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Separatistai Moldovoje 
surengė referendumą

Vyskupai nepatenkinti Seimo 
pravestu įstatymu

Tiraspol, kovo 26 d. (Reuter) 
— Moldovos Respublikos ryti
niame Padnestrės rajone kovo 
26 d. buvo rengiami vietiniai 
rinkimai, kurių metu rinkėjai 
taip pat turėjo nuspręsti Rusi
jos 14-osios armijos likimą.

Tą pačią dieną vykusiame re
ferendume Padnestrės rinkėjai 
turėjo atsakyti, ar nori, kad ra
jone taikai ir stabilumui garan
tuoti pasiliktų Rusijos 14-oji 
armija.

Padnestrės, kurioje iš 720,000 
gyventojų dauguma yra rusa
kalbiai, vadovai surengė vieti
nius rinkimus ir referendumą 
atskirai nuo Moldovos. Kitoje 
Moldovos dalyje vietiniai rin
kimai įvyks balandžio 16 d.

Padnestrės vadovybė, kuri 
nori, kad ši sritis atsiskirtų 
paskelbė nepriklausomybę, nes 
dauguma gyventojų buvo 
susirūpinę dėl galimybės, jog 
Moldova susijungs su Rumuni
ja. (Moldova, paskelbusi nepri
klausomybę 1991 m., turi sieną 
su Ukraina rytuose ir su Rumu
nija vakaruose. Dauguma jos 
gyventojų yra rumunų tautybės 
ir nori ilgainiui susijungti su Ru 
munija. — Red.)

Rusijos 14-osios armijos vadas 
generolas Aleksandr Lebed pra
našavo, jog maždaug 90% Pad
nestrės gyventojų pasisakys už 
tai, kad Rusijos karinės pajėgos 
nebūtų išvestos.

Pagal Moldovos ir Rusijos 
vadovų pernai spalio mėnesį 
pasirašytą susitarimą, 14-oji ar
mija turi būti išvesta per trejus 
metus. Tačiau parlamentai dar 
neratifikavo sutarties ir ji 
neįsigaliojo. „Čia buvo Sovietų 
Sąjunga, tačiau ji žlugo, ir 
viskas dabar priklauso šioje 
teritorijoje gyvenantiems žmo

Premjeras vertino dvejus 
vyriausybės darbo metus

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 
Kovo 31 d. sukanka dveji metai, 
kai buvo prisaikdinta šeštoji 
Lietuvos vyriausybė.

Komentuodamas dvejų metų 
kelią, ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje premjeras A. Šle
ževičius pasakė, kad per šį laiką 
pasiekta esminių poslinkių įvai-

Konferencija Baltijos
regiono transporto

problemoms
Vilnius, kovo 27 d. (BNS) — 

Vilniuje, „Karolinos” viešbu
tyje, kovo 27 d. prasidėjo ketu
rių dienų tarptautinė konferen- 
cįja transporto ir muitinių darbo 
klausimais, kurią rengia 24 
pramoningų šalių grupės, 
vadinamosios G-24, Transporto 
darbo grupė.

Konferencijoje, kuri truko ke
turias dienas, dalyvauja Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Švedijos, Rusijos, Baltarusijos, 
Suomijos, Bulgarijos, Moldovos 
transporto ministerijų bei mui
tinių atstovai, G-24 transporto 
grupės nariai, tarptautinių fi
nansinių organizacijų atstovai.

Kaip praneša Lietuvos Susi
siekimo ministerijos atstovas 
spaudai, konferencijos dalyviai 
apsvarstys sienų kirtimo Balti
jos regiono valstybėse ir muitinių 
koridorių problemas. Be to, bus 
aptariamos galimybės plėsti 
Baltijos jūros uostus ir jūrų 
transportą, ketinama priimti 
susitarimo memorandumą dėl 
Baltijos uostų veiklos.

nėms”, pareiškė Padnestrės 
politinis vadas Igor Smirnov.

Sovietų Sąjunga įkūrė Molda
vijos Autonominę Respubliką 
Rumunijai priklausiusioje 
teritorijoje, kurią pagal slaptus 
susitarimus su nacistine Vokie
tija okupavo Sovietų Sąjungos 
pajėgos. 1991 pasiskelbusi 
nepriklausomybę, pakeitė ir 
pavadinimą'į „Moldovą”.

Šimtai žmonių žuvo 1992 
metais kariniame Padnestrės 
rusakalbių ir moldavų kon
flikte. Tarpininkaujant Rusijai 
buvo pasirašytas paliaubų susi
tarimas. Dauguma Padnestrės 
gyventojų mano, jog karas vėl 
gali prasidėti, jeigu bus išvesta 
14-oji armija.

Moldovos vadovybė ketina su
reguliuoti Padnestrės problemą 
prie derybų stalo, todėl neturi 
pagrindo jos gyventojų būgšta
vimai, kad išėjus Rusijos 14-ąjai 
armijai vėl prasidės ginkluotas 
konfliktas, pareiškė Moldovos 
parlamento pirmininkas Piotr 
Lučiski, komentuodamas Pad- 
nestrėje^ykstančius rinkimus į 
vietinius valdžios organus ir 
referendumą dėl Rusijos 
14-osios armijos išvedimo.

Tai garantuoja nauja Moldo
vos konstitucija, įsipareigojimai 
tarptautinei bendrijai.

P. Lučiski paneigė Padnestrės 
vadovo Igor Smirnovo pareiš
kimą, kad Moldovos vadovybė 
sustabdė derybas dėl šio regiono 
ypatingo statuso parengimo, 
siekdama daryti spaudimą 
Tiraspoliui Čečėnijos ir Krymo 
pavyzdžiu.

„Artimiausiu metu derybos 
bus tęsiamos. Esu įsitikinęs, 
kad galėsime pateikti Pad
nestrės ypatingo statuso va
riantą”, pabrėžė Moldovos 
parlamento vadovas P. Lučiski.

riose srityse. Ministras pir
mininkas, be kita ko, pažymėjo, 
jog per šį laikotarpį infliacija 
sumažinta 26 kartus.

„1995-ieji pagal investicijų 
apimtis yra nepalyginamai di- 
namiškesni”, teigė A. Šle
ževičius. „Pagal jos ekonomikos 
plėtros galimybes užsienio 
ekspertai Lietuvą vertina kaip 
pačią perspektyviausią šiame 
regione. Šiemet gautos tokios 
investicijos, apie kurias anks
čiau galėjome tik svąjoti. I Klai
pėdos naftos eksporto-importo 
terminalą investuota 100 mili
jonų dolerių, prasideda pertvar
kymo darbai Zoknių aerodrome, 
į kurį investuojama 25 milįjonai 
JAV dolerių, pasirašytas susi
tarimas su Danijos „DONG” 
kompanija dėl naftos gavybos 
Lietuvoje. Ši kompanija rengia
si investuoti 80 milijonų JAV 
dolerių”, sakė vyriausybės va
dovas.

Tačiau Š. Šleževičius pabrėžė, 
kad dar labai daug ką reikia pa
daryti gerinant Lietuvos gyven
tojų socialinę padėtį. „Sociali
niai klausimai mums šiuo metu 
patys svarbiausi”, sakė jis. 
„Tam tikri trapūs teigiami po
slinkiai yra tik tarpinis etapas 
siekiant norimo rezultato”.

Tarp kitų svarbių vyriausybės 
užduočių A. Šleževičius pami
nėjo nusikalstamumo mažini
mą, sienų apsaugos ir muitinių 
tarnybų darbo stiprinimą, ge
resnį valstybės biudžeto vyk-i 
dymą. Pasak jo, rengiamos pa
pildomos priemonės sudraus-

Ketvirtadienį Paryžiuje tūkstančiai geležinkelių, požeminių traukinių, autobusų ir lėktuvų 
kompanijų darbuotojų išėjo į 24 valandas truksiantį streiką, reikalaudami didesnių atlyginimų. 
Ryte važiuojant į darbovietes, tik 30% traukinių kursuojant, minios žmonių laukė suretėjusių 
traukinių St. Lazare traukinio stotyje; kai kas vaikščiojo bėgiais, negalėdami prasigrūsti pro 
minias. Balandžio 23 d. vyksiančių prezidentinių rinkimų kandidatai rūpestingai vengė supykinti 
balsuotojus, tad nei rėmė, nei kritikavo streikuotojus, bet kalbėjo apie pragyvenimo lygio pakėlimą. 
Tiek ministras pirmininkas Edouard Balladur, tiek ir Paryžiaus meras Jacųues Chirac — pagrin
diniai varžovai į prezidento postą — sako, kad vienintelis būdas sumažinti bedarbystę, dabar jau 
siekiančią 12.3%, yra sumažinti iš darbdavių reikalaujamus didelius socialinio draudimo 
mokėjimus už kiekvieną darbininką; tuomet jie išgalėtų samdyti daugiau darbininkų.

Partijos komentuoja rinkimų 
rezultatus

Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) - lima teigti. kad ->ie ->au nebere' 
Vertindamas savivaldybių rin- m*a Lietuvos Demokratinės 
kimų rezultatus, LDDP frakci- Darbo Sąjungos.
jos Seime seniūnas Justinas „Respublika” ęašo, kad Lie- 
Karosas nurodė, kad nors LDDP tuvos Lenkų Rinkimų Akcija 
pralaimėjo konservatoriams, ta- (LLRA) jaučiasi laimėjusi. Kaip 
čiau pagerino savo pozicijas, ir tikėjosi ši partija, Vilniaus ra- 
Keturiasdešimtyje savivaldybių jone už ją balsavo 63%, Šalčinin- 
LDDP pagerino rezultatus, ke- k^— 56%, Trakų — 21% rinkė-
turiose — išlaikė savo pozicijas, 
o dvylikoje pablogino.

Kaip rašoma kovo 27 d. „Res
publikoje”, LDDP atstovai 
mano, kad viena iš LDDP pra
laimėjimo priežasčių yra spauda ir 
dabartinės valdžios kritika joje. 
LDDP ketina iki Seimo rinkimų 
analizuoti ir savo naudai iš
naudoti konservatorių pažadus, 
ypač tuos, kurių neįmanoma 
įvykdyti savivaldybėse, pavyz
džiui, konservatorių pažadus di
dinti pensijas. Pasak LDDP 
frakcijos seniūno, galimos
LDDP koalicijos su Valstiečių ir AGEP) “ Kaune praėju8‘ šešta' 
Socialdemokratų partijomis, Li- dieni vykusiuose savivaldybių
beralms, Tautos Pažangos par
tija ir tm! „kai kuriais deši
niaisiais”.

„Lietuvos ryte” rašoma, kad 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Partija (LKDP) pasiekė ge
resnių rezultatų nei per 1992 
metų Seimo rinkimus, kuriuose 
LKDP dalyvavo koalicijoje su 
Demokratų Partija ir Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Partija. 
Šį kartą Krikščionių Demokra
tų Partija savarankiškai rinki
muose dalyvavo pirmą kartą.

Tik Šalčininkų rajone LKDP 
sudarė koaliciją su tautininkais 
ir Tėvynės Sąjunga. Jie nekon
frontavo su Lietuvos konser
vatoriais ir gavo papildomų 
balsų dešiniosioms partijoms.
Daugumoje savivaldybių krikš- jungos ir Lietuvos Politinių Ka-_______ .
čionys demokratai kartu su linių ir Tremtinių Sąjungos
konservatoriais turės daugumą, koalicijos kandidatai, gavę 20 Atlyginimai I.ifttuvoje 

LKDP mano, kad nė vienai vietų.
partįjai nepavyko pritraukti tų 
rinkėjų balsų, kurie 1992 me
tais balsavo už LDDP, nes jie 
paprasčiausiai neatėjo, todėl ga

minti mokesčių nemokėtojus, 
nes šiuo metu surinkta 82 mi
lijonais litų mažiau, negu nu
matyta Seimo patvirtintame 
tvarkaraštyje.

jų. Iš viso ji gavo 69 vietas, o 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuo
se Akcija iškovojo daugumą, ga
vusi atitinkamai 19 ir 14 vietų.

LLRA yra nusiteikusi sudary
ti koalicijas su įvairiomis parti
jomis, taip pat ir su LDDP. 
LLRA vadovas nepritaria kai 
kurių lenkų pasirinkimui kan-

Rinkimų rezultatai Kaune 
ir Neringoje

Vilnius, kovo 27 d. (LR-

rinkimuose dalyvavo 45.6% 
rinkėjų, rašo „Lietuvos rytas”, 
kovo 27 laidoje. 44% atėjusių 
balsuoti žmonių balsavo už 
Tėvynės Sąjungos ir Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjungos 
koalicijos statytus kandidatus. 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) partijos atstovai 
(ir buvusioje taryboje turėję 
daugiausia vietų), dabar turės 
daugumą — 20 vietų.

Mažiau balsų nei tikėtasi 
Kaune gavo Krikščionių Demo
kratų Partijos statyti kandi
datai. Kategoriškai atsisakę 
sudaryti bet kokią ikirinkiminę 
koaliciją, krikščionys demokra
tai dalyvavo rinkimuose atskiru 
sąrašu ir gavo 4 vietas. Didžiąją 
daugumą laimėjo Tėvynės Są-

Taryboje vietai gauti reika
lingų 4% balsų nesurinko ir 
Kauno taryboje neturės nė 
vieno nario keturios partijos: 
Respublikonų, Tautos Pažan
gos, Lietuvių Tautininkų ir De
mokratų bei Socialdemokratų 
koalicija.

Neringoje, kaip visuomet, 
žmonės balsavo aktyviausiai — 
rinkimuose dalyvavo 70% rin-

didatuoti LDDP sąrašuose.
Kovo 28 d. laidoje „Lietuvos 

rytas” cituoja Vytautą Lands
bergį, kuris teigia, kad po rin
kimų dešiniosios partijos dės 
visas pastangas, kad atkurtų 
pasitikėjimą valdžia. Pasak jo, 
neatėję balsuoti žmonės nepri
taria LDDP vykdomai politikai. 
Šiek tiek nerimo, Vytauto 
Landsbergio nuomone, kelia 
ekstremistinių jėgų įtakos pa
didėjimas ne vien Rytų ar Va
karų Lietuvoje, bet ir Kaišia
doryse ar net Kaune.

Apie konservatorių koaliciją 
su Jaunosios Lietuvos Partija, 
Tautos Pažangos Partija ir Lais
vės Sąjunga sunku kalbėti, sakė 
Landsbergis, nes jie šmeižė kon
servatorius, tačiau „gyvenime 
visaip gali atsitikti”.

kėjų, tuo tarpu kai visoje 
Lietuvoje balsuojančių rinkėjų 
buvo tik 43%, Nidoje dalyvavo 
76% rinkėjų. Neringoje iš viso 
yra beveik 2,000 rinkėjų.

Neringos taryboje daugumą 
gavo Tautos Pažangos Partija, 
laimėjusi 11 vietų. Tačiau rin
kėjų nuomone, laimėjo ne par
tija, o jos iškelti kandidatai, 
kurie nėra partijos nariai, o tik 
jos rėmėjai. Pirmuoju numeriu 
Tautos Pažangos Partijos sąraše 
įrašytas Juodkrantės „Ąžuoly
no” poilsio namų prezidentas. 
Neringos gyventojai tikisi, kad 
žmogus, sugebėjęs puikiai su
tvarkyti poilsio namus, sugebės 
gerai tvarkyti ir visą Neringos 
miestą.

Neringos miesto taryboje po 
Tautos Pažangos daugumos, 4 
vietos teko Krikščionims demo
kratams, 3 — Tėvynės Šąjungai.

padidėjo
Vilnius, kovo 30 d. (Elta) — 

Statistikos departamento duo
menimis, vidutinis mėnesio dar
bo užmokestis Lietuvoje vasario 
mėnesį palyginti su sausio padi
dėjo 3.8% ir buvo 436 litai.

Vasario mėnesį daugiausiai 
uždirbo bankų tarnautojai, 
vidutiniškai — 1,393 litus. 
Palyginti su sausiu, jų atlygi-

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja paskelbė pareiškimą dėl kovo 
21 d. vėl priimto Religinių bend
rijų teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo tvarkos 
įstatymo.

Dokumente rašoma, kad Vys
kupų Konferencija apgailes
tauja, kad Seimas vienašališkai 
jau trečią kartą priima šį įsta
tymą. Apie tai, kad įstatymas 
Seime buvo priimtas 1995 m. 
kovo 21 dieną, Lietuvos vysku
pai sužinojo tik iš visuomenės 
informavimo priemonių.

Šiam svarbiam įstatymui pri
tarė tik 46 Seimo nariai, tad 
galima abejoti, rašoma pareiš
kime, ar tai atitinka valią 
daugumos piliečių, kuriems Sei
mas turėtų atstovauti.

Pareiškime taip pat primena
ma, kad 1994 m. lapkričio 18 d. 
Lietuvos ministro pirmininko ir 
apaštalinio nuncijaus susita
rimu buvo sudarytos dvišalės 
darbo grupės, kurioms pavesta

Vilniuje vyksta Lietuvos 
Biblijos Draugijos

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) — 
Šeštadienį Vilniuje, „Žinijos” 
draugijos salėje, rengiamas 
Lietuvos Biblijos Draugijos 
suvažiavimas, šios visuomeni
nės organizacijos terminologija 
vadinamas generaline asamb
lėja.

Lietuvos Biblijos Draugija 
įkurta prieš trejus metus. Įvai-

Rinkimų rezultatai 
Vilniaus krašte

Vilnius, kovo 27 .d. (LR) — 
Praėjusį šeštadienį vykusiuose 
savivaldybių rinkimuose Vil
niaus miesto taryboje 19 vietų 
laimėjo Tėvynės Sąjunga (Lietu
vos Konservatoriai) ir 4 vietas
— Krikščionių Demokratų par
tija. Lietuvos Lenkų Rinkiminė 
Akcija laimėjo 11 vietų, LDDP
— 8 vietas, Centro Sąjunga — 4, 
Socialdemokratų Partija — 3 ir 
Jaunoji Lietuva — dvi vietas.

Visagino miesto taryboje dau
gumą sudarys LDDP atstovai, 
laimėję 13 vietų, Lietuvos Len
kų Rinkimų Akcija laimėjo 6 
vietas, Krikščionys Demokratai
— 4 ir Socialdemokratai — 2.

Vilniaus rąjono taryboje par
tijos pasiskirstė kitaip: 19 vietų 
atiteko Lenkų Rinkiminei Akci
jai, ir po keturias vietas Tėvy
nės Sąjungai ir Valstiečių Par
tijai.

Ignalinos rąjono taryboje 7 
vietos atiteko Tėvynės sąjungos 
atstovams, 6 vietos Valstiečių 
Partijai, 5 krikščionims demo
kratams, 4 LDDP atstovams ir
3 — socialdemokratams.

Šalčininkų rąjono tarybojė
daugumą įdėtų — 13 — laimėjo 
Lenkų Rinkimų Akcijos atsto
vai, 6 vietas — LDDP atstovai,
4 vietas Valstiečių Partija ir 2 
vietas laimėjo kandidatai iš 
Tėvynės Sąjungos, Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos ir Krikš
čionių Demokratų Partijos koa
licinio sąrašo.

nimas padidėjo 29 procentais.
Statistikos specialistų tei

gimu, mažiausiai uždirbo žem
dirbiai ir medžioklės ūkio dar 
buotojai. Jų vidutinis 161 lito 
atlyginimas vasario mėnesį, pa
lyginti su sausiu, sumažėjo 5.7
procentų.

parengti sutarties dėl Katalikų 
Bažnyčios nuosavybės grąžini
mo tvarkos projektą.

Priimtame įstatyme nustaty
ta, kad išlikęs nekilnojamasis 
turtas jos pageidavimu grąži
namas religinei bendrijai 
natūra, tačiau ši nuostata eli
minuojama išimtimis, numaty
tomis tame pačiame straipsnyje.

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija negali sutikti, kad būtų 
įteisinta neteisėta religinių 
bendrijų turto privatizacija, 
įvykdyta valstybinių subjektų, 
už kurių slepiasi finansinių ar 
kitokių grupuočių interesai. 
Nerimą’ kelia šių grupuočių 
įtaka vyriausybei ir Seimui.

Pareiškime taip pat rašoma, 
kad Lietuvos vyskupams kelia 
nerimą ir besitęsianti anti
religinė kampanija spaudoje, 
pavienių Seimo narių tenden
cingi pasisakymai, iškreiptai in
terpretuojantys Bažnyčios in
teresus ir jos siekius.

suvažiavimas
rių krikščioniškų konfesijų 
atstovai, 1992 metų sausio 17 
dieną susirinkę į draugijos 
steigiamąjį suvažiavimą — ge
neralinę asamblėją -- užsibrėžė 
tikslą rengti, leisti ir platinti 
Šventojo Rašto leidinius ir kitą 
bibiinę tarpkonfesinę literatūrą, 
rūpintis, kad Dievo žodis Lietu
voje skambėtų raiškiai ir pras
mingai. Nuo pirmųjų susikūri
mo metų draugija gauna dideles 
knygų siuntas iš užsienio, o 
1993 metų pradžioje ji surengė 
Biblijos savaitę, kurios dalyviai 
su vietinių konfesijų atstovais 
apkeliavo visą Lietuvą.

Lietuvos Biblijos Draugijos 
suvažiavime, be ataskaitinių 
pranešimų, rinkimų bei kitų 
organizacinių reikalų, bus 
išsamiai aptariamos Šventojo 
Rašto leidybos ir propagavimo 
problemos.

Per pusmetį, kaip informavo 
Draugijos vykdomasis direkto
rius Mykolas Mikalajūnas, ke
tinama užbaigti redaguoti patį 
naujausią, moderniausią Seno
jo Testamento vertimą į lietuvių 
kalbą. Šią knygų knygą išver
tė didelis Šventojo Rašto žinovas 
ir populiarintojas kunigas An
tanas Rubšys. Daug dešimt
mečių praleidęs toli nuo Tė
vynės — Jungtinėse Ameri
kos Valstijoje — profesorius A. 
Rubšys prieš kelias dienas at
vyko į Lietuvą. Jis dėstys 
Šventojo Rašto disciplinas 
Telšių ir Vilniaus kunigų se
minarijose.

KALENDORIUS

Balandžio 1 d.: Teodora 
Hugonas, Venancijus, Dainora

Balandžio 2 d.: Penkta 
Gavėnios sekmadienis. Prancič 
kus, Nicetas, Elona, Varda.

Balandžio 3 d.: Ričardas, Irę 
na, Vytenis, Rimtaute. 1889 m 
gimė rašytojas, diplomatas Ig 
nas Šeinius.

Balandžio 4 d.: Šv. Izidorius 
vyskupas (560-636 m. Ispanįjo 
je); Alėta, Algaudas, Šilinis 
1763 m. gimė poetas Antanai 
Strazdelis (mirė 1833 m. ba 
landžio 11d. 1926 m. sudarytai 
Lietuvos-Vatikano konkorda 
tas. 1949 m. Vašingtone pasi 
rašytas Šiaurės Atlanto Paktas 
sukuriantis NATO gynybos 
organizaciją.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
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KUNIGO ALFONSO 
LIPNIŪNO 50 METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Kun. Alfonsas Lipniūnas.

Kunigas Alfonsas Lipniūnas 
mirė 1945 m. kovo 28 d. Lenki
joje, Pucke, išėjęs iš Stutthofo 
koncentracijos stovyklos. Buvo 
gimęs Pumpėnuose 1905 m. 
Šįmet Jam būtų sukakę 90 m.

Didysis kunigas, jaunimo or
ganizatorius, pamokslininkas, 
apaštalas, gyvenęs Dievui, 
žmogui ir tautai. Labai dažnai 
užmirštus visokius savo 
poreikius. Pažinusieji, laiko Jį 
šventu žmogumi.

Netoli Baltijos jūros, Lenki
joje, Pucko miestelio kapinėse 
Jo žemiški palaikai ilsėjosi 44 
metus.1989 m. kun. A. Lipniū
no palaikai buvo parvežti į 
Lietuvą ir palaidoti Panevėžio 
katedros šventoriuje. 1994 m. 
viena Panevėžio gimnazija 
pavadinta kun. Alfonso Lipniū
no vardu.

Šįmet, kovo mėnesį, panevė
žiečiai ir visa Lietuva iškilmin
gai mini Jo mirties 50 m. 
sukaktį.

Kunigą Lipniūną mini visi, 
kurie turėjo laimės Jį asme
niškai pažinti.

Štai kelios mintys tų, kurie Jį 
pažino, pamilo ir tiki, kad vieną 
dieną Jis bus paskelbtas šven
tuoju. Tos mintys surinktos 
knygoje „Kunigas Alfonsas 
Lipniūnas”. Knyga išleista 
Čikagoje 1985 m. ir perspaus
dinta Lietuvoje (15,000 egz. 
tiražu) 1989 m. Knygą redagavo 
Stasė Petersonienė.

„Kun. Alfonsas Lipniūnas 
buvo neaukšto ūgio ir gležno 
sudėjimo — neimponuojančios 
išorės. Tačiau giedra jo veide, 
nuolat švytinti šypsena ir 
ramus atviras žvilgsnis bylojo 
apie jo dvasią. Jis buvo laimin
gai savyje sujungęs aukštą 
vakarietišką inteligenciją su 
paprastu aukštaitišku nuošir
dumu. Savo pasirodymu sakyk
loje ir visuomenėje jis iš pat pra
džių atkreipė į save lietuviškojo 
Vilniaus dėmesį. Jis — „tas 
simpatingas kunigėlis” — greit 
pasidarė visiems savas ir 
mielas. Tačiau jo talentas pilnai 
atsiskleidė ir sužibo tik tada, 
kai atėjo baisių bandymų 
dienos, kai kraštą užgulė tam
sa, nešanti nerimą ir baimę.

Jis atvyko (1939 m. rudenį) į 
senąją sostinę — į tautos šven
tovę — tartum Senojo Testa
mento pranašas, Dievo siųstas 
su didžia misija: suspaudimo ir 
nevilies valandoje skelbti tautai 
dvasinį suraminimą; skelbti žo
džiu ir gyvenimu...”

Prof. Julius Kakarieka,

„Auka’ 1947 m., 
Vokietija

„Tik Lipniūno vilnietiškoji 
veikla nesibaigė, o plėtėsi, augo, 
šakojosi religinėje visuome
ninėje ir kultūrinėje plotmėje 
ligi gestapo suėmimo, ligi Stutt- 
hofo kančių ir kankinio mirties. 
Tai tikrai buvo šventas kunigas, 
šventas žmogus ir šventas lietu
vis”.

Kazys Bradūnas,
„Kun. Alfonsas Lipniūnas”

„Užuomaršos rūke visų kuni
go žodžių nebeprisimenu, bet 
prisimenu tą nepaprastai gilų ir 
užkrečiantį tikėjimą, kuris 
veržėsi iš jo žodžių — jis pasiliko 
mano sąmonėj visam gyve
nimui. Tų rekolekcijų vadovas 
buvo Alfonsas Lipniūnas, vie
nintelis šventasis, kurį aš gyve
nime esu sutikęs. Tvirtai tikiu 
ir jaučiu, kad jis yra šventasis, 
nepaisant, ar jis kada nors 
bažnyčios bus tokiu pripažintas 
ar ne”.

Dr. Rimvydas Sidrys, 
„Ginčas su Kruglovu”,

„Draugas”

„Sniegas, pūgos, alkis ir nuo
vargis vis lėtino žingsnius 
išsekusių kalinių, kurie vos pa
vilko kojas, bet Lipniūnas dar 
vilko su savimi ir mišiolėlį ir 
keletą religinių dalykėlių, ku
riuos jis buvo susiorganizavęs 
dar būdamas stovykloje.

Jau čia pat šūviai ir suklum
pantieji... amžinai... Lipniūnas 
juos visus savo žvilgsniu lydėjo.

Kun. Lipniūnas norėdavo pri
tūpti... prie pusgyvio, nušauto...

ATEITININKŲ RŪMAI 
KAUNE

(Pabaiga)

3. Ketvirtajame ir penktajame 
aukštuose esantys kabinetai ir 
auditorijos penkeriems metams 
paliekamos Kauno technologijos 
universitetui, o dėl tolimesnio jų 
naudojimo bus tariamasi atski
rai.

4. Lietuvos ateitininkų fe
deracija įsipareigoja nedels
dama pradėti neatidėliotinus pa
stato remonto darbus.

5. Pastato eksploatacijos išlai
das apmoka Kauno technolo
gijos universitetas ir Lietuvos 
ateitininkų federacija priklau
somai nuo naudojamų patalpų 
ploto.

Konkretus susitarimas dėl 
minėtų patalpų naudojimo bei 
abipusio bendradarbiavimo bus 
pasirašytas vėliau, kai pastatas 
bus grąžintas LAF”.

Spalio 29 d. Vidas Abraitis ir 
Juozas Polikaitis nuodugniai 
apžiūrėjo Ateitininkų Rūmus. 
Pro skardinį kiaurą stogą 
šviečia saulė ir varva vanduo 
Nuo vandens, penkto aukšto 
lubos yra skilusios ir sienos 
apgadintos. Reikia būtinai iš
dažyti. Balkonuose auga nema
žo dydžio berželiai, kurie skver
biasi ir ardo sienas. Šiluma 
jau dveji metai išjungta. Sienos 
yra drėgnos ir žiemos metu gali 
pradėti trūkinėti. Yra būtinas 
bent minimalus šildymas. 
Šildymo radiatorių vamzdžiai 
yra paslėpti sienoje, tad jų pa 
taisymas gali būti komplikuo
tas. Elektros pajėgumas, atrodo,

Mes tempdavom jį, neleis- 
davom.

Pasiekėme Pucką. Jis dabar 
priklauso Lenkijai. Ten palaido
jom du Stutthofo kaceto kali
nius; inž. Antaną Šapalą ir 
šventą kunigą Alfonsą Lip
niūną. Pirmą kartą sutikau jį 
Panevėžyje, būdamas gimnazi
jos mokinys, paskutinį kartą 
mačiau Pucke, kur palikau jį 
amžinai ilsėtis netoli Lietuvos”. 

Inž. Pilypas Narutis,
„Kun. Alfonsas Lipniūnas”

„Vakarais, kai susirink
davom, mums vis atrodė, kad 
kažko trūksta. Ir tada 
sakydavom:

— Nėr mūsų Alfos!
Be jo buvo neįsivaizduojama 

mūsų draugystė. Jis visada bu
vo mūsų akyse, mūsų širdyse. 
Tiesus, ištikimas, nuoširdus. 
Ateini pas jį, gali viską pasaky
ti, net apie jį patį. Niekad jis 
neįsižeis, niekad paslapčių ki
tiems nepasakys. Jam nebuvo 
priešo, o draugas — kiek
vienas”.

Kun. Stasys Yla,
„Žmonės ir žvėrys”

„Sutinku kartą kun. Lip
niūną, skutantį Didžiąja gatve. 
Pasisveikinam, ir sako:

— Plyšta galva, maunu į kal
nelius atsipūsti. Negaliu aprėp
ti visų bėdų. Va, neseniai buvo 
vargšė moterėlė. Jai skauda 
dantį, o aš turiu pagydyti. Ir 
daryk ką nedaręs!

Gydyt negydė, bet, tikriausiai, 
ištraukė iš kišenės kiek turėjo 
pinigų ir nusiuntė ją pas 
daktarą. Taip nuo danties iki gi
liausių problemų narpliojimų 
pas jį durys būdavo atviros vi
siems”.

Kazimiera Bradūnienė, 
„Kun. Alfonsas Lipniūnas”

„Nebark, aš tik patenkinau 
savo vidaus šauksmą, nes jau 
keletas metų kažkas šaukė 
mane parašyti tai, ką padariau 
tik šįmet Tavo mirties dešimt
mečio proga.

Nebark manęs iš Anapus ir už 
tai, kad Tavo mažas paveikslėlis 
ilsisi mano maldaknygėj, nes aš 
į Tave galiu mėlstis kaip į 
Šventąjį”.

Stasė Petersonienė
„Draugas”

yra pakankamas, tačiau kai kur 
reikia keisti laidus. Reikia pasi
kviesti statybos specialistą, 
kuris profesionaliai įvertintų 
pastato stovį ir įkainuotų jų 
remontus.

Telefoninio pasikalbėjimo 
metu, gruodžio mėn. pradžioje, 
teko patirti iš Vido Abraičio, 
kad Statybos ir Urbanistikos 
ministerija ruošia negyvena
mųjų pastatų, statinių ir patal
pų nuomos nutarimo projektą. 
1995 m. sausio 19-22 d. viešna
gės metu Petras Plumpa pa
informavo, kad toks projektas 
buvo svarstytas LR Vyriausybės 
posėdyje ir priimtas NUTA
RIMAS dėl negyvenamųjų pa
statų, statinių ir patalpų 
nuomos. Priimtas nutarimas 
buvo grąžintas sekretoriatui, 
kad atliktų kalbinius patiksli
nimus.

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės NUTARIMO projekto 
1.2.10 paragrafas sako „nuomo
tojas, gavės raštišką steigėjo 
leidimą, negyvenamuosius pa
status, statinius ir patalpas 
išnuomoja visuomėninėms or
ganizacijoms, kurios jas turėjo 
nuosavybės teise iki 1940 metų 
ir kurios buvo nacionalizuotos. 
Šie negyvenamieji pastatai, sta
tiniai ir patalpos, Lietuvos Res
publikos Vyriausybei pritarus, 
gali būti perduodami visuo
meninėms organizacijoms 
neatlygintinai pagal panaudos 
sutartį (Civilinio kodekso 366 ir 
367 straipsniai)”.

Šis Vyriausybės priimtas

D. Vasys kalbasi su studentėmis Ateitininkų Kongrese, Lietuvoje, 1994 m. 
vasarą.

Nuotr. L. Landsbergio

BALTIMORES ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Po kelių metų kovo 5 d. Lie
tuvių namuose vėl įvyko Balti- 
morės ateitininkų susirinkimas. 
Jame buvo prisiminta buvusie
ji sėkmingo veikimo laikai, 
paskui, jau ne tokio sėkmingo 
judėjimo metai ir, pagaliau, 
užsnūdimo laikai. Dabartinį 
pabudimą paskatino sendraugių 
pirm. N. Balčiūnienė, paprašy
dama sąrašų busimiesiems fede
racijos tarybos rinkimams...

Šiame susirinkime buvo pri
siminti mirusieji Baltimorės 
ateitininkai: dr. St. Ankudas, 
St. Balčiūnas, F. Česonienė, 
kun. P. Dambrauskas, kun. P. 
Patlaba, Ad. Lažaitis. Prisi
minti ir vašingtoniečiai — buv. 
federacijos vadas J.B. Laučka, 
rašytojas A. Vaičiulaitis, 
skyriaus pirm. J. Vaitkus. Taip 
pat Čikagoje neseniai miręs 
rašytojas Č. Grincevičius ir 
Bostone miręs filosofas J. Gir
nius. Šie du pastarieji ir C. Sur- 
dokas tuo pat laiku yra studi
javę VDU, Teologijos-filosofijos 
fakulteto filosofijos skyriuje. 

Juozo Girniaus atminimui C. 
Surdokas paskaitė Vinco Natke
vičiaus straipsnį „Ar a.a. Juozo 
Girniaus mintys prasiveržė Lie
tuvon”, kuris buvo išspausdin
tas šių metų „Naujosios Romu
vos” Nr. 1.

Po to buvo išklausytas prane
šimas apie federacijos išeivijos 
tarybos narių rinkimus ir ap
svarstyti skyriaus veikimo rei
kalai.

nutarimas, įsigalės po to, kai 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius patvirtins savo 
parašu. Beliks tiktai įteikti 
prašymą Vyriausybei, kad ji 
grąžintų Ateitininkų Rūmus 
Kaune Lietuvos Ateitininkų fe
deracijai. Šiuo metu yra įtempti 
santykiai tarp Seimo/Vyriau- 
sybės ir Lietuvos Episkopato 
restitucijos akto klausimais. 
Tad ir šis priimtas nutarimas 
gali būti uždelstas, tačiau 
vyraujanti nuomonė yra, kad jis 
liks toks koks buvo paruoštas. 
Galime tikėtis, kad greitu laiku 
LAF taps Ateitininkų Rūmų 
savininkais.

Tai bus džiaugsmo diena, ypač 
tiems, kurie tiek daug sielojosi 
ir rūpinosi rūmų atgavimu. 
Tačiau, turime atsiminti, kad 
atgavus rūmus iškils kiti 
sunkumai ir vargai. Rūmai yra 
blogame stovyje. Jiems reikės 
bent minimalių remontų, o tai 
pareikalaus finansinių išteklių. 
Apie galutinį rūmų atgavimą 
pranešime spaudoje ir tuo pačiu 
kreipsimės į ateitininkus ir 
lietuvių visuomenę prašydami 
paramos ir aukų. Mūsų tarpe 
dar yra ateitininkų, kurie 
gyveno tuose rūmuose, jais 
naudojosi, juose buvo prisi
glaudę, juose buvo pamaitinti ir 
t.t. Būtų gražu, kad jie prisi
mintų tas dienas ir paskirtų 
auką tų namų atnaujinimui. 
Ateitininkų federacijos fondas 
mielai priims jūsų aukas skirtas 
Ateitininkų Rūmų atnauji
nimui.

Garbė Kristui!
Juozas Polikaitis

Ateitininkų Federacijos Vadas 
1995.III.12.

Tada poetas Aleksandras Ra- 
džius, savo naujausio poezijos 
rinkinio „Ruduo mėnulyje” 
pasirodymo proga, paskaitė 
eilėraščių iš to rinkinio ir 
vėlesnės kūrybos.

Susirinkimą pravedė E. Žilio
nis, sekretoriavo R. Žilionienė. 

_____________ J.S.
• Draugo fondas yra tiltas 

į „Draugo” gyvybę.

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

7915 W. 171st 
Tlnley P ark, IL 60477 

(706) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3600 Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Downara Grova, IL 60615 

Tai. 700-900-3113
Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
, Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wsst Ava., Orland Perk 
706-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
700-355-0776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-057-0383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lemont, IL 60439 
Tai. 015-723-0353

7600 W. Collaga Dr.
Palos Helghta, IL 60453

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 8. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas *

Famtty Medlcal Cllnle 
15505 — 127 St., Lemont, IL 50439

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hoapital

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (700) 2B7-22SS

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
Elgin 708-822-1212

McHenry S15-344-5000, ext 8508

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. BALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Wastchastar, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago. IL
Tel. 312-738-5686

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 708-352-4487

Kab. tai. 312-886-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 Waat 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd. 3 v. p.p —6 vpp 

Kitomis dienomis — susitarus
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ • 
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St. 

Mattasson, IL 60443 ,
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlam, tai. 708-594-0400 

Brldgeview, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Raz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 682-0221

Valandos susitarus

Kab. 312-735-4477 
Rez. 708-246-0067 arba 70S-248-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6440 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

3900 W. 98 SI. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

9132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 77S-S9S9 arba (312) 4S9-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Hills. IL
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Rimties valandėlė

PABAIGOJE - PRADŽIA
Paskutinį Gavėnios sekmadie

nį, prieš pradedant Jėzaus kan
čios minėjimą, Mišių skaitiniuo
se Bažnyčia mus kviečia pamąs
tyti, kaip Dievas veikia, kurda
mas ką nauja, ir kad tai kaip tik 
vyksta padėtyse, kur viskas, ką 
žmogus pažino ir turėjo, pražu
vo.

Pirmame skaitinyje (Iz 43:16- 
21) pranašas kursto tremtyje 
Babilonijoje esančią tautą, ku
ri vis atsigręžus į praeitį, dūsau
ja, ilgėdamasi prarastos tėvynės 
ir šventyklos. Jis pradeda, pri
mindamas stebuklingą Dievo 
vedimą, kai tauta buvo per jūrą 
išvesta nuo ją besivejančios, 
raitos egiptiečių kariuomenės: 
„Štai ką sako Viešpats, kuris 
per jūrą nutiesė kelią, per di
delius vandenis — taką; kuris 
vedė į žygį vežėčias ir žirgus, 
kovos ginkluotę ir visą kariuo
menę. (Visi jie ten guli ir 
nebepakyla — užgeso, užblėso 
kaip dagtis)”.

Ir tuomet, nurodydamas į Die
vo galybę, matomą gamtos reiš
kiniuose, gyvūnuose, kviečia 
žiūrėti į ateitį, ne į praeitį, 
tikint, jog Dievas savo išrinkto
sios tautos ir šiandien neaplei
džia, nors svečioje šalyje trem
ties patirtis perša visai kitokias 
mintis. „Daugiau negalvokite 
apie tai, kas buvo, nežiūrėkite 
to, kas praėjo! Štai aš kuriu nau
ja; tai jau dygsta, negi nemato
te? ... Juk aš tiekiu vandenį ste
pėje ... kad duočiau atsigerti sa
vo išrinktajai tautai. Tauta, 
kurią sau subūriau, skelbs ma
no šlovę”, užtikrina pranašas 
Viešpaties žodžiais.

Sunkiausias bandymas tikėji
mui Dievu yra tarpinis laikotar
pis, kai viskas, kas buvo pažįs
tama, įprasta, pražuvo, kai žmo
gus jaučiasi plūduriuojąs be 
krypties begalinėje jūroje, o tai, 
kas pakeis senąją būklę, dar ne- 
susifoririavo. Tad praeitis iš
nykusi, o ateities nematyti. Tuo
met būtina prisiminti, kokį Die
vą pažįstame, ką jis yra padaręs 
mums, mūsų šeimoje, mūsų tau
toje, ir pasitikėti, kad tas pats 
Dievas, kuris praeityje veikė 
galingai, bet paslaptingai, tebe
veikia, nors nelengva matyti jo 
veikimo ženklus.

Šv. Paulius, rašydamas laišką 
Filipų miesto tikintiesiems, iš
gyveno pagrindinę savo gyve
nimo krizę. Šį laišką jis rašė iš 
kalėjimo Romoje, atgyvenęs jau 
ilgą gyvenimą, nežinodamas, ar 
jis kada vėl išvys dienos šviesą, 
ir žinodamas, kad buvo suimtas, 
savo pažįstamų apkaltintas. Ga
lėjo jis kalėjime gailėtis per

anksti užsibaigusios savo apaš
talavimo misijos, galėjo pykti 
ant tų, kurie jį išdavė, galėjo, 
sėdėdamas kalėjime, žvalgytis į 
praeitį, ieškodamas išaiškinimo 
savo nedaliai: ką reikėjo daryti 
kitaip, kodėl tas ar kitas taip 
pasielgė, kodėl kiti nieko neda
rė.

Bet Paulius, kalėjime laukda
mas nežinomos ateities (jis bu
vo nubaustas mirties bausme 
67-68 m.), nežiūrėjo į praeitį, o 
suprato, kad su Kristumi kelias 
yra tik pirmyn. „Aš viską lai
kau nuostoliu, palyginus su 
Kristaus Jėzaus ... pažinimo 
didybe. Dėl jo aš ryžausi visko 
netekti ... kad tik laimėčiau 
Kristų ir būčiau jame. ... noriu 
panašiai kaip jis numirti, kad 
pasiekčiau ir prisikėlimą iš nu
mirusių” (Fil 3:8-14). Paulius 
suprato, kad net ir kalėjime 
Kristus jo gyvenime kuria ką 
nauja, todėl nereikėjo rūpintis, 
kaip sugrįžti į buvusį savo gyve
nimą, o tik žengti su Kristumi 
pirmyn, žinant, jog, jei Kristus 
dar turi jam darbo, jis bus išleis- . 
tas iš kalėjimo, o jei jo darbas 
pasibaigęs, jis jau bus pasiekęs 
savo tikslą — Kristų, kuris per 
mirtį jį prikels amžinam gyve
nimui.

Evangelijoje vėl matome žmo
gų, likiminėje krizėje susitin
kantį su Kristumi. Tai moteris, 
pagauta svetimaujant (Jono 
8:1-11). Ši moteris nebeturėjo 
jokios išsigelbėjimo vilties, ją 
pačiame svetimavimo veiksme 
pagavę Rašto aiškintojai dabar 
jau džiaugėsi, galėsią priversti 
Jėzų pagaliau pasmerkti nusi
dėjėlę, nesgi Rašte aiškiai 
pasakyta: „Svetimautojas ir 
svetimautoja bus nubausti mir
timi” (Kunigų 20:10).

Ir Jėzus galėjo patirti dilemą: 
iš vienos pusės jo skelbiamas at
laidumo įstatymas, iš kitos — 
Mozės įstatymas, kurio jis nei 
raidelės nekeičia, o tik iki galo 
išpildo (Mt 5:17-19). Bet dieviš
kasis žmonių sutaikintojas savo 
begaliniame gerume atrišo šį 
Gordijaus mazgą”. Supratę, 
kad, pagal teisingumą, jie visi 
verti vienos ar kitos bausmės už 
savo nusikaltimus, , jie vienas 
po kito ėmė trauktis šalin”, pa
likdami vieną Jėzų su šia mote
rimi, priėjusia savo gyvenimo 
galą. Ir Jėzus, nors būdamas 
teisingumo Viešpats, nevykdė 
užtarnautos mirties bausmės, o 
grąžino jai naują gyvybę, tarda
mas: „Nė aš tavęs nepasmerk
siu. Eik ir daugiau nebenu
sidėk”.

Kai atsiduriame ant mirties

St. Petersburgo „Audros” tautinių šokių grupės šokėjos po pasirodymo Šv. Jono katalikų parapi
jos metinėje mokyklos šventėje vasario 26 d. Pirmoje eil. iš kairės: vadovė K. Gaižauskienė, I. 
Sodeikienė, E. Radvilienė, L. Kynienė; II eil.: J. Jarašienė, V. Sabienė, D. Mažeikienė, A. Česnaitė, 
D. Adomaitienė, L. Robertson, R. Noll.

LIETUVIAI NESUVOKIA 
VAKARIETIŠKOS 

HOLOKAUSTO SĄVOKOS
EDVARDAS TUSKENIS .

(Iš „Lietuvos ryto”, 1995. 
03.14)

Algirdo Brazausko tarti atgai
los žodžiai Izraelyje įvairiai, 
nors dažniau neigiamai, verti
nami Lietuvos spaudos pusla
piuose. Esą Lietuvos preziden
tas nusižemino asmeniškai, kar
tu pažemindamas ir Lietuvos 
valstybę.

Toks požiūris, deja, parodo, 
kad lietuviams ir toliau bus 
sunku susišnekėti su vakarie
čiais žydų holokausto klausimu.

Didžiausia kliūtis ta, kad 
nemažai lietuvių dar neperprato 
vakarietiškos žydų holokausto 
sąvokos. Tai gal suprantama, 
atsižvelgus į penkis dešimtme
čius trukusią sovietinę okupaci
ją, atskyrusią Lietuvą nuo 
pasaulio, tačiau tai vis sunkiau 
pateisinama.

Tarp Vakarų istorikų ir vos ne 
visuose visuomenės sluoksniuo
se vyrauja įsitikinimas, kad ho
lokausto mastas ir tikslingumas 
išsiskiria iš kitų istorijoje įvyk
dytų nusikaltimų žmonijai. Tai 
atsispindi tiek elitinėje, tiek 
populiarioje kultūroje. Kaip ne
seniai pažymėjo Seimo narys 
Emanuelis Zingeris, Vakaruose 
požiūris į holokaustą yra tapęs 
žmogiškumo rodikliu.

slenksčio ar kitoje gyvenimo 
krizėje pasijuntame nebeturį 
ateities; tuomet svarbu prisi
minti koks mūsų Dievas, į kurį 
dedame savo viltį.

Aldona Zailskaitė

O dalis Europos žydų genocido 
buvo ir Lietuvos žydų išnaikini
mas, kuriame, deja, dalyvavo 
kai kurie lietuviai. Algirdas 
Brazauskas buvo pirmasis at
kurtos nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas, apsilankęs Izraely
je. Atsižvelgus į vakarietišką 
holokausto supratimą, jo žodžiai 
visai tiko tokiai progai.

Minėdami Lietuvos žydų ge
nocidą, lietuviai retai praleidžia 
progą pabrėžti, jog karo ir poka
rio metais ne tik žydai žiauriai 
nukentėjo Lietuvoje. Tūkstan
čiai lietuvių žuvo ne tik nuo 
sovietų, bet ir nuo nacių rankų. 
Dar daugiau tūkstančių buvo 
brutaliai ištremta į Sibirą. 
Tragiškai buvo pasmaugta Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bė, kraštą alino penkiasdešimt 
metų trukusi okupacija. Nuro
doma tam tikra nelygybė: kodėl 
lietuviai privalo atsiprašyti, bet 
niekas lietuvių?

Žinoma, būtų labai gražu, jei 
kas ir mūsų atsiprašytų. Nepa
sitenkinimas, kad Vakarai ne
įvertino lietuvių tautos patirtų 
skriaudų, suprantamas. Bet ne
reikia tai kažkaip painioti su 
žydų genocidu, nes tai du visiš
kai atskiri dalykai. Stebint iš 
šalies, gali susidaryti įspūdis, 
kad bandoma sumenkinti holo
kausto reikšmę, nukreipti nuo 
jo dėmesį.

Beje, kartais bandoma tuos 
dalykus susieti ir tiesiogine 
prasme, iškeliant žydų dalyva
vimą sovietų nusikaltimuose 
lietuvių tautai. Liaudies atmin-

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

tyje stebėtinai tebegajūs žydų 
enkavedistų ir džiugiai sovieti
nius tankus pasitinkančių žydų 
stereotipai. Kartais šiomis žydų 
„nuodėmėmis” lietuvių tautai 
bandoma pateisinti lietuvių 
žiaurumą visų Lietuvos žydų 
atžvilgiu 1941 metų vasarą. To
kie aiškinimai, peršantys min
tį, kad patys žydai kalti už savo 
išnaikinimą, verčia vakarietiš
ką žydų holokausto sąvoką 
aukštyn kojomis. Kaltinantys 
ne nusikaltėlį, o auką, jie yra iš 
principo amoralūs.

Tai nereiškia, kad rimti šių 
kruvinų lietuvių ir žydų santy
kių istorijos puslapių tyrinėto
jai, tiek lietuviai, tiek žydai, 
neturėtų aprėpti viso tų santy
kių istorinio konteksto. Iš tikrų
jų tai būtų ne tik patartina, bei 
ir privaloma. 1941 metų katas
trofa buvo ne tik tiesioginė 
1940-1941 metų įvykių išdava, 
bet turėjo ir gilias šaknis per 
šimtmečius susiklosčiusiuose 
lietuvių ir žydų santykiuose.

Savaime aišku, atviras žvilgs
nis į tų santykių istorijos visu
mą, bandymai suvokti tragiško
sios baigties priežastis neturėtų 
pakeisti sąžinės patikrinimo, 
moralės keliamos pareigos prisi
imti atsakomybę už kitam pada
rytą skriaudą. Iš tikrųjų tai yra 
ir prielaida tokiam atviram 
žvilgsniui.

Kai kurie lietuviai būgštauja, 
kad prezidento atsiprašymas 
Izraelyje tik pastiprins lietuvių 
žydšaudžių įvaizdį pasaulyje, 
kenks Lietuvos valstybės pres
tižui. Nesuprantama, deja, jog 
kaip tik atviras, viešas gailestis 
dėl praeities kruvinų puslapių 
skatins atviros, savimi pasiti
kinčios, vakarėjančios visuo
menės įvaizdį.

Danutė Bindokienė

99 Gyvosios istorijos 
ieškotojai

99

Mintis, žodis yra lyg sėkla, ku
ri, pataikiusi į tinkamą, ją pri
imti pasiruošusią, dirvą, turi 
galimybę dygti ir klestėti. Gera 
sužinoti, kad ir „Draugo” paber
ta sėklelė įkrito į tokią svetingą 
dirvą.

Prieš kiek laiko, kai Amerika 
žavėjosi Steven Spielberg pa
ruoštu filmu „Schindler’s List”, 
jo populiarumas paskatino reži
sierių Spielberg imtis žygių, kad 
būtų surinkta kaip galima dau
giau autentiškos dokumentinės 
medžiagos apie žydų tautybės 
žmonių persekiojimą Hitlerio 
laikais. Šį kartą medžiaga 
turėjo būti randama ne archy
vuose ar sausoje statistikoje, bet 
žmonių, kurie patys buvo 
holokausto liudininkai, at
mintyje. Bepasakojant šiurpiuo
sius atsiminimus, vyksta ne 
vien vertingos istorijos rin
kimas, bet dvasinio gijimo pro
cesas.

Nors yra norinčių ar mėgi
nančių tai paneigti, mūsų tauta 
taip pat patyrė daug fizinių bei 
dvasinių kančių Antrojo 
pasaulinio karo sukrėtimų 
metu. Tos kančios ir neatpažįs
tamas iki tol buvusio gyvenimo 
pasikeitimas, palietė ir mūsų 
tautiečius, tiek likusius 
tėvynėje, tiek ir išsklidusius po 
visą pasaulį. Kiekvienas savy
je tebeslepia niekad neišblun
kančių prisiminimų dalį, kuri 
išnyksta tik su amžinuoju mie
gu. Kiek vertingos medžiagos 
susikauptų mūsų tautos holo- 
kaustui pavaizduoti, jeigu kas 
ryžtųsi kontaktuoti tuos žmo
nes, paklausinėti, įrašyti į juos
teles jų pasakojimus ir palikti 
„gyvosios istorijos” kraitį vi
siems laikams! Apie tokias gali
mybes ir užsiminėme viename 
„Draugo” vedamajame.

Tiesa, vienur kitur ši idėja 
kilo daug anksčiau. Mara ir dr. 
Kazys Almenai 1970-1974 m. 
savo iniciatyva rinko tokią me
džiagą ir įrekordavo daug pa
sikalbėjimų su JAV lietuviais; 
Pedagoginis lit. institutas puo
selėjo „Lietuvių imigracijos is
torijos projektą” (1980-1982 m.), 
pasitaikė ir kitų, bet vis ma
žesniu mastu.

Atrodo, kad šį kartą projektu 
susidomėjo JAV LB Kultūros 
taryba, pirmininkaujama Ęle- 
nos (Alės) Kėželienės. Projekto 
vadove pakviesta Laima Pet
rauskaitė VanderStoep, o į pa

tarėjų būrį įeina dr. Gražina 
Budrytė, Elena Bradūnaitė-Ag- 
linskiepė, prof. dr. Jonas Rač
kauskas, Mara ir dr. Kazys 
Almenai. Numatoma kviesti ir 
kitus asmenis.

Bus stengiamasi surinkti jau 
esamą medžiagą — juostelėse, 
spausdintą ir dar rankraščiuo
se, kad ji,saugiai laikoma archy
ve, papildytų mūsų egzodo 
istoriją ir sudarytų tikslesnį 
vaizdą apie tą skausmingą, bet 
įdomų laikotarpį, kai lietuvių 
tauta buvo karo audrų ir ko
munistinio teroro išblaškyta po 
pasaulį. Kaip šis projektas bus 
vykdomas ir koks bus jo pasi
sekimas, dar per anksti spėlio
ti. Kultūros tarybos sudarytoji 
komisija jau paruošusi pagrindi
nes veiklos gaires ir net praktiš
kai pamėginusi darbo metodus. 
Projekto sėkmingumas dau
giausia priklausys nuo mūsų 
pačių: ar sutiksime atsiverti, 
papasakoti, pasidalinti savo iš
gyvenimais karo bėgimo, kūri
mosi Amerikoje metais? Kad 
„gyvoji istorija” tikrai sušvistų 
savo įvairiopomis varsomis, 
reikia kontaktuoti ne vien 
„svarbiuosius” žmones, bet 
eilinius lietuvius, kurių pavar
džių nerandame arba retai 
pamatome „pirmaujančiųjų” są
rašuose. Taip pat svarbu pradėti 
nuo vyriausiųjų, kad jų lūpų 
neužspaustų Amžinoji tyla.

Toks archyvas ateityje bus 
ypač vertingas mokslininkams, 
studentams, rašytojams ir ki
tiems, o taip pat busimosioms 
mūsų kartoms. Po II pas. karo 
į Ameriką atvykusieji lietuviai 
sudaro labai unikalią grupę šio 
krašto gausių imigrantų tarpe, 
tačiau apie tą grupę palyginti 
nedaug rašyta ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalba. Šis „gyvosios 
istorijos” projektas tokią spra
gą užpildytų. Norime tikėti, kad 
įvairūs fondai ir kitos, finan
sinių išteklių turinčios, or
ganizacijos (galbūt net pavieniai 
asmenys) šį projektą rems ir jam 
padės.

Ne kiekvienas žmogus nori 
apie save kalbėti, atverti savo 
sielą. Kitus nuo pasipasakojimo 
sulaikys specialios aplinkybės. 
Tai kiekvieno asmeniškas apsi
sprendimas. Manykime, kad 
atsiras projektui pritariančių, o 
Kultūros tarybai, užsikrovusiai 
tokį atsakingą ir vertingą 
darbą, linkime daug sėkmės!
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IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

50 Numetusi kibirą, pasirėmė ant tvoros ir
paklausė: „Ką čia veiki?” Petriukas pakėlė galvą. Jis 
Ievutę irgi buvo daug sykių matęs ir dainuojančią gir
dėjęs, bet net į galvą nebuvo atėję ją pakalbinti. „Skai
tau”, vienu žodžiu atsakė ir vėl buvo belenkiąs galvą 
į knygą, bet Ievutei to neužteko. Ji buvo labai smalsi. 
Tokia pat' kaip tu. Visada norėjo viską žinoti, tai ir 
paklausė: „Apie ką?” „Apie dangų”, visiškai rimtai 
atsakė Petriukas ir vėl ėmė sukti akis į knygą. „Apie 
dangų!?” — net sušuko mergytė. — Apie Dievą ir 
angelus?” Dabar Petriukas nebesusilaikė ir ėmė šyp
sotis. „Ne, ne apie tą. Apie mėnulį ir žvaigždes. Ir apie 
saulę. Gal nori pažiūrėt paveiksliukų?” Kur tau Ievu
tė nenorės. Tuoj kaip žvirbliukas persirito per tvorą ir 
atsigulė šalia Petriuko. Jis ėmėjai rodyti saulės, žemės 
ir mėnulio paveiksliukus. Paskum jūras, kur laivai 
plauko ir labai didelės žuvys gyvena, miškus, kur liū
tai karaliauja, o ji žiūrėjo, žiūrėjo ir sako: „Kodėl čia 
raidės ne tokios kaip maldaknygėj ir kantičkoj. Malda
knygę ir kantičką skaityti ją buvo išmokiusi Magdė, 
užtat jai ir giesmių niekada nepritrūko. Kai buvo gražios 
dienos, pasisodindavo mergaitę kur toliau nuo žmonių, 
tol skaitydavo kokią giesmę, kol mergaitė ją atmintinai 
išmokdavo, kol galėjo giedoti į knygą nežiūrėdama. 
Mažai kas ir težinojo, kad Džiūsna turi kantičką. Boba 
gudri buvo. Jeigu kas klausdavo, iš kur mergaitė tiek 
daug giesmių moka, ji visada atsakydavo: „Iš Dievo 
lūpų. Tiesiai iš paties Dievo lūpų”. Žmonės manė, kad 
mergaitė su giesmėm gimė, tai dar labiau jos klausėsi.

Ir tada, kai Petriukas pasakė, kad knygos raidės 
rusiškos ir kad žodžiai rusiški, ji užsimanė išmokti ir 
tas naujas raides, ir naujus žodžius.

— Ir aš noriu išmokti rusiškai, — įšokau.
— Gerai, kad nori. Kai didesnis paaugsi ir pradėsi 

eiti į mokyklą, jeigu tikrai norėsi, tai galėsi visaip kaip 
išmokti.

— Bet aš noriu dabar.
Ipatėlis ėmė šypsotis.
— Kad matai, aš ne Petriukas. Nė knygų neturiu, 

ir skaityti nemoku. Ne tik kitaip, bet net lietuviškai 
nemoku.

Tada pirmą sykį sužinojau, kad Ipatėlis ne viską gali 
ir nežinojau, ką sakyti, o jis mane dar labiau ėmė 
maišyti.

— Gera tau, kad motina, girdėjau, jau pramokė 
maldaknygę paskaityti, o aš nė to nemoku.

— Kodėl Petriukas nepamokė? — nepaleidau.
— Petriukas? Petriukas buvo gei as vaikas, paskum 

ir geras kunigas, bet tada jo amžiaus vaikai nelabai 
drįsdavo jį kalbinti, kai iš gimnazijos grįždavo švarko 
sagomis blykčiodamas. Iš kur man buvo su juo šnekėti. 
Jis buvojau vyrukas, o aš... antis ir žąsis dar tebegiva- • 
rinėjau. Ir tai žąsino dar labiau bijojau negu jis manęs.

— O Ievutę tai mokė?
— Mokė. Ievutę tai mokė. Bet gal geriau būtų buvę, 

jeigu nebūtų mokęs. Per tas knygas juodu taip sulipo 
į krūvą, kaip du šašiukai nevalyvam pakaušyje. 
Kiekvieną vasaros pokaitį Samuolio sodely po kriauše, 
o jeigu lyja, tai ant Storpirščio prieklėčio. Kai žiemą par
važiuodavo namo, Samuolienė kartais net iš trobos turė
davo išprašyti, kad Petriukui ramybės neduoda. Ir 
Storpirščiui nelabai patikdavo, kad Ievutė laiką gaišta, 
bet Storpirštienė buvo atlaidi. Sakydavo: „Mes augom

užkrosny, tegu nors mergaitė akis prasitrina”. O ji akis 
jau buvo prasitrynusi: žmonėms laiškus parašė, net kai 
kam kokie rusiški raštai ateidavo iš valdžios, ji ir tuos 
paskaitydavo ir paaiškindavo, ko valdžia nori. Bet vis 
tiek daugelis juokėsi, kad Ievutė sudoros Petriuką taip 
pat, kaip Ieva sudorojo Adomą, ir visą Samuolių kuni
gystę katinas ant uodegos į krūmus nuneš. Turkulių Ag
nieška net pas kleboną nubėgo pasakyti, kad iš Petriuko 
kunigo nebebus, kad jis be reikalo tik jį globoja. Sakė 
girdėjusi, kad jis pats jau į daktarus taikąs, bet klebonas 
tik nusijuokė ir atsakė: „O ką tu, moterėl, galvoji, ar 
Lietuvoj tegali būti daktarai tik lenkai, rusai ir žydai? 
Aę neturėtum džiaugtis ir geru lietuviu?” Nepatiko Ag
nieškai, nepatiko Samuoliui, nepatiko ir daug kam. 
Nikšų bernas — ne tas kur dabar, kitas, jis jau seniai 
suseno ir numirė, — net dainą apie Ievutę buvo sudėjęs, 
dainoj daktariene išvadinęs, bet juodu kaip buvo prie 
knygų sulipę, taip ir liko. Storpirštienė net šnekėjo, kad 
Ievutė viską, ką Petriukas mokykloje mokosi, namie iš 
jo knygų yra išmokusi, bet ir namie jokiam kitam darbe 
neužsileido. Jau ir rugius pradėjo rinkti. Iš pat pirmo 
karto senom rinkikėm neužsileido, tai net senis 
Storpirštis metė niurnėjęs, kam ji nosį vis į knygas kaišo. 
Paskum atsitiko. Ievutė dingo. Dingo kaip nebuvusi. 
Storpirštienė visiems tiesiai ir pasakė, kad jos auksinius 
pinigus pavogė ir į Ameriką išdulkėjo. „Sykį jau elge* 

* tos vaikas, visada elgetos. Pamatė, kad gali pasigriebti 
aukso, po rūra ir knygos, ir Petriukas, ir jo daktarystė. 
Bus kada daktaras, - ar nebus, o Amerika čia pat. 
Nulėkusi į Ameriką ne tokių Petriuku ras”, — visiem 
šnekėjo, o Nikšų bernas dar ir naują dainą sudėjo, kaip 
Ievutė Storpirščių auksą į Ameriką neša, kaip sijoną ligi 
pažastų pasikėlusi per vandenis brenda. Tai atsitiko 
advento pradžioje, o Petriukas tesužinojo tik grįžęs Kalė

dų šventėms. Sako, kamaroje užsidaręs pusę dienos 
verkęs, o paskum vis tiek su tėvu pjaustė malkas, skaldė, 
paskum vežė savo šeijnininkei už butą. Pirmą vežimą 
išvežė tuoj po Kalėdų. Buvo gražiai pasnigę, bet ramu. 
Ne tik malkų, bet ir kalėdinio paviržio nuvežė. Kokią 
valandą pailsinęs arklį, išvažiavo atgal. Pusiaukelėje 
pakilo vėjas, pradėjo sniegti, tai Petriukas užkabino 
vadeles ant kuolo, atsuko nugarą prieš vėją ir paleido 
arklį bėgti, kaip jis nori. Daug arklių kelią namo žino, 
bet Samuolio arkys niekur nenusukdavo, niekur 
neužkliūdavo. Visą kelią risnele parrisnodavo. Samuolis 
nebuvo girtuoklis, bet kai gerdavo, išgerdavo daugiau 
negu kiti. Kai po turgaus smuklėje daugiau už kitus 
paėmęs imdavo prie stalo snausti, vyrai išvesdavo lauk, 
įversdavo į vežėčias, atrišdavo arklį ir palikdavo. Arklys 
nė sykio niekur neužkliuvo, neišvertė, bet visada 
sustodavo prie savo vartų. O jeigu vartai buvo atkelti, 
tai sustodavo prie durų. Per tą laiką Samuolis kiek pra
blaivėdavo ir arklį jau pats nukinkydavo. Tai ir 
Petriukas arkliu pasitikėjo. Ties beržynėliu, dabar 
matai, koks beržynas, — pamojo ranka į rrfiško pusę, — 
o tada dar tebuvo tik beržynėlis. Tik šluotų pasilaužti. 
Tą beržyną gerai žinojau. Kiekvieną pavasarį ir mes 
ir kiti iš jo sulos prisileisdavom, o rudenį raudonikių 
prisinešdavom.

— Pasivijo moterį klampojančią jau gerokai ant 
kelio suneštu sniegu. Arklys pasuko pro ją ir kai moteris 
buvo ties rogėmis, stabtelėjo. „Sėsk pavėžinsiu”, pakvie
tė Petriukas. Moteris įsėdo. Pati buvo tamsiai apsi
rengusi ir galvą susisukusi tamsia skara. „Ar toli eini?” 
dar paklausė, bet moteris neatsakė, ir Petriukas nusuko 
galvą į šoną, kad vėjas sniegu akių nekapotų. Kai įvažia
vo į kaimą, atsisuko paklausti, kur sustoti, bet moters 
nebebuvo. (Bus daugiau)
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OI, TOS MOTERYS!
Didžiausias šio šimtmečio pa

baigos „dyvas”: žmonija apsižiū
rėjo, kad bent pusę — arba ir 
daug daugiau — mūsų planetos 
gyventojų sudaro moterys. 
Vyrai nebūtų vyrais, kad, tokį 
didelį ir svarbų atradimą 
padarę, nepradėtų veikti — 
ieškoti būdų jį prasmingai 
paminėti. Štai keli tos veiklos 
bruožai:

1. Neseniai vienas seniausių 
Škotijos laikraščių, oriai vadin
tas „Scotsman” vardu, vieną 
laidą džentelmeniškai paskyrė 
moterims ir net pavadinimą 
pakeitę į „Scotswoman” (tikė
kite, dėl to jiems tradiciniai 
„sijonėliai” nenusmuko);

2. 1995-tieji metai paskirti 
„Moters metais”, ir net Jung
tinės Tautos rengia ta tema 
pasaulio moterų konferenciją;

3. Lietuvoje moterys susior
ganizavo, įsteigdamos „dar 
vieną politinę partiją”, dėl ku
rios vyrija susijaudino ne tik 
tėvynėje, bet ir šiapus Atlanto 
(vieno užsienio lietuvių savait
raščio nuolatinis bendradarbis 
kelias skiltis šiam istoriniam 
reikalui skyrė. Žr. ištrauką).

SENIAU IR DABAR

Senais laikais sakydavo: 
„Gudraus vyro užnugaryje stovi 
gudri moteris”. O kaip dabar 
sakys?

Ir štai būsimos moteriškos 
Lietuvos paveikslėlis. Grįžta 
vyras iš darbo ir kukliai 
klausia.

— Brangute, ką šiandien ska
naus išvirei vakarienei?

— špygą išviriau, bet ne 
vakarienę. Skubu į Seimo posė
dį. Numatyta programoje svars
tyti, ką daryti su moterų 
perkeklium.

— Tai gal man kokią atlie
kamą pasuktumėte? — nedrą
siai klausia vyras.

Siaučiant „vyrų deficito” epidemijai, — kiekviena moteris ui save!
Nuotr Jono Tamulaičio

— Pasibaigė moterų vergijos 
laikai. Dabar mes, ką nutar
sime, taip ir bus. Ar pasirūpinai 
leidimu įeiti į miegamąjį? 
Dabar toks įstatymas. Be 
leidimo nei žingsnio.

Vladas Vijeikis, „Dirva”, 
03.23 d.

4. Lietuvos spauda, pasižy
minti neigiamomis temomis, pa
skelbė bauginančią statistiką, 
kuri daugelį silpnesnio charak
terio vyrų suvarė į pogrindį. Ten 
jie žada leisti „Lietuvos vyrų de
ficitinę kroniką” ir teikti vienas 
kitam dvasinę stiprybę.

LIETUVOJE VYRAI - 
DEFICITAS

* 1994 m. Lietuvoje buvo 
3,718,000 gyventojų: 1,960,000 
moterų ir 1,758,000 vyrų.

* Tūkstančiui vyrų tenka 
1114 moterų. (Mieste 1P00 vyrų ! 
— 1123; kaime — 1)096 moterys).

* Mažiausias skirtumas tarp 
vyrų ir moterų skaičiaus yra 
Alytaus ir Vilniaus rajonuose. 
Alytaus r.: 1,000 vyrų tenka 
1063 moterys, Vilniaus — ip64.

* Didžiausias vyrų deficitas 
Druskininkuose. Ten 1P00 vyrų 
turi „pasidalyti” 1,210 moterų.

Nelabai išrankios moterys 
turėtų būti ir Kupiškio rajone: 
čia 1,000 vyrų tenka Ų. 73 mo
terys.

Didelis skirtumas tarp vyrų ir 
moterų skaičiaus ir Kauno bei 
Panevėžio miestuose: Kaune 
1000 vyrų tenka 1169 moterys, 
Panevėžyje — 1,167.

* Vienišų moterų Lietuvoje 
yra 2 kartus daugiau negu vyrų. 
60 metų ir vyresnių moterų 
beveik 5 kartus daugiau negu 
vienišų vyrų.

* Vis didėja vyrų ir moterų 
vidutinės gyvenimo trukmės 
skirtumas. 1980 m. jis buvo 9.9, 
o 1993 m. — jau 11.8 metų.

Lietuvos gyventojų vidutinė 
gyvenimo trukmė tampa viena 
trumpiausių Europoje, o skir
tumas tarp vyrų ir moterų 
gyvenimo trukmės yra vienas iš 
didžiausių pasaulyje.

Taigi Lietuvoje yra susiklos
čiusi nepalanki padėtis. Moterų 
yra apie 200 tūkst. daugiau 
negu vyrų, ir šis skirtumas jau 
apei 25 metus neišsilygina”.

Kai statistikos duomenys apie 
moterų perteklių tėvynėje pa
siekė užsienio lietuvius, o ypač 
lietuves, kilo visuotinė panika 
ir susirūpinimas, kaip apsau
goti savo vyrus nuo galimos 
„moteriškos invazijos” iš 
tėvynės.

PERSERGĖJIMAS IŠ 
PRAEITIES

I
Sakoma, kad dabar „pasaulis 

yra mažas”, tad mes čia, sėdė
damos kitapus Atlanto, nega
lime ramiai patraukyti pečiais 
ir sakyti, kad „vyrų deficito” 
problema yra tik Lietuvoje, kad 
tai „ne mūsų kiaulės ir ne mūsų 
kopūstai...” Iš pageltusių 
„Keleivio” puslapių, spausdintų 
1915, 1914, net 1912 metais, 
ateina „sesių lietuvių” per
sergėjimas; vyrus reikia sau
goti, kad neištiktų ir mūsų 
panašus likimas. Jeigu jau ir 
tuose skelbimuose aprašytiems 
vyrams buvo pavojus, tai ką 
bekalbėti apie mūsiškius? Štai 
keli pavyzdžiai (lygiai, kaip 
buvo išspausdinti).

„Pajieškau savo vyro Juozo 
Valterio, 40 m. senumo, apie 6 
pėdų aukščio, balto veido, 
mėlynos akys, tamsių plaukų, 
turi du kairiam šone aukš
tutinius aukso dantis, ant kai
rio šono kaklo didelis, peiliu per
pjautas ženklas, lieso ūgio, 
paeina iš Baltasiškių kaimo, 
Liškevos parap., Suvalkų redy- 
bos. Jis mane paliko su 4 
vaikais dideliame varge. Kas 
tikrai apie jį praneš, gaus 
dovanų $10”.

„Pajieškau savo vyro Klemen
so Gedučio; Kauno gub., Telšių 
pav., Rynavos kaimo, kuris pa
bėgo nuo manęs ketverge, 12 
augusto, 1915 m., palikęs mane 
be cento didžiausiame varge su 
dviem vaikeliais. Jis yra 33 
metų, 5 pėdų ir 8 colių aukščio, 
juodi plaukai, palei nosį per
pjautas randas. Kreivi dantys. 
Šneka lietuviškai ir angliškai. 
Kas tokį vyrą žinotų, meldžiu 
pranešt man”.

„Pajieškau savo vyro Simano 
Taparaucko, Kauno gub., 
Rumšiškių par., Leventų kaimo. 
27 metųamž., šviesus, aukštas 
vyras, viršutinė lūpa ir nosis 
perpjauta. Jis mane paliko jau 
du metai ir nieko apie jį 
nežinau. Todėl kas apie jį ką 
nors žino, meldžiu man pra
nešti, už ką pasistengsiu atsily- 
ginti. Taipgi jam pačiam 
pranešu, jeigu nenori daugiau 
su manim gyvent, tegul pasiima 
savo daiktus, o tada gyvensim 
kožnas sau”.

„Iš subatos į nedėlią, pasiva
dinęs Franke Mikelis, iš 
Lietuvos būk paeinąs Kauno 
gub., Veliuonos vai., Pelutėlių 
viensėdžio, dirbo Chelsea ro- 
berinėj. Apie 6 pėdų aukščio, 
veidas šlakuotas, ties kairiąja 
akia perkirsta. Myli melstis ir 
petnyčioj nevalgo mėsos. Kas 
tokį žmogų patėmys, apsisau- 
gokit, ir duokit man žinią”.

„Aš, Ona Arminienė, pranešu 
visoms lietuvaitėms, kad apsi
saugotų nuo tokio .jaunikio”, 
kaip Juozas Arminas. Girdėjau 
rengiasi vesti. Jis mane apleido 
19 d. gegužės, 1914 m. ir iš
važiavo į Cleveland, Ohio, kur

ir dabar gyvena. Jis yra tikras 
mano vyras, šliubą ėmėme Ang
lijoj. Jis yra vidutinio ūgio, sto
ros kalbos, turi vieną dantį 
auksinį priešakyje”.

„Vilimas Botirius rašosi ir 
sakosi, kad jo tėvai ir giminės 
gyvena Scranton, Pa. Jis atva
žiavęs į Springfield, IL, dirbo 
pas kriaučius, o paskui pradėjo 
dirbt ant savęs. Jis moka prisi
taikyti prie visokių žmonių, pa
sidaro geru kataliku, laisvama
niu ir socialistu. Mokėdamas 
gerai meluoti, prasiskolino 
gaspadinei už penkis mėnesius, 
suėmė nuo daugelio lietuvių 
siutus ir kitokius rūbus ant 
pataisymo, pardavė ir prasi
šalino. Kas apie tokią ypatą 
patirsit, malonėkit pranešt”.

„Šiuomi pranešu visoms mer
ginoms ir moterims, kad jei į 
kokį miestelį atsibaladotų 
Juozas Praneika iš Union City, 
CT, 26 m. amžiaus, aukščio 5 
pėdų ir 4 colių, tiesėj pusėj 
kaktos turi randą, rankų pirš
tai iškreipti, akys mažiukės ir 
mėlynos, moka girtis, nosis 
plati, plėtmuotas; kai eina, tai 
vis sulinkęs, sveria apie 160 sv. 
Iš Lietuvos paeina Suvalkų 
gub., Punsko par., Rūdninkų 
kaimo. Jis mane paliko ir iš
važiavo nežinia kur, apsisergė- 
kite, merginos ir moterys, tokio 
suvedžiotojo, kad ir jus nesu
viliotų į stoną moterystės”.

Tad, nenorėdamos atsilikti 
nuo „moteriško sąjūdžio”, šiame 
„Spyglių” puslapyje atiduoda
me duoklę garbingiems „Moters 
metams”.

PAVASARINĖS GODOS

Importuojamos mašinos, 
Importuojami dažai,
Siūlai, adatos ir vynas, —
Ko čia daug ir ko mažai,
Tik kažin kodėl taip yra, 
Nieks neimportuoja vyrų?

Kai pavasaris artėja 
Ir jau baigias Gavėnia,
Taip tie vyrai išretėja,
Net kur dingsta nežinia...

Iš Detroito ar New Yorko, 
Nors jų nosys būt kaip morkos, 
Nors praplikę jų pakaušiai,
O žilieji — pasišiaušę, 
Paskutinį centą duotum,
Jei kas vyrus importuotų...

„Gimdė kalnai, o gimė pa
juokos verta pelytė”.

Romėnų priežodis

Lietuvos krašto 
apsaugos ministras 

lankėsi JAV
Spyghftka nuotaika „Draugo” pirmame pal. (1994.11.06)

Taip pat ir lietuviškoji spau
da, ypač moteriškųjų tvaroma, 
turi sroventi sveikaton, privalo 
liautis iš tuščio į kiaurą 
pilstymu besididžiavus. Gana, o 
tikrai užteks to lietuviško . 
leišiškumo įvairiose srityse, kad 
ir išjuokimo mūsų kančių, net 
knygose skelbiamo ir dargi už 
mūsų kruviną prakaitą tokio 
melo spausdinimo!

Juk sveikata yra didžiausia 
lietuviška nuosavybė, tai kodėl 
taip pamotiškai ji mūsų spaudo
je tvarkoma, kad net didžioji | 
mūsų spauda, kaip toks „Drau
gas”, sveikatos reikalų atsakan
čiai negvildena?
„Laisvoji Lietuva”, 1995.01.26>vtGjU
KAIP IMPERATORIAUS 

NERONO LAIKAIS

„Tokios nuotaikos jau per
sikelia ir į užsienį. Kasdien 
gilėja nesutarimų plyšys tarp 
Lietuvos ir už jos ribų gyve
nančių lietuvių, o užsieniečiai, 
nebeturėdami bendro priešo, 
prieš kurį reikėtų visiems kar
tu grumtis dėl Lietuvos likimo, 
gaminasi priešus iš savo kai
mynų, bendradarbių, net ir 
draugų, ir juos niekina, 
smerkia, degina, kala prie 
kryžiaus (mūsų pabraukta).

„Pasaulio lietuvis”, 
1995 m. vasaris

I PLAČIOS APIMTIES 
VEIKLA?

„Malonu pastebėti, kad, jeigu 
ši taryba nesiveržia į aukš
tumas, tai bent į plotį...”

J. Žygas apie LB Kultūros 
tarybą „Drauge”

PAMOJO
Jis — ir Balys Pavabalys, ir 

Runcė Dandierinas, o kartais 
net Leonardas Žitkevičius. Visi 
trys po ta pačia talentingo poeto 
kepure išsitekę, šmaikščiai 
eiliavo apie dainuojantį velnią, 
kurį „girdi visoj planetoj,/ 
Žavingai skambantį monetoj./ 
Matai jį žvilgsniuose mergų/ Be 
uodegos ir be ragų”.

Rašė šis mūsų išdykusio rimo 
poetas ir rimtomis meilės 
temomis (jeigu meilės temos iš 
viso gali būti rimtos...), eiliavo 
ir vaikams apie gražius vaikiš
kus debesėlius, žvaigždeles, 
žirgelius, skraidančius vaiz
duotės keliais. Tačiau „Spyglių 
ir dyglių” skyriuje jis buvo

LEONARDAS
KLAIKUMOJE

Televizorių apžiojęs 
Akimis ir ausimis,
Nežinau, kur dėti kojas,
Nei ką spardyti jomis.

Negi spirsiu į programą 
Ir jos išmones klaikias,
Kai girdžiu gražuolę damą, 
Peršant publikai prekes.

O reikėtų, brač, įspirti 
Tiem paklaikėliam narsiem 
Ir, nuspyrus juos į pirtį,
Duoti garo jiem visiem.

DIDŽIOS IR SMULKIOS MINTYS

— Taip nebūna, kad visi 
vienu metu iškristų iš medžio. 
Yra šioks toks eiliškumas.A

— Mažai kas giriasi proto 
stoka ar pinigo perteklium, nors 
tarp jų ryšys yra. Deja, dažniau 
sakoma, kad tik pinigo te
trūksta...

— Ne tik plikė, bet ir batai 
turi šiek tiek blizgėti.

— Patirtis tarp labai blogai ir 
geriau padeda suvokti humorą.

— Klausia kelmas kelmo: 
„Kaip laikaisi?” „Ko čia 
nesilaikyti, samanoju ir tiek. O 
tu?” „Aš irgi”. Taigi, ne 
kiekvienam pušele ošti 
pamary...

— Gal kam ir rupūžėlė tik pu
sėtino bjaurumo...

TROŠKIMAI

Vieną, tik vieną, turiu aš norą —
Kalbą sakyti ilgą ir orią:
Garbės tribūnoj sau pasilipęs!
Prie mikrofono glotniai prilipęs!

Arba budynėj, draugą išlydint,
Visiems draugystės mūsų pavydint,
Trokštu kalbėti, kaip jį mylėjau,
Kaip jam gyventi ir mirti padėjau...

Be manęs būtų skradžiai pražuvęs!
(Kalbant nelūžta mano liežuvis) —
Visi budynėj ašarą braukia,
Gali sakyti — giltinės laukia,
Kad testamente įdėt galėtų —
Kalbėt prie grabo... manęs norėtų!

O kai ateina mėnuo vasario —
Nuo mikrofono nieks nenuvaro:
Skamba, graudena pakilūs žodžiai,
Publika klauso jų labai godžiai —
Iškalba mano širdis užgriebia,
Tik priešai sako — apsaugok, Dieve!

Užsičiaupti negalįs, lieku jūsų —
Jaques S.U. Lees

IŠ IŠJOJO
geriausiai žinomas, kaip Balys 
Pavabalys. Tad ir lenkime galvą 
dar vienam spyglininkui, iške
liavusiam iš šios Ašarų 
pakalnės, kaip tik tada, „Kada 
pavasariai pas klėtį/ Jaunon 
gyvybėn kelia diegą,/ Ak, taip 
norėtum netikėti..7 Jie nemirė, 
tik miega...”

Nesunku šiandien tikėti, kad 
„Draugo” ištikimieji spyglia- 
dygiai: S. Aliūnas, K. A. Dagys 
ir Balys Pavabalys, žvelgia pro 
debesėlio kraštą iš dausų, kur 
jie mums „pamojo ir išjojo”, ir 
šypsosi iš mūsų pastangų bent 
retkarčiais,,reanimuoti” „Spyg
lių ir dyglių” puslapį.

ŽITKEVIČIUS
KOKS BRUTALUMAS

Koks brutalumas tos policijos! 
Tiek daug prieš ją rimtų balsų. 
Iš viso to net velnias tyčiojas, — 
Jisai rimčiausias iš visų.

Tik tu, žmogau, nesusigaudėli, 
Tikros tiesos nesupranti.
Juk ta policija — nenaudėlė,
O nusikaltėliai — šventi.

♦
Šie eilėraščiai „Draugui” atsiųsti 

vos kelias savaites prieš poeto mirtį.

— Papildoma raukšlė smege
nyse — vertybė, o ant veido?

— Sakoma: rytas protingesnis 
už vakarą, bet vis tiek siūloma 
mąstyti vakarietiškai, o ne 
rytietiškai...

— Ar maišosi muzika su poli
tika? Taip, jeigu esi opozicijoj.

— Ar maišosi su politika 
ekologija? Taip, jeigu taikai į 
prezidentus.

— Ar maišosi prostata su 
politika? Taip, nes abu žodžiai 
prasideda ta pačia raide ir 
padeda prisigretinti prie val
dančios klikos.

Ne už kalbą 
Žmonės plojo, —
Kad kalbėt 
Laiku sustojo!

i
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VIZITAS ISTORINIAM 
ĮVYKIUI PRISIMINTI

ŠV. ALFONSO BAŽNYČIA 
ATŠVENTĖ 150 M' SUKAKTĮ

Tik ką aplankiau savo jaunų 
dienų vyresnįjį draugą, parapi
jietį Zigmą Gurą (Gurevičių) 
Floridoje, Palm Beach Nursing 
Retirement įstaigoje, jo 97 metų 
sukakties proga. Gaila, kad dėl 
amžiaus bei išgyventų įvykių jo 
sveikatos padėtis mums neleido 
visapusiškai kartu pasidžiaugti, 
pasidalinti maloniais bei tragiš
kais praeities įvykių prisimini
mais. Bet vizitas buvo vis tiek 
labai mielas ir širdingai spaudė
me viens kito ranką.

Ilgametis Vytauto Didžiojo 
universiteto kanceliarijos 
viršininkas, Zigmas Gura (Gu
revičius), mano Rudaminos 
parapijos narys, gimęs Elveriš- 
kių-Bagateliaus kaime, mokslus 
ėjęs dar carų Rusįjoj bei Vilniuje 
ir Kaune, vokiečiams okupavus 
Lietuvą, 1941-1942 metais krei
pėsi į mane, kaip advokatą ir 
draugą, ar negalėčiau kaip nors 
gelbėti jo motiną žydę ir jos 
šeimą iš Lazdijų apylinkės geto, 
kuris, aišku, artimu laiku turėjo 
būti nacių sunaikintas.

Aš buvau skaudžiai nustebęs, 
kad jauna žydaitė, ištekėjusi už 
lietuvio Jono Gurevičiaus, tapu
si tuoj pat katalikė, išauginusi 
gražią gausią šeimą, dabar jau 
tapusi našlė, savo senatvėje 
galėjo būti sunaikinta nežmo
niškai žiaurioje nacių mašinoje.

Tuojau ėmiausi žygių Gurevi
čių šeimą iš geto išvaduoti. Ap
sirūpinęs šiokia tokia dokumen
tacija, slaptai suorganizavau 
kelionę valdžios automobiliu su 
valdžios vairuotoju į Rudaminą ir 
Lazdijus. Slaptuose pasitari
muose abiejose vietose su 
vietiniais pareigūnais, o ypač su 
apskrities viršininku, gavome 
pažadus per vietinius vokiečių 
organus Gurevičių šeimą iš geto 
išvaduoti. Apskrities viršinin-

Zigmas Gura (Gurevičius) slaugos 
namuose Floridoje.

kas net aprūpino benzinu 
ištisų automobilio beveik tuščią 
tanką. Po šios lemiamos kelio
nės dar vieną kitą kartą važia
vau patikrinti rezultatų, dėl 
kurių Gurevičių šeima buvo pa
leista į laisvę. Kiek teko vėliau 
patirti, šeima oficialiai buvo 
paleista „kaip per klaidą” 
suimti.

Po kurio laiko gestapas suuodė 
mūsų kelionę ir žygius. Mane 
apklausinėjo, bet atrodo priėmė 
aiškinimą, kad, kaip advokatas, 
dariau žygių dėl nekaltai „per 
klaidą” suimtų žmonių, nemi
nint žodžio „žydas”. Čia 
norėčiau taip pat pastebėti, kad 
panašius žygius darė ir kiti, 
ypač dvasininkija, kurie prisidė
jo prie šios šeimos išgelbėjimo.

Zigmo žmona Elenutė gyvena 
šioje apylinkėje ir nuolat lanko 
ir rūpinasi jo gerove.

Bronis Kasias

SKULPTORIAUS ANTANO 
MONČIO MUZIEJUS 

PALANGOJE

Baltimorės Šv. Alfonso baž
nyčia š.m. kovo 12 d., 10 \jpl. r. 
buvo apypilnė šventiškai nusi
teikusių maldininkų. Ji buvo 
pilna Dievą garbinančių gies
mių ir maldų. Kardinolas 
Keeler, asistuojamas augzniaro 
vysk. Richard, buvusio klebono 
Barbernitz, vikaro kun. Paul G. 
Holthaus, buvusio vikaro kun. 
K. Pugevičiaus, diakono Hugh 
Mills ir lydimas 4ar 7 kunigų 
bei 3 lietuvaičįų tautiniuose 
drabužiuose artinosi prie al
toriaus procesijoje su kryžiumi 
ir žvakėmis priekyje. Unifor
muoti Kolumbo vyčiai buvo 
garbės sargyboje.

Tuo metu Šv. Alfonso grego- 
rialinis choras giedojo „Ecce 
sacerdos magnus”, o jam pabai
gus ir šv. Mišioms prasidedant 
„Dainos” choras — „Pulkim ant 
kelių”. Šv. Mišių aukojimo me
tu „Dainos” choras giedojo 
„Parveski Viešpatie ir mus”, o 
Komunijos metu — „O, Kristau, 
karaliau”. Kitos giesmės buvo 
giedamos angliškai, lotyniškai 
ir vokiškai (iš Šuberto vokiškų 
Mišių).

Religinę, istorinę ir architek
tūrinę Šv. Alfonso bažnyčios 
reikšmę kardinolas paryškino 
savo pamoksle paminėdamas 
pagrindinius momentus bažny
čios 150 metų istorijoje. Šis 
gotiškas deimančiukas buvo 
pastatytas vokiečių redemp- 
toristų. Bažnyčios rektorium čia 
yra buvęs kun. John Neumann, 
tada vykdęs ir provincijolo 
pareigas (1847-49). Šioje baž
nyčioje jis buvo įšvęstas Phila- 
delphijos vyskupu. Šventuoju jis 
buvo kanonizuotas 1977 m. Ro
moje.

Džiupi, kad kitas Šv. Alfon
so rektorius (1854-57), kun. 
Pranciškus Ksaveras Seelos, 
taip pat keliamas kandidatu į 
šventuosius. Jei tai įvyktų, Šv. 
Alfonsas taptų pirmoji bažnyčia 
pasaulyje, kurios 2 buvę rek
toriai (klebonai) būtų pasiekę 
šventųjų garbę.

Vokiškoji Šv. Alfonso parapi
ja puikiai gyvavo iki šio šimt
mečio pradžios. Tačiau šio šimt

mečio pradžioje vokiečiai kėlėsi 
į kitas miesto dalis ir užmies
čius. Net ir patys redemptoristai 
savo provincijos būstinę ir no
viciatą perkelt iš Šv. Alfonso 
parapijos. 1917 m. kardinolas 
/".bonsas pąj’ūlė Šv. Jono lie
tuvių parapijos klebonui kun. J. 
L tuvninląi i perimti Šv. Alfon
so „ ižnyčią. Kas ir buvo pada- 
Td \

’But ir lietuviams nebuvo 
lengva bažnyčią tinkamai už
laikyti. Tik parapiją adminis
truoti perėmus energingam 
kun. L.J. Mendeliui, o kun. 
Keidošiui įvedus novenų pamal
das, pamažu prasidėjo nauja 
era: Šv. Alfonso bažnyčia tapo 
„maldos jėgainė”, kur būdavo 
savaičių, kai bažnyčią aplanky
davo iki 15,000 maldininkų, 
kurie‘suaukodavo misijoms ir 
bažnyčios remontams milijonus 
dolerių. Tačiau lietuviška pa
rapija nuo to nestiprėjo. Kaip 
anksčiau vokiečiai, taip dabar 
lietuviai, kėlėsi į priemiesčius 
ar į kitas vietas. Parapija nyko, 
pašaukimų nebuvo...

Paskutinysis iš parapijos kilęs 
kun. Pugevičius- būtų sutikęs 
perimti Šv. Alfonso parapiją, bet 
jau buvo pradętas arkivyskupi
jos reorganizacijos procesas ir 
Šv. Alfonso bažnyčia buvo įra
šyta į reorganizuojamų parapi
jų sąrašą. Nors atrodė, kad 
klausimais vis dar buvo svars
tomas, bet gan greit paaiškėjo, 
jog jau buvo apsispręsta pa
skelbti Šv. Alfonso bažnyčią 
šventove (shrine), kurioje 
lietuviu parapija su savo ka
pelionu kun. K. Pugevičium 
gauna prieglobstį laikyti lie
tuviškas Mišias ir kitokias 
lietuviškas apeigas. Tuo tarpu, 
kun. Pugevičiųp buvo išleistas 
į pensiją ir Šv. Alfonso klebo
nijoje jau nebegyvena. Tačiau, 
ruošiant Šv. Alfonso bažnyčios 
sukaktį, jis žymiai prisidėjo prie 
šventės suorganizavimo. Jo rū
pesčiu buvo paruoštas ir specia
lus „Catholic Revievv” priedas 
„St. Alphonsus marks 150 
years”.

C. Surdokas

LOS ANGELES, CA
I

ĮVERTINTI V. 
JATULIENĖS NUOPELNAI

Šv. Tomo Akviųiečio kolegijo
je, Santa Paula, CA, š.m. kovo 
5 d. buvo pašventinta didelė Ca- 
lifornįjos ispaniškos architek
tūros biblioteka, pavadinta Šv. 
Bernardino vardu. Iškilmėms 
vadovavo Los Angeles arkivys
kupijos augziliaras J.E. vysk. 
Thomas Curry.

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviams šios iškilmės buvo ypač 
prasmingos, nes buvo pagerbta 
bibliotekos vedėja (nuo pat ko
legijos įsisteigimo 1971 m.) Vil
tis Jatulienė. Kolegijos prezi
dentui dr. Thomas E. Dillon, vos 
ištarus Jatulienės pavardę ir jai 
padėkos žodį, kolegijos profe
soriai, studentai ir susirinkę 
svečiai gausiais plojimais iš
kvietė V. Jatulienę atsistoti ir 
priimti didelę gėlių puokštę.

Viltis Jatulienė pradėjo kaup
ti Tomo Akviniečio kolegijos 
bibliotekos inventorių su pir
momis dovanotomis knygomis: 
tai Vakarų civilizacijos didžiųjų 
knygų ir vienos enciklopedijos 
komplektai. Į naująjį pastatą 
reikės perkelti ir sutvarkyti, 
daugiau negu 37,000 knygų, ne
seniai dovanotų 12,000 klasi
kinės muzikos plokštelių ir 
kompaktinių diskų.

Bibliotekos pastatas prilygsta 
didžiųjų universitetų bibliote
koms: trijų aukštų, apimančių 
18,550 kvadratinių pėdų plotą, 
galintį talpinti 70,000 knygų. 
Didžiosios salės lubos yra labai 
imponuojančios — septyniolikto 
šimtmečio iš masyvinio medžio 
išdrožinėtos, originaliai buvu
sios dalimi vieno vienuolyno 
Granada mieste, Ispanijoje. Įė
jimą į pagrindinę salę puošia di
delė šv. Bernardino statula, Šv. 
Tėvo ir kardinolo Mahoney her
bai, sukurti iš keramikos plyte
lių.

Dideliu V. Jatulienės rūpes
čiu, nuo 1992-93 mokslo metų, 
buvo išrūpintos stipendijos ga
biems studentams iš Lietuvos. 
Šiuo metu Gintautas Vyšniaus
kas, Vytautas Adomaitis ir Žy
gimantas Binkis baigia trečią 
kursą. Vėliau įstojo Vilmantas

DRAUGAS, šešt- dienis, 1995 m. balandžio mėn. 1 d.

Vitkauskas, Ali. iuolė Rubavi
čiūtė ir Asta Valentinaitė, o nuo 
ateinančių mokslo metų priim
tas septintas lietuvis studentas 
Tomas Maknickas. t

V. Jatulienei linkime ištver
mės ir energijos dirbti, kaip ji

pati prisipažįsta, labai malonų 
darbą bibliotekos srityje. Linki 
me nepailsti ir toliau kaupti 
knygų siuntas Lietuvos mokslo 
institucijoms bei globoti lietu
vius studentus.

Dalilė Polikaitienė

Po iškilmių Šv. Tomo Akviniečio kolegijoje, Santa Paula, CA. Iš k. 
Jonas Kučingis, Viltis ir Gediminas Jatuliai.
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1993 m. liepos 10 d. Paryžiuje 
mirė Vakarų Europoje pagarsė
jęs lietuvis, skulptorius An
tanas Mončys. Jo palaikus vai
kai, vykdydami tėvo valią, 
parvežė Lietuvon ir rugsėjo 18 
d. palaidojo Grūšlaukės (Kretin
gos apsk.) kapinėse.

Prieš mirtį, regis 1989 m., jis 
buvo apsilankęs Lietuvoje ir 
planavo grįžti ir Palangon par
vežti tuos savo kūrinius, kurie 
nebuvo tapę svetimų kraštų 
nuosavybėmis. Antanas svajojo 
grįžęs dėstyti Lietuvos dailės 
akademijoje. Kūriniai grįžo, o jo 
palaikai gimtinės kapinėse at
sigulė šalia motinos ir tėvo.

Su Palangos miesto valdžia 
skulptorius buvo sutaręs, kad 
Daukanto g-vė 16 namuose 
esanti biblioteka būtų pritaiky
ta jo darbų muziejui, ten sutelk
ta jo gyvenimą liečianti memo- 
rabilia ir, kad čia veiktų nuola
tinė jo kūrybos ekspozicįja. Vė
liau iškilo mintis bibliotekoje 
šalia muziejaus, išėmus rusiš- 
ką-komunistinę rašliavą, rinkti 
užsienyje išleistas knygas ir 
žurnalų bei laikraščių kom
plektus.

Skulptoriui mirus, sutartiems 
planams iškilo grėsmė. Pir
miausia į gražiame parke Dau
kanto g-vė 16 esantį pastatą, 
kaip į savo buvusią nuosavybę, 
keli asmenys pareiškė pretenzi
jas, bet savo teisių nė vienas 
nepąjėgė įrodyti. Tuo tarpu ke
turios moterys — Mončio sesu
tė Birutė Mončytė-Turauskienė, 
jos dukra Loreta, žymioji Vil
niaus miesto architektė Gražina 
Pąįarskaitė ir verslininkė Ange
lė Zenelauskienė įkūrė Antano 
Mončio kūrybinio palikimo iš
saugojimo fondą, sutelkė kiek 
kapitalo ir pradėjo pagal Pajar
skaitės paruoštą planą vykdyti 
pastato restauraciją.

Bet susvyravo ir Palangos

miesto valdžia. Pradėta įrodinė
ti, kad pastatas senas ir muzie
jui nebetinkamas. Vėl reikėjo 
ekspertų talkos, kad priekabę 
argumentuotai atremtų. To ne
pakako. Savanoriai privatizuo- 
tojai pasisiūlė miesto valdžiai 
pastatą nugriauti ir jo vietoje 
pastatyti prabangų viešbutį ir 
restoraną, duosiantį miestui 
gerą pelną. Šie privatizuotojai 
ištempę kaklus laukė, kad ke
turios moterys „pritrūks kva
po”, ir restauracijos darbai 
sustos. Tada jie būtų pradėję 
veikti. Bet moterys veikė ryžtin
gai ir ištvermingai. Ieškojo tal
kininkų ir iš savo kišenių krapš
tė paskutinius centus.

Kritišku momentu Čikagos 
„Drauge” ir Vilniaus „Dienovi
dyje” pasirodė straipsnis, kvie
čiąs užsienio lietuvius, ypač kre
tingiškius ir kultūros rėmėjus 
Lietuvoje muziejaus kūrimą pa
remti. Kreipimasis susilaukė 
atgarsio. Ypač reikšmingas bu
vo dailininko Prano Lapės iš 
New Yorko atsiliepimas. Jis 
asmeniškai apsilankė Palango
je, apžiūrėjo patalpas, tarėsi su 
fondo vadovybe ir architekte Pa
jarskaite Vilniuje, davė gerų 
patarimų ir stambesnę finansi
nę auką.

Aukų atsiuntė Antano Mončio 
mokslo draugai, kretingiškiai ir 
kai kurie kiti užsienio lietuviai. 
Visą laiką moraliai ir materia
liai rėmė skulptoriaus vaikai iš 
Prancūzijos, nors patys ir nėra 
labai turtingi. •

Kad ir lėtai, restauracijos dar
bai stūmėsi į priekį, stūmėsi ir 
labai komplikuotų formalumų 
tvarkymas. Kuriamą muziejų 
aplankė atstovai iš Švietimo ir 
kultūros ministerijos, vasaros 
metu — pats prezidentas Algir
das Brazauskas. Susilaukta vil
tingų pažadų. Nuotaikos pasi
keitė ir Palangos miesto valdžio-

je. Vietoje keturių moterų, į An
tano Mončio kūrybinio palikimo 
išsaugojimo fondo rūpesčius įsi
jungė nemažas būrys Lietuvoje 
žinomų asmenų. Fondo pirmi
ninku buvo išrinktas monsin
joras K. Vasiliauskas, Vilniaus 
kunigų seminarijos rektorius, 
pavaduotojais — K. Paulius, Pa
langos miesto vicemeras ir P. 
Mickus.

K. Paulius, šiuo metu einąs 
Palangos miesto mero pareigas, 
vasario mėnesį Antano Mončio 
muziejaus kūrimo reikalais pa
teikė tokią informaciją:

„Metų pabaigoje ekspozicijos 
įkūrimo darbai sustojo, nes 
pritrūko lėšų (...) Su p. P. 
Mickumi esame numatę tokius 
darbų etapus: (pagrindiniame) 
mediniame pastate, Daukanto 
16, užbaigiame įrengti ekspozi
cijos patalpas, mūriniame prie
state, iškėlus gyventojus, jį 
rekonstravus ir išplėtus, įren
giamas nedidelis, bet labai jau
kus viešbutis, kavinė ir suveny
rų bei meno dirbinių parduotu
vė. Palangos miesto valdyba, 
kaip savo indėlį, į minėtą įmonę

įnešė pastatus ir žemės sklypą. 
Rėmėjai savo piniginiais įnašais 
užtikrintų to projekto įgyvendi
nimą. Pasiturintys lankytojai, 
mėgstantys kultūrinę aplinką, 
tenkindami savo poreikius, 
palaikytų fondo įmonės veiklą, 
padėtų pritraukti į Palangą ne 
tik poilsiautojus, bet ir tu
ristus”.

Fondo vicepirmininkas K. 
Paulius dėkoja išeivijos aukoto
jams už pinigus ir atsiųstas 
knygas. Prašo ir toliau įkūrimo 
darbus remti. Kai restauracijos 
darbai bus baigti, muziejaus 
išlaikymo išlaidas tikimasi pa
dengti iš viešbučio ir parduotu
vės pelno. Vedamos derybos su 
finansiškai pajėgia „Pramonės 
draudimo” bendrove, kad res
tauracijos darbus paremti dides
ne suma. Jei parama ateis, tai 
ekspozicija galėsianti būti atida
ryta jau šių metų vasarą.

Pinigines aukas ir išeivijoje 
išleistas knygas, žurnalų ir 
laikraščių komplektus prašome 
siųsti šiuo adresu: Antano 
Mončio muziejus, Daukanto 16, 
5720 Palanga, Lithuania. Val

stybinio komercinio banko 
Palangos skyriaus valiutinės 
sąskaitos numeris — 700070- 
560, banko kodas 260101580. 

, Turauskų telefonas Palangoje 
' (361-5-22-11.

Juozas Kojelis

V

Musų raštinės:
17 S.Corray Ave.,SLP$t$ B$$ch, FL 33706 Tai. (813)363-7700^7 

639 East 185tti Str, Euclld, 0H 44119 Tai. (216)481-0011 a 
52 FaaglesRd.,Warwicl(,NY 10990 Tat (914)258-5133 

Rochattar.NY Tai. (716)2324111

Ptttsburyh, PA Tai. (412)411-6222
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Nuo kovo 26d. 
SAS Airlines pradeda 
skristi savu lėktuvu 
iš Čikagos į Vilnių
per Kopenhagą.

J&MT
SCANDINAVIAN AIRLINES

Šia proga kviečiame visus pasinaudoti mūsų 
agentūros specialiomis kainomis iš Čikagos į Vilnių 

skrendant balandžio ir gegužės mėnesiais.
Taip pat, turime specialias kainas 

skrendant su lietuvių sporto klubais liepos mėnesį 
į Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę Vilniuje.

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę.

American Travel Service
9439 S. Kedzie Evergreen Park, IL 60642 

Ph. 708 422-3000 Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

PHONE: 
FAX:

INTERNATIONAL
9525 South 79* Avenue. Hkkory Hllls, IL 60457

M Uthuanian Highlights W
1 PEPARTURE NEW YORK CHKATO I 6
|| May 3 81828 $1678
|| May 10 $1780 $1798 j
H May 20 81828 $1678 UI ]
H Juna 14 $1888 $1948 IK j
l| July 12 $1896 $1948 UI f
|| July 28 $1788 $1818 IK į
|| Auguat 12 $1786 $1816 I J
|| Auguat 30 $1766 $181$ :
U Saptambar 2 $1888 $1948 I '
11 Saptambar 8 $1766 $1816 iii p

(708)430-7272
(708)430-5783

I ll lithuania in a Nutshell
Į || PEPARTURE NEWYORK CMICAOO
1 ||| Aprtl 8 SOLO OUT N Z A
J || Aprtl 28 $1686 $1826
4 || Juna 8 $1880 $1630
VII Auguat 19 $1716 $1788
J IR Saptambar 16 $1443 $1483

1995 METAIS KVIEČIAME PASINAUDOTI MŪSŲ KELIONĖMIS PO LIETUVĄ IR KITAS 

PABALTIJOS RESPUBLIKAS. ŠIAIS METAIS SIŪLOME 26 SKIRTINGAS IŠVYKAS:

ATSTOVAUJAME VISAS AKREDITUOTAS PASAULIO ORO LINIJAS. JUMS PAGEIDAUJANT, GALIME 
IŠRAŠYTI LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE. APMOKĖJIMAS 
GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE. GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ 
PATARNAVIMĄ
VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS* ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ. KELIONĖMIS LAIVU, 
TRAUKINIU. LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR MES MALONIAI IR PROFESONALIAI APTAR
NAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.

I INTERNATIONAL

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 
TEL: (370) 2-223-147

S. DAUKANTO 21 
KAUNAS. LIETUVA 
TEL: (370) 7-209-749

LAISVĖS a. 26-209 
PANEVĖŽYS. LIETUVA 
TEL: (370) 54-306-75

i
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909
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TRUMPI PERSPĖJIMAI

1. {vairioje žiniasklaidoje 
dažnai girdime reklamas, ragi
nančias žmones investuoti savo

j

DUJŲ BENDROVĖS 
PATARIMAI

Saugokitės apgavikų, kurie 
sakosi esą dujų bendrovės (Gas 
Company) tarnautojai. Apga
vystės vyksta nuolat ir dideliuo
se miestuose, ir mažuose mies
teliuose. Tipiška šioms apgavys
tėms yra, kad apgavikai sakosi 
esą dujų bendrovės tarnautojai.

Tokie apgavikai dažnai dirba 
grupėmis. Jie bando patekti į 
namus, sakydami, kad yra dujų 
bendrovės inspektoriai, kurie 
turi patikrinti jūsų dujų skaičiu
ką, smalkių detektorių ar kitus 
su dujomis susietus įrengimus. 
Patekę į vidų, jie gali jums me
luoti, kad atrado pavojingą dujų 
tekėjimą, sugadintą kaminą, 
nereguliarumus jūsų dujų skai
tiklyje ar išgalvoja panašias, 
jums rūpestį keliančias pro
blemas. Tokie asmenyą reika
lauja užmokėti grynais pinigais 
už be reikalo padarytą „patai
symą”. Jų darbas yra „pabaig
tas”, kai gauna pinigus. Tai yra 
vienas pavyzdys, kaip jūs galite 
būti apgauti.

Vienas geriausių apsigynimo 
būdų išvengti tokių apgavysčių 
yra atsargumas. Visi dųjų bend
rovės tarnautojai, kurie 
siunčiami į namus, turi ID kor
telę — tapatybės įrodymo do
kumentą — su jų nuotrauka ir, 
jums paprašius, ją mielai pa
rodys. Peoples Gas bendrovė ra
gina savo klientus paprašyti pa
rodyti tokią ID kortelę kiek
vieno dujų bendrovės tarnau
tojo, atvykstančio pas jus.

Žinokite, kad Peoples Gas 
tarnautojai niekad neima grynų 
pinigų, nesvarbu ką jie be
darytų. Užmokestis už jų 
patarnavimus yra įrašomos jūsų 
dujų sąskaiton.

Nepasitikėkite žmonėmis — 
darbininkais, kurie nori grynų 
pinigų už įvairius patarnavimus 
ir sakosi esą įvairių įstaigų 
siųsti darbininkai.

Dabar daug kas turi lauke 
dujų skaitiklius. Prižiūrėkite tą 
lauke esantį skaitiklį. Yra svar
bu, kad apie jį nebūtų šiukšlių, 
laužo, o žiemos metu, kad ne
būtų sniego ir ledo, nes tai gali 
paveikti reguliarų dujų tekėji
mą. Žiemą nuvalykite sniegą 
nuo skaitiklio šepečiu. Nenau
dokite sniego kastuvų ar kito
kių aštrių įrankių. Reikiama 
skaitiklio priežiūra padės na
tūralioms dujoms reguliariai 
tekėti į jūsų namus.

Paimta iš „Customers Infor
mation Bulletin” (Peoples Gas 
Jan/Feb 95).

nėms būti atsargiems ir nežiop- 
soti. Svarbu elgtis protingai. Jei 
esate protingas pirkėjas, jūs už
darote visus mašinos langus bei 
duris ir pasiimate raktus, kai 
einate į krautuvę.

Savo pirkinius — krepšius, dė
žes ar kitus vertingus dalykus 
padėkite taip, kad jų nebūtų 
matyti. Vagys dažnai išmuša 
automobilio langą, kad pasiim
tų matomą vertingą daiktą. Sa
kykim, jūs išeinate iš apsi
pirkimo centro, apsikrovęs 
pirkiniais ir dedate juos į 
automobilio bagažinę. Iki to 
momento viskas gerai. Bet jūs 
dar planuojate grįžti į krautu
ves ir daugiau pirkti. Vagys 
stebi tokius pirkėjus. Geriausia 
nuvažiuokite į kitą vietą ir ten 
pastatykite mašiną pirm, negu 
grįšite atgal į krautuvę. Užra
kinus pirkinius bagažinėje ma
žai padės, jei vagis nuvažiuos ar 
nusitemps jūsų mašiną.

Kad išvengtumėte vagių, nu
tempiančių mašiną, pastatyki
te automobilį, priekinius ratus 
gerokai pasukę į kairę ar į 
dešinę ir įjunkite „emergency” 
stabdį. Tai apsunkins mašinos 
nutempimą. Visada statykite 
mašiną gerai apšviestoje vieto
je. Pagalvokite apie įrėžimą 
jūsų automobilio registraci
jos numerio visuose mašinos 
languose.

Jei galvojate išvykti kur nors 
ilgesniam laikui, štai keli pata
rimai iš „Illinois Insurance In
formation Service”. Patikrinki
te, kad jūsų namo savininko 
(homeowners) apdrauda būtų 
galiojanti ir kad daiktai jūsų 
namuose būtų apdrausti.

Padarykite savo turto sąrašą 
ir turėkite jį su savimi.

Jei turite „burglar alarm” 
sistemą, patikrinkite, ar ji 
veikia ir nepamirškite ją įjung- ' 
ti, kai išvykstate.

Pasirūpinkite, kad kas nors 
paimtų jūsų paštą, arba laikinai 
jį sustabdykite.

Sustabdykite laikraščių • pri
statymą, arba paprašykite, kad 
kaimynas juos paimtų. Jeigu 
turite, užsukite „elektric light 
timers” taip, kad šviesos keis
tųsi įvairiu laiku ir atrodytų, 
kad kas yra namie.

Praneškite vietinei policijai, 
kad išvykstate.

Paprašykite giminių ir drau
gų, kad jie galimai dažniau 
patikrintų jūsų namus.

Naudotasi „Chicago Sun- 
Times” (1994-11-25 by William 
Braden).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

pinigus į didelius procentus 
nešančius projektus. Turbūt tai 
yra pelninga, ir daug žmonių 
susigundo dideliu uždarbiu — 
investuoja. Po kiek laiko šios 
reklamos dingsta, o taip pat 
dingsta ir investuotojų pinigai. 
Prieš investuojant savo sunkiai 
uždirbtus pinigus, pirma žino
kite, kas ta firma yra ir ką ji 
gamina ar veikia. Sužinokite jos 
patikimumą. Amerikoje, ypač 
šiais sunkiais ekonominiais lai
kais, yra labai daug, „išra
dingų” žmonių, kurie įvairiomis 
apgavystėmis, pažadais bando 
išvilioti iš žmonių, ypač pen
sininkų, asmenų, gavusių pali
kimus ar šiaip praturtėjusių, jų 
pinigus. Daug žmonių, ypač vy
resniųjų, kurie yra naivūs, pa
sitiki gražiais pažadais ir dažnai 
praranda viso gyvenimo santau
pas.

Prieš investuojant, skolinant 
ar kitokiu kokiu būdu duodant 
nepažįstamiems pinigus, pasi
tikrinkite, būkite atsargūs, ir 
gerai žinokite, ką darote.

Nepasirašykite ant jokių 
dokumentų, kol nežinote, kas 
ten parašyta!

Pavyzdys. Viena senutė atsi
kvietė viešnagėn — dviem mė
nesiams — sūnėną iš Lietuvos. 
Sūnėnas atvažiavo ne vienas, su 
žmona ir sūnum. Senutė laukė 
atvažiuojant giminaičio, galvo
jo, kad pasisvečiuos, padės su
tvarkyti jos namą, ir, jos gau
siai apdovanotas, grįš į Lietuvą. 
Praėjo ne du mėnesiai, bet dve
ji metai ir sūnėnas visai nesi
rengė grįžti Lietuvon. Jis ir jo 
šeima ponavojo senutės namuo
se, o jai ne tik nepadėjo, bet 
sunkino jos gyvenimą. Vienu 
tarpu sūnėno šeima pasidarė 
labai gera senutei, nuvežė į 
krautuvę (su jos nupirkta ma-’ 
šina), padėjo apsipirkti ir gražiai 
kalbėjo. Vieną dieną, grįžtant iš 
krautuvės, sustojo advokato 
įstaigoje ir liepė senutei pa
sirašyti ant kažkokio dokumen
to. Senutė, nieko neįtardama, 
nes ar gali toks geras žmogus ir 
dar giminė apgauti, nežinoda
ma, ant ko, pasirašė. Po šios 
kelionės santykiai tarp senutės
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ir sūnėno šeimos pasikeitė. 
Senutei negalima buvo eiti per 
priekines duris, nieko jai nepa
dėjo, niekur i jokią krautuvę jos 
nevežė ir visaip ją engė. Kai
mynai neiškentę, matydami to-
kią daromą skriaudą senutei, 
pranešė miestui. Atvažiavę 
miesto pareigūnai su vertėju, 
nes senutė nemoka anglų kal
bos, reikalavo sūnėną išsi
kraustyti ir palikti senutę 
ramybėje. Kai visas reikalas 
paaiškėjo, pasirodo, kad ne 
sūnėnas, o senutė gyvena pas 
sūnėną, nes ji viską padovano
jo — užrašė sūnėnui. Koks 
skausmas senutei ir kokia baisi 
neteisybė! Todėl būkite atsar
gūs, nepasitikėkite, nepasi
rašykite, kol nežinote, ant ko 
pasirašote.

Amerikos pensijos.
Vienas žmogus, atėjęs į Socia

linių reikalų raštinę, pasakojo, 
kad jo draugas, Amerikos pilie
tis, išvažiavęs gyventi į Lietuvą, 
negali ten gauti pensijos. Tai ne
gali būti teisybė.

Kiekvienas Amerikos pilietis 
gali važiuoti ir gyventi Lietuvo
je, ar kitame kokiame krašte ir 
gauti pensiją. Bet, prieš išva
žiuojant iš krašto, jis turi nueiti 
į „Sočiai Security” įstaigą ir ten 
pranešti, kad jis išvažiuoja, susi
tvarkyti — susitarti, ką jis nori, 
kad „Sočiai Security” įstaiga 
darytų su jo pensijos čekiu. Yra 
kelios galimybės: viena, siųsti jo 
būsimos gyvenamos vietos Lie
tuvoje adresu; antra — siųsti į 
jo sąskaitą Lietuvos banke, tre
čia — siųsti jo vardu į Amerikos 
ambasadą, ketvirta — siųsti čia 
į vieną iš Amerikos bankų į jo 
sąskaitą, o jis Lietuvoje banke 
galės savo čėkius keisti. Bet, 
prieš išvažiuojant gyventi, ar il
gesniam laikui (daugiau kaip 
trims mėnesiams) važiuojant 
pasisvečiuoti, turite tai padaryti 
ir susitarti su įstaigomis čia.

„Žalios kortelės” savininkas, 
kuris nėra Amerikos pilietis, o 
tik legalus gyventojas, negali 
gauti pensijos kitame krašte. 
Jei jis nori savo užsitarnautą 
pensiją gauti, turi gyventi 
Amerikoje. Jis gali išvažiuoti ir 
pasisvečiuoti kitame krašte tik 
šešis mėnesius, bus sustabdyta jo 
pensija. O jei legalus gyventojas 
išvažiuoja ir kitur gyvena be pa
teisinamo pagrindo daugiau

kaip metus jis gali prarasti 
„žalią kortele” arba teisėto gy
ventojo Amerikoje statusą.

Patariame, prieš išvažiuojant 
nuolatiniam gyvenimui ar il
gesniam pasisvečiavimui, gerai 
žįnoti savo statusą, savo teises 
ir atitinkamai susitvarkyti savo 
dokumentus, kad paskui nerei
kėtų gailėtis.

Birutė Jasaitienė

• Niekad vienišas nebūsi, jei
gu „Draugą” parsisiųsi.

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

DEKORAVIMAS
Skambinti Vytui: 312-523-7289, pager 
312-289-5287

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

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

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu*. 708-409-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pagar 312-3060307

ACCENT REALTY,
5265 VVest 95th 

Oak Lawn, Illinois

Bus. 706-636-9400 
Ras. 708-423-0443

ASTAT. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
;priemiesčiuose.

Vilniuje, Architektų gatvėje, pigiai
parduodamas gražus 4 kambarių 
butas; 2 balkonai, telefonas. Virtuvė 
apstatyta švediškais baltais. Skambnti;
8-9 vai. vakaro tai. 813-367-3950.

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mlag.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 6428 Į 
mėn. + 1 mėn. „socurtty dop” Ir 
„lease”. Kreiptis į Almą: 312-470-8727.

Išnuomojamas modernus 2 mie
gamų butas su apšildymu; šaldytuvas, 
ir virimo plyta; 42 St. ir Mozart, Brigh- 
ton Park. Kreiptis po 5 vai. p.p.

Tai.: 312-847-1343

Išnuomojamas apšildoma* 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

3REIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS 
1 7922 S. Pulaski Rd.

• ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. įkaiftąyirgąsjveltui.

HELP VVANTED

GENERAL AUTOMOTIVE
R & R reikalinga; pilnas laikas. „Benefits". 
Turi būt patyrę šiame darbe, turėti įrankius ir 
susikalbėti angliškai. Darbovietė miesto 
pietvakariuose. Kreiptis:

T.R.S. 70S-34S-2005

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers.

Tol. 312-237-0076

Bake

KAVINĖ

350 N. Clark, Chicago, tl 60610 
Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

* 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 708-838-2990

Išnuomojama* 4 kamb. 2 mlag. 
butas antrame aukšte, naujes- 
niame name su baldais ar be bal
dų. Marąuette Parko apyl., žema 
nuoma.Tel. 312-928-6182

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Caro
Employment Agency 

Tol. 312-736-7900

APSIPIRKIMO CENTRŲ IR
KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ 

SAUGUMAS

Pirkitės iki soties, bet būkite 
atsargūs ir budrūs. Taip pataria 
SMART PARK programa, pa
ruošta Illinois Anti-car Theft 
komiteto.

Ne tik švenčių metu ir ne tik 
automobiliai patraukia vagių 
dėmesį. Vagių yra pilna ap
sipirkimo centruose, mašinų 
pastatymo vietose, aerodromuo
se, beveik kiekvienoje vietoje, 
kur tik gali atsirasti galimybė 
„pasipinigauti’ ir apiplėšti. Tai 
nestebina policijos ir apsaugos 
įstaigų, kurios padidina patru
liuojančių policininkų skaičių 
pavojingose vietose ir tuo die
nos metu, kada daugiausia žmo
nių ten lankosi.

Aerodromuose ir kitose dauge
lio žmonių lankomose vietose 
uniformuoti ir neuniformuoti 
policininkai visą laiką seka 
kiekvieną įtariama žmomi Ta
čiau minios grūstyje tai nevisa- 
da padeda. reikia patiems žmo-

VELYKINĖ DOVANA
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV

IPSA INTERNATIONAL aiūlo Jūsų giminėms Ir draugams LIETUVOJE, rūkytos 
kiaulienos mėsos produktų rlnklnĮ.

15A—15 kg. $95.00 13A—13 kg. $80.00 10A—10 kg. $65.00
Kumpis 6 kg. Kumpis 4 kg. Kumpis 3kg.
šoninė 3 kg. šoninė 3 kg. Dešros 3 kg.
Dešros 3 kg. Dešros 3 kg. šoninė 2 kg.
Lašiniai 2 kg. Lašiniai 2 kg. Lašiniai 2 kg.
Karbonadas 1 kg. Karbonadas 1 kg. •<

15 kg. 13 kg. 10 kg.
(33 Ib) (28 Ib) (22 Ib)

$2.87 Ib. $2.86 Ib. $2.95 Ib.
„VĖTRŲ AINIAI” bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo Įmonė Šiauliuose, naudoja 

vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos Skyriaus.

Siuntinys bus pristatytas į namus laikotarpyje dviejų savaičių nuo užsakytos datos, čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax’u arba paštu.

D8 ENGINEERING, INC
12421 Archer Avenue Tol.: 70S-2S7-2034
Lemont, IL 60439 Pax: 70S-287-SS82

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

I Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečia d. susikalbėsit 
lietuviškaį.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
CAPE COD

Galima išsinuomoti 
3 miegamų butą 

Centerville miestelyje

Skambinti po 8 v.v.
Asta Norvaišienė
617-784-8975

FOR SALE

Tautinėse Lietuvių kapinėse,
Justice, IL parduodu vieną sklypą su 
paminklu ir privilegija įrašyti į jį vardus.

Kreiptis tai. 708-923-0336

l MISCELLANEOUS

CHEPOV DOMESTIC AGENCY
Ieškote darbo? Geros algos? 

Siūlome: namų ruošos, vaikų da
bojimo, kompanijonių darbus. Gali
ma gyventi kartu.

241 N. GoH Mill, Rm. 321 
Tol. 1-708-603-6439

IEŠKO PENSININKĖS
NUOLATINIAM APSIGYVENIMUI

Jeigu nuoma ir išlaidos atima per didelę dalį 
jūsų pensijos, tie rūpesčiai bus užmiršti — 
gyvensite veltui. Reikės būti „namų šeimi
ninke” tiktai, kai aš išvažiuoju.

Rašyti: J. c/o A.P.; P.O. Box 50571, 
Cicero, IL 00080 arba skambinti tai.: 
(700) 080-4530.

INCOME TAX 
SERVICE

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St.,

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

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

namai 708-636-5347

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IEŠKOME DARBININKŲ
Turi mokėti dirbt su „lathe" arba ,,mil- 
ling" mašinomis. Taip pat reikalingi 
šveisuotojai.

Adresas: 0025 S. Oak Park Ava. 
Chicago, IL

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
320SVa Waat 98th Street 

Tol. (708) 424-6684 
(312) 881-8684

VVANTED
8-day llve-ln lady to do housevvork and 
cooking for an elderly couple in Chicago 
Ridge Mušt be able to drive a car and 
understand English

Call: 700-440-7000.

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus Alga iki 
S370(sav.,*Vb vai. darbas per dieną 
Reikia gyventi priemiestyje Bus 
parūpintas kambarys Kreiptis 

1 706-393-7040
*

tI



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba j 
Informacijos Skyrius <

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090, 
tai. 703) 471-1711

AMERIKOS INVESTITORIŲ 
SUSIRINKIMAS LIETUVOS 

AMBASADOJE

♦4

. i •

Jau metai, kaip Los Angeles 
mieste veikia JAV-Baltijos 
kraštų prekybos rūmai. Kovo 16 
d. ši organizacija, kartu su 
Lietuvos ambasada ambasados 
patalpose Vašingtone suruošė 
informacinę popietę amerikie
čių verslininkams ir investi
toriams. Dalyvavo JAV vyriau
sybės pareigūnai ir komersan
tai, atstovaujantys 50 stambių 
bendrovių. Tarp jų buvo atsto
vai iš Westinghouse, Foster 
Wheeler, Comsat, Nations 
Bank, ir Hughes Aircraft bend
rovių.

Svečius priėmė ir pasveikino 
ambasados patarėjas Jonas 
Paslauskas. Programą sklan
džiai vedė ambasados ekonomi
nių reikalų specialistas Linas 
Orentas. Lietuvos ekonominę 
padėtį nušvietė antrasis sekre
torius Darius Pranckevičius. 
Brewster Campbell, neseniai 
įkurto investicinio Balti
jos Amerikos Verslo fondo 
prezidentas, kalbėjo apie šio fon
do veiklą. Sakė, kad yra paskir
tas fondo atstovas Vilniuje: tai 
amerikietis advokatas, Michael 
Diedring, kuris jau nemažai 
laiko yra dirbęs teisinės para
mos klausimais Lietuvoje. 
Campbell sakė, kad fondas 
priima raštiškus prašymus in
vesticijų projektams vykdyti. 
Fondas planuoja daugiausiai fi
nansuoti tarp 100-150,000 do
lerių vertės projektus.

Kalbėjo ir Kris Hammargren, 
investicijų specialistė iš JAV in
vesticijų bendrovės (OPIC). Ji 
buvo ką tik grįžus iš Vilniaus, 
kur dalyvavo oficialioje JAV 
investicijų delegacijoje, kurioje 
taip pat buvo įsijungę atstovai 
iš įvairių Amerikos įmonių, 
įskaitant General Motors ir 
Riggs National Bank. Dalyvavo 
ir JAV Bendruomenės ekonomi
nių reikalų tarybos narys Vytas 
Daugirdas iš New Yorko, vado
vaujantis elektronikos gamyk
lai, AM-Saras, Ine. Delegacijos 
vadovė, OPIC prezidentė, Ruth 
Harkin, buvo susitikusi su 
Lietuvos Respublikos preziden
tu Algirdu Brazausku, ministru 
pirmininku Adolfu Šleževičium 
ir kitais aukštais pareigūnais ir 
privačių pramonės įmonių vado
vais.

OPIC agentūra sutiko ap
drausti vieną 20 milijonų do
lerių vertės medžio apdirbimo 
įmonės projektą Kupiškyje. 
Gali būti ir daugiau investicijų. 
Kaip pasakojo susirinkime kitas 
delegacijos narys, James Bar- 
ton, iš Science Applications In
ternational Corporation, yra 
ruošiami bendri JAV-Lietuvos 
projektai, pasinaudojant aukš
tos kvalifikacijos mokslininkų ir 
inžinierių darbais kompiuterių 
ir lazerinės technikos srityse.

OPIC taip pat remia, keturis 
privačius amerikiečių investi
cijų fondus, kad jie investuotų 
Lietuvoje ir kituose Rytų Euro
pos kraštuose. Tai yra Auburn- 
dale Property Fund, turintis 240 
milijonų dolerių kapitalo; Ban- 
croft Eastern Europe Fund (100 
milijonų dolerių); First NIS 
Regionai Funda (160 milijonų 
dolerių) ir Calvert Emerging 
Europe Fund (60 milijonų dole
rių). Smulkesnius duomenis ga
lima gauti tiesiogiai susisiekus 
su Overseas Private Investment 
Corporation, 1100 New York 
Avė., N.W., Washington, D.C. 
20527-0001, tel. (202) 336-8400, 
FAX (202) 408-9859.

Apie Lietuvos komercinės tei
sės būklę kalbėjo advokatas, 
John Zerr iš Philadelphia. Zerr 
advokatų firma, Ballard, Spahr, 
Andrews and Ingersoll, turi

—

savo atstovybę Kaime, advokato 
Gintaro Pūko kontoroje. Sekant 
savo mamos, Aušros Zerr pavyz
džiu, John Zerr aktyviai daly
vauja Amerikos lietuvių gyve
nime. Šiuo laiku jis reiškiasi 
JAV Bendruomenės ekonomi
nių reikalų taryboje. JAV-Balti
jos kraštų prekybos rūmų pre
zidentė Annete Haraldsted 
kalbėjo apie rūmų uždavinius. 
Kvietė visus susidomėjusius su
sisiekti su ja šiuo adresu: 13902 
Fįji Way, Ste. 324, Marina dėl 
Rey, CA 90292; Tel., fakso: 
(310)827-9590.

Susirinkimas paliko teigiamą 
įspūdį ir pasiekė konkrečių 
rezultatų. Daugelis amerikiečių 
dalyvių buvo rimtai susidomėję 
galimybėm investuoti į Lietu
vos pramonę ir infrastruktūrą. 
Buvo kalbėta apie visą eilę 
ateities projektų ryšių sistemos 
vystyme, energetikoje ir namų 
statyboje. Popietė baigėsi 
vaišėmis, kurias finansavo SAS, 
Skandinavų aviabendrovė.

Algis Rimas

IŠ LIETUVOS
JUKNAIČIŲ SPINDESYS IR
, SKURDAS

Sovietmečiu Juknaičių tary
binis ūkis buvo Lietuvos pažiba. 
Apie jį ir jo direktorių Zigmą 
Dokšą buvo kuriami filmai, ra
šomos knygos, Juknaičiai gar
sėjo ne tik gamyba, bet ir me
nais. Čia dirbo ir savo kūrinius 
paliko ne vienas garsus meni
ninkas. Apie Juknaičių šian
dieną rašo „Respublika”.

„Skaudžiausia buvo tada, kai 
viskas griuvo”, sakė Z. Dokšas. 
„Griovėm tai, ką šiandien vo
kiečiai, amerikiečiai, švedai 
nori turėti”. Buvęs ūkis susis
kaidę į beveik 20 bendrovių. 
Dabar ūkyje gal tik 20 proc. 
žmonių gyvena daug stipriau 
nei anksčiau, maždaug dar tiek 
— vidutiniokai. Visi likę gyvena 
kur kas skurdžiau, negu gyveno 
tarybiniame ūkyje. Pasak Z. 
Dokšo, anuomet paukštynuose 
cypsėjo per pusantro milijono 
viščiukų, fermose baubė 5,000 
raguočių. Dar pusantro tūkstan
čio baubė žmonių tvartuose. 
Ūkis šešias dienas galėjo savo 
mėsa, duona, pienu ir alumi

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1995

Skrydis Į Vilnių Bei. 1 - Biri 1 -
Ii ges- 31 rugp. 31

Chicago $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York 630 740
San Francisco 900 1,025
Tampa , 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų. 
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra jau paruošta. 
Kreipkitės. Prisiusime. Grupių organizatoriams teikiamos 
specialios nuolaidos.

VYTIS TRAVEL 
40-24—238 SI.

Douglaston NY 11363 
Tel. 718-423-8161; 1-800-77-VYTI S 

FAX 718-423-3970

VESTUVINĖS LIETUVIŲ DAINOS 
LIAUDIES DAINŲ KVARTETAS

Virš 40 dainų: gaidos, žodžiai, vertimai anglų kalba, 
dainų kilmė ir audio įrašai — $20.

Priimu užsakymus, siųskite čekį arba pašto perlaidą:
Joseph Kasinskas, Editor 

421 Morris Drive 
Cherry Hill, N.J. 08003 

609-795-7863

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

BALTIA EXPRESS CO LTD 
Pm. VMmaniM

VIENINTĖLĖ KOMPANIJA LAIKU PRI8TANTI SIUNTINIUS (40 50 DIENU)

ORO CAROO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU)

SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 5 DIENĄ
LAUKIAME JOSU KASDIEN NUO • VJL M 4 V.V.

DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU ĮSTAIGOS

BALTIA EXPRE88 BALTIA BCPRE88/AMBER GROUP
3782 W. 79TH ST 5218 WESLEY TR.

CMICAGO, IL 60652 RO8EMONT, IL 60018
SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1-800-SPARN Al arba 1-800-772-7624

maitinti visą Lietuvą. Siekė, 
kad galėtų išmaitinti septynias 
dienas. Ūkis buvo pasaulio 
dešimtuke. „Jeigu šiandien 
turėtume po du tokius ūkius 
kiekviename rąjone, dabar du 
kartus pigiau kainuotų mieste 
pienas ir mėsa”, mano Z. 
Dokšas. Dabar vienintelėje 
išlikusioje fermoje apsisuka dvi 
melžėjos. Darbo neturi vairuoto
jai, traktorininkai.

Ūkyje išsaugotos visos skulp
tūros, vitražai, paveikslai, 
kuriuos kūrė žymiausi Lietuvos 
menininkai. Darbai kabo vadi
namojoje „Moterų menėje”, 
kurioje savo laiku negalima 
buvo kalbėti nei apie darbą, nei 
ligas, o tiktai apie grožį, 
literatūrą, meną. „Vyrų menės” 
židinyje pirmadienį kūreno dre
bulę, antradienį — alksnį, tre
čiadienį — beržą. Bet kam dabar 
tokie dalykai rūpi? „Nebent už
sieniečiams, kurie atvažiuoja į 
šį turizmo ir sveikatingumo 
centrą iš įvairių šalių ir gerai 
primoka Zigmui Dokšui, kad jis 
pakonsultuotų juos, kaip reikia 
įkurti tokį ūkį, kuriame būtų 
suderinti ir geri darbai, ir dva
singumas, ir geras poilsis”, rašo 
„Respublika”.

Tie patys žmonės, deja, kurie 
didžiavosi meno kūriniais, savo 
gyvenviete, puolė draskyti fer
mų, nudraskė stogus, langines, 
paleisdami vėjais tai, kuo di
džiavosi, o dabar griebiasi už 
galvos, nors jau vėlu.

VIS DAR PRAŠYTOJŲ 
VAIDMENYJE

„Naujajame kapitale” Vy
tautas V. Žeimantas komen
tuoja vasario pabaigoje Maskvo
je vykusį Lietuvos ir Rusijos 
premjerų susitikimą. Derybose 
buvo aptarta ir sovietinio „Vne- 
šekonombanko” skola Lietuvai. 
Pasak Lietuvos banko valdybos 
pirmininko K. Ratkevičiaus, ji 
sudaro 158 mil. dolerių, iš jų 
10.68 mil. yra žmonių asmeni
niai indėliai. Pastarųjų likimą 
sutarta spręsti dar šiais metais. 
Tačiau dėl indėlių grąžinimo 
susitarta žodžiu, todėl po derybų 
reikalinga abiejų pusių gera va
lia.

„Kol nebus sudarytas skolos 
grąžinimo tvarkaraštis, negaliu 
tvirtinti, kad ji bus grąžinta”, 
sakė A. Šleževičius. K. Ratke
vičius priminė, kad grąžinti 
tuos pinigus Rusija vieną kartą 
jau buvo pažadėjusi, tačiau vis 
delsė. Taupomajame banke bu
vo likę 6.7 milijardo rublių. 
Dabar Lietuvoje rublių niekam 
nereikia, juos reiktų konvertuo
ti į kurią nors valiutą. Tačiau 
reikia tartis ir dėl tos sumos 
indeksavimo.

Pakito Rusijos pozicija dėl Lie

tuvos ambasadų Romoje ir Pary
žiuje pastatų. Tačiau Lietuvos 
premjeras aiškino, kad „ikika
rinė Lietuvos vyriausybė sumo
kėjo tik trečdalį pastato vertės 
Romoje, todėl mes negalime pre
tenduoti į visą pastatą”. Rusija 
žada kompensuoti ikikarinės 
Lietuvos įnašą ir perduoti Lie
tuvai pastatą Paryžiuje. 

SULČIŲ FABRIKAS KAIME

Kovo 6 d. Šalčininkų rąjono 
Baušų kaime pradėjo veikti pri
vati firmos „Volto” sulčių 
įmonė — Baušų gamybos cen
tras. Greta statomas mėsos per
dirbimo cechas. Kompiuterių 
valdomame sulčių fabrike dirbs 

. 54, mėsos ceche — 24 žmonės. 
Kaip rašo „Respublika”, 3.5 
mil. dolerių kainavusioje Baušų 
įmonėje buvo išgręžti arteziniai 
šuliniai, kurių vandenį gerai 
įvertino vokiečių ekspertai. Čia 
sumontuota moderniausia aus
triška sulčių gamybos įranga, 
kurios pajėgumas — 5,000 litrų 
per valandą. Ceche bus trys lini
jos, kurios gamins sultis iš 
vokiškų koncentratų, o sezono 
metu — natūralias obuolių, 
aviečių, braškių, pomidorų, 
juodųjų ir raudonųjų serbentų 
sultis. Lietuviškų obuolių sulčių 
jau užsisakė austrai. Baušų pro
dukcija bus parduodama Lietu
voje, Baltijos ir Nepriklausomų

A.tA.
MARIJAI ČESNIENEI

mirus, dukrai GRAŽINAI BLEKAITIENEI bei vi
siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Washington,o Židinietės

'j?

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys BaMc Ezpedttlng 
817 Fruttland Rd.

Stoney Creek, Ont.
Canada 18E 8A8

Tel. 808-843-3334 Z Fax. 808-843-8880

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

valstybių sandraugos šalyse.
Mėsos perdirbimo ceche nu

matoma gaminti 32 rūšių pro
dukciją pagal vietos žmonių 
receptus. Gyvulius augins greta 
esanti žemės ūkio bendrovė bei 
gyventojai.

1989 m. įkurta tikroji ūkinė 
bendrija „Volto” dar gamina su
virinimo aparatus, medžio 
gaminius, stato gyvenamuosius 
namus. Suvirinimo aparatus 
parduoda Lietuvoje, Bulgarijoje, 
Danijoje, Švedijoje ir kitose šaly
se. Pasak verslininko, Lietuvos 
privataus kapitalo koordina
toriaus Romo Murėno, „Volto” 
pasirinktas kompleksinės ga
mybos kelias yra perspekty
viausias. Lietuvos pramoninin
kų konfederacijos narys Algi
mantas Matulevičius „Respub
likai” teigė: „Mes visada 
sakėme ir sakome, kad tik per 
gamybą atkursime Lietuvą”. Jo 
nuomone, reikia džiaugtis, kad 
„žmonės tokiu sunkiu laiku 
Rytų Lietuvoje iš pastatų, kurių 
buvo tik sienos, padarė tokią 
puikią gamyklą, kuri konku
ruos su importu”. Pasak jo, pri
vačių modernių arba reorgani
zuotų gamyklų, kurių produkci
ja būtų pigesnė ir geresnės ko
kybės negu importo, Lietuvoje 
labai greitai atsirastų daug, 
Jeigu vyriausybė sutvarkytų 
kreditavimo sistemą ir muitų 
politiką”.
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NORINČIŲ REKLAMUOTIS 
NĖRA

Lietuvos investicijų agentūra 
gruodžio mėnesį buvo paskelbu
si, kad Didžiosios Britanijos 
dienraštis „Financial Times” 
kovo 14 d. išspausdins Lietuvos 
ekonomikos apžvalgą. Jos dydis 
priklausys nuo to, kiek Lietuvos 
firmų norės reklamuotis šiame 
leidinyje. Vienas „Financial 
Times” priedo reklamos puslapis

A.tA.
JONAS GUŽAITIS

Gyveno Peotone, IL, anksčiau Cicero, IL.
Mirė 1995 m. kovo 31 d., 6:44 vai. ryto, sulaukęs 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Kelmės rajone, Tytuvėnuose. Amerikoje 

išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: Lietuvoje brolis Pranas Gužaitis, dvi seserys 

ir daug kitų giminių.
Priklausė Ramovėnams.
Velionis pašarvotas balandžio 2 d., sekmadienį nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks balandžio 3 d., pirmadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę brolis, seserys, giminės ir draugai.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus 7 D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
RIMUI JUOZUI SAKEVIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo Tėvams ir 
visai šeimai.

Adv. Jonas Gibaitis

A.tA.
ANTANUI MATULIUI

Amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusias — žmoną 
NELIDĄ, dukteris SILVIA MIARKA ir CLAUDIA 
RYAN, jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Bičiuliai, buvę argentiniečiai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHWAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

kainuoja apie 50,000 dolerių. 
Tačiau, kaip praneša „Lietuvos 
rytas” iki vasario vidurio 
agentūrai pavyko rasti tik tris 
klientus, norinčius reklamuotis. 
Agentūros marketingo direkto
rius Algirdas Miškinis mano, 
kad gali tekti atidėti priedo apie 
Lietuvą spausdinimą. Vieną 
kartą jis jau buvo atidėtas.

Rima Jakutytė

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Ar pasimatysime rytoj? 
Būtų tikras malonumas, kad 
rytoj, sekmadienį, balandžio 2 
d., Jaunimo centre galėtume 
pasimatyti su visais Čikagos, 
apylinkių ir net tolimesnių vie
tovių „Draugo” skaitytojais 
(kviečiame ir neskaitytojus su 
mumis susipažinti). O į pasi
matymą kviečiame 3 vai. p.p.; 
tuo pačiu bus sudaryta proga 
pasiklausyti ypatingo koncerto: 
su solistais, Lietuvių operos 
choru ir žymiais muzikais. 
Laukiame visų!

Elena Juknevičienė, buvusi 
veikli giedrininkė ir vaikų 
literatūros kūrėja, daug metų 
talkinusi „Eglutės” žurnalo 
vaikams redagavime, atsiliep
dama į mūsų atsišaukimą, 
„Draugo” redakcijai dovanojo 
labai reikalingą Lietuvių en
ciklopedijos komplektą. Lietu
vių enciklopedija buvo jos vyro, 
a.a. pulk. Jono Juknevičiaus 
mėgstamiausios knygos. Jis jas 
ne tik dažnai skaitė, bet tarp jų 
puslapių uoliai kaupė spaudos 
iškarpas — straipsnius ir 
nekrologus L. enciklopedijoje 
aprašytų asmenų. Tai vertinga 
medžiaga mūsų archyvui.
Elenai Juknevičienei, sutiku
siai skirtis su jai brangiomis 
knygomis, „Draugo” redakcija 
nuoširdžiai dėkoja.

• švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
visuomene kviečia į religinį koncertų, 
kuris bus parapijos bažnyčioje 
balandžio 9 d., Verbų sekmadienį, 2 
Vai. p.p.

x Jau laikas tvarkyti 
mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę mettj, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
ištaigoje, 4536 W. 63 St., 
Chicago, prieš „Draugo” 
redakciją. Susitarimui prašau 
skambinti (312) 284*0100. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

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

Tel. (1-312) 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimų

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimų

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, balandžio 5 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, kalbės 
dr. Arvydas Žygas tema: „Gerų
jų darbų sužydėjimas Lietu
voje”. Bus rodoma ir vaizdajuos
tė. Po programos — bendri 
pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite!

„Grandies” tautinių šokių
ansamblio vaikų ratelių 
ruošiami virtinukų pietūs bus 
balandžio 2 d., 12 vai., Lietuvių 
centre,Lemonte. Šokėjai nuošir
džiai laukia visų atvykstant, 
pasiruošę visus skaniai, sočiai 
pavalgydinti (po pietų suspėsite 
ir į „Draugo” koncertą, kuris 
vyks 3 vai. Jaunimo centre).

Primename, kad šiąnakt 
laikrodžius reikia pasukti viena 
valanda pirmyn — prasideda 
vasaros laikas. Visi rytojaus 
renginiai, taigi ir „Draugo” 
koncertas, bus „nauju” laiku.

Tradicinį Velykų stalą Pa
saulio lietuvių centras Lemonte 
visuomet ruošdavo per Atvely
kį (sekmadienį). Kadangi šiemet 
tą sekmadienį, balandžio 23 d., 
yra „Dainavos” ansamblio 
didelė šventė — 50 metų gyva
vimo jubiliejus, o „Dainava” per 
tuos 50 metų mus džiugino savo 
giesmėmis ir dainomis, tad PLC 
renginių komitetas, vertin
damas ansamblio labai didelį 
įnašą į lietuvių kultūrą ir norė
damas, kad visi galėtume toje 
didingoje šventėje dalyvauti, 
tradicinį Velykų stalą ruošia 
balandžio 22 d., šeštadienį, 5 
vai. p.p. Rezervacijoms prašome 
skambinti: Vilei Marchertienei 
708-985-7216 arba Aldonai Pa- 
lekienei — 708-448-7436. Auka 
10 dol.

x „Eglę Žalčių Karalienę” 
(Balsio) bei Schumano, Beetho- 
veno, Schuberto ir Ravelio 
kompozicijas galėsite išgirsti 
koncerte „Puokštė Lietuvos 
vaikams”. Virtuozas smui
kininkas Raimundas Katilius, 
akompanuojant pianistui Leoni
dui Dorfmanui,atliks labdaros 
koncerto programą, šeštadienį, 
balandžio 8 d., 4:00 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Bilietai gaunami „Patria” ir 
„Lion Frame Gallery”. Visus 
kviečia „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis.

(sk)

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk'

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

(sk)

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

(sk)

JUOZO MAČĖNO MENO 
DARBŲ PARODA

Meno entuziastas Juozas Ma- 
čėnas, savo 80-ties amžiaus 
metų proga Pasaulio lietuvių 
centro meno galerijoje surengė 
darbų parodą, kuri vyko kovo 
11-25 d. Čia jis buvo išstatęs 63 
kūrinius, atliktus aliejiniais 
dažais (jų yra dauguma). Buvo 
akvarelės ir akrilikos darbų. Jo 
kūryboje vyrauja peizažai, na
tiurmortai, portretai.

J. Mačėnas daugiausia gyveno 
Čikagoje, o dabar yra įsikūręs 
Lemonte. Dailę yra studijavęs 
privačiai pas tris mokytojus, jų 
tarpe garsųjį dail. Adomą 
Varną, kurio portretą parodoje 
buvo išstatęs. Piešimo mokėsi ir 
Daley kolegijoje.

Yra dalyvavęs eilėje parodų — 
vienoje kartu su dail. E. Valai
čiu Čikagoje. Parodas rengė ir 
amerikiečių tarpe. Yra nupiešęs 
nemaža paveikslų ir portretų 
privatiems asmenims.

Ši jo paroda Lemonte yra 
viena iš didžiausiųjų, kurioje de
monstruojama daugelio metų jo 
kūryba. Kaip atrodė, J. Mačė
nas nėra pasiekęs aukštumų: jis 
piešia „tradiciškai” — ką mato 
savo akimis, nepalikdamas vie
tos jokiai fantazijai ar žiūrovo 
pagalvojimui. Jo „atvirukiški” 
kūriniai patinka paprastiems 
žmonėms, o didesni meno žino
vai jo kūrybos, turbūt, nelabai 
nori pripažinti.

E.Š.

LB Švietimo taryba š.m. ge
gužės 7 d. Jaunimo centre ruo
šia mokinių koncertą „Eglutės” 
žurnalui paremti. Koncertą 
atliks talentais jau pasižymin
tys Čikagos lituanistinės ir 
Lemonto Maironio vardo 
lituanistinės mokyklų moki
niai. Visuomenei puiki proga 
paremti jaunimo žurnalą ir 
pasidžiaugti naujais besivystan
čiais lietuviško jaunimo\t«r ten
tais.

x Parduodu Lietuvių En
ciklopediją (leid. J. Kapočius), 
LTS Enciklopedija (tarybinė) ir 
Encyclopedia Britannica. Kreip
tis tel.: 708-839-2344.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms: Gražina ir 
Jim Liautaud $500, Zenonas 
Mereckis $100, Laima Šalčiu
vienė $100. Ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TAX ID 
#36-3003339.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. R.E.

(sk)
x Keliaujantiems į LIETU

VA siūlome kainas: kovo mėn. 
$620, balandžio ir gegužės, 
$710, birželio, liepos ir rugpjūčio 
$810 plūs mokesčiai $32.95, 
kainos į abi puses. Bilietą reikia 
nusipirkti iki balandžio pabai
gos. Skambinkite Birutė Zala
torienė, tel. 708-524-2244, Tra- 
vel Advisers, INC.

(sk)

x Keliaujantiems į Lietuvą,
būtina įsigyti knygą su informa
cija, kur galima pigiai ir gerai 
apsistoti net 23 Lietuvos mies
tuose. Kainos nuo $5 už naktį ir 
daugiau. Knygą parašė čikagie- 
tė žurnalistė Snieguolė Zala- 
torė; galima užsisakyti atsiun- 
čiant $13.25 čekį, Travel Advi
sers Ine. 1515 N. Uoriem f 110, 
Oak Park, D 60302.

(sk)

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

KUN. RIČARDAS 
MIKUTAVIČIUS PAS 
CICERO LIETUVIUS

Populiariausio kauniečio 
titulą turintis Kauno gyven
tojas, Šv. Mykolo (Įgulos) bažny
čios klebonas kun. Ričardas 
Mikutavičius kovo 23-25 d. Šv. 
Antano parap. Cicero vedęs 
Gavėnios rekolekcijas, atsi
sveikino su Cicero lietuviais. 
Kovo 26 d. jis čia atlaikė Sumą 
ir pasakė prasmingą pamokslą. 
Po pamaldų parapijos raštinės 
namo rūsyje įvyko parapijiečių 
ir iš kitur atvykusių tautiečių 
atsisveikinimas su šiuo darbš
čiu ir pasižymėjusiu kunigu.

Į nedidelę patalpą sugužėjus 
dideliam būriui tautiečių, šį re
to pobūdžio susitikimą pradėjo 
Cicero lietuvių telkinio vi- < 
suomenininkas dr. Petras Ki
sielius. Vėliau žodį tarė parapi
jos klebonas kun. Matthew 
Brophy, kuris pažymėjo, kad pa
kviesti tokį žymų rekolekcijų ve
dėją padėjęs vyskupas Paulius 
Baltakis, priklausantis tai 
pačiai pranciškonų vienuolijai 
kaip ir jis pats.

Kuklias vaišes palaimino 
kun. R. Mikutavičius, kuris 
vėliau davė šiek tiek informaci
nių nuotrupų iš savo gyvenimo 
ir kunigiškos veiklos Lietuvoje. 
Kalbėtojas kiek plačiau nušvie
tė savo pastorišką veiklą 
Eržvilke, Tytuvėnuose ir Vy
tauto Didžiojo bažnyčioje 
Kaune. Papasakojo apie bažny
čių restauravimo ir atstatymo 
darbus, kurių vykdyme būta 
nemaža nuotykių. Apgailestavo, 
kad jam nepavyko užbaigti visų 
užsimotų darbų, Vytauto Di
džiojo bažnyčioje, nes buvo 
iškeltas į dabartinę vietą — Šv. 
Mykolo (Įgulos) bažnyčią, kurio
je pirmąsias šv. Mišias atlaikė 
1992 m. birželio 6 d. Dabar šią 
buvusią gerokai suniokotą 
bažnyčią jau pakenčiamai atsta
tė, nors dar nori įgyvendinti 
retą idėją — paminėti tragišką 
lietuvių genocido sukaktį šių 
metų birželio 18 d., kada sueis 
55 metai nuo rusų tankų įvažia
vimo į Kauną. Šiam reikalui 
bažnyčioje bus surinkta Sibiro 
tremtį liečianti medžiaga.

Dr. P. Kisieliui pasiūlius, 
buvo surinkta aukų kun. R.

x Dar nevėlu pasiųst vely
kinį siuntinį į Lietuvą per Bal
tis Express tik reikia jį prista
tyti iki balandžio 5 d. Daugiau 
sužinosite pasiteiravę ne
mokamu tel. 1-800-SP ARNAI 
arba 1-800-772-7624. Baltia Ex- 
press, 3782 W. 79 St., Chica
go, IL 60652.

(sk)

x Rugpjūčio 6 d. 10-ties 
dienų kelionė iš Chicagos ir 
New Yorko. Lankysime: Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Salcbur- 
gą. Prie tos kelionės gali prisi
jungti grįžtantieji iš Lietuvos į 
JAV. Prašome greitai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas. 
American Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
Pk., IL 60642, tel. 708-422-3000 
arba 1-800-422-3190.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. | 
(312) 847-7747.

(sk)

Mikutavičiaus planų įgyven
dinimui, kurias perdavė E. 
Radvilienė. Akt. I. Leonavičiū
tė susirinkimui priminė, kad 
kun. Mikutavičius yra ir poetas 
(jis jau yra išleidęs du poezijos 
rinkinius), prašydama, kad 
svečias ką nors paskaitytų iš 
savo kūrybos. Kun. Ričardas 
Mikutavičius padeklamavo savo 
trumpą kūrinėlį.

Visų susirinkusiųjų vardu ge
ros kelionės ir sėkmės visuose 
darbuose palinkėjo dr. P. Ki
sielius ir tuo buvo užbaigtas šis 
jaukus susitikimas su žymiuoju 
svečiu iš Kauno.

Ed. Š.

ČIKAGIETĖ PLEČIA 
VERSLĄ

Restorano „Ritos slėptuvė” 
savininkė Rita Dapkutė Vilniu
je atidarė „Ritos krautuvę”, 
kuri prekiauja amerikietiškais 
vaikiškais drabužiais ir 
daniškais vaikų baldais. Metų 
pabaigoje Rita ketina atidaryti 
ir lietuviškų patiekalų resto
raną. Visus savo verslo planus 
Rita sieja su parduotuve „Iki”, 
kuri išnuomojo jai patalpas 
parduotuvei. „Iki” šeimininkai, 
pasikvietę į kompaniją R. Dap
kutę, firmas „Elektrolux”, „Lė
go” ir kitas, mėgina įveikti par
duotuvių „Naktigonė”, „Pas 
Juozapą” konkurenciją.

Didžiajai parduotuvei „Pas 
Juozapą” vasario 23 d. sukako 
1 metai. Ir jie buvo sėkmingi. 
„Penkios tokios firmos — štai 
jums ir valstybės biudžetas” — 
savaitraščiui „Verslo žinios” 
sakė parduotuvės savininkas 
Juozapas Budrikis. Jis per 
metus sumokėjo 1 mil. litų visų 
rūšių mokesčių, gavo 2-3 proc. 
pelno nuo apyvartos. Natūralus 
nuostolis — 0,5 proc., dar 0,8 
proc. pavagia pirkėjai. Vagia ir 
parduotuvės darb”otojai. Kas 
savaitę dėl vagysčių atleidžiami 
2-3 darbuotojai iš pamainoje dir
bančių 110. „Neįmanoma šypso
tis tuščiu skrandžiu”, — sako J. 
Budrikis, todėl darbuotojai kas
dien gauna karštus pietus.

„Kai bus 20 tokių prekybos 
centrų, galima bus kalbėti apie 
konkurenciją”, — sako J. Bud
rikis. Parduotuves „Iki”, 
„Naktigonę” jis vadina kole
gomis. „Pas Juozapą” turi 300 
tiekėjų, kurie tiekia 5,000 skir
tingų prekių. Kasdien čia ap
silanko apie 4,000 pirkėjų. Di
džiausiu konkurentu J. Bud
rikis kol kas laiko turgų.

Linkime sumaniai buvusiai 
čikagietei Ritai Dapkutei ge
riausios sėkmės.

R. P.

x Ida Valauskienė, iš Flori
dos, atsiuntė $200, ji nori rem
ti aklą Lietuvos našlaitį. Našlai
čio vardu dėkojame. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Lietuvos našlaičiams 

gautos aukos: $100 Edward V. 
Zunaris, iš Wollaston, MA; $50 
Henry Kachergis, Waterbury 
CT, Apolonija Vitkuvienė, Hart
ford CT, ir George Tamulaitis 
Freeport NY; $75 — Bernice 
Jokubaitis.'Brookline, MA; $10 
Alice Lopez, Miramar, FL; 
Brian Burba, Thompson, OH. 
Našlaičių vardu dėkojame. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)

x Pranešimas! Optical Stu- 
dio, 2620 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-778-6766 už
sidaro. Suinteresuoti dar gali 
kreiptis akinių reikalais iki 
balandžio 15 d., šeštd. Darbo 
vai.: trečd. 1 - 5 v. p.p., ketv. 10 
v.r. - 5 v. p.p., šeštd. 10 v.r. - 
1 v. p.p. Sav. Aldona Kamins
kienė.

(sk)

• „Draugas” šviečia, „Drau
gas” kviečia, „Draugas” mus vi
sus paliečia.

Lietuvių fondo suvažiavime, įvykusiame kovo 25 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, susitiko (iš kairės): dr. Gediminas Batukas, LF atstovė Ohio 
valstijoje, Dalia Puškorienė ir dr. Antanas Razma.

PRADĖTAS DRAUGO FONDO 
PAVASARIO VAJUS

Draugo fondo lėšų telkimo ko
mitetas, kurį sudaro: dr. Kazys 
Ambrozaitis, Gražina Liautaud, 
Vaclovas Momkus ir Jurgis Riš
kus, š.m. kovo 30 d., su būriu 
talkininkų, išsiuntė laiškus vi
siems „Draugo” prenumerato
riams. Šiuo laišku skelbiamas 
DF 1995 m. pavasario lėšų tel
kimo vajus. Jo metu kviečiami 
įstoti nariais į Draugo fondą tie 
„Draugo” skaitytojai, kurie dar 
neįstojo, o fonde esantieji nariai 
ir rėmėjai prašomi padidinti 
savo įnašus, kad Draugo fondas 
priartėtų prie milijoninio 
kapitalo.

Pavasario prašymas nėra di
delis kiekvienam „Draugo” 
skaitytojui, kviečiant būti DF 
nariu su 200 dolerių įnašu. Jį 
galima įmokėti dalimis. Dos
niems Draugo fondo nariams 
nesudarys sunkumų įnašų pa
pildymas, įsigyjant daugiau 
balsų, žinant, kad, milijoną pa
siekus, bus užtikrinta dienraš
čio „Draugo” leidimui reikalin
ga parama.

Jau pasirodė Draugo fondo 
pavasario vajaus „pirmosios 
kregždės”. Joms Draugo fondas 
reiškia didelę padėką, kviečiant 
visus atsiliepti su čekiais voke
liuose, pridėtuose prie DF 
pavasario vajaus laiškų.

Pavasario vajaus dalyviai
Su 200 dolerių:

Lietuvių tautinių šokių fes
tivaliai, Ine. Chicago, IL.

E. Radvilienė perduoda Cicero lietuvių dovaną kun. Ričardui Mikutavičiui 
kovo 26 d. įvykusio atsisveikinimo su Šiuo žymiu svečiu metu. Kun. 
Mikutavičiaus vestos rekolekcijos Šv. Antano parapijos bažnyčioje buvo la
bai sėkmingos. ,Nuotr. Ed. Šulaičio

x „NIDA” delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-476-7675, siūlo 
jūsų velykiniam stalui šiuos mė
sos gaminius: rūkytos ir šviežios 
kiaulienos vyniotinius; veršie
nos, antienos ir viščiuko vynio
tinius; zrazus; kiaulieną kimš
tą grybukais; viščiuką su slyva 
ir kt. Iš saldumynų siūlome: 
bobas, ežiukus, beržo šakas, 
aguoninius mozūrus, paską, 
spanguolinius vyniotinius, 
napoleonus, vaisinius ir riešu
tinius tortus, vaisinius ir varš- 
kinius pyragus, įvairius sausai
nius ir kt. Parduotuvės valan
dos: 8 v.r. - 5 v. p.p. Didįjį Šeš
tadienį iki 4 v. p.p. Užsakymai 
priimami iki balandžio 11d. 
Linksmų šv. Velykų!
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Lietuvos Dukterų Draugija, 
Chicago, IL.

Petras Petrėnas, Sudbury, 
Canada.

Laima ir Jonas Šalčius, Ar- 
lington Heights, IL.

Melrose Parko lietuvių klu
bas, IL.

Vincas Klova, Bell Gardens, 
CA.

Rūta A. Dudzik, Rockford, IL.
Nemira Šumskienė, a.a. vyro 

Jono atminimui, Chicago, IL.
Sofija ir Juozas Kalinauskai, 

Philadelphia, PA, per DF įgalio
tinę Juliją Dantienę.
Su 150 dolerių:

Algis ir Milita Milašiai, Lock
port, IL.
Su 100 dolerių:

Regina ir Bernardas Narušiai, 
Cary, IL.

Motiejus Kvedaras, Chicago, 
IL.

Marija Kušlikienė, a.a. vyro 
Igno atminimui, Grand Rapids, 
MI.
Su 50 dolerių:

Eugenija Baršketienė, a.a. 
Agnės Kižienės atminimui, 
Hinsdale, IL.

Antanas Ragauskas (60 dol.), 
Cicero, IL.

Ona Mieželienė, Sun City, AZ.
Fondo iždininkas

Irena Bikneris, Chicago, IL, 
„Drauge” nuspirko brangių 
leidinių. Ačiū už mūsų lietu
viško knygyno aplankymą ir 
įvertinimą ten esančių knygų, 
jas įsigyjant.

x Orkestras „Nemunas” 
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-5141.

(sk)
x Lietuvių Operos „Perlų 

žvejų spektaklio, kuris bus ge
gužės 14 d., 3 vai. p.p., bilie
tai jau gaunami „Patria” par
duotuvėje, 2638 W. 71 st St., 
Chicago, IL, 60629, tel. 312- 
778-2100. „Patria” atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 3 
vai. p.p., išskyrus antradienius 
ir sekmadienius. Ten pat gau
nami ir autobusų bilietai į Mor
ton mokyklos auditorįją.

(sk)
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