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Paruošta Pilietybės įstatymo 
pataisa

Vilnius, birželio 2 d. — Vil
niuje posėdžiaujanti bendra Lie
tuvos ir užsienio lietuvių Pilie
tybės komisija po ilgų, išsamių 
ir kartais audringų, dramatiškų 
diskusijų pagaliau paruošė es
minę pataisą dabartiniam pilie
tybės įstatymui, praneša Rimas 
Cesonis iš Vilniaus.

Toje pataisoje sakoma: „Lie
tuvos Respublikos piliečiais yra 
laikomi lietuvių kilmės asme
nys, turėję Lietuvos pilietybę 
pagal 1919 sausio 9 d. iki 1939 
rugpjūčio 8 d. Lietuvos pilietybės 
įstatymus ir išvykę iš Lietuvos 
iki 1940 birželio 15 d., gyve
nantys kitose valstybėse, nepri
klausomai nuo šiuo metu turi
mos kitos valstybės pilietybės, 
jų vaikai ir vaikaičiai”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vicepirminin
kas ir Pilietybės komisijos 
lirmininko pavaduotojas Rimas 
esonis birželio 1 d. į posėdį 

pakvietė neseniai į Lietuvą per
sikėlusi gyventi Balį Gaidžiūną,
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„Maišiagalos 
memorandumas” 

nuostolingas Lietuvai
Vilnius, birželio 1 d. (AGEP) 

— Daugiau kaip prieš savaitę 
vykusiame slaptame Lietuvos ir 
Latvijos prezidentų ir ministrų 
pirmininkų susitikime Maišia
galoje buvo priimtas memoran
dumas dėl sienos jūroje nus
tatymo. Buvo sutarta, kad siena 
jūroje tarp Latvijos ir Lietuvos 
bus nustatyta viduryje tarp 
abiejų pusių siūlomų variantų.

Kaip rašo Lietuvos spauda, 
penkios Seimo opozicinės parti
jos pasiūlė prezidentui ir prem
jerui atsisakyti viso Maišiagalos 
memorandumo. Specialistų tei
gimu, pagal šį memorandumą, 
Lietuvos ekonominė zona netu
rės bendros sienos su Švedija, 
naftos telkiniai, esantys Baltijos 
jūroje, atsidurs už zonos ribų, 
sumažės kvotos žūklei. Be to, 
priėmus šiuos sienos jūroje nu
statymo principus, jų reikės 
laikytis ir derybose su Rusija.

Opozicijos pareiškime siūloma 
ištirti, ar atsirandant minėtam 
memorandumui nekilo Lietuvos 
nacionalinių interesų konfliktas 
su aukštųjų pareigūnų priva
čiais ar grupiniais interesais. 
Opozicijos pareiškimo nepasi
rašė krikščionys demokratai ir

Ukraina dabar nori ryšių su 
NATO

Lietuva naudos ne švaresnį, 
bet pigesnį kurą

Vilnius, gegužės 24 d. (LA) — 
Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma gegužės 23 d. pradėjo vi
zitą į Latviją ir Estiją. Vizito 
tikslas — aptarti NATO vaid
menį Rytų Europoje ir pasido
mėti sėkminga šių dviejų Balti
jos valstybių ekonomikos plėtra 
posovietiniu laikotarpiu.

Kučma, abiejose šalyse 
praleido po vieną dieną, prašė 
pritarimo Ukrainos integravi- 
muisi į Europą, narystei Euro
pos Taryboje. Manoma, kad Uk
raina į ET gali būti priimta šių 
metų pabaigoje.

„Latvija turi du užsienio 
politikos prioritetus — narystė 
Europos Sąjungos ir NATO, pa
sakė Latvijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Rihard 
Mucinis. „Nėra reikalo kurti 
nauju saugumo struktūrų Euro
poje. NATO jau įrodė, jog gali 
būti ilgaamžė organizacija. Mes 
nebegalime būti neutrali vals-

kurį su Pilietybės komisijos 
nariais supažindino jo kolega Pi
lietybės komisijos narys prof. dr. 
Bronius Nemickas. Balys Gai- 
džiūnas išsamiai nušvietė savo 
vargus, kuriuos jis patyrė, ieš
kodamas Lietuvos pilietybės 
pripažinimo jau kaip nuolatinis 
Lietuvos gyventojas.

Pilietybės įgyvendinimo pro
cedūrą ir tvarkos nuostatus Pi
lietybės komisija stengiasi dra
matiškai ir beveik neatpažįsta
mai prastinti.

Pastaba: Dabar veikiantis Pi
lietybės įstatymas Lietuvos 
Respublikos pilietybę pripažįsta 
tik tiems užsienio lietuviams, 
kurie turėjo Lietuvos pilietybę 
ir iš Lietuvos išvyko po 1940 
birželio 15 dienos. Rimas Česo- 
nis pasakė: „Suprantame, kad 
pilietybės komisijos paruoštoji 
pataisa dabartinio įstatymo ne
panaikina, tik jį papildo, pri
pažindama pilietybę iš Lietuvos 
išvykusiems ir prieš 1940 birže
lio 15 dieną”.

socialdemokratai. Krikščionių 
demokratų partijos vadovai nu
tarė nepasirašyti, nes negalima 
reikalauti atšaukti Maišiagalos 
memorandumo jo nemačius.

Opozicija:
memorandumo
reikia atsisakyti

Vilnius, gegužės 31 d. (Elta) 
— Penkios Seime atstovaujamos 
opozinės partijos pasirašė bend
rą pareiškimą dėl Lietuvos jūros 
sienos ir ekonominės zonos. Ja
me Lietuvos ir Latvijos vadovų 
pasirašytas vadinamasis „Mai
šiagalos memorandumas” ver
tinamas kaip „klaidingas žings
nis, kurį reikia ištaisyti”.

Tėvynės Sąjungos, Demokra
tų Partijos, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjungos, Centro Są
jungos, bei Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos atstovai pareiškė: 
„Lietuvos Seimo nesvarstytas ir 
nepatvirtintas Maišiagalos me
morandumas”, kad ir kas jį 
būtų pasirašęs, nėra Lietuvos 
Respublikos teisinis aktas ir 
Lietuvos Respublikos neįparei
goja”.

tybė — mūsų istorija tai liu
dija”.

Ukraina, kadaise įtariai 
žiūrėjusi į NATO plėtimą Rytų 
kryptimi, po JAV prezidento 
Bill Clinton vizito ėmė keisti 
savo požiūrį. Kučma dabar pa
laiko evoliucinį plėtimo va
riantą — aktyviai dalyvaujant 
programoje „Partnerystė taikos 
labui”, bet formaliai nepriklau
sant NATO.

„Ukrainos strateginė padėtis 
tokia, kad yra dvi galimybės — 
tapti buferiu tarp NATO ir 
Rusuos arba kryžkele, per kurią 
vyktų Rusijos ir NATO bend
radarbiavimas” gegužės vidury 
pareiškė prez. Kučmos patarėjas 
Volodimir Gorbulin. „Mums 
priimtina antroji galimybė”.

Prezidento Kučmos vizitas į 
Baltijos valstybes surengtas 
prieš NVS šalių viršūnių su
sitikimą Minske. Tai reiškia, 
kad Ukraina suinteresuota plė-
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Bosnįjos vyriausybė naujuoju užsienio ministru paskyrė Muhamed Sačirbey, kuris ligšiol buvo 
jos atstovas Jungtinėse Tautose. Sačirbey, 38 metų, yra ir JAV pilietis. Jis pakeičia užsienio 
ministrą Irfan Ljubijankič, kuris buvo užmuštas praėjusi sekmadienį, serbams nušovus 
malūnsparni, kuriame jis skrido. Serbai įsidrąsino pulti ir imti Jungtinių Tautų taikos palaikytojus 
belaisviais po to, kai NATO pradėjo bombarduoti serbų pozicijas. Šiuo metu Bosnijos serbai jau 
turi paėmę 371 JT įkaitus, ir jų vadas reikalauja „politinio sprendimo” (t.y., atiduoti serbams 
žemes) jiems išlaisvinti. Tarp Bosnijos karių ir serbų vyksta stiprios kovos dėl buvusių JT 
apsaugotų miestų. JT planuoja perkelti taikos palaikytojus į saugesnes vietoves.

Ukrainos parlamentas neleis 
plebiscito

Kijevas, birželio 2 d. (OMRI) 
— Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma gegužės 31 d. paskelbė 
teisiškai neįpareigojantį krašto 
gyventojų plebiscitą, kuriame 
jie bus prašomi pareikšti pa
sitikėjimą juo ir išrinktąja 
aukščiausiąja Taryba. Plebisci
tas turėjo įvykti birželio 28.

Prezidentas Kučma, kalbėda
mas per valstybinę televiziją, 
pasakė, kad šaukia plebiscitą, 
norėdamas išspręsti aklavietėn 
atsiradusį nesutarimą tarp jo ir 
parlamento dėl neseniai pra
vesto egzekutyvinės ir legisla- 
tyvinės valdžios galių išskyrimo 
įstatymo, kuris padidina pre
zidento galią vesti ekonomines 
reformas. Komunistų partijai 
priklausantys parlamentarai 
neseniai pravedė įstatymą, 
draudžiantį įgyvendinti pri
imtąjį įstatymą.

Pagal Ukrainos Konstituciją 
prezidentas be parlamento pri
tarimo negali pareikalauti tei
siškai įpareigojančio referen
dumo, tad Kučma šiuo atveju 
turėjo pasitenkinti teisiškai 
neįpareigojančiu plebiscitu, ku
ris vis vien parodys krašto gy
ventojų valią. Leonid Kučma 
pareiškė, kad atsistatydins, jei

Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 
— Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius pareiškė, kad, 
nepaisant kritikos, nauja kuro 
rūšis — orimulsionas, bus nau
dojama Lietuvoje. Jis tai 
pavadino politiniu sprendimu, 
nes orimulsionas garantuoja 
Lietuvai nepriklausomybę nuo 
energetikos šaltinių Rytuose bei 
stabilias kainas.

Pasak ministro pirmininko, 
Lietuvai pirmuosius trejus 
metus bus taikoma išskirtinė 
nuolaida, kuri leis sutaupyti 
keliolika milijonų dolerių. Nau
jasis kuras iš pradžių bus naudo
jamas Elektrėnų elektrinėje ir 
Akmenės cemento gamykloje, 
kuriose yra filtrai, galintys ap-
toti santykius tiek su Rytais, 
tiek su Vakarais.

Latvijoje ir Estijoje yra didelės 
ukrainiečių bendruomenės — 
atitinkamai 70 ir 40 tūkstančių 
žmonių.

gyventojai nepareikš pasitikė
jimo juo ir jo politinės bei eko
nominės reformos programoms.

Tačiau birželio 1 d. sesijoje 
Ukrainos parlamentas 252-9 
balsų santykiu pasakė „veto” 
prezidento šaukiamam plebisci
tui. Parlamentas pareiškė, kad 
plebiscitas priešinasi Konstitu
cijai.

Jie taip pat sakė, jog prezi
dento dekrete nepažymėta kaip 
lėšų neturinti valdžia apmokės 
tokio plebiscito išlaidas. Be 
to, parlamentas taip pat uždrau
dė valdžiai ar savivaldybėms 
skirti bet kokias lėšas visos 
šalies referendumui iki šių me
tų pabaigos.

Parlamentas taip pat įsakė 
prezidentui parengti „konstitu
cinio susitarimo” projektą, pa
gal kurį įsigalios jo įstatymas 
dėl vykdomosios ir įstatymda- 
vystės galių atskyrimo.

Parlaments taip pat prezi
dentui pasiūlė iki birželio 8 d. 
pateikti sąrašą kandidatų į mi
nistro pirmininko postą parla
mentui patvirtinti. Vyriausybė 
buvo paleista balandžio mėnesį, 
bet prezidentas laukė naujojo 
įstatymo patvirtinimo, kad galė
tų pats paskirti visus ministrus.

saugoti aplinką nuo išsiski
riančių kenksmingų medžiagų. 
Už sutaupytus pinigus, naudo
jant pigesnį kurą nei mazutas, 
bus įrengti filtrai kituose objek
tuose. Filtrai kainuoja tarp 3 ir 
5 milijonų dolerių.

Ministras pirmininkas pasa
kė, kad šio kuro naudojimui 
priešinasi, galbūt, prekiautojai 
nafta, kitos institucijos, kurių 
ministras pirmininkas neįvar
dijo. Taip pat jis pasakė, kad jau 
pasimokyta iš Žaliųjų akcijų, 
kai buvo sustabdytos Kaišiado
rių hidroakumuliacinės elek
trinės bei trečiojo Ignalinos 
elektrinės bloko statybos. Šių 
akcijų žalą, pasak Šleževičiaus, 
Lietuvos ekonomika jaus dar 
ilgai.

Sutartį dėl orimulsiono pirki
mo ketinama pasirašyti 15-ai 
metų, tačiau, pasak ministro 
pirmininko, pasiliekama teisė 
atsisakyti pirkinio.

Neaišku kam teks 
Paežerių dvaras

Vilnius, gegužės 31d. (AGEP)
— Paežerių dvaras Vilkaviškio 
rajone priklausė Nepriklauso
mybės akto signatarui Jonui 
Vailokaičiui. Dvi jo dukros, 
gyvenančios JAV, negali jo at
gauti, nes negyvena nuolat Lie
tuvoje. Byla dėl rūmų sugrąži
nimo atiduota Konstituciniam 
teismui, rašo „Lietuvos rytas”.
Paežerių dvaro rūmuose — 

puikiame klasicistinės archi
tektūros ansamblyje — norėtų 
įsikurti Krašto muziejus, nes 
Krašto muziejus yra įsikūręs 
pastate, kuris grąžintas parapi
jai. Vilkaviškio vyskupija 
Paežerių dvaro rūmus taip pat 
norėtų gauti vietoj kitų, jai pri
klausiusių pastatų.

Ministras pirmininkas Krašto 
muziejaus direktorei atsakė, 
kad rūmų priklausomybę turėtų 
spręsti Kultūros ministerija ir 
Vilkaviškio rajono savivaldybė. 
Pasak Vilkaviškio mero, „Pa
ežerių dvaro rūmų reikalas 
labai suveltas”, o vyriausybėje 
jau yra paruoštas nutarimo pro
jektas, pagal kurį, kultūros mi
nisterijai pageidaujant, Paeže
rių dvaro rūmai turėtų būti ati
duoti Lietuvos dailės muziejui. 
Tad dabar laukiama Konstitu
cinio teismo sprendimo.

Lietuvoje prasidėjo 
karščiai

Vilnius, birželio 1 d. (AGEP)
— Lietuvoje labai karšta, tad 
daug žmonių važiuoja maudytis 
upėse, ežeruose ir jūroje. Hi
gienistai perspėja, kad la
biausiai užterštas vanduo yra 
Nemune ties Alytumi ir ties 
Rusne. Neryje galima maudytis 
drąsiai.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
Baltijos jūroje švariausias van
duo prie Neringos krantų. Kol 
kas taip pat galima maudytis 
Klaipėdos, Palangos ir Švento
sios paplūdimiuose. Švarus van
duo ir Trakų bei Rytų Lietuvos 
ežeruose.

Nuo birželio pradžios iki rug
sėjo pabaigos specialistai kas 
dvi savaites tirs Lietuvos upių, 
ežerų ir jūros vandenį ir praneš 
apie rezultatus visuomenei.

Šiltas oras numatomas ir sa
vaitgaliui. Ketvirtadienį, bir
želio 1 d., buvo 29 laipsniai 
Celsijaus (85 F). Tiesa, į pava
karę praūžia liūtys su perkūnija

JAV pirmauja ginklų 
prekyboje

Vilnius, gegužės 25 d. (LA) — 
Per pastaruosius penkerius 
metus Jungtinėms Valstijoms 
pavyko įsiviešpatauti pasauli
nėje ginklų rinkoje, rašo Ar
minas Norkus „Lietuvos aide”, 
naudodamasis Prancūzuos laik
raščiu „Le Monde”.

1989 metais Jungtinėms vals
tijoms teko 30% visų sandėrių 
vertės, o 1993 metais—jau 48%. 
Anot „Le Monde”, JAV yra vie
nintelė šalis, padidinusi ginklų 
eksportą, ypač į besivystančias 
šalis. Joms JAV padidino savo 
produkcijos pardavimą 35%. Vi
si kiti eksportuotojai gerokai at
siliko, imtinai ir Rusija, nors 
dar išlikusi antroje vietoje pa
saulyje. Prezidentaas Bill Clin
ton stengsis dar labiau sustip
rinti šią padėtį, teisindamasis1 
būtinybe mažinti nedarbą šaly
je.

„Le Monde”, nuomone, tarp
tautinėje arenoje JAV elgiasi 
agresyviai, griebiasi atviro ar
ba slapto spaudimo. Atviro 
spaudimo pavyzdys: naudoda
masis Olanduos premjero vizitu 
į Vašingtoną, JAV prezidentas 
įrodinėjo, kad šis turi įsigyti 
amerikietiškų malūnsparnių, o 
ne Prancūzijos ir Vokietijos 
gamybos mašinų. Motyvas: 
Olandijoje yra NATO narė, todėl 
reikia standartizuoti kovos tech
niką.

Slapto spaudimo pavyzdys: 
JAV Centrinė Žvalgybos Agen
tūra (ČIA), nutverta už rankos 
Brazilijoje arba Taivane, kur ji 
stengėsi, kad nebūtų pasirašy
tos sutartys su Europos ginklų 
pramonininkais, teisinasi, kad 
saugo Amerikos pramonininkų 
interesus. Mat šie, skirtingai 
negu jų konkurentai, neturi 
teisės mokėti komisų ir yra 
kontroliuojami Kongreso. 
Vasario mėnesį B. Clinton 
pasiuntė direktyvą savo admi
nistracijai ir įpareigojo diplo
matus, karininkus, komercijos 
patarėjus bei slaptuosius agen
tus padėti Amerikos eksportui, 
rašo „Le Monde”.

Statistika rodo, kad nuo 1989 
iki 1993 metų Jungtinės Valsti
jos kasmet į išvystytas pramonės 
šalis eksportavo tarp 5.7 ir 7.8 
bilijonų dolerių vertės karinės 
produkcijos ir tarp 3.5 ir 4.8 bi
lijonų dol. vertės — į besivys
tančias šalis. Rusijos eksportas 
(35.4 bilijonai dolerių nuo 1989 
iki 1993 m.) katastrofiškai 
sumažėjo po 1991 m.: pramonin-

Kaunas turi naują 
merą

Vilnius, birželio 1 d. (Elta/ — 
Ketvirtadienį Kauno miesto ta
rybos penktajame posėdyje iš
rinktas naujas meras — 58 metų 
Kauno Technologijos Universi
teto profesorius, habilituotas 
daktaras, Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) Kauno 
skyriaus pirmininkas Vladas 
Katkevičius.

Programinėje kalboje jis sakė, 
kad prioritetinis miesto valdžios 
uždavinys — priimti tarybos na
rių bei tarnautojų darbo etikos 
kodeksą, numatantį ir pajamų 
deklaravimą.

Meras žurnalistų paprašė 
„penkiasdešimties dienų be 
kritikos”, pažadėdamas, kad po 
to Kauno savivaldybėje nuo 
spaudos ir visuomenės tikrai ne
būsią jokių paslapčių.
» ------
ir žaibais. Daug kur Lietuvoje 
nuo žaibų kyla gaisrai.
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gos šalys būgštauja, kad Boris 
Jelcino režimas yra nestabilus, 
kad Rusijoje nėra tvarkos ir ji, 
pardavusi produkciją, vėliau 
nesugebės parūpinti jai dalis.

Sumažėjo ir visų Europos ša
lių eksportas. „Le Monde” nuo
mone, Europos šalys pernelyg 
dažnai ignoruoja tą faktą, kad 
Amerikos pramonininkai suge
bėjo pertvarkyti savo gamybą. 
Nuo 1989 iki 1993 m. jie su
mažino 100,000 darbo vietų, 
sujungė kai kurias įmoi.es, 
labai padidino darbo našumą ir 
sugebėjo pasinaudoti dolerio 
kurso kritimu.

„Le Monde” pastebi štai tokį 
prieštaravimą: Europos Sąjunga 
yra labai integruota, tačiau gy
nybos reikalais tarsi nesirūpina. 
Žinoma, Mastrichto susitarimas 
leido koordinuoti užsienio ir 
gynybos politiką, bet patirtis 
rodo, jog iš penkiolikos šalių 
susidaranti Europos Sąjunga 
turi tiek prieštaravimų, kad po
litinio integravimosi teks dar il
gai laukti.

Pavyzdžiui, Prancūzija bend
radarbiauja su kitomis šalimis, 
vykdydama tik 25% savo kari
nių programų, o daugelis Eu
ropos šalių nemažai ginklų 
perka Jungtinėse Valstijose.

Žinoma, reikia kurti Europos 
ginklų agentūrą, bet negalima 
taikstytis su tuo, kad Europa 
dėl savo nesutarimų virsta poli
tiniu nykštuku, rašo „Le Mon
de”. Savo ekonomika prilygstan
ti Jungtinėms Valstijoms, Eu
ropa skiria gynybai tik pusę 
tiek kiek JAV.

„Le Monde” pažymi, kad 
Prancūzijos ginklų pramonė 
duoda vos 5% pasaulio ir 30% 
Europos Sąjungos produkcijos, 
tačiau kokybe ji užima trečią 
vietą pasaulyje. Vis dėlo Pran
cūzijos karo pramonė išgyvena 
krizę, nes ginklų rinka suma
žėjo, o konkurencija padidėjo. 
Pasaulio ginklų rinka sumažėjo 
ir atšilus Rytų bei Vakarų san
tykiams, ir dėl ekonomikos kri
zės bei atpigus naftai. Ginklų 
rinka didėja Azijoje, kurioje 
išliko įtampos židinių.

Pokyčiai, prasidėję griuvus 
Berlyno sienai, dar nesibaigė. 
Žlugus komunistiniam blokui 
sumažėjo karinė grėsmė Euro
poje, tačiau atsirado konfliktų ir 
pačiame bloke (Kaukaze), ir prie 
pat jo sienų (buvusi Jugoslavija) 
ir tolimesniuose regionuose, ku
riuos komunistinis blokas „glo
bojo” (Artimieji Rytai). Visose 
kitose nestabiliose pasaulio 
zonose irgi gali kilti konfliktų. 
Jų priežastys susijusios su de
mografija, gyvenimo lygiu, reli
gija, etninėmis problemomis. 
Sprendžiant iš įvykių Somalyje, 
Ruandoje, Haityje ir 1.1., įtam
pos židinių pakanka. Tad ginklų 
rinka dar negreit išnyks.

KALENDORIUS

Birželio 3 d.: Šv. Karolis 
Luanga ir draugai, Ugandos 
kankiniai (mirę 1886 m.); Klo- 
tilda, Oliva, Tautkantas, Devel- 
ta.

Birželio 4 d.: Sekminės; 
Vincentas, Biržis, Dausprungas, 
Deimena.

Birželio 5 d.: Šv. Boniiacas 
(Vinfirdas), vysk., kankinys 
(680-754 m.); Marcija, Dauga, 
Kontautas.

Birželio 6 d.: Šv. Norbertas, 
vysk. (1082-1134); Klaudijus, 
Kandida, Paulina, Mėta, Tau
ras.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. birželio mėn. 3 d.

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

A.A. JONĄ ŽADEIKĮ 
PRISIMENANT

Jau dveji metai, kai (1993 m. 
kovo 17 d.) Amžinybėn pašauk
tas išėjo a.a. Jonas Žadeikis, 
daugiau negu 20 metų reda
gavęs šį „Iš Ateitininkų gyve
nimo” puslapį.

Jo netektį giliai jaučia žmona 
Valerija ir artimieji, bičiuliai, 
ypač ateitininkija ir „Draugo” 
redakcija, netekusi reto pasi
šventimo bendradarbio, įsipa
reigojimus vykdžiusio iki pat 
paskutinės gyvenimo dienos. 
Paskutinei jo suredaguotai „Iš 
Ateitininkų gyvenimo” laidai 
medžiagą Valerija Žadeikienė 
„Draugo” redakcijai įteikė 
kelias valandas prieš a.a. Jonui 
išeinant iš šio gyvenimo.

A.a. Jono atminimą pagerbti, 
žmonos Valerijos sukviesti, š.m. 
gegužės 20 d. Marijonų vienuoli
jos koplyčioje susirinko šeimos 
artimieji, draugai, idėjos broliai- 
sesės ateitininkai. Jaukioji 
koplyčia buvo pilna jį paži
nojusių ir gerbusių.

Šv. Mišias už a.a. Joną auko
jo ir pamokslą pasakė kun. 
Vytautas Bagdanavičius. Skai
tinius skaitė artimas bičiulis 
Juozas Baužys.

Po Mišių arti 100 asmenų

MOKSLEIVIAI, REGISTRUOKITĖS 
STOVYKLAI

Visi moksleiviai ateitininkai 
ir jų draugai (9-to - 13-to sky
riaus) prašomi nedelsiant re
gistruotis Moksleivių atei
tininkų stovyklai, vyksiančiai 
Dainavoje š.m. birželio 25 - 
liepos 9 d. Registracija vykdoma 
iki birželio 16 d., skambinant 
Danai Grajauskaitei, tel. 
416-534-8544.

Stovyklos kapelionas bus kun. 
Edis Putrimas iš Toronto.

Stovyklos ideologinė pro
grama sieks ryškinti vadovo-ės 
ypatybes ir jas diegti daly
viuose.

Dalyvių pramogai ruošiama 
arkliais jodinėjimo iškyla, 
kurioje dalyvauti bus reikalingi 
tėvelių leidimai.

Kadangi šiuo metu dar nesu

ŽINIOS IŠ KANADOS

Baigė veiklos sezoną
Hamiltono ateitininkai gegu

žės 7 d. baigė savo žiemos veik
los sezoną šv. Mišiomis Auš
ros Vartų šventovėje. Dalyvavo 
ir didelis būrys kitų jaunuolių. 
Ateitininkai dėkingi savo 
globėjams V. ir J. Enskaitytėms 
ir Januškevičiui, taip pat 
„Talkos” kredito kooperatyvui 
ir Kanados lietuvių fondui už jų 
suteiktą paramą. Dėkingi ir 
pasišventusiems tėveliams, 
kurie stengėsi, kad jų vaikai 
pavyzdingai dalyvautų veikloje.

vyko į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines aplankyti a.a. Jono 
kapą ir dalyvauti neseniai pa
statyto paminklo pašventinime. 
Šventinimo apeigas atliko kun. 
Vyt. Bagdanavičius. Dalyvių 
susikaupimas ir individuali tyli 
malda buvo baigta visiems 
sugiedojus Ateitininkų himną. 
Dar valandėlė pabendrauta 
kapinėse, pasigėrėta paminklu 
— kukliu ir kartu didingu, 
subtyliai išreiškiančių a.a. Jono 
Žadeikio dvasią, jo gyvenimo 
pasaulyje būdą — religingumą 
Tėvynės ilgesį ir meilę, ištiki
mybę Ateitininkijos idėjai. Tam
saus granito paminkle, su švie
saus atspalvio kryžiumi, rugių 
varpomis reiškiama meilė gim
tajai žemei, o Tėvynės ilgesys 
nebaigtu sakiniu — „Tėvyne, o 
kaip labai ilgėjaus aš tavęs...” 
O saulės nupliekstas puikus 
bronzinis Ateitininkijos ženk
las, net nežinančiam vaizdingai 
byloja apie čia amžiną poilsį 
radusį asmenį.

Velionio žmonos Valerijos 
kviečiami „Seklyčioje” susi
rinko arti 70 asmenų. Kun. Vyt. 
Bagdanavičiui sukalbėjus 
maldą, dalyviai buvo vaišinami 
puikiais pietumis. Pokalbiuose 
— dienos įspūdžiai ir prisimi
nimai apie a.a. Joną Žadeikį, 
per anksti iš šio gyvenimo 
išėjusį. Įspūdingas buvo Jadvy
gos Damušienės žodis apie 
žmogaus gyvenimo pasaulyje 
prasmę. Nuoširdžiais žodžiais su 
besiskirstančiais atsisveikino 
Valerija Žadeikienė. Visi daly
vavusieji reiškė pagarbą našlei 
už suteiktą progą bendrame 
susibūrime prisiminti a.a. Joną 
Žadeikį. Teilsisi Ramybėje pasi
gendamas ir neužmirštamas.

IR

daryta nauja Moksleivių 
Ateitininkų centro valdyba, šią 
stovyklą rengia šeši asmeniškai 
įsipareigoję ateitininkai: Gailė 
Černiauskaitė, Dana Grajaus- 
kaitė, Audrius Polikaitis, Rima 
Polikaitytė, kun. Edis Putrimas 
ir Monika Vygantaitė.

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis į Daną Černiauskaitę, 
tel. 708-488-1272, arba Daną 

, Grajauskaitę aukščiau nuro
dytu telefonu. Užpildytus re
gistracijos lapus nedelsiant 
siųsti juose nurodytu adresu. 
Registracijos lapų negavusieji — 
kreipkitės į Daną Grajauskaitę. 
Paskubėkite! Visi kviečiami ir 
laukiami.

Stovyklos organizatoriai

Moksleivių ir tėvų veikla 
Toronte

Toronto Moksleivių atei
tininkų tėvai ruošiasi pasi
tarimui aptarti veiklos metų pa
baigą ir jos užbaigimą gamtoje, 
Wasagoje.

Moksleiviai dalyvavo pranciš
kono Juliaus Sasnausko šven
tinimo į diakonus iškilmėje š.m. 
balandžio mėn. 13 d. Moksleivių 
kuopos susirinkime prieš apei
gas buvo diskutuojamas pa
šaukimo klausimas. Diskusijose 
dalyvavo kuopos globėjas kun. 
Edis Putrimas ir Julius Sas
nauskas.

A.a. Jono Žadeikio paminklas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje, 
pašventintas š.m. gegužės 20 d.

Nuotr. Gedimino Kazėno

ŽMOGAUS EGZISTENCIJOS 
PASAULYJE PRASMĖ

A.a. Jono Žadeikio netekties 
dviejų metų sukaktį minint, 
ieškojau žodžių, kad velionį 
pagerbti susirinkusieji bičiuliai 
mintimis jungtųsi su Juo. Ieško
jau žodžių ir minčių apie gy
venimą ir mirtį aplamai, nes to
kie atvejai teikia galimybę apie 
tai pamąstyti. Radau ir noriu 
trumpai pasidalinti gyvenimo 
supratimo problemomis, aiškiai 
ir suprantamai nusakytomis 
belgo vienuolio-kunigo Lelotte.

Jau pirmas jo veikalo sakinys 
pagauna dėmesį: „Keistas daly
kas tas gyvenimas”, — ir toliau, 
— Štai, jau eilė metų praėjo nuo 
to momento, kai aš, be savo su
tikimo patekau ant rutulio pa
vidalą turinčio žemės mechaniz
mo ir prilipau priėjo, kaip mu
sė prie gaublio”. Jis išskaičiuoja 
kiek kartų ta žemė apsisuka 
apie savo ašį 1,000-čio km grei
čiu per valandą; kaip ji apibrė
žia apie saulę elipsės pavidalo 
orbitą maždaug 108,000 km per 
valandą. Ir nors nuo šio momen
to, iki tos pačios valandos rytoj, 
žemė padaro tik vieną apsisuki 
mą, per tą laiką mes tarpžvaigž- 
dėje erdvėje pralekiam šimtus 
tūkstančių kilometrų, bet svar 
biausia — mes to nejaučiame, o 
tai kartojasi visą laiką. Ir mes 
sukamės i*- sukamės, prikabin
ti toje planetoje — vienoje iš 
Saulės palydovių.

Kalba jis ir apie kitą mecha
nizmą mūsų pačių organizme — 
širdį, kuri dirba dieną ir naktį 
ir mes jos savo jėgomis negalime 
sustabdyti. O ji net 100,000 kar
tų per parą susitraukia ir išsi
plečia.

Dažnai dieną mes nesam ten, 
kur gyvename, kur esame loka
lizuoti tam tikrame erdvės taš
ke, bet mūsų mintys, mumyse 
esanti dvasia, mus palieka ir

Moksleivių savaitgalis 
gamtoje

Birželio 17-18 d. vyks Toronto 
ir kitų vietovių moksleivių 
savaitgalis gamtoje, pran
ciškonų stovyklavietėje „Kre
tinga”, New Wasaga Beach, 
ONT. Programoje bus pokalbiai: 
„Aš ir kiti aplink mane”, „Aš — 
lietuvis Kanadoje”, „Kas yra 
tikroji meilė”. Taip pat pla 
nuojami sportiniai žaidimai, 
mamų paruoštas maistas. 

Veikli moksleivių valdyba
Toronto moksleivių veiklią 

valdybą sudaro: L. Pranaitytė 
(pirm.), St. Kuliavas (vicepirm.),
L. Puterytė (sekr.), T. Pranaitis 
(ižd.) ir kiti nariai išvykoms, 
laikraštėliui ir pan.

vienu akimirksniu perlekia į 
tolimiausios erdvės kraštus.

Toliau, analizuodamas įvai
rius gyvenimo aspektus, jis 
sako: „Dažnai mes nagrinėjam 
praeitį ir bandom pramatyti 
ateitį, bet ar pagalvojame kokia 
mūsų to egzistavimo prasmė. 
„Jei mes šį klausimą paklaus
tume žmogų gatvėje, ar jis mąs
to apie savo gyvenimo tikslą, ar 
rado kokį atsakymą, tai būsime 
laikomi psichopatais, — sako 
autorius. — Jis patrauks pečiais 
ir nueis pro šalį. Bet jei paklau
sim kelio į paštą, aerodromą ar 
stotį, tai mielai parodys kelią. 
Žmogus pasiruošęs mažiausią 
paslaugą tau padaryti, o svar
biausią gyvenime klausimą lie
čiant — išsižioja ir lieka abejin
gas. Daugelis laiko svarbiu tik 
tai, kas laikina ir apčiuopiama. 
Ar gyvenama tik todėl, kad gy
venimas gražus? Nors ir kaip 
džiaugdamasis gyvenimu, žmo
gus, vistiek galvoja ir žino, kad 
gyvenimas baigsis, tik nei die
nos, nei valandos nežinomos. 
Buvo laikas, kai mūsų nebuvo, 
bus laikas, kai mūsų vėl nebus 
ir visa praeitis paskęs užmirši
me. Ir bus po mūsų kitos kartos, 
kurios neturės jokio supratimo 
apie mūsų egzistenciją. Kaip 
skaudu! Nors esame nešami gy
venimo srovės, sėdim gyvenimo 
valtelėje, irkluojame ir plaukia
me tik paviršiumi, o po juo juk 
yra paslaptingos gelmės. Žinom, 
kad ateis diena ir valtelė nu
skęs. Kokią tad vietą užima 
žmogus to laiko bedugnėje? 
Siaubas mus apima pagalvojus 
apie atominę bombą. O kiek 
žmonių iš pasaulio išeina ir 
taikingame gyvenime. Mirtis 
neaplenkia nė vieno. Svarbu tik 
žinoti ar turim mirtingą, ar ne
mirtingą sielą, sako Paskalis. 
Reikia tai suprasti. Žmonės, 
užuot statę sau šį klausimą ir 
nesugebėdami išvengti mirties, 
nutarė negalvoti apie ją, kad 
galėtų laimingai gyventi ir 
džiaugtis gyvenimu. O tai ir yra 
vienintelis dalykas, kurį jiems 
pavyko išrasti savo paguodai, — 
sako Paskalis.

Reikia ieškoti ir išsirinkti tei
singą savo požiūrį į gilesnę gy
venimo problemą, nes abejin
gieji laikosi tik savo kaprizų ir 
asmeninio intereso. Jie graibs
tosi įvairių teorijų nuotrupų, 
net dėvi juokdario apdarą, pa
siūtą iš įvairių spalvų ir savo 
idėjinį drabužį keičia taikyda
miesi prie esamos dienos ir savo 
kaprizų.

Įvairius mūsų gyvenimo as
pektus liečiant, visada ryškiau

siai iškyla mūsų gyvenimo ke
lionės pabaiga. Nežinojusiam ir 
nesupratusiam savo gyvenimo, 
savo egzistencijos tikslo, kaip 
tas pats Paskalis sako, — ne vie
nam antkapyje būtų galima pa
rašyti, kad: „čia ilsisi palaikai 
žmogaus, niekada nežinojusio, 
kam jis gyveno ant žemės”. O 
norvegų rašytojas Ibsenas apie 
savo dramos personažą Pier 
Gintą, kuris buvo bevalis ir me
lagis, pasakė, kad tokiam ant
kapyje reikėtų parašyti: „Čia 
palaidotas niekas”.

Šiandien, šv. Mišių aukoje pri
simenant a.a. Joną Žadeikį, 
kaip tik iškyla paveikslas žmo
gaus, giliai supratusio ir žino
jusio savo gyvenimo prasmę ir 
ėjusio tikinčiam žmogui žinomu 
keliu į Dangaus karalystę.

A.a. Jonas buvo tiesus ir labai 
pareigingas žmogus. Sugebėjo 
atlaidžia širdimi priimti net ir 
skaudesnį žodį. Jis mūsų prisi
menamas, kaip tikras krikščio- 
nis-katalikas, supratęs savo eg
zistencijos pasaulyje prasmę.

Dieve, suteik Jam tą amžiną 
gyvenimą, kurio būdamas žemė
je savo gyvenimu ir darbais sie
kė. Jo žmonai Valerijai dėko
jame, kad palaiko Jono atmini
mą gyvą ir Jį pažinojusių tarpe. 

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

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chlcago Rldga, IL 60415 

708-636-6022 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7708

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

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

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-246-0047 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park 
708-349-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8770

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

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lamont, IL 60439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. Collaga Dr.
Palos Halghts, IL 80453

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Madteal CHnlc 
1S5O5 — 127 81., Lamont, IL 80435

Priklauso Palos Community Hospilal 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (70«) 257-22B5

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. 
Weatchester, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9630 8. Rldgeland Ava 
Chlcago Rldge, IL 60415 

706-634-6622 
4146 W. 63rd 81. 

312-738-7700

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKMANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chlcago. IL
Tai. 312-735-6858

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

Kab. tai. 312-566-3166 
Namų 706-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat
Vai pirmadir ketvrtd 3v p p —6vp p 

Kitomis dienomis — susitarus

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

) 7915 W 171st
V V Tinley Park, IL 60477

(708) 614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd.. Chlcago, IL

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

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Good Samaritan ligoninės)
Downars Grova, IL 60515

Tai. 708-960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brtdgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. 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 „Medlcare Asslgnmant”.
Sumokama po vizito.

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

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

Cardlac Dlagnoala, Ltd.
3000 N. Halated

Chlcago, IL 60657
Tai. 312-296-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - 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, katvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundea Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chlcego 
(312) 778-6969 arba (312) 499-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-726-^200
Elgm 708 622-1212

McHenry 815-344-5000, ext 6506
Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadžio

Vai anlr 2-4 v p p ir kelv 2-5 v. p p 
Šeštd, pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto lai. (312) 778-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126 

708-641-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 8. Kadžio, Chlcago 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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Napervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527 0080

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60852
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DVASIA, KURI JUNGIA
Apaštalų Darbuose užrašy

tame Sekminių įvykio atpa
sakojime (Apd 2:1-11) yra suren
kami įspūdingiausių Dievo apsi
reiškimų Senąjame Testamente 
įvaizdžiai. Šventoji Dvasia, atei
nanti su ūžimu, kaip viesulas, 
ir ugnimi, primena Dievo atėji
mą Izaijo knygoje (Iz 66:15) ar
ba Sinajaus kalne, kai Dievas 
davė Įstatymą (Iš 19:16-20). Kad 
Šventąją Dvasią gavusieji pra
dėjo kalbėti skirtingomis 
kalbomis, bet taip, kad visi su
prastų, primena atvirkščią 
procesą, statant Babelio bokštą 
(Pr 11:1-9), kai žmonės prie
šinosi Dievui. Tai, kad Šv. Dva
sią gavę, anksčiau persekiojimo 
baimės sukaustyti, mokiniai tapo 
prikelti į naują, baimės nepažįs
tantį gyvenimą, primena kaip 
Ezekielio knygoje Dievo Dva
sia sausus kaulus aptraukia 
raumenimis ir oda (Ez 37:1-14). 
Minimos pasaulio tautos pri
mena, kaip Senajame Testa
mente po Tvano iš Nojaus sūnų 
kilo tautos, kurios, panorusios 
viršyti Dievą, prarado galią 
susikalbėti.

Dievo Dvasia — Šventoji Dva
sia, pasižymi žmonių jungimu, 
taika. Tad nenuostabu, kad ir 
Šventosios Dvasios atsiuntimo 
aprašyme Apaštalų Darbų kny
gos autorius šv. Lukas supina 
gausybę įvaizdžių, kurie, skai
tant Senojo Testamento pasako
jimus, iš tikrųjų yra tokie 
unikalūs ir galingi, jog 
neatrodo, kad būtų įmanoma 
juos jungti. Bet Sekminių įvykis 
be galo pranoksta Įstatymo 
davimą, nes Sekminių įvykiu 
žmogus gavo jau ne nurodymus, 
bet pačią Dievo Dvasią, kuri 
įgalina mylėti.

Šventoji Dvasia sudaro jung
tį tarp dalykų, kurie galėtų skir
ti, ir Korinto bažnyčioje, kaip 
girdime antrame Sekminių 
skaitinyje (1 Kor 12:3-7,12-13). 
To laiško dvyliktame skyriuje 
Paulius sumini Šv. Dvasios 
žmonėms duodamas įvairias do
vanas: būti apaštalais, prana
šais, mokytojais, stebuklada
riais, išgydytojais, patarnau
tojais, vadovais, kalbančiais 
kalbomis. Bet šiame laiške ko- 
rintiečiams, kuriems netrūko pro
blemų, nors gavo visas Šv. Dva
sios dovanas, Paulius pakarto
tinai vis sugrįžta prie Kristaus 
mokymo mylėti. Pagaliau, iš 
paskutiniųjų bandydamas pa
rodyti, kad meilė yra esminė, 
pagrindinė ir svarbiausia 
dovana, Paulius savo argumen
tus susumuoja (13-me skyriuje) 
taip: „Jei kalbėčiau... angelų 
kalbomis... jei turėčiau prana
šystės dovaną ir pažinčiau visas 
paslaptis ir visą mokslą; jei

IŠSVAJOTAS TIKSLAS - 
CAPE HORN

JONAS LIMANTAS
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Pagaliau aš krante. Reikia 
tvarkytis dokumentus. Ieškau 
imigracijos pareigūno. Pagaliau 
ateina du ne pirmos jaunystės 
vyrukai, vilki sportinėmis 
kelnaitėmis ir malkutėmis. Žiū
ri dokumentus. Veide — nuosta
ba. Kas mes, iš kur? Kodėl nėra 
vizų? Be jų negalima išlipti į 
krantą. Tiktai kapitonui su
teikiama teisė nusipirkti mais
to, vandens, kuro, apžiūrėti 
salą. Žinodamas, kad kuro, 
maisto ir vandens užteks iki Re- 
cife (Brazilija) dėl solidarumo su 
Linu, atsisakau. Nors kaip tik 
jis mane įtikinėjo, kad Brazili
joje Lietuvos piliečiams nereikia 
vizų, kas pasirodė klaidinga, 
kuomet ndrėjau nuvykti į Bra
zilijos konsulatą sutvarkyti 
šiuos reikalus.

Vidurdienį nusifotografavę ir

turėčiau visą tikėjimą, kad galė
čiau net kalnus kilnoti... bet 
neturėčiau meilės, — nieko ne
laimėčiau”. • • • ‘Korinto tikintieji buvo įvai
riai susiskaldę: vieni save laikė 
Apolo mokiniais, kiti Kefo, kiti 
Pauliaus ir dar kiti Kristaus. 
Jie skyrė savo tarpe esančius 
pasiturinčius nuo skurdžių, ir, 
kaip girdime šio sekmadienio 
skaitinyje, žydų ir graikų 
kilmės narius, vergus ir vergų 
savininkus. Kaip pasidaro aišku 
iš Korinto tikinčiųjų bend
ruomenės, Šv. Dvasios gavimas 
nepanaikina problemų, o, prie
šingai, sukelia jas, kai žmonės 
nemoka su meile naudotis gau
siomis dovanomis. Gabumai, 
apdovanojimai dažnai sukelia 
pavydą, puikybę ir net agre
syvumą.

Tad Jėzus, savo mokiniams 
kvėpdamas Šventąją Dvasią, su 
pagrindu davė ir galią atleisti 
(Jono 20:19-23), pastebi kun. Ca- 
roll Stuhlmueller savo komen
taruose Sekminių skaitiniams. 
Kur tik yra gausiai Šv. Dvasios 
dovanų, ten reikia būti pasiruo
šus ir atleisti. Atėjęs pas 
mokinius duoti Šventosios Dva
sios, Jėzus tarė jiems: „Ramybė 
jums!” ir parodė pervertą šoną 
ir rankas.

Jėzaus žaizdos primena, kad 
ramybė ir taika neįmanoma, 
nepriimant kentėjimo kitų 
žmonių dėlei (kaip Kristus darė 
ant kryžiaus), ir kuris neišven
giamas, kai ištvermingai ir 
kantriai siekiama darnos bend
ruomeniniame gyvenime. Kiek 
reikia kantrybės, dirbant su ga
biais, gausiai apdovanotais 
žmonėmis, kurie nėra išmokę 
atsverti savo dovanų, atsižvel
giant į visuomeninį labą. Korin
to bendruomenei Paulius todėl 
pabrėžia: „Dievas nėra sumaiš
ties, bet santarvės Dievas” (1 
Kor 14:33). Kai Šv. Dvasios 
dovanos pasireiškia bendruo
menėje, kurią jungia atleidimo, 
kantrumo ir ištvermingumo ry
šiai, tuomet tos dovanos randa 
savo reikiamą vietą. Tuomet 
kiekvieną dovaną jau galima 
matyti jos santykyje su kitomis 
bendruomenės narių dovano
mis.

Per Sekmines duotomis do
vanomis Bažnyčia tapo ypa
tingai apdovanotų žmonių bend
ruomenė, kurių kiekvienas rei
kalingas tam, kad kitų jos na
rių dovanos būtų išbalansuotos 
ir apšlifuotos, pastebi kun. 
Stuhlmueller. Bažnyčia, Šv. 
Dvasios dovanų dėka, nėra apa
tiškų vidutiniokų būrys. Prie
šingai, tikinčiųjų viltys — di
džiausios, siekiai — aukščiausi 
ir talentai — įspūdingiausi. Tai

nusifilmavę salos fone, palie
kame ją. Skubame į Recife,kur 
mūsų laukia dušas, šviežias 
maistas, trumpas poilsis. 320 
jūrmylių įveikėme per dvi 
dienas.

Turėjome klaidingą informa
ciją, kur randasi jachtklubas, 
bet pagelbėjo uosto darbininkai. 
Perplaukimas Las Palmas 
(Gran Canaria, Spain) — Recife 
(Brazil), 2,684 jūrmylės, užtruko 
21 dieną. Geras rezultatas.

Recife arba Pernambuco teko 
pirmą kartą rimčiau susidurti 
su Pietų Amerikos valdininkais 
ir, reikia pasakyti, man, nors ir 
užgrūdintam sovietinio biu
rokratizmo, buvo nelengva. Po 
to aš pradėjau suprasti žmones, 
kurie, atvažiavę į Lietuvą, 
skundžiasi problemomis, susiju
siomis su sienos pervažiavimu. 
Po įvairių anketų pildymo, kas 
užtruko visą dieną (tik por

Piemenaitė (1934). Nuotr. Balio Buračo

AMERIKA TURI 
PAJUSTI SAVO VERTĘ

STASYS SURANTAS

Prezidento Bill Clinton visai 
bereikalingas dalyvavimas 
„pergalės” šventėje Maskvoje 
buvo gėda mūsų kraštui, o iš 
politinio taško — tikra nesąmo
nė. Tai buvo labai gerai apibū
dinta redaktorės D. Bindokienės 
vedamuosiuose „Drauge” (gegu
žės 10 ir 16 d.), taip pat ameri
kiečių ir pasaulinėje spaudoje. 
Politinė bei moralinė žala yra 
tokia plati, kad vis dar pasirodo 
naujų nuobirų.

Viename „Wall Street Jour
nal” vedamojo puslapio straips
nyje (gegužės 19 d.), „The Clin
ton Missile Gaffe”, žurnalistas 
Frank J. Gaffney, Jr. atidengia 
dar naujai atsiradusių proble
mų. Štai pirmojo, to gana ilgo 
straipsnio, paragrafo mintys: 
„Sąvartyne, likusiame po 
prezidento Clinton konferenci
jos su Boris Jelcin, atrodo, yra 
nelengva nustatyti, kur visų in
teresai buvo daugiausia pažeis
ti: dėl nesustabdyto genocido 
Čečėnijoje, ar tarytum pateisi- 
nimo-legalizavimo rusų atomi
nės prekybos su Iranu, ar dėl 
rusų kišimosi į NATO reikalus 
bei planus. Visos šios problemos 
yra bet kokio sąrašo viršuje. 
Atrodo, daugiausia žalos prez. 
Clinton padarė srityje, kurią 
visuomenė mažiausiai pastebėjo 
— tai yra naujų suvaržymų 
Amerikos gynybai prieš raketų 
ataką priėmimas”. Autorius 
taip pat komentuoja daugelį

reiškia, kad ir mūsų problemos 
— viršžmogiškos ir tegali būti 
sprendžiamos, tik kreipiantis 
pagalbos į nukryžiuotąjį Jėzų. 
Bet su jo pagalba Šv. Dvasios 
dovanos taps išganingos ir 
mums, ir tiems, kuriems mes 
liudijame.

Aldona Zailskaitė

Ričardas Ramanauskas (kairėje) ir Gediminas Pilaitis iškyloje į kalnus, 
Magellan sąsiauryje 1995 m. sausio 6 d.

tugalų kalba, nes anglų kalba 
niekas nekalba), uosto kapi
tonas (kariškis) surengė tar
dymą: Kas? Kur? Kaip?..

Gavome leidimą stovėti dvi 
paras (vieną iš jų jau sugaišome 
tvarkydami popierius). Apsi
rūpinome vandeniu, kuru, mais
tu, trūkstamais jūrlapiais iki 
Rio de Janeiro. Vėl tvarkome 
dokumentus, kurie, pasirodo, 
parašyti dviem kalbom: por
tugalų ir anglų, bet tai mes 
sužinome tik paskutiniu mo

absurdiškų susitarimų ir nuo
laidų, apie kurias JAV preziden
tui nereikėjo tikrai net kalbėti.

Kaip gaila. Juk, be jokių abe
jonių, JAV ir dabar esanti vie
nintelė tikroji pasaulio galybė: 
kariniai, ekonominiai, mokslo ir 
išradimų srityje, daugiausia vi
suomet gaunanti Nobelio premi
jų, bet dar vis nesuprantanti 
savo vertės ar jėgos.

„Tie, kurie neatsimena praei
ties, yra pasmerkti kartoti 
klaidas”, — tai garsaus Ameri
kos filosofo George Santayanos 
posakis. Aiškiai matyti, kad kai 
kurie mūsų prezidentai ir vy
riausybės vadovai visai neturi 
atminties ir nuolatos kartoja tas 
pačias klaidas, ieško net berei
kalingų problemų. O gal kai 
kurie dar nenusiėmė rausvų 
akinių, likusių iš sovietų eros?

Grįžtant prie Antrojo pasauli
nio karo pabaigos ir Japonijos 
kapituliacijos, reikia pastebėti, 
kad JAV tuomet turėjo tokią ga
lią, kokios jokia valstybė ar im
perija iki tol niekada nebuvo iš
vysčiusi. Stipri, darbšti tauta 
greit apsiginklavo ir buvo pa
grindinė jėga Vakarų fronte, 
pralaužiant Hitlerio „Europos 
tvirtovę”. Subombardavo ir su
naikino Vokietijos pramonę. 
JAV kariuomenė, vadovaujama 
generolo George Patton, užėmė 
Centrinę Europą, kurios didelę 
dalį, deja, greit atidavė sovie
tams. Galėjo lengvai paimti ir 
Berlyną, kurį vokiečiai gal būtų 
be kovos atidavę amerikie
čiams, bet, pagal susitarimą, 
paliko sovietams.

Galima sakyti, kad JAV, 
viena ranka betvarkydama Eu
ropą, kita tuo tarpu parklupdė 
Japonijos imperiją. Ir čia sovie
tai parodė savo tikrąjį veidą. 
Dvi dienas prieš japonų kapitu

mentu. Norėjau iš pykčio su
draskyti valdininką, kuris nepa
rodė jų iš karto, o vargino mus 
portugalų kalba, bet, pagalvojęs 
apie tarptautinį skandalą, nusi
raminau.

Lapkričio 19-tos šeštadienio 
ankstyvą rytą paliekame ne itin 
svetingą ir tvarkingą uosta
miestį. Su pakeleivingu šiaurės 
rytų vėju geru greičiu leidžia
mės į pietus, bet, priartėję prie 
Arųuipelago dos Abrolhos 
sustojame, nes papučia prie

liavimą paskelbė karą, kad 
galėtų pasigriebti Mandžiūriją 
ir kelias joponų salas, kurių iki 
šiol negrąžino.

Sovietų Sąjunga gavo labai 
didelę pagalbą ginklais, maistu 
ir kitomis gerybėmis, iš viso 
apie 12 milijardų dol. vertės 
(anų laikų doleriais, kas šio 
laiko kursu būtų per 50 
milijardų). JAV Valstybės 
departamentas, atrodo, nenorėjo 
matyti, ar nesusiprato, kad 
atgaivina naują pabaisą sau ir 
žmonijai. Juk Amerika 
anuomet turėjo atominės bom
bos monopolį ir galėjo priversti 
sovietus grįžti į savo senąją 
teritoriją. To nepadarė. Nenorė
jo supykinti „draugo” Stalino ir 
net neišpildė, tarp garsiai trimi
tuotų, Jaltos konferencijos 
pažadų...

Tas neryžtingumas suklaidino 
daug laisvės trokštančių žmonių 
(taip pat Lietuvos partizanus, 
kurie tęsė kovą, tikėdamiesi 
amerikiečių pagalbos), pareika
lavo daug aukų ir leido sovie
tams pavergti visą Centrinę 
Europą.

Tos politinės klaidos, o gal net 
politinis sabotažas aukštosiose 
valdžios sferose, greit išryškėjo. 
Stalinas parodė tikrąjį komuniz
mo atvaizdą. Už tas klaidas 
JAV turėjo sumokėti labai 
aukštą kainą krauju bei ištek
liais. Juk sovietai išprovokavo 
Korėjos karą. Mūsų kariams 
reikėjo kovoti toli nuo tėvynės, 
bet ir čia politikai bijojo, ar 
nenorėjo, kovoti visa jėga. Tas 
konfliktas pareikalavo daug 
gyvybių. Po to įvyko Vengrijos 
sukilimas, o vakariečiai — 
tylėjo. Vėliau atsirado Viet
namas, sukrėtęs gal net visą 
pasaulį. Ir čia buvo kovota 
„surištom rankom”, nes politi
kai ir liberalai JAV neleido 
laimėti.

Keista ironija. Dabar Hano
jaus komunistai labai nori at
naujinti santykius ir prekybą su 
JAV, nes komunizmas jiems

šingos krypties vėjas. Po tokių 
puikių perėjimų sunku susitai
kyti su mintimi, kad per parą 
nuburiuoji vos 100 jūrmylių. Pa
tirtis neapgavo, kad šios salos 
iškrės mums šposų, nes tai su 
draugais patyriau iš ankstesnių 
kelionių Atlante, Ramiajame ir 
Indijos vandenynuose. Ties jo
mis susikryžiuoja komercinių 
laivų keliai, todėl reikėjo būti 
budriam, nes paprastai jūroje 
galioja didesniojo teisė ir pirmu
mas, nors prasilenkimo taisyk
lės skelbia ką kita.

Atitrūkę nuo salų, vėl turė
jome mums palankų vėją. Iki 
Rio de Janeiro buvo belikę 350 
jūrmylių, kurias įveikėme per 
tris paras.

Į uostą įplaukėme anksti rytą, 
saulei tekant. Stebint iš jūros 
uosto prieigas, buvo labai gražu, 
ko negalėjai pasakyti, būnant 
krante. Viską nustelbia be
tvarkė, kurios neatperka nei 
Kristaus statula, pastatyta 
kalno viršūnėje miesto centre. 
Panaši yra pastatyta ir 
Risboa, buvusioje metropolijoje. 
Pamokytas kartaus patyrimo 
Recife, Rio de Janeiro pasi
stengiau išvengti formalumų,

Danutė Bindokienė

Lai šlama Sekminių 
berželiai

Sekminės lietuvio pasąmonėje 
kvepia šviežiai išsprogusiais 
berželiais ir skamba piemenėlių 
raliavimu, pasiekiančiu jį net 
tolimiausiuose nuo tėvynės 
kraštuose. Ir nejučiomis pagal
voji: kokie tamprūs visais am
žiais buvo lietuvio su gamta ry
šiai, kaip neatskiriamai jis buvo 
įaugęs į savo miškus, laukus, 
pasėlius — visą aplinką, kur 
kiekviena gyvenimo apraiška 
buvo įrėminta tos gamtinės 
aplinkos fone. Po mylinčia 
gamtos-motinos skraiste leng
vai išsiteko ir senųjų pagonybės 
laikų liekanos, ir krikščionybės 
atneštoji pasaulėžiūra. Net Šv. 
Dvasia, atskridusi į lietuvio 
pirkią baltu balandėliu Sek
minių dieną patogiai galėdavo 
„nutūpti ir pailsėti” ant beržų 
šakomis apkaišytų palubės sijų. 
O didžioji Jos dovana buvo 
tarpusavis šeimos sugyvenimas, 
taika, meilė, simbolizuojama 
dviem jaunais beržiukais, pasta
tais abipus išlaukinių trobos 
durų.

Kažin, ar nevertėtų tą gražų 
paprotį šiandien mūsų tėvynėje 
atgaivinti? Gal tuomet mažiau 
būtų nesutarimų tarp vyro ir 
žmonos, mažiau skyrybų ir 
paliktų našlaitynuose vaikučių.

Gal reikėtų per Sekmines po 
žalią berželį pastatyti ir abipus 
Lietuvos Respublikos Seimo po
sėdžių salės durų, tuomet Seimo 
nariai, užuot besiginčiję tarpu
savyje, pradėtų vieningai 
rūpintis krašto gerove.

Praėjus Sekminėms tų ber
želių, pagal senąjį liaudies 
paprotį, nedera išmesti, bet 
lapus sudžiovinti, nes tų lapų 
dūmai nubaido piktas dvasias, 
apsaugo nuo pavojingo audros 
debesio... Žinoma, nedaug 
šiandien kas tiki piktosiomis 
dvasiomis, jos „išėjo iš mados”, 
tad galbūt švento Sekminių 
berželio dūmai apsaugotų ir nuo 
piktos valios žmonių, kurių nei 
Lietuvai, nei mums čia užsie
nyje tikrai nestinga. O dėl pa
vojingų audros debesų, tai jie 
šiuo metu telkiasi ne vakaruo
se, kaip būdavo įprasta mūsų 
tėvynėje, bet dunkso rytuose, 
savo nuolatine grėsme keldami 
nerimą ir nesaugumo jausmą.

atnešė tik vargą ir trūkumus. 
Tą visą mes gerai žinome ir 
gerai prisimename, bet ar 
prezidentas ir valdžios biurokra
tai neturi atminties?

Mūsų prezidentas galėjo per
galės šventę švęsti bet kur su 
JAV kovos draugais, tik ne 
Maskvoje. Mums tikrai nėra ko

nors klubo tarnautojas ir spau
dė greičiau tai atlikti. Nuste
bino tai, kad jachtklubus Bra
zilijoje saugo ginkluoti žmonės. 
Žinodamas, kad, pagal jūrų 
teisę, apie savo atvykimą val
džios įstaigoms turiu pranešti 
paros laikotarpyje, išnaudojau 
tai. Per tą laiką pasistengiau 
nusipirkti kuro, maisto,van (Bus daugiau)

Jonas Limantas (viduryje) Cape Horn saloje kartu su čiliečių karinio posto 
pareigūnais 1995 m sausio 18 d

Buvo sakoma, kad Sekminių 
ryte per ilgai miegoti pavojinga: 
visus metus būsi apsnūdęs, ne
veiklus, tinginys. Gal čia ir glū
di pagrindinė mūsų tautiečių, 
įsikūrusių svetimuose kraš
tuose, problema. Vis mažiau 
atsiranda norinčių įsijungti į 
veiklą, prisidėti savo talentu ar 
darbu, arba bent dalyvauti ren
giniuose ir pasidžiaugti kitų 
darbo vaisiais. Ir taip diena iš 
dienos mūsų lietuviškoji veikla 
rodo neginčijamus „mažakrau
jystės” ženklus, o jos ratai vos 
vos sukasi. Galbūt mums vi
siems išeitų į naudą Sekminių 
ryte atsikelti su saulele, tai 
įgautume daugiau energijos ir 
noriau kibtume į darbą savo bei 
Lietuvos labui.

Tik vieno sekminiško papročio 
turbūt niekas nepasigenda. Vos 
paminėjus kiaušinienę, žmonės 
susirūpina cholesterolio pagau- 
sėjimu, o iš „dirbtinių” 
kiaušinių kepti kiaušinienę per 
Sekmines — nei šis, nei tas. Ver
čiau visiems nukreipti mintis į 
ypatingą Šv. Dvasios dovaną: 
tarpusavio susišnekėjimą, susi
pratimą. Pasak Šv. Rašto, kai 
ant Jėzaus mokinių Sekminių 
dieną nusileido Šventoji Dvasia, 
jis be baimės prabilo į susirinku
sias daugiatautes minias ir 
kiekvienas žmogus jose galėjo su
prasti kalbantįjį, nes girdėjo jo 
žodžius savo gimtąja kalba.

Lietuviai mėgsta posėdžiauti, 
sėdėti valandų valandas konfe
rencijose, sakyti prakalbas 
salėse, daryti pranešimus vaka
ronėse, o ypač kalbėti apie ką 
nors už akių... Iš tų kalbų 
dažnai kyla nesusipratimai, 
palydimi kaltinimų, skaldymosi 
ir brangaus laiko gaišinimo, kai 
laukia svarbūs darbai. Pati 
reikšmingiausia mums Švento
sios Dvasios dovana per Sek
mines (ir visuomet) būtų po
linkis vieni kitų kantriai 
išklausyti ir stengtis suprasti. 
Galbūt dėl to verta paieškoti 
jaunų berželių, jų šakomis iškai
šyti savo namus, kad Šv. Dvasia 
— tas baltas Sekminių balandė
lis — galėtų mūsų pastogėje pa
viešėti, pailsėti ir palikti mums 
tarpusavio susipratimo do
vaną...

iš tenai bijoti ir nereikia jokių 
derybų. Rusija negali nieko pul
ti, nes visa ekonominė ir karinė 
struktūra šiuo metu labai ap
griuvusi. Rusijos gynybos biu
džetas sudaro vos apie dešimta
dalį Amerikos gynybos biudže
to. Rusijoje to nepakanka, kad

(Nukelta į 5 psl.)

dens, išsiskalbti, išsimaudyti, 
per Redą Amerikoje perduoti 
žinutę į Lietuvą ir greičiau 
dingti iš ten. Iš Redos sužinojau, 
kad Ričardas su Gediminu jau 
kelyje, kas vertė skubėti į Bu
enos Aires, iki kurių — 1,200 
jūrmylių kelio.
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Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino žvaigždė, 
priklausiusi Vaižgantui, kuris ordiną ir žvaigždę gavo 1928 m. gegužės 15 
d. Muziejui ordiną padovanojo kun. R. Mikutavičius.

Nuotr. Alvydo Urbano

MUZIEJININKAI SAVO 
TURTUS SKAIČIUOJA 

PAVASARĮ
Gražiausiu metų laiku, per 

patį sodų žydėjimą, gegužės 
18-ąją, yra Tarptautinė muzie
jų diena. Muziejininkai ta pro
ga iškelia iš fondų paslapties į 
ekspozicijų šviesą kažką netikė
to, įdomaus arba naujo, kad pa
rodytų visuomenei dalį tylaus, 
kruopštaus savo triūso. Beveik 
visi muziejai surengia parodas, 
taip tiesdami takelį link savojo 
lankytojo.

Ir patiems muziejininkams 
yra įdomu pamatyti sukauptų 
per metus eksponatų visumą, 
dar kartą suvokti jų vertę, pa
justi spragas, numatyti ateities 
ėjimus.

Maironio lietuvių literatūros 
nuziejus taip pat turi ir kuo pa
sidžiaugti, ir dėl ko nusiminti.

Šiuo sunkmečiu, kai muzie
jaus eksponatų pirkimui skiria
ma mažai lėšų, vis tik į fondus 
„įteka” naujos medžiagos „upe
lis”. Matyt, net čia galioja sena
sis posakis — kaip gamta ne
mėgsta tuštumos, taip ir kultū
ra pati save galbsti.

Norėčiau kiek plačiau atver
ti duris į mūsų paskutiniųjų me
tų fondus, kurie sudarys pa
grindą ir šįmetinei parodai 
„Naujausi muziejaus ekspona
tai”.

Daug archyvinės medžiagos 
plaukia iš užjūrio lietuvių. Taip 
muziejuje susilieja į vieną upę 
ir Lietuvos, ir išeivijos rašytojai.

Rašytoja Alė Rūta iš Santa 
Monica, CA, parsiuntė didelį 
pluoštą mirusių išeivių rašytojų 
laiškų: Stasio Ylos, Povilo 
Gaučio, Kardės Pažėraitės Vy
tauto Kazoko, Vytauto Alanto, 
Vinco Ramono, Mariaus Katiliš
kio ir kitų. „Malonu man girdėt, 
kad jums — muziejui — mano 
siunta kuo nors naudinga. Laiš
kai... Toks buvo mūsų gyveni
mas, bendravom, dirbom, kū
rėm, sielojomės lietuvių litera
tūra ir Lietuva... (Ir dabar 
sielojamės!)”. (Iš Alės Rūtos 
laiško autorei 1994.02.27). Skai
tant šiuos laiškus, iš tikrųjų 
atsiverčia plačios išeivijos kul
tūrinio gyvenimo erdvės. Triūsė 
ten rašytojai be didesnio atlygio, 
be savanaudiškų paskatų, tikė
damiesi, kad „Dievas (...) 
atlygins, o gal — Tėvynė (...) 
neužmirš”. (Iš J. A. Jūragio 
laiško Alei Rūtai 1983.03.24).

Istorine, kultūrine ir litera
tūrine prasme ypač informaty
vus poeto Stasio Santvaro epis
tolinis palikimas. Alė Santva- 
rienė, poeto našlė, šių metų pra
džioje persiuntė muziejui gero
kai per tūkstantį (dar nesame 
galutinai sutvarkę ir suskaičia
vę) laiškų. Juos parašė daugiau 
kaip 150 korespondentų. Tai be
veik visi žymūs žmonės: rašyto
jai, aktoriai, muzikai, daili
ninkai. Ši epistolinė gausumą 
atveria 1944-1991 metų kultū

rinę, literatūrinę panoramą, 
įveda mus į išeivijos rašytojų 
kasdienybę ir šventes.

Stebina žymi S. Santvaro as
menybė: su visais suspėta šir
dingai ir artimai bendrauti, pa
dėti, suprasti. Ankstyvaisiais 
emigracijos metais laiškuose 
skaudžiai dilgsi viltis sugrįžti 
tėvynėn, „...gyveni žmogus ir 
lauki, kada vėl galėsi vaikščioti 
po Vilnių ar panemunės šilus...” 
(Iš Antano Vaičiulaičio laiško 
1948 m.). „O tenai, toje šalyje, 
pilstyti iš saujos į saują tekančio 
smėlio srovelę bus didesnė lai
mė negu kapitalą sklaidyti” (Iš 
Juozo Brazaičio laiško 1952 m.).

Dar paskutiniaisiais savo gy
venimo metais pats S. Santva
ras persiuntė muziejui dalį sa
vo asmeninės bibliotekos — per 
400 autografuotų knygų.

Savąjį archyvą siunčia muzie
jui rašytojas Jurgis Jankus, itin 
įvertinęs mūsų darbą: „lenkiu 
galvą Maironio muziejaus dar
bininkams, kurie jau kažin kiek 
metų, kaip darbščios pelės, iš 
trupinėlių kuria mūsų rašto 
istorijos rūmą. Stebiuosi ir 
džiaugiuosi jų renkamais 
trupiniais, iš kurių kyla didelė 
vientisa visuma 1991.10.11”. 
Birutė Pūkelevičiūtė atsiuntė 
pluoštą puikių archyvinių foto
grafijų, knygų su autografais. 
Nepamiršta mūsų ir kiti išei
viai: nuolat šį tą gauname iš 
Kazio Bradūno, Kotrynos Gri- 
gaitytės, Alfonso Šešplau- 
kio-Tyruolio, Česlovo Masaičio, 
Nijolės Jankutės, Algirdo Gus
taičio, Anatolijaus Kairio, 
Petronėlės Orintaitės, Monikos 
Lembertienės, B. Vilkutaitytės, 
Petro Melniko, Vytauto Voler- 
to ir kitų.

Tačiau privalau dar keletą 
ypač vertingų dovanų paminėti 
atskirai.

Apie 200 vienetų knygų bei 
spaudos atsiuntė Lietuvos 
Respublikos konsulas iš Austra
lijos Viktoras Šliteris. Tai Vo
kietijos laikotarpio ir vėlesni 
spaudiniai, kurie tuo pačiu pa
rodo ir leidyklų kūrimąsi. Ga
vome iš jo ir šūsnį spaudos. 
„Taip pat siunčiu pilną komp
lektą ‘Skautų aidų’. Antanas 
Krauzas juos leido mūsų stovyk
loje iki emigracijos į Australiją. 
Nežinau, ar yra daugiau pilnų 
komplektų pasaulyje” (Iš V. Šli- 
terio laiško autorei 1994.03.17).

Nuolat šeimos relikvijas, ar
chyvą, knygas siuntinėja į Lie
tuvą, į Balio Sruogos memoria
linį muziejų, mielosios rašytojo 
artimosios — dr. Vanda Sruo
gienė ir dukra Dalia.

Aldona Stark iš Santa Moni- 
cos tvarko savo mirusio vyro 
vertėjo Miltono Stark archyvą. 
Ji mums persiuntė didžiąją dalį 
archyvinio palikimo ir mes 
galėsime supažindinti Lietuvos

žmones su šiuo darbščiu vertė
ju. Jo darbai — vertimai išliks 
ilgam kaip tikrai sumanaus, 
nuoširdaus perteikėjo vieną kal
bą kitai. Jis, Milton, triūsė raš
tijoj visą savo gyvenimą ir labai 
sėkmingai” (Iš Liudo Dovydėno 
laiško A. Stark 1992.06.23).

Nuolat artimai bičiuliauja- 
mės, esame globojami poeto Ber
nardo Brazdžionio. Praėjusiais 
metais jis mus apdovanojo N. 
Rastenio, poeto ir vertėjo, 
Auksinių laurų vainiko laimė
tojo, archyvu. Ši asmenybė Lie
tuvoje yra primiršta, ir todėl, 
gavus tiek medžiagos, galima 
naujai tyrinėti ir pažinti.

Aktorius, režisierius iš JAV 
Vitalis Žukauskas persiuntė P. 
Bagdanavičiaus archyvą, o Bi
rutė Ciplijauskaitė šalia įvairių 
knygų ir spaudos — dalį vertėjo 
P. Gaučio memorialinės 
bibliotekos knygų. Gintautas 
Vėžys, A. Mackaus knygų lei
dimo fondo pirmininkas, pado
vanojo muziejui per 60 senųjų 
knygų iš savo kolekcijos, kurias 
kažkada surinkti padėjo M. Ka
tiliškis, rausdamasis prie 
senelių prieglaudos išmestose 
knygose. Tarp dovanotųjų yra 
su Kleopo Jurgeliono įrašais, 
Motiejaus Valančiaus, Vinco 
Kudirkos raštai ir kt.

Kartais ir koks nors naujas 
faktas nušvinta, gavus vieną ar 
kitų eksponatą. Vargu, ar Lie
tuvoje kas žino rašytoją Oną 
Algminienę ir jos romaną „Rau
donasis amaras” (1968 m.) Ne
žinojome ir mes. Bet apsilankė 
muziejuje rašytojos sūnus L. Al
gminas iš JAV, padovanojo kny
gą, papasakojo apie motiną. 
Netgi taip kuriama literatūros 
istorija...

Didelės kultūrinės vertybės 
yra sukauptos muziejaus fon
duose, jau bemaž šešeri metai 
gauname lietuviškąsias siuntas 
ir iš užsienio, bet šį kartą aš 
kalbu tik apie 1994-uosius ir 
1995-jų pradžią.

Žinoma, per mano minimą lai
ką daug bendravome ir su Lie
tuvos rašytojais, jų giminėmis 
ar šiaip eiliniais žmonėmis.

Didžiausią dovaną (per kelis 
kartus) gavome iš kunigo Ričar
do Mikutavičiaus. Tai 25 senas 
retas knygas, leistas 1841-1897 
metais, kurių tikrai nebūtume 
įpirkę ir kurios gražiai papildė 
senųjų knygų rinkinį. Didelė 
staigmena buvo Vaižganto DLK 
Gedimino II laipsnio ordino 
Žvaigždė, kuri buvo dingusi, o 
kunigas, ją suradęs, nupirko 
muziejui. Taip pat nupirko dvi 
vertingas knygas — su Oskaro 
Milašiaus bei Maironio autogra
fais.

Ilgai saugoję artimųjų ar 
draugų archyvus, žmonės juos 
vis tik pasiryžta atiduoti am
žinajam globojimui į muziejų.

Dalį archyvo pasisekė išsau
goti režisieriaus A. Sutkaus 
dukterėčiai I. Sutkutei. Pensi
ninkas VI. Kupris užėjo muzie- 
jun, nešinas rašytojų J. 
Krūminio ir Nelės Mazalaitės 
rankraščiais, albumėliais, 
laiškais. Žmogus visa tai 
išsaugojo tikrai sunkiomis 
sąlygomis, kai šie rašytojai, 
1944 m. traukdamiesi į Vaka
rus, paliko savo archyvus. De
ja, juose kai ką laikas jau ne
gailestingai sugadino... Popie
rius irgi nebeatlaiko negandų... 
Vykdydamas paskutinę motinos 
H. Vaitkevičienės, Putino žmo
nos dukterėčios, valią, sūnus, 
padovanojo muziejui nemaža 
eksponatų, susijusių su B. Sruo
ga ir V. Mykolaičiu. Mokytoja
N. Žekienė perdavė rašytojo 
Česlovo Grincevičiaus archyvo 
dalį, kuri jai atiteko po rašytojo 
motinos mirties. Menotyrininkė 
L. Šinkūnaitė, ilgai saugojusi 
savo jaunosios bičiulės poetės A. 
Stasiukonytės rankraščius, die
noraščius, apsisprendė perduoti 
juos muziejaus globon. Dėstyto
ja Irena Laptevaitė padovanojo 
daugybę originalių puikių 20-jo 
amžiaus pirmųjų dešimtmečių 
fotografijų iš J. Žlabio-Žengės

LIETUVIAI — VAIKŲ 
GELBĖTOJAI

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

„Vilko vaikais” vokiečiai 
vadina visus, nuo bado mirties 
išgelbėtus, Rytprūsių vaikus, 
kadangi jie, keliaudami į Lie
tuvą, nakvojo miškuose. Tačiau, 
peržengę sieną į Lietuvą, vaikai 
rasdavo šiltą pastogę, maistą, 
motinišką meilę.

Daug straipsnių — prisimini
mų tuo klausimu išspausdino 
Rytprūsių vokiečių savaitraštis 
„Das Ostpreussenblatt”, ypač 
platų ir įdomų gegužės 23 d. Tai 
Algimanto Balevičiaus prisimi
nimai. Jo tikroji pavardė yra 
Helmut Komp. Karaliaučiuje, 
netekęs nuo bado mirusios moti
nos, Helmutas nutarė keliauti 
su kitais vaikais į girdėtą 
maistu turtingą Lietuvą. Savo 
prisiminimuose jis rašo, kad bė
gimo banga į Lietuvą pasireiškė 
1946-1947 m., sunkiu Lietuvai 
metu, kadangi tuo laiku Lietu
voje vyko labai stipri Lietuvos 
partizanų kova su raudonosios 
armijos kariais. Vokietis rašo, 
kad daugumas vyrų nepaklausė 
naujokų šaukimo įsakymo, bet 
įsijungė į laisvės kovotojų eiles. 
Jie buvo rytprūsiečių vadinami 
„Waldbrueder — miško bro
liai”. Tais metais tūkstančiai 
Rytprūsių išbadėjusių vaikų 
pasiekė Vilnių, Kauną ir kitas 
Lietuvos vietoves, elgetaudami, 
ar rasdami prieglaudą lietuvių 
ūkininkų sodybose.

Rašinio autorius, pasinaudo
damas Saksonijos parlamen
to archyvu sako, kad apie 
2,500 Rytprūsių vaikų buvo 
lietuvių išgelbėti nuo bado 
mirties (mano pabraukta — 
K.B.). Nėra jokių abejonių, kad 
šis skaičius turėtų būti penke
riopai padidintas, kadangi ne 
visi vaikai pasisakė gyvenę Lie
tuvoje.

Algimantas - Helmutas rašo, 
kad ūkininkai, norėdami iš
vengti bausmės, Rytprūsių vai
kus įregistruodavo kaip šeimos 
narius, duodami jiems lietuviš
kus vardus ir pavardes. Tokiu 
būdu ir tų prisiminimų auto
riaus pavardė iš Helmut Komp 
tapo Algimantu Balevičium. 
Ūkininkai sakydavo: jeigu yra 
duonos ar sriubos keturiems, 
tai jos užteks ir penkiems 
asmenims. Toks yra lietuviškas 
vaišingumas!

Lietuviai ūkininkai buvo la
bai palankūs ir draugiški vo
kiečiams, dažnai prašydavo dai
nuoti vokiškai vestuvėse, krikš
tynose. Buvo pakeisti vardai, 
padarant iš Volfgango - Valen
tiną, Josefą - Juozą, Helgą - Bi-

archyvo, taip pat jo mem. daiktų 
ir kt. Mokytoja O. Dabrilaitė pa
pildė A. Liobytės fondą, E. Ci- 
bulskienė perdavė didelį savo 
sūnaus A. Cibulskio archyvą.

Pasipildė ir V. Žvirdausko, R. 
Mackonio fondai.

Kartais sujaudina koks nors 
dovanojimo mostas, kai, pavyz
džiui, per Antano Baranausko 
parodos atidarymą mokytoja E. 
Stanikaitė įteikė A. Baranaus
ko „Dvasiškas giesmes”, 1909.

Nebeminėsiu Lietuvos rašy
tojų, jų kūrybiniai fondai nuo
lat ir nuolat papildo muziejaus 
archyvus. Bet gal tai yra ir jų 
pareiga. Norėčiau taip galvoti.

Dėkoju visiems, nepamirštan- 
tiems muziejaus, suvokiantiems 
mūsų nelengvą misiją — juk 
dauguma medžiagos, kurią čia 
suminėjau, surinkta mano ko
legų muziejininkų rūpesčiu ir 
pastangomis.

Liekame su viltimi, kad kitų 
metų pavasarinei parodai taip 
pat turėsime įdomių, vertingų, 
netikėtų eksponatų. Galbūt net 
įsigysime Maironio pirmuosius 
„Pavasario balsus”, 1895, kurių 
iki šiol neturime.

Aldona Ruseckaitė,
Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus direktorė

rutę, Silke - .Marytę ir t.t. 
Gyvendami tarp lietuvių, vaikai 
užmiršo vokiečių kalbą. Helmu
tas, dirbdamas jau kolchoze, 
pats su savimi kalbėjo vokiškai. 
Jo brolis, paklaustas pereina
moje stovykloje Vokietijoje, ką 
jis veikė Lietuvoje — trumpai 
atsakė lietuviškai: dirbau pas 
ūkininką, akėjau...

Apylinkių vaikai susirink
davo netoli Lukšių, apleistoje 
trobelėje, dainuodavo senas ryt- 
prūsietiškas dainas. 1950 m. 
prie Lukšių pasirodė partizanai. 
Rusai šią trobelę sudegino.

1948 m. kovo mėn. atėjo įsa
kymas visiems vokiečiams re
gistruotis milicijos įstaigose, rei
kalaujant 24 vai. bėgyje apleisti 
Lietuvą. Vokietukai nenorėjo 
vykti iš Lietuvos, kadangi joje 
jie surado draugų, prieglaudą, 
darbą. Daugumas išsislapstė, 
vasaros metu vėl pasirodė pas 
ūkininkus, kadangi prasidėjo 
rugiapjūtė.

Atėjo 1951 m. gegužės 3 d. į 
ūkininko sodybą įvažiavo mili
cininkai, paimdami Helmutą. Jo 
globėja Genė Balevičienė grei
tai Helmutui padavė duonos, la
šinių, svogūnų. Ji manė, kad 
Algimantą Helmutą veža į Si
birą.

Genė Balevičienė su savo globotiniu 
Algimantu-Helmut Komp.

Tą dieną turėjo būti išvežti 
visi Rytprūsių gyventojai, ka
dangi rusai juose matė parti
zanų simpatikus. Be to, buvo 
plačiai kalbama, kad partizanų 
gretose kovoja ir vermachto ka
riai.

Su sargybiniais vokiečiai buvo 
vežami į Krakes, Šakius, Mari
jampolę. Čia visi buvo patalpin
ti mokykloje, gavo naujus rūbus 
maistą. Helmutas rado daug sa
vo pažįstamų, savo brolį. Bet vo
kiškai kalbėti jau buvo labai 
sunku, tad vartota lietuvių 
kalba. Po savaitės didelis 
transportas su 800 rytprūsie
čiais pasuko į rytus. Aišku, kad 
laukia pas lietuvius girdėtos 
Sibiro, Vorkutos vietovės. Trau
kinys sustojo Kaune. Čia prisi
jungė daug Karaliaučiaus 
vaikų.

Iš Kauno traukinys pasuko j 
vakarus. Tai buvo vokiečių Rau 
donojo Kryžiaus sudarytas 
sąstatas, laimingai pasiekęs 
Vokietiją.

Algimantas Balevičius-Hel 
mutas Komp savo prisiminimus 
baigia tokiais žodžiais: „lietuvių 
tautai rytprūsiečiai taria nuo
širdų ačiū už globą ir gelbėjimą 
tūkstančių vaikų gyvybių”.

NAUJA GIDĖ

Debbie Lepo iš Colorado buvo 
priimta dirbti su Trek America. 
Birželio mėnesį ji pradės darbą, 
lydėdama turistus visose 
Amerikos valstijose.

VIETOJE PATRANKOS - 
PAMINKLAS M. MAŽVYDUI

1997 m. sukanka 450 metų 
nuo pirmosios lietuviškos kny
gos — Martyno Mažvydo „Kate
kizmas” išleidimo.

Pagerbiant ir įamžinant M. 
Mažvydo ir jo bendraminčių 
darbus bei atminimą, pažymint 
ypatingą vaidmenį, kurį atliko 
pirmoji lietuviška knyga tautos 
gyvenime, numatyta sukurti ir 
pastatyti Klaipėdoje paminklą.

Miesto valdyba užsibrėžto 
patriotinio tikslo įgyvendinimui 
sudarė organizacinį komitetą, 
patvirtino šios idėjos rėmimo 
fondo įstatus. Paminklo auto
riais parinkti žinomas skulpto
rius Rimantas Midvikis, archi
tektu — V. Mazurkevičius. Pa
minklas iš granito pakils į 6 
metrų aukštį, pati Mažvydo 
figūra bus 4 metrų aukščio.

Skulptūra iškils sovietų 
okupacijos metais vadintoje Per
galės aikštėje Klaipėdos centre, 
toje vietoje, kur iki Nepriklau
somybės atkūrimo stūksojo 
atgrasi sovietinė patranka.

Šiuo metu Lietuvos visuo
menė jau suaukojo apie 130,000 
litų. Reikia dar antra tiek. 
Paminklo organizacinis komi
tetas (pirmininkas — Kovo 11d. 
akto signataras Alfonsas Žalys) 
numatė, kad paminklas būtų 
statomas daugiau lietuvių 
tautos patriotinėmis aukomis, o 
ne Lietuvos valstybės lėšomis.

Užsienio, ypač JAV, lietuviai, 
tiek daug nuveikę lietuvių tau
tos kultūrai, ryškiai prisidėjo 
prie šio pagirtino sumanymo. Į 
organizacinio komiteto sudėtį 
įeina taip pat JAV Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
vyskupas Hansas Dumpys, 
Čikagos M. Lietuvos draugijos 
valdybos narys Vilius Trumpi- 
jonas, sutelkę dideles lėšas šiam 
paminklui.

Pavieniams aukotojams arba 
šeimoms iš užsienio valstybių 
organizacinis komitetas pa
minklo statybai nutarė įteikti:

I laipsnio diplomus — kai 
aukojama 100 ir daugiau JAV 
dolerių

II laipsnio — nuo 50 iki 99 
dolerių

III laipsnio — nuo 1 iki 49 
dolerių

Užsienio šalių draugijoms ir 
organizacijoms, įstaigoms-rėmė- 
jams numatyta ir bus įteikti 
diplomai:

I laipsnio — kai aukojama 500 
ir daugiau JAV dolerių

II laipsnio— nuo 201 iki 499 
.dolerių
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III laipsnio — nuo 10 iki 200 
dolerių

Aukas iš JAV galima siųsti 
per banką. Fondo a/s 700834 
Klaipėda Vakarų Bankas, 
Lithuania kodas 260101707 
„Fondas pirmajai lietuviškai 
knygai įamžinti”.

Kreipiuosi į visus JAV lietu
vius ne tik klaipėdiečių 
prašymu, ne tik kaip Lietuvos 
ambasadoriaus Vašingtone 
žmona, bet pirmiausia kaip 
gimusi ir augusi Klaipėdoje 
lietuvė, maloniai prašydama 
paremti Klaipėdos vadovų, 
kultūrininkų ir visos plačiosios 
Lietuvos visuomenės iniciatyvą.

Pirmoji lietuviška knyga buvo 
parašyta ir išleista visiems 
lietuviams, nesvarbu, kur jie 
gyvena ir dirba, nepriklausomai 
nuo valstybės, tikybos ar 
politinių simpatijų. Tad li
pami nklą jai turi statyti visa 
tauta, puoselėjanti ir gerbianti 
mūsų kalbą ir kultūrą. Parem
kime paminklo statybą visi, kas 
kiek galime, juk bus ir yra 
reikalingas kiekvienas doleris ir 
centas. Paremkime, kad paly
dovai turistams, atvykusiems į 
Klaipėdą iš viso pasaulio, galė
tų drąsiai pasakyti: „Mažvydo 
paminklui aukojo ir jo statybai 
lėšas surinko viso pasaulio 
lietuviai...”

Birutė Eidintienė
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Los Angeles lietuvių radijo garso įrašo technikas Vladas Gilys (kairėje) su 
valandėlės vedėju Vytautu Šeštoku.

LIETUVIŲ RADIJAS PRIE
AMERIKOS VAKARINIO 
RAMIOJO VANDENYNO 

KRANTO
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Amerikos lietuvių radijo 
reikšmė yra svarbus veiksnys 
visai lietuvių išeivijai. Gimtojo 
krašto kalbos žodis, oro bango
mis yra naudingas ryšys savųjų 
tarpe. Radijas tarnauja ne tik 
informacijai, vietos įvykiams, 
kultūros žiniomis, bet teikia 
daug žinių iš Lietuvos kartu su 
lietuviška muzika, ir sociali
niais reikalais.

Visos išeivijos organizacijos ir 
veiksniai yra pripažinę lietuviš
kų radijo valandėlių reikšmę ir 
pagal išgales ją remia, tačiau 
pavienių asmenų aukos yra 
svarbiausias radijo išsilaikymo 
veiksnys.

Didieji lietuvių telkiniai, pvz. 
Čikaga, Clevelandas, Detroitas, 
New Yorkas, Bostonas, jau ilgus 
metus tęsia šį radijo darbą 
Vakarų Amerikos pakraštyje, 
prie Ramiojo vandenyno, Los 
Angeles, yra taip pat įsikūręs 
lietuvių radijas.

Jau 1952 metais, atvykęs iš 
Čikagos, Bronius Gedeminas, 
kartu su Jurgiu Rudeliu ir Jonu 
Uždaviniu įsteigė pirmuosius 
radijo pusvalandžius.

Bronius Gedeminas lietuvių 
radiją vedė ir jį finansavo savo 
asmeniškomis lėšomis septy
niolika su puse metų. Jam pasi
traukus į poilsį, kurį laiką radi
jo valandėlei vadovavo Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles sky
rius. Vėliau susiorganizavo 
Lietuvių radijo klubas, kuris 
perėmė šį darbą ir jį tęsia iki 
šios dienos.

Nuo 1994 metų liepos 9 die
nos, vietos visuomenininko Al
bino Mackevičiaus pastangomis 
ir lėšomis, lietuvių radijo vei
kimas prailgintas iki visos va 
landos laiko. Pusė laidų yra

transliuojama anglų kalba, kita 
pusė — lietuvių.

Jaunimo vedamas anglų kal
ba pusvalandis yra geras savo 
formos ir turinio atžvilgiu. Jis 
supažindina amerikiečius ir 
tuos lietuvius, kurie jau ne
kalba lietuviškai su žiniomis iš 
Lietuvos,praveda įdomius po
kalbius, tuo pačiu suteikia daug 
informacijų apie Lietuvos kultū
rinį gyvenimą.

Lietuvių kalba pusvalandžiai 
ir stilius yra daugiau pritai
kytas vyresniosios kartos klau
sytojų pageidavimams. Jų metu 
teikiama daug žinių, gautų fak
su iš Lietuvos, muzika, vietos 
įvykiai, pranešimai, pokalbiai, 
socialiniai reikalai, sveikinimai 
arba užuojautos įvairių įvykių 
progomis.

Šiuo metu yra 4 radijo prane
šėjai — redaktoriai lietuvių ir 2 
anglų kalba. Jų radijo darbui 
studijas parūpino Albinas Mar
kevičius, Jonas Petronis ir Pau
lius Jasiukonis.

Šios Los Angeles vedamos lie
tuvių radijo laidos pasiekia 
didesnį klausytojų, gyvenančių 
įvairiose vietovėse, skaičių. 
Klausytojų atsiliepimai yra 
labai geri ir radijo vadovybei 
suteikia didelę moralinę para
mą.

Radijas paliko vienintelis Los 
Angeles informacijos šaltinis. 
Šiame telkinyje sustojo leidžia
mi visi lietuviški laikraščiai. 
Paliko tik vienas „Lietuvių 
parapijos žinios”. Todėl yra 
svarbus veiksnys visiems lie
tuviams paremti savo piniginė 
mis aukomis radijo darbą.

Tik tokia parama suteiks gali
mybę tęsti radijo bangomis šį 
svarbų lietuvybės išlaikymo 
darbą Vakarų Amerikoje, prie 
Ramiojo Vandenyno krantų.

rys stiprių, tautiškai sąmoningų 
asmenų. Valdybos sąrašas gana 
ilgas. Palyginus su ankstesnių 
valdybų užsimojimais, kai „Lie
tuvių dienos” buvo tarsi atskira 
šaka, nepriklausomai atlėkda
vusi visus pasiruošimus ir dar
bus, taip pat ir piniginę atskai
tomybę, šį kartą pati valdyba, 
šalia kitų įsipareigojimų ruošia 
„Lietuvių dienas” ir rūpinasi’ 
Los Angeles-Kauno miestų sese- 
rystės tęstinumu. Sudaryti at - 
skiri būreliai toms pareigoms iš 
pačių jauniausių valdybos na
rių, studijas bebaigiančių los 
angeliečių. Visi noriai imasi šios 
atsakomybės. Pasiruošimai dar
bams jau pradeda rutuliuotis, 
apgalvojamas kiekvienas pasiū
lymas, kad kvietimas į „Lie
tuvių dienas”, ateinantį rudenį 
ruošiamas Šv. Kazimiero para
pijos ribose, kuo plačiausiai 
sklistų.

Stasė V. Šimoliūnienė

CLEVELAND, OH
LENGVATLEČIŲ

DĖMESIUI!
LSK „Žaibo” lengvosios at

letikos treniruotės vyksta ant
radieniais ir ketvirtadieniais, 
nuo 6:45 vai. vak., Forest Park 
School, 27000 Elinore Avė., 
Euclid, Ohio, ir trečadieniais 
nuo 6:30 vai. vak., Cuyahoga 
Community College, Westem 
Campus, West Pleasant Valley 
Rd., prie York Rd., Parma, 
Ohio.

Papildomos treniruotės vyks 
ir šeštadieniais. Vieta ir laikas 
bus pranešta savaitės bėgyje 
vykdomų treniruočių metu. Pa
pildomos treniruotės gali būti 
vykdomos ir kitomis savaitės 
dienomis, pagal atskirą susita
rimą.

Kviečiami jungtis ir nauji na
riai, ypač vaikai. Pageidautina 
treniruotes lankyti bent 2 kar
tus savaitėje, jei yra galimybė.

Dėl papildomų informacijų 
kreiptis į Algirdą Bielskų, tel. 
486-0889, Eglę Laniauskienę — 
731-7464 ar Liusę Tamošiūnie
nę - 230-0860.

LSK „Žaibas” birželio ir lie
pos mėn. žada dalyvauti įvairio
se vietinėse varžybose, kaip 
„Junior Olympics”, „Ohio 
Gamės” ir kt.

Rudeniop, rugsėjo 9-10 d. Cle- 
velande vyks metinės 1995 m. 
baltiečių ir lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės.

LSK „Žaibas”

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informaųljos Skyrlua

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr„ Reston, VA 22090 
tel. 703)471-4711

DRAUGAS,'testadienis, 1995 m. birželio mėn. 3 d. 
--------------------r-,---------------------- -----------------------------

EKONOMIKOS 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS

Pagal Rimos Jakutytės 
. reportažą

LOS ANGELES, CA
LB APYLINKĖS VEIKLA
Lietuvių Bendruomenės Los 

Angeles apylinkės metiniame 
susirinkime, š.m. vasario mėn. 
pabaigoje, susirinkusieji, iš
klausę metų veiklos praneši
mus, buvo nustebinti „Lietuvių 
dienų” šventės didelio pasise
kimo rezultatais: Los Angeles 
miesto savivaldybės 8,000 dol. 
parama, stambi pelno pajamų 
įplauka, gausus lankytojų skai
čius; planingas meno parodų 
išdėstymas, maistas, įvairūs 
audiniai, keramika, pritaikyta 
programa, tvarkingai papuoštas 
Šv. Kazimiero parapijos kiemas. 
Išklausius to didžiulio darbo 
sėkmingą eigą, sprendimas dėl 
sekančios „Lietuvių dienų” 
šventės buvo padaryta vienbal
siu pritarimu. Valdybos rinki
mai patvirtino tą nuosprendį. 
Dauguma narių sutiko pasilik 
ti dar vienerius metus. Papil
dant naujais, susidarė gausi 
jauna grupė, savanoriškai apsis
prendusių dirbti.

Susirinkime dalyvavo arch. 
Paulius K. Žygas, Arizonos 
valstijos universiteto pro
fesorius, dabartinis JAV LB 
visuomeninių reikalų pirminin
kas. Svečias kalbėjo apie prieš
rinkiminius sunkumus Lietu
voje, skleidžiamą dezinformaciją 
ir įvairias kitas tenykščio 
politinio ir kasdienio gyvenimo 
problemas. Kvietė visus susirin
kimo dalyvius būti budriais, 
nuolat informuoti JAV valdžios 
atstovus apie padėtį Lietuvoje ir 
ieškoti jų paramos įvairiuose 
Lietuvos reikaluose. Po prane
šimo svečias atsakinėjo į daly
vių paklausimus.

Po susirinkimo vykusių už
kandžių metu dalyviai galėjo 
dalintis įspūdžiais ir pabend
rauti.

Naujoji LB Los Angeles apy
linkės valdyba ruošia gaires 
savo veiklai lietuvybės išlai
kymo puoselėjime, tautinės kul
tūros atstovavimui, jaunosios 
kartos ruošimui tęsti LB veiklą. 
Pirmininkės Liudos Avižonie- 
nės pastangomis sutelktas bū-

AMERIKA TURI PAJUSTI 
SAVO VERTĘ

i1
(Atkelta iš 3 psl.)
išlaikytų net tai, ką jau turi. 
Ekonomija šiaip taip išsilaiko, 
eksportuojant žemės turtus — 
naftą, dujas — bet ir tie ištekliai 
ilgainiui išsibaigs.

Prezidento dalyvavimas 
Maskvoje tik apvainikavo „karo 
herojų kultą” kurį sovietai — 
dabar Rusija — naudoja pro- 
pagundai ir dezinformacijai, 
pagal reikalą. Clintono at
vykimas suteikė rusams tam 
tikrą orumą, bet ar ir to jiems 
reikėjo? Rusija visuomet turėjo 
savo papročius ir būdą valstybi-

> PABRANGO ELEKTROS 
s ENERGIJOS KAINOS

Nuo gegužės 1 d. vyriausybė 
padidino elektros energijos 
kainas gyventojams ir pramo
nės įmonėms. Gyventojams mo
kestis pabrango 25 procentais. Jie 
dabar mokės 20 centų už kilovat
valandę, o didžiosios įmonės — 
12.5 centų. Lietuvos valstybinė 
energetikos sistema tvirtina, 
kad aukštesnės kainos yra bū
tinos padengti energetikų užsie
nio skolas, kurios siekia 680 
milijonų litų (41t=$lK Kritikai 
skundžiasi, kad energetikai dir
ba netaupiai ir net nesurenka 
mokesčių iš užsienio, kur yra 
dar tiekiama elektra iš Ig
nalinos branduolinės jėgainės. 
Sako irgi, kad,pabrangus elek
tros energijai, reikia tikėtis 
maisto produktų ir.vartojimo 
prekių pabrangimo.

&

KUPIŠKYJE PRADĖS
DIRBTI AMERIKIEČIŲ 

LENTPJŪVĖ

Oregon valstijos „Ochoco 
Lumber” bendrovė žada pradėti 
savo medžio apdirbimo produk
ciją gegužės mėnesį Kupiškyje. 
Tenai amerikiečių įmonė iki šiol 
investavo 5 milijonus dolerių. 
Šalia įrengimų pastatė kontorą 
ir tris gyvenamus namus įmo
nės vadovams užsieniečiams. 
Gamykloje dirbs 60 žmonių. Vė
liau, kai bus įmontuota visa 
įranga, darbuotojų skaičius pa
daugės. Kupiškyje bus gamina
mos grindų lentos ir kiti me
dienos ruošiniai. Medienos ža
liavą tieks Rusija ir Lietuva, o 
produkcija keliaus į Angliją, 
Belgiją, Vokietiją, Japoniją ir 
Tailandą.

ŽIRGAI IR ŽĄSYS

„Respublika” neseniai rašė, 
kad Šalčininkuose pradėjo veik
ti privatus ūkis, vardu „Čiaukš- 
liai”, kuriame sėkmingai augi
nama žirgus. Ūkio savininkas 
yra lenkų kilmės lietuvis agro
nomas. Stanislavas Voitkevi- 
čius, kuris muo pradžios nepri
klausomybės atstatymo yra 
suerzinęs ne vieną vietos lenkų 
gyventoją dėl savo dalyvavimo

nes šventes švęsti. Pavyzdžiui, 
„New York Times” gegužės 9 d. 
laidoje aprašo pergalės šventę 
Kemerovo mieste, Sibire, kur 
vietinė administracija suor
ganizavo „išgertuves” (drin- 
king party) buvusiems karo 
dalyviams. Policijai buvo 
įsakyta su jais maloniai elgtis ir 
negabenti į išsipagiriojimo 
vietas (drunk tanks).

Sąjūdžio Veikloje. Pastaruoju 
laiku S. Voitkevičius, pasitaręs 
su Vilniaus jojimo mokyklos di
rektorium, yra sudaręs 80 žirgų 
kaimenę. Jis juos pradėjo pirkti 
daugiausia iš Rusijos ir U krai- 
nos. O dabar jis pelningai par 
davinėja išaugintus žirgus Vo
kietijoje. Dar veikia ir 
parduotuvė, kurioje S. Voitkevi
čius prekiauja žemės ūkio 
technika.

Panašia žemės ūkio tema rašė 
ir „Lietuvos rytas”, tik ne apie 
žirgus, bet apie žąsis ir mulardus 
(mallard dueks). Netoli Taura
gės 1993 m. įsikūrė bendra 
Lietuvos ir Izraelio bendrovė 
„Mularda”. Tenai veikia paukš
tynas, kuriame auginama vienu 
laiku 10,000 veislinių žąsų. Pa
sak bendrovės generalinio di
rektoriaus Smuelio Chineso, 
išperėtus žąsiukus atiduoda 
auginti 20 žemės ūkio bendro
vių bei ūkininkams, o po 80 
dienų žąsis atsiveža atgal. 
Kepenys, skrandžiai, šlaunelės 
ir krūtinėlės eksportuojamos į 
užsienį, daugiausia į Belgiją.

Mulardų perdirbama dau
giau. Kiekvieną mėnesį iš Pran
cūzijos ir Izraelio atskraidina 
net 54,000 ančių. Per mėnesį 
pagaminta iki 120 tonų mėsos 
ir 8 tonos kepenų. Firmoje dir
ba 250 darbuotojų ir dar tiek pat 
paukščius augina savo bendro
vėse ir ūkiuose. Kai bus 
pastatyta nauja mėsos perdir
bimo įmonė, bus pasamdyta dar 
200 žmonių. Paukščių auginimo 
technologiją prižiūri du Izraelio 
paukštininkai. Firmos mėnesio 
apyvarta sudaro milijoną litų.

„LIETUVOS” VIEŠBUTIS 
VILNIUJE DAR NEPRIVA

TIZUOTAS

Vięšbučiui „Lietuva” par
duoti už konvertuojamą valiutą 
buvo paskelbtas konkursas. Jį 
1993 m. laimėjo JV bendrovė, 
„Cambridge Group”, siūlydama 
10 milijonų dolerių ir žadėdama 
dar investuoti 15 milijonų dole
rių į viešbučio remontą. Tačiau

1994 m. premjero iniciatyva vy
riausybė sustabdė viešbučio 
privatizavimą. Pasak premjero 
Šleževičiaus, 2-3 milijonus dole
rių pelno per metus davęs vieš
butis buvo vertas daugiau, t.y. 
apie 30-40 milijonų dolerių. Jis 
sakė, kad, jei neatsiras viešbu
čio pilkėjų užsienyje, jis bus 
parduodamas vietiniams ak
cininkams.

Dabar viešbučio administraci
ja prašo vyriausybę laikinai 
sustabdyti privatizavimą, nes 
norima viešbutį perregistruoti 
kaip uždarą akcinę bendrovę. 
Tam prieštarauja centrinė 
privatizacijos komisija ir teigia, 
jog taip norima išvengti priva
tizavimo už valiutą. Pasak šios 
komisijos pirmininko, Kęstučio 
Baranausko, tada įmonė galėtų 
apskritai nutraukti privatizavi
mą, kaip darė anksčiau kitos, 
panašioje padėtyje atsidūrusios, 
bendrovės.

O iš „Lietuvos” viešbučio at
stovų girdima, kad viešbutis 
veikia pelningai ir jis yra 
remontuojamas savo lėšomis. 
Netrukus vienas jo aukštas jau 
bus keturių žvaigždžių. „Verslo 
žinios” rašo, kad akcininkams 
rengiamasi išmokėti net 70 
procentų dividendus.

ŽINIOS IŠ LIETUVIŲ 
PRAMONĖS

> *
^Šiaulių gamykla, „Nuklo- 

nas”, apie kurią jau anksčiau 
buvo čia rašyta, pradėjo ekspor
tuoti sava gamintus įtampos 
stabilizatorius į JAV. Firma 
tikisi išpildyti kontraktą — 
pristatyti iki 2 milijonų stabili

zatorių per mėnesį. Jų vertė 
būtų 270,000 dolerių.

Panevėžio audykla „Linas” 
siunčia beveik visą savo austą 
šimtaprocentinę lino drobe į 
Vakarus. „Lino” viršininkė 
Stefanija Talalienė teigė, kad 
per metus eksporto paklausa 
padidėjo 30 procentų. Daugiau
sia audinių keliauja į Daniją, 
Vokietiją, JAV ir Švediją. Tik 
15 procentų lietuviškos drobės 
lieka Lietuvoje. Šį teiginį pa
tvirtino Vilniaus siuvimo fabri
ko „Lelija” darbuotojai, pasisa
kę, kad populiariausi Lietuvoje 
lininiai rūbai siūti ne iš vietinių 
audinių, bet iš vokiškų im
portuotų.

Vilniaus tekstilės fabrikas, 
„Audėjas”, kuris veikia kaip 
bendra įmonė su vokiečių in
vestitoriais, artimiausiu metu 
tikisi pasirašyti kontraktą su 
JAV medvilnės tiekėjais dėl il
galaikio pastovaus medvilnės 
tiekimo iš Amerikos. „Au
dėjas” šiuo metu eksportuoja 
ketvirtadalį produkcijos į 
Vakarų Europą ir apie 35 
procentų į NVS.

įmonė taip pat ketina pradėti 
eksportuoti savo produkciją į 
Pietų Amerikos rinkas. Jau 
vyksta derybos dėl medvilninių 
gobelenų išvežimo į Kolumbiją 
ir Braziliją. .Didėjant produkci
jai, „Audėjas” planavo statyti 
naują audinių fabriką Širvin- 
tuose. Tačiau, pakilus statybų 
kainoms, vokiečiai partneriai 
pradėjo abejoti, ar dar apsimoka 
investuoti į šį projektą daugiau 
negu anksčiau numatytų 50 mi
lijonų dolerių.

Lina Mielutė su tėveliu Linu, jam atsilankius „Žiburėlio” mokyklėlėje 
Lemonte. Nuotr. Irenos Senkevičienės

tlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE 

2719 West 71 Street 
Chicajjo, 11. 60629 

(8OO)775-SEND 
(312)434-2121

A A

INTERNATIONAL
“THE BEST TO THE BALTICS”

9525 S. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 60457 

PHONE: 708-430-7272 FAX: 708-430-5783

KVIEČIA SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS KAIMYNAIS - 
PABALTIJO RESPUBLIKOMIS

APLANKYSITE ĮDOMIAUSIAS ESTIJOS IR LATVIJOS VIETAS 
BŪSIT LYDIMI PROFESIONALIŲ BEI PATYRUSIŲ G.T. FIRMOS GIDŲ IŠ LIETUVOS 

APLANKIUS ĮŽYMIĄSIAS LIETUVOS VIETAS, GALITE SAVO VIEŠNAGĘ 
PRASITĘSTI — PABUVOTI SU GIMINĖM IR DRAUGAIS

ŠIO TŪRO VARIANTAS TURI LABAI RIBOTĄ SKAIČIŲ VIETŲ.
LIEPOS 7 IR RUGPJŪČIO 11 IŠVYKIMO DIENOMIS

ANTRASIS VARIANTAS SUPAŽINDINA JUS SU ĮDOMESNĖM VIETOM LIETUVOJE 
TOLIAU APLANKOTE LATVIJĄ, NE TIK RYGĄ, BET SIGULDĄ, GAUJOS MIŠKĄ, 

JŪRMALOS KURORTĄ, RASTRELLI RŪMUS BAUSKĖJE IR DAR DAUG KĄ 
ESTIJOJE PLAUKIAT Į SAAREMŲ SALAS, APLANKOTE GALNGĄ, NARVOS TVIRTOVĘ, 

BEI INTYMIAI SUSIPAŽĮSTATE SU TALINO MIESTU 
ST. PETERBURGE APŽIŪRITE MIESTĄ, APLANKOTE ŠV. ISSACO KATEDRĄ, 

HERMITAŽO MUZIEJŲ IR DAR DAUG NETIKĖTUMŲ 

ŠIAME TŪRE VIETŲ BETURIME TIKAI LIEPO8 20 DIENOS IŠVYKAI.

NEPRALEISKITE ŠIOS PUIKIOS PROGOS BŪTI PALEPINAMAIS TURISTAIŠ 
dEl kainų ir kitų informacijų bei mūsų brošiūros 

SKAMBINKITE Į ČIKAGOS RAŠTINĘ VIRŠ DUOTU NUMERIU.

PRIMENAME, KAD JŪSŲ PASLAUGOMS YRA MŪSŲ RAŠTINES LIETUVOJE:

VILNIUJE 
GEDIMINO PR. 37 
TEL. 223-147 
FAX: 223-142

KAUNE 
DAUKANTO 21 
TEL. 202-744 
FAX: 202-749

PANEVĖŽYJE * 
LAISVES AIKŠTE 2P 
TEL. 304-78 
FAX: 388-89

I t
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

NAMO PIRKIMAS IR 
PARDAVIMAS

Turbūt rasime tik retą lietuvį, 
kuris neturėtų savo namo. Ame
rikoje, ypač didesniuose mies
tuose, žmonės per savo gyveni
mą perka ir parduoda namus 
kelis kartus. Paprastai žmogus 
atiduoda namą parduoti agen
tui, o tas tvarkosi, kaip jis nori, 
ar kaip jam reikia. Gerai, jei 
agentas yra geras ir sąžiningas. 
Jei ne, žmonės dažnai praranda 
pinigų ar kitaip būna išnau
dojami.

Čia paminėsime žinotinus da
lykus, perkant ir parduodant 
namus — nuosavybę.

Nuosavybės pardavėjas ar pir
kėjas turėtų agento klausti 
šiuos klausimus:

1. Ar agentas gali duoti tris
rekomendacinius laiškus iš bu
vusių klientų, su jų pavardėmis 
ir telefonais? u

2. Koki vardą turi ta namų 
pardavimo agentūra?

3. Kokia yra agento profesinė 
patirtis? Ar jis yra gavęs 
žymenų už savo darbą?

4. Ar agentas ir toliau sten
giasi mokytis savo srityje?

5. Ar agentas yra malonus, 
bendraudamas su pirkėju-par- 
davėju?

6. Ar agentui rūpi jūsų in
teresai visame pardavimo — 
pirkimo procese?

7. Ar jums atrodo, kad agen
tas yra patenkintas savo darbu?

8. Ar galite lengvai pasiekti 
agentą, kai jam skambinate?

9. Ar agentas pataria jums, 
duoda naujų idėjų, informacijų, 
apie kurias jūs anksčiau ne
pagalvojote?

10. Kokią pagalbą (backup) 
agentūra duoda agentui ir jums, 
parduodant nuosavybę?

Klausimai, kuriuos turėtų 
agento klausti kiekvienas 
nuosavybės pardavėjas:

1. Kokius jis turi planus jūsų 
nuosavybės pardavimui, kokiu 
būdu jis tai atliks?

2. Kaip agentas ir jo įstaiga 
tvarko nuosavybės pardavimus?

3. Koks yra agento įstaigos 
pasisekimas, parduodant namus 
jūsų apylinkėje?

4. Kaip agentas skelbs?
5. Kokios kainos yra jūsų 

apylinkėje, kad galėtumėte 
palyginti savo namą su kitais?

6. Kokį sąrašą galimų pirkėjų 
jūsų agentas gali jums pa
siūlyti?

7. Ar agentas paskambina 
jums po kiekvieno namo parody
mo ir pasako, ką galimas — 
būsimas pirkėjas kalba ir 
galvoja?

8. Ar agentas jus laiku pain
formuos apie pirkėjo finansinį 
pajėgumą — paskolos gavimą, 
namo inspekciją, pirkimo — par
davimo sutarties sudarymo 
datą?

9. Ar agentas davė patarimų, 
ką reikia daryti, kad namas 
geriau atrodytų pirkėjams?

10. Ar agentas palaikys ryšį 
su jumis po to, kai sutartis bus 
pasirašyta?

Pirkėjai turėtų klausti agen
to šiuos klausimus?

1. Ar agentas klauso jūsų ir 
rado namus, kurie yra jūsų no
rimos kainos, norimame rajone 
ir su įrengimais, Ąurių jūs 
norite?

2. Ar agentas duoda išsamią 
informaciją apie jūsų būsimos 
nuosavybės kaimynystę (pvz., 
mokyklas, panašių nuosavybių 
kainas ir t.t.)?

3. Ar agentas minėjo jums 
perkamos nuosavybės savinin
ko paaiškinimus?

4. Ar agentas davė jums pa
čią naujausią informaciją apie 
paskolos procentus, skolintojų

sąrašus ir kitų svarbių jums 
žinotinų žmonių pavardes (pvz., 
namų inspektorių,: Advokatų)?

5. Ar agentas padėjo — davė 
sugestijų gauti pačią geriausią 
paskolą iš patikimo skolintojo?

6. Ar jūs agentu pasitikite?
7. Ar agentas apžiūrimame 

name parodo įrengimus, 
kuriuos reikėtų pataisyti?

8. Ar jūsų agentas jums pa
skambina, jei atsiranda naujų 
pardavimui namų, ar jų kainos 
yra sumažinamos, ar atsiranda 
kitokių pasikeitimų (pav. nau
jas stogas, perdažyta namo 
išorė)?

9. Ar agentas papasakoja 
perkamos nuosavybės istoriją — 
kada ir už kiek jį buvo par
duodama anksčiau (ta infor
macija randama kompiuteriu 
„Multiple Listings Services”)?

10. Ar agentas paaiškina 
jums, kaip jums bus atstovau
jama ir koks bus skirtumas, jei 
bus atstovaujama tik vieno 
agento ar kelių (exclusive or 
non-exclusive) agentūrų? v

Taigi, pirkdami ar parduoda
mi nuosavybes, pasirinkite patį 
geriausią agentą, nepasitikėki
te tais, kurie daug žada, o 
paskui mažai duoda. Namų par
davimo — pirkimo versle, kaip 
ir kituose, yra įvairių agentų ir 
agentūrų: vieni labai geri, o kiti 
nori pasinaudoti ir išnaudoti 
tiek pirkėjus, tiek pardavėjus.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Sun-Times” (1995-3-19 
„Resale Homes”).

Bus. 706499-7000 
Fax. 706499-7006

„Pagalba Lietuvai” konferencijoje, ruoštoje JAV LB Socialinių reikalų tarybos gegužės 13-14 
d. Čikagoje, diskusiniam būreliui „Parama Lietuvos invalidams” vadovavo Apolonija 

Nuotr. G. Valentukonio

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

o™

6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

F
REJMML 

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

GREIT
PARDUODA

Ras. 312-778-3971 
Pagar 312-3060307

STUDENTAI IR 
KREDITO KORTELĖS

Buvo laikai, kai studentai 
neturėdavo pinigų, net į namus 
paskambinti iš tolimesnio mies
to ir skambindavo „collect”. 
Studentai neturėjo pinigų, mo
kėsi ir gyveno labai taupiai, 
ypač jei studento tėvai bivo 
neturtingi. Laikai pasikeitė! 
Apskaičiuojama, kad šių dienų 
universiteto ir kolegijų studen
tų perkamoji galia yra apie 
28 bilijonai dolerių, dėl to 
studentai yra „apipilami” 
telefonų ir kreditų korte
lėmis. Dabar studentai ga
li jas lengvai gauti. Net nerei
kia, kad kas nors už juos garan
tuotų. Jie gali patys pirkti, ką 
nori, tik turi pasirašyti.

Bet reikia atsiminti vieną 
dalyką: jiems vieną dieną reikės 
užmokėti už kredito kortele pa
darytas sąskaitas — už pasisko
lintus pinigus. Dėl to labai svar
bu žinoti studentams ir jų tė
vams, kaip reikia išmintingai 
naudoti kredito korteles, nes 
yra pavojus, kad su kredito 
kortele gali pasidaryti didelių 
skolų ir net pakenkti savo kre
dito vertinimui ateityje.

Viena dvidešimtmetė studen
tė iš New York universiteto 
pasakoja: „Mano draugė gavo 
kredito kortelę, kurios kredito 
riba buvo $7,500, nors ji dirbo 
studentų registracijos įstaigoje 
ir jos atlyginimas buvo tik $5.50 
valandai”. Kitas asmuo taip 
nesulaikomai skendo skolose, 
naudodamas keliolika kredito 
kortelių, kurias jis lengvai gavo, 
kad jam buvo uždrausta jomis 
naudotis ir, esant tik 21 metų 
amžiaus, kortelės iš jo buvo 
atimtos.

Iš tikro yra tik 1,6% — 1,9% 
studentų, neužsimokančių už 
kortelėmis padarytus pirkinius. 
Tai žymiai mažesnis procentas 
už 4,2% viso gyventojų skai
čiaus. Bet tai yra daugiausia dėl 
to, kad tėvai užmoka, kai 
studentas, naudodamas kredito 
kortelę, patenka į bėdą.

Steponavičienė (pirmoji iš dešinės)

Vienas universiteto direkto
rius, stebintis studentų kredito 
kortelių naudojimą, sako, kad 
55% studentų laiku užsimoka 
visas savo sąskaitas, o priežas
tis, dėl kurios jie įsigyja kredito 
korteles — yra noras turėti gerą 
kredito vardą. Kredito kortelių 
įstaigos noriai duoda korteles 
studentams, nes tikisi, kad atei
tyje jie bus geri klientai.

Daugiausia kredito kortelių 
išduoda Citibank, kuris pradėjo 
kortelių verslą 1983 metais. Pir
miausia korteles išduodavo tik 
aukštesniųjų kursų studentams, 
bet dabar jas gali gauti visi, 
sulaukę 18 ntetų. Niekam ki
tam nereikia kortelės gavimą 
garantuoti ir pasirašyti, o 
kredito riba siekia 500-2000 
dolerių. Studentas turi tik 
įrodyti, kad yra užsiregistravęs 
universitete.

Citibank direktorius sako, 
kad universitetų studentai šiais 
laikais yra daug daugiau įsijun
gę į savo studijų finansavimą. 
Daugelis jų turi dalinį ar visą
laik} darbą, daugumas savo kre
ditą tvarko labai atsakingai ir 
tvarkingai. Citibank reklamuo
jasi per universitetų ir kolegijų 
radijo stotis ir studentų laikraš
čius, kurie pabrėžia, kad su 
kredito kortelėmis reikia elgtis 
atsakingai. Jie studentams taip 
pat paruošę 20 puslapių brošiū
rą apie asmeniškų finansų tvar
kymą. Ją galima užsisakyti, 
skambinant telef. 800-833-9666.

Sprint Comn 'dcation-r' 
direktorius studentų reikale ms. 
sako: „Yra 15 milijonų univer 
sitetų ir kolegiji, ♦ u
didžiulė rinka, ir mes siūlome 
įvairių planų, kurie papildo 
mūsų ilgų distancijų skam
binimo paslaugas”. Jie siūlo 
studentams 9 centus už mi
nutę neperkrautomis dienos 
valandomis.

Jeigu esate studentas ir norite 
gauti kredito kortelę, būkite 
kantrūs, negriebkite pirmos pa
siūlytos, pasižiūrėkite, apsiklau- 
sinėkite, nes yra daug kredito 
įstaigų, kurios nori jus turėti 
savo klientų tarpe. Tuo pačiu 
p^paskęskite skolose, nes pasko
lą jums reikės kada nors užmo
kėti. Neprasiskolinkite taip, 
kad, baigus universitetą, turė-

LIETUVOS 
PARTIZANŲ 

ŠALPA’

»»

»»

Mes, Amerikos lietuviai, re
miame Lietuvos žmones: gimi
nes, vaikus, ligonius, studentus, 
našlaičius, daugiavaikes šeimas 
ir t.t. Tačiau iki šiol nebuvome 
atkreipę dėmesio į Lietuvos 
partizanus. Tai žmonės, kurie 
užuot prisitaikę ar apleidę 
Lietuvą, ėjo į miškus ir kovojo 
už tėvynę, užjos laisvę. Daug jų 
žuvo, kiti buvo surinkti ir iš
vežti į Sibirą. Kurie išliko, at
kentėję Sibiro kančias, grįžo 
namo. Tačiau ir Lietuvoje jų 
niekas nepasitiko išskėstomis 
rankomis. Vienas jų yra pasa
kęs: „Mes ir dabar dar jaučia
mės, kaip ir pirma, 
partizanais”.

Po „Šilo” partizanų dainos 
grupės atsilankymo kilo mintis 
sudaryti komitetą ir paremti jų
— partizanų — sunkų gyvenimą 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, jie gauna 
tik 120 litų, ar dar mažiau, pen
sijos per mėnesį, kiti neturi pini
gų palaidoti savo mirusius, susi
deda po litą, kad galėtų pasilai
doti. Dauguma buvo anksčiau 
sužeisti ir tas senatvėje labai 
atsiliepia. Tai žmonės, kurie ko
vojo sunkiausiomis Lietuvos va
landomis už laisvę, už tėvynę ir 
dabar dėl to vargsta, yra apleis
ti.

Yra su< as komitetas, pa
sivadinę." ! tuvn? partizanų 
šalpa”. Komi taro: pirmi
ninkas Len’ ••= M įskaliūnas; 
nariai. .via c nė. An
tanas Paužuolis, Povilas Vaiče
kauskas ir Birutė Jasaitienė. 
Komitetas veikia prie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos.

Sudaromi planai, kaip geriau
siai visus partizanus ir jų 
šeimas surasti, jiems padėti. Jei 
kas nori prisidėti, prašome

tumėte dar dešimt metų skolas 
mokėti.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (1995-5-4 Your Money
— Crash Course in Credit Cards 
by Andrew Leckey)

Aldona Šmulkštienė 
Birutė Jasaitienė

kreiptis į komiteto narius, arba 
į Socialinių reikalų tarybą 
adresu 2711 West 71st St., 
Chicago, II 60629.

Birutė Jasaitienė

MISCELLANEOUS

ASSOCIATED FUNDING SERVICES, INC. 
7800 W. 95 St., Ste. 303 
Hickory Hills, IL 60457 

RENATA KLIMAVIČIŪTĖ

A full Service lender for
• Home loans
• Refinancing for 

paying off dėbt
Do A-F credits

IsttUKM*. ilOuUMC
LENDER

Call Renata today: 
708-974-2727 Office 
708-461-3495 pager

Atlieku aukštos kokybės vidaus Ir 
lauko namų remontus, dažymus ir kt. 
darbus. Pigiai, greit ir sąžiningai. Turiu 
rekomendacijas ir darbo leidimą. Kreiptis:
708-656-6699.

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

MARQUETTE 
PHOiu 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 ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

ACCtHT RBALTY. męf
5265 VVest 95th Street' j 

Oak Lawn, lllinpis 60453

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

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
»kime ir. pardavime, mieste ir 
įpriemiesčiuose.

OPEN HOUSE
Sunday 1 p.m. - 4 p.m.

521—6th St., Lemont, IL
4 br., 2’/2 baths, cul-de-sac lot. 

7 yrs. old! $231,989.
HELP-U-SELL of LaGrange 

708-579-5454

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd. 

1’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnjęniškai 
patarnaus. įkaiftąyiięą^Aieltui. •,

MARIE POWELL & 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*

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10u/o- 20°/o—‘■30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
320872 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

ta
PRESTIGIOUS EOUESTRIAN 

ESTATES
This 3200 sq. ft. 2 story features 4 
or 5 bedrms. with full basement 
nestled on a. 1.25 aere profesional- 
ly landseaped lot. To many ameni- 
ties to list. $344,555. For your per
sonai shovving call:

Frank Algozlno 
(708) 535-5438 

Century 21 Dabbs 
Southweet

FOR SALE
Brlghton Pk., netoli liet. parapijos sav par
duoda mūrinį namą. 3 mieg. kamb., 1% 
prausyklos, įrengtas rūsys, 2 auto garažas
$89,900. Tel. 312-523-8242.

FOR RENT

1 bdrm. apt. vvater, heat, ap- 
pliances. $400 mo. Cicero vic.

Tel. 708-863-4926

Bake

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

Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

VAIZDAJUOSTĖSI
(Video)

Kaip atrodo Lietuva Ii satelito

1. Kaip atrodo Lietuva šiandien. Maskaradas.
2. Ar saugu gyventi Lietuvoje? Priedas.
Kainos JAV dol.: 1 — $20 su persiuntimu; 2 — $40 

su persiuntimu.
A. R. V. Alminas, P.O. Box 7721, Bloomlngton, IN 

47407.

FOR SALE

dainų Šventės
VAIZDAJUOSTĖ

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaski Rd. 
Tel. (312) 581-4111

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

HELP WANTED

Honest, dependable cleanlng
people needed. Day time; $7 per 
hr. starting. English & car reųuired.
Tel. 708-582-0783.

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

dainų tokių 
>VIN H

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federation of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

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

Restoranui NERINGA
reikalingi darbininkai.

Kreiptis: tel. 312-476-9026

-1
Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam 
binti Sigitui: 312-767-1929.

i

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-738-7900

I



Aušra ir Terrence Petry.

JIE SUMAINĖ AUKSO
ŽIEDUS

Butėnas. Pirmiausia sveikino 
Aušros motina, Birutė Jasai
tienė, linkėdama Dievo palai
mos jaunavedžiams, pabrėžė 
religijos ir lietuviškumo svarbą 
ir įteikė dvi jų gyvenimo gaires 
nurodančias knygas — Šv. 
Raštą ir Danutės Bindokienės 
„Lietuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje”. Toliau sveikino 
Theodore F. Petry, Jr„ jaunojo 
tėvas ir dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, Aušros krikšto tėvas, 
linkėdami jaunajai porai 
laimės.

Visiems už sveikinimus ir lin
kėjimus dėkojo Aušra ir Terry.

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. A. Saulaitis. Vaišių 
pirmąjį tostą pakėlė ir savo 
linkėjimus išreiškė Theodore F. 
Petry, jaunojo brolis.

Svečiai vaišinosi vakariene, 
gardžiuodamiesi jaunosios 
brolio Algio iš Lietuvos atvežtu 
raguoliu bei vestuviniu tortu, 
palydint Sauliaus Gylio „Žibu
rio” orkestro muzikai.

Prieš prasidedant šokiams, 
jaunoji kartu su savo draugėmis 
pašoko tradicinę lietuviškų ves
tuvių „Sadutę”, o kartu su jau
nuoju — „Rezginėlę”. Šoko kar
tu ir „Spindulio” tautinių šokių, 
„amžinųjų studentų” — vete
ranų grupė, kuriai priklauso ir 
Aušra. Grupei vadovauja Rasa 
Poskočimienė. Po to smagiai, 
„Žiburio” orkestrui grojant, 
šoko jau visi svečiai.

Jaunieji dabar gyvena Čika 
goję, netoli Marųuette Parko, ir 
yra įsijungę į lietuvių vi
suomeninę bei kultūrinę veiklą.

Aušra baigus St. Xavier uni
versitete tarptautinį verslą, 
priklauso įvairioms lietuviš
koms organizacijoms. Terry yra 
elektrikas, priklauso Amerikos 
„Eagle Scout” organizacijai, o 
dabar kartu su Aušra dalyvauja 
ir lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje.

Aušros Jasaitytės ir Terrence 
Petry sutuoktuvės buvo 1994 m. 
rugpjūčio 27 d. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukojo klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas ir kun. An
tanas Saulaitis, SJ.

Gausiai susirinkusiems 
svečiams sustojus, muzikai 
palydint, atėjo skoningomis 
mėlynomis suknelėmis pasipuo
šusios pamergės, nešinos gėlių 
puokštes: Vida Momkutė, Asta 
Kižytė-Hannan, Aleksandra 
Gražytė, Beatričė Čepelienė ir 
pirmoji pamergė — Jūratė Bud
rienė, Aušros vyriausia sesuo. 
Prie altoriaus jau laukė pa 
broliai: Joseph Dovvling, Chris 
Jamison, Daniel Stefanavich, 
Jeffrey Bradley, Theodore F 
Petry III, pirmasis pabrolys, 
Terrence vyresnysis brolis ir 
pats jaunasis.

Jaunąją prie altoriaus paly 
dėjo Birutė Jasaitienė, jaunosiom 
motina ir Antanas Budrys, 
jaunosios svainis.

Pritaikytą pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Kuzinskas ir 
atliko jungtuvių apeigas. 
Jaunuosius palaimino kun. A. 
Saulaitis.

Šv. Mišių metu giedojo „Dai
navos” ansamblis, kuriam jau 6 
m. priklauso ir Aušra. Dirigavo 
muz. Darius Polikaitis, smuiku 
grojo Herkulis Strolia, fleita — 
Rima Polikaitytė, vargonavo 
muz. Manigirdas Motekaitis.

Vestuvių puota buvo Gon- 
,dessa Del Mar salėje, kuri buvo* 
pilnutėlė svečių (apie 400), atvy 
kusių net iš Minnesota, Cleve- 
land, Bostono ir Floridos.

Jaunieji su palyda salėn įėjo 
pro juostų vartus. Juos pasitiko 
Aušros motina ir Terry tėvai su 
duona bei druska ir iš Lietuvos 
atvežtu vestuviniu midumi.

Jauniesiems ir palydai susė
dus prie gražiai lietuviškomis 
juostomis papuošto vestuvinio 
stalo, buvo pradėtos vaišės, 
kurioms vadovavo Eugenijus

» <

Aldona Šmulkštienė

Los Angeles Lietuvių tautinių namų pirm. Jonas Petronis (kairėje) kalbasi 
su radijo valandėlės redaktorium Vytautu Šeštoku.

MOTINOS DIENOS , 
MINĖJIMAS ROMUVOJE

Motinos dieną Romuvoje, pa
gal tradiciją, visuomet ruošia 
Romuvos moterų klubas. Taip ir 
šiais metais buvo. Kovo 11 d. 
išrinktoji nauja valdyba (pirmi
ninkė Eugenija Lucienė, na
rės: Raimonda Jankūnienė, Ona 
Bartusevičienė, Ema Svilienė ir 
Eulalija Paškauskienė) nutarė 
suruošti koncertą ir dalį atlikė
jų pasikviesti iš Lietuvos. Ta
čiau Lietuva toli, o kelionės 
daugiau kainuoja, negu iš vieno 
koncerto dalyvių gali surinkti, 
todėl jau ne pirmą kartą buvo 
paprašyta Lietuvių avialinijos 
pagalbos ir šį kartą neatsisakė, 
sutikdamos koncerto atlikėjus iš* 
Lietuvos į Frankfurtą at
skraidinti už pusę kainos.

Tokiu būdu koncertas galėjo 
įvykti ir klubo pirmininkė Eu
genija Lucienė gegužės 13 d. 
galėjo pasveikinti Romuvos pi
lies salėje per šimtą susirinku
sių žmonių, atėjusių pagerbti 
motinas. Susirinkimą oficialiai 
pradėjo gimnazijos kapelionas 
kun. Gediminas Tamošiūnas, 
sukalbėdamas invokaciją. Po to 
buvo visų motinų vardu pagerb
ta pagal amžių vyriausioji mo
tina, atėjusi į salę buvusi gim
nazijos mokytoja ir auklėtoja 
Herta Motgabienė. Trumpą kal
bą apie Motinos dienos prasmę 
ir istoriją pasakė bibliotekinin
kė Elena Liepienė, o po to pra
sidėjo koncertas.

Garsiosios dainininkės Nelė 
Paltinienė ir Nijolė Tallat- 
Kelpšaitė Vokietijos lietuviams 
jau buvo pasirodžiusios anks
čiau, bet pirmą kartą šiame 
krašte dainavo Eugenijus Iva
nauskas. Nelė Paltinienė ir 
Eugenijus Ivanauska^Lietuvoj 
kartu dainavo apie 20 metų, kol 
Nelė 1982 metais su vyru Arvy
du Paltinu persikėlė gyventi į 
Vokietiją. Pirmą kartą jie vėl 
kartu pasirodė per Klaipėdos 
miesto 740 metų jųbiliejų. Po to 
jie vėl kasmet vaąarą koncer
tuodavo Lietuvoj, o dabar — 
pirmą kartą užsienyje. Visi trys 
dainavo lietuviškų ir tarptauti
nių autorių dainas apie meilę, 
tėvynės ilgesį ir motinas. Kai 
kuriomis tarptautinių kompozi
torių dainoms tekstus pritaikė 
arba sukūrė Elena Liepienė, o 
muziką paruošė, į juostas įrašė 
ir magnetofonu pagrojo muzikas 
Arvydas Paltinas. Po koncerto 
svečiai vaišinosi moterų parda
vinėjama kava, pyragais, įvai
riais valgiais ir gėrimais, paban
dė savo laimę loterijoj ir links
minosi iki po vidurnakčio.

Bo’P grupės koncertai

1992 metų rudenį talentų va
karo metu du Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai, Vytautas 
Lemkė ir Viktoras Diavara, abu 
gitaristai, nutarė įsteigti roko 
muzikos grupę. Dvejus metus jie 
tik abu dainavo ir kūrė dainas, 
o 1994 metais prie jų prisidėjo 
bosistas Justinas Čekuolis. Gru
pė pasivadino „Bo’P”, t.y. san
trumpa žodžių „bunch of, pro- 
blems” (problemų ryšulys). Ko
dėl taip pasivadino, nelabai 
aišku. Gal todėl, kad jie dau
giausia problemų turėjo surasti
būgnininką. Iš pradžių jie buvo 
prisikalbinę gimnazistą Renių 
Klimaitį, vėliau pasikvietė vo
kietuką, Martyną Fleig iš Hiu- 
tenfeldo kaimo, bet neseniai jį 
turėjo pakeisti taip pat hiuten- 
feldietis Saša Dornbach. Trys 
pagrindiniai grupės nariai lan
kė ne tik Vasario 16-osios gim
naziją, bet taip pat Viernheimo 
muzikos mokyklą. Šios mokyk
los šventėse jiems du kartus 
teko pasirodyti. Pastaruoju me
tu jų pasirodymai daugėja. Šių 
metų kovo 27 d. koncertavo 
Humboldt mokyklos salėje Vier- 
nheim vokiečių publikai. Gegu
žės 19 d. pasirodė Kaune, Da
riaus ir Girėno stadione beveik 
7,000 žiūrovų „Pop Art” festiva
lyje. Birželio 2 d. koncertas 
Viernheim miesto jaunimo klu

be. Vasarą jie įrašys savo CD ir 
koncertuos Lietuvoj, o po to 
grupė turės ieškotis naujo 
bosisto, nes Justinas Čekuolis 
po abitūros grįžta į Lietuvą 
studijuoti. Grupė daugiausia 
dainuoja angliškai, bet taip pat 
turi lietuviškų tekstų. Jų kon
certai vietos vokiečių laikraščių 
būna plačiai aprašomi ir labai 
giriami. ;

« »
Svečiai iš Afrikos

Salezietis kunigas Hermanas 
Šulcas, beveik 20 metų dirbęs 
misijonierium Afrikoje ir 1994 
metais Ruandos skerdynių me
tu pasitraukęs' į Vokietiją, 
aplankė savo įkurtą sodybą 
Mūšoje (Ruandoje) ir rado tik 
griuvėsius. Jis pats Ruandoj 
negali likti, nes dar vis žudikų 
ieškomas. Kun. Šulcas pamatė, 
kad daug šeimų išžudyta. Daž
nai iš visos šeimos teliko vienas 
žmogus. Daug našlaičių, kurių 
nemaža dalis invalidai, neturi 
kur prisiglausti. Todėl jis nori 
jiems padėti Mūšoje pastatyti 
prieglaudą, kurioje našlaičiai, 
kartu su šeimas praradusiais 
suaugusiais, galėtų apsigyven
ti. Šiam reikalui jis Vokietijoje 
renka aukas. Su vokiečių pagal
ba jis iš Ruandos pasikvietė 8 
jaunuolius: 4 mergaites ir 4 ber
niukus, lanko mokyklas bei pa
rapijas, informuodamas žmones 
iš viso apie Ruandą ir apie 
kraštą ištikusią nelaimę.

Šia proga jis ir aplankė Vasa
rio 16-osios gimnaziją, norėda
mas savo jaunuoliams parodyti, 
kur jis mokėsi ir vėliau dirbo. 
Penktadienį, gegužės 19 d. va
kare, jis Romuvos pilies salėje 
pristatė savo palydovus iš 
Afrikos, papasakodamas jų 
sunkius pergyvenimus. Įdomu 
buvo išgirsti, kad viena Ruan
dos mergaitė, vardu Laima, šiek 
tiek kalba lietuviškai ir gražiai 
lietuviškai dainuoja, nes ji prieš 
pora metų viešėjo Lietuvoj. Afri
kos jaunuoliai, abiejų genčių, 
t.y. tutsių ir hutų giminės, pa
dainavo savo kalba keletą liau
dies ddinų ir giesmių, pašoko 
keletą liaudies šokių, į kuriuos 
su pasisekimu kvietė įsijungti 
susirinkusią publiką. Nors tą 
vakarą vyko keli lietuviški 
renginiai, į kuriuos mokiniai ir 
Romuvos lietuviai pasiskirstė, 
bet Romuvos pilies salė buvo 
pilna žiūrovų. Atvyko ir keletas 
vokiečių, jų tarpe vokiečių 
parapijos kunigai ir laikraščio 
„Lampertheimer Zeitung” at
stovai, kurie šį renginį gegužės 
22 d. plačiai aprašė.

Jūratės Batūraitės — 
Lemkienės paroda

Gegužės 19 d. Hepenheime 
Komunalinėje taupomojoj kasoj 
buvo atidaryta lietuvės dailinin
kės Jūratės Batūraitės-Lemkie- 
nės darbų paroda. Į atidarymą 
atvyko apie 100 žmonių, lietu
vių ir vokiečių. Susirinkusiems 
dailininkę pristatė Hepenheimo 
miesto darbuotojas meno kriti
kas Horst Roland. Jo teigimu, 
Jūratės Batūraitės-Lemkienės 
menas yra atvaizdavimas rea
lios gamtos, be abstrakcijos ir 
todėl šioji meno šaka galėtų 
atrodyti konservatyvi, šiais lai
kais ne labai aktuali, nes tai 
galima padaryti foto aparatu. 
Tačiau taip nėra. Jos darbai 
labai skiriasi nuo fotografijos, 
nes menininkė piešia gamto
vaizdžius, namus, senus kluo
nus, medžius, medžių šaknis, 
labai išryškindama detales, 
tuomi žadindama susižavėjimą 
gamta ir piešiamų dalykų gro
žiu. Geriausia fotografija šias 
detales ir šių vaizdų grožį nepa
jėgtų taip išryškinti. Kartu 
menininkė savo detalėse pąjėgia 
palikti pakankamai vietos žiū
rovo fantazijai. Dažniausiai ji 
piešia vaizdus iš savo aplinkos 
Hiutenfelde ir Lorše. Menininkė 
čia išstatė mišrios technikos

tušo ir akvarelės paveikslus bei 
kolažus, kuriuos žmonės galės 
iki birželio 9 d. apžiūrėti. 0 kad 
šią parodą tikrai verta aplanky
ti, tai ne tik meno kritiko Ro
land, bet ir visų apskrities laik
raščių nuomonė, kurie šios paro
dos atidarymą aprašė.

Jūratė Batūraitė-Lemkienė 
yra išeivijos lietuvė, gimusi 
1948 metais DP stovykloje 
Viurcburge, kartu su tėvais pir
ma emigravusi į Australiją, vė
liau į Kanadą, kur baigė vidu
rinį mokslą, Pedagogikos insti
tutą ir Aukštąją meno mokyklą 
Toronte. 1978 su vyru Vilium 
Lemke grįžo į Vokietiją. Vienu 
laiku dėstė meną Vasario 
16-osios gimnazijoje ir buvo 
mergaičių auklėtoja, bet šeimy
niniais sumetimais turėjo darbą 
nutraukti. Turi 4 vaikus.

Joninės Vasario 16-osios gim
nazijoje šiais metais bus 
švenčiamos šeštadienį, birželio 
24 d. Gimnazijos ansamblis, 
vadovaujamas muzikos mokyto
jo Arvydo Paltino ir šokių moky
tojos Marijos Dambriūnaitės 
Šmitienės, atliks programą. Po 
to svečiai galės vaišintis 
gėrimais ir valgiais, kurie bus 
pardavinėjami, galės šokti ir 
dainuoti iki vėlyvos nakties. 
Naktį bus užkurtas laužas. 
Kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvių draugai.

Atostogos ir nauji mokslo 
metai

Vasario 16- sios gimnazija 
šiais metais mokslą baigia lie
pos 7 d. Naujieji mokslo metai 
prasidės rugsėjo 4 d. Vaikai į 
bendrabutį turi atvažiuoti jau 
rugsėjo 3 d. Gimnazija dirba 
pagal vokiečių gimnazijų tvarką 
ir programą. Turime 13 klasių 
13-os klasės gale mokiniai laiko 
abitūros egzaminus ir išduoda
mas valdiškas vokiškas brandos 
atestatas, kuris suteikia teisę 
stoti į bet kurį universitetą 
lygiomis teisėmis su valdiškų 
vokiečių gimnazijų abiturien
tais. Šiais metais gimnazija turi 
14 abiturientų.

Naujiems mokslo metams mo
kiniai priimami į visas klases, 
išskyrus 12 ir 13. Bendrabuty
je vietų skaičius ribotas. Todėl 
jau dabar patartina užsiregis
truoti, ypač mokiniams iš užsie
nio, kuriems dar reikia gauti 
Vokietijos vizą. Bendrabutis 
kainuoja 48 DM mėnesiui ir 
mokslas 30 DM. Mokiniams iš 
užsienio reikia turėti sveikatos 
draudimą, kuris šiuo metu kai
nuoja 85 DM vienam mėnesiui. 
Norintys daugiau informacijų, 
gali kreiptis tiesiog į gimnaziją: 
Litanisches Gymnasium Lors- 
cher Str. 1, 68623 Lamper- 
theim-Huettenfeld, tel. 06256- 
322, faksas 06256-1641.

Naujos valdybos

Kovo mėnesi perrinkta Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba pasiskirstė taip parei
gomis: pirmininkas — Arminas

Alexa Razmaitė „Žiburėlio” 
Šventėje.

Nuotr. Jūratės Fischer

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. birželio mėn. 3 d.

Lipšys, vicepirmininkas — Vin
cas Bartusevičius, iždininkas — 
Antanas Šiugždinis, sekretorė 
— Elena Tesnau ir valdybos na
rys — Andrius Šmitas. Valdybos 
adresas: Lorscher Str. 1, 68623 
Lampertheim-Huttenfeld, tel. 
06256-322, faksas - 06256. 
1641.

Gegužės 20 d. Bonoje Anaber- 
go namuose vykusiame Vokieti
jos lietuvių jaunimo suvažiavi

Kretingos Pranciškonų gimnazijos moks
lo draugui

A.tA.
VIKTORUI PALUBINSKUI 

PALŪNUI
iškeliavus į Amžinybės namus, nuošir
džiai užjaučiu giliame liūdesy likusią jo 
šeimą ir brolius, VLADĄ ir MEČISLOVĄ.

Kazys Milers

Hamilton, Canada

A.tA.
VIKTORUI PALŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALDONĄ, 
vaikus RASĄ, ANDRIŲ, VIKTORĄ, POVILĄ, 
JULIŲ ir MONIKĄ, brolius VLADĄ ir MEČĮ ir visus 
artimuosius.

Zenonas ir Betty Prūsai

Brangiam Broliui ir Dėdei
A.tA.

PRANUI TOMAŠEVIČIUI

užbaigus šią žemišką kelionę, nuoširdžiai užjaučiame 
PALIULIONIŲ ir VEDEGIŲ šeimas.

J. Jelmokienė 
N. Sodeikienė 
Baukų šeima

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 P ARK 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. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-BOO-994-7600

me išrinkta nauja Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjungos valdyba 
šios sudėties: pirmininkas — 
Rimas Baliulis, sekretorė — Ali 
cija Saulytė, iždininkas — Klau 
sas Žulys ir nariai Alain Groma 
šauskas, Laima Lipšytė, Mar 
tynas Lipšys ir Haraldas Matu 
levičius. Išskyrus vieną visi yra 
Vasario 16-osios gimnazijos mo
kiniai arba absolventai.

A.Š.

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j

Partizano Daumanto — Die- 
lininkaičio jaun. ateitininkų 
moksleivių kuopos gegužinė
šį sekmadienį, birželio 4 d. vyks 
Ateitininkų namuose tuoj po 
vaikams Mišių, aukojamų Pal. 
Jurgio Matulaičio Misijoje. Mi
šios prasidės 9 vai. ryto. Gegu
žinės metu bus galima gauti 
registracijos lapus jaunučių 
stovyklai, liepos 9 - 22 d. vyk
siančiai Dainavoje. Visi jauniai 
ir jaunučiai prašomi dalyvauti.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyks š.m. 
birželio 25 - liepos 9 d. Visi 
moksleiviai (9-to iki 13-to sky
rių) kviečiami dalyvauti ir 
prašomi neatidėliojant regist
ruotis skambinant Danai Gra- 
jauskaitei, tel. 416-534-8544. 
Užpildyti registracijos lapai 
registratorę privalo pasiekti iki 
birželio 16 d. Nedelskite!

Dzūkų draugijos metinis
susirinkimas vyks birželio 11d. 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios bus aukojamos Jėzuitų 
koplyčioje, po jų renkamės posė
džių kambaryje. Pasibaigus 
susirinkimui, visi dalyviai bus 
pavaišinti skaniais pietumis. 
Visus Dzūkų draugijos narius 
prašome šiame svarbiame susi
rinkime dalyvauti.

Kvieslys jaunimui nuo 15 iki
30 m. amžiaus! Dalyvaukite
Jaunųjų talentų popietės pro
gramoje sekmadienį, spalio 22 
d., 3 vai. popiet, Jaunimo centre. 
Savo talentu prisidėsite prie 
dienraščio „Draugo” išlaikymo 
ir galėsite pasirodyti lietuviškai 
publikai. Besireiškiantys muzi
kos, literatūros, vaidybos srity
je, prašomi skambinti Indrei 
Tijūnėlienei tel. 708-537-7949, 
708-541-3702, arba siųsti vaiz
dajuostę ar garsiajuostę šiuo 
adresu: 419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL, 60089.

Marius Šoliūnas taip pat mielai daly
vautų jaunųjų talentų popietės pro
gramoje, bet jis dar tik lanko „Žibu
rėlio” mokyklėlę...

Nuotr. I. Senkevičienės

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

(sk)
x Ligos draudimas atvyku- 

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-3124123-9191.

(sk)

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

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Tėvelių dienos pietūs Pa
saulio lietuvių centro, Lemonte, 
didžiojoje salėje bus birželio 18 
d., sekmadienį, 12 vai. Visus 
kviečia PLC renginių komitetas 
ir prašo užsisakyti stalus ar pa
vienes vietas pas Vilę Marcher- 
tienę, tel. 708-985-7216. Bus 
skanaus maisto, saldumynų, 
šampano ir įdomi programa. 
Renginių komiteto pirmininkė 
Bronė Nainienė šia proga nori 
pabrėžti, kad vietas reikia 
būtinai iš anksto užsisakyti. 
PLC renginiai darosi vis labiau 
populiarūs, pritraukia daugiau 
žmonių, todėl pasitaiko, kad 
neužsisakiusiems pritrūksta 
vietų. To nepatogumo galima 
lengvai išvengti, pakėlus tele
foną ir paspaudus kelis nume
rius...

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, birželio 7 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
sveikatingumo paskaita. Kalbės 
dr. Antanas Razma, Sr, tema — 
vėžio ligos. Bus rodoma vaizda
juostė su paaiškinimais. Nepra
leiskite progos įsigyti daugiau 
žinių sveikatos klausimais. Po 
paskaitos — kaip paprastai — 
visi bendrai pietausime. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te!

Marija Polteraitienė, St. Pe- 
tersburg Beach, FL savo dukrai
tę Kristiną Liaugaudaitę įrašė 
nare (su $200) Draugo fonde, tuo 
jai suteikdama dovaną gailes
tingų seserų St. Mary’s Notre 
Dame, IN kolegijos baigimo pro
ga. Kristina Liaugaudaitė yra 
priimta į St Louis, Missouri 
universitetą medicinos studi
joms, kurias pradės šį rudenį. 
Tai labai prasminga mokslo bai
gimo dovana mūsų jaunajai kar
tai ir didelė Draugo fondo 
padėka juos įrašantiems į fondo 
narius.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms: Christine ir Kazys Tijū
nėliai $20, A. Černius $120, A. 
G. $50, Herman ir Lindy Mast, 
a.a. Pauliaus Mačiuikos a t m., 
$100, Ritonė ir Teodoras Rudai
čiai a.a. Prano Stankaus atm. 
$25, Linas Šaulys $15, Donna 
Kožica — rūbų siunta. Labai 
ačiū, „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, II 60089, 
TAX I.D. #36-3003339.

(sk)
x Nijolė Kersnauskaitė per 

„Saulutę”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelį, antrus metus remia 
našlaitę. Metų parama yra 
$240, sumokama iš karto arba 
dalimis. Šiais sunkiais ekonomi
niais laikais labai įvertinama 
pagalba išlaikyti našlaitį 
šeimoje, neatiduodant į prie
glaudą. Labai ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Brovė, IL 60089.

(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 Prieblandoj šokiai, alus 

ant stalų į „Gintaro klubą” pa
silinksminti kviečiu! Šokiai 
penktadienį ir šeštadienį. Pra
džia 10 v.v., 2548 W. 69th St.

(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)

PAGERBIMAS IR 
SUSITIKIMAS

1995 gegužės 16 d. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komiteto na
riai susitiko „William Tell” 
restorane (La Grange) švęsti 
savo nuoširdžiai dirbančių 
narių, Laimutės ir Algirdo Ste- 
paičių, 40 m. vedybinio gyve
nimo sukaktį, o ir pagerbti 
svečius iš Lietuvos, dr. Reginą 
Švobienę ir kun. Romualdą 
Ramašauską, globojančius varg
šus vaikus Lietuvoje ir at
vykusius dalyvauti „Pagalbos 
Lietuvai” konferencijoje.

Pirm. dr. Albina Prunskienė 
sveikino L. ir A. Stepaičius jų 
sukaktuvių proga ir įteikė jiems 
gėlių, o kun. R. Ramašauskas 
įteikė iš Lietuvos jo kaimyno, 
medžio drožinėtojo, sukurtą 
gražų Rūpintojėlį.

Po pietų dr. A. Prunskienė 
papasakojo svečiams iš Lietuvos 
apie „Lietuvos Našlaičių glo
bos” komiteto įsikūrimą ir apie 
jo atliekamą darbą. Dr. R. Švo- 
bienė trumpai apžvelgė „Vals
tiečių laikraščio” „Kaimo 
vaikai” fondo veiklą ir ap
dovanojo visus vaikų amatų 
mokymo punktuose padary
tomis gintaro širdelėmis. Kun. 
R. Ramašauskas pasakojo apie 
savo globojamus senelius bei 
vaikus — kaip gražiai jie ben
drauja. Jis parodė iš Lietuvos 
atsivežtą albumą, kuriame 
matyti globojami vaikučiai ir 
seneliai įvairiausiose jų kasdie
ninio gyvenimo nuotraukose.

Prisimindama savo prieš 5 m. 
mirusį vyrą, Vanda Prunskienė 
paaukojo kun. R. Ramašausko 
senelių namams 5,000 dol.

Svečiai ir „Lietuvos Našlaičių 
globos” komiteto nariai dar 
valandėle pasišnekučiavo apie 
vargstančius Lietuvos našlai
čius ir beglobius vaikus, o po to 
skirstėsi, pasiryžę visomis iš
galėmis ir ateityje padėti vargs
tantiems Lietuvoje.

Aldona Šmulkštienė

x Pamaldos su šv. Mišių 
auka Švč. Jėzaus Širdžiai pa
garbinti ir atsiteisti birželio 10 
d., šeštadieni, 5 vai. p.p. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečia Ži
dinys.

(sk)
x Lietuvos Vyčių trečiosios 

kuopos PA, nariai Ray ir 
Nelie Pandza, Alice Bacon, 
Antoinette Petrone, Dorothy 
ir Philip Machonis ir Len ir 
Marilyn Kapochus susidėję 
$150 pasiėmė globoti vieną 
našlaitę Lietuvoje. Našlaičio 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas. 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x Anthony ir Helen Rollis 

iš Chicopee MA, atsiuntė $150 
vieno Lietuvos našlaičio globos 
metinį mokestį. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas.

(sk)
x Pirksiu A. Šapokos „Lie

tuvos Istoriją”. Tel. 312- 
847-5638.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
REZMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

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

(sk)

Lilija (Balčiauskaitė) ir 
Andrius Kelpšai susilaukė 
pirmgimės dukters — Alexios 
gegužės 25 d. Pirmąja dukraite 
džiaugiasi seneliai, Ramutė ir 
inž. Mindaugas Balčiauskai bei 
Danutė ir Kazimieras Tallat- 
Kelpšai, o taip pat pirmąja 
produkraite — seneliai Birutė ir 
inž. Juozas Briedžiai.

Prof. dr. Juozas Meškaus
kas šią vasarą vyksta Lietuvon. 
Jis pakviestas Kauno Medicinos 
akademijos skaityti paskaitą 
apie modernias medicinos pro
blemas. Jis yra buvęs Kauno 
Medicinos fakulteto dekanas bei 
profesorius ir prisidėjęs prie 
naujos medicinos gydytojų kar
tos išugdymo Lietuvoje. Viena 
jo mokinių karta šįmet švenčia 
penkiasdešimt metų mokslo bai
gimo sukaktį, kurioje ir profeso
rius Meškauskas pakviestas 
dalyvauti. Kartu su prof. 
Meškausku vyksta jo dukraitė 
Vida Gaižutytė.
Juozas Kisielius, dr. Petro Ki

sieliaus brolis, Sibiro tremtinys, 
mirė š.m. birželio 1 d. Veiverių 
ligoninėje, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Sugrįžęs iš Sibiro, jis 
gyveno savo tėviškėje, Sarginės 
kaime, Veiverių rajone. Dr. P. 
Kisielius birželio 3 d. išskrido į 
Lietuvą, į laidotuves. Į Cicero 
sugrįš birželio 9 d.

Lietuvių operos choras, 
diriguojamas muz. Alvydo Va- 
saičio, dalyvaus lietuvių tautos 
holokausto-baisiųjų įvykių 
paminėjime, kurį rengia LB 
Lemonto apylinkė birželio 11d. 
Choras giedos pamaldų metu 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
ir po to salėje atliks meninę 
programą, padainuodamas lie
tuvių kompozitorių kūrinių.

Tiltas visada jungia du kran
tus. Prieš du metus pradėtas 
statyti Draugo fondo „tiltas” 
jungia skaitytojus bei visą mūsų 
lietuviškąją visuomenę su 
„Draugo” dienraščiu.

„Draugo” puslapiuose kartais 
pasirodantis šūkis „Draugo fon
das yra tiltas į ‘Draugo’ gyvybę” 
sako, kad tas tiltas visgi „Drau
gui” yra labai svarbus. Kol kas 
Draugo fondo tiltas dar nėra 
pajėgus palaikyti dienraščio 
gyvybę. Jis dar tik statomas. 
Pastačius šį tiltą — platų ir tvir
tą, į jį galės atsiremti „Draugo” 
dienraščio ateitis.

Tilto statytojai yra visi Drau
go fondo nariai ir rėmėjai. Vieni 
Draugo fondo tiltą stato plonais 
„balkiais”, kiti stambiomis 
„atramomis”. Visi yra svarbūs 
tilto „statybininkai”, iki šiol 
susirinkę 1,246 iš JAV, 60 iš 
Kanados ir 102 organizacijos bei 
JAV LB apylinkės. Tvirto tilto 
statybai reikia labai daug 
rankų ir daug stambių „atra
mų”. Iš apie 6,000 „Draugo” 
prenumeratorių tik ketvirta
dalis įsijungęs į Draugo fondo 
tilto statybą. O kur visi kiti? Ar 
jiems nerūpi „Draugo” ateitis, 
jo gyvybės palaikymas? Jei kas 
nespėjo per dvejus metus ateiti 
į talką Draugo fondo tilto staty
bai, dabar pats geriausias lai
kas, pavasario DF lėšų telkimo 
metu, iki š.m. liepos mėnesio.

Stambių Draugo fondo tilto 
statytojų vardai liks įamžinti 
garbės narių bronzos lentoje 
dienraščio patalpose. Tie vardai 
kalbės ir bylos naujiems „Drau
go” skaitytojams, ateinančioms 
mūsų kartoms ir svečiams iš 
laisvos Lietuvos, kad negausios

. «• «_<.«!. . ™ ,, išeivijos tautiečiai tikrai mylėjoLietuvos vyčių veikėjas Frank Zapolis anksčiau apmokėjo 10 „Eglutės ... j. .
prenumeratų Maironio lit. mokyklos mokiniams, o dabar tiek pat žurnalų ir 1. ai e le uv* a spaus m ą 
užsakė ir Čikagos lit. mokyklai, veikiančiai Jaunimo centre. Tai geras būdas žodį, kaip anų dienų „Aušros
paskatinti vaikus skaityti lietuvišką, ypač jiems pritaikytą, spaudą.

Nuotr. Viktoro Kučo
R. L. Bendruomenės Mar- 

ųuette Parko apylinkės 
šaukiamas pusmetinis narių 
susirinkimas bus birželio 4 d., 
11:30 vai. r., tuoj po lietuviškų 
šv. Mišių, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
sporto salėje. Įėjimas iš Wash- 
tenaw St. Kviečiami dalyvauti 
nariai ir svečiai. Po susirinkimo 
— kavutė.

x A.a. vyro Jono Černiaus 
atminimui. Elena Černienė 
atsiuntė $100 auką „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui, 
padėti vargstantiems vaiku
čiams Lietuvje. „Saulutė” nuo
širdžiai dėkoja už paramą ir 
prasmingą a.a. Jono Černiaus 
prisiminimą.

(sk)

x Už a.a. gen. Vladą Mie
želį, jo 9-ių mirties metinių su
kaktyje, šv. Mišios bus atnašau
jamos sekmadienį, birželio 4 
d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Žmona Ona prašo 
gimines ir draugus maldų už jo 
sielą.

> (sk)
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Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, veikiančios Montessori lietuviškos mokyklėlės „Žiburėlio” 
mokinukai su mamytėmis. Priekyje iš kairės: Lina Meilutė, Andrius Goliszewski, Mikutis Leipus; 
II eil. Daina Goliszewski ir Gailė Leipienė.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

Šv. Kazimiero seserų kon
gregacija leidžia periodinį laik
raštėlį (išeina 4 kartus per 
metus) „Journeys”, reda
guojama sės. M. Agnesine De- 
ring su daugybe bendradarbių. 
Mūsų redakcija pasiekė š.m. 
pavasario numeris (nr. 2), 
kuriame atsispindi ypač gyva ir 
daugialypė Šv. Kazimiero se
serų veikla, darbai, džiaugsmai 
ir rūpesčiai, ne tik rašytoje 
medžiagoje, bet ir gausiose nuo
traukose.

Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių misijos kapelionas kun. Al
girdas Paliokas, SJ, nuo gegu
žės 29 d. išvykęs atlikti aštuo- 
nių dienų metines rekolekcijas 
Čikagoje. Jį pavaduoja kun. 
Algimantas Gudaitis, SJ.

Lietuvių operos choras,
vad. muz. Alvydo Vasaičio, gie
dos šv. Mišių laike Baisiojo 
birželio minėjime sekmadienį, 
birželio 11 d., 11 vai. r., Palai
minto Jurgio Matulaičio lie
tuvių katalikų misijoje PLC 
Lemonte. Rengia LB Lemonto 
apylinkės valdyba. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Gegužės 20 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 
pakrikštytas Andrius Tomas 
Lelis.

PLC Lemonte rengtame Velykų stalo renginyje svečiai Iš kairės: sės Ignė, sės Margarita, sės 
Palmyra, kun. Algirdas Paliokas, SJ, ir sės Pranutė. Nuotr Vytauto Jaslnevičiaus

DRAUGO FONDO TILTAS

knygnešiai.
Draugo fondo direktorių ta-

Algimantas Kezys, fotome
nininkas iš Čikagos, Klaipėdoje 
ir Vilniuje surengė savo darbų 
parodas, kurios turėjo didelį 
pasisekimą. Apie jas plačiai 
rašė, Čikagą jau pasiekusi, 
Lietuvos spauda spausdinusi 
nemažai iš jų nuotraukų. Ypač 
gražiai pavyko jo darbų paroda, 
pirmą kartą rengta Klaipėdoje. 
Ją plačiai nušvietė vietinis dien
raštis „Klaipėda” ir neseniai 
pradėjęs eiti leidinys „Vakarė 
Klaipėda”.

I

ryba 1995 m. balandžio 20 d. 
posėdyje nutarė visus Draugo 
fondo narius su $1,000 įnašu 
pakelti į garbės narius, jiems iš
duodant garbės diplomus, jų 
vardus ir pavardes įrašant 
„Draugo Fondo Garbės Na
rių” bronzos lentoje (plokš
telėse), kuri „Draugo” patalpo
se bus atidengta „Draugo” 
gegužinės metu 1995 m. liepos 
30 dieną.

Draugo fondo garbės nariai 
grupuojami į keturis laipsnius:

Trečiojo laipsnio garbės narys 
su $1,000 įnašu.

Antrojo laipsnio garbės narys 
su $3,000 įnašu.

Pirmojo laipsnio garbės narys 
su $5,000 įnašu.

Aukščiausio laipsnio garbės 
narys su $10,000 ir daugiau.

Garbės narių įnašams didė
jant, jie bus keliami į aukštes
nius garbės narių laipsnius, iš
duodant naujus atitinkamos 
grupės diplomus, bronzos plokš
teles perkeliant į lentos aukš
tesnio laipsnio vietą.

Draugo fondas paskutiniu me
tu išsiuntė laiškus — kvietimus 
į Draugo fondo garbės narius 
būriui potencialių kandidatų. 
Jie ne visi mums žinomi, tačiau 
visi nuoširdžiai kviečiami į gar
bės narius. Esantiems Draugo 
fondo garbės nariams siunčiami 
padėkos laiškai su kvietimu pa
didinti garbės nario įnašus, 
stengiantis greičiau priartėti 
prie milijono.

Draugo fondo tiltas dar men
kai tesiekia antrąjį krantą — 
„Draugo” dienraštį. Su 1994 m. 
pabaiga „Draugas” tegavo 
$27,000 iš fondo dėl vėlai su
rinkto kapitalo ir trumpalaikio 
investavimo ir dividendų. Da
bar investavimas, jo prieauglis 
bei dividendai yra daug geresni, 
tik reikia galimai greičiau pa
didinti kapitalą. Draugo fondo 
investavimus labai gerai tvarko 
Investavimų komisija. Kapitalo 
prieauglis gegužės mėn. vidu
ryje siekė 15%.

Tvirtam Draugo fondo tiltui 
reikalingos stambios „atra
mos”. Jomis yra Draugo fondo 
garbės nariai. Tilto statybai bū
tinos ir smulkesnės dalys — 
kiekvienas Draugo fondo narys 
ir rėmėjas. Tik visų mūsų pa
stangomis Draugo fondas bus 
stiprus tiltas į „Draugo” ateitį.

Bronius Juodelis
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