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Lenkija nepakviesta 
į iškilmes Berlyne

Varduva, balandžio 11 d. 
(NYT) — Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos 50-osios sukak
ties paminėjimai gali Lenkijai 
sukelti tapatybės krizę, svars
tant kuriame paminėjime daly
vauti: Berlyne, Maskvoje, ar 
namie, rašo Jane Perlez „The 
New York Times” laikraštyje.

Prezidentaas Lech Walęsa 
norėjo būti Berlyne, bet jo 
nepakvietė kancleris Helmut 
Kohl. Jis tačiau buvo pakvies
tas į Maskvą, bet ten nenorėjo 
būti, tad neigiamai atsakė ru
sams ir paskelbė, kad liks 
namie. L. Walęsa, kuris 
neslepia neigiamų jausmų Rusi
jai, leido suprasti, kad niekas 
neturėtų atstovauti Lenkijai iš
kilmėse Maskvoje.

Bet ministras pirmininkas
Jozef Oleksy balandžio 10 d. pa
sakė, kad norėjo priimti asme
niškai gautą kvietimą vykti į 
Maskvą. Lenkijos spaudos agen
tūros pranešimu, Oleksy Antro
jo pasaulinio karo pabaigos ne
laiko Lenkijos okupacijos pra
džia.

Prezidento Walęsos atstovas 
spaudai tuoj pat apkaltino 
ministrą pirmininką, buvusį 
komunistą ir Lenkijos partijos 
Centrinio komiteto narį, noru 
vykti ten, kur jo politiniai 
polinkiai traukia.

Balandžio 11d. naujasis Len
kijos užsienio reikalų ministras 
Wladyslaw Bartoszevvski, kurį 
į šias pareigas paskyrė L. Wa- 
lęsa ir kuris per praėjusias ke
lias savaites turėjo panaudoti 
visą savo diplomatinį sugebė
jimą atitaisyti santykius su Vo
kietija už tai, kad ji nepakvietė 
Lenkijos prezidento į karo pa
baigos paminėjimą Berlyne, sto
jo ginti premjero.

„Pasirinkimas kelio į Vaka
rus, neprivalo turėti pasekmės, 
kad apleidžiami santykiai su ki
tais kaimynais, ir jei yra psi
chologinės priežastys, reikia pa
galvoti, kas būtų garbingiau iš 
Lenkijos požiūrio”, pasakė už
sienio ministras Bartoszewski. 
Premjero Oleksy dalyvavimas 
iškilmėse Maskvoje gegužės 9 
d., kuriose dalyvaus ir JAV pre
zidentas Bill Clinton, padėtų 
nuraminti Rusijos pyktį dėl

KGB paveldėtojai duodama 
plati galia

Maskva, balandžio 6 d. (AP) 
- Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin pasirašė dekretą, kuriuo 
duodamas naujas pavadinimas 
K.G.B. pakeitusiai įstaigai ir jai 
duodami labai platūs įgalioji
mai kovoti su organizuotu nusi
kalstamumu bei korupcija, pra
nešė šios įstaigos spaudos ats
tovas.

B. Jelcin balandžio 3 d. 
pasirašė dokumentą, kuriuo ši 
įstaiga dabar bus vadinama 
Federaline Saugumo Tarnyba ir 
jai duodami platesni įgaliojimai, 
pranešė šios įstaigos atstovas. 
Prezidento Jelcino raštinė tuo

prezidento Walęsos atsisakymo, 
aiškino Lenkijos užsienio mi
nistras.

Lech Walęsa, išreikšdamas 
nusivylimą, negavęs kvietimo į 
iškilmes iš Vokietijos, kurios 
invaziją į Lenkiją 1939 m. 
pradėjo Antrąjį Pasaulinį karą, 
pareiškė, kad Lenkijos aukos šio 
karo metu nėra deramai pripa
žįstamos. L. Walęsa taip pat 
netiesiogiai leido suprasti, kad 
Vakarų sąjungininkų paaukoji
mas Lenkijos sovietams Antro
jo Pasaulinio karo pabaigoje taip 
pat nebuvo atitinkamai įvertin
tas.

„Europa tebėra padalinta: yra 
„geresni” europiečiai ir „blo
gesni”, pasakė L.Walęsa, kuris 
bus Varšuvoje karo užbaigimo 
paminėjimo proga rengiamo 
veteranų parado „patronas”. 
„Antrojo Pasaulinio karo 
užbaigimo 50-osios sukakties 
iškilmių organizavimas vyksta 
su derybomis ir atsižvelgiant į 
dabartinių jėgų susiskirstymą”, 
sakė Walęsa.

Jo atstovas Leszek Spalinski 
balandžio 10 d. teigė, kad J. 
Oleksy elgiasi pagal senus 
įpročius. „Ministras pirmi
ninkas jau kurį laiką taikstėsi 
gauti kvietimą į Maskvą. Atsi
žvelgiant į ministro pirmininko 
politinę biografiją, galima pa
klausti: Ar leopardui įmanoma 
pakeisti savo taškus?”

Lenkijos užsienio ministras 
Wladyslaw Bartoszevvski, buvęs 
kalinys Auschwitz koncentraci
jos stovykloje, bandė įtikinti 
Vokietijos kanclerį Helmut 
Kohl pakeisti nuostatą nekvies
ti Lenkijos prezidento. Užuot pa
keitęs savo nuostatą, kancleris 
Kohl nutarė pakviesti W. Barto- 
szewskį pasakyti kalbą Vokie
tijos parlamente balandžio 28 
dieną.

Bet tai nepatenkino daugelio 
lenkų. „Lenkija, pagal nuken
tėjusių savo piliečių proporciją 
ir pagal nuostolį valstybiniam 
turtui, turėjo didžiausius nuo
stolius Antrojo Pasaulinio karo 
metu”, pareiškė Lenkijos vete
ranų reikalų ministras Adam 
Dobronski. „Man atrodo, kad 
prezidentas turėjo būti pa
kviestas į Berlyną”.

tarpu dar nebuvo pranešusi, 
kad prezidentas tą dekretą pa
sirašė.

Ši įstaiga, turinti 75,000 
tarnautojų, anksčiau vadinosi 
Federalinė Kontržvalgybos Tar
nyba.

„Mums palaipsniui buvo duo
dami vis nauji pavedimai, kaip 
kova su organizuotu nusikalsta
mumu bei gaujomis, su kontra
banda ir korupcija — fašistiniais 
elementais”, pasakė mąj. gen. 
Aleksandr Michailov balandžio 
6 d. Itar-Tass žinių agentūros 
korespondentui.

Naujasis dekretas duoda šiai

„Mirusio Jėzaus apraudojimas”

Dėl to, kad Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki kryžiaus mirties 
ir prisikėlė, ir mes žinome, jog galime su juo ramiai priimti viską 
net ir mirtį, nes būsime su juo ir prikelti. „Kaip Adome visi 
miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti” (1 Kor 15:21). Mūsų

Lorenzo Monaco
velykinis tikėjimas: Kristus, sunaikinęs nuodėmę ir mirtį, traukia 
ir mus į savo prisikėlimo pergalę ir garbę. Tad jo mirtis yra mūsų 
prisikėlimo vilties grūdas, beriamas į krikščioniško, kūrybingo 
gyvenimo dirvą, siekiant, kad į žemę ateitų jo karalystė.

Amb. Eidintas susitiko 
su Z. Brzezinski

1,600 Rusijos karių tebėra 
Latvijoje

Vašingtonas, balandžio 12 d. 
— Lietuvos ambasadorius Alfon
sas Eidintas balandžio 11 d. 
susitiko su Zbigniew Brzezinski, 
žinomu politologu, buvusiu JAV 
prezidento John F. Kennedy 
padėjėju, vėliau JAV preziden
to Jimmy Carter patarėju nacio
nalinio saugumo klausimais, 
Columbia universiteto (New 
Yorke) profesorium, George- 
town universiteto (Vašingtone) 
Strateginių ir Tarptautinių 
Tyrimų Instituto bendradarbiu.

Kaip praneša Lietuvos amba
sada, pokalbio metu buvo pa
liesti Baltijos valstybių sau
gumo klausimai, gerėjantys Lie
tuvos-Lenkijos dvišaliai san
tykiai, taip pat demokratinės 
visuomenės ir rinkos ekonomi
kos kūrimas pokomunistiniuo
se kraštuose. Taip pat buvo 
svarstyti ir paskutiniųjų rin
kimų į savivaldybes rezultatai 
Lietuvoje ir simpatijų kairė-de
šinė svyravimų priežastys, tauti
nių mažumų abiejose šalyse rei
kalai.

Lietuvos ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas supažindino 
profesorių su Lietuvos vidaus 
politine situacija bei užsienio 
politikos prioritetais ir pokalbio 
pabaigoje, padėkodamas už pa
rašytas knygas ir politinę 
veiklą, daug prisidėjusių prie 
Lietuvos laisvės bylos bei jos 
nepriklausomybės atkūrimo, 
įteikė profesoriui Zbigniew 
Brzezinski naujausią savo 
knygą „Aleksandras Stulgins
kis: Lietuvos prezidentas — 
Gulago kalinys” su dedikacija. 
Knygoje yra išsami knygos 
turinio santrauka anglų kalba.

agentūrai teisę turėti savo ka
lėjimų sistemą, infiltruoti 
užsienio šalių ar organizuotų 
nusikaltėlių organizacijas, kurti 
netikras įmones už kurių galėtų 
slėptis įstaigos agentai ir išrei
kalauti informacijos iš privačių 
įmonių. Naujoji agentūra taip 
pat kontroliuoja visas valsty
bines paslaptis ir užtikrina 
saugumą ginkluotosioms pajė
goms ir federalinei valdžiai, 
pranešė Rusijos žinių agentūra 
Interfax.

Prof. Z. Brzezinski užrašė am
basadoriui savo knygą „Out of 
Control: Global Turmoil on the 
Eve of the 21st Century”.

Pokalbio pabaigoje ambasado
rius pareiškė pasitenkinimą, 
kad prof. Z. Brzezinski priėmė 
kvietimą apsilankyti Lietuvoje. 
Aptartas ir jo susitikimų Vilniu
je tvarkaraštis. Prof. Zbignievv 
Brzezinski balandžio 29-gegužės 
1 d. dienomis lankysis Lietuvo
je,kur Vilniuje dalyvaus lietu
vių-lenkų konferencijoje „Nuo 
komunizmo į demokratiją” ir 
skaitys pranešimą. Prof. Brze
zinski ambasadoriui Eidintui 
pasakė, kad jis nepaprastai 
laukia susitikimo su nepri
klausoma Lietuva ir jos žmonė
mis, nes jaučia dideles sim
patijas lietuviams, kurie žiau
raus likimo buvo tiek ilgai lau
žyti ir gniuždyti, bet išliko 
savimi, stipria, patriotiška 
tauta.

Vilniuje numatyti šio žinomo 
JAV politiko susitikimai su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu, Lietuvos Sei
mo Užsienio reikalų ir Nacio
nalinio saugumo komitetų na
riais, užsienio reikalų ministru 
Povilu Gyliu, Seimo opozicijos 
vadu prof. Vytautu Landsber
giu, Vilniaus universiteto rek
toriumi Rolandu Pavilioniu.

Planuojama, kad Z. Brzezin 
ski viešnagės Lietuvoje metu 
dalyvaus laisvoje diskusijoje su 
Vilniaus universiteto studen
tais.

Seimo kontrolieriai
gavo virš 100 skundų

Vilnius, balandžio 10 d. (Elta) 
— Seimo Kontrolierių įstaiga 
jau yra gavusi daugiau kaip 
šimtą piliečių skundų, kurių 
dalis tiriama, o kiti — atmesti, 
pirmadienį spaudos konferenci
joje pasakė įstaigos vadovas 
Algirdas Taminskas. Ši įstaiga 
tiria valstybės įstaigas ir joms 
pavaldžių tarnybų pareigūnų 
veiklą.

Daugiausia skundų šiai kovo 
31 dieną pradėjusiai dirbti ins-

Ryga, balandžio 7 d. (NYT) - 
Septynis mėnesius po to, kai 
Rusija oficialiai baigė savo 
kariuomenės išvedimą iš Balti
jos šalių Latvijoje tebegyvena 
1,600 Rusijos karininkai, kurie 
buvo tuo metu oficialaus Rusi
jos kariuomenės išvedimo veiks
mų de facto demobilizuoti, rašo 
„The New York Times” likraš- 
tis.

Jų likimas kelia įtarimą kai 
kuriems latviams, kad šie 
karininkai laikomi Latvijoje 
kaip „penktoji kolona”, nors 
Maskva žada, kad jie išvyks šių 
metų pabaigoje.

„Netikime, kad jie nori čia 
taikiai gyventi po to, kai jie čia 
pusę šimtmečio mus okupavo”, 
pasakė Tserens Duksis, nese
niai Laisvės aikštėje Rygos 
miesto centre nešęs plakatą, 
skelbiantį: „Jokios pagalbos 
Rusijai, kol okupacijos daliniai 
nebus išvesti iš Baltijos šalių!”

Latvijos jautrumą šiuo klausi
mu dar labiau parodė tai, kad 
kovo mėnesį Latvijos imigraci
jos pareigūnai grasino depor
tuoti penkis tokius demobilizuo
tus karininkus, nes jie nepratę- 
sė laikino gyvenimo Latvijoje 
leidimų. Apie 800 karininkų ta
čiau atnaujino leidimus, lei
džiančius jiems Latvijoje gy
venti iki gegužės 1 d., pasakė 
imigracijos departamento direk- 
toriaus pavaduotojas Ūgis 
Sules. Bet, anot jo, neaišku, kas 
bus po balandžio 30 d., kai da
bartiniai leidimai išsibaigs.

„Mūsų tikslas nėra užvesti 
Sankcijas, bet priversti žmones 
laikytis Latvijos įstatymų”, jis

titucijai pateikta dėl nuosa
vybės atstatymo, privatizavimo 
ir žemės reformos. Pirmuosius 
penkis Seimo kontrolierius vy
riausybė paskyrė praėjusių 
metų gruodžio mėnesį, o jų atly
ginimai prilygsta Aukščiausio
jo Teismo teisėjų algoms. Du 
kontrolieriai tiria savivaldybių 
pareigūnų veiklą, vienas — 
valstybės institucijų ir joms 
pavaldžių tarnybų pareigūnų 
veiklą, kitas — karinių ir joms 
prilygintų įstaigų pareigūnų 
veiklą.

sakė, pridurdamas, jog tikrasis 
skaičius Latvijoje pasilikusių 
karininkų gali siekti net 4,000.

Praėjusią vasarą, Rusijai 
baigiant išvesti kariuomenę iš 
Baltijos šalių, 3,000 kariuome
nės išvyko iš Estijos ir 17,000 — 
iš Latvijos, tuo užbaigiant dau
giau, kaip pusę šimtmečio besi
tęsiantį sovietinės kariuomenės 
buvimą šiame regione. Didžiau
sios jos koncentracijos metu 
Sovietų Sąjungos karių Baltijos 
šalyse buvo 150,000. Pagal 
susitarimą su Maskva, visi 
kariai, kurių daliniai buvo 
demobilizuoti po 1992 m. sausio 
28 d., privalėjo apleisti šalį iki 
1994 m. rugpjūčio 31 dienos.

Teisingas Višegrado
šalių pavadinimas
Vilnius, balandžio 5 d. (LR) — 

„Lietuvos rytas” atspausdino 
paaiškinimą dėl teisingo Više
grado šalių pavadinimo, kuriuo 
dalinamės ir su „Draugo” skai
tytojais. „Draugo” pirmame 
puslapyje nuo pat pradžių šis 
pavadinimas buvo teisingai 
rašomas, jau pernai skaityto
jams paaiškinus šio pavadinimo 
kilmę.

„Lietuvos ryte” rašoma: 
„Skaitytojai teiraujasi, koks iš 
tiesų yra keturių Vidurio Eu
ropos valstybių — Čekijos, Len
kijos, Slovakuos ir Vengrijos — 
organizacijos pavadinimas. Šios 
valstybės yra vadinamos Više
grado grupe arba Višegrado ket
vertuku.

Šis pavadinimas atsirado 
tuomet, kai 1991 metų vasario 
15 dieną tuometinės Čekoslo
vakijos, Vengrijos ir Lenkijos 
vadovai Vengrijos Šiaurės 
miestelyje Višegrade (Višegrad) 
pasirašė sutartį dėl laisvosios 
prekybos organizacijos CEFTA 
įkūrimo.

„Taip pat vadinama kalvota 
teritorija Vengrijos Šiaurėje 
prie Dunojaus upės. Šių keturių 
valstybių organizacijos pavadi
nimas dažnai klaidingai kildi
namas iš Čekijos sostinės rąjono 
Višehrado pavadinimo ir dar 
kartais klaidingai rašomas Vy- 
šehrado grupė”.

Lietuva gavo JT 
paramą

New Yorkas, balandžio 10 d. 
— Jungtinių Tautų Plėtros 
Programos (UNDP) vykdomoji 
taryba balandžio 4 d. patvirtino 
pirmą šios programos remiamą 
projektą Lietuvai, praneša 
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
Jungtinių Tautų. Programoje 
numatyti Lietuvos ir* UNDP 
bendradarbiavimo tikslai ir 
būdai bei prioritetinės UNDP 
materialinės ir techninės pa
galbos Lietuvai sritys.

Pagal šią programą 1993-1996 
metais su UNDP pagalba turėtų 
būti įgyvendinti įvairūs projek
tai demokratijos plėtojimo, 
rinkos santykių vystymo, svei
katos apsaugos ir projektai 
kitose srityse už beveik mili
jonus dolerių.

Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Oskaras Jusys, 
pristatydamas programą pažy
mėjo, kad Jungtinių Tautų - 
UNDP atstovybės įsikūrimas 
Lietuvoje 1992 metais buvo sim
bolinis ir lieka politiškai svar
bus, tuo tarpu ir dėl to, kad ji 
palengvina Lietuvai galimybę 
pasinaudoti Jungtinėse Tautose 
sukauptais resursais, žiniomis 
ir patirtimi. O pateiktoji UNDP 
programa Lietuvai šią galimybę 
įkūnija konkrečių programų ir 
projektų pavidalu.

Opozicijai nepavyko
nušalinti Bernatonio

Vilnius, balandžio 7 d. (LR- 
AGEP) — Juozas Bernatonis lie
ka Seimo pirmininko pavaduo
toju, rašo „Lietuvos rytas”. Tai 
paaiškėjo balandžio 6 d. vyku
siame Seimo posėdyje, paskel
bus slapto balsavimo rezultatus: 
už tai, kad Juozas Bernatonis 
būtų atšauktas iš Seimo pirmi
ninko pavaduotojo pareigų, bal
savo 45 parlamentarai, prieš — 
8, vienas balsavimo lapelis buvo 
pripažintas negaliojančiu. 
(Seimo pirmininko pavaduotojui 
atstatydinti pagal Seimo sta
tutą reikia daugiau nei pusės 
visų Seimo narių balsų — ma
žiausiai 71 balso).

Juozą Bernatonį atstatydinti 
iš pirmininko pavaduotojo pa
reigų pasiūlė 36 Seimo opozici
jos atstovai, pareiškę, kad „J. 
Bernatonio pirmininkavimo 
Seimo posėdžiams būdai kelia 
nereikalingus konfliktus”, o 
pats J. Bernatonis „pasižymi 
arogancija ir šališkumu”.

KALENDORIUS
Balandžio 14 d^: Didys 

penktadienis; Tiburcijus, Vai 
rijonas, Maksimas, Liudvik 
Visvaldas.

Balandžio 15 d.: Didysis še 
tadienis; Petras, Gema, Ana 
tazija, Nastė, Vilnius, Vaidot

Balandžio 16 d.:Velykos; B 
nediktas-Juozapas, Kalista 
Bernadeta, Giedrius.

Balandžio 17 d.: Velykų pi 
madienis; Anicetas, Robertą 
Dravenis, Sigita, Skaidra. 13f 
m. Lietuva paskelbta krikšči 
niška.

Balandžio 18 d.: Velyk 
antradienis; Apolonijus, Eleut 
rijus, Totilė, Girmantė.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 15 d.

/PORTO/ ^APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE

I _

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, 45-sias Š. A. Lietuvių Spor
to žaidynes vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas”, 1995 m. gegužės 
19,20 ir 21 d., Clevelande, Ohio.

Pradinės registracijos duome
nimis, 45-se žaidynėse bus 
vykdomos šios sporto šakos: 
krepšinis, tinklinis, šachmatai 
ir kovinių šautuvų šaudymas. 
Anksčiau planuotos stalo teni
so varžybos nebus vykdomos dėl 
nepakankamo susidomėjimo.

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1976 
m. gimimo ir jaunesnių) ir 
moterų. Vyrų A ir B krepšinis 
numatomas pradėti penkta
dienio, gegužės 19 d. vakare ir 
tęsti šeštadieni ir sekmadienį. 
Moterų ir jaunių A krepšinis 
vyks tik šeštadienį ir sekma
dienį.

Tinklinis bus vykdomas vyrų 
ir moterų klasėse šeštadienį ir 
sekmadienį.

Galutinė krepšinio ir tink* 
linio komandų registracija 
privalo būti atlikta iki gegužės 
1 d. imtinai, pas žaidynių orga
nizacinio komiteto pirmininką 
Vidą Tatarūną, šiuo adresu; 
Vidas Tatarūnas, 18202 
Windward Rd., Cleveland, 
OH 44119. Tel. 218486-7916; 
Faksas: 216-486-5881.

Šachmatų pirmenybės vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, Dievo 
Motinos lietuvių parapijoje, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio. Tel. 216-5314239. Bus 
žaidžiama 4-rių ratų šveicarų 
sistema, du ratai šeštadienį ir 
du sekmadienį. Pirmo rato pra
džia — šeštadienį, 9:30 vai. ryto. 
Registracija — nuo 8:30 vai. r.

NETIKĖTAI ATSISVEIKINO 
STASYS MEILUS

Balandžio 1 d. naktį staiga 
suriko Stasys Meilus. Žmona 
Birutė jį pajudino ir pasakė, kad 
apsiverstų... Deja, Stasys 
nebepajudėjo — netikėtai, be 
didesnių vargų ir skausmų iš
keliavo amžinybėn, sulaukęs 76 
metų.

Liūdinčius paliko žmoną Bi
rutę, sūnų Vincą, dukterį Al
doną ir 5 vaikaičius, o tuo pačiu 
visą Š ALFAS sąjungą ir, aišku, 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
sportą.

Stasys Meilus pradėjo mokytis 
Marijampolės gimnazijoje, o nuo 
trečios klasės persikėlė į Kauną, 
kur baigė „Aušros” gimnaziją. 
Studijas pradėjo Kauno univer
sitete, o Vilniuje baigė chemijos 
mokslus. Chemiko darbą dirbo 
Nev Jersey valstijoje iki pen
sininko metų, o vėliau persi
kėlęs į Palm City, šiltoje ir 
saulėtoje Floridoje leido nerū
pestingas dienas.

Lietuvos ir užsienio lietuvių 
tportas neteko ramaus būdo 
?ero sportininko, ypač talen
tingo ir agresyvaus stalo teniso 
žaidėjo. Kauno LFLS klube pra
dėjo žaisti futbolą, bet greit 
išryškėjo kaip gero stiliaus puo
lėjas prie „ping-pongo” stalo. 
Nereikėjo ilgai laukti, kai 1938 
m. Lietuvos stalo teniso pirme
nybėse jis su Vladu Adomavi
čiumi laimi dvejeto meisterio 
titulą. Kitais metais jis jau 
žaidžia už Lietuvos rinktinę su 
Dzindziliausku ir Variakoju 
Pabaltijo varžybose. Latvija 
buvo įveikta 54, o Estija 5:0. Se-

Šachmatų dalyvių registracija 
— iki gegužės 13 d. imtinai, 
pas ŠALFASS-gos Šachmatų 
Komiteto vadovą Vytautą 
Nasvytį, šiuo adresu: Vytautas 
Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 
216-631-0210. Faksas: 
2169434485.

Kovinių, centrinio sprogiklio 
(Center fire) šautuvų šaudymo 
pirmenybės vyks šeštadienį, 
gegužės 20 d., ORCO karinėje 
šaudykloje, Geneva, Ohio. Pra
džia — 10 vai. ryto. Informacijos 
gaunamos pas ŠALFASS-gos 
Kovinių Šautuvų k-to vadovą 
pulk. Algirdą Garlauską, 
20550 Bali Avė., Euclid, OH 
44123. Tel. 216486-6987. Daly
vių registracįją prašoma atlikti 
pas pulk. Garlauską iki gegu
žės 13 d. Registracija bus pri
imama ir varžybų dieną, tačiau 
tokie dalyviai imasi rizikos dėl 
netikėtumų.

Krepšinio ir tinklinio varžy
bų tvarkaraštis, salių adresai ir 
kitos vėlesnės informacijos bus 
paskelbta po galutinės 
komandų registracijos.

Visi žaidynių dalyviai, tiek 
klubai, tiek ir individai, privalo 
būti atlikę 1995 m. ŠALFASS- 
gos metinę narių registraciją.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems sporto klubams. 
Dėl papildomų informacijų 
prašome kreiptis į org. k-to 
pirm. V. Tatarūną. Papildomi 
kontaktai: Algirdas Bielskus 
tel. 216486-0889 ir Arūnas 
Apanavičius tel. 216531-6995.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Stasys Meilus

kančiais metais ta pergalė buvo 
pakartota. Meilus dar atsto
vavo Lietuvai rungtynėse prieš 
Lenkiją Varšuvoje.

Pasitraukęs į Vokietiją, jis 
laimi pirmą lietuvių turnyrą 
Wiesbadene, baigmėje nugalė
damas savo buvusį partnerį V. 
Adomavičių. Po to su lietuvių 
rinktine laimi prieš Muencheno 
rinktinę su Vokietijos meisteriu 
Mauritz 5:4. Vėliau su B. Ga- 
runkščiu pasipuošia dvejeto 
perglėmis Bamberge ir Wup- 
perthalyje. Ir laimėjimų 
grandinę Vokietijoje 1947 
metais baigia laimėdamas tarp
tautinį turnyrą Muenchene ir 
lietuvių turnyrą Hanau.

Atkeliavęs į Ameriką, Meilus 
raketės neatsisakė. 1950 m. su 
tuo pačiu partneriu — V. Ado
mavičium Amerikos pirmenybė

Čikagos „Lituanica ’ krepšininkai, laimėję trečią vietą š.m. balandžio 1 ir 2 d. Detroite vyku
siuose ŠALFASS-gos seųjorų krepšinio rungtynėse. Kairėje — taurę įteikia Detroito „Kovo” pirm. 
Algis Rugienius. Greta Rimas Dirvonis, „Lituanica” vadovas. Rungtynes globojo ir pravedė Detroi
to „Kovas”.

Futbolas Lietuvoje
B. ZELKEVIČIUS - NAUJAS 

LIETUVOS FUTBOLO RINKTINĖS
VYR. TRENERIS

Vasario pabaigoje atėjo ne
laukta žinia, kad Lietuvos fut
bolo rinktinės vyr. treneris 
Algimantas Liubinskas atlei
džiamas, o jo vieton paskiriamas 
Vilniaus ,,Žalgirio-EBSW” 
klubo prezidentas ir treneris 
Benjaminas Zelkevičius. Šį žygį 
atliko Lietuvos Futbolo fede
racijos pirm. Vytautas Dirmei
kis ir LFF garbės prezidentas, 
Lietuvos Seimo Ekonomikos ko
miteto pirmininkas Vytautas 
Zimnickas. Abu jie išsakė nepa
sitenkinimus A. Liubinskui, ku
rio vadovaujama Lietuvos rink
tinė Europos futbolo čempionato 
atrankos turnyre savo grupėje 
turi 6 taškus ir stovi antroje 
vietoje, pralenkdama pasaulio 
vicečempionus italus.

Tokių LFF vadovų pasielgimu 
daug kas Lietuvoje bei užsienyje 
stebisi, ypač, kad nebuvę 
ryškesnių priežasčių tokiam 
žygiui. Šiuo reikalu pasisakė ir 
Lietuvos rinktinės vartininkas 
— komandos kapitonas Ginta
ras Staučė, šiuo metu žaidžian
tis Turkijoje. Jo pareiškimas 
Lietuvos spaudoje buvo trum
pas, bet aiškus: „Aš nežinau 
visų smulkmenų. Paprastai 
treneris atleidžiamas, kai 
komandai nesiseka. O mūsų 
rinktinė pernai laimėjo dvejas iš 
trijų išvykose žaistų Europos 
čempionato rungtynių, tačiau 
nutarta pakeisti rinktinės vyr. 
trenerį. Taip, matyt, gali atsi
tikti tik Lietuvoje”.

Įdomu, kad B. Zelkevčius jau 
antrą kartą pakeičia A. Liu- 
binską. Pirmą kartą tai įvyko 
prieš 10 metų, kuomet 1985 m. 
A. Liubinsko treniruojama Lie
tuvos reprezentacinė komanda 
„Žalgiris” (Lietuvos rinktinės 
oficialiai tada nebuvo) po pirmo
jo rato Sovietų Sąjungos pirme
nybėse buvo lentelės pabaigoje. 
Todėl tuo metu buvo norėta tre
nerio pakeitimu padėtį pagerin
ti ir tas pavyko. Tačiau dabar 
padėtis priešinga. Kai 1992 m. 
A. Liubinskas perėmė Lietuvos 
futbolo rinktinės vyr. trenerio 
pareigas, ši rinktinė gana gerai 
užsirekomendavo, ypač atranki
nėse Europos futbolo pirmeny
bėse.

se iškovoja antrą vietą, o New 
Jersey valstijos dvejeto čem
piono titulus jie abu laimi dvejus 
metus iš eilės. Pagaliau savo

BILIETAI PASAULINEI 
OLIMPIADAI 
ATLANTOJE

Remigijus Gaška, Lietuvos
Tautinio Olimpinio komiteto at
stovas pasaulinei olimpiadai, 
Atlantoje vyksiančiai 1966 me
tais, praneša, kad žaidynių At
lantoje organizacinis komitetas 
prašymus bilietams įsigyti pra-

stalo teniso karjerą Stas> Alei dės priimti nuo š.m. gegužės 1 
lūs apvainikuoja, kai su lietuvių d. Prašymų lapus ir smulkesnes 
komanda (Meilus, Adomavičius informacijas bus galima gauti iš 
ir Andrulis) trečią kartą iš eilės
iškovoja New Jersey valstijos 
varžybas.

Tad Stasys Meilus buvo vie
nas iš pačių sėkmingiausių Lie
tuvos stalo tenisininkų; jo 
laimėjimai puošia Lietuvos
sporto istoi įjos lupus.

Ilsėkis ramybėje gerą kovą su- 
kovojęs.

V.G.

Lietuvos rinktinei šių metų 
atrankinėse pirmenybėse tikin
tis sunkių išbandymų susitiki
muose su grupės lyderiu Kroa
tija ir pasaulio vicečempionu 
Italija, Liubinskas norėjo, kad 
Čekijoje būtų suruošta treniruo
čių stovykla, pasiruošti šiems 
svarbiems susitikimams. To, 
atrodo, nenorėjo LFF vadovai ir 
todėl nutarė atleisti vyr. trenerį 
Liubinską.

Įdomu, kad šį kartą apie A. 
Liubinską geruoju kalba ir nau
jas treneris B. Zelkevičius, 
anksčiau jį irgi kritikuodavęs. 
Dabar Lietuvos spaudoje iš
spausdintame pasisakyme Zel
kevičius teigia:

„Apie jo (A. Liubinsko) darbą 
kalba rezultatai — visi pripa
žįsta, kad jie labai geri. Žinau, 
kad Liubinskui būVo nelengva. 
Kaitaliojosi komandos admi
nistracija, daug nervų jam kai
navo kai kurių organizacinių 
klausimų sprendimas. Aš kelsiu 
griežtus reikalavimus, kad pa
šalinės problemos netrukdytų 
dirbti žaidėjams ir treneriams, 
o apie Liubinską, kaip apie 
rinktinės trenerį, galiu pasaky
ti tik gera”.

Iš šių žodžių matosi, B. Zelke
vičius žada dirbti rimtai, bet, 
kažin, ar tie ponai iš Lietuvos 
Futbolo federacijos jam netruk
dys dirbti, kaip trukdė A. Liu
binskui. O, be to, B. Zelkevičius 
ir toliau lieka „Žalgirio-EBSW” 
komandos vyr. treneriu. Tai ka
žin ar tas nekenks Lietuvos 
rinktinės vyr. trenerio pareigų 
sąžiningam vykdymui.

Pirmose šių metų rungtynėse 
dėl dalyvavimo Europos futbo
lo pirmenybių finale, vadovau
jant naujam treneriui Zelkevi- 
čiui, Lietuvos rinktinė kovo 29 
d. Vilniuje kovojo su Kroatija, 
viena geriausių Europos ko
mandų. Lietuviai čia išėjo nenu
galėti. Susitikimas baigėsi be

olimpiados sponsorių — Home 
Depot krautuvių ir Coca Cola 
parduotuvių. Informaciją teikia 
ir Bilietų centralė, kreipiantis 
telefonu (404) 744-1996. Užpil
dytus prašymų lapus, kartu su 
čekiu arba VISA kortelė® nume- 
i įu, patartina siųsti nedelsiant, 

nes dalinai nuo to priklausys 
pageidaujamu bilietų gavimo 
galimybė.

£ Nuotr. Ji Urbono

įvarčių ir buvo laimėtas vienas 
taškas.

Antrosios šių pirmenybių 
rungtynės prieš pasaulio vice
čempionus Italiją, vyks taip pat 
Vilniuje balandžio 26 d. Linki
me Lietuvos rinktinei sėkmės.

E. Šulaitis

Kab. 312-735-4477 
Raz. 705 244-0057 arba 705-245-6551

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6445 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKŪS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 West Ava., Orland Park
705-340-6100 

10 W. Martin, Napervllle
705-355-0770

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 700-057-0303

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

10505—127 St. ,
Lemont, IL 50430*
Tai. 015-723-0353

7500 W. Coltage Dr.
Palos Helghta, IL 50453

Tai. 705-351-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllla

Tel. (700) 590-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Macttcal Cllnlc 
15505 — 127 •!., Lamont, IL 50430

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (700) 257-2255

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

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

McHenry 815-344-5000. ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tol. 708-636-6500

.£ Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestcheater, IL 60153 
‘ Tdl. 708-531-1113

Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

•530 t. RMgMand Ava 
Chicago Pidga, IL 5641S 

705-635-5522 
4146 W. 63rd tt.

312-738-7705

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St , Chicago, IL
Tel. 312-730-0066

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tel. 700-302-4467

Kab. tai. 312-060-3105 
Namų 700-301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0740 Wea1 83rd Street
Vai pirmad ir ketvrld 3 v p p — 6 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Publiahed daily ezcept Sundays and Mondaya, legal Holidaya, the 

Tueadaya following Monday obeervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 
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Chicago, IL 60629.
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Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) >110.00 >60 00 >40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................ >55.00 >40.00 >30.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

7915 W. 171st
V V Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St.
Matteason, IL 60443

Tai. 708-740-0033
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Downera Grova, IL 80515

Tai. 708-960-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 6. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Priima „Medicare Aealgnment”. 
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4047 W. 103 01., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-0260

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p

6132 8. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 775-8»6» arba (312) 459-4441 

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 
Tai. (705) 598-0101 
Vai. pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija

172 Schlller tt., Elmburat, IL 00120 
700-941-2009

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais tai. 705-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kedzie, Chicago 60652 
Tai. 312-434 2123

Pirmd 2 v p p - 7 v.v., anlr 9 v r. -12, 
ketvd 12- 4 v p p , penktd 12-6 v.v.

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 606S2

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Oundaa Ava., Elgin, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Llala, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 770-2080 

Namų 708-440-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervlll'* '*-■-«*is 
1020 E. Ogdan Ava , Sulte 310, 

Napervllle IL 60503 
Tai. 700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą
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Jis Prisikėlė! Pieš. sės. Mercedes

IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ
KUN. V. RIMŠELIS, MIC

Mes gyvename, judame ir esa
me Dievo ir Jo sukurto pasaulio 
paslaptyse. Kodėl ir iš kur, ir 
kaip atsirado visi pasauliai, be
galinė erdvė ir visata, yra mums 
paslaptis. Girdime mokslinin
kus kalbant apie evoliuciją, bet 
kas pasakys, kas gi buvo tos 
evoliucijos, kitaip tariant, kas 
buvo viso judėjimo pradžioje? Ne 
iš šio pasaulio ateina žinia apie 
judėjimo pradžią. Ta žinia pasie
kia mus iš neprieinamos švie
sos, kurioje gyvena visų erd
vių Kūrėjas, mūsų vadinamas 
Dievu.

Prologe į Evangeliją pagal šv. 
Joną yra pasakyta: „Pradžioje 
buvo Žodis, tas Žodis buvo pas 
Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis 
pradžioje buvo pas Dievą. Visa 
per Jį atsirado, ir be Jo neat
sirado nieko, kas tik yra atsira
dę” (Jn. 1, 1-3). Mes jau žinome, 
kaip tą Žodį reikia vadinti. Jis 
yra Dievo Sūnus, kuris įsikū
nijo, kuris tapo žmogumi ir 
gyveno tarp mūsų. Tai yra Jė
zus Kristus, Žmogus iš Nazare
to. Savieji žmonės Jo nepriėmė. 
Šv. Povilas laiške Kolosiečiams 
rašo, kad Jis yra neregimo 
Dievo atvaizdas, visos kūrinijos 
pirmgimis (Kol. 1,1-10). Taigi 
Jis yra visa ko, kas sutverta, 
modelis, „nes Jame sutverta 
visa, kas yra danguje ir žemėje, 
kas regima ir neregima” (ibid. 
1,16).

Jeigu visa yra sutverta per Jį 
ir Jam — įsikūnijusiam Dievui, 
tai visas pasaulis yra sukurtas,

kad Dievo Sūnus jame įsikūny
tų ir gyventų tarp mūsų. Todėl 
mes turime iš paties Dievo duo
tą teisę pasaulyje judėti, gyventi 
ir būti. Klausiant, kodėl ir 
kokia priežastis buvo, kad at
sirado šis pasaulis ir jame žmo
gus, gauname atsakymą, kad 
pradžioje, ar, geriau tariant, 
Dievo amžinybėje buvo nutarta 
įsikūnyti.

Senojo Testamento Pradžios 
knygoje (1,31) yra pasakyta, kad 
Dievas peržvelgė viską, ką Jis 
sukūrė, ir rado, kad visa kūryba 
yra gera. Paskui seka pasako
jimas, kaip Dievas sukūrė pir
muosius žmones, Adomą ir Ievą, 
savo panašumu ir paveikslu. 
Mes dabar pasakytume, kad 
Dievas juos sukūrė Kristaus 
panašumu ir paveikslu, nes Jis 
yra visos tvarinijos pirmgimis 
(Kol. 1,15), visos žmonijos mode
lis. Gražiai pasakojama Pra
džios knygoje, kaip pirmieji 
tėvai buvo patalpinti rojuje. Bet 
tas gražus rojus ir visas pasaulis 
neilgai truko. Pirmieji tėvai 
Dievui nusikalto. Jo nepaklau
sė. Gan primityviai pateiktos 
žinios, kaip Dievas sukūrė pa
saulį. Įkvėptajam autoriui buvo 
svarbu duoti žinią, iš kur at
sirado tas mūsų pasaulis. Ieš
kant tiesos Šv. Rašte apie 
pasaulį, kuriame yra tiek blo
gio, tiek kančių, kraujo pralie
jimo, savaime ateina mintis, 
kad Dievo kūrybą sujaukė su
kurtieji Jo žmonės. Kalti 
žmonės, Dievo kaltinti negali

ma. Bet ar gali atsitikti kas 
gera ar bloga be Dievo žinios ir 
be Jo valios? Dangaus ir žemės 
Kūrėjas nebūtų Dievas, jei kas 
įvyktų be Jo žinios ir be Jo 
valios. Dievas gerbia žmogui 
duotą laisvę. Toje laisvėje kiek
vienas ir tobuliausias žmogus ar 
angelas be Dievo malonės gali 
išeiti prieš savo Kūrėjo valią. 
Dievas leidžia įvykti blogiui dėl 
didesnio gėrio.

Schopenhauer, vokiečių filoso
fas, svarstydamas apie žmonių 
kentėjimus, tvirtina, kad nieko 
nėra tikresnio, kaip bendroji 
tiesa, jog įvyko pasaulyje sunki 
nuodėmė, kuri sukūrė kentėji
mus. Pasakojimą apie pirmųjų 
tėvų nupuolimą jis vadina 
metafizine tiesa. Kentėjimai ir 
vargas šiame pasaulyje yra 
reikalingi. Esą, jeigu visas 
pasaulis būtų kaip rojus, laukai 
patvinę nuo medaus ir pieno, 
jeigu viskas būtų paruošta 
žmogui, nebūtų jokio rūpesčio, 
tai jis iš nuobodulio numirtų. 
Tada jis daugiau sau vargo ir 
kentėjimų sukurtų kaip dabar 
pasaulyje atrandame.

Šv. Tomas Akvinietis taip pat 
tvirtina, kad, jeigu pasaulis 
neturėtų jokio blogio, tai jis 
nebūtų toks tobulas. Jeigu 
nebūtų blogio, tai pranyktų 
visatoje grožis ir priežasčių 
esminė tvarka visatos dalyse.

Įsimąsčius į pasaulio buitį, 
atrodo, kad mūsų žemėje vyksta 
didinga dieviška drama, kurio
je ir mes dalyvaujame. Didieji 
dramų, operų kūrėjai leidžia 
veikėjams dalyvauti blogio ir 
gėrio įtampoje. Kitaip jos mūsų 
nežavėtų. Taigi ir gilaus pro
tavimo filosofai, ir teologai 
kalba kaip stebėtojai tos dieviš
kos dramos, kuri vyksta šiame 
pasaulyje. Jie kalba pagal šio 
pasaulio standartus.

Bažnyčios Tėvai betgi, įskai
tant ir šv. Tomą, kalba apie 
pasaulių atnaujinimą, kuris atė
jo iš paties Dievo. „Juk mes 
žinome*, kad visa kūrinija iki 
šiol tebedūsauja ir tebesikanki
na. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, 
kurie turime dvasios pradme
nis, — ir mes dejuojame, lauk
dami įsūnijimo ir mūsų kūno at
pirkimo. Tuo tarpu mes esame 
išgelbėti viltimi” (Rom. 8, 
22-24).

Pasaulio atnaujintojas ir 
atpirkėjas atėjo jau prieš du 
tūkstančius metų, bet mes Jo 
vis dar laukiame, nes mūsų 
kūnas galutinio atpirkimo ne
gavo. Jis dar nėra prisikėlęs iš 
numirusiųjų į amžiną gyveni
mą. Šiame pasaulyje mes esame 
tik piligrimai, esame keleiviai, 
labai sparčiai beskubą į amžiną
ją paskirtį.

Kai Kristus kalbėjo apašta
lams apie daugelį buveinių savo 
Tėvo namuose ir kad Jis eina 
jiems vietos paruošti, ir kad jie

jau žino tą kelią, apaštalas 
Tomas prabilo: „Viešpatie, mes 
nežinome, kur Tu eini, tai 
kaipgi žinosime kelią? (Jn. 14,5). 
Tada Jėzus jam pasakė: „Aš 
esu, kelias, tiesa ir gyvenimas” 
(ibid. 14,6).

Kristaus kelias yra Dievo ke
lias, kuriuo Jis atėjo iš nepri
einamos šviesos atnaujinti 
pasaulio — išlaisvinti žmonijos 
iš nuodėmės vergijos. Sukurti 
visus pasaulius — dangų ir žemę 
— reikėjo Dievo Žodžio ir Jo 
valios, bet atnaujinti pasaulį — 
atkurti naują žmogų — reikėjo 
Dievo Sūnui kentėti ir numirti. 
Tai yra didžiausia paslaptis, 
kad visagalis Dievas, tapęs 
žmogumi, pasidarė bejėgis. 
Žmonijos istorijoje nerasime nė 
vieno žmogaus, kad būtų taip 
išjuoktas, išniekintas, nuplak
tas, nukryžiuotas, kaip Kristus, 
tikras Dievas ir tikras Žmogus.

Atrodo, kad žmonija atsiker- 
šijo Dievui, Jį nuplakdama ir 
paskui nukryžiuodama dėl tos 
Jo tvarkos sukurtame pasauly
je. Kristus, būdamas visagalis, 
nesipriešino ir neapsigynė nuo 
kankintojų ir budelių, kurie jį 
nukryžiavo. Žmogaus prote nesu
derinamos dvi sąvokos: Dievas 
ir Jo kūryboje blogis. Kai žmo
gus mato nekaltus vaikus ken
čiant, kai ištisos tautos visais 
amžiais nuo karo, maro ir bado 
žūsta, tai ateina daug kam min
tis, kad gal Dievo visai nėra. 
Kai Pilotas tylinčiam Kristui 
pasakė, jog jis turi galią Jį

TRILYPIO PRISIKĖLIMO ALELIUJA!

Pergyvenę Gavėnią, staiga apsižiūrime, kad štai ir Velykos, Kris
taus Prisikėlimo šventė. Nors niekas tikrosios Velykų prasmės ne
paneigia, dažnai daugiau pabrėžiama komercinė šios šventės pusė, 
todėl turime nuolat prisiminti, kad Velykos yra svarbiausia iš visų 
metų bažnytinio kalendoriaus švenčių. Tai šventė, iš kurios 
išplaukia visos kitos, o kiekvienas metų sekmadienis tampa tam 
tikra prasme Velykomis.

Galima sakyti, kad Velykos yra trilypio prisikėlimo šventė: 
simboliškoji gamtos pavasari; istorinė Palestinoje; dvasinė 
Bažnyčioje ir kiekviename iš mūsų. Verta bent trumpai pamąstyti 
to trigubo prisikėlimo prasmę, kai dar kartą priartėjome prie 
Velykų.

1. Koks nuostabus vaizdas kasmet atsiveria prieš mūsų akis, 
kai gamta atbunda iš žiemos miego! Kaip pasikeičia laukai ir gi
rios, šiltiems pavasario vėjams juos išlaisvinus iš sniego ir ledo 
dangos, o medžiai ir krūmai vėl apsipila žaliais pumpurais.

2. Per Kristaus Prisikėlimą vėl išgyvename žūtbūtinę gyvybės ir 
mirties kovą, kai šviesa ir tamsybė grumiasi dėl pergalės. Laimi 
Kristus! Kiekvienos Velykos iš naujo paliudija Kristų — Išganytoją, 
mirties Nugalėtoją, visų Vilti!

3. Panašiai, kaip pavasaris atneša naują gyvybę gamton, taip 
Velykos suteikia atsinaujinimą Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. 
Velykos yra visų mūsų bendras atgimimas Dievo vaikais.

Visai „Draugo” šeimai: administracijai, redakcijai, darbuo
tojams, bendradarbiams, skaitytojams linkiu, kad trilypis 
prisikėlimas skambėtų kaip triskart galingai aidintis aleliuja:

I žemę grįžo pavasaris, aleliuja!
Viešpats užbaigė atpirkimo darbą, aleliuja!
Mūsų sielos iš naujo prisikėlė, aleliuja!
Visų Tėvų marijonų vardu linkiu linksmų Velykų 

Prisikėlusiame Viešpatyje.
Kun. Donald Petraitis, MIC

Provincijolas

išlaisvinti ir nukryžiuoti, 
Kristus prabilo ir tarė, kad jis 
neturėtų tos galios, jeigu ji jam 
nebūtų duota iš aukščiau.
Taigi toje iš aukščiau duo
toje tvarkoje pats Dievas tu
rėjo kentėti ir numirti, kad 
įvyktų visos žmonijos atpir
kimas. O Kristus garbingas 
prisikėlimas iš numirusiųjų 
mums rodo Jo pergalę prieš 
visas šiame pasaulyje blogybes, 
kuriuose labiausiai viešpatauja 
mirtis. Taigi ne veltui žmogus 
kenčia ir miršta. Pagal Kristaus 
pasakymą, ir grūdas turi apmir
ti, kad atneštų savo vaisių. 
Žmogus kenčia ir miršta, kad 
garbingai prisikeltų amžinam 
gyvenimui.

Dievas yra visada kūrėjas. Jis 
sukūrė iš nieko visą pasaulį. At
naujindamas pasaulį, Jis iš mir
ties kuria nemirtingumą, iš 
žaizdų gydymą, iš nukritimo 
atsikėlimą, iš kančios ir nusivy
limo džiaugsmą ir pasitikėjimą. 
Dievas veikia visada didingai ir 
nuostabiai prieštaravimų ir 
įtampos pasaulyje, kad būtų 
žinoma, jog Jis yra visagalis ir 
tik Jis vienas gali veikti, kaip 
Jis nori ir kaip Jam patinka.

• Telšių kunigų seminarijos 
salėje vasario 28 d. iškilmingai 
buvo įteikti diplomai 28 Aukš
tesniosios katechetų mokyklos 
absolventams. Prieš diplomų 
įteikimo ceremoniją Telšių 
katedroje šia intencija buvo 
aukojamos šv. Mišios.

Teaidi Jums 
Viešpaties trimitai!

Vos spėjo pasibaigti užsiliku
sių kalėdinių prekių išpardavi
mai, tuščiose parduotuvių len
tynose sutūpė pliušiniai zuikiai, 
spalvotų, tuščiavidurių kiau
šinių stirtos ir saldainiai — 
neįsivaizduojamos gausybės sal
dainių, išraitytų įvairiausiomis 
formomis, išmargintų akį pa
gaunančiais popieriukais. Visa 
ta „prekių epidemija” — tik
riausias ženklas, kad kažkur, 
nors dar gan tolimoje ateityje, 
Velykos. Nereikia nei mūsų 
poetų pranašauto „pietų 
vėjelio”, nei Velykės dažomų 
margučių geriems vaikučiams. 
(Kažin ar šiandieninis vaikas 
per daug džiaugtųsi tikru kiau
šiniu, nors ir dailiai numar
gintu, nors ir mylinčių rankų 
padovanotu?) Visa mūsų 
Velykų ruoša gerokai iš anksto 
pasirūpina prekybininkai. 
Laimė, kad Velykos — ne Kalė
dos, ir nereikia klausyti vis tų 
pačių dainų, giesmių, muzikos.

Nenoromis pradedame ilgėtis 
„senų gerų laikų”, kai tikrosios 
Velykų reikšmės neužtroškin- 
davo pliušiniai kiškiai ir pin
tinės saldumynų, o didžiausia 
mylimiems asmenims dovana 
buvo kruopščiai vašku išrašytas 
ar sumaniais raštais išskuti- 
nėtas margutis. Po septynių 
Gavėnios savaičių rimties Kris
taus Prisikėlimo džiaugsmas 
būdavo toks begalinis, kad net 
saulė, tekėdama Velykų rytą, iš 
to džiaugsmo šokinėdavo...

Tikrai nuostabu, kad lietuviai 
taip giliai suvokė Velykų pras
mę, nors jie vėliausiai iš visų 
Europos tautų įsijungė į krikš
čioniškąją šeimą. Galbūt dėl to, 
jog mūsų šalis dažnai turėjo iš
gyventi vargus, kančias, sve
timųjų priespaudą, jos gyven
tojai suprato ir pamilo kenčiantį 
Dievo Sūnų, žinodami, kad ke
lias į Golgotą veda ne į mirtį, o 
į prisikėlimą. Giedodami 
Velykų ryte „Linksma diena 
mums nušvito”, pasisemdavo 
naujos vilties, kad ir jų žemiš
kieji vargai užsibaigs pergale 
Viešpatyje.

Vos kelioms dienoms likus iki 
Velykų, daugelyje parduotuvių 
pakvimpa lelijos. Jų skaisčiai 
balti žiedai, lyg Viešpaties tri

• Telšiuose vasario 16 d. 
buvo pakiliai paminėta Lietu
vos valstybės atkūrimo diena. 
Koncelebracinėms šv. Mišioms 
Telšių katedroje vadovavo vys

Danutė Bindokienė

mitai, skelbia džiaugsmingą 
žinią: Velykos jau čia pat. Iš 
tikrųjų niekas negalėtų parink 
ti simboliškesnės gėlės Viešpa
ties Prisikėlimo šventei. Galima 
įsivaizduoti, kad velykinė leli
ja stebuklingu būdu pirmą 
kartą pražydo Palestinoje, prie 
„uoloje iškalto kapo, kuriame 
dar niekas nebuvo palaidotas”, 
o tik Jėzaus kūnas. Kai pirmojo 
Velykų ryto aušros spinduliai 
paglostė kareivių ir minios su
tryptą žolę prie kapo angos, 
įvyko stebuklas: suvytę jos stie
beliai staiga pakilo tūkstančiais 
baltų žiedų, tarsi begarsių 
trimitų, skelbiančių visai žmo
nijai, visiems amžiams, kad 
Dievo Sūnus nugalėjo mirtį. 
Žinoma, tai tik vaizduotės 
šuolis, o eilių eilės vazonų su 
baltomis lelijomis šiandien par
duotuvėse atsiranda darbščių 
daržininkų dėka. Tačiau ta 
„prekė” vaizdžiai išryškina 
Velykų simboliką.

Mes nuolat skubame, skrie
jame kažkur pirmyn, kartais 
net patys nežinodami kodėl. 
Užkalbinus pažįstamą ar nepa
žįstamą, nejučiomis išsprūsta 
nusiskundimas: „Viskas būtų 
neblogai, tik baisiai laiko trūks
ta”. Dienos, savaitės, mėnesiai 
blyksteli pro šalį, lyg važiuo
tume pasiutusiai greitu trauki
niu ir pro jo langą spėtume 
pamatyti tik susiliejančių vaiz
dų bei spalvų juostą. Nepaisant, 
kad Gavėnioje Bažnyčia mėgina 
skubančią kasdienybę bent kiek 
pristabdyti ir siūlo susimąstyti 
apie amžinąsias vertybes, retai 
kas tą pasiūlymą priima. Net ir 
Velykos — ta viena vienintelė 
diena — per greitai praeina. 
Bepigu anksčiau, kai lietuviai 
tris dienas Velykas švęsdavo: 
užteko laiko ir pasimelsti, ir 
pasisvečiuoti, ir su savo šeima, 
artimaisiais pabendrauti.

Kadangi kiekvieną „Draugo” 
skaitytoją, bendradarbį, rėmėją, 
darbuotoją laikome savo arti
maisiais, savo gražios, plačios 
šeimos nariais, tad trokštame 
Viešpaties Prisikėlimo šventę 
švęsti kartu su jais. Žinodami, 
kad tai neįgyvendinamas 
troškimas, su meile ir nuošir
dumu visiems tariame: „Sveiki, 
sulaukę šventų Velykų”.

kupas Antanas Vaičius. Pamal
dose dalyvavo kunigų seminari
jos auklėtiniai, organizacijos, 
šauliai, savanoriai, daug tikin
čiųjų, ypač jaunimo.

IS IPATELIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Viršininkas tekštelėjo atsineštu pagaliu per pentį.
— Mušk kaip reikiant! — jau net šūktelėjo 

tardytojas.
— Mušiu, mušiu! — atsiliepė tas. — Pirmą sykį taip 

tik tam, kad ašmenys įkibtų, — ir užsimojęs jau tvojo 
kaip reikiant. Sykį, kitą, trečią. Koja traškėjo skilo. Kai 
suvarė visą kirvį, ji perskilo ligi pat stalo apačios, ir per 
plyšį buvo galima matyti, kad viduje nieko nėra, jokios 
kiaurymės, vienas tik sveikas šviesus medis.

— Ta nekiaura, — jau iš tolo metęs akį, pasakė virši
ninkas, bet tardytojas pasilenkęs apžiūrėjo ir nieko 
nepasakęs pamėgino ištraukti kirvį.

Kirvis buvo taip įstrigęs, kad vienas nė pajudinti 
negalėjo. Prišoko viršininkas, ir abu sukibę ištraukė. 
Užstatė ant paskutinės kojos. Ta skeliama iš karto skilo 
tiesiai per vidurį, bet netoli staiga pasuko į šoną 
(buvo išpjauta iš kreivo medžio) ir užlūžo ties pirmuoju 
įtekinimu, ties ta vieta, kur pirmoji koja atsisuko.

— Aha! — pašoko su džiaugsmu tardytojas, numetė 
kirvį ant grindų ir ėmė tąsyti užlūžusią kojos pusę. 
Prišoko ir viršininkas. Abiejų suimta kojapusė nulūžo. 
Nulūžo, ne atsiskyrė: jokios slėpyklos nebuvo nė toje ko
joje.

Tardytojas apgraibė nulūžimo vietą, atsitiesė, išsi
ėmė iš kelnių kišenėlės laikrodį, pažiūrėjo.

— Gana, mums laikas, — tai pasakė viršininkui ir 
pasuko į duris. Viršininkas lyg dar norėjo imti į sieną

atremtą pagalį, su kuriuo mušė, bet sumetė, kad nebė
ra kada, ir žengė paskui tardytoją. Tas iš tarpdurio 
atsisukęs metė akis į mane ir pasakė:

— Mudu dar pasimatysim.
Išėję susėdo į brikelį ir išdardėjo. Pradžioj brolio 

keliuku, paskum į vieškelį. Žiūrėjau pro langą, galvon 
lindo Ipatėlio Amerikas ir tas čia pasišvaistęs. Anas, iš 
prastų žmonių sąmonės išaugęs, atrodė daug gudresnis 
— išdailintas, įmantrus, todėl anam reikėjo net si
dabrinės kulkos, o tam? Tam gal nieko. Tas greičiau
siai ir pats savo kvailam šiurkštume kada nors nuskęs. 
O jeigu ir nenuskęs, tai negyvai užsiris. Bet ar visi savo 
kvailumu paspringsta?

Pajutau, kaip darosi durys. Įėjo brolis.
— Ką jie čia? Maniau, kad namą griauna, — pasakė 

ir išplėtė akis. — Stalą? Kaip jiems tas užkliuvo.
— Pistoleto ieškojo, — šyptelėjau.
— Pistoleto? Stale? Ar jau iš galvų išsikraustė.
Papasakojau, kaip iš manęs reikalavo pistoleto, 

kurio neturėjau, kaip atsuko stalo koją ir ką joje rado, 
kaip mėgino atsukti kitas.

— Kad ir tu... Kodėl nesakei? Naganas, mačiau, dar 
tebesi mėto klėty . Gal jau ir surūdijo, bet būtum 
atidavęs, ir būtų ramybė, — lyg ir subarė brolis.

Nesupratau, apie kokį „naganą” jis kalba. Tik kai 
paaiškino, teatsiminiau,kad per pirmąjį karą, vokiečių 
užkluptas rusų karininkas jį paliko. Tėvas paslėpė. Kai 
rusai porai mėnesių vokiečius nustūmė atgal, laukė, gal 
karininkas ateis ieškoti, bet neatėjo, taip pistoletas ir 
pasiliko. Kiek buvo šovinių brolis su tėvu iššaudė, o 
paskum taip sau, be jokios naudos, gulėjo ir dabar 
tebeguli.

— Reikėjo atiduoti, kai paskelbė, — pasakiau.

— Kad nė į galvą neatėjo. Net neatsiminiau, kad 
jis dar tebesimėto. Atnešiu, — pašoko.

— Geriau nė į galvą neatėjo. Net neatsiminiau, kad 
jis dar tebesimėto. Atnešiu, — pašoko.

— Geriau nenešk. Bet ir namie nelaikyk. Išeidamas 
pasakė, kad pasimatysim. Ko gera ryt ar poryt sugrįš 
su visu būriu ir visą sodybą apvers. Ar ne klaidą padarei 
įpiršęs man seklyčią? Dabar per mane ir pats ramybės 
neturėsi. Būčiau kur nors toliau apsigyvenęs, gal nei 
manęs, nei tavęs nebūtų tampę.

— Manęs netampo ir greičiausiai netampys. Kiek 
žemės norėjo atimti, atėmė. Ko daugiau jie gali norėti. 
Gal ir tave užmirš. Ko norėjo, nerado. Pasikarščiavo, 
pasidraskė, karštis ir praeis. Kaip vištai perekšlei, — 
šyptelėjo ir tuoj pridūrė: Bet sakyk, kur geriausiai jį būtų 
kišti.

— Ką? — nesupratau, apie ką brolis kalba.
Šmėstelėjo, lyg kalbėtų apie tą karštakošį vyruką.
— Tą prakeiktą naganą.
— Kur tik nori, tik nelaikyk namie. Galėtum užkišti 

daržinėje už gegnės, bet kas jam uždraus ateiti su būriu 
bernų, viską apversti net ir stogus nuplėšti. Tokiam 
gaują tokių pat nesunku būtų surinkti. Gal tam ir išlėkė. 
Griauti visada lengviau. Kai kam net smagu. Revoliu
cijos pradžioje tokių pasismaginimų Galicijoje pats 
mačiau. Padėk pastatyti stalą, noriu pabaigti rašyti, ką 
rašiau, o paskum žiūrėsiu.

Pastatėm. Stalas stovėjo, kaip stovėjęs, tik nereikėjo 
žiūrėti į sudarkytas kojas. Iš už stalelio ištraukiau pabi
rusius lapus.

— Nepamatė? — kiek nustebo brolis.
— Neieškojo. Ne tas jam rūpėjo. Jeigu būtų žinojęs, 

ką rašiau, būtų kitaip buvę, bet dabar net pats nuo stalo

numetė, kad nesipainiotų. O tu su tuo naganu negaišk, 
— įspėjau brolį. — Ką žinai, kada sugrįš. Gal dar ir 
šiandien.

Kai atsisėdau surašyti, kas per tą nežmoniškai 
ištįsusią valandą seklyčioje vyko, brolis išėjo turbūt 
nagano slėpti.

Pasilikęs skubinau surašyti viską, kaip buvo ir vis 
sukau galvą, kur reikės paslėpti. Žinojau, kad čia 
negaliu. Ginkdie, raštų papaistymą apie sidabrinę kulką 
Stalinui ir kitiems jo didiesiems nebūtų gyvenimo nei 
man, nei broliui, gal net visai giminei. Nepasakysi, kad 
čia tik taip pajuokauta. Jutau, kad brolis gali pasisiū
lyti paslėpti, bet negalėjau jo painioti. Galėjau mokykloje 
kur nors užkišti, galėjau net mokytojams nepaminėti, 
bet kažin, ar ir mokykla bus nuo kratų saugi. Jie ir ten 
gali nueiti mano pistoleto paieškoti. Ten juk taip ilgai 
joje gyvenau. Tada atsiminiau, kad per karą Deveikių 
kluone rusai buvo pasistatę dvi patrankas ir šaudė į 
vokiečių pusę, o kai išlėkė, paliko krūvą gilzių. Deveikis 
visas surinko ir sukrovė peludės kampe po pelais. Net 
vokiečiams, kai rinko varį ir žalvarį, neatidavė. Kai aną 
dieną nuo milicijos viršininko pasilikau, viena dailiai 
nublizginta stovėjo ant stalo su gėlėmis. Nemaniau, kad 
jis neturėtų ir daugiau kur užmestų. Į tokią sukištų ir 
kuo nors gerai uždarytų popierių jokios pelės ir niekas 
kitas nesugraužtų. Net ir laikas kažin ar ką padarytų, 
o kur paslėpti Deveikis tikrai ras. Jeigu ne jis, tai rasiu 
ir aš. Jeigu ne kitaip, tai nunešiu į mišką ir užkasiu 
kokioj žinomoj vietoj, kur nors prie žymaus medžio, kad 
ir šalia to beržo, kurį anais metais perkūnas trenkė.

(Bus daugiau)
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ALELIUJA!

(Neužmirštamos Velykos Lietuvoje)

VYTAUTAS A. D AMBRA VA

tus ryšulėlius su velykiniais 
valgiais.

Po valandėlės vėl visais ke
liais rieda įsismaginę vežimai, 
o takais ir keleliais pasišokinė
dami grįžta vaikai. Ir rodos jau 
iš tolo šviečia sodybos, boluoja 
smėliu naujai nubarstyti take
liai, akį traukia sutaisytos 
lysvės.

Trobų vidus blizga. Vienoje 
kertėje stovi balta lino staltiese 
užtiestas stalas, o ant jo velyki
niai valgiai: su tradiciniu par
šiuku, kumpiu, paukštiena, ska
niai kvepiančiais pyragais ir ki
tais skanumynais. Vaikų akys 
nenuslįsta prie gausybės kiškio 
dovanų — margučių.

Pašlakščius švęstu vandeniu 
Velykų stalą ir sukalbėjus mal
dą, visi sėda iškilmingų pusry
čių. Po ilgo Gavėnios pasniko 
visi valgo, kiek širdis geidžia. 
Čia pat prasideda margučių mu
šimas. Ypač raginama neat
silikti su kumpiu — žiūrėti, kad 
trečiai dienai liktų tik kaulas, 
kurį, nunešus galulaukėn, būtų 
galima užkasti, kad, gink Dieve, 
vasarą ledai javų neišdaužytų.

Po pusryčių prasideda kitos 
nesuskaitomos linksmybės. 
Vieni muša kiaušinius, ieškoda
mi stipriausio, kiti jais maini- 
kauja, ritinėja ar plukdo love
liuose ant ežero. Vėl kiti skuba 
į kluonus ar sodus pasisupti įtai
sytose sūpynėse. Lalauninkų 
būriai eina per kaimus, su gies
mėm ir dainom viliodami kiau
šinius, merkdami akį mergi
nom, krėsdami išdaigas. Pievom 
ir kloniais skamba dainos, muzi- 
ja ir juokas.

Į pavakarį atbilda vežimas su 
marškomis uždengtu kubilu 
vandens. Smalsuolių būriai 
seka vežimą, prašydami parody
ti, ką gi jie ten gabena. Tada 
vežėjai nuima nuo kubilo marš
kas ir, paėmę kaušą vandens, 
šiūptelia. Kiek tada juoko. Žino, 
kad daugiausia vandeniu aplie
tas, turės gerą sveikatą, susi
lauks Dievo palaimos.

Saulei pasislėpus, dar ilgai 
džiūgauja lietuviškasis kaimas, 
o senieji kalbasi apie naują sėją. 
naują vasarą ir naują derlių. 
Širdyse nauja viltis — Kristus 
prisikėlė.

Aleliuja!

Nuo apyaušrio dundėjo sun
kūs vario būgnai. Jie budino 
žmones, kėlė ramiai snaudusį 
pavasarį. Jų garsas pasitiko 
bažnyčion beskubančius: va
žiuojantieji dar greičiau 
suragino arklius, pievų take
liais ar paupiais traukiantieji — 
žingsnį paspartino.

Jau brėško.
Bažnyčia pilna žmonių. Dau

gelis visą naktį čia praleido. 
Budėdami ir laukdami. Ten, 
prie šalutinio altoriaus, stovi 
uniformuoti kariai, vaizduoda
mi Romos sargybinius. Čia pat 
ilsisi drobulėn suvyniotas Kris
tus, o viršuj, gėlėse, skęsta 
Švenčiausiasis.

Pro plačiai atvertas bažnyčios 
duris nesulaikomai veržiasi 
žmonių srovė. Prie altoriaus 
neramiai sukinėjasi vaikai, dai
rydamiesi tai į karste gulintį 
Kristų, tai į zakristijos duris, tai 
į vargonus, kurie atrodo lūš, ne
išlaikydami choristų ir visos 
apylinkės muzikantų, susinešu
sių dūdas, klarnetus ir smui
kus, kad tik „visokia dvasia 
galėtų pagarbinti Viešpatį”.

Suskamba varpelis. Žilagalvis 
kunigas, apsisiautęs sniego 
baltumo kapa, skuba prie prisi
kėlimo laukiančio Kristaus. 
Žmonės, kaip vienas, siūbteli 
ton pusėn. Vėl, kaip kiekvienais 
metais, vienam paduodama neš
ti mirtį ir nuodėmę nugalėjusio 
Kristaus stovy lėlė, kitam kry
žius, perjuostas raudona stula, 
trečiam Velykų žvakė.

Kunigas prisiartina prie alto
riaus. Prisikėlimo valanda čia 
pat. Po akimirksnio jis, laikyda
mas rankose monstraciją, at
sisuka į žmones. Aleliuja! Visa 
Bažnyčia sugaudžia galinga per
galės giesme: „Linksma diena 
mums nušvito”.

Ši giesmė džiaugsmu tvindo 
visų širdis. Šioji galingoji 
giesmė, kuri veržiasi giliai iš 
žmonių krūtinių, kuri gaudžia 
vargonais, skamba trimitais, 
verkia smuikais... Procesijai 
išslinkus šventoriun, ją trenks- 
mingai pasitinka būgnai ir 
patekančios saulės spinduliai. 
Velykinės giesmės ritmui prita
ria ir varpai, aidėdami kloniais. 
Už varpinės sproginėja paraku 
užtaisytos beržo kaladės.

Aleliuja!
Ir niekad, rodos, nejuto sena

sis varpininkas tiek savy jėgos, 
kaip šį rytą. Lyg ją savo rankose 
būtų laikęs. Lyg jis būtų davęs 
ženklą nubust rytui, atgimti pa
vasariui, čiulbėti paukščiams ir 
visas pievas saulės spinduliais 
nužerti.

Giesmės žodžiais žmonės guo
džiasi ir raminasi. Dažnas 
nesupranta, ko jam visu kūnu 
eina šiurpas, ko rieda skruostais 
ašaros. Ko liūdna ir graudu šioje 
pergalės procesijoje? Kiekvienas 
tačiau junta, jos tai ne sielvar
to, o džiaugsmo ir vilties ašaros.

Ir kai procesija, apėjusi kartą 
aplink šventorių, grįžta bažny
čion, visi nušvitusiais veidais 
klausosi Aušrinės, paskui Mi
šių, pamokslo — ir velykinių 
giesmių.

Po pamaldų jie pasipila į šven
torių, spausdami pažįstamųjų 
rankas, bučiuodami juos ir per
duodami linkėjimus, kuriuos 
byloja širdis, o šypsenas dar 
labiau nuskaidrina jau aukštai 
pakilusi saulutė.

Jaunimas, nebetverdamas 
smalsumu, skuba prie vežimų, 
rausdamiesi šiene suslėptų įvai
riaspalvių margučių ir čia pat, 
kalendami į dantis, tikrina, kie
no stipresnis. Vyresnieji tebe- 
klupinėja prie kairiojo altoriaus, 
atrinkinėdami savo pašventin

Jis prisikėlė iš numirusiųjų

šv. Povilas laiške Korintiečiams rašo: „Žydai reikalauja 
stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų nukryžiuo
tąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims — kvailystė”. (1 Kor. 
1, 22-23). Kryžius visą laiką buvo ir yra skausmo ir kančios sim
bolis. Mirties bausmę ant kryžiaus pirmieji pradėjo vykdyti fini
kiečiai Ta mirtimi mirė ir Jėzus Kristus. Tai yra pati negarbingiau
sia bausmė ir pati skaudžiausia kančia numirti prikryžiuotam. 
Žydai nukryžiuotuosius laikydavo prakeiktais.

Po Kristaus mirties ir prisikėlimo iš numirusiųjų kryžiaus ženk
las tapo garbės ženklu. Šv. Povilas sako, kad „žodis apie kryžių 
tiems, kurie eina i pražūti, yra kvailystė, o mums, einantiems i 
išganymą, jis yra Dievo galybė” (1 Kor. 1, 18).

Ta pati Dievo galybė apsireiškė apaštalams ir mums, kai Kris
tus po mirties ant kryžiaus ir palaidotas trečią dieną prisikėlė iš 
numirusiųjų. Iš tokios didelės negarbės ir sunaikinimo Jis įžengė 
gyvas į dievišką garbę. Šitą garbę ir pergalę prieš mirti kasmet 
mums primena Velykų šventės. Tai yra džiaugsmo ir vilties šventė, 
nes ir mes vieną dieną kelsimės iš numirusiųjų amžinajam 
gyvenimui Tad su velykiniu džiaugsmu sveikinu Draugo redakciją, 
administraciją, visus darbuotojus, Draugo geradarius, rėmėjus ir 
skaitytojus, Draugo renginių komitetą ir visus lietuvius, linkėdamas 
Dievo Motinos džiaugsmo, kurį Ji gavo savo Sūnaus prisikėlimo 
dieną

Kun. V. Rimšelis, MIC į,

Julijos Brazienės skutinėti velykaičiai.

GRAŽUS PAVASARIS
Velykos, prisikėlimo ir at

sinaujinimo metas. Gražu gam
toje, gražu sieloje, bus gražu ir 
mūsų Lietuvoje.

Lankantis Lietuvoje vasario 
mėnesį, stebėjau ar jaučiasi, kad 
kas nors eina pirmyn, geryn ta
me išvargintame krašte. Taip. 
Pastebėjau daug, nors ir nedide
lių ženklų, kurie duoda man vil
ties, kad po truputį ir Lietuva 
grįš ir bus pilnavertė Europos 
šalis. Skaitau buvusio preziden
to Stulginskio biografiją, tik 
išleistą Vilniuje, parašytą da
bartinio Lietuvos ambasado
riaus Alfonso Eidinto. Pasirodo, 
kad ir po pirmos Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo buvo 
daug nesutarimo, daug pykčio ir 
nesantaikos. Teisybė, buvo tru- 

, pūtį kitokie laikai, bet vienybė 
yra vienybė, ir jos trūko tada, 
kaip ir dabar. Svarbiausia, kad 
kraštas ir jo žmonės trokšta 
laisvės, ir vienaip ar kitaip, su 
mūsų pagalba jie tą laisvę 
įsisavins.

Kodėl ateina pozityvios min
tys apie Lietuvos ateitį? Aš 
matau, žiūrėdama tik vieno 
asmens akimis, stebėdama ne 
didelio masto, bet individualių 
asmenų užsimojimų progresą 
bendram Lietuvos labui. Pavyz
džiui, rudenį dr. Kanauka, ku
ris daug savo laiko praleidžia 
Lietuvoje, padėdamas Lietuvos 
kariuomenei suprasti Amerikos 
pažiūras, pranešė mums, kad 
Amerika pasiūlė Lietuvai šešias 
vietas Amerikos karininkų aka
demijose, Annapolis ir West

Margučiui! ritinėja Tytuvėnai, 1933 m Nuotr Balio Buračo

Point. Tuoj pat mes per vieną 
Lithuanian Freedom Through 
Education Fund, Ine., nupirkom 
ir nusiuntėm knygų, kad kan
didatai pradėtų ruoštis Scholas- 
tic Aptitude Tęst. Kai po kiek 
laiko nuvykau į Lietuvą, atrodė, 
kad niekas tuo reikalu nesirū
pina. Bet, apsilankius pas 
Krašto apsaugos ministrą, pasi
tarus su Tarptautinio skyriaus 
vedėja, su pulk. I. Stankovi- 
čiaus pagalba, reikalas pajudėjo 
pirmyn.

Atsirado net devyni kandida
tai. Nebuvo specifinių instruk
cijų iš Amerikos valdžios. Kai 
Amerikos karo atašė, pulk. Tiiu 
Kerą, gavo nurodymus ir deta
les, nebeliko laiko kandidatus 
geriau paruošti šiems lietuviu
kams niekados ųematytiems eg
zaminams. Ką darysi, laikė jie 
tuos SAT egzaminus kaip tik 
įstengė. Tuoj po egzaminų su to 
paties fondo pagalba suradome 
anglų kalbos mokytoją, kuri 
septynis iš astuonių kandidatų 
(vienas atkrito dėl ligos) ruošė 
laikyti TOEFL anglų kalbos 
egzaminą.

Rezultatai buvo visai neblogi, 
ypač po specialaus apmokymo, 
ir dabar nekantriai reikia 
laukti gegužės pradžios sužinoti 
kiek lietuviukų lankys Ameri
kos karininkų akademijas. Dar 
yra galimybė, kad vieną ar du 
galėtų priimti ir US Coast 
Guard Academy, nes tą privile
giją įgijo Amerikoje lankydama
sis KAM ministras Linas Linke
vičius su pulkininke Kerą. Jei

EUCHARISTIJOS 
BIČIULIŲ SUSITIKIMAS

Sausio 28 d. Kaune, Tarpdiece- 
zinio katechetikos centro patal
pose, aptarti maldos ir veiklos 
formas naujomis sąlygomis susi
rinko apie 20 Eucharistijos bi
čiulių (EB) iš Kauno, Kaišiado
rių ir Vilkaviškio vyskupijų. Pa
sitarime Eucharistijos bičiuliai 
suformulavo pagrindines sąjū
džio saviugdos ir veiklos kryp
tis. Jie nutarė tęsti įstatuose 
numatytas maldas (kasdien ap
mąstymams skiriamas pusva
landis, mėnesio intencija auko
jama pirmojo sekmadienio šv. 
Komunija), melstis už vilties 
dorybę Lietuvoje ir pasaulyje, 
rengti reguliarius susitikimus 
vietose ir centruose, organizuoti 
paskaitas dvasiniam sąmonin
gumui ugdyti, stropiau rinkti ir

/i
ir nepriimtų nei vieno lietuviu
ko šiais metais, jau renkasi nau
ja kandidatų grupė, ir šį kartą 
jau aišku kaip ruoštis, nes ne
reikės laukti instrukcijų.

Grįžus į Californiją, radau 
laišką iš NATO Generalinio 
sekretoriaus patarėjo Chris 
Donnelly, kuriame jis džiaugia
si, kad per paskutinius trejus 
metus bendradarbiavimo su lie
tuviu pulkininku I. Stankovi- 
čium buvo labai daug atlikta 
stiprinant Pabaltijo kraštuose 
demokratinių principų suprati
mą. Jis aiškina, kad NATO la
bai patenkinta lapkričio mėnesį 
vykusio North Atlantic As- 
sembly’s (NATO parlamentinė 
dalis) susitikimo su Amerikos 
kongreso atstovu Charlie Rose, 
sukviesto Rose-Roth suvažiavi
mo Vilniuje organizavimu ir re
zultatais. Jis taip pat pabrėžia, 
kad NATO labai įvertina darbą, 
kurį atliks Baltijos regioninis 
tyrimų centras, kuris pradeda 
savo darbą Vilniuje. To centro 
vadovą jie kvies vasarai būti 
NATO Rytų Europos reikalų 
patarėju.

Nei vienas iš mano aprašytų 
įvykių savistoviai nei Lietuvos, 
nei pasaulio nepakeis, bet 
viliuosi, kad tai yra pozityvūs 
žingsniai pirmyn. Kai pagalvo
ju, kiek dar daug gražaus darbo 
vyksta visoje Lietuvoje, našlai
čių priežiūroje, ligonių gydyme 
ir dar daugelyje sričių, negaliu 
nesidžiaugti ir nesitikėti, kad 
viskas bus gerai, tik reikia 
kantrybės, truputį pasišventimo 
ir bendradarbiavimo iš abiejų 
pusių.

Dar viena priežastis mano to
kiom pozityviom ir gerom min
tim yra tai, kad Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės valdy
boje šiais metais jau yra trys en
tuziazmo pilni, jaunosios kartos 
atstovai: Linas Udrys, Živilė 
Tomkutė ir Auris Jarašiūnas, 
jau čia gimę ir augę, nori tęsti 
darbą, kurį pradėjo ne jų tėvai, 
bet seneliai.

Gražu šį pavasarį!

Liuda Avižonienė

skleisti informaciją apie EB įsi
kūrimą, istoriją bei veiklą, EB 
muziejui kaupti išlikusius ver
tingus eksponatus, nuotraukas 
ir archyvinę medžiagą. Susitiki
mo dalyviai taip pat aptarė pa
talpų busimajam muziejui įsigy- 
jimo galimybes.

Eucharistijos bičiuliai — so
vietmečiu pogrindyje įsikūrusi 
katalikų organizacija, skatinusi 
pasauliečių apaštalavimą įvai
riomis formomis, padėjusi ugdy
ti pašaukimus kunigystėn, vie-

Brangios ir brangus idėjos sesės ir broliai,

Kristaus Prisikėlimo šventėje kartu su jumis giedame 
džiaugsmingą „Aleliuja”. Tejungia mūsų širdis Viešpaties Iš
ganytojo Tiesos, Vilties ir Meilės pergalė, kurią kartu liudijome 
ir tebeliudijame savo gyvenimais Lietuvių tautos „Ateities” sąjūdžio 
vizijoje. Šventųjų Velykų dienoje esame suvienyti velykinėje pro
cesijoje, keliaudami kartu su Kristumi į tautos prisikėlimą Sunkiai 
randame tinkamus žodžius išreikšti padėka sesėms ir broliams 
išeivijoje už visą rūpesti, pasiaukojimą ir nepailsomą darbą pade
dant Lietuvai atstatyti dvasinį, kultūrinį, akademinį ir socialinio 
teisingumo gyvenimą. Esame visuomet kartu su Jumis darbo ir 
maldos giesmėje, siekdami „Kilti ir kelti”, o per tai „ Visa Atnau
jinti Kristuje!”.

Su gilia pagarba ir meile,
Lietuvos Ateitininkų Federacijos Dvasios Tėvas ir Vyriausioji 

Valdyba,

Vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ 
Vidas Abraitis 
kun. Robertas Grigas 
kun. Rimantas Gudelis 
sės. Daiva Kuzmickaitė 
dr. Vincas Rastenis 
dr. Arvydas Žygas

American Travel Service 
kviečia visus pasinaudoti

mūsų agentūros 
specialiomis kainomis

skrendant SAS oro linija:
1. Skrydžiai balandžio ir gegužės mėn. 

Čikaga / Vilnius / Čikaga.
2. Keliaujant su sportininkais -

liepos 26 ir 27 d. iš Čikagos, Clevelando, 
Detroito ir New Yorko.

3. Ekskursijos Į Lietuva, - gegužės, birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Naują Metą kruizas Norway laivu, Norweglan 
Gruise Lines, Karlbą jūroje Įskaitant skrydžius 
iš Įvairią JAV melstą $1,350.00

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę. Visų kelionių vietos ribotos.

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

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

nuolystėn ir šeimos gyvenimui, 
rėmusi pogrindžio spaudą bei pi
lietinių teisių gynimo akcįjas. 
Vienas iš regimiausių sąjūdžio 
darbų yra Kryžiaus kalno atsta
tymas ir jo išgarsinimas. Dau
gelis sąjūdžio dalyvių už savo 
veiklą buvo persekiojami, teisia
mi. Eucharistijos bičiuliai rink
davosi į slaptus susirinkimus, 
rengdavo rekolekcijas, organi
zuodavo Šv. Rašto, Lietuvos is
torijos ir kultūros studijas. 
Atgavus religinę laisvę, 1989 
metais, daugelis sąjūdžio narių 
natūraliai įsitraukė į atsiku
riančių organizacijų veiklą.

Kaune įvykusiame susirinki
me Eucharistijos bičiuliai taip 
pat išrinko sąjūdžio vadovybę. 
Pirmininke vienbalsiai patvir
tinta faktiškoji EB įsteigėja, 
Eucharistinio Jėzaus kongrega
cijos sesuo Gema Stanelytė, 
trumpam grįžusi iš misijų Ka
zachstane, vicepirmininku — 
Zenonas Mištautas, jų pagalbi
ninke — sės. Genutė Bružaitė. 
Koordinatore Lietuvai ir Kauno 
arkivyskupijai išrinkta Loreta 
Abraitienė, Kaišiadorių vysku
pijai — Stasė Belickienė, Vilka
viškio vyskupijai — Aurelija 
Janušaitytė. Norinčius arti
miau susipažinti su šiuo sąjū
džiu EB kviečia rašyti adresu: 
Loretai Abraitienei, Dusetų 3 
Kaunas; tek: (8-27) 734055.

• Draugo fondas remia 
„Draugą”, „Draugas” remia 
mus visus.

f f



t

4

t

Dail. Veronikos Švabienės margučiai

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

AR ESATE PATIKIMAS?
Amerikoje yra labai mažai 

žmonių, kurie neturi skolų. 
Skolos įvairios: kredito kortelės, 
krautuvėms, automobilio pirki
mo, nekilnojamo turto paskolos 
ir t.t. Šiuo metu daug žmonių 
nesinešioja pinigų, o tik plasti
kinę kortelę ir su ja už viską 
moka. Atėjus mėnesio galui, iš
rašomi ir išsiunčiami čekiai 
kredito kortelių įstaigoms ar 
paskolų bendrovėms — t.y. sko
lintojams. Aišku, už tai moka
mas tam tikras procentas. Ge
rai, jei žmogus žino savo finan
sinį pajėgumą ir perka — išlei
džia tiek, kiek jis gali išleisti. 
Tačiau, turint kredito kortelę, 
impulsyviam žmogui ir tam, ku
ris mėgsta turėti ir pirkti daug 
ir nereikalingų dalykų, kortelė 
yra labai pavojinga. Atėjus mė
nesio galui, nepajėgiama užmo
kėti visų skolų, jos perkeliamos 
į kitą mėnesį ir taip skola kau
piasi, kol pagaliau prieina prie 
to, kad asmuo skelbia bankro
tą, nes yra išleidęs tiek, kiek jis 
niekada nepajėgs sumokėti. Kas 
nukenčia? Krautuvės, paskolų 
įstaigos — tačiau galop kenčia 
visi gyventojai, nes skolintojai 
kelia procentus ir mokesčius 
visiems. Žmonės, kurie nesumo
ka skolų arba nemoka savo sko
lų laiku, yra kredito bendrovių 
registruojami ir jiems, reikalui 
esant, yra sunkiau gauti pasko
lą, nes jie laikomi nepatikimais 
skolininkais.

Kredito kortelės ir kitos pa
skolos yra didelis gyvenimo pa
lengvinimas tvarkingiems ir at
sakingiems žmonėms, tačiau 
tiems, kurie moka skolas ne
tvarkingai, kurie perka daugiau 
nei jų pajamos leidžia, jos yra 
pražūtis.

Jūsų tinkamumas kreditui 
gauti yra tikrinamas visur, 
pradedant bendrovėmis, kurios 
padeda krautuvėms nuspręsti, 
ar priimti kliento asmeninį 
čekį, baigiant didžiosiomis 
paskolų įstaigomis. Kai kurios 
įstaigos vartoja daugiau negu 
vieną tikrinimo sistemą kiek
vienam pateiktam prašymui. 
Jei gaunate gerą įvertinimą, 
perėjęs vieną tikrinimą, tai dar 
nereiškia, kad praeisite gerai ir 
antrą tikrinimą.

Sužinoti, kaip būsimas klien
tas vertinamas, yra sunku. Iš 
tikrųjų kredito įstaigos nerū
šiuoja klientų, bet jos nurodo 
rizikos galimybę, kuri paremta 
statistiniais duomenimis, kad 
žmogus gali nevykdyti įsi
pareigojimų.

Skolintojas pats nusprendžia, 
ar duoti jums kreditą. Kiek
viena institucija turi savo „risk 
score”, bet kaip jos tai panaudo
ja, sunku sužinoti, nes tai yra 
dažnai kaitaliojama. Šiandien

kliento vertinimas yra labai 
plačiai paplitęs ir kartais jūs net 
nenųjaučiate, kad problema gali 
egzistuoti ir būna per vėlu ją 
pataisyti, kada norite pirkti 
mašiną ar namą ir negaunate 
paskolos.

Nors skolintojai nenori sakyti, 
kaip jie tikrina būsimus klien
tus, bet yra žinoma daug pavyz
džių. Tikrinimo sistemos tikslas 
yra sužinoti, ką bendra turi 
žmonės, kurie sąžiningai moka 
sąskaitas ir juos palyginti su 
tais, kurie savo sąskaitų nemo
ka ar vėluoja su mokėjimais. 
Duodame tipiškas žymes, kurios 
ekspertų nuomone, yra svar
bios, tikrinant klientą:
1. Per daug kredito kortelių

Dauguma institucijų vertina 
bankų kredito korteles kaip 
ženklą, kad žmogui verta 
suteikti kreditą. Bet gera turėti 
tik keletą kortelių. Faktas, kad 
jumis pasitikėjo ir išdavė korte
lę, yra geras ženklas. Bet jei 
turite per daug kredito kortelių, 
tai gali būti problema. Jeigu 
klientas uždaro kredito kortelę, 
skolintojai paprastai neuždaro 
jo sąskaitos, o tik pažymi, kad 
ta sąskaita yra neaktyvi. Ir 
kredito pranešime bus taip pa
rašyta. Ekspertai pataria užda
ryti nereikalingas sąskaitas — 
kredito korteles, pareikalauti 
raštu, gauti patvirtinimą iš 
kredito įstaigos ir jį laikykite 
savo byloje. Taip pat prašykite, 
jei kas tikrintų jūsų kreditą, 
kredito įstaigą painformuoti, 
kad jūsų sąskaita yra uždaryta. 
Tačiau neuždarykite visų są
skaitų — kredito kortelių, nes, 
jei jūs neturėsite jokių skolų, 
jokių kredito kortelių, atrodysi
te „nenormalus” Amerikos gy
ventojas. Vadovaudamiesi 
sveika nuovoka, pasilaikykite 
tas kredito korteles, kurios jums 
iš tikro yra reikalingos, taip 
pataria kredito ekspertai.

2. Per daug „Tradelines”
„A tradeline” yra kredito kor

telių versle naudojamas išsireiš
kimas, pažymintis sąrašą jūsų 
turimų kreditų — skolų, būtent: 
namo paskola, studento pasko
la, asmeniškos paskolos, auto 
mobilio paskola, kredito korte
lių paskola ir t.t. Negerai per il
gas skolų sąrašas, tuo pačiu per 
trumpas taip pat negerai. Kiek 
turėtumėte turėti skolų, tikrai 
sunku pasakyti, Čia yra skolų 
vertintojų paslaptis, viena aiš
ku, kad turėkite sveiką nuovo
ką skolindamiesi.

3. Per didelė skola jūsų pa
jamoms.

Reikia stebėtįs, jog daugumas 
skolintojų neatsižvelgia į jūsų 
pajamas, jeigu jūs mokate tvar
kingai skolos minimumą. Didės 
nių paskolų davėjai apskaičiuo-

ja jūsų skolų mokėjimo pajėgu
mą. Jei skola yra didesnė, negu 
30% jūsų algos — pajamų (ne
skaičiuojant atskaitymų), tai 
daugybei skolintojų tas kelia su
sirūpinimą.

4. Per daug pavėlavimų.
Labai svarbu skolas mokėti 

laiku. Dažnai žmonės neužmoka 
laiku, nors pavėlavę užmoka ir 
visą sumą, galvodami, kad tas 
jų kreditui nepakenks. Bet taip 
nėra. Mokėkite bent minimu
mą, bet laiku, taip sako skolin- 
t jų vertintojai.

5. Per daug teiravimosi dėl 
jūsų kredito.

Skolintojai nervinasi, jei pa
tiria, kad daug kitų institucijų 
dažnai irgi norėjo patikrinti jū
sų kredito patikimumą. Tai 
ženklas, kad galbūt jūs’norite 
gauti daugiau kredito greitu lai
ku. Tai jus padaro mažiau pati
kimais. Paklausimai apie jūsų 
kreditą užregistruojami, pažy
mimi ir laikomi 2 metus, bet 
paskutiniai 6 mėnesiai yra skai
tomi lemiamais.

6. Jei neturite banke nei 
čekių, nei taupomos sąskai
tos.

Jei neturite jokios banko 
sąskaitos, tai yra blogas ženklas 
ir sunku bus gauti kredito gerą 
įvertinimą. Jei turite bent po 
dešimt dolerių vienoje ar kitoje 
banko sąskaitoje, tai yra pliusas 
jūsų kredito vertinimui. Kredi
to vertintojai sako, jog statistika 
rodo, kad žmonės, kurie turi 
abiejų rūšių sąskaitas — čekiu 
ir taupymo — elgiasi skirtingai, 
negu žmonės, kurie turi tik vie
nos rūšies sąskaitą.

Kiti svarbūs veiksniai, vadi
nami „risk scoring” jūsų kredito 
vertinime yra: pajamos, amžius, 
sumos riba, iki kurios jūs galite 
naudoti savo turimas kredito 
korteles, kaip ilgai dirbate 
dabartinėje darbovietėje, kaip 
ilgai gyvenate savo gyvenamo
je vietoje, ąr esate turėjęs praei
tyje finansinių sunkumų, ar 
esate paskelbęs kada nors bank
rotą. Finansų specialistai sako, 
kad laikas jūsų finansų neaiš
kumus sutvarkyti yra 6 mėne
siai, prieš prašant naujos pasko
los, ar kredito kortelės. O ge
riausia būti visada gerame fi
nansiniame stovyje, tai yra, kad 
jūs esate tvarkingas ir atsakin
gas skolų mokėtojas.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995.3.23. „Do 
you measure up?” by Charles A. 
Jaffe).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

JŪSŲ, KAIP SKOLININKO, PATIKIMUMAS
Amer1 oje yra labai svarbu 

būti ps kr iu skolininku, ki
taip sal ant, turėti gerą kredito 
stovį. Gali žmogus sumokėti vi
sada viską laiku pinigais, netu
rėti jokių skolų bet jam bus 
sunkumų, kai norės gauti pa- 
rk< ’ą, nes kredito bendrovės 
neuiirės duoirsnų apie jo, kaip 
ske'h. n) ), petikimumą; būtent 
r ' laiku h tvarkingai moka 
kolą, I - juo galima pasitikėti 

i t.. ’’odėl labai svarbu, norint 
pirkt; ką nors skolon, turėti 
prieš tai gerą skolininko vardą.

JAV kredito įstaigos yra daž
nai kaltinamo.1' dėl netikslių 
žmonių kreditų duomenų. Turė
ti tikslius kredito duomenis yra 
labai svarbu, nes taip išvengsite 
bereikalingo rūpesčio, norint 
gauti paskolą, pvz..perkant na
mą. Kiekvienas Amerikos gy
ventojas turi žinoti, kaip 
tvarkomi kredito reikalai. Kaip 
galima sužinoti, ar jūsų kredito 
duomenys yra tikslūs ir kaip 
juos patikslinti, jei yra reikalas.

Federal Trade Commission 
tarnautojai sako, kad nusiskun
dimai kreditų netikslumu įvyk
sta dėl įsivėlusių klaidų, kai 
kredito duomenyse yra kas 
nors, ko ten neturėtų būti, 
nes kredito įstaiga „neapsižiū
rėjo”. Patariama žmonėms (con- 
sumers) būti atsargiems ir nau
doti vis ;tą pačią pavardę ir 
vardą, kai prašote naujų kredito 
kortelių, kad išvengtumėte mai
šaties ir klaidų.

Kitas nusiskundimas, rečiau 
pasitaikantis, yra kredito įstai
gos uždelsimas, kai prašoma pa
tikrinti informaciją apie kredi
tą. TRW, Equifax ir Trans 
Union, trims žymiausioms įstai
goms, pranešinėjančioms apie 
kreditus, yra įsakyta išspręsti 
neaiškumus su žmonėmis laike 
30 dienų.

Kai kurios įstaigos nesutinka 
su kredito reikaluose padaryta 
pažanga. „Aš vis dar gaunu tiek 
pat nusiskundimų, kaip ir vi
sada, ir jie yra nedovanotini. 
Pvz., mūsų įstaigos tarnautojas 
gavo iš kredito įstaigos kito 
asmens kredito duomenis per 
klaidą”, sako US Public Re
search Group Washington, DC, 
„Consumer program” direk
torius.

Kredito įstaigos daug kredito 
sprendimų daro pagal kom
piuterinius pavyzdžius, naudo
jant duomenis sukurti matema
tiškas interpretacijas, kurios 
vadinamos „credit scores”.

Kadangi kreditų nuosprendžiai 
yra padaromi mašinos, o ne 
žmogaus, svarbu turėti tikslius 
kredito duomenis.

Jūsų kredito duomenys turi 
informuoti apie jūsų asmenį: 
pavardę, adresą, „Soc. Sec.” 
numerį, gimimo datą ir infor
maciją apie jūsų darbą. Ten pat 
turi būti duomenys, kaip jūs 
mokate parduotuvėms, bankams, 
finansinėms institucijoms ir 
paskolų firmoms. Ten pat yra 
vieši duomenys (public records) 
pvz., areštai dėl mokesčių (tax 
liens), duomenys apie ,judg- 
ments” ir bankrotą, taip pat yra 
pažymėta kiekvienas atvejis, 
kada skolintojas reikalavo jūsų 
kredito duomenų kopijos.

Pagal įstatymus, neigiama in
formacija negali būti laikoma 
jūsų bylose ilgiau kaip 7 metus, 
išskyrus bankrotą, kur duome
nys laikomi 10 metų.

Dėl pranešimų (reports) TRW 
įstaigos informacija yra duoda
ma atpasakojimo forma (nar- 
rative form), pagal paragrafus, 
o Equifax ir Trans Union duoda 
sąrašą jūsų kreditorių ir jūsų 
mokėjimų.

Patikrinkite savo kreditus 
kasmet. Jei rastumėte ten ne
tikslios informacijos, parašyki
te su ta informacija ir pridėkite 
įrodančius dokumentus. Kaip 
tokį laišką parašyti, galite gauti 
brošiūrą iš FTC, Corresponden- 
ce Branch, Washington D.C. 
20580.

Kredito įstaigos parduoda są
rašus žmonių, kurie gali gauti 
kreditus (creditvvorthy in- 
dividuals) nepriklausomoms 
„marketing” firmoms. (Trans 
Union sako, kad FTC potvarkis 
to nedaryti pažeidžia The Fair 
Credit Reporting Act). TRW 
duoda kasmet vieną nemokamą 
kopiją jūsų kredito duomenų, 
nepaisant, ar kreditas buvo 
jums suteiktas, ar ne. Norint 
gauti, rašykite TRW Consumer 
Assistance, P.O. Box 2350, 
Chatsworth, CA 91313.

Equifax ima 8 dolerius už 
kopiją (išskyrus Maryland ir 
Vermont valstijose, kur jos yra 
teikiamos nemokamai, ir Mai
ne, kur kopija kainuoja 3 dole
riai), arba teikia nemokamai, jei 
jums kreditas nebuvo suteiktas 
(denied credit). Rašykite Trans 
Union 760 W. Sproul Rd., 
Springfield, PA., 19064. Jei jūs 
jau turite tą pranešimą, bet 
turite klausimų, susisiekite su 
Equifax, P.P. Box 740256, At-

PHONE: (708)430-7272 
FAX: (708)430-5783
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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 PASAULI, KELIONĖMIS LAIVU. 
TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR MES MALONIAI IR PROFESONALIAI APTAR
NAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.
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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

DRAUGAS, šešta-^enis, 1995 m. balandžio mėn. 15 d. 5.

lanta, GA 3037* 0256 arba 
TRW P.O. Box 2106, Allen, 
Tex. 75002 arba Trans Union 
P.O. Box 403, Springfield, PA 
19064.

Venkite brangiai kainuojan
čių kredito klinikų, kredito 
„daktarų” ar kredito taisytojų 
— „repair facilities”, kurie 
sakosi galį išimti neigiamą in
formaciją iš jūsų kredito 
pranešimo.

Tai galite padaryti patys, ar 
ba susisiekite su nepelno sie
kiančia kredito patarnavimo 
įstaiga, kaip Consumer Credit 
Counseling Service 1-800 
388-2227.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995-3-23 „Keep 
tabs on your credit report” by 
Andrew Leckey).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

Daina Rasutytė skambina varpeliais gamą... Ji lanko Kriaučeliūnų vardo 
Montessori Vaikų namelius Čikagoje ir išmoksta daug įdomių dalykų.

■B * - • '■

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1995

Skrydis į Vilnių Bal. 1 - Birž 1 -
Ii geg. 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—235 St.

Douglaston NY 11363 
Tol. 718-423-6161; 1-800-77-VYTIS 

FAX 718-423-3979

^5 bs“J’'Rus,J* o* >
VU saugus 7*

p Musų raštinės:
7 S.Correy Ave.,StPete Beach, FL 33706 Tel. (813)363-7700 

639 East 185th Str, Euclid, 0H 44119 Tel. (216)481-0011 4 
52 Feagles Rd., Warwick, NY 10990 Tel. (914)258-5133 * Vi

Rochester, NY Tel. (716)2324111 W
Pittsburgn.PATel. (412)481-6222 £

<3 I 2 >-434-2 12 1 I -800-775-SENO

2719 Wesl 7lst Street. ( bituko, 11.60629

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 Baltlc Expedltlng 
517 Frultland Rd.

Stoney Crssk, Ont.
Canada 18E 5A5

Tsl. 905-543-3334 / Fax. 005-543-8080

I
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 15 d.

ŠIAULIŲ KARAMELĖ 
ČIKAGOJE

2
ai

Amerikos lietuviai jau porą 
metų gali smaguriauti lie
tuviška karamele „Braškė”. 
Kai, prieš važiuodama į Šiau
lius, bendradarbiams prasi
tariau, jog ketinu apsilankyti ir 
saldainių fabrike, vienas jų, 
neseniai grįžęs gyventi Lietu
von iš JAV, iškart sureagavo: 
„O, je, mes Čikagoj valgom 
„Rūtos” saldainius”. Grįžusi iš 
Šiaulių, jau galiu patikslinti, 
kad Čikagoje valgo firmos 
„Naujoji Rūta” karamelę. Mat 
dabar Šiauliuose yra du saldai
nių fabrikai. Senąją „Rūtą” 
miesto centre, statytą dar 1928 
m., prieš porą metų susigrąžino 
fabriko įkūrėjo sūnus Antanas 
Gricevičius. Naujasis „Rūtos” 
korpusas tapo atskiru fabriku, 
akcine bendrove „Naujoji Rū
ta”.

„Naujojoje Rūtoje”, gamina
ma 30 pavadinimų karamelė, 
kelių rūšių kitokie saldainiai. 
Vieną savo karamelę — „Braš
kę” — „Naujoji Rūta” ir tiekia 
Amerikos smaližiams. Dar 
1992 m. šiauliečiai pasirašė 
sutartį su JAV bendrove „Al- 
berts”. Nelengvai „Braškė” 
„plaukė” per Atlantą. Šiaulie
čiai net kelis kartus keitė 
receptūrą, kad saldainis atitiktų 
pasaulinių reikalavimų kokybę 
skoniu. Nemažai vargo, kol 
„pasvėrė” kiekvieną saldainį, 
kad šis nebūtų sunkesnis nei 
4,8-5 gramai. Vyniojimo popie
riukais, dažais padėjo ameri
kiečių firma „Alberts”. Ir, kaip 
papasakojo „Naujosios Rūtos” 
generalinė direktorė Emilija 
Būtienė, 1992 m. rugsėjo 22 d. 
šiauliečiai išsiuntė į Ameriką 
pirmąją „Braškių” krovininę. Iš 
viso tais metais į JAV išpluk
dyta 180 tonų, o 1993-94 metais 
po 240 tonų karamelės. Tad 
amerikiečiai (ir lietuviai) su
valgo apie 4.8 proc. metinės 
„Naujosios Rūtos” produkcijos.

Fabrikas dabar dima viena 
pamaina ir jo pajėgumai panau
dojami tik apie 40 proc., bet per

dieną vis tiek pagaminama 25- 
30 tonų saldumynų. Daugiausia 
jų — 67 proc. — parduodama Ry
tuose. Didelę paklausą Šiaulių 
karamelė turėtų Kazachijoje, 
Uzbekijoje, bet tų šalių pinigus 
labai sunku pakeisti į litus, 
todėl nuo eksporto šiauliečiai ir 
susilaiko. Apie 20 proc. saldai
nių ir zefyrų suvalgo patys lietu
viai Lietuvoje. Tačiau, grįžusi iš 
Šiaulių, pabandžiau „Naujosios 
Rūtos” saldainių ieškoti Vil
niaus parduotuvėse. Bent jau 
man nesisekė — neradau, nors 
bendradarbiai sakė, jog kai kur 
esą. Parduotuvės užverstos už
sienietiškais, vietinės gamybos 
brangiais šokoladiniais ir kito
kiais saldainiais, tačiau, „Nau
josios Rūtos” produkcija nepre
kiaujama. Atrodytų, kad lais
vos rinkos sąlygomis pirkėjas 
turėtų lemti vieno ar kito pro
dukto paklausą, laisvai rinktis, 
tačiau Lietuvoje kol kas konku
rencija per prekybos įmones 
sprendžiama kitais būdais.

Šiauliečiai nuolat keičia savo 
pasiūlas. Vien pernai sukūrė 12 
naujų karamelės, 6 dražė rūšis. 
Netrukus pirkėją turėtų pasiek
ti visiškai nauja sluoksniuota 
karamelė. Praėjusių metų pa
baigoje „Naujoji Rūta” gavo 
lengvatinį kreditą smulkiam ir 
vidutiniam verslui vystyti su 
14.8 proc. metinėmis palūkano
mis ir už tą kreditą nusipirko 
įrangą sluoksniuotai karamelei 
gaminti. Apskritai, praėję metai 
„Naujajai Rūtai” buvo sėk
mingi. Įmonė dirbo pelningai, 
išmokėjo skolas ir tas kreditas 
dabar yra vienintelė didesnė 
skola.

' Saldainius fabrike gamina 
280 darbuotojų, 70 proc. — mo
terys. Šiais Lietuvai sunkiais 
laikais, ypač Šiauliuose, kur 
labai daug bedarbių, nes daug 
pramonės įmonių nedirba, 
„Naujosios Rūtos” žmonės 
gyvena tikrai neblogai. Per 
mėnesį čia vidutiniškai uždir
bama apie 600 litų (150 JAV

KĘST CONSTRUCTION, INC. 
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius ‘

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

R. Vygantas, S. Utz ir L. Dainytė ČLM Vasario 16-tosios minėjime.
Nuotr. V. Žukausko

dolerių). Be to, ir darbuotojų 
skaičius nesumažėjo, neteko 
žmonėms išeiti gatvėn. Savo ak
cininkams už praėjusius metus 
fabrikas išmokės 10 proc. divi
dendus — iš viso apie 91,000 
litų.

Gal ir Čikagą po kiek laiko 
pasieks ne vien tik karamelė 
„Braškė”, bet ir kitų rūšių sal
dainiai. Rodė savo saldainius 
„Naujoji Rūta” įvairiose mu
gėse, parodose Švedijos, Suo
mijos, Vokietijos, Prancūzijos 
vartotojams, bet didesnio susi
domėjimo iš tų šalių kol kas 
nesulaukė. Fabriko vadovai sako, 
kad didžiausia jiems problema 
— tai Vakaruose priimta pre
kyba nedideliais kiekiais bei 
graži pakuotė. Šiauliečiams tą 
baijerą įveikti dar sunku. O 
Emilija Būtienė visiems Čika
goje valgantiems jų karamelę, 
sako: „Skanaus!”.

Rima Jakutytė

DĖMESIO!
Nauja kasetė Ii Lietuvos. 

Dainuoja: Vytautas šiškauskas 
Užsisakykite ir pasidžiaukite gražia 
muzika!

čekius rašyti: „MELODIJA” 
Siųsti: c/o Ambar Health Center 

7271 S. Harlam Ava. 
Brldgavlew, IL 60455 

Kaina: $10:00

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

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

BEN SERAPINAS 708-636-2960

MISCELLANEOUS

10%—2O°/o—130% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8854

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
Visiems klientams linki

B & D LOUNGE 
6600 S. Kedzle 

Chicago, IL 
Tel. 312-925*6264

Lietuviška muzika ir šokiai 
kiekvieną penktd., šeštd. ir 
sekmd.

V. MAMAIČIO MIŠIŲ GIESMĖS

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

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

Lina Juodwalytė „Ži ėlio” mn’ 
lėlėje

Siunčiame Į Lietuvą automaši
nas, traktorius, laivus ir jų atsargi
nes dalis. Reikalingi auto-skardinin- 
kai. Pigiai parduodame remontuo
tus automobilius. Tel. 312- 
646-6677 (darbo dienomis) arba 
312-778-3455 ^ karais)

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:*
Gediminas: tai. 312-925-4331

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (312) 581-4111

CLASSIFIED GLUDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 SL 
Oak Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus 708-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax 708-499-7006 Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

■
* H 

M

KMIECIK REALTORS 
|' 7922 S. Pulaski Rd.

* J 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarriaus. (kaiftąyiqjąs.veltui.

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

Gfcntu%2

CHICAGO
House for sale by owner 
Vicinity 6800 S. Karlov

(312) 585-5711

ACCENT REALTY, INOJ
5265 VVesI 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
■priemiesčiuose.

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC. REALTORS 
BETTER HOMES & GARDENS®
3325 66th Street, N., St. Petersburg, FL 33710
BUS: (813) 381-2345 (800) FLA-REAL
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5642

JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR* S««.Ton

HELP WANTED FOR RENT

Šių (1995-jų) metų kovo mėne
sį iš spaudos išėjo kuklus, bet, 
mano manymu, labai naudin
gas leidinys ,,ŠV. MIŠIŲ 
GIESMĖS”. Leidinio autorius 
— Floridoje, Sunny Hills, pensi- 
ninkaująs muzikas (kompozito
rius, chorvedys bei vargoni
ninkas) Vincas Mamaitis.

Leidinio formatas — mašin
raščio puslapio, maždaug 
8.62x11 colių (22x28 cm). Apim
tis — 24 puslapiai. Baltas 
viršelis papuoštas lietuviška 
koplytėle bei tautinės juostos or
namentais, tituliniam puslapy 
koplytėlės įvaizdis pakartotas.

Turinyje 19 (devyniolika) V. 
Mamaičio komponuotų giesmių 
bei skirtingų jų variantų. Tarp 
lietuviškų giesmių „Dievo 
Avinėli” ir „Viešpatie, pasi
gailėk” turi po tris variantus, 
„Šventas” — du, visos kitos po 
vieną. Leidinio gale sudėtos 
keturios angliškos Mišių 
giesmės.

Kadangi paskutinį tuziną 
metų su mėnesiais muz. V. Ma
maitis vadovavo Sunny Hills, 
FL „Antrosios jaunystės” 
chorui, leidinio išspausdinimą 
aukomis parėmė minimo choro 
nariai. Leidinio gale išspaus
dintos dvi nuotraukos, abi labai 
ryškios: vienoje — trijų asmenų 
choro valdyba, kitoje beveik vi
sas choras (trūksta tik dviejų 
asmenų). Pagirtina, kad sura

šytos visų nuotraukoje matomų 
ir dviejų nenusifotografavusiųjų 
pavardės.

Žodinius tekstus sudaro „Ant
rosios jaunystės” choro v-bos 
pirm. Vyto Macio sveikinimas 
leidinį pasitinkant, paties V. 
Mamaičio žodis. Chorą perduo
dant Genei Beleckienei ir Alfon-

so Nako rašinys apie V. Ma- 
maitį, žmogų bei muziką. Gai
la, kad kuklus leidinio autorius, 
nors ir labai prašomas, nesutiko 
duoti savo portretinės nuo
traukos, kuri būtų labai tikusi 
jo biografinei apybraižai pa
puošti.

Aptaręs leidinio bibliografinę 
dalį, nieko nepasakiau apie 
pačią esenciją — giesmes. 
Nepasakiau todėl, kad muzikos 
rašmenys — gaidos man labai 
mažai pažįstama sritis. Galiu 
tik pasakyti, kad gaidos surašy
tos ir išspausdintos nuostabiai 
švariai bei aiškiai. Choristai, 
sąsiuvinį į rankas paėmę, ir prie 
menkos šviesos neturės vargo 
skaityti, giedoti. Geros mašinė
lės nauja juostele atspausti ir 
gaidas lydintys žodžiai.

Muz. V. Mamaitį kalbin
damas sužinojau, kad išleista 
tik 300 egzempliorių. Taikyta 
mažiems išeivijos bažnytiniams 
chorams. Į Lietuvą nusiųsta tik 
arti 10 egz. Pats autorius dalį 
tiražo išsiuntinėjo pažįstamiems 
JAV lietuvių vargonininkams 
bei mūsų laikraščių redakci
joms. Norintieji giesmių leidinį 
gauti, gali kreiptis į patį au
torių: Mr. Vincas Mamaitis, 
568 Quail Avė., Sunny Hills, 
FL 32428-3018.

Manau, kad apie leidinio 
giesmių gaidas, melodijas pasi
sakys muzikai.

Vincas Mamaitis
ŠV. MIŠIŲ GIESMĖS, 1995
Gaidas ir tekstus paruošė 

Kazys Skaisgirys
Spausdino Mykolas Morkū

nas, Chicago
Kaina nepažymėta.

Alfonsas Nakas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 691h Street
Tel.: 312-776-1486

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

Adresas: 6025 S. Oak Park Avė.
Chicago, IL «

Išnuomojama* 5 kamb. 2 mlag.
apšildyta* M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. *425 Į
mšn. + 1 mėn. „socurtty dop” Ir 
„laaao”. Kreiptis į Almą: 312-475-8727.

PADĖKA
Linui Sidriui, M.D. už labdaros siuntą 
nuoširdžiai dėkoja ir linki sėkmės

Kauno Akademinių klinikų vaikų 
akių ligų skyrius

Denglemi stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-, 
binti Sigitui: 312-767-1929. ?

CHEPOV DOMESTIC AGENCY
Ieškote darbo? Geros algos? 

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

241 N. Golf Mill, Rm. 321 
Tel. 1-708-803-6439

Atvykstantiems į Lietuvą lietu
viams išnuomosiu kambarį 
Kaune. Teirautis: (Kaune, Aušra) 
tel. 0-11-370-7710-851, Santa 
Monica, Rūta) 310-393-1775.

Bakf.

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. 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

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

INCOMETAX
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

NORĖTUMĖTE VAIDINTI 
TELEVIZIJOS 
REKLAMOSE?

Reikalingi ir vaikai, ir suau
gę, ir senesnio amžiaus as
menys. Patyrimas nebūtinas.
Kreiptis:

1-800-843-4716

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
CAPE COD

Galima išsinuomoti 
3 miegamų butą 

Centerville miestelyje
Skambinti po 8 v.v.
Aata Norvalilanš
617-784-8975

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

Čikagos kompanija, dirbanti 
kultūros ir mokslo srityje, laiko 
žmogaus koordinuoti ry
žiams su visuomene. Būtina 
kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Pirmenybė galinčianr 
kompiuteriu. Prašome siųsti 
resume adresu P.O. Box 
14517, Chicago IL 60614.

FOR RENT
4 rm, 2 bdrm. heated apl.; carpe- 
ting, appliances included $400 per 
mo. Cicero, IL location Call during the 
day tel. 708-863-4926

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

IEŠKO DARBO

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 Agoncy 

Tai. 312-736-7900

48 m. moteris Ieško darbo
Susikalba angliškai. Turi reko
mendaciją.

Skambinti: 312-925-5565

29 m. moterį* Ieško darbo. Gali
prižiūrėti pagyvenusius žmones, 
vaikus. Tinka valymo darbai, tik 
dienomis. Susikalba angliškai.

Tel. 312-471-9029
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MOKYTOJŲ
KURSAI

LIETUVOJE

Amerikos mokytojų organiza
cijos bendravimui su Lietuvos 
mokytojais APPLE vadovai su
sirinko Vašingtone balandžio 1 
— 2 d. planuoti šių metų vasaros 
kursus Lietuvos mokytojams. 
Kursai vyks Vilniuje, Kėdai
niuose, Šilutėje ir Biržuose nuo 
liepos 10 iki rugpjūčio 4 d. 
Apie šimtą APPLE dėstytojų iš 
Amerikos yra pasižadėję vykti 
į Lietuvą. Prieš kursams prasi
dedant Lietuvoje, maža grupė 
instruktorių aplankys lietuvius 
mokytojus Šalčininkuose ir 
Švenčionyse, su jais pabendraus 
ir pakvies juos atvykti į specia
liai jiems ruošiamą trijų dienų 
seminarą Vilniuje.

Šiuo metu Amerikos mokyk
las ir mokytojų centrus lanko 
penki švietimo darbuotojai iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Jie 
praleido kelias valandas su AP
PLE vadovais. Kursų rengėjai 
turėjo progos gauti daugiau in
formacijos apie Lietuvos moky
tojų pageidavimus.

Šeštadienį vakare svečius iš 
Lietuvos ir APPLE kursų ren
gėjus priėmė ambasadorius Al
fonsas Eidintas. Mokytojai 
pareiškė susirūpinimą Lie
tuvos mokytojų žemu atlygini
mu. Ambasadorius paaiškino, 
kad valdžia nesugeba surinkti 
mokesčių iš gyventojų ir todėl 
neturi pinigų, bet šiuo metu ši 
problema yra sprendžiama.

Po priėmimo ambasadoje visi 
dalyviai buvo pakviesti pas Gin- 
ny ir Steve Bergen pasivaišinti 
ir pabendrauti jų namuose. Gin- 
ny ir Steve yra ilgamečiai AP
PLE nariai. Ginny yra skotė, o 
Steve lietuvių kilmės.

Sekmadienio rytą buvo toliau 
tęsiami pasiruošimo darbai. 
Pasiskirčius į grupes, pagal 
miestus Lietuvoje, kursų rengė
jai sudarinėjo atskiras mokymo 
ir užsiėmimų programas.

Stipendijų vajus Lietuvos mo
kytojams dalyvauti kursuose 
dar vyksta. APPLE direktorė, 
Vaiva Vėbraitė, pranešė, kad 
pernai iki balandžio mėnesio šio 
darbo rėmėjai Amerikoje su
aukojo daugiau pinigų stipendi
joms, negu šiais metais. Prašo
me visus remti Lietuvos moky
tojų pastangas pasitobulinti ir 
pasisemti entuziazmo bendrau
jant su Amerikos ir Lietuvos 
kolegomis.

Aukas siųskite šiuo adresu: 
American Professional Partner- 
ship for Lithuanian Educatio 
(APPLE), P.O. Box 617, Dur- 
ham, CT 06422.

i.jg.

(>,
• Kur lengviausia pašniukš

tinėti po svetimus laiškus? 
„Drauge”.
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L® Švietimo tarybos ruoštoje mokytojų darbo konferencijoje, vykusi 
Pasaulio lietuvių entre Lemonte, dalyvavo svečių ir ift toli. Čia susitiko 
torontiškiai — mokyt. Antanas Rašymas ir sės. Janina Galubickaitė.

Nuotr. Ramunės Kubiliui

LAIŠKAI
VAŠINGTONAS JUK NE 

BETLIEJUS!

Mane nustebino Lietuvos dip
lomatų laiškas (žr. 1995 m. 
balandžio 11d. „Draugo” laiškų 
skyriuje „Apie Lietuvos piliečių 
patriotizmą”), pasirašytas Lie
tuvos ambasados Vašingtone 
spaudos skyriaus. Nesinori mo
kyti viską žinančius diplomatus 
mūsų ambasadoje Vašingtone, 
tačiau norėtųsi priminti jiems, 
jog laiškus, nesvarbu kokio tipo 
jie būtų, pasirašo asmenys su 
atitinkamais titulais ar jų 
darboviečių pavadinimais, o ne 
skyriaus darbuotojai be pavar
džių. Tik oficialūs pranešimai ar 
direktyvos gali būti pasirašytos 
paskirų valdžios įstaigų ar sky
rių kas ir buvo Lietuvos amba
sados padaryta, duodant balsa
vimo instrukcijas balsuojan
tiems piliečiams.

Mane labiausiai įskaudino 
šiame Lietuvos diplomatų laiš
ke rašinio nediplomatiškumas. 
Gėda man buvo skaityti pilnus 
pajuokos žodžius, skirtus sa
viems piliečiams. Laiškas pasi
rašytas ambasadoje esančio 
spaudos skyriaus, vadinasi, su 
ambasadoriaus Alfonso Eidinto 
sutikimu. Jeigu taip, tai norė
čiau ambasadorių paklausti: ar 
vienas iš daugelio jo buvimo 
tikslų JAV nėra padėti Lietuvos 
piliečiams atlikti jų pilietinę 
pareigą? O kitas: palaikyti ge
rus santykius su išeivija? Ba
landžio 11 d. laiškas ne tik 
nesuartina, bet atitolina Lietu
vos piliečius ir JAV gyvenan
čius lietuvius su savo kraštu. 
Pirmą kartą matau, kad diplo
matinėj tarnyboj esantys dar
buotojai spaudos puslapiuose 
ginčytųsi su nepažįstamais pi
liečiais, kvestionuotų jų pa
triotiškumą, aiškintų apie jų 
„arogantiškumą ir įžeidžiantį 
toną” tų diplomatų adresu. Ar
ne geriau būtų, jeigu ambasados 
tarnautojai — diplomatai atsa
kytų į klausimus dalykiškai ir 
geranoriškai? Juk jie ir yra čia 
dėl to atvykę, tai dalis jų darbo 
eigos. Galop, gauna juk ir algą 
už tai, ir dar iš Lietuvos piliečių 
malonės, ar ne?

Diplomatų laiškas ilgas, bet 
esminis klausimas taip ir liko 
neatsakytas: kodėl Vyriausioji 
rinkimų komisija pasirinko tokį 
archaišką balsavimo būdą už 
Lietuvos sienų gyvenantiems 
piliečiams? Suprantama, ne am
basados kaltė, kad balsavimo 
instrukcijos dėl savivaldybių 
rinkimų buvo gautos iš Lietuvos 
per vėlai. Bet supraskit ir savo 
piliečius, jeigu jie įžiūri ir kitus 
valdžios motyvus, kad buvo pa
daryta taip, o ne kitaip.

Norint ateityje išvengti pa
našių situacijų, siūlyčiau

Pieš. Seselės MercedesMotina Sopulingoji.

Vyriausiajai rinkimų komisijai 
nustatyti rinkiminę eigą logiš
kai ir iš anksto. Jeigu rinkimai 
ir ateityje bus vykdomi kaip 
praėjusieji, tai nepykite ant 
Lietuvos žmonių, jeigu jie 
paklaus, kodėl Lietuvos valdžia 
pamėgdžioja žlugusios Romos 
imperijos metodiką. Vašingto
nas juk ne Betliejus!

Leonas Narbutis 
Čikaga - Vilnius

„KURMIAI” AMBASADOSE
Koks sutapimas. Tą pačią die

ną gavau ir vasario mėn. „Tė
vynę”, ir kovo 16 d. „Draugą”. 
Pirmajame pateikta Vytauto 
Šliūpo kalba Denver, CO. Vasa
rio 16 d. minėjime jis įspėja mus 
kad „Į Lietuvos ambasadas pri
siųsta nemažai savųjų „patiki
mųjų”... Maskvai svarbu čia 
turėti „savus” žmones, vadina
muosius kurmius (moles)...”

„Draugei skaitau Nerijos 
Kasparįąnės aprašymą iš 
Washingtono apie Vasario 16 d. 
minėjimą: „Lietuvos ambasadai 
atstovavo Jonas Paslauskas. 
Ambasados patarėjas pasveiki
nęs dalyvius Liet. ambasado
riaus vardu. Jis padėkojo Ame
rikos lietuviams...”

Kažkaip knietėjo pasąmonėje 
to paskutiniojo asmens pavardė. 
Kažkur buvau ją girdėjęs. 
Ėmiau versti senus „Draugo” 
numerius. Na ir štai, pereitų 
metų lapkričio 25 d. „Laiškai” 
skyrelyje aptikau iš Vilniaus dr. 
Gedmio Dubaičio laišką užvar
dintą „Kolaborantų triumfas 
Lietuvoje”.

Dubaitis rašė: „Visame pasau
lyje kolaborantai griežtai 
smerkiami ir teisiami. Lietuvoje 
viskas atvirkščiai... Susipažinus 
su kai kuriais vadinamais ne
priklausomos Lietuvos atstovais 
užsienyje, suvoki padėties tra
gizmą. I Lietuvos ambasadą 
Washingtone nuvyko dirbti 
LSSR komjaunimo centro komi
teto (CK) sekretorius kadrų 
reikalams J. Paslauskas. Kitas 
kolaborantas gauna vietą atsto- 
vauti Lietuvai jungtinėse 
tautose...”

Ačiū, brangūs tautiečiai, kad 
netylite, kad kalbate ir rašote, 
o mes susidedame du prie dviejų 
ir randame ylą, išlendančią iš 
maskvinio maišo.

Pranas Pikturna 
Los Angeles, CA 

LAIDOTUVĖS

Prieš kiek metų, užsistačiusi 
sekmadieninę televizijos progra
mą „Sekmadienio rytas” (Sun- 
day morning), išgirdau baž
nyčioje giedant lietuviškas gies
mes. Komentatorius pradėjo 
aiškinti, kad čia transliuojama 
iš Clevelando vienos bažnyčios, 
kurioje lietuviai laidoja savo 
benamį tautietį. Žmonės maty
davo jį parkuose, benamių val
gyklose, miegantį su kitais 
benamiais. Tačiau jis išsiskyrė 
tuo, kad jo rūbai visados buvo 
tvarkingi, niekad niekas nema

tė jo girto. Užkalbintas kalbėjo 
labai protingai, visi pastebėjo, 
kad jis yra išsilavinęs žmogus. 
Žurnalistai ne kartą bandė iš jo 
išgauti žinių, bet jis niekad ne
sileido į kalbas, taip niekas net 
nežinojo jo tapatybės, nei iš kur 
jis atkeliavęs. Kai vieną rytą 
rado jį negyvą, policija išaiški
no, kad jis yra lietuvis ir po karo 
atvykęs į Ameriką. Policija 
susisiekė su lietuviais Clevelan- 
de, nes nerado jo jokių giminių. 
Lietuviai gražiai suorganizavo 
jo laidotuves, kurios ir buvo 
rodomos per televiziją.

Dabar, skaitydama kovo 25 d. 
„Drauge” J. P. Lenktaičio 
straipsnį apie poeto Leonardo 
Žitkevičiaus laidotuves, tiesiog 
pasipurčiau. Sunku ir patikėti. 
Juo labiau, kad jis nėra kažkoks 
eilinis žmogus, o tas, kuris visą 
savo gyvenimą skyrė Lietuvai, 
o daugiausia skyrė visas jėgas 
ir meilę jaunimui. Juk mes ne
išleidome nei vieno mokyklinio 
vadovėlio, kad jame nebūtų L. 
Žitkevičiaus eilėraščių, mokėme 
vaikus jo eilėraščių, žavėjomės 
jais. Kiekviename žurnale ir bet 
kurioje periodinėje spaudoje 
galėjai rasti L. Žitkevičiaus 
eilėračius. Ir kokios liūdnos 
pabaigos jis susilaukė! Koks 
nepagerbimas! Ar šitokiu 
elgesiu mes nesukeliame nusi
vylimo ir baimės mūsų dar 
išlikusiems gyviems poetams, 
rašytojams, menininkams, vi
suomenininkams? Ar čia turi 
būti tik šeimos reikalas ir tik 
šeima turi pasirūpinti laidotu
vėmis? O jeigu jos nėra, tai jau 
pasidaro ne mūsų reikalas? Ar 
šitokiu keliu mes auklėjame 
jaunimą? Ar tai yra jiems pa
vyzdys?

Clevelando lietuviai labiau 
pagerbė benamį, negu buvo pa
gerbtas L. Žitkevičius. Straips
nyje rašoma, kad jo negalėjo 
palaidoti šalia žmonos, o buvo 
palaidotas toli tarp išvartytų 
antkapių ir kryžių. Vienintelis 
tik rašytojas Paulius Jurkus 
jose dalyvavo ir nedidelė grupe
lė žmonių. O kur mūsų lietuviš
kų mokyklų mokiniai, kur mū
sų skautų, ateitininkų atstovai, 
kur mūsų išrinktos organizaci
jos ir valdybos?

Aš dar laukiau ir tikėjausi, 
kad po Jono P. Lenktaičio 
straipsnio pasirodys visuomenės 
susirūpinimas, kad kas nors at
silieps. Tačiau, atrodo, kad 
mūsų mintis yra per daug užval
dę Lietuvos reikalai, mes per 
daug rūpinamės pertvarkyti ir 
perauklėti Lietuvos žmones, o 
visus savo reikalus atidedame į 
šoną. Dar nebūtų vėlu pasirū
pinti poeto Leonardo Žitkevi
čiaus palaikais, palaidoti jį ša
lia žmonos ir pastatyti jam 
paminklą. Jis to užsitarnavo. Jo 
įnašu į lietuvių literatūrą dar il
gus metus naudosimės mes, 
naudosis ir mūsų ateities kar
tos.

Nijolė Nausėdienė 
Lockport, IL

SKAUDŽIAI LIŪDNOS 
LAIDOTUVĖS

Poeto Leonardo Žitkevičiaus 
laidotuves aprašė kovo 25 d. 
„Drauge” Jonas P. Lenktaitis. 
„Tie, kurie tave kažkada norėjo 
išduoti caro valdžiai ar dvasi
ninkams įskųsdavo, į akis pasi
šaipydavo:

— Ką užgyvenai, betampy
damas draudžiamus raštus?- 
Ubago lazdą!” — iš „Knygnešių 
Šventa Gadynė” — Juozas 
Kundrotas.

Lenkiame galvas knygne
šiams. Jų ryžtu ir kančiomis 
užtekėjo mums Šviesa. Velionis 
L. Žitkevičius visą savo amžių 
skyrė knygnešių atgaivintam 
lietuviškam žodžiui. Mes, mo
tinos, svetimoje padangėje savo 
vaikus mokydamos lietuvių 
kalbos, naudojomės jo eilėmis. 
Ačiū jam!

Verkia širdis, skaitant: 
„...Velionį palaidojo toli nuo 
žmonos kapo, tarpe išvartytų, 
senų, be kryžių bei antkapių 
kapų”, {dėta nuotrauka tai 
patvirtina.

Nejaugi niekas negalėjo pa
rūpinti leidimo, kad būtų buvęs 
palaidotas šalia žmonos,šeimos 
kape? Dar nevėlu! Velionis pa
laidotas tik kovo 10-tą Cypress 
Hills kapinėse, Woodhaven NY. 
Turime įvairių fondų. Nejaugi 
taip ir bus paliktas Lietuvai 
nusipelnęs asmuo, „Be likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs”? 

Izabelė Zmuidzinienė 
Rochester, N.Y.

DĖL LITUANISTINĖS 
KATEDROS

Laukiu PLB pirmininko Vy
tauto Kamanto atsakymo į 
Raimundo ir Danutės Korzonų 
laišką (žiūr. „Draugas” š.m. 
kovo 31. „Dėl Lituanistinės 
katedros”) apie Lituanisti
nės katedros įgyvendinimą ir 
veiklą.

Katedra, buvo steigiama kai 
dar Lietuva buvo okupuota ir 
išeivijos studentui aukštieji li
tuanistikos laipsniai nebuvo 
prieinami. Taigi, katedra buvo 
steigiama čia esantiems išeivi
jos studentams. Dabar net dok
toratus ruošti atvyksta iš 
Lietuvos, o pagrindines paskai
tas skaito ne išeivijoje išsi
mokslinę lietuviai! Argi tokių 
čia nėra? Atrodo, kad toks ir 
dabartinėje Lietuvoje labai 
reikalingas...

Kai katedros vedėjas prof.
Bronius Vaškelis išėjo į pensiją, 
ieškota kandidato. Buvo pak
viesti tik du: Tomas Venclova ir 
buv. vedėjo asistentė Violeta 
Kelertienė. Išrinktas Tomas 
Venclova. Jis pradžioje poziciją 
priėmė, bet vėliau atsisakė. 
Pozicija teko Violetai Keler
tienei, o buvusi jos pozicija 
(asistento pozicija) buvo laisva. 
Įdomu, kiek asmenų kandidata
vo į šią poziciją ir kiek iš jų buvo 
pakviesta pasikalbėti? Ir štai 
dabar šioje pozicijoje yra ne iš 
išeivijos, bet iš Lietuvos! Argi 
jau nesurasta t.y. neduota pro
ga tą poziciją užimti čia išsi
mokslinusiam? Na, ir dar: ar 
kandidato pasaulėžiūra vaidina 
kokį vaidmenį? (pvz., ateitinin 
kas, ar kitoks?) Mat, „šnabždė
jimas” tik drumsčia kultūrinę 
nuotaiką.

Antanas Adomėnas
Oak Lawn, IL.

DAR DĖL LIETUVIŲ 
KALBOS ŽALOJIMO

Lietuvoje išeinančioje spau
doje nepaprastas gausumas sve
timybių, įsibrovusių ne tik per 
ilgus vergįjos metus, bet jau ir 
nepriklausomybę atgavus, 
šaukiasi visų griežto protesto. 
Man visai nesuprantamas 
reiškinys, kad Lietuvoj gimę, 
užaugę ir išsimokslinę inteli
gentai, ypač žurnalistai, pasi
darė lietuvių kalbos teršėjai, 
kišdami barbarizmus į mūsų 
kalbą. Net ir mūsų išeivijos 
spaudoje laikas nustoti vartojus 
„populiarias” svetimybes:

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 15 d. 7

„bankietas”, „balius”, kai 
turime gražų pakaitalą po
kylis, pončkos — spurgos, bly
nai — sklindžiai, cyreals — ja
vainiai, siurpryzas — staig
mena ir t.t. O jau Lietuvos 
žurnalistus reikia iškoneveikti 
už jų nutautėjimą, pasineriant 
į barbarizmų liūną su limitais, 
imidžiu, video, kurie lengvai 
pakeičiami lietuviškais — riba, 
įvaizdis, vaizdajuostė ir t.t.

Kai piktinamės tokiais smerk
tinais ir lietuviškumą.ir moralę 
niokojančiais reiškiniais, kaip 
plintanti pornografinė spauda, 
narkomanija ir įvairios sektos, 
tai taip pat turime griežtai atsi
riboti ir nuo kalbos darkymo 
tomis baisiomis svetimybėmis, 
kurios braunasi tarsi kokia 
Vakarų kultūros apraiška, o iš 
tikrųjų tai tik kalbos teršalai. 
Saugok, Dieve, nenueikim 
mūsų senosios bajorijos keliais, 
kurie savo inteligentiškumą 
norėjo parodyti, naudodami 
lenkiškas ar vokiškas svetimy
bes. Susipraskim, kol dar lai
kas, ir rašykim, kalbėkim ir 
bendraukim (ne komunikuo- 
kim), naudodami gryną, švarią, 
gražią lietuvių kalbą, kuri yra 
pakankamai turtinga visoms 
sąvokoms išreikšti.

Apolinaras P. Bagdonas 
Chicago, IL

VYRAI, ATSILIEPKIT!

Laikas nenumaldomai skai
čiuoja metus. Tolsta kraupūs 
1939-1941-ieji, hitlerinė okupa
cija, karo ir pokario metai. Tų 
metų kruvinose, permainingose

A. t A.
RIMUI SAKEVlClUI

netikėtai Amžinybėn iškeliavus, jo sesutę VIDĄ 
SAKEVIČIŪTĘ, ALTo Čikagos skyriaus Tarybos 
narę, ir visus velionio artimuosius šioje liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALTo Čikagos skyriaus valdyba ir taryba.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
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. 71 ST.
CICERO 5940 VV. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345

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

grumtynėse į savo verpetą buvo 
įsukusios ir Lietuvos vyrus, jie 
pergyveno raudonąjį ir rudąjį 
tautos genocidą, prieš savo valią 
teko kovoti ir vienoje ir kitoje 
barikadų pusėje, tikintis, kad 
tai atneš Tėvynei laisvę ir 
nepriklausomybę. Tų įvykių 
dalyviai — tautos istorijos liu
dininkai. Todėl labai svarbu, 
kad tai, ką pergyveno, užrašyti, 
palikti ateinančioms kartoms, 
bet nenusinešti Anapilin.

Leidykla „Kardas” intensy
viai renka tokius prisiminimus 
ir ruošiasi išleisti knygas apie:

1. 1940-1941 m. Lietuvos ka
riuomenės likvidavimą, kari
ninkų ir kareivių genocidą;

2. 1941 m. birželio 22-25 d. su
kilimą II dalį (I dalis išleista 
1994 m.);

3. Lietuviškųjų savisaugos 
batalionų kovas Rytų fronte;

4. 16-ją lietuviškąją diviziją, 
jos tragiškus kovos kelius, ku
riuos slėpė komisarai ir NKVD;

5. Lietuvos vietinę rinktinę ir 
Tėvynės apsaugos pulko kovas 
prie Barstyčių ir Sedos;

6. Lietuvių dalyvavimą sąjun
gininkų kariuomenės mūšiuose 
Vakarų fronte;

7. Priešbolševikinę ir prieš- 
nacinę rezistenciją.

Nenorint pasirašyti tikra 
pavarde, galima prisiminimus 
pasirašyti slapyvardžiu, lei
dyklai pateikiant tikrą pavardę. 
Ji bus laikoma paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas 
siųsti adresu: Leidykla „Kar
das”, box 1847,2043 VILNIUS, 
Lithuania.
Leidyklos „Kardas” taryba
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

SVEIKINAME SU ŠV. VE
LYKOMIS visus mūsų dienraš
čio bendradarbius, skaitytojus, 
darbuotojus, rėmėjus, Draugo 
fondo tarybą ir visus fondo na
rius. Jaučiamės Viešpaties 
apdovanoti gausiomis dova
nomis, nes tiek daug mūsų tau
tiečių „Draugą" remia, skaito, 
jame bendradarbiauja ir įvai
riais būdais prisideda, kad jis 
išsilaikytų dar ilgus metus.

Kpt. Arūnas Tamulaitis,
JAV specialiųjų pąjėgų rezervis
tas, nuo pernai rudens dar
buojasi Lietuvoje. Š.m. balan
džio 5 d. jis gavo tokio turinio 
oficialų raštą: „Įsakau: apdo
vanoti padėkos raštu kapitoną 
Arūną Tamulaitį, JAV spec. 
pąjėgų rezervistą už svarią ir 
geranorišką pagalbą Lietuvos 
Respublikos kariuomenei, dir
bant JAV Karinių ryšių grupėje 
(MLT) nuo 1994 m. lapkričio 22 
d., iki 1995 m. kovo 31 d.”. Pasi
rašo gen. J. Andriškevičius. 
Tenka pažymėti, kad Arūnas 
yra čikagietis, žinomo fotogra
fo Jono ir Jūratės Tamulaičių 
(gyv. Berwyn, IL) sūnus, baigęs 
Kr. Donelaičio pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą Čikagoje, 
šokęs tautinius šokius, todėl visi 
džiaugiamės Arūno įvertinimu 
ir laimėjimais.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, balandžio 19 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
povelykinis koncertas, kuriame 
programą atliks „Gimtinės 
toliai” muzikinis vienetas. Po 
programos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite!

Primename, kad Pilypo
Naručio knygos „Tautos 
sukilimas 1941, pirmoji dalis. 

„Be šūvio”, laida jau visiškai 
baigiasi. Besidomintieji šia is
torine knyga, bet vis nepri- 

•-sirengę jos įsigyti, raginami tai 
netrukus padaryti, nes antroji 
laida nenumatoma išleisti. 
Knyga yra 404 psl., iliustruota 
nuotraukomis, apima laikotarpį 
nuo 1940 iki 1941 m. birželio 23 
d. Gaunama „Drauge”.

x Balandžio 30 d., sekma
dieni, 3 vai. p.p. įvyks iškilių 
pianistų, Sonatos ir Roko Zubo- 

„ vų koncertas „Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje, 6641 S. 
Troy Avė., Chicago. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti

•_ į šį renginį.
(sk)

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(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 susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

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

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimu

MEDALIS 
DR. ANTANUI

RAZMAI
Dr. Antanas Razma gavo pra

nešimą, kad jis yra išrinktas 
„National Ethnic Coalition of 
Organizations” specialiam pa
gerbimui — bus apdovanotas 
„1995 Ellis Island Medai of Ho
nor”. Šis medalis įteikiamas 
Amerikos piliečiams, pasižymė
jusiems humanitarinėje veik
loje, specifinėje etninėje grupėje 
ir savo darbais pasitarnavu
siems Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms.

Šiuo medaliu apdovanotų tar
pe yra gen. Norman Schwartz- 
kopf, šen. Alfonse D’Amato, 
Eric Severeid, šen. Strom Thur- 
mond ir kiti, įvairiose profesi
jose ir verslo pasaulyje pasižy
mėję asmenys.

Šių metų „Ellis Island Medai 
of Honor” apdovanojimo iš
kilmės įvyks gegužės 21d., New 
Yorke. Programoje: ekumeninės 
pamaldos Šv. Patriko katedro
je, medalių įteikimas Ellis salos 
soduose ir šaunus pokylis Great 
Hali of Ellis Island patalpose.

Dr. Antano Razmos nueitas 
kelias profesinėje ir lietuviškoje 
veikloje, grįstas pasišventimu ir 
darbu tautos ir visuomenės

Dail. Daivos Karužaitės 
eilėraštį ir esėją išspausdino 
Northeastern Illinois U ni ve-si
ty žurnalas „american goat” nr.
6 (1994 fall). Leidžia „Apoca- į 
lypse Literary Arta Coalition”. 
Leidinyje pažymima, kad Daiva 
ruošiasi magistro laipsniui 
Northeastern Illinois universi
tete iš patarimų ir paslaugų šei
moms srities. Anksčiau tame 
pačiame universitete ji įsigijusi 
bakalaurą, o Daivos poezija 
spausdinta lietuvių ir anglų 
kalba įvairiuose leidiniuose.

Metinė „Laiškų lietuviams”
šventė bus balandžio 30 d. 
Jaunimo centre. Šv. Mišios Jė
zuitų koplyčioje 3 vai. p.p., 
„Laiškų lietuviams” konkurso 
premijų įteikimas — 4 vai.; po 
įteikimo meninė programa ir 
vakarienė. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti šio vertingo 
mūsų religinio-kultūrinio 
žurnalo šventėje. Bilietų yra 
pakankamai, tereikia kreiptis 
pas tėvus jėzuitus. Kaip žinome,
,,Laiškus lietuviams” redaguoja 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Ir 
žurnalas, ir redaktorius vertas 
visuomenės paramos.

Velykų pusryčiai „Sekly
čioje” — sekmadienį, balandžio 
16 d. 9 vai. ryte. Rinkimės prie 
Velykų stalo, susidaužkime 
margučiais, sveikinkime vieni 
kitus Kristaus Prisikėlimo 
šventėje! Atvykite pavieniai su 
būreliu — visi laukiami. Regist
ruotis reikia iš anksto asmeniš
kai ar telefonu. 312-476-2655.

Dr. Petras V. Kisielius Ve
lykų dieną išvyksta į Lietuvos 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
pavasario akademiją, kuri ruo
šiama Eišiškėse, Vilniaus kraš
te. Dr. Kisielius toje stovykloje 
skaitys paskaitas. Į Čikagą žada 
grįžti per Atvelykį.

Sol. Dana Stankaitytė, žy
mioji Lietuvių operos solistė, 
buvusi dainavietė, dalyvaus 
Dainavos 50 m. sukakties jubi
liejiniame koncerte ir atliks 
muz. B. Budriūno „Mūsų pro
tėvių žemė”, žodžiai B. Braz
džionio.

x Puiki Velykų švenčių 
dovana yra bilietai į „Perlų 
žvejų” operos spektaklį, ge
gužės 14 d., Morton auditorijos 
salėje, 3 vai. p.p. Visi bilietai 
gaunami „Patria” parduotuvėje 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto 
iki 4:30 vai. p.p, išskyrus 
sekmadienius ir antradienius. 
Ten pat gaunami ir autobusų 
bilietai. Toliau gyvenantieji, 
gali bilietus užsisakyti ir paštu, 
PATRIA, 2638 W. 71 St., Chi
cago, D 60629. Čekį už bilietus 
reikia išrašyti: Lithuanian 
Opera Co., Ine. Bilietų kainos 
parteryje — $35, $25, $20, o 
balkone $25, $20, $15.

(sk)

x Į DAINAVOS ansamblio 
50 m. sukakties banketą sta 
lūs rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 708423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl M ar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

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

Dr. Antanas Razma.

labui, jį atvedė prie šio 
pagerbimo.

Antanas Razma, žemaitis, 
ūkininko sūnus, antras iš 
penkių vaikų, gimė 1922 m. 
birželio 20 d. Visvainių kaime, 
Platelių vaisė., Kretingos 
apskr., mokėsi Skuodo ir Plun
gės gimnazijose, baigė me
dicinos mokslus Vakarų Vokie
tijoje, Tuebingeno universitete. 
Atvykęs su žmona Elena į JAV 
ir išlaikęs Illinois valstybinius 
medicinos egzaminus, pradėjo 
privačią praktiką Wilmingtone, 
III. Užaugino du sūnus — An
taną Gintarą ir Petrą Edmun
dą, abu medicinos gydytojai.

Aktyviai reiškėsi amerikiečių 
gydytojų organizacijose, užim
damas įvairias vadovaujančias 
pareigas, kaip „Will-Grundy 
Medical Society” vicepir
mininko, „St. Joseph Medical 
Center” Joliete gydytojų štabo 
prezidento ir kt. Užsitarnavęs 
įvairių organizacijų žymenis. 
Nuo 1955 m. narys „American 
Medical Association”, nuo 1975 
m. narys-specialistas „Ameri
can Board of Family Practice”. 
1991 m. pasitraukė į pensiją, 
gyvena Burr Ridge (Čikagos 
priemiestyje).

Dr. Razma prieš 33 metus 
steigėjas Lietuvių fondo, kuris 
artėja prie aštuonių milijonų 
pagrindinio kapitalo ir lietuviš
kiems reikalams yra išdalinęs 
daugiau negu penkis milijonus 
dolerių. Praeityje dr. Razma ėjo 
Lietuvių fondo tarybos, valdy
bos ir pelno skirstymo komisi
jos pirmininkų pareigas; dabar 
Patikėtinių tarybos ir LF Gar
bės komiteto pirmininkas.

Nuo pat pradžios JAV Lietu
vių Bendruomenės narys, nuo 
1961 metų dr. Razma nuolat 
perrenkamas į JAV LB tarybą, 
buvęs tarybos prezidiumo vice
pirmininkas, kontrolės komisi
jos pirmininkas. 1988-1991 m. 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas; dabar JAV LB Garbės 
teismo pirminitikas.

1983 metais Antrųjų pasaulio 
lietuvių dienų rengimo komi
teto pirmininkas, buvęs įvairių 
organizacijų ir lėšų telkimo 
komitetų vadovybėse.

1975 m. — „Man of the Year” 
Lithuanian-American Republi- 
can League of Illinois.

Nuo gimnazijos laikų ateiti
ninkas, buvęs įvairiose valdy
bose. Nuo universiteto laikų 
Lietuvių Fronto Bičiulių narys, 
taip pat buvęs valdybose.

JAV LB Vidurio vakarų
apygardos suvažiavimas vyks 
balandžio 30 d., sekmadienį, 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p., 
Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte Bočių menėje. Kvie
čiami visi JAV LB keturiolikto
sios tarybos nariai, apylinkių 
valdybos, kontrolės komisijos ir 
apylinkių atstovai, o taip pat 
asmenys, kurie domisi Lietuvių 
Bendruomenės veikla. LB Vidu
rio vakarų apygardos pirmi
ninkė yra Birutė Vindašienė.

Per neapsižiūrėjimą nebuvo 
paskelbta A. Jascemsko, gyv. 
Rockford, IL, 20 dol. auka 
„Draugui”. Atsiprašome ir lin
kime linksmų Velykų!

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

(sk)
x Baltic Monumęnts, Ine.,

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

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 

I 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 „A.a. Onai Vitėnienei Vil
niuje š.m. balandžio 4 d. mirus, 
jos vienintelei seseriai, dr. 
Albinai Prunskienei, „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komiteto 
pirmininkei, reiškiame užuo
jautą. Velionės atminimą pa
gerbti aukojame $100 Lietuvos 
našlaičiams”. Pasirašė: Marija 
Markulienė, Rasa Aleksiūnienė 
ir Janina Jakševičienė. „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas reiškia užuojautą savo 
pirmininkei ir dėkoja auko
tojoms.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. 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 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. 708422-3000 
arba 1-800422-3190.

(sk)

„Draugo” koncertą prisimenant. Iš kairės: muz. Manigirdas Motekaitis, ir solistai - Margarita 
Momkienė, Lijana Kopūstaitė, Vaclovas Momkus, Bronius Mačiukevičius, Jonas Vaznelis.

Nuotr. Jono Tamulaičio

PAVASARIO VAJUS DRAUGO 
FONDE

Švenčiant Kristaus Prisi
kėlimo šventę, Draugo fon
das sveikina visus rėmėjus, 
narius ir mecenatus, visiems 
linkėdamas dvasinės atgai
vos ir skaidrios pavasariškos 
nuotaikos.

Su Velykų švente atgijo ir 
Draugo fondo lėšų telkimas. 
Pavasario vajaus laiškai jau 
pasiekė visus „Draugo” skai
tytojus, Draugo fondo narius bei 
rėmėjus. Tie laiškai, lyg 
skambučiai greta Velykų varpų 
aidų, visus kviečia tapti Drau
go fondo nariais, o jau esančius 
nariais ar rėmėjais, — padidinti 
įnašus, kad priartėtume prie 
Draugo fondo milijoninio 
kapitalo.

Labai malonu, kad DF pava
sario vajaus laiškų atsakymai 
jau pasiekė Draugo fondo iždą. 
Atsiliepusiems su čekiais į va
jaus kvietimą, Draugo fondas

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)
x Vytautas Kernagis Čika

goje! Balandžio 22 d., 6:30 
v.v., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje išgirsite visų laikotarpių 
populiariausias dainas. In
formacija: Rolandas, tel. (312) 
778-7500.

(sk)

x Kompiuteriai su lietuviš
ku šriftu bei kitomis programo
mis pigiai. Kaina nuo $559. 
Specialistų paruošti pagal Jūsų 
užsakymą. Galime persiųsti tie
siai į Lietuvą. Pasiteiraukite 
tel. (312) 607-9140, prašykite 
Valdo.

(sk)

x Stasė Kankus iš Nece- 
dah, WI rašo: „Siunčiu $350. 
Prašau perduoti $200 Krakių 
parapijos klebonui kun. Romu
aldui Ramašauskui, o $150 tai 
globai dar vieno našlaičio iš Sė
dos ar iš kur nors Žemaitijoj. 
Ponia St. Kankus jau globoja 
vieną 4 metų berniuką — Ma
rių. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Balandžio 8 d. „Drauge” 

padėkoje a.a. V. Gudauskie
nei mirus, šeima praleido porą 
asmenų, kuriems nuoširdžiai 
dėkoja: sol. G. Mažeikienei už 
giesmes ir muz. R. Šokui už var
gonavimą šv. Mišių už velionę 
metu. Atsiprašo A. O. Gu
dauskai ir P. A. StriupaiČiai.

(sk)

nuoširdžiai dėkoja ir laukia 
laiškelio iš kiekvieno „Draugo” 
skaitytojo.

Pavasario vajaus 
dalyviai

Su 600 dolerių:
Prelatas Juozas Prunskis, Le- • 

mont, IL.
Su 400 dolerių:

Floridos lietuvių klubas (430 
dol.), St. Petersburg, FL.

Dr. Kazys ir Marija Ambrazai
čiai, Chesterton, IN.
Su 200 dolerių:

Stasė Semėnienė (230 dol.), 
Chicago, IL a.a. Vilhelminos 
(Lėlės) Lapienės atminimui.

Boleslovas ir Elena Novickiai, 
Westmont, IL.

Vytautas ir Aldona Čepėnai, 
Darien, IL.

Birutė Kasinskas, Chicago, 
IL.

Omahos Lietuvių moterų klu
bas, NE.

Filomena Čemiuvienė, Chica
go, IL.

Algirdas Povilonis, Toronto, 
Canada.

Sigita Kisieliūtė, per Kostą 
Dočkų, Cicero, IL.

Žara Kisieliūtė, per Kostą 
Dočkų, Cicero, IL.

Aras, Petras Narutis, per Kos
tą Dočkų, Cicero, IL.

Juozas ir Regina Užupiai, 
Worth, IL.
Su 100 dolerių:

Henrikas Paškevičius, Thun- 
der Bay, Canada.

Ona Mažionytė, Chicago, IL.
Kostas Bružas, Homewood, 

IL.
Jonas Stankus, Evergreen 

Park,IL.
Bronė Čižikaitė, Chicago, IL.

Vytis Paul Binkis į sale palydi Zitą Simutienę Lietuvos Vyčių rengtame ban 
kete i.m. vasario 5 d. Martiniųue restorane.

Nuotr J. Tamulaičio

Paulius ir Birutė Gyliai, 
Olympia, WA.

Vitalis ir Gražina Damijonai
čiai, Western Springs, IL.

Bronius Andrašiūnas, Orland 
Park, IL.

Helen E. Alenko, Chicago, IL, 
a.a. Pranutės Ivanauskienės 
atminimui.

Jonas ir Marija Vidūnai, Au- 
burn, MA.

Marytė Utz, Evergreen Park, 
IL.

Antanas Zailskas, Cicero, IL.
Vincas Kamaitis, Sutton, MA.

Su 50 dolerių:
Anelė Šulaitienė (60 dol.), 

Cicero, IL.
Danutė Mikoliūnienė, Cle- 

veland, OH.
Emilija Gaškienė, Chicago, 

IL.
Juozas Vaineikis, Oak Lawn, 

IL.
Vytautas ir Joana Dailidės, 

Crete, IL.
Albinas Smilgys, Vancouver, 

Canada.
Vytautas Gudaitis, Toronto, 

Canada.
Sofia Vėbras, Oak Lawn, IL.
Antanas ir Vanda Brazdžiū

nai, Palos Park, IL.
Su 25-20 dolerių:

Juozas Vadopalas, Downers 
Grove, IL.

Stasys Petrulis, Chicago, IL.
Dr. Juozas Kižys, per Audronę 

Kižys, Chicago, IL.
Regina Kreivėnas, Chicago, 

IL.
Ona ir Stasys Ruibiai, Chi

cago, IL.
Aldona Griškienė, Chicago, 

IL.
Elena Galėnas, Chicago, IL. 

Su 10 dolerių:
Povilas Matiukas, Marija 

Pauperienė, Albina Ozinskienė 
ir Česlovas Ramanauskas.

Fondo iždininkas
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