iš svajingų minčių, nustebęs klausiu save, 
Ar visa tai buvo tik sapnas ar tai yra tikrovė? 
Ir tada. Brangioji, aš ilgiuosi Tavęs dar skausmingiau. 

Prisimenu, kartą piršteliu norėjai švelniai užspausti 
Mano liūdesiu prinokusias lūpas tardama. 

— Ne, ne, nesakyk! Žinau, kad tu myli mane.. 
Bet juk tu esi tas. kurį aš pamilau 
Su švelniu jūros vėjelio dvelkimu. 
O dabar, kai aš nueisu į Anapus negrįžtamai. 
Palik man nors mažą kamputį savo širdyje. 
Nes noriu ten žydėti nenuvystančia pavasario gėle 
Ir eiti su tavimi kartu per šį nerimaujantį pasaulį 
Atsisukę mes pažvelgsime į mūsų gyvenimo sodelyje 
Pasodintus ir žaliuojančius medelius. 
Kurie suklestėjo mūsų meile palaistyti 
Ir kurie visada primins tau mane neužmirštamai. 
Nes tada aš visada būsiu gyvas jūsų visų širdyse... 

Ar mes gyvename tik svajinga praeitimi 
Ir ar visa tai buvo tik sapnas, bet ne tikrovė? 
O, tariamai manoji išsvajota Julieta, 
Juk Tu buvai ir esi manoji vienintelė meilė ir saule. 
Kuri visada spindėjo ir spindės mano liūdesio širdyje. 
Miegok saldžiu miegu iki mes vėl susitiksime: 
Ir tada niekas nebepajėgs mudviejų perskirti. 
Nes dangaus žvaigždėmis viliojančiai nusėtu keliu 
Mes eisime į Visatos saulę. 
Ir ji žaismingai kvies mus į amžinai svajingas dausas. 

Iš liūdesio ir ilgesingo skausmo. 
Mieloji, mes statome Tau savo širdyse nenuvystanti paminklą. 
Kuris kaip tariamai didingas Taj Mahal 
Net tamsiausiomis ir žvarbiomis naktimis 
Ilgesingai spindės ir tviskės mumyse 
Nenuvystančiomis liūdesio ir meilės varsomis. 
Nes mes mylėjome ir mylime Tave. 
Kaip pražydusios gėlės ilgisi saulės glamonėjimo. 
Ir Tu visada būsi gyva n.ūsų širdyse. 

Epilogas, nupintas iš liūdesio ir meilės: 

Ar visa tai buvo tik sapnas, ar tikrove'' 
Bet juk dainai, eidami per šį pasaulį. 
Mes nepastebime nei margaspalvės žydinčios gėleles. 
Nei mažo vabalėlio žaidžiančio su ja. 
Ir taip pat mes dažnai užmirštame. 
Kad mūsų gyvenimas yra tik akimirka • 
Akimirka mus dangiškoje supančioje Visatoje 
Ir tada mes nulenkiame savo galvas tardami. 
— Sic transit glona mundi 
— Ir taip praeina pasaulio garbė 
Bet akimirkai mes susimąstom ir pajuntame. 
Kad Tu, Brangioji, išeidama 
Sudaiginai mūsų širdyse nenuvystančius meilės daigus. 
Ir tada mes nulenkiame savo galvas ir tariame 

Requiescat in pace Ilsėkis ramybėje... 
Mes mvlime Tave ir visada mylėsime 

Mūsų mylimos a.a. BARBAROS MAMYTĖS trejų metų mirties 
sukakčiai paminėti 1994 m balandžio mėn 24 d 10:30 vai ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje bus atnašaujamos šv Mišios 

Maloniai prašome dalyvauti šiose Mišiose 
Širdingai dėkojame jums visiems 

Visada Tavo vyras Jurgis ir sūnus su šeimomis: Rimantas ir 
Dainutė, Gediminas ir L. Renee. Robertas ir Susą n ir anūkai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Gintos Pa lub inska i t ė s ir 

Aliaus Meilaus šeimoje gimė 
antrasis kūdikis A l m a n t a s 
P e t r a s Me i lu s . J į su 
džiaugsmu pasitinka ne tik 
tėvai ir vyresnioji sesutė Viltis 
Meilutė, bet ir tėvukai — Saulė 
ir dr. Feliksas Palubinskai bei 
Vida ir Giedrius Meilai ir penki 
bočeliai: Monika Liulevičienė, 
Marija ir Justinas Palubinskai, 
Vanda Vaitkevičienė ir Grasili-
ja Meiluvienė. 

Našlių, našliukų ir pavienių 
klubo sus i r inkimas įvyks 
balandžio 15d.. 1 vai. po pietų, 
Kojak salėje, 4500 S. Talman. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

Dr. Petras J o n i k a s , buvęs 
Lituanistinio Pedagoginio insti
tuto rektorius, gegužės 14 d. bus 
pagerbtas Jaunimo centre vyk
siančioje šios mokslinės ins
titucijos šventėje. Ta proga vyks 
absolventams diplomų įtei
kimas ir studentų atliekama 
programa. Šventėje laukiami 
visi buvę studentai, absolventai, 
lektoriai, rėmėjai ir lituanistinį 
švietimą vertinanti visuomenė. 

Gegužės 15 d. sue ina 90 
metų nuo žymiojo Lietuvos ir 
išeivijos kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno gimimo. Kaip tik tą 
dieną Čikagoje. ,.Tėviškės" 
parapijos pastate, įvyks šio gim
tadienio minėjimas, kuriame 
pirmą kartą pasirodys prof. A. 
Armino diriguojamas vokalinis 
ansamblis, kvartetas, solistai ir 
kt . Minėjimą r eng ia , jau 
daugiau negi.' iO metų Čikagoje 
veikianti, komp. VI. Jakubėno 
vardo draugija. 

x Margučių p a r o d a Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemont, 
IL balandžio 9. 10, 16. 17 d.. 
šeštd. ir sekmd. 11 v.r. - 2 v. p.p. 

(sk) 

x „GRANDIS" ma lon i a i 
kviečia atvykti į jų rengiamą 
30 metų sukaktuvinį pokylį ba
landžio 16 d., šeštadienį, 6:30 
v.v. Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Kviečiami ne tik tėvai, 
kurių jaunimas priklauso an
sambliui, bet ir visa plati visuo 
menė, nes didelis būrys išeivijos 
jaunimo laukia jūsų. Rezer
vuokite stalus bei pavienes vie
tas pas A. Brazai t ienę, tel. 
708-598-8331. 

(sk) 

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

(sk) 

x Kviečiame visus pasižy
mėti sekančią datą: 1994 ba
landžio 23, šeš tadienis . Tai 
„Pavasario pokylio" Pasaulio 
lietuvių centre data. Skanią 
vakarienę gamins Aldona Šoliū-
nienė, šokiams gros „Žiburio" 
orkestras, bus turtinga loterija. 
Praleiskime šį vakarą su drau
gais, sulaukę gražaus pavasa
rio, tuo remdami Centrą, jo 
darbą ir svarbą lietuviu gy
venime. Laukiame -JŪSŲ! 

(sk) 
x Alian ir Ba rba ra Dombra 

iš Ontario, Kanados, Lietu
vos našlaičių paramai atsiuntė 
$200. Našlaičių vardu „Lie
tuvos Našlaičių Globos" komi
tetas dėkoja. 

(sk) 

Liuda Rugienienė atvyksta 
iš Detroito ir šį sekmadienį, 
balandžio 10 d., 2 v. p.p. Jau
nimo centre vyksiančioje lietu
viškos skautiškos veiklos 75 
metų minėjimo akademijoje 
apžvelgs lietuviškos skautijos 
nueitą kelią, jos reikšmę ir 
įtaką jaunimo auklėjimui. Visa 
plačioji skautiška šeima, rėmė
jai ir visuomene kviečiami at
silankyti. Po akademijos bus 
puiki koncertinė programa, 
a t l i ekama sol. Audronės 
Gaižiūnienės. smuikininkės As
tos Šepetytės ir pianisto Roberto 
Mockaus. Dalyvių lauks karšti 
pietūs ir malonus pabendra
vimas. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje — balandžio 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. po pietų bus 
rodoma vaizdajuostė, kurioje 
matysime fragmentus iš lietu
vių gyvenimo įvairiuose Ameri
kos miestuose ir plačiame 
pasaulyje. Vaizdajuostę parūpi
no Izabelė Stončienė. Visų 
laukiame — atvykite! Bus ir 
bendri pietūs. 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga vyks penktadienį, balandžio 
15 d., 7 v.v., Amber Health Cen-
ter. 7271 S. Harlem Ave., 
Bridgeview Visos narės ir susi
domėjusios draugovės veikla 
sesės, kviečiamos dalyvauti. 

x SAGIL'S res to ranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naujokienė. „Sagil's", 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel . 708-598-0685. 

(sk) 

x J u o z a s Bacevičius pa 
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke 
dzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x Korp! GAJA narių susi
rinkimas įvyks š.m. balandžio 
10 d., per Atvelykį, Lemont, IL. 
Šv. Mišios 11 vai. ryto Palai

minto Jurgio Matulaičio ka
talikų misijoje, Lemont. Po to, 
1 vai. p.p. Ateitininkų namuose 
vyks programa, užkandžiai ir 
pabendravimas . Kviečiame 
visus narius ir šeimas gausiai 
dalyvauti. Korp! GAJA valdy
ba . 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da, Albinas Kurkul i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis , 312-360-5627.dirbą 
su Oppenhe imer & Co., Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel . 1-800-621-2103. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk) 

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

(sk) 

>» DRAUGO" FONDAS 

Montessori mokyklėlių madų parodoje š.m. kovo 13 d. modeliavo (sėdi iš kairės): Irena Bagdady, 
Kristina Razmiene, Rūta Kirkuviene, Laura VaiČekauskaitė-Stalionienė, Dalia Bilaišytė, Vida 
Rudienė; stovi: Bryan Bagdady, Edis Razma, Irena Senkevičienė, Vakarė Valaitienė, Alė Lelienė, 
Daina Goliszewski, Gintaras Aukštuolis, Paulius Ragas. 

Nuotr. B. Skvirbl io 

x Laima Glavinskienė su
tiko sudaryti komitetą „Pava
sario pokylio" ruošimui Lemon-
to, Pasaulio lietuvių centre, 
kuris įvyks š.m. balandžio 23 d. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku-
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-S23-9191. 

Romas Pūkštys, TRANS 
PAK siuntinių siuntimo agen
tūros savininkas, nemokamai 
persiuntė Vilniaus Jonyno 
aklųjų ir silpnaregių internati
nei mokyklai bei Simno spe
cialiajai internatinei mokyklai 
dr. Romualdo Povilaičio ir dr. 
Leonido Rago „Saulutei", Lietu
vos našlaičių globos būreliui 
paaukotus dantų šepetukus.. 
„Saulutė" nuoširdžiai įvertina 
visų, bendradarbiaujančių 
padėti vargstantiems Lietuvos 
vaikams, pastangas ir dėkoja tų 
vaikučių vardu. 

x Šilalės gimnazijos 1944 
m. abiturientai, atsiliepkite, 
ku r bebūtumėte! Ši la ida 
liepos 2-3 d. rengia 50 m. jubi
liejinį suvažiavimą Šilalėje. 
Gimnazija ir dar likę gyvi drau
gai kviečia visus dalyvauti. 
Rezervacijos pageidautinos, bet 
nebūtinos. Rašykite: Antanas 
Poška, A. Baranausko 5-48, 
3031 Kaunas, arba Stasė Tri-
jonytė-Sadūnienė , Paš i lės 
46-14. 3031 Kaunas. Iki malo 
naus pasimatymo Šilalėje! Šios 
laidos abiturientė Agutė Maci-
jauskaitė-Tiškuvienė. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite grani to 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

SUSKAMBĖJO PAVASARĖLIS 
MONTESSORI MADŲ PARODOJE 

Sekmadienį, kovo 13 d., sau
lei šviečiant, į Lexington 
House erdvų „sodą" susirinko 
gausus būrys svečių stebėti jau 
15-tąji kartą ruošiamą „Skam
bėk, pavasarėli" Montessori 
lietuviškų mokyklėlių renginį. 

Stalus puošė saulėgrąžomis 
padabinta šiaudinė skrybėlaitė, 
kurią parsinešė namo laimin 
goji viešnia. Laimikių parodoje 
buvo gausių, nes vyko net du 
laimėjimai: mažasis su 
smulkiais fantais, ir didysis su 
vertingais fantais. 

Svečius maloniai pasveikino 
renginio komiteto pirmininkės 
Asta Razmiene ir Natalija 
Stukienė. Šių metų komitetą 
sudarė abiejų mokyklų tėvai: 
Gintaras Aukštuolis, Loreta 
Grybauskienė. Rasa Kasniū-
nienė, Marius Kasniūnas, Rūta 
Kirkuviene, Ale Lelienė. Elzytė 
Lietuvninkiene. Ina Lunec-
kienė, Audronė Matutienė, 
Rūta Milo, Kristina Razmiene, 

„Pasaulio lietuviai" encik-
lopedijai-žinynui, leidžiamam 
Lietuvos enciklopedijų leidyklos 
Vilniuje, informacija renkama 
pirmam tomui (Amerikos lietu
viai) Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centre, 5600 So. Clare-
mont Ave. Chicago, IL 60636-
1039 Nemažai asmenų gavę 
anketas žinioms apie save ar 
apie mirusius artimuosius, šias 
cinketas dar nėra grąžinę. Jas 
dar nevėlu užpildyti ir skubiai 
grąžinti centrui. 

Dalis siųstu anketų dėl gavėjų 
pasikeitusių, centrui nežinomų 
naujų adresų, grįžo atgal. Anke
tų negavę žinynui reikšmingi 
asmenys, o jų JAV yra daug, 
prašomi galimai greičiau 
pranešti LTS centrui savo 
adresą (galima telefonu (312) 
434 4545) prašant pasiųsti 
anketą. 

Silvija Radvil ienė, Vida 
Slapšienė, Violeta Stukienė, 
Marytė Utz, Kristina Vaičiu-
konienė ir Julytė Žukauskienė. 

Programai vadovavo Juozas 
Kapačinskas su Silvija Radvilie
ne, vartodami lietuvių ir anglų 
kalbą. Po maldos ir gardžių 
pietų prasidėjo madų spektaklis 
su „Spindulio" tautiniu šokiu 
„Putinėlis". Prieš kiekvieną 
programos dalį Spindulio 
šokėjai, vadovaujami Rasos 
Poskočimienės. vikriai pašoko 
ištrauką iš .šokio, pritaikyto prie 
programos. 

Modeliuotojos viena po kitos 
darniai ir grakščiai pasirodė su 
gražiom ir elegantiškom eilu
tėm. Tai mokinių mamytės ir tė
veliai, o juos papildė profe
sionalės modelės. Šiais metais 
modeliavo Gintaras Aukštuolis, 
Brian Bagdady, Irena Bagdady. 
Dalia Bilaišytė, Daina Goli-
szevvski, Rūta Kirkuviene, Alė 
Lelienė, Laura Vaičekauskai 
tė-Stalionienė, Paulius Ragas, 
Vida Rudienė, Edis Razma. 
Kristina Razmiene, Irena Sen
kevičienė ir Vakarė Valaitienė. 
Linksma muzika palydėjo 
modeliuotojas ir nereikėjo api
budinti madas, nes jos kalbėjo 
už save — dieninės, sportinės, 
išeiginės, vakar inės , net 
naktinės ir vestuvinės, iš įvairių 
šaunių krautuvių: Bellisimo, 
Šache, Rambler, Kuppenheimer, 
Andree. 

Žinoma, visą programa 
„nunešė" mūsų mažasis atža
lynas - Žiburėlio ir Vaikų 
Namelių abiturientai, pasipuo 
šę iš Rambler krautuvės labai 
gražiais rūbeliais. Porelėm 
susikabinę išėjo Julia Ozers su 
Daina Varnaityte, Daivutė 
Gylytė su Andrium Markuliu, 
Vygis Kunčas su Kristina Ba
cevičiūte, Saulius Valaitis su 
Andrium Aukštuoliu, Antanas 
Luneckas su Aleksa Slapšyte. 

Draugo fondas kasdieną su
laukia naujų narių. Jiems 
skirtų Transpak siuntinių for
mos — Romo Pukščio dešimt 
laimėjimų dovanų terminas 
baigėsi ITI.31 ir laimingieji bilie
tai bus traukiami 1994.IV. 11 
„Draugo" patalpose. Laimėtojai 
bus paskelbti „Drauge". 

Draugo fondo vajus tęsiamas 
toliau. Jo naujiems nariams ir 
jau esantiems nariais, įnašus 
papildžius su 200 dolerių po 
1994.IV. 10 d. iki 1994 m. 
rugpjūčio 31 dienos yra laimė
jimo būdu skiriama didelė 
dovana — kelionės į Lietuvą ir 
atgal lėktuvo bilietas. Kas šio 
laimėjimo mecenatas, — 
paskelbsime vėliau. Jis yra 
didelis lietuviškos spaudos išlai
kymo rėmėjas. 

Gintarė Radvilaitė su Vytuku 
Kapačinsku, Algis Grybauskas 
su Renata Augaityte, Sigita 
Poskočimaitė su Paulium 
Riškum ir Justina Stukaitė su 
Stefute Goliszewski. Juos paly
dėjo taip pat gražiai pasipuo
šusios Žiburėlio mokytojos 
Violeta Karalienė, Dainora 
Stelingytė ir Vaikų Namelių 
direktorė Liuda Germanienė. 
Kaip pavasario žiedai skleidėsi 
vienas pumpuras po kito, vienas 
drąsesnis už kitą, bet kiekvie
nas vaikutis savo uždavir ; 

rūpestingai atliko. Neprailgo ir 
vaikučiams popietė, laukiant 
savo pasirodymų, nes Rasa Milo 
juos užėmė labai išradingai erd 
viame posėdžių kambaryje, kur 
jie ne tik atsineštus priešpiečius 
valgė, bet ir visokiais 
žaidimėliais linksminosi. 
Šiemet jie dalyvavo ir pro
gramos užbaigime, pasipuošė 
tautiniais drabužėliais, nešdami 
trispalvius balionus per sceną. 

Madų fotografas buvo B. 
Skvirbiys. Filmavo A. Plėnys ir 
norintieji vėliau galės įsigyti 
parodos nuotraukų bei vaizda
juostę. 

Rengimo komitetas dėkoja vi
siems už dalyvavimą ir suteiktą 
paramą mūsų lietuviškom Mon
tessori mokyklėlėm. 

Silvija Radvilienė 

STIPENDIJOS JAUNIMUI 

Čikagos Lietuvių moterų klu
bo tradicinis Gintaro pobūvis 
įvyks sekmadienį, birželio 26 d., 
Drury Lane, Oak Brook, IL. Ka
dangi Gintaro pobūvio pelnas 
yra skiriamas lietuvių kilmės 
studentams, siekiantiems aukš
tesnio mokslo, dabar yra laikas 
finansinės paramos reikalin
giems asmenims paduoti pra
šymus. Stipendijų formas bei 
smulkesnę informaciją galima 
gauti, skambinant stipendijų 
komiteto pirm. Genevievei Ma-
luskienei 708-448-9309, 12330 
S. McCarthy Rd., Palos Park. IL 
60464; ar kreiptis į Scottie 
Žukas, tel. 312-582-3820. Prašy
mus stipendijom reikia pateikti 
iki š.m. gegužės 22 d. 

M. Krauchunienė 

Draugo fondo nar ia i 

Su 500 dolerių: 
Zota Mickevičienė, a.a. vyro 

Gedimino atminimui, Michigan 
City, IN. 
Su 400 dolerių: 

Genovaitė ir Aleksandras 
Radžius, Baltimore, MD 
Su 200 dolerių: 

Vladas Jasiulionis, Maywood, 
CA. 

Lilija Ignatonis , M.D., 
Chicago, IL. 

Aušrelė ir Arūnas Liulevičiai, 
Chicago, IL. 

Elena ir Stasys Baras, Oak 
Brook, LL. 

Dr. Jurgis Gimbutas, Arling-
ton, MA. 

Dr. Alfonsas Šešplaukis, Chi
cago, IL. 

Marija Ulinskaitė, Rochester, 
N.Y. 

Valerie ir Vytautas Kra
sauskas, Hickory Hills, IL. 

Lydija ir Mindaugas 
Griauzdė, M.D., Riverside, IL. 

Regina ir Vytautas Arnaus-
kas, Omaha, NE. 

Stasė ir Jonas Latvys , 
Chicago, IL. 

Jonas Arlauskas, Chicago, IL. 
Antanas Kavaliūnas, Cleve-

land, OH. 
LSS „Aušros Vartų" tunto, 

kun. Gražinos vyr. skaučių 
būrelis, Chicago, IL. 

Dr. Alfonsas Kis ie l ius , 
Sidney, OH. 

Simonas Jokūbaitis, Chicago, 
IL. 

Draugo fondo rėmėjai 

Su 100 dolerių: 
Antanas Valaitis, Eastlake, 

OH. 
Angelė Jadviršis, Chicago, EL. 
Julius ir Irena Raulinaičiai, 

Glendale, CA. 
Aldona Griškienė, Chicago, 

IL. 
Birutė ir Paulius Gylys, 

Olympia, WA. 
Su 50 dolerių: 

Bernadeta Miliauskaitė-Har-
ris, VVorchester, MA. 

Visiems, įstojusiems nariais į 
Draugo fondą, ir visiems fondo 
rėmėjams reiškiame didelę 
padėką. Lauksime naujų narių 
ir naujų įnašų į „Draugo" dien
raščio išlaikymui labai svarbų 
Draugo fondą, linkėdami naujo 
leimėjimčP^ lektnvrririlieta- į 
Lietuvą ir atgal. 

Bronius Juode l i s 
Iždininkas 

• Stokime i „Draugo" fondą 
— padovanokime savo dienraš
čiui ateitį! 

Advokatė UNA ALTĄ 
Imigracija ir civilinės bylos 

875 La Playa St 
San Francisco, CA 94121 

Tai. 415-221 -4805 

Dėl teisinių patarimu 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės j advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, P.C. 
25 Northvvest Pt. Blvd., Suite 550 

Eik Grove Village, IL 60007 
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

..(irandiea" ansamblio Šokėjai 1964 mitais Antroji' eilėje vidury vadove Irena Smieliauskienė. 
(Jrnndiečini rengia Saunų koncertą balandžio 16 d , 6:30 vai v Pasauli" lietuvių centre, liemontr 

Advokatas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bylose 

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

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


