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Paskirta naujoji 
Lietuvos vyriausybė 

Vilnius, vasario 23 d. < AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas penktadienį vidur
dienį savo dekretu paskyrė 
naująją Lietuvos vyriausybe. Jo
je — 17 ministrų, iš jų penki 
nauji. A. Brazauskas pažymėjo, 
kad šios vyriausybės branduolys 
yra iš ankstesniosios, ir tai, 
pasak jo, yra gerai. Du ministrai 
— ekonomikos ir energetikos — 
dar nepaskirti , nes nerasta 
tinkamų kandidatų, kurie su
tiktų dirbti. Šiuos ministrus 
tikimasi paskirti kitą savaitę. 

Naujieji ministrai yra Vaido
tas Abraitis — ryšių ir infor
matikos, Aldona Baranauskie
nė — statybos ir urbanistikos, 
Virgilijus Bulovas — vidaus 
reikalų, Algimantas Križinaus-
kas — finansų ir Petras Papovas 
— valdymo reformų ir savival
dybių reikalų. 

Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius per vyriau
sybės paskyrimo ceremoniją 
pasakė, kad pagrindinis jos 
veiklos principas — „tarnaut i 
Lietuvai ir jos žmonėms, o ne 
kad žmonės bėgiotų paskui val
džią*'. Pasak Stankevičiaus, 
vyriausybė dirbs taip, kad kai 
baigs darbą, „galėtų pasakyti, 
ką konkrečiai padarė". 

Eiliniai parlamento rinkimai 
vyks vėlų rudenį. 

Prezidentas septintąja) vy
riausybei linkėjo „skubių ir 
atsakingų sprendimų", todėl 
siūlė rasti būdų. kad vyriau
sybės posėdžiuose nebū tų 
sprendžiama „po 30, 40, 50 
klausimų" vienu metu, kaip 
buvo anksčiau, o „mažiau, bet 
labiau apgalvotų". 

A. Brazauskas taip pat ragino 
„rimtai įsigilinti" į signalus dėl 
tarnautojų piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi bei labiau 
susirūpinti finansine padėtimi 
valstybėje, ypač biudžeto vyk
dymu. 

Prezidentas pasisakė už „aiš
kius, gal net nestandart inius" 
sprendimus dėl lito stabilumo 
garantijų. „Reikia duoti garan
tijas, kad stabilumas bus išlai
kytas bent iki 2000-ųjų metų", 
sake prezidentas, pastebėjęs, 
kad neatsakingi svarstymai 
apie Lietuvos valiutos kurso 
keitimą ..kelią paniką ir dve
jones". 

Jis jau ne pirmą kartą griežtai 
kritikavo nepalankias sąlygas 
užsienio investuotojams Lietu

voje. , ,Gėda klausyt is , kad 
Lietuva užsienio investicijų 
požiūriu y ra pi lka zona", sakė 
prezidentas, ypač supeikęs lais
vųjų ekonominių zonų ir užsie
nio investicijų įstatymus, ku
riuose nenumatyta pakankamai 
lengvatų investuotojams. „Kam 
tos laisvosios ekonominės zonos, 
jei jose nėra lengvatų", stebėjosi 
jis ir ragino ruošti minėtų įsta
tymų pata isas . 

Naujasis premjeras Mindau
gas Stankevičius vėliau žurna
listams sakė ket inąs investici
joms skirt i prioritetinį dėmesį. 
Jo kabineto programą Seimas 
ketina svarstyti neeiliniame po
sėdyje kovo 6 dieną. 

Pasak M. Stankevičiaus, per 
susi t ikimus su parlamentarais 
jis pajutęs Seimo daugumos 
p a r a m ą , t a č i a u s a k ė , kad 
nelaikys asmeniška tragedija, 
je i S e i m a s n e p a t v i r t i n s jo 
vyriausybės programos. 

Iš penkių naujųjų ministrų 
trys iki šiol buvo savo minis
terijų sekretoriai , du yra Seimo 
nariai . 1948 metais gimusi sta
tybos ir urbanist ikos ministrė 
Aldona Baranauskienė iki šiol 
buvo šios ministerijos sekretorė, 
Vilniaus Inžineriniame Statybos 
Inst i tute y ra įgijusi inžinie
rės ekonomistės specialybę. 

Seimo narys Virgilijus Bulo
vas, gimęs 1939 m., f vidaus 
reikalų ministro postą ateina iš 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
komisijos dvišaliam bendradar
biavimui užtikrinti vicepirmi
ninko pareigų. Anksčiau jis va
dovavo Lietuvos valstybinei 
derybų su Rusija delegacijai, 
vėliau — derybų su Nepriklau
somų Valstybių Sandrauga dar
bo grupei. 

Finansų ministras Algiman
tas Križinauskas, gimęs 1958 
m., iki pastarojo meto buvo 
ministerijos sekretorius — Biu
džeto departamento direktorius. 

Ryšių ir informatikos minist
ras Vaidotas Blažiejus Abraitis, 
gimęs 1942 m., taip pat iki šiol 
buvo ministerijos sekretorius — 
Informatikos departamento di
rektorius. 

Naujasis valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras 
Petras Papovas gimė 1947 me
tais. Seimo narys P. Papovas iki 
šiol buvo parlamento savival
dybių komiteto pirmininko pa
vaduotojas. 

Siūloma Seime persvarstyti 
Visuomenės informavimo 

įstatymą 
Vilnius, vasario 21 d. (AGEP^ 

— Seimo krikščioniu demokratų 
frakcijos narys Algirdas Patac
kas pripažįsta, kad vasario 
pradžioje buvo balsuota už 
prasta Visuomenės informa
vimo įstatymo 8-ojo straipsnio 
formuluotę ir šį straipsnį būtina 
svarstyti iš naujo. 

Seimas balsavo prieš įsatymo 
rengėju siūlymą, jog galima 
skelbti informacija apie as
meninį žmogaus gyvenimą, kai 
ji susijusi su pareigūnais ir 
visuomeninėje ar politinėje 
veikloje dalyvaujančiais as
menimis. Balsų dauguma buvo 
nubalsuota už draudimą skleisti 
žinias apie privatu žmogaus gy
venimą. 

Algirdas Patackas trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad 8-asis straipsnis turi būti 
pakeistas, remiantis tarptau-

Vasano 12 d. gausus Lietuvos intelektualų ^jirys Seimo rūmuose pasirašė tris tarptautinėms 
organizacijoms adresuotus atsišaukimus. ragakičius dokumentais įteisinti čečėnų ir kitų pasaulio 
tautų apsisprendimo teisę. Jie prašo, kad Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija 
ištirtų, ar Čečėnijoje nevykdomas genocidas. Jungtines Tautos neturėtų palikti galimybės Rusi
jai likti nenubaustai už veiksmus Čečėnijoje, o Europos Taryba turėtų Rusijos nepriimti nare 
(sausio 25 d. ET parlamentas Rusija priėmė, o vasario 8 d. ministrų taryba tai patviritno — Red.). 

Nuotr. R. Šuikos „Lietuvos aide" 

Prezidentas pageidauja, kad 
šauliai nesikištų į politiką 

Kaunas, vasario 22 d. (AGEP) normatyvai. Todėl Šaulių Są-
— Šaulių Sąjungos vadovai tre junga prašo prezidentą tarpi-
čiadienį susitiko su prezidentu 
Algirdu Brazausku. Kaip rašo 
Leonas Žalys „Kauno dienoje", 
susi t ikime dalyvavo Šaulių 
Sąjungos vadas Rimvydas Min-
tau tas , jo pavaduotojas Stasys 
Ignatavičius, štabo viršininko 
pavaduotojas B. Stukas, taip pat 
ir buvęs krašto apsaugos minis
terijos sekretorius, Lietuvos 
gynybos atašė Danijoje pulki
n inkas Jonas Gečas, Preziden
tūros atstovai. 

„Kauno dienos" koresponden
tui Stasys Ignatavičius sakė, 
kad šauliu delegacija šalies 
vadovui įteikė tris dokumentus, 
kuriuose prašoma jo paramos. 
Viename pageidaujama tarpi
ninkaut i , kad Šaulių Sąjunga 
a tgautų turėtus pastatus Kau
ne , Šiauliuose, Tauragėje , 
Rokiškyje. 

Ki tame dokumente išreiš
k iama nuomonė, kad priėmus 
Saulių Sąjungos įstatymą, šau
liai galėtų pasireikšti įvairiose 
kovinėse parengties srityse: 
ruošti vaikinus karinei tarnybai 
Lietuvos kariuomenėje, daly
vauti teritorinės gynybos veiks
muose, palaikyti viešąją tvarką, 

ninkauti, kad jie būtų parengti. 
Tačiau Šaulių vadovybės bene 

svarbiausias rūpestis — Šaulių 
Sąjungos įstatymo priėmimas. 
Šaulių delegacija prezidentui 
įteikė dokumentą, kuriame 
prašoma, kad šis įstatymas būtų 
priimtas be ijjjj.; vilkinimų. Už 
Šaulių Sąjungos įstatymo pri
ėmimą ir jos įsijungimą į Krašto 
apsaugos ministerijos sistemą 
pasisako ir Šaulių centro val
dyba išeivijoje. Stasys Igna
tavičius sakė, kad prezidentas 
pažadėjo, jog Seimo pavasario 
sesijoje Šaulių Sąjungos įsta
tymas bus svarstomas skubos 

tvarka. 
Paklaustas, ar šalies vadovas 

nepriekaištavo dėl Rimvydo 
Mintauto minčių, išsakytų te
levizijos programoje „Prieš
ta rauk!" ir sukėlusių daug 
diskusijų bei emocijų, S. Ig
natavičius sakė, jog prezidentas 
pažymėjo, kad jis norėtų matyti 
Saulių Sąjungą kaip visiškai 
depolitizuotą organizaciją. Šau
lių tikslas — didinti Tėvynės 
gynybinę galią, sakė preziden
tas, ir tik su tokia sąlyga žadėjo 
paramą. 

S. Ignatavičius sakė, kad Šau
lių Sąjungos vadovybė liko pa
tenkinta susitikimu su prezi
dentu. Anksčiau planuotas sau
lių vadovybės susitikimas su 
prezidentu neįvyko dėl tam tik
rų nesusipratimų jų vadovybėje. 

Radioaktyvi kontrabanda 
išsiųsta tirti 

Visaginas, vasario 22 d. 
(AGEP) - l Fizikos institutą 
Vilniuje nuodugniai ekspertizei 
ketvirtadienį buvo išvežtas 100 
kg radioaktyvaus metalo, kuris 
vasario 10 d. buvo perimtas iš 
pogrindinių prekeivių. 

Metalas buvo saugomas 10 
dienų Ignalinos Atominėje Elek
trinėje, iki buvo sutvarkyti 
daugybė formalumų»jo gabeni-

ginklu saugoti kai kuriuos ob- mui per Lietuvą, kalbėdamasis 
j ek tus ir panašiai. Tačiau tam su korespondentu sakė Visagino 
reikalingi atitinkami teisiniai vyriausiasis prokuroras Genadi 

LDDP neigia, kad partijoje 
įvyko skilimas 

Vilnius, vasario 21 d. (AGEP) neįdomu atsakinėti". 

tinėmis žurnalistikos etikos nor
momis, kad asmens buvimas 
valdžioje neat ima jo teisės į 
asmeninį gyvenimą. J is taip pat 
pripažino, kad valdžioje pa
reigas užimančiam asmeniui tu
ri būti keliami dešimt kar tų 
didesni reikalavimai nei papras
tam piliečiui. 

Tačiau tur i būti riba, už ku
rios „žurnalis tas turi sustoti", 
sakė Patackas . Pasak jo „žmo
gus gali įsileisti į butą, bet 
negalima žiūrėti pro rakto sky
lutę". Jo nuomone, tai, kad 
tokią ribą nubrėžti sunku, ne
reiškia, kad jos nereikia ieškoti. 

Pa tackas taip pat pabrėžė 
bū t inybę atskir t i bulvar inę 
spaudą nuo normalios žurnalis
tikos ir ragino, kad tokią ribą 
nustatytų patys žurnalistai. J is 
citavo Žurnalsitų sąjungos ren
giamo etikos kodekso projektą, 

— Seimo LDDP frakcijos seniū
nas bei partijos pirmininko pa
vaduotojas Gediminas Kirkilas 
mano, jog Lietuvai yra svarbu, 
kad LDDP išliktų atsvara, anot 
jo, populistinėms partijoms ir 
dešiniųjų radikalizmui. „Kad ir 
kaip dešinieji džiaugtųsi mūsų 
nesėkmėmis, mes išsaugojom 
demokratinę laikyseną, sociali
nę saugą, santarą valstybėje", 
sakė G. Kirkilas trečiadienį 
spaudos konferencijoje. 

Opozicijai naudinga, kad 
LDDP daug posėdžiauja, „gaišta 
laiką" partiniams reikalams ir, 
pasak G. Kirkilo, ne visuomet 
randa laiko atsakyti į įvairias 
opozicijos „insinuacijas" ar 
pareiškimus. Pastaruoju metu, 
frakcijos seniūno nuomone, ypač 
padaugėjo tokių, „į kuriuos net 

Spaudos konferencijoje LDDP 
frakcijos atstovai atmetė bet 
kokią partijos skilimo galimybe. 
„Partijoje vyksta normali demo
kratinė diskusija. Palengva for
muojasi vadovybė ir naujų rin
kimų sąrašas", sakė G. Kirki
las. 

Tačiau jis neatsakė į klausi
mą, kodėl spaudai pateiktas par
tijos pirmininko Adolfo Šleževi
čiaus pareiškimas apie pasi
traukimą nuo vadovavimo ne
buvo įteiktas partijos prezi
diumui . ..Mar.au, kad tai mūsų 
partijos vidaus reikalas", jis 
sakė. 

Partijos prezidiumo narys. 
Seimo agrarinio komiteto pir 
mininkas Mykolas Pronckus, 
komentuodamas A. Šleževičiaus 

— ^ — — — — — — — — — — pasi t raukimą, pavadino jį 
kuriame, pasak jo, yra bent „stipriu lyderiu" ir pabrėžė, kad 
dešimt požymių, pagal kuriuos jokio spaudimo jam nebuvo, kad 
galima atskirti bulvarinę spau toje situacijoje jis nusprendė, 
dą. kad reikia taip elgtis. 

jus Jefimovas. 
Preliminari ekspertizė, kurią 

vietoje atliko Valstybinio vi
suomenės sveikatos centro spe
cialistai, nustatė, kad rombo for
mos metalo gabalai yra ura 
nas-235 ir uranas-238, bet jo 
kilmė dar nėra žinoma. Tačiau 
ekspertai teigia, kad tai negali 
būti atominės elektrinės kuras 
dėl per mažo radioaktyvumo. 

Metalo gabalai per pirminę 
apžiūrą spinduliavo iki 14,000 
mikrorentgenų per valandą. Ta
čiau radioaktyvus fonas aplink 
dėžes su jais, pasak IAE atstovų, 
tebuvo 120-140 mikrorentgenų 
per valandą. Tai maždaug 10 
kartų viršija natūralų foną, 
tačiau grėsmės gyvybei ir ap
linkai nekelia. 

Septyniems prekeiviams, ku
rie buvo sulaikyti su radioak
tyviu metalu per bendrą polici
jos, prokuratūros ir valstybės 
saugumo operaciją, šiomis die
nomis baigiami pateikti kalti
nimai. Jie kaltinami neteisėtu 
radioaktyvių medžiagų laikymu 
ir prekyba jomis, taip pat ne
teisėtu šaunamojo ginklo laiky
mu bei pasipriešinimu pareigū
nams, atliekantiems tarnybine 
pareigą. 

Pasak Visagino prokuroro G. 
Jefimovo, daugiau sulaikytųjų 
šioje byloje kol kas nėra, bet jų 
..gali būti". Tarp kaltinamųjų 
yra vienas Gruzijos pilietis, 
penki Visagino ir vienas Šven
čionių gyventojas. Tariama, kad 
radioaktyvi kontrabanda, už 
kurią prekeiviai norėjo gauti 
50,000 dolerių, yra atgabenta iš 
kažkurios Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalies. 

D. Durbin ragina Maskvą 
išvesti kariuomenę iš 

Moldovos 
Vašingtonas , vasario 23 d. — 

JAV Atstovų rūmų narys Diek 
Durbin penktadienį paskam 
bino \ Maskvą, reikalaudamas, 
kad Rusija išvestų savo kariuo 
menę iš Moldovos ir paragino 
JAV valstybės sekretorių VVar 
ren Christopher to siekti savo 
ruožtu, praneša D. Durbin spau
dos atstovai. 

Diek Durbin taip pat Atstovų 
rūmuose pateikė įstatymo pro
jektą, kuris padėtų šį tikslą pa
siekti. Projektą teikdamas jis 
pareiškė: „Rusijos nenoras 
išvesti savo kariuomenę iš 
Moldovos yra dar vienas nera
minantis ženklas, kad Rusija 
negerbia naujai nepriklausomų 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
suverenumo. Pagrindinis faktas 
yra tai, kad Rusija neturi jokio 
reikalo būti nei Moldovoje, jei 
Baltijos šalyse, nei jokioje kito
je šalyje, kuri nėra pati jos pa
kvietusi". 

Anot Diek Durbin, rytinėje 
Moldovoje yra tarp 4,000 ir 
4,500 Rusijos karių. Jis priminė, 
kad 1994 m. spalio 21 d Rusi
jos ir Moldovos ministrai pirmi 
ninkai pasirašė sutartį, kurioje 
numatyta, kad Rusijos kariuo 
menė apleis Moldovos teritoriją 
trejų metų laikotarpy po sutar
ties įsigaliojimo. Nepaisant šios 
sutarties, kalbėjo Durbin. Rusi 
ja nedaug yra padariusi kariuo 
menės išvedimo reikalu. O Rusi 
jos Dūma pernai metų balandžio 
mėnesį pr iėmė rezoliuciją. 
kurioje priešinamasi Rusijos 
kariuomenės išvedimui iš Mol
dovos. 

„Rusija privalo suprast i" . 

kalbėjo D. Durbin. ..kad laikas 
bėga Rusijos išvedimui savo 
dalinių iš Moldovos. Rusijos 
delsimas apleidžiant šalį yra 
aiškus 1994 m. spalio sutarties 
pažeidimas", pabrėžė Diek Dur
bin. 

Telefoniniame pasikalbėjime 
su Maskva D. Durbin taip pat 
reikalavo, kad Rusijos vyriau
sybė pasipriešintų Rusijos ka
rinės doktrinos projektui, ku
riame rašoma, jog Lietuvai. Lat
vijai ar Estijai įstojus j NATO. 
Rusijos daliniai turi būti pa
siųsti į šias šalis. 

D. Durbin susirūpino šiuo 
Rusijos karines doktrinos pro 
jektu po to. kai Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass. Rusijos 
Spaudos santrauka. Londono 
dienraštis ..Daily Telegraph" 
bei ..Gynybos žinios" pranešė, 
kad Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
Generalinis štabas svarsto nau
ja karinę doktrina, kurios tikslu 
yra sustabdyti Baltijos bei kitų 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
įstojimą i NATO. 

Pasak minėtų šaltinių, siūlo
mame karines doktrinos pro
jekte reikalaujama, kad Rusijos 
kareivių pulkai būtų įvesti į 
Lietuvą. Latviją ir Estija ir kad 
jos taktiniai branduoliniai gink
lai būtu pastatyti Rusijos pasie
niuose su Lenkija ir Norvegija, 
jei NATO priimtų naujas nares. 
Taip pat numatoma, jog jei 
Baltijos šalys. Lenkija. Čekija 
ar Vengrija įstotu i NATO. 
branduoliniai ginklai būtų 
atvežti i Rusijos karines bazes 
Kryme, Abchazijoje. Gruzijoje ir 
Armėnijoje. 

LDDP frakcijoje dar 
viena grupė 

Vilnius, vasario 21 d. (AGEP> 
— Seimo LDDP frakcijoje įsikū 
rė dar viena grupė, jungianti 
LDDP parlamentarus, remian
čius partijos statuto nuostatą, 
kad „principiniais klausimais 
LDDP tarybų (prezidiumų) nu
tarimai frakcijoms yra priva
lomi". 

Su 18 grupės narių pareiški
mu trečiadienį žurnalistus su
pažindino frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas, 
išrinktas šios grupės vadovu 
„LDDP grupe LDDP frakcijoje" 
mano, kad tie, kurie nesilaiko 
tarybos ar prezidiumo sprendi
mų ir principiniais klausimais 
Seime balsuoja kitaip, „griauna 
partijos kaip politinės orga 
nizacijos veiklos pagrindus" 
Ryškiausiu pavyzdžiu J. Karo 
sas priminė balsavimą Seime 
dėl Šleževičiaus atstatydinimo, 
kai frakcijos nariai ignoravo 
LDDP tarybos sprendimą palai 
kyti premjerą. 

Ši grupė yra jau antroji po 
k iek anksč iau į s ikūrus ios 
19-kos LDDP frakcijos narių 
grupės, vadinamos „socialinės 
grupės". 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, vasario 22 d. 'AGEPi 

— Šis savaitę Lietuvoje siautėjo 
pūgos. Oro temperatūra dieno 
mis buvo tarp -5 ir -7 laipsniu 
Celsijaus (18-23 F), naktimis 
nukrito iki -10 C (14 F). Šiuo 
metu į Lietuvą oro ciklonas at 
slinko iš pietų. Oro temperatūra 
dienomis bus apie 0 C (32 F'. 
naktimis tarp -5 ir -7 Celsijaus 
Pajūryje bus šilčiau, tačiau ten 
lis. Savaitgalį snigs, pustys. 
keliai bus slidūs 

Signatarų namų 
direktorius 

atleidžiamas 
Vilnius, vasario 23 d i AGEP1 

— Nepriklausomybes Signatarų 
namų direktorius Stasys Urnie
žius bus atleistas iš pareigų. 
Ketvirtadieni Vilniaus miesto 
valdybos posėdyje administra
torius bei kultūros ir meno 
skyriaus vedėjas buvo įpareigoti 
atleisti Nepriklausomybes Sig 
nataru namu direktorių Stasį 
Urniežių iš užimamu pareigu. 
Signataru namu direktoriaus 
pareigoms užimti ketinama per 
viena mėnesį organizuoti kon
kursą. 

Vilniaus savivaldybe infor
mavo, jog toks sprendimas 
priimtas del to. kad S. Urniežius 
..neatliko savo pareigtu" ir esąs 
netinkamas užimamos parei 
goms. 

Taip pat buvo pasiūlyta reor
ganizuoti Nepriklausomybes 
Signataru namus i valstybine' 
reikšmės įstaiga bei kreipti- : 
Vyriausybe del papildomo fi
nansavimo iš valstybės biu
džeto. 

KALENDORIUS 

Vasar io 24 d.: Demetrija, 
Gedmantas. Mirgaudas, Žiedu-
na, Motiejus. 1918 m. paskęst* 
Estijos Nepriklausomybe 

V a s a r i o 25 d.: Pi rmas 
Gavėnios sekmadienis Vikto
ras, Terezii'i-. Margins. Rasa, 
Regimantas 

Vasar io 26 d.: Aleksandras. 
Izabele. Jogintas. -Jorūne. Auri
me 1885 m. gimė Lietuvos pre
zidentas Aleksandras Stulgins 
kis 

Vasar io 27 d.: Gabrielius. 
Fortūnatas. Ginvilas, Vilmante 

• > 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karo l ina Kubilienė 
7525 Shendan Dr 3E, Willowbrook, IL 60514 

KODĖL NORIU BŪTI 
ATEITININKAS 

Aš nutariau būti ateitininku, 
duodamas jaunučių įžodį Ik; to 
iuiko mano tėvai mane vežė į 
jaunučių susirinkimus. Mano 
tėte. dr. Marius Lankauskas. 
buvo jaunučių globėjas, kai aš 
pradėjau dalyvauti. Ateitinin
kai jam visada buvo labai svar
būs. Aš pasirinkau būti atei
tininku, kai daviau jaunučiu 
įžodį būdamas trečiame skyrių 
je. Aš pats pasirinkau ruoštis 
tiems egzaminams, tėvai manės 
nevertė. Dabar, kai pagalvoju, 
aš manau, kad padaviau labai 
gerą sprendimą 

-feigu nebūčiau ateitininkas. 
negalėčiau važiuoti į visas sto
vyklas Dainavoje. Man labai 
smagu stovyklose, aš ten daug 
išmokstu. Jeigu nebūčiau atei 
tminkas . aš nebūčiau susidrau 
gavės su draugais iš kitu nuės
tu, kurie atvažiuoja į tas sto
vyklas. Aš taip pat turiu daug 
gerų draugu Clevelande. kutie 
yra ateitininkai. Kiekvienam 
susirinkime aš padraugauju ir 
pabendrauju su jais. 

Būdamas ateitininku, esu 
daug išmokęs apie Dievą ir 
save. Aš taip pat sužinojau apie 
penkis svarbius principus: inte 
ligentiškumą, katalikiškumą, 
tautiškumą, visuomeniškumą ir 
šeimyniškumą, kuriuos bandau 
įgyvendinti kiekviena savo gy
venimo dieną. 

Svarbiausias dalykas mano 
gyvenime yra Dievas. Be Dievo 
nežinau kur aš būčiau. Ateiti
ninkai man padeda priartėt prie 
Dievo. Stovyklose susikaupi
mo vakaras visada būna labai 
svarbus ir reikšmingas. Tuo 
laiku prieinu išpažinties. Mes 
per susirinkimus irgi dažnai 
kalbame apie Dievą ir meldžia
mės. Aš stengiuosi pasikalbėti 
su Dievu ir nesiblaškyt!, kaip 
dažnai atsitinka besimeldžiant 

Per ateitininkus esu daug 
išmokęs apie savo tėvynę. Lie
tuva, kuri man labai svarbi 
-Jeigu nebūčiau lietuvis, ne 
galėčiau būti ateit ininkas. 
Lietuvybė yra pakeitusi mano 
gyvenimą Negalėčiau sportuoti 
su lietuviais, turėčiau kitus 
draugus, mokėčiau tik vieną 
kalba ir negalėčiau didžiuotis 
savo l ie tuvybe. Mokėjimas 

lietuviu kalbos taip pat man 
padeda mokytis lotynų kalbą 
mokykloje. Aš esu labai laimin
gas, būdamas lietuviu. 

Kadangi e-u ateitininkas, aš 
galiu praleisti laika su savo 
še ima. Pavyzdžiui, peT 
sendraugiu stovykla Dainavoje, 
aš praleidžiu vi-ą savaitę su 
savo šeima. Mano šeima yra ar
timiausi man žmonės šiame pa
saulyje Be savo šeimos ar netu
rėčiau tokio gero gyvenimo 
Ateitininkija man padeda su
prasti kokia svarbi man yra 
mano šeima. 

Kadangi esu daug ateitininku 
organizacijoje išmokęs, man 
padeda mokykloje, nes tuviu 
daugiau žinių. Pavyzdžiui, aš 
daug geriau galiu savo „World 
Hi<tory" klasėje dalyvauti, 
turėdamas tiek daug žinių apie 
Lietuva. Aš taip pat stengiuosi 
kuo geriau mokytis, nes aš 
išmokau ateitininkuose niekad 

Susikaupimas 1995 m. moksleivių ateitininkų Žiemos kursuose, vykusiuose Albion Hilla. Onta-
rio. Iš k. — Rasa Pikūnaitė, Aidas, Kuolas, Linas Daukša, Daina Kazlauskaite, dr. Vytautas Vygan
tas ir Lina Sidryte. 

Nuotr. B. Bub l i enės 

įžodį, aš turėsiu atsakomybe 
Dievo ir ateitininkų žodį skleis
ti pasauliui. Aš esu pasiruošęs 
priimti šią atsakomybe ir ma
nau, kad gerai galėsiu atlikti 
moksleivio pareigas. Todėl esu 
laimingas būdamas ateitinin
kas ir noriu duoti moksleivių 
įžodį. 

Matas Lan iauskas 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

ATEITININKŲ NAMUOSE 

Gavėnia — ne ilgiausias, bet 
pats svarbiausias bažnytinių 
metų laikotarpis. Tai laikas, 
skirtas atgailai, dvasiniam at
sinaujinimui ir augimui tikėji
me ruošiantis Kristaus Prisikė
limo šventei, Velykoms. Tai 
Bažnyčios metų laikotarpis kai 
Kristaus kančia ir Jo mirtis ant 
kryžiaus tampa to laikotarpio 
centru. Jis prasideda su Pelenų 
diena ir baigiasi su giliu Didžio
jo Penktadieaao kančios ir mir
ties išgyvenimu. Bažnyčia kvie
čia visus skirti laiko Gavėnios 
susikaupimui. Ateitininkų na
muose, Lemonte ir šįmet vyks 
toks vienos dienos susikaupi
mas šeštadieni, kovo 16 dieną, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p. Su
sikaupimą praves kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ. Kviečia
mi visi — ateitininkai ir ne atei-
tininkai. Pasinaudokite šia pro-1 

Dr Vytautas Vygantas. 1995 m moksleivių ateitininkų Žiemos kursuose g a , s k i r d a m i Šią d i e n ą p a ž v e l g -

nepasiduoti ir stengtis kiek 
galima geriau viską daryti. 

Būdamas ateitininku, aš esu 
išmokęs būti malonesniu ir 
daugiau su kitais stengtis pra
leisti laiką. Jeigu nebūčiau 
išmokęs kaip kalbėti didesniam 
būriui žmonių, nebūčiau gavęs 
,.A" pažymio savo iškalbos kla 
sėje. ir aš būčiau labai nedrąsus 
žmogus. Per ateitininku organi
zaciją išmokau būti drąsesnis ir 
draugiškesnis. Aš turiu daugiau 
draugų dabar, nes nebijau kal
intis su žmonėmis, kurių ne
pažįstu. 

Aš noriu duoti moksleivių 
(žodį. nes noriu visiems paro
dyti, kad esu moksleivis ir 
katalikas. Aš manau, kad davęs 

ČIKAGOS 
SENDRAUGIAI 

KVIEČIA 
Čikagos ateitininkų sendrau

gių valdyba kviečia visus — 
narius ir svečius į susirinkimą, 
kuriame dr. E. Saliklis kalbės 
įdomia tema — kaip mes gali
me naudoti misticizmą at
naujinti savo katalikišką gy
venimą. Po pašnekesio bus 
svarstomi skyriaus veiklos ei
namieji reikalai. Bus galima 
susimokėti sendraugių nario 
mokestį. 

Susirinkimas įvyks Ateiti
ninkų Namuose, sekmadienį, 
kovo 10 d., 10 vai. ryto (po 9 vai. 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
Misijoje Lemonte). 

KORP! GIEDRA 
SUSIRINKIMAS 

Korp! Giedra susirinkimas 
vyks sekmadienį, kovo 3 d., 11 
vai. ryto Jaunimo centre. Pe
dagoginio Lituanistikos in
stituto patalpose (II aukšte). 
Visos narės kviečiamos susirin
kime dalyvauti. 
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metams % metų 3 i 
JAV $95.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant t Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pasta $600.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoniius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC 

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

• Redskrijs dirba kasdien nuo 
8:30-400; šeštadieniais nedirba. 

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

supažindina kursantus su kursų tema .Durys, vartai, keliai". 
Nuotr. B. Bubl i enės 

TALKINOM LABDAROS 
VIRTUVĖJE 

Tikagos studentai ateitinin
kai š.m. sausio 20 diena rinkosi 
prie Chicago Industria! League 
pastato. 1235 Green gatvėje. 
Diena buvo šalta, pūtė žvarbus 
vėjas, bet noras talkinti geram 
darbeliui sutraukė nemaža būrį 
draugoves nariu 

Chicago Industria! League 
yra organizacija, kuri padeda 
benamiams ir išeiviams su pro-

("įkalne -audentu ateitininkų draugoves nariai - Simą? Varnas, Irena Kvan 
ta it*'* :r Tomas Liaugaudas talkina Chicago Industnal League labdaros vir 

Nuotr K a « t y « o Sotiūno 

blemomis, kurie dėl psicholo
ginių ligų skriaudžia vaikus ir 
moteris. Vieta vadinasi ..Soup 
Kitchens.Shelters'". t.y. — „Lab 
daros virtuvė". 

Mus sutikės vedėjas paprašė 
talkinti bulvių lupimui ir tvar
kyti žirnius. Tai atlikę visi iš
siskirstė grupėmis kitiems dar
bams: vieni prie durų rinko bi
lietus, kiti dalino maistą, kiti 
plovė indus ir kt. Paskui vadovė 
aprodė mums patalpas, aiškino 
tos organizacijos tikslus ir daug 
kartų mums dėkojo, kad atėjo
me padirbėti ir su jais paben 
drauti. 

Atlikę gerąjį darbelį išvykom 
pasivaišinti pica — Gordonos. 
Visą vakarą kalbėjome apie tos 
organizacijos tikslą padėti vi
suomenei. Nutarėme ir kitą 
kartą sugrįžti, vėl su jais pa
bendrauti. 

Kelioms savaitėms po to pra
slinkus, studentai ateitininkai 
rinkosi „Super" savaitgaliui 
Dainavoje. Dalyvavo studentai 
iš kelių JAV ir Kanados miestų. 
Daugiausiai buvo iš Čikagos. 
Čikagos studentų ateitininkų 
valdyba organizavo programą, 
kurią pravedė Lora Krumplytė. 
Vilija Bogutaitė ir Renata 
Kvantaitė Programa visiems 
patiko. Po to šokom ir linksmi
nomės iki pat ryto. 

Čikagos studentų ateitininkų 
vardu norėčiau padėkoti vi 
šiems dalyvavusiems Dainavos 
„Super" savaitgalyje. 

Renata Kvanta i tė 

ti į save sąryšyje su Dievu ir: 
apmąstydami Kristaus kančios 
prasmę. 

Visi norintieji dalyvauti, pra
šomi registruotis iš anksto pas 
Ireną Polikaitienę, tel. (708) 
257-2022. 

Aldona Kamantienė 

Dr. V. J . V A S A m m t 
DANTŲ GYDYTOJA 

4«17 W. 03 « . , karkai*, H. 
TaL Tt t 118 1114 
Valandos susitarus 

SUNG L CHOU, M.D. 

HOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 f l . South, East Suttos 

UUKiantan Ptaza Ct. 
at CaHfomta Avo. 
Chicago, IL SOS29 

(312>-471 S142 
Kalbamo llotuvtftkal 

* • • • • • • • • • * 

HOLY CROSS FAMILY 
MEMCAL CENTER 

74t W. S i t i St. 
Chicaoo, II- SOS16, 

(312)-22S-0t»5 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA H 7 » t S W 171st 

Tlntoy Perk, IL M 4 7 7 
(704) 414-4471 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJA* 

21470 S. Matn t t . 
Matteeaon, IL C0443 

Tai . 700-740-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVtCIUS 
JJOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
• 4 4 1 t . PutoaU M . . C M e a f » , K 

Ra* . 700-422-7007 
Kas). (1-312) H l - O n t 

Valandos susrtarus 

Dr. ALGIRDAS K A V A U O N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

9B40 ™. r V I M K l PJ*fl. 
Ta i . 312-MO-2002 

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 SeStd ir kt 
dienomis reikalingas susitarimas. 

Dr. DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

kjMajiel Ave . , t i e . 291 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligonines) 

Tai . 7 0 * M 0 3113 
Valandos susitarus 

Sumokama po vizito 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tai. 700-034 4500 

Vai 9-5 kasdien 

OR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Car ine* M . 
Waauhaetar.lL 001 «3 

Tai. 700-031-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. StORYS, M.D. 
Ophtelmotooas/Akių Chirurgą* 

•434 4. H K į l U U A v e 
CMcaae "Mae. l t 44414 

4i4« m. aare m. 
jurse-rras 

DR. KENNBTN J. YIRKIS 
DR. BOS DOKHANCNI 

Dantų GydYioi* 
Pensininkams miolsids 

4007 W M St . Chicago. IL 
M , 312 730-3003 

4707 S G*«*t . LaGrangt. "L 
T U . 700-002-4407 

Kak. 312-73S-4477 
asa. 70S.aH SSS7 arba 704-24S-SSS1 

D t . 0 . OCCKYO 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
S44S so. ptsesfcl Roee 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4047 W. 103 » . . Oak Lasm, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą Ka*ną Pacientai priimam. 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
fkalbet angliškai) t e l . 704-422 §260 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GvDyTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3SO0 W SS St. Tai (70S) 422-0101 

P-na 3 v o s 7vv aii-3 , 2 3 0 3 « o ; 
feča o?aary!a «eiva i 3 » p D 

pe^v • sėsta 9 v • '2 v p CJ 

DR. VILMA KERELYTt 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos .pritaikymas ir akupunktūra 
7271 t . Nartam, tai. 700 10< OtJ t 

trlogevlesf ( IL 00498 
Valandos pagal susitarimą 

•132 S Ke*zla Ave.. CMcaeo 
(312) 77S SSSS a«S (312) 4 M 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GvOO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'v VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir ptauOų Hgoa 

Aoo., 

DR. BUOMUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1 0 0 0 0 - 1 2 7 14. 
Leeserrt. K 00430 
TaL 010.703-1004 

7000 OJ. Cetege Or. 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

3315 W 55tn St Ci icago I L 
Tel. (312) 474-2112 

9525 S 79tM Ave Mickory H,Ils IL 
Tel. (700) SOO-3101 
Vai pagai susi lanką 

Tel. ksMnete Ir bute: (704)452 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Oo. SOttt Ave . . Cicero 

Kasdien 1 ,ki 8 v v 
išskyrus trec Sėsi t? > i 4 vai p p 

Cardtoc Dleanosls. Ltd 
4132 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 40429 
Tel. 312-436-7700 

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

Širdies " Krauiagysiig Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
110S Dundee Ave.. Elflln, M. 40120 

Tel. (700) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. 700401-0010 

DR. RAMUNE MACIBJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0300 t . 

Kak. M . 913400-3100 
nmmą 700-3O1-3773 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

0744 Vtae* 03r0 OtresM 
Vai pirmodirketvrtd 3v pp—Ov.p.p 

Kitomis dienomis — susitarus 

Te*. (700) 000-0131 
vsisndos pagal susrtartmą 

DR. VNJUS MNUUTN) 
StIMDS OaKTASAS m CHRUAOAS 

- į t r a t . 
•aCa 

TatfTSSjasti 

DR. PETRAS V. K I S I E U U t 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas be. chirurgus 
172 Ostatai t t . MmtMi H , B 00120 

700-041-204)0 
Valandos pagal susrtanmą 

Vakaran t OsBOsJOMI ML 70O034-1120 

SURENDER LAL, M D 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 0 . Keststa, CMcago. IL 0 0 0 0 2 
Tai . 312-434-2123 

^ - į . 1 a1**---. —— •Oak^^bl^>Aa»aBi * * A 

Pf*J"Jf W T V W tvTfyS9CVRR'l WVfI IOJI 
*#*M4e7*0 9' ••••* e^^^^ss/ ^ % ŝ̂ Bjaŝ BSBBBB9v f f j . •a^aVa3K#4V 

To l . 3 1 1 - 0 0 4 4 1 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•055 S. Robert . Rd . Hlckory HMs. I L | 
1 mviia i vakarus nuo Hanem Ave 

Tel. (700) 594-4055 
valandos pagai susiiar.rr.ą 

i 
DR. L IONAS SEIBUTtS 

NKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
CHIRURGUA IR GYDYMAS 

0130 t . Ketata 
ai.: antr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 

Sestd pagal susitarimą 
M L 312-770-3 

Kot. tol. (311) 471-3SM 
VrDAS J. NEMtCKAS. M.O. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 t . K a t a * Ava.. 
CMcafla, M. 00002 

EDMUNOAS VIŽINAŠ, M.D., S.C j 
Specialybe — Vidaus iigu gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
414S 0. Archer Ava. (pr« Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 0 0 0 - 7 7 M 

ARAO ŽVIOtA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

1020 I . OfjOeft Ava 

Tai. 700-027-0000 
valandos pagal susitarimą, 

310. 

http://Waauhaetar.lL
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Rimties valandėlė 

LĖTAS, SUNKUSIS KELIAS 
Dažniausiai pagundą jaučia

me ne blogiems dalykams, bet 
geriems, kuriais norime egois
tiškai naudotis, nesiskaitydami 
su pasekmėmis kitiems, nesi-
dalindami su kitais, netapdami 
priklausomi nuo kitų. Tačiau, 

jei pastebėtume, kad pagundoje 
glūdi ir paskata dalintis gėriu 
su kitais, ji virstų kvietimu į 
gerą. Jei dažnai pykstame ir 
jaučiame norą tikslą pasiekti 
prievarta, manipuliacija ar 
smurtu, tuos polinkius galime 
pakreipti } gerą, gindami ne 
savo teises, o nuskriaustųjų; 
savo polinki panaudoti jėgą nu
kreipdami į ištvermingą, ener
gingą veiklą, apsieinančią be 
smurto. Pagundose į lytines 
nuodėmes yra kvietimas nuo
širdžiai domėtis kitu žmogumi, 
juo džiaugtis, rūpintis ir jo ir ki
tų žmonių gerove. O tai pagrin
das ir laimingoms vedyboms ir 
visuomeniniam gyvenimui. 

Keista, bet geri dalykai, 
kuriuos matome savo aplinkoje, 
ar mūsų pačių gerosios savybės 
sudaro aplinkybes pagundoms. 
Taip buvo Adomui ir Ievai Ro
juje, kur jie buvo ir patys geri 
ir Dievo sukurto grožio ir gėrio 
apsupti, kaip girdime Mišių 
skaitiny (Pradžios 2:7-9; 3:1-7). 
Rojuje jie pajuto ne tik visos 
kūrinijos gėri ir grožį, bet ir 
savo pranašumus, kuriais jie no
rėjo pasinaudoti, nepaisydami 
vienintelio Dievo įsakymo, ku
ris juos saugojo nuo mirties; ir 
su tuo jų noru nuodėmė atėjo į 
pasaulį. 

Panašiai ir Jėzus, Dievo Dva
sios nuvestas į vienatvę dyku
moje, pasninkaudamas ir mels
damasis, suvokė nuostabias jam 
Dievo Tėvo patikėtas dovanas, 
kad galėtų įvykdyti žmonijos iš
ganymo misiją. Šėtonas jį gundė 
jas panaudoti ne pagal savo Tė-
vo-Dievo planą, o pagal grynai 
žmogišką supratimą. 

Tačiau, maldoje bendrauda
mas su savo Tėvu, Jėzus supra
to, kad vienintelis tikrasis 
kelias yra lėtas, sunkus kelias, 
kuris atrodė net į pražūtį nu
vedės, kai Jėzus pačioje jaunys
tėje buvo nukryžiuotas. Bet, 
pasitraukęs į dykumą ir pasnin
kaudamas bei melsdamasis, Jė
zus suprato, kad, norint Adomo 
palikimą žmonėse perkeisti, bū
tina eiti lėtu, sunkiuoju keliu. 
Jėzus matė, kad turi laukti, kol 
jo mokiniai ne tik protu, bet ir 
širdimi bei visa savo būtybe 
suvoks, kad jis yra ne žmogaus 
sukurtas mesijas, bet Dievo 
siųstasis, kuris, tik tikru 
žmogum būdamas tarp žmonių, 
tegali Dievo misiją įvykdyti. 

Kaip girdime Evangelijoje 

(Mato 4:1-11), pasninkaudamas 
ir vienumoje melsdamasis, Jė
zus suprato, jog išganymo — 
Dievo karalystės žemėje įvedi
mo darbo, kuris ir šiandien te
besitęsia, jis negalės užbaigti 
pats vienas, jog teks šį darbą 
perduoti apaštalams ir moki
niams. Mums gali atrodyti, kad 
Jėzus turėjo paklausyti šėtono, 
ir pasaulio atpirkimo darbą 
atlikti taip lengvai, kaip ste
buklu dykumoje pasidaryti duo
nos, kad Jėzus turėjo pasinau
doti savo gabumais ir pagreitin
ti bei palengvinti išganymo 
darbą, kad turėjo „prisitaikyti 
prie sąlygų" ir pagarbinti šė
toną, kad šis jam duotų visas 
pasaulio karalystes — tuomet 
Jėzus galėsiąs daryti, ką norė
siąs, net ir įvesti Dievo kara
lystę. 

Bet Jėzus tuos gundymus 
atmetė, žinodamas, kad šėtonas 
neturi galios duoti tai, ką žada. 
Šėtonas gali žmogų suvedžioti, 
bet anksčiau ar vėliau žmogus 
supranta, kad buvo suvedžiotas 
ir atsimeta. O Jėzaus misija 
buvo sugrąžinti Dievui „pakly
dusias Izraelio avis", o su šia 
tauta ir visą žmoniją. Jo misija 
yra supažindinti žmogų su amži
nąja tiesa, kuri, juo giliau pa
žįstama, tuo labiau mylima, tuo 
didesnį džiaugsmą teikia, vesda
ma į amžiną gyvenimą. Žmonių 
širdžių šėtonas negali duoti, tad 
prieš tiesą ir meilę šėtonas be
jėgis, ir turėjo nuo Jėzaus atsi
traukti. 

Visa žmonija pajuto Adomo ir 
Ievos pasirinkimo pasekmes, 
kai jie pasidavė gundymui. Kaip 
žmonijos tėvai, jie padarė spren
dimus, kurių pasekmes pajuto 
visa jų šeima. Tiek Dievo jiems 
įdiegtus gabumus ir gerumą su 
brangia žmogiškos gyvybės dova
na, tiek ir jų silpnumą su viso
mis iš to plaukiančiomis proble
momis, paveldi visi jų vaikai — 
žmonija. 

Bet, anot šv. Pauliaus, rašan
čio Romos tikintiesiems (Rom 
5:12-19), po Adomo nuodėmės 
Dievas neapleido žmonijos, o 
lėtai, laipsniškai ją ugdė — siųs
damas Mozę, duodamas įstaty
mą, siųsdamas pranašus ir pa
galiau patį Jėzų, kuris ne tik 
savo mirtimi ir prisikėlimu, bet 
ir visu gyvenimu parodė mir
tingiems žmonėms kelią į tą 
pirmykštį gėrį, kurio Dievas 
žmogui norėjo: „Kaip per vieną 
žmogų .'Adomą) nuodėmė įėjo į 
pasaulį, per nuodėmę mirtis ... 
tai dar labiau ... vieno žmogaus, 
Jėzaus Kristaus, malonės dova
na su kaupu atiteko daugybei. 
... Vieno klusnumu daugelis 
taps teisūs". 

GUDŲ TAUTA DAR 
TEBĖRA GYVA 

ZENONAS PRŪSAS 

Gudija yra artimiausia mūsų 
kaimynė rytuose. Su ja dalina
mės ilgiausia tarpvalstybine 
siena. Ji mums yra labai svar
bi strateginiu atžvilgiu: kol Gu
dija bus nepriklausoma, Rusija 
Lietuvos neokupuos. Todėl vi
suomet stropiai ieškau žinių 
amerikiečių spaudoje ir kitur 
apie šį mūsų kaimyną. Gaila, 
kad jų yra gal dar mažiau, negu 
apie Lietuvą. Todėl su susido
mėjimu perskaičiau Radek Si
korskio straipsnį „National Re-
view" žurnale (1996 m. vasario 
12 d.). Kadangi gal tik nedau
gelis lietuvių skaito šį dešinės 
pakraipos žurnalą, trumpai pa
sidalinsiu straipsnio mintimis ir 
informacija. 

Sikorskis galvoja, kad jei kas 
šiandien norėtų grįžti į Brež
nevo laikus ir vėl juos pergyven
ti, tą lengvai galėtų padaryti, 
nuvažiuodamas traukiniu iš 
neo-kapitalistinės Varšuvos į 
Minską. Per vieną dieną grįžtų 
iš 1996 į 1970-8ius metus. Drau
gas Leninas tebežvelgia nuo sta
tulų, bronzinis Feliksas Dzer-
žinskis tebesaugo KGB rūmus, 
o raudonos žvaigždės tebepuošia 
policininkų ir kareivių kepures. 
Atsuk televizijos aparatą ir vėl 
išgirsi partijos samdinius, va
landų valandas skleidžiančius 
savo propagandą. Jei ką kanki
na Šaltojo karo nostalgija, tegu 
vyksta į Minską. Gudija yra 
vieta, kur sovietų socialiniams 
inžinieriams geriausiai pavyko 
sukurti sovietini žmogų: paklus
nų, visapusiškai pasišventusį 
klasių kovai ir rusakalbį, net jei 
jis ir nebūtų rusų tautybės. Pa 

žmogus. Labiausiai sovietiniu 
žmogumi esąs pats prezidentas 
Aleksandras Lukašenko, buvęs 
kolektyvinio ūkio direktorius. 
Jis primenąs išprotėjusio kai
miečio ir pulkininko Qaddafi 
hibridą: visą laiką kalbantis 
nesąmones, sau pačiam priešta
raujantis, nepastovus ir nenu
spėjamas. Pavyzdžiui, paskuti
niu laiku jis išleidęs potvarkį, 
reikalaujantį grąžinti į mokyk
las sovietinių laikų istorijos va
dovėlius, nes jis nenorįs, kad 
vaikus ir toliau nuodytų tokiais 
šmeižtais, kaip Stalino teroro 
veiksmai ar Stalino 1930 metais 
sukurtas badas, palietęs ir Gu
diją. Vietoj to reikėtų vaikus 
supažindinti su šlovingais penk
mečių planų stebuklais. Kai pa
aiškėjo, kad šie vadovėliai jau 
buvę sunaikinti, Lukašenko 
pradėjęs tvirtinti, kad tokio pot
varkio jis niekuomet nesąs išlei
dęs. Jo siekimas: panaikinti Gu
dijos nepriklausomybę ir Gudiją 
sujungti su Rusija. Priežastis: 
Gudija turi mažai gamtinių tur
tų, o įjungimas į Rusiją leistų 
įsigyti žaliavų ir energijos žemo
mis kainomis. Jis svajojąs pasi
daryti atkurtos Sovietų Sąjun
gos prezidentu. Jo nelaimei Ru
sija kol kas dar nesusidomėjo 
tokiais planais. Net Žirinovskis 
jį vadinąs „ožkų piemeniu". 

Gudija yra dar neturtingesnė, 
negu Rusija, ir jos ekonominės 
reformos esančios dar beveik ne
pradėtos. Po monetarinės unijos 
su Gudija Rusijai reikėtų visą 
laiką subsiduoti Gudijos bank
rutuojančias įmones ir kolūkius. 
Todėl Rusija apsigalvojusi ir nu

jos kaimynai, galėsią lengviau 
atsidusti. Gudijos ekonomija 
esanti nepaprastai blogame sto
vyje. Atlyginimų mokėjimas vė
luoja tarp trijų ir šešių mėnesių. 
Pensijos esančios tokios mažos, 

vyzdžiui, Sikorskis paklausęs tarusi, kad tai per didelė kaina, 
suvargusį pilietį kolektyvinia Sikorskis mano, jog tai lyg ir 
me ūkyje: „Ar balsuosi parla- "^ytu. k a d « * » y a „išmokę 
mento rinkimuose?" „Žinoma, skaičiuoti pinigus" ir nutarę, 
- tas atsakęs, — reikia remti kad nesą verta rizikuoti Rusijos 
valdžią". Sikorskis taip pat pa- gerove, kad įgyvendintų impe-
klausęs iš balsavimo būdelės iš- rines iliuzijas. Jei taip tikrai 
einanti viduramžį pilietį: „Už esą, tai ir Vakarai, ne tik Rusi-
ką balsavai?" Tas atsakęs: „Ži
noma, už komunistus" „Kodėl?" 
„Todėl, kad komunistai sutvar
kys demokratus ir atstatys tvar
ką. Be tvarkos nebus ekonomi
nės gerovės, o be šios nebus kul
tūros", - paaiškinęs sovietinis k a d v o s užtenka duonai ir drus-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ kai nusipirkti. Tvirtos valiutos 

Gavėnios metu esame kvie- atsargos jau beveik išeikvotos, 
čiami į dykumą — pabuvoti Kol kas Lukašenko dar tebe-
tyloje ir malda, pasninku ir kontroliuojąs Gudiją. Per 
malonumų atsisakymu permąs- praėjusius rinkimus jis buvęs 
tyti Dievo pasaukimą mums — aiškus laimėtojas. Bet per rin-
suvokti jo gilią tiesą, atsklei- kimų kampaniją opozicijos kan-
džiamą mūsų gyvenimo aplin- didatams neleidęs išleisti dau-
kybėse, kad nepasiduotume giau kaip 50 dolerių vienam 
melagingiems gundymams į kandidatui, kurių neužtekę net 
lengvus, greitus sprendimus išspausdinti rinkimines brošiū-
tiems dalykams, kurie reikalau- ras. Jie negalėję pasinaudoti pa-
ja širdies atsivertimo. grindine žiniasklaida, nes ją 

Aldona Zailskaitė tebekontroliuoja komunistai. 

Atsirado ir vadinamų „nepri
klausomų kandidatų", bet jie iš 
tikrųjų buvę komunistų partijos 
statytiniai. Jau esą nepasitenki
nimo ženklų ne tik dėl labai blo
gos ekonomijos, bet ir dėl 
uždraudimo istorinių tautinių 
simbolių. Dėl blogos ekonomijos 
jau pradedančios bruzdėti verslo 
unijos, kurios anksčiau automa
tiškai rėmusios komunistų par
tiją. Pavyzdžiui, paskutiniu lai
ku jos privertusios vykdomąją 
valdžią, kad prižadėtų padidin
ti atlyginimų minimumus ir lai
ku išmokėtų atlyginimus. Ka
dangi neatrodo, kad šie pažadai 
bus ištesėti, unijos spaus valdžią 
ir toliau. 

Ar Vakarai turėtų nurašyti 
Gudiją kaip nevertą pagalbos? 
Sikorskis mano, kad tikrai ne. 
Tiesa, gudų tautinė sąmonė 
esanti labai pažeista dešimtme
čių rusifikacijos ir sovietizacijos, 
bet ji atsigaunanti. Juk šimtai 
tūkstančių gudų brangiai moka 
už nevaldiškus gudiškus laik
raščius, spausdinamus Lietuvo
je, nors jie paprastai ateina la
bai pavėluotai. Atsigauna Gudi
jos ortodoksų bažnyčia. Vakarai 
galėtų panaudoti Gudiją kaip 
Rusijos intencijų rodiklį, o taip 
pat ir kaip buferinę valstybę, jei 
Rusija pasidarytų agresyvi. Gu
dijos nepriklausomybės stiprini
mas būtų didelė paspirtis refor
mų šalininkams ne tik Gudijo
je, bet ir Rusijoje. Atsiranda ne
pasitenkinimo ir tarp Lukašen
kos šalininkų. Pavyzdžiui, pas
kutiniu laiku su Rusija pasi
rašyta muitų unija. Užuot pa
gelbėjus Gudijai, unija didinan
ti infliaciją. Gudija ir toliau 
turinti mokėti beveik tikras 
pasaulines kainas už naftą bei 
energiją. Todėl Sikorskis rašo, 
kad dėl labai nepastovaus Luka
šenkos charakterio jis nenu
stebtų, jei vieną dieną Lukašen
ko paskelbtų per valstybinę te
leviziją, kad jo siūlymai susi
jungti su Rusija buvęs tik pajuo
kavimas, kad jis visą laiką 
buvęs kietas Gudijos patriotas 
ir kad Gudijos nepriklausomybė 
jam esanti šventa. Vakarai tu
rėtų puoselėti tokią galimybę, 
laikas nuo laiko pažadėdami 
ekonominę pagalbą, kreditus ir 
prekybos lengvatas, kai tik Gu
dija pradėsianti ekonomines re
formas. Taip pat reikėtų neap
leisti Gudijos patriotų, susispie
tusių Gudijos Tautiniame fron
te. Biologija irgi esanti demo
kratijos pusėje. Auganti nauja 
gudų generacija, kuri vieną die
ną nebeleisianti Lukašenkai ar 
jam panašiam valdyti valstybę. 

• P o Stalino mirties 1953 
m. kovo 6 d. Sovietų Sąjungos 
diktatorium tapo Georgi Malen-
kov. Ar šiandien jį kas 
tebeprisimena? 

Danutė Bindokienė 

Ką Jonelis išmoks... 
Prieš keletą metų šiame kraš

te jaunesnio amžiaus vaikus — 
ir, žinoma, jų tėvus, buvo suža
vėjusi nauja lėlė, pavadinta 
„Cabbage Patch Kit" (atseit, 
vaikutis, „atsiradęs po kopūsto 
lapu"). Nors nelabai patrauklios 
išvaizdos ir be jokių, moder
niems žais lams būdingų, 
technologijos įtaisų, lėlė tapo 
taip populiari, kad Kalėdų metu 
pirkėjai net rimtai apsistumdy-
davo dėl riboto skaičiaus 
„kopūstinukių", atvežtų į 
parduotuves. 

Kartais atrodo, jog lietuviškoji 
visuomenė, gyvendama toli nuo 
savo etnografinės tėvynės, yra 
įsitikinusi, kad jos atžalynas, be 
jokių pastangų iš tėvų pusės, 
pasiekęs jaunuolio amžių, kaž
kaip — lyg iš po kopūsto lapo — 
bus susipratęs lietuvis, įsijungs 
į lietuvišką veiklą, prenume
ruos, skaitys, išlaikys lietuvišką 
spaudą, kalbės senelių ir tėvų 
kalba, visa širdimi mylėdamas 
tolimąją Lietuvą. Kai toks ste
buklas neįvyksta, esame nusi
vylę ir kaltiname jaunąją kartą, 
kad ji atitrūkusi nuo lietuviško 
kamieno. Net ir didžiausias pa
stangas dedant, tam tikra dalis, 
jau užsienyje gimusių, jaunųjų 
lietuvių dėl įvairių priežasčių 
nepasirenka likti savoje bend
ruomenėje, bet dalis ir pasilie
ka. Tačiau, kai iš vaikystės vai
kas nepratinamas tą lietuvišką 
bendruomenę laikyti savąja, 
užaugęs tikrai neieškos joje sau 
vietos. 

Liaudis sako: „Ko Jonelis 
neišmoks, tai ir Jonas ne
mokės", o mes vis esame įsitiki
nę, kad lietuvių kilmės jau
nuolis „atsiras iš po kažkokio 
kopūstlapio jau gražiai užaugęs, 
su trispalve vėliavėle rankoje, ir 
pasisiūlys perimti veiklos naštą 
iš 'pavargusių vyresnių vei
kėjų' ". 

Jeigu tai per stiprus įvaizdis, 
kitą kartą, kai teks dalyvauti 
Vasario 16, Kovo 11 tajai ar ku
riai kitai lietuviškai šventei 
skirtame renginyje, kai nueisi
te į parapijos ar kitą salę pasi
klausyti koncerto, pažiūrėti vai
dinimo, apsidairykite aplinkui: 
kiek publikoje vaikų ir paaug
lių? Jeigu šiuo metu Čikagoje 
pasitaiko koks jaunesnis pub
likos narys, tai beveik visuomet 
iš neseniai atvykusiųjų į šį 
kraštą lietuvių šeimų. Deja, ir 
jie netrukus paseks seniau įsi
kūrusių pavyzdžiu, atras labai 
„rimtų priežasčių", kad galėtų 
vaikų nesivesti į renginius. 

O kaip su lietuviška spauda? 
Nuo 1950 m. užsienyje leidžia
mas tik vienas vienintelis 
žurnaliukas, specialiai skirtas 

vaikams — „Eglutė". Turbūt ją 
daugumas prisimena — ir patys 
augo su šiuo smagiu leidinėliu, 
ir mamos, tėtės savo vaikams 
prenumeravo, ir seneliai pa
skaitė. Šiuo metu „Eglutė" vos 
vos rodo gyvybės ženklus, nors 
vis dar yra labai vertingas, 
patrauklus, mėnesinis žurnaliu
kas, nepamiršęs, kuriam tikslui 
leidžiamas. 

„Eglutę" yra apnikusi ta pati 
liga, kurios simptomus jaučia 
didžioji užsienio lietuvių spau
da: skaitytojų stoka. Ar staiga 
išeivijoje visiškai išnyko prieau
gis ir liko tik žilagalviai 
senukai, kuriuos daugiausia 
matome mūsų renginių salėse? 
Jeigu taip, tai joks optimizmas 
mūsų neišgelbės, esame pa
smerkta išnykti tauta. Be abe
jo, tokiam likimui nei vienas 
nesiruošiame be kovos pasiduo
ti, tad pradėkime nuo pradžios, 
nuo mūsų atžalyno, atkreip
kime daugiau dėmesio j 
„Eglutę". 

„Eglutė" dienos šviesą, o 
jaunieji skaitytojai sau skirtą 
žurnaliuką, išvydo 1950 metais. 
Pirmasis jos redaktorius — 
mūsų žinomasis ir pamėgtasis 
poetas Bernardas Brazdžionis 
su, gerai vaikus pažįstančiu, 
patarėju — Vyte Nemunėliu (jie 
taip artimai bendradarbiavo, 
kad, atrodė, kaip vienas ir tas 
pats asmuo..). Nuo 1951 m. re
dagavimo darbą perėmė Pranas 
Naujokaitis; po penkerių metų 
— Stepas Zobarskas, o iki 1963 
m. dar keletas sumanių redak
torių. Ilgiausiai — net 20 metų 
(1963-1993) „Eglutės" redaktore 
buvo ses. Ona Mikailaitė. 

Keitėsi redaktoriai ir bendra
darbiai, bet „Eglutė" nepasikei 
tė. Šiuo metu ji yra JAV LB 
Švietimo tarybos globoje, nors 
daug dešimtmečių (1952-
1993) administravimą tvarkė 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Putname. Nepaisant 
metų slinkties, „Eglutė" tebėra 
patraukli jaunam skaitytojui: ir 
tam, kuris jau lietuviškai 
paskaito, ir tam, kurį tėvai ar 
seneliai įveda j lietuviškos spau
dos pasaulį. Padarykime tą 
nepamainomą patarnavimą 
savo vaikams ir vaikaičiams, 
užprenumeruokime jų vardu 
„Eglutę", pripratinkime ja 
domėtis, patys parodydami susi
domėjimą. Juk paukščiukai 
čiulba, kaip paukščiai čiulbėjo... 
Parodykime ne žodžiais, o kon
krečiu pavyzdžiu, kad lietuviš
ka spauda mums svarbi — pa
ėmę paskaityti „Draugą", pasi
sodinkime šalia vaiką ar vaikai
tį ir paduokime į rankas „Eglu
tę". 

KELIONĖ l PASLAPTINGĄ 
ŠALĮ 

14 JUOZAS KONČIUS 

Impozantiška ne vien dydžiu ir nepaprastai smailiu bei 
aukštu bokštu, viena seniausių Švento Petro ir Povilo 
katedra, ji imponuoja ir savo vidaus išpuošimu. Įspū
dingai atrodo ir didžiulė Kazanės Dievo Motinos katedra, 
primenanti Švento Petro baziliką Romoje. 

Įdomi savo bizantiniu stiliumi Prisikėlimo bažnyčia, 
pastatyta toje vietoje, kur atentato auka tapo caras Alek
sandras II. Bažnyčia uždaryta, tačiau palei kanalą, prie 
bažnyčios sienos buvo matyti kažkoks paminklas, o 
aplink jį buvo pridėta gėlių. Atsiklaupusi meldėsi mote
riškė, bet mes .negalėjome suprasti, kaip ji ten pateko, 
nes iš bažnyčios šono buvo kanalas, o iš galų aukšta, 
geležinių virbalų tvora. 

Paklausėme moterėlę, kuri šaligatviu stūmė vaiko 
vežimėlį, ar nebūtų galima prieiti arčiau prie paminklo. 
Ši piktokai žvilgterėjusi, paklausė: 

„O ko jums ten reikia? Stovėkite ir žiūrėkite!" 
„Pasimelsti už carą norime", — atsakiau. 
„Atsirado šventieji" — nueidama sumurmėjo mote

riškė. 
Bažnyčios, kaip ir daugelis kitų istorinių pastatų bei 

rūmų, buvo suprojektuota Vakarų Europos architektų, 
dažniausiai Halų, o įvairios statybos vyko nuo caro Petro 
Didžiojo laikų per devynioliktą šimtmetį iki pat Rusiją 
ištikusių politinių sukrėtimų šio šimtmečio pradžioje. 

Artėjo atsisveikinimo su Leningradu diena, o tuo 

pačiu ir kraštu, į kurį iškeliavau pilnas abejonių ir ne
rimo, nežinodamas, ko tikėtis. Rūpestį kėlė mokinių 
priežiūra, kad kas neatsitiktų, kad kas nesusirgtų. Tėvai 
patikėjo man vaikus ir buvau už jų gerovę atsakingas. 
Ką gi, mokiniai nors jau iš vaikystės ir išbėgę, bet dar 
vaikai, nežinai, kokią išdaigą gali iškrėsti, ypač kai iš
trūksta iš namų. Ir iš tikrųjų, viena mano patikėtinė 
jau buvo pradėjusi su Kolia flirtuoti. Teko ir griežtesnių 
priemonių imtis ir Kolią perspėti, kad laikytųsi nuo jos 
nuošaliau. Čia į talką atėjo ir grupės vadovas Bob. 

Tačiau buvo ir juokingesnių smulkmenų. Kartą par
bėga į bendrabutį uždusęs, šaukdamas: „Atsiveja, atsi
veja!" 

„Kas atsiveja, kas nutiko"? — klausinėju išgąsčio 
pagautąjį. 

Matydamas, kad tikrai niekas neatsivijo, jį apspi
tusiems draugams ėmė pasakoti, kaip bandęs lauke 
padaryti vieną kitą nuotrauka, vaikščiodamas Nevos pa 
krante. Ant tilto pamatęs būrį moterų, kurios su kas
tuvais, kirkomis ir ražinėmis šluotomis taisiusios ak 
menų grindinį. Jis, nieko blogo nemanydamas, cakt ir 
nuspaudęs objektyvą. Kad suriks jos, kad ims grūmoti 
kažkokiais garsais, o viena iškėlusi kastuvą ant ilgo ko
to, pasileidusi tiesiai į jį. „Nepatikėsite, sako, — mote 
riškė kokių 200 svarų, o kai pradėjo vytis, batai ant grin-
dinio kaukši ir rodos jau tuoj čiups už sprando. Niekad 
gyvenime dar nebuvau tiek persigandęs". Draugam tiek 
juoko, o jis vargšelis rankove nuo kaktos prakaitą 
braukia. Tačiau moteriškė taip ir nepagavo jo. Apibur 
nojus ir iškoneveikus, matyt nutarė, kad neapsimoka 
su kažkokiu kvaištelėjusiu užsieniečiu prasidėti. 

Krovėm, kaip išmanydami, bagažą, kurio keliaujant 

vis daugėjo. Po apsipirkimų Maskvos ir Leningrado 
„berželinėse", ko ten nebuvo: po 5 dolerius prisipirko 
vaikai balalaikų, o už didesnę sumą slidžių, šiltų kai
linių kepurių, lakiruotų dėžučių ir viena į kitą sukištų 
„bobučių". Sukimšo, kiek galėdamas, Sepel į autobuso 
bagažines, o slides ir dalį balalaikų teko ir autobuso 
vidun patalpinti. 

Žinojom, kad paskutinis sustojimas šiame krašte bus 
prie sienos, ne taip toli nuo Leningrado, per šimtą 
kilometrų į šiaurę prie Vybargo (Viipuri) miesto, prieš 
karą priklausiusio suomiams. Ką darysi, teko suomiams 
ne vien Viipuri, bet nemažai ir vaizdingų apylinkių 
rusams perleisti, kad apramintų gobšųjį kaimyną, 
rėkiantį, kad suomiai jiems karo pavojų kelia. 

Prie sienos atvažiavome ankstokai iš ryto; teks il
gokai čia palaukti, pakol viską ištikrins, apžiūrės ir 
nutars, kad jau galime iš Sovietų Sąjungos išvažiuoti. 

Autobusą, kaip ir įvažiuojant, tikrina ilgai iš vidaus, 
iš lauko ir apačios. Nelieka nei mažiausio plyšelio nepa
tikrinto. Ir suranda! Vienoje peleninėje, toje vietoje, kur 
autobuse sėdėjo mūsų pakeleivė iš New Yorko, atranda 
prikimštą vengriškų forintų, kurių vertė apie pora 
amerikoniškų centų už vieną. Moterėlė, baimės kupina, 
su savo bagažu eina į raštinę aiškintis ir, ko gero, ją dar 
nuodugniau tikrins. Grįžta įraudusi, pati su savim 
kalbėdama. 

„Aš jiems, šiokiems anokiems, kalės vaikams, ši
tiems laukiniams nedovanosiu. Kaip galima šitaip. 
Grįžusi parašysiu į Washingtoną, kad žinotų, ką jie su 
Amerikos piliečiais išdarinėja", trepsi iš pykčo vietoje 
moterėlė, žodžius kaip žirnius beria ir mėto paniekos 
žvilgsnius į raštinės pusę. 

Teko dar ilgokai klausyti jos tirados, kol galop atsi
vėrė: „Kur pasaulyje matyta, kad žmogų iki nuogumo 
krėstų, kaip ant pajuokos". 

Gaila buvo žiūrint į besiskeryčiojančia keleivę, o jau
nimui pramoga, kikena — paįvairina ilgas laukimo 
valandas. 

„Tai kam jūs laikėte peleninėje tuos forintus, juk 
jie beverčiai", — kažkas įsiterpė. 

„Tai tam ir laikiau, kad beverčiai, negaila jų. Vyras 
man išvažiuojant vis kalbėjo, kad norėtų į Budapeštą 
nuvažiuoti. Tai, pagalvojau, ir tuos niekam tikusius pini 
gus išleisime, turėsime pradžiai kelionės". 

Taip mums besipiktinant tų niekadėjų nekultūrin 
gumų, iš raštinės išeina rūstaus veido, turbūt aukšto 
rango atstovas ir tiesiai prie manęs, nors ten buvo Kolia 
su Nadia. „Na, dabar teks ir man" — pagalvojau — visi 
sužiuro, kas bus toliau. 

„Pasakyk tiems chuliganams, kurie bando į.ššmu-
geliuoti kariškus diržus, kad juos tuoj pat sugrąžintų!" 

Aha, aš taip ir maniau, bet man vyrukai Leningra
de netikėjo, kad jų kariškus diržus su misingine sagtim 
ir penkiakampe žvaigžde, kas galėtų atimti 0 buvo taip 
Leningrade valgėme tolėliau nuo bendrabučio, nuoša-
lesniam pastate, kuris buvo sujungtas su eile kitų, ne 
įspūdingų namų, panašių į sandėlius Valgykloje be 
mūsų nieko daugiau nebuvo ir šiaip aplinka niūri, lyg 
koks užkampis. Tad jaunimas, greit užkandęs ne per 
daug juos viliojančio maisto, greitai sprukdavo j gatvę 
pasidalinti dienos įspūdžiais, o mokytojai, šoferis Sepel 
ir pakeleivės iš New Yorko krimsdavome ručinę duoną 
ir gardžiuodavomės, dažydami ją į nuo kotletų likusį 
padažą. 'Bus daugiau' 
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FULBRIGHT 
STIPENDININKŲ ŽVILGSNIS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ IR IŠ 
AMERIKOS Į LIETUVĄ 
PALMIRA IR ROBERTAS JUCEVIČIAI 

Au to r ių pr i s i s ta tymas 

Prieš keletą metų būtų buvę 
fantastiška pasakyti, kad du 
Lietuvos mokslininkai (ir ne bet 
kokių mokslų, o socialinių) pra
leido pusę metų Amerikoje, 
dirbdami mokslinį darbą JAV 
universitetuose. Lietuvai atkū
rus nepriklausomybę, tai tapo 
natūral iu dalyku, nors kai kas, 
kaip mums sakė JAV ambasa
doje Lietuvoje, išlieka šiek tiek 
neįprasta, bent jau Fulbright 
stipendijų skyrimo praktikoje: 
du mokslininkai, vienu metu 
gavę šias stipendijas, yra vyras 
ir žmona (beje, šiais, 1996, 
metais švęsiantys savo sidabri
nes vestuves...). Taigi šie lai
mingieji, kuriems pavyko nu
galėti pretendentų konkurse, 
buvo švietimo mokslų habili
tuota daktarė Palmira Jucevi
čienė, Kauno technologijos uni
versiteto profesorė, Administra
vimo fakulteto Socialinių sis
temų valdybos katedros vedėja, 
ir vadybos mokslų daktaras Ro
bertas Jucevičius, Vytauto Di
džiojo universiteto Biznio ir va
dybos fakulteto docentas. Pir
moji stažavosi Purdue Universi-
ty Calumet ir tyrinėjo žmogiš
kųjų išteklių vystymo proble
mas organizacijos elgsenos ir 
aukštojo mokslo tobulinimo 
kontekste, o antrasis — Purdue 
University Krannert Graduate 
School of Management gilinosi 
į strateginio valdymo klau
simus. 

Mes, Palmira ir Robertas Ju-
cevičiai, iš karto norėtume pa
sakyti, kad mūsų stažuočių re
zultatai yra labai akivaizdūs: 
Robertas jau „padėjo leidyklai 
ant stalo" monografiją „Strate
ginis organizacijų valdymas", o 
Palmira pristatė Lietuvos moks
lo tarybai ataskaitą „Šiuolai
kinis aukštasis mokslas" bei 
Kauno technologijos universi
tete parengė savo knygos „Or
ganizacijos elgsena" antrąjį 
leidimą. 

Grįžome namo, įsigiję daug 
draugų ir akademinių ryšių 
Amerikoje, pamatę, kaip už At
lanto gyvena Lietuvos žmonės, 
prieš daugelį metų aplinkybių 
verčiami išvykę iš savo tėvynės, 
kurios jie niekada nepamiršo, 
kokie yra jų vaikai ir vaikaičiai 

Trumpai — k u r b u v o m e 
ir ką regėjome Amerikoje 

padirbėti labai efektyviai ir 
intensyviai, tačiau spėjome ir 
dalyvauti, daugiausia profeso
riaus Gideon Falk dėka. įvai
riuose profesiniuose semina
ruose, sąjungų ir organizacijų 
susirinkimuose. 

Vasarą, į svečius atvykus 
mūsų sūnui Giedriui, šiek tiek 
ir pakeliavome — apsilankėme 
New Yorke, Vašingtone, siekė
me Floridą. New Yorke, asme
niniu profesoriaus Char les 
Wankel kvietimu, svečiavomės 
St. John's University. Vašing
tone teko laimė būti daktaro 
Stasio Bačkaičio svečiais. Dak
taras, nepaisant didelio užimtu
mo JAV valstybės tarnyboje, 
dar spėja nuveikti didelių darbų 
Kauno technologijos universite
to labui, kaip KTU Administra 
vimo fakulteto JAV Patariamo
sios tarybos pirmininkas. 

Taigi teko pabuvoti įvairiose 
Amerikos vietose, sutikti daug 
žmonių — tiek akademinėje 
aplinkoje, tiek laisvu laiku. Lie
pos pabaigoje, kupini nauju 
įspūdžių ir jausdamiesi sėkmin
gai padirbėję, grįžome namo. į 
Lietuvą. 

Praėjus pusei metų po mūsų 
grįžimo, nusistovėjus mūsų 
įspūdžiams, gal ime labiau 
apgalvotai aprašyti tai, kas 
mūsų sąmonėje užsifiksavo 
Amerikoje, žvelgiant žmonių iš 
Lietuvos akimis, ir kokios min 
tys mums kilo apie Lietuvą, įgi
jus naujos patirties Amerikoje 

Mūsų įspūdžiai apie Ameriką 

Didžiausią įspūdį paliko 
Amerikos žmonių geranoriškų 
mas, nors tie patys amerikiečiai 
mus stengėsi įtikinti, kad ir 
„Amerikoje visokių žmonių 
esama". Ką gi. vadinasi, mums 
pavykdavo sutikti tuos žmones, 
kurie yra nusiteikę kitiems 
padėti, kurie, kalbėdami apie 
kitus žmones, juos giria, o ne 
peikia. Netgi tada, kai mes pa
tys galvodavome, kaip išspręs
ti problemas (pavyzdžiui, kaip 
nuvykti į konferencija Kali
fornijoje), norinčių mum? padėti 
atsirasdavo ne vienas, ir ne du. 
Ir dabar skamba ausyse mūsų 
taip dažnai girdėtas akademi 
nėję aplinkoje ..no problem..." 

Atrodė, kad darbo problemos 
sprendžiasi savaime abiejuose 
Purdue universitetuose Aišku. 
kad čia reikėtų su dėkingumu 

pamineu tuos kolegas, su ku
riais bendradarbiaujant, mūsų 
moksline ir dvasinė patir t is 
tapo platesnė ir gilesnė. Tai pro
fesoriai James B. Dvorkin, Gi
deon Falk, J. Hussain, I. Kama-
lipour. Pat Obi, Dan Schendel, 
Sandra Singer. 

Nuostabieji Judy ir Ed Per-
kinson. mūsų namų savininkai, 
vėliau tapę artimais draugais, 
mums taip pat atvėrė kai ką 
naujo Judy mes vadinome 
..maža didžiąja Judy". Pirmasis 
būdvardis skirtas jos ūgiui, o 
antrasis — pasiekimams. Bū
tent ji savo ryžtu gali būti pa
vyzdys Lietuvos moterims, ku
rioms taip reikėtų pajusti, kad 
ir jos gali daug pasiekti gyve
nime, kad pasaulis tai nėra t ik 
kasdieninė buities rutina. Kau
no technologijos universiteto 
Administravimo fakulteto stu
dentes labai įdėmiai klausėsi į 
Lietuvą atvykusios Judy skaito
mos paskaitos apie moteris 
verslo pasaulyje, apie jų galimy
bes ir karjerą. 

Ir dar — Judy ir Ed gyvenimo 
ir šeimos pavyzdys mums leido 
akivaizdžiai pamatyti, jog nebū
tinai laimingos šeimos gyve
nimas turi prasidėti tik jaunys
tėje. Pasirodo, ir brandžiame 
amžiuje galima atrasti savo di
džiąją meilę ir laimę... 

Toliau labiau apibendrintai 
tesime mintį apie Amerikos 
žmonių šeimas. Atvažiavome į 
•JAV. priskaitę daug literatūros 
apie irstančią amerikietišką 
šeima, apie nepastovius žmonių 
santykius, ir 1.1. Ši mūsų 
nuomone pakito: savo aplinkoje 
Amerikoje mes sutikome žmo
nes, vertinančius šeimyninį 
gyvenimą, vedybinius ryšius, 
randančius šeimoje laimę ir 
gyvenimo prasmę. Mes džiau
giamės, galėdami tai pasakyti . 

Nepagalvokite, kad esame per 
dideli idealistai ir nepastebime 
gyvenimo problemų. Pastebėjo
me jas ir Amerikoje, net ir 
šeimyninio gyvenimo konteks
te. Pavyzdžiui, teko sut ik t i 
šeimą, kurioje vienas (greičiau 
— viena) partnerių yra toks ti
ronas, kad apie tokį atvejį Lietu
voje niekada neteko girdėti. Na, 
tiek to. tai labai epizodinis įspū
dis, neskatinantis jokių api
bendrinimų... Ir dar — gerai, 
kad amerikiečių šeimų vaikai 
yra savarankiški, bet kai šis 
s a v a r a n k i š k u m a s p r a d e d a 
virsti dvasinių ryšių atšalimu, 
darosi negerai... 

Amerikos gamta — tai kažkas 
nuostabaus ir mums netikėta. 
Mūsų lūkesčiuose Amer ika 
buvo dangoraižių šalis. Dabar 
žinome, kad v i e n a a u k š t ė s 
Amerikos yra daug daugiau nei 
dangoraižiu, nors jie ir labai 
Įspūdingi. Bet kad mes rasime 
tokią nuostabią, įvairią ir 
globojamą gamtą šioje technikos 
šalyje, mes tikrai nesitikėjome. 

Amerikos l ie tuvia i 

Gyvenome Hammond. dviejų 
nuostabių žmonių — Judy ir Ed 
Perkinson — šeimoje. Jų namas 
yra visai šalia Purdue Universi
ty Calumet teritorijos. Taigi 
Palmirai buvo labai patogu 
vaikščioti į savo darbą, tuo tar
pu Robertui — ne taip jau pa
prasta : reikėjo automobiliu 
įveikti gana nemažą atstumą 
iki West Lafayette. 

J JAV atvykome 1995 metų 
vasario pirmomis dienomis. Ko
vo pabaigoje dalyvavome Vidu
rio Vakaru verslo administ
ravimo sąjungos konferencijoje 
Čikagoje.-balandžio mėnesį — 
Tarptautines verslo disciplinų 
sąjungos organizuotoje konfe 
rencijoje lx>s Angeles. Cahfor 
nia Čia. dr Irenos Langės kvie
t imu, aplankėme California 
State University Fullerton 
Daktare yra ne tik šio universi 
teto katedros vedėja, bet ir 
Kauno technologijos universi
teto Administravimo fakulteto 
Patariamosios tarybos, esančios 
JAV, nare Ponios Irenos dėka, 
susipažinome su šio universiteto 
mokslininkais, lankėmės įdo
miose regiono vietose. 

Purdue universitetuose teko TroAkūnų bažnyčios varpine 

Amerikos lietuviai — mūsų 
širdžiai tikrai labai artimas 
jausmas. Negalime pasakyti, 
kad bendravome su labai daug 
Amerikos lietuvių, tačiau tie 
žmonės, kuriuos pažinojome iš 
anksčiau, ar su kuriais teko 
susipažinti būnant Amerikoje, 
mums paliko be galo gerą įspū
di ir prisiminimus. 

Mūsų minčių apie Amerikos 
lietuvius šviesulys j au nuo 
nepriklausomos Lietuvos atkū 
rimo pradžios buvo Jonas Ka 
Valiūnas, žmogus, atvažiavęs 
tada dar į šaltą, blokados 
kamuojamą Lietuvą ir paklau
sęs — kuo galiu jums padėti? Jo 
vestus vokiečių kalbos užsiėmi 
mus mūsų universitete iki šiol 
prisimena dabartiniai biznio 
administravimo bakalaurai, o 
mūsų šeima — inteligentiškuo
sius Joną ir Onutę. Deja, taip 
jau likimas lėmė, kad amžina
tilsį O. Kavaliūnienę šią vasarą 
regėjome paskutinį kartą. 

Žinojome, kad Amerikoje yra 
labai stipri lietuvių bendruo
menė, turinti gilias tradicijas. 
Ne tik Jonas Kavaliūnas, bet ir 
kiti Lietuvos a tkūrimui pasi
šventę žmonės mums jau buvo 
žinomi. Tai jau aukščiau minė
ti dr. St. Bačkaitis, dr. I. Langė, 
o taip pat prof. E. Jasaitis. Be
je, profesorius E . Jasaitis ir šiuo 
metu gyvena Lietuvoje bei dir
ba KTU Administravimo fakul
teto Visuomenės institucijų 
administravimo (Public Admi-
nistration - PA) katedros ve
dėju. Jis yra žmogus, inicijavęs 
PA magistrų studijų programą 
Lietuvoje. Taigi visus šiuos 
žmones pažinojome prieš atvyk
dami ir pagal juos buvome susi
darę kuo geriausią įspūdį apie 
mūsų tėvynainius Amerikoje. 

Naujos pažintys JAV šį įspū
dį dar labiau sustiprino. Čia 
susipažinome su prelatu Ignu 
Urbonu, kurio gilios minties pa
mokslų klausėme Gary parapi
jos bažnyčioje. Čia sutikome 
daug kitų lietuvių parapijos 
žmonių. Tačiau šioje parapijoje 
atsiradome ne bet kaip, o 
Birutės ir Antano Vilučių dėka. 
Neįmanoma pamiršti šių nuo
stabių žmonių, kurių namai 
kvėpuote kvėpuoja lietuvybės 
dvasia, Lietuvos gyvenimo 
realybės pajautimu. 

Lietuvos realybe junta daug 
Amerikos lietuvių, tačiau tarp 
jų mes sutikome optimistų ir 
pesimistų. Gerbiame ir vienus, 
ir kitus, nes taip jau yra. kad šių 
priešingų polių žmones galima 
pavadinti realistais, tai yrr. 
žmonėmis, suprantančiais da
bartinę kontraversišką, sudė
tingą, ypač ekonominiu požiū
riu, Lietuvos situaciją. Optimis-
tai-realistai ne tik tiki gera 
Lietuvos ateitimi, bet ir deda 
daug pastangų to siekdami. 
Tarp jų visi minėtieji žmonės ir, 
be abejo, daug nepaminėtų var
dų. Ypač daug šiltų žodžių 
reikėtų pasakyti apie daktaro 
St. Bačkaičio šeimą — jo žmoną 
ir dukras, kurių patriotizmas ir 
profesionali ve ik l a t ikra i 
jaučiami Lietuvoje, apie J. 
Kavaliūno dukrą Sigutę ir jos 
šeimą bei draugus, kurių dva
sinis ryšys su Lietuva tikrai nu
teikia optimistiškai, ir daug 
kitų žmonių. 

Sutikome ir pesimistų-realis-
tų, kurie tiek išgyvena dėl da
bartinių Lietuvos sunkumų, 
ypač dėl moralinio žmonių nuo
smukio, kad sunkiai įžiūri atei
ties šviesulių. Taip galvoja kai 
kurie jau labai garbaus amžiaus 
žmonės. Ir ta i suprantama: 
svarb iaus ias tok ių minčių 
veiksnys yra laikas, kurio gali 
nebeužtekti šiems garbingo am
žiaus žmonėms, taip norintiems 
pamatyti klestinčią Lietuvą... 

Šiems patriarchams galima 
tarti: gyvenimas pratęsiamas 
vaikuose. O mūsų jaunuoliai 
tikrai pamatys visų siekiamą 
Lietuvą. 

Mūsų gi žiliesiems, daug iš
gyvenusiems tėvynainiams mes 
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UŽSIENIO LIETUVIŲ 
LAUKIA TROŠKŪNAI 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, suaktyvėjo žmonių do
mėjimasis ne tik Lietuvos istori
ja, bet ir savojo miesto, miestelio 
ar kaimo praeitimi. Siekiant 
kuo daugiau žmonių sudominti 
savo krašto istorine, kultūrine 
praeitimi, švenčiami įvairūs 
jubiliejai, kurių metu vyksta 
mokslinės konferencijos, paro
dos, pagerbiami kraštui nusi
pelnę praeities veikėjai, kovoto
jai už Lietuvos laisvę. O Lietu
voje kiekvienas kampelis tur
tingas savo istorija, savo įdo
miais žmonėmis. Net ir toks, 
atrodo, neryškus miestelis 
Anykščių rajone — Troškūnai. 

Ateinančiais metais Troškū
nai ruošiasi švęsti savo 300 
metų įkūrimo sukaktį. Troš
kūnų valsčius istoriniuose šalti
niuose minimas jau 16 a. pra
džioje, bet miestelis pradeda for
muotis tik nuo 17 a. pabaigos. 
1696 m. Troškūnų dvaro savi
ninkas V. Sakalauskas pasi
kviečia vienuolius bernardinus, 
kurie nežymiame kaimelyje pa
stato medinę bažnytėlę, vienuo
lyną — įkuria Troškūnų parapi
ja. Apie vienuolyną pradeda 
koncentruotis daugiau gyven
tojų, atsiranda amatininkų, 
pirklių, ir 18a. pabaigoje — tai 
jau miestelis, turintis keletą 
šimtų gyventojų ir prekybos pri
vilegiją. 

Troškūnams išaugti stimulą 
teikė ir vienuolyno ganytojiškoji 
bei kultūrinė-švietėjiška veikla. 
Atrodo, nuo pat pirmųjų vienuo
lyno įsikūrimo metų pradeda 
veikt i parapi j inė pradžios 
mokykla. Vėliau vienuoliai pa
stato dviaukštę mūrinę mokyk
lą, ji išauga iki aukštesniosios 
bajorų mokyklos — kolegijos. 
1829 m. kolegija gauna gimna
zijos, prižiūrimos vienuolių, 
teises. Gimnazija uždaryta 1840 
m., o po 1863 m. sukilimo pra
laimėjimo carinė valdžia uždaro 
ir vienuolyną, apkaltinus bend
ravimu su sukilėliais. 

Troškūnų reikšmė prislopo, 
bet miestelio ir apyl inkės 
žmonės ir toliau aktyviai da
lyvavo visuomeniniuose, istori 
niuose įvykiuose: priešinosi 
carinei priespaudai, rusinimui 
ir lenkinimui. Kovose dėl Lie 
tuvos nepriklausomybės 1920 
m. keletas troškūniečių vyrų 
žuvo, susikovus su įsiveržusių į 

norime pasakyti — dėkui, kad 
jūs esate, kad jūsų dėka mes 
galėjome pamatyti Vašingtone 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje 
Lietuvių koplyčią, kad Čika
goje, Lietuvių bažnyčioje 
galėjome pasijusti kaip Kauno 
katedroje, kad tokios tvirtos yra 
Amerikos lietuvių bendruo
menės ir šeimos, kad už Atlan
to įvairių tautybių žmonės žino, 
jog yra Lietuva. Dėkui, kad jūs 
auginote savo vaikus ir vaikai
čius lietuvybės dvasia, būtent 
tuos optimistus realistus, kurie 
daug nuveikia Lietuvos labui. 

miestelį Želigovskio raitelių 
būriu. Aktyviai troškūniečiai 
priešinosi ir sovietinei okupaci
jai, daug jų žuvo, nemažai at
kentėjo lagerius, tremtį. Troš
kūnietis Antanas Slučka (Šarū
nas) — vienas ryškiausių apylin
kės partizanų organizatorių, iš
augęs iki Algimanto apygardos 
vado ir tragiškai žuvęs. 

Taigi Troškūnų istorija gana 
spalvinga, kaip ir daugelio, at
rodo, nežymių vietovių. Šian
dien troškūniečiai, kaip ir visi 
Lietuvoje, pergyvena sunkų 
laikotarpį, bet kartu kyla nau
jam gyvenimui. Pirmiausia at 
gimimo daigai pas i re i škė 
parapijos veikloje. Pradėjus čia 
dirbti klebonui Sauliui Filipa 
vičiui, susirūpinta atstatyti 
sovietmečiu visiškai suniokotą 
buvusį vienuolyną, pritaikyti jį 
parapijos reikmėms ir, svar
biausia, jaunimo kultūros-švie
timo centrui. Restauracija jau 
baigiama, buvusiame vienuo
lyne jau dabar stovyklauja 
jaunimo būriai ne tik iš Lie
tuvos, bet ir Vakarų Europos, 
Amerikos. Čia vyksta rekolekci
jos, paskaitos, įvairūs kultū
riniai renginiai, čia mokomasi 
krikščioniškai bendraut i ir 
gyventi pilnavertį gyvenimą. 

Kad čia. nuošaliame Lietuvos 
kampelyje, sukurtas toks reli
ginis, kultūrinis, švietėjiškas 
centras, didelis ir Amerikos 
katalikiškų parapijų bei pavie
nių užsienio lietuvių nuopelnas. 
Susirasti moralinės ir materia
linės paramos padėjo Pasaulio 
lietuvių vyskupas P. Baltakis, 
kilme troškūnietis; stambias 
aukas skyrė kunigas Chepanis 

n jo parapijiečiai, kunigas Kir
kilas, Andrašiūnai, Kirtikliai ir 
daug kitų. Troškūnų parapija 
jiems dėkinga. 

300 metų parapijos ir mieste
lio įkūrimo jubiliejų troškūnie
čiai planuoja švęsti 1996 m. 
vasarą, per šv. Antano atlaidus 
-birželio 14. 15, 16 dienomis. 
Numatyta pasikviesti įdomių 
lektorių, paruošti parodas, kitus 
kultūrinius renginius, išleisti 
knygutę apie Troškūnus. 

Laukiama, kad į šventę at
vyktų ir užsienio lietuviai — 
troškūniečiai. O jų yra nemažai 
ir Amerikoje, ir kituose kraš
tuose. Visi jie būtų mieli ir 
brangūs Troškūnų šventės sve
čiai. Per sovietinės okupacijos 
dešimtmečius su daugeliu tau
tiečių užsienyje nutrūko mūsų 
ryšiai, nežinomi jų adresai. Ka
dangi į jubiliejinius renginius 
norėtume pakviesti visus, pra
šome troškūniečius atsiliepti 
šiuo adresu: Kun. Sauliu&Fili-
pavičius, Vytauto 1, Troškūnai, 
Anykščių rajonas, Lietuva — 
Lithuania. 

A. S k a r ž a u s k a i t ė 

KURSAI NAŠLAIČIŲ 
G L O B Ė J O M S 

Ne per seniausiai susikūrusia-
me Marijampolės socialiniame 
centre „Vaiko tėviškės namai" 
baigiami įrengti 7 šeimyniniai 
namai našlaičiams. Marijampo
lės aukštesniojoje pedagoginėje 
mokykloje vasario pradžioje 
būsimosioms vaikų globotojoms 
bus surengti kursai, į kuriuos 
jau renkamos merginos ir jau
nos moterys, mylinčios vaikus ir 
turinčios pedagoginių sugebėji
mų. ..Vaiko tėviškės namų" 
auklėtojos gaus atlyginimą, 
butą ir išlaikymą kartu su 
našlaičių šeimomis. 

American Travel Service 
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus: 

Boston $690.00 
Chicago $700.00 
Detroit $720.00 
Los Angeles 96654)0 
Miami $850.00 
New York $580.00 
Tampa $855.00 

Kainos galioja keliaujant j abi puses. 
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius 

» * * 

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuva, bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Park, IL 60805-1125 
Te!.: 708-422-3000, Te!.:800-422-3190 

FAX 708-422-3163 

Atstovas Lietuvoje 
Migrovė 

Laisvės alėja 88 - 5 Kaunas 
Tel. 20 73 61 20 93 84 

FAX2210 90 
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E. RINGUS 

Laivo „Lithuania" įgula ir keleiviai. 1946 m. pakeliui i Bornholm salą. U kaires: Bronius Ži
linskas (jau miręs). Albinas Ptasinskas (miręs), Bronius Grina, Vitas Katinas, Jonas Žiurkeviiius, 
Klevas Daulianskas (miręs), Leonija Grinienė, Nastė Sinkuvienė, Jonas Petrulis ir Andrius 

Nuotr Zigamo Sinkaus Armonas. 

„TAI RELIKVIJA, KURIĄ 
SAUGOSIME ATEITIES 

KARTOMS" 
Lietuvos garlaiviui „Lithua-

nia" karo metu su nemažai po 
vojų Baltijos jūros pakraščiais 
pavyko atplaukti į Hamburgą, 
Vokietijoje. To laivo vėliavą 50 
metų išsaugojo, New Yorke gy
venantis, Lietuvos Baltijos 
Loydas prekybos laivyne tarna
vęs, Vitas Katinas. (Pranas 
Abelkis savo straipsnyje „I 
Lietuvą grįžta brangios relikvi
jos", („Draugas", 1995 m., 
gruodžio 2 d., Nr. 234), suklydo 
ir parašė, kad ta vėliava „... dar 
1944 m. puošė paskutiniojo Lie
tuvos karo jūrų laivyno laivas 
'Lituania' stiebą"). Dabar ta 
istorinė garlaivio „Lithuania" 
vėliava yra Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje, Kaune. 

Aplankiau Vitą Katiną, norė
damas daugiau patirti apie to 
laivo ir vėliavos odisėją. 

— Malonėkite papasakoti 
laivo „Lithuania" istoriją. 

— Laivas „Lithuania" buvo 
pastatytas Vokietijoje 1912 
metais. Tuomet jo vardas buvo 
„Rheingold" ir laivas plaukio
jo Nemune. Pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo priskirtas gin
ti Kauno tvirtovę ir yra turėjęs 
susišaudymų net su panašiu 
vokiečių laivu. „Lithuania" var
du tapo pakrikštytas, Lietuvai 
atgavus valstybinę nepriklauso
mybę. Vežiojo prekes, keleivius, 
vilko baidokus. 

— O dabar ir apie to laivo 
vėliavą. 

— Vėliava buvo pagaminta 
apie 1937 metus. Plaukiojimo 

metu ant „Lithuania" laivo 
stiebo būdavo pakeliama su 
saulėtekiu ir nuleidžiama, sau
lei leidžiantis. Lietuvai patekus 
į raudonosios meškos glėbį, vė
liava buvo paslėpta. Šviesą vėl 
išvydo, ir tai tik keliom savai
tėm, Lietuvos okupantams pasi
keitus. Mat, rudųjų okupantų 
„Naujosios Europos" plane, jai 
vieta nebuvo numatyta. Tik, 
beveik po ketver ių metų, 
„Lithuania" laivui su dideliais 
pavojais pavykus pasprukti iš 
apsupto Dancingo, 1945 metų 
kovo 25 dieną, pakeliui į Dani
jos, Bornholmo salą, vėl buvo 
iškelta. 

— Kur ir kada paskutini 
kartą vė l iava ant „Lithua
nia" la ivo st iebo buvo iš
kelta? 

— Paskutinį kartą ant to 
laivo stiebo vėliava plevėsavo 
1949 metais, Vasario 16-tą 
dieną, Hamburgo uoste, Vo
kietijoje. 

— Kada vėliava su laivu at
s isveikino, kada atvyko į 
JAV ir ka ip J u m s net puse 
š i m t m e č i o p a v y k o j ą ii* 
saugoti? 

— Vėliava su laivu „Lithua
nia" atsisveikino 1949 metais 
ir, mano globojama, kartu su 
manimi tais pačiais metais 
atkeliavo į New Yorką. Vėliavą 
saugojau savo namuose. Retkar
čiais, Lietuvos tautinių švenčių 
dienomis, vėliavą iškeldavau 
ant stulpo prie savo namų. Vė
liava dalyvaudavo ir demonstra
cijoje prieš Lietuvos okupantą. 

— Spaudoje buvo rašyta, 
kad ta istorinė vėl iava su 
burlaiviu „Laisvė" keliavo 
aplink pasauli. Kaip ji tame 
burlaivyje atsirado? 

— 1989 metais, garsinant 
Lietuvos vardą, žadinant laisvės 
viltį, per Atlantą iš Lietuvos į 
New Yorką buvo atplaukusios 
trys jachtos: „Lietuva", „Dailė" 
ir „Audra". Per 50 metų išsau
gotą istorinę, simbolinę, pasku
tinio Lietuvos garlaivio „Lith
uania" vėliavą įteikiau jachtos 
„Lietuva" kapitonui Ignui Mi
niotai ir pageidavau, kad ji būtų 
iškelta ant pirmojo nepriklauso
mos Lietuvos laivo stiebo. Iš 
video įrašo mačiau, kaip iškil
mingai ir džiugiai vėliava, grį
žusi į Lietuvą, buvo sutikta 
Klaipėdoje. 

1993 m. kapitonas Ignas Mi
niotas ryžosi plaukti aplink 
pasaulį. Kreipėsi į mane su 
prašymu leisti jam plaukti su 
mano išsaugota vėliava. Suti
kau. Sakau: vėliava nenusken
do karo metu Baltijos jūroje, 
nenuskęs ir plaukiant jūromis 
aplink pasaulį. Kelionė pavyko. 

— Kieno sprendimu vėlia
v a pateko i Vytauto Didžiojo 
karo muziejų Kaune? 

— Pasitarus su kpt. Ignu Mi
niotu, priėjome išvados, jog 
vėliavai, turinčiai tokią išskir
t inę istoriją, geresnės ir 
garbingesnės vietos kaip Vytau
to Didžiojo karo muziejus Kau
ne, niekur kitur ir būti negalė
tų. Muziejaus direktoriui J. Ju
revičiui sutikus vėliavą priim
ti, dabar ji ten ir yra. Muziejaus 
direktorius J. Jurevičius man 
atsiuntė padėkos raštą. Štai jis: 
„Vytauto Didžiojo karo muzie
jus dėkoja Jums už brangią do
vaną, kuri kapitono Igno Minio-

Po kelerių metų svarstymų, 
dramatiškų diskusijų, kovų 
spaudoje ir per televiziją, Čeki
jos vyriausybė priėmė įstatymą 
peržiūrėti bylas buvusių ben
dradarbių su saugumu. Bylos 
bus peržiūrėtos ne tik pačių 
pareigūnų, bet ir jų pagalbinin
kų, o jų buvo apstu. Laikotarpis 
parinktas nuo 1948 m. vasario 
iki vasario 15 . Tos bylos bus at
viros iki 2000 metų. Taip, kad 
iki antro šimtmečio pradžios 
kiekvienas pilietis turės progos 
sužinoti, kas yra jo byloje, kuo 
jis buvo apkaltintas ir kas 
prisidėjo prie jo apkaltinimo. 
Bus galima sužinoti ne tik 
privačių piliečių pavardes, 
prikišusių savo rankas, bet ir 
saugumo pareigūnų kankinusių 
suimtuosius. Be to, išaiškinti 

to dėka pasiekė mus. Lietuviš
koji trispalvė, plevėsavusi ant 
laivo 'Lithuania' stiebo, gra
žiai papildys muziejaus ekspozi
ciją. Tai relikvija, kurią 
saugosime ateities kartoms". 

— O ar J u m s yra žinomas 
laivo „ l i thuania" likimas? 

— Laivas „Lithuania", įgulai 
jį apleidus, kurį laiką stovėjo 
Hamburgo uoste. Vėliau pateko 
į metalo laužą, perlietas ir, labai 
galimas daiktas, tapo sunaudo
tas kito laivo statybai. 

— Per išt isus dešimtme
čius, besaugant tą istorinę 
vėbavą, ar nors kiek tikėjot, 
kad ji vėl grįš į nepriklauso
mą Lietuvą? 

— Tikėjimo nebuvau prara
dęs, bet nesitikėjau, kad taip 
staiga visa tai galėtų įvykti. 

— Atsisveikindamas dėkojau 
Vitui Katinui už įdomų pokalbį. 

Kalbėjosi P. Palys 
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5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tol . : 312-838-8888 

Belmont/Larą m ie 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

Bclmont/Ccntral 
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Siete 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far North 
4801 VV. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

OUT OF STATE — 1 -(800)-342-5315 

P A V A S A R I O 
K A I N O S 

T e n I r a t g a l 
Vilnius $595 
Riga $615 
Tallinn $615 
Minsk $595 

I viena pti«e 
Vilnius $415 
Riga $430 
Tallinn $430 
Minsk $415 

specialūs pareigūnai, pasiųsti 
Sovietų Sąjungon išmokti sovie
tiškų tardymo ir kankinimo me
todų. Taip pat bus bandomi iš
aiškinti sovietų pareigūnai, 
atsiųsti į Prahą pagelbėti 
vietiniams. 

Kad išvengtų sensacijų, žur
nalistams, siekiantiems tokio 
tikslo, bylos nebus prieinamos, 
kadangi dalis parlamentarų to 
reikalavo, aišku, kad norėdami 
apsaugoti kai kuriuos parla
mento narius nuo kom
promitacijos, nors galėtų tai 
būti nežymi, bet politikams 
kiekviena neigiamybė yra pavo
jinga. To nepaisant visiems 
darosi aišku, jog ateina drama
tiškas laikotarpis. Bus at
skleista daug paslapčių, netikė
tumų, nemalonių situacijų. Juk 
iš mūsų patirties žinome, kad 
dėl įvairių priežasčių, dėl 
smulkių ir pigių „atpildu", 
geriausi draugai pasitar
naudavo saugumui, o jų infor
macijos nuspręsdavo asmens 
likimą. Tik dabar paaiškės, kaip 
artimi buvo tie draugai ar net 
giminaičiai. 

Nors žurnalistams tiesioginis 
priėjimas prie bylų bus už
draustas, jie ras kelių prieiti per 
archyvų tarnautojus. Nėra abe
jonių, kad artimiausiu laiku 
spauda bus perpildyta archyvi
nėmis paslaptimis, bus daug 
pravesta pokalbių, atsivers mai
šai paslapčių. Daugelis buvusių 
kalinių dalinsis su koresponden
tais savo išgyvenimais, kurie 
bus patvirtinti konkrečiais fak
tais, „pagalbininku" pasiteisini
mais ir pareigūnų paneigimais. 
O paneigti ir apsiginti visiems 
svarbu, nes nuo to priklausys jų 

tolimesnis likimas, net kai 
kurių asmenų karjeros. Daug 
buvusių pareigūnų, nuo eilinių 
iki stambių, jau suspėjo „persi 
krikštyti" ir sukrauti nemažai 
turtų. Kai kurie tapo verslinin
kais, pasislėpė saugiose įstaigo
se, universitetuose, net valsty 
biniame aparate. Daug jų pa 
reikš viešus pasiteisinimus, iš
pažintis, apgailestavimus ir 
tikrą „dvasinį pasikeitimą'*, 
keikdami pražūtingą ideologiją, 
juos suklaidinusią Daugelis 
bandys paneigti savo nusikal
timus. 

Šio įstatymo (bendradarbių iš
aiškinimo, kitur vadinamos-
liustracijos) priešininkai, o jų 
nemažai, aiškina, kad šis žings
nis prives prie dideles įtampos 
visuomenėje ir prie „pasislėpu
sių „velnių" ieškojimo Daug 
kas bandys įrodyti, kad jis ben
dradarbiavo tik „truputi", tik 
nereikšmingais atvejais, kad 

apsaugotų save, tuo pačiu laiku 
dirbant opozicinėje veikloje. Bus 
išgirsta fantastiškų pasiaiškini
mų ir tolimesnių apkaltinimų 
asmenims, kurių dar nėra da
bartiniuose archyvuose. 

Ypatingas dėmesys bus nu
kreiptas į nusikaltėlius, prisidė

jusius prie „Prahos pavasario" 
dalyvių malšinimo. Čekus išaiš
kinti nebus sunku. Tačiau su iš
aiškinimu sovietų kagėbistų 
bus sunkiau Rusija griežtai at
sisako priimti panašų į čekų 
nutarimą ir iškelti praėjusios 
sistemos bei jos vykdytojų dar
belius. Lenkija irgi neskuba su 
„liustracijos" įstatymu, kai tuo 
tarpu Rytų Vokietija jį jau 
pravedė ir be didelių skandalų. 

O kaip mūsų tėvynėje? Išaiš-
kinimas-liustracija turbūt pa
lauks naujo Seimo ir preziden 
to. Nėra abejonės, kad įstaty
mas yra reikalingas pačioje 
Lietuvoje, o gal ir išeivijoje? 

Los Angeles lietuviu pensininku klubo valdyba. Iš k.: sėdi — Salomėja 
Šakienė. Juozas Katilius -- pirmininkas ir Danutė Kaškelienė. Stovi — 
Česlovas Norkus. Ona Deveikienė ir Bronius Stančikas. 

LIETUVIAI! 

Kas suteikia daugiau galios lietuviams? 
Kuo daugiau Lietuvos draugų ir lietuvių aukštose pareigose! 

REIKALAUKITE DEMOKRATŲ PARTIJOS BALSAVIMO 
KNYGUTĖS IR 

IŠRINKITE 

LINĄ KELEČIŲ 
COOK COUNTY TEISĖJU 

SPAUSKITE Nr. 255 
LINAS KELEČIUS: 

• Lietuvis 
• Cook County prokuroras 
• 12-ka metų kovoja su nusikalstamumu—žudikais. 

plėšikais, gaujomis ir narkotikais 
• Čikagos Policijos Detektyvų sąjungos remiamas 
• „Kvalifikuotas būti teisėju" tvirtina Čikagos Advokatų 

sąjunga 

RAGINKITE GIMINES, DRAUGUS IR BENDRADARBIUS 
BALSUOTI DEMOKRATU PARTIJOS RINKIMUOSE IR 
IŠRINKTI LINĄ. 

NEUŽMIRŠKITE, JAV ir Illinois aukščiausiųjų teismų įsakymų veikimu. Jūs tunte 
pilną teisę pirmuose rinkimuose reikalauti Demokratų partijos balsavimo knygutės. 
net jeigu praeityje balsavote kitos partijos rinkimuose ar esate užsiregistravę kitos par-
tijoos nariai. Neprarasite teisės pagrindiniuose rinkimuose balsuoti už kitos partijos 
kandidatus. Kai paklaus „Kuri partija.'" atsakykite „Demokratų." 

Pad hy Citi«m to FJect Unas Kelefiin 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos Skyrius 

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

„PANEVĖŽIO STIKLĄ" 
PIRKS AMERIKIEČIAI 

Bendrovės „Panevėžio stik
las", turinčios beveik 100 mln. 
skolų kelioms tarptautinėms 
organizacijoms, vyriausybei, 
bankams, biudžetui, žaliavų ir 
energijos tiekėjams, stiklo taros 
cechą planuoja pirkti JAV ben
drovė ,,Oweis-IUinois". Greitu 
laiku ši firma pasakys, kiek ji 
pasiruošusi mokėti už cechą. 
Kadangi amerikiečių firma ne
gamina lakštinio stiklo, tai 
nenori pirkti ir viso fabriko. 

Nuo praėjusių metų rudens, 
baigusi rekonstrukciją, „Pane
vėžio stiklas" dirba pelningai. 
Beveik 85 proc. produkcijos ek
sportuojama. Kaip rašo „Lietu
vos rytas", jau gerą pusmetį 
„Panevėžio stiklo" fabriku 
domisi užsienio firmos. Vokie
čių, italų, prancūzų stiklo pra
monės specialistai skaičiuoja 
kiekvieną centą, amerikiečiai 
nėra tokie smulkmeniški. Nau
jų savininkų iš užsienio labiau
siai bijo fabriko darbuotojai. Jie 
žino, kad užsieniečiai darbo 
vietų sumažins perpus. Dabar 
fabrike dirba apie 1,200 žmonių. 

KAUNO „BANGA" 
LIKVIDUOJAMA 

Kauno radijo gamykla „Ban
ga", gaminusi televizorius 
„Šilelis", „Banga", bus lik
viduojama. Taip nusprendė 
jos kreditoriai. Praėjusių metų 
pavasarį „Bangai" buvo iškelta 
bankroto byla. Likviduojamą 
įmonę numatyta padalinti į dvi 
dalis. Viena veikiančioji dalis 
bus parduodama kaip verslas. Ji 
įkainuota 24 mln. litų. Kita 
dalis — nekilnojamas ir kitoks 
turtas, įvertintas 34 mln. litų. 
Pasak ..Bangos" administrato
riaus, o dabar jau likvidacinės 
komisijos pirmininko Z. Arku-
šausko. norinčių sanuoti buvu
sią didžiausią Lietuvoje elektro
nikos įmonę neatsirado nei 
Skandinavijos šalyse, nei Vokie
tijoje, nei JAV ar Izraelyje. 
Įmonės skolos beveik pusantro 
karto viršija turto vertę. „Ban
gos" finansų direktorius „Lietu
vos rytui" sakė,kad veikiančioji 
įmonės dalis jau pradėjo dirbti 
pelningai, tačiau reikėtų 120 
metų. kad iš to pelno būtų at
siskaityta su visais kredi
toriais. 

BUKSUOJA „BOEING" 
REMONTO ĮMONĖ 

Praėjusių metų rudenį Šiau
liai pasirašė sutartį su JAV ben
drove „Baltic International 
USA" buvusioje sovietinių ka
rinių lėktuvų remonto įmonėje 
kurti bendrą lėktuvų patar
navimo centrą. Amerikiečiams 
šioje įmonėje priklausytų 50 
proc. akcijų. įmonėje numatyta 
remontuoti ir aptarnauti „Boe
ing" klasės lėktuvus. Šiaulių 
įmone būtų vienintelė tokio tipo 
įmone visame regione. Pirmuo
sius „Boeing" buvo numatyta 
suremontuoti jau šiais metais, 
vėliau — kas savaitę po 1 
lėktuvą. 

Tačiau kaip sakė Šiaulių 
miesto meras Alfredas Lan
kauskas, šis projektas nevykdo
mas. „Baltic International 
USA" pranešė, kad yra suneri
musi dėl bankų krizės, nes 
bendrovė „Šiaulių aviacija" — 
kita pagrindinė įmonės steigėja, 
kaip tik turėjo kaupiamąją 
sąskaitą viename iš uždarytųjų 
bankų Amerikiečių partnerių 
netenkina nestabili Lietuvos vy-
nuusybes padėtis, pagaliau 

jiems nerimą kelia rinkimų į 
Rusijos valstybės Dūmą rezulta
tai. Pasak A. Lankausko, bus 
dar tariamasi su partneriais 
JAV. tačiau prognozuoti derybų 
rezultatų jis neapsiėmė. 

KLAIPĖDOS TERMINALU 
RŪPINASI VAKARŲ 

BENDROVĖ 

„Kitų metų pabaigoje turi 
būti baigtas rekonstruoti 
Klaipėdos naftos produktų im
porto ir eksporto terminalas. 
Darbų vertė — 440 mln. litų. 
Naujasis terminalas atsipirks 
per 8-9 metus. Per metus jame 
planuojama perkrauti 2-2.5 mln. 
tonųtrąšų, benzino ir dyzelinio 
kuro, ne mažiau kaip 3 mln. 
tonų mazuto", rašo „Lietuvos 
rytas". 

Naująjį terminalą eksploatuos 
bendra Lietuvos ir JAV įmonė 
„Klaipėdos nafta", dabar re
konstruojanti terminalą. Dabar
tinį terminalą eksploatuojanti 
bendrovė „Naftos terminalas", 
kartu su išeivijos verslininkais 
broliais Algiu ir Vytautu Di
džiuliais, įkūrę „Klaipėdos 
naftą", taps jo savininkais. 

„Naftos terminalui" priklauso 
51 proc. įmonės akcijų, kita dalis 
— brolių Didžiulių bendrovei 
„Lancaster Distral Inc.". Broliai 
pasirengę didinti įstatinį kapi
talą, bet su drebančia širdimi ir 
rankomis. Kai kurias statybos 
medžiagas ir įrenginius jie į 
Lietuvą atvežė veltui. 

Pasak „Klaipėdos naftos" ge
neralinio direktoriaus Prano 
Šidiškio, terminalą rekonstruo
jančios bendrovės kasdien gra
sina sustabdyti darbus, nes 
klaipėdiečiai dėl bankų krizės 
negali su jomis atsiskaityti. 
Uždarytuose bankuose įšaldyta 
73 mln. litų. 

„Problemų dėl terminalo 
nėra, baisiausia, kad Lietuvoje 
'sprogsta' bankai", sakė Kolum
bijoje gyvenantis Algis Didžiu
lis. Pasak jo, jei sprogsta bankai, 
sprogsta ir kraštas. Jo teigimu, 
bankų krizė nekelia pasitikėji
mo investuotojams. Lietuva pa
saulyje jau minima bloguoju. 

P. Šidiškio teigimu, terminalo 
statybai ieškoma 40-50 mln. do
lerių kreditų užsienyje. Vyriau
sybė neįvykdė pažado skirti iš 
biudžeto 20 mln. litų. Broliai 
Didžiuliai pradėjo kontaktus su 
Olandijos banku ,.ABN AMRO 
Bank N.V.". Iš šio banko pla
nuojama gauti 220 mln. litų 
kreditų. 

„Naftos terminalo" vadovas 
Martinas Gusiatinas, be kita ko, 
sako, kad jeigu Klaipėdos ter
minalo rekonstrukcija būtų pra
dėta 1990 m. Latvijoje ir Estijoje 
terminalų, t.y. konkurentų, ga
lėjo ir neatsirasti. Dabar 
Lietuva tarp Baltijos šalių liko 
paskutinė. 

ŠIAULIŲ CENTRE NAUJAS 
RESTORANAS 

Šiaulių centre atidarytas ame
rikietiško stiliaus greitai paga
minamas maisto ffast food) 
restoranas, praneša „Lietuvos 
rytas". Restoraną įkūrė susi
vienijimas „Vaivorykštė". 70 
vietų restorane „Jonukas" lan
kytojams keptas viščiukas ar 
pica bus patiekti per 1 minutę. 

Lietuvoje tokios įstaigos dar 
nėra populiarios. Šiauliečiai šią 
idėją parsivežė iš Latvijos, ku
rioje tokį maitinimo įstaigų tin
klą plėtoja JAV bendrovė „In-
terSource" bei bendroji JAV ir 
Latvijos įmonė „InterKekava". 
Šios bendrovės ir tapo partnerė
mis, plėtojant naują verslą. 

„Jonuko" valgiaraštyje — 
įvairios picos, kainuojančios iki 
šešių litų, keliais būdais kepti 
viščiukai, kurių porcija kainuo
ja iki 3 litų. „Jonuke" siūloma 
ir lietuviškų tarkuotų bulvių 
didžkukulių, kurie čia ne ver
dami, o kepami. 

Naujasis restoranas — jau 
trečioji per porą metų „Vaivo
rykštės" atidaryta maitinimo 
įstaiga. Aprūpinti maisto pro
duktais jas padeda susivieni
jimo gamybos įmonės — trys 
duonos ir pyragų kepyklos, 
makaronų gamybos bei mėsos 
perdirbimo cechai. 

Rima Jakutytė 

1996-98 m. INVESTICIJŲ 
PROGRAMA 

Prioritetiniai Lietuvos inves
ticijų programos objektai yra 
energetika, transportas ir aplin
kos apsauga. Per trejus ar
timiausius metus valstybė ke
tina finansuoti apie 250 projek
tų, kurie vertinami maždaug 
7.8 mlrd. litų. Trečdalis šių 
projektų bus pradėti jau šiais 
metais, o per trejus metus baigti 
ketinama tris ketvirtadalius — 
apie 180 projektų. 

Daugiausia naujų investicijų 
šiemet sulauks energetika (9 
projektai), transportas (12), ir 
vidaus reikalų sistema (13). 

Maždaug 44 proc. valstybės 
investicijoms reikalingų lėšų — 
apie 960 mln. dolerių — bus 
pasiskolinta iš užsienio, 40 proc. 
— arba apie 3.5 mlrd. litų bus 
paimta iš valstybinio šalies 
biudžeto ir dar 16 proc. arba 1.5 
mlrd. Lt skirs pačios įmonės. 

1997 m. užsienio paskolų in
vesticijoms galės būti panaudo
ta 100 mln., o 1998 m. - 180 
mln. dolerių. 

LIETUVIŠKOS PREKĖS 
ŽYMIMOS 

TARPTAUTINIAIS 
NUMERIAIS 

Tarptautiniu numeriu, kuris 
prasideda skaičiais 477, dabar 
žymima daugiau kaip 1,100 
lietuviškų prekių. Tai mažiau 
negu Estijoje. Europos prekių 
numeravimo ženklas Lietuvai 
buvo suteiktas 1994 m. Juo ir 
įprastu pasaulyje brūkšniniu 
kodu buvo pažymėtas bendrovės 
„BIOK" kremas „Margarita" 
bei kiti šios firmos kosmetikos 
gaminiai. 

Valstybinei prekių numeravi
mo asociacijai „EAN Lietuva" 
dabar priklauso 110 įmonių. Tai 
konditerijos įmonė „Naujoji 
Rūta", „Dzūkija", „Kraft Ja-
cobs Suchard", „Javinė", alko
holinių bei gaivinančių gėrimų 
gamintojai „Lietuviškas mi
dus", „Stumbras", „Altą", 
pieno perdirbėjai „Ingman 
Vega", „Alytaus pieninė", 
„Vilniaus pienas, mėsos gami
nių bendrovės „Utenos mėsa", 
„Klaipėdos maistas" ir kiti. 

Vidaus rinkoje, pasak asocia
cijos sekretoriaus Vytauto 
Juškaičio, neturintys tarptauti
nių numerių, dar šiaip taip 
verčiasi, o eksportuodami pro
dukciją į užsienį, skolinasi kitų 
šalių numerius. Tai Lietuvos 
prestižo nekelia, be to, trukdo 
lietuviškai prekei konkuruoti 
pasaulio rinkoje. 

INFLIACIJA - 3 J 
PROCENTO 

LIETUVOS ŪKIS 1996-aisias 

Per visus 1995 metus pramo
nės produkcijos Lietuvoje par
duota tik 1 proc. daugiau nei 
1994 metais. Mažmeninė prekių 
apyvarta padidėjo 1.1 proc. 
Gyvulių ir paukščių visuose 
ūkiuose per metus supirkta 9 
proc. mažiau. Pieno — 0.1 proc. 
daugiau. 

Pernai krovinių geležinkeliais 
pervežta 12 proc., upėmis 2.6 
proc., lėktuvais — 4.1 proc. 
mažiau nei ankstesniais metais, 
jūromis — 9 proc. daugiau. 

ŽEMĖS SKLYPAI UŽ 
INVESTICINIUS ČEKIUS 

Lietuvos vyriausybė nutarė, 
kad už deponuotus investicinius 
čekius šalies gyventojai dar gali 
nusipirkti namų valdos žemės 
sklypus, naudojamus iki įstaty
mo „Dėl valstybės vienkartinių 
išmokų bei kitų tikslinių kom
pensacijų panaudojimo" įsiga
liojimo dienos — 1995 m. 
birželio 14 dienos. 

Pagal šį įstatymą už deponuo
tus investicinius čekius, be 
minėtųjų žemės valdų, galima 
pirkti nuomojamas gyvenamą
sias patalpas pagal Butų priva
tizavimo įstatymą, gyvenamą
sias patalpas, kurios suteiktos 
nuomininkams, iškeltiems iš sa
vininkams grąžintų arba grąži
namų gyvenamųjų namų, taip 
pat žemės sklypus, kuriais buvo 
leista naudotis pagal Valstiečių 
ūkio įstatymą; bet ne daugiau 
kaip 80 hektarų, asmeniniam 
ūkiui naudojamą 2-3 hetarų 
žemę, sodininkų bendrijų narių 
sodų sklypelius, kurių naudo
jimas dokumentais įteisintas iki 
šių metų birželio 1 dienos. 

Deponuotomis išmokomis ga
lima atsiskaityti ir periodinių 
leidinių (laikraščių, žurnalų) 
leidyklų, periodinių leidinių 
redakcijų užimamas patalpas 
pagal Seimo 1994 m. vasario 17 
d. nutarimu papildytą Pirminio 
valstybinio turto privatizavimo 
įstatymą. 

Investiciniai čekiai at
siskaityti už žemę ir gyvenamą
sias patalpas galės būti naudo
jami iki 1997 metų sausio 1 
dienos. 

(„Garsas", 02.09) 

Peffcata namą? Norite rasti žemiau 
rinkos kainą? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarnavimo? 
Kreipki te* dabar Į Vidą; te l . 
312-581-8500. 

„Panevėžio stiklas" vėl par
duoda savo gamintą lakštinį 
stiklą. Beveik visa produkcija 
eksportuojama į Olandiją stik
linti šiltnamius. Panevėžio 
stiklo fabrike pertvarkomas ir 
meninio stiklo cechas pagal 
Švedijos specialistų reikalavi
mus. Užsienio rinkai bus gami
namos žvakidės ir meniški po
pieriaus spaudikliai. Užsakymų 
jau pakanka visiems metams. 

CLASSIFIED GUIDE 

J K S CON8TRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2668. 

J 
VVAGNER 

MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-51M 

Artėja 10-toJI Lietuvių Tautinių 
šokių šventė! Norintys įsigyti tau
tinius rūbus skambinkite 

Tel: 312-497-2994 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., 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 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

I I I » I I U •a-a-a. 

Infliacija sausi Lietuvoje buvo 
3.2 proc., praneša Statistikos 
departamentas. Pernai sausio 
mėnesį kainos pakilo 5.7 proc., 
ir tai buvo didžiausias jų šuolis 
per visus metus. Nuo 1995-ųjų 
sausio pabaigos iki metų pabai
gos infliacija buvo 32.4 proc. 
Sausi, kaip ir gruodi, labiausiai 
pabrango maisto produktai — 
4.7 proc. Nuo 1993-ųjų gruodžio 
iki šių metų sausio labiausiai 
padidėjo išlaidos būstui, kuras 
ir energija — 173.6 proc., ma
žiausiai — namų ūkio reik
menys ir paslaugos — 64 5 
procento 

Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius į 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664 

One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 
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DMflONAKACH 
AtSA 

RORCA 

Nemokamas PirklniuSarasas 
Joseph E. Stanaitis Investment Properties 

L icensed RecH Estate Bro*er 
Nucsavybė 

• Acreage • Žemė 
• Business • Biznis 
• Residontial • Namai 

REAL ESTATE 

OAKLAWN 
REALTY 
62S3W.95St. 
O * Lnm, IL 60453 

BALYS BUDRAITIS 
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

BUL70S-4M-7O0O Rsa. 312-77*3871 
Fai 708-488-7008 Pagv 312-30*0307 

KMICCIK KEAITOIS 
7922 S. FuUAi Rd. 

4345 S. Archcs Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į • — t į May r. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir aamanUkai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

1181 StattStrtet 

Ĥnnojaao nito 
! apardavau 

ftagnaprMėitr 

MARIJA STONKAS 
b * * * Bus. 701257.7100 

frrffian Rg. 708.969.3732 

IESKO D A R B O 

Moterie, galinti susikalbėti angliš
kai, vairuoja savo automobilį, ieško 
bet kokio darbo. Skambinti I 
tel. 312-927-3239. 

24 m. aąilntngea Netuvte laiko 
darbe. Puikiai kalba angliškai. 
Skambinti: (41 • ) 451-8928. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS rnjMPtms 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoHs ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 V2 We*t SSMt Street 

Tel (708) 424-8654 
(312)581-8884 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 
OC/ftCA ATSTOVYBĖ 
2344 W. 9 9 * Street 
Tel.: 312-779-14SS 

= * * 

Toli Free 1 -^00-330-5478 or 1 - 904-428-2412 
Freo List of Avallablo Buys 

INCOMETAX 
SERVICE 

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

PRANAS O. MEILĖ, CPA 
4931 W. 9Sth St., 

OakLawn. IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 709-424-4425 

namai 709-939-5347 

REAL ESTATE 

f* 
RE/MAX 

REALTORS 
(312)598-5959 
(709) 425-7181 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

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

Ontu^ B *3J 
ACCSNT RCALTY, INC. 
5206 Weet 95th Street 

Oak Lawn. lllmpis 60453 

— 8 . 709 939 9409 
Rea. 709-423-0443 

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

FOR SALE 
Toarnhouae, Ortend Pk., Brook 
Hills Beautiful locatton. many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 709-479-7199. 

NuelpJrkrte Indiana vatetf-
joje, netoli ežero, Beverly 
Shores apyi. pelną nesantį pa
statą. Mūrinis, 7 butų, restora
no patalpos ir baras; 2Vi auto. 
garažas; ant 2 akrų sklypo. Kai
na 9285,000. Skambinti savi
ninkui: tel. 407-827-179S. 

FOR RENT 

i S k a m b . 3 i 
> antrame aukšle, šviesus, kampi

nis namas. Yra šaldytuvas, virimo 
plyta, „car port". 9429 į mėn. Kreip
tis: tel. 709-992-4199. 

FOR RENT 
1 bdrm. apt.: all utilities and ap-
pliances included. 

Ca* 709-971-4399 

FOR RENT 
I s n u o m o j a m a s apši ldomas 4 
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 i mėn. + ..security". Tel. 
312-779-9419. Kalbėti 

HELP VVANTED 

RENATAS DOMESTIC 
PLACEMENT AGENCY 

l\>sitions .n.nl.ihlt' n.inmes. houst-
kevpors fur Enslivh spoaking vvomen 

Call: 312-286-7267 

kalamas ..siding". 
atliekami cemento. ..pkimbtng" bei M 
namų yidaut ir išores remonto darbai 

312-787-1828 

SIŪLOME DARBUS! 

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

AM Care 
Effia4oyiwent Aejency 

Tel. 312-738-7900 

http://OakLawn.IL
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIAUNIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

VAGYS IR AUTOMOBILIAI 

y : 

Automobil ių vagystės Ameri
koje pas idarė t am t ik ra nau ja 
„ p r a m o n ė s " šaka. Kaip ir kiek
v i e n a moderni pramonė, ji t u r i 
i r p r i ty rus ią darbo jėgą, ir pa
s a u l i n ę rinką, ir laiku pris ta
t o m a s automobilių dalis. Be t 
kaž in , a r jūs norėtumėte b ū t i 
t i ekė ju , ar darbininkų tok ia i 
p r a m o n e i ? 

Čia mes ka lbame apie 7,5 mi
li jardo per metus pavogtų au
tomobi l ių prekybą. Pamiršk i 
me , kai automobiliai būdavo 
j a u n u o l i ų pavogiami t ik kel ių 
v a l a n d ų pasivažinėjimui. Pap
r a s t a i šių dienų automobilio 
vag i s y r a profesionalas, t u r į s 
ryšių su gerai organizuota vagių 
g rupe . Dažnai jis yra pasam 
d o m a s pavogti specialų modelį, 
kad išpildytų kliento pageida
v imus . Tokie pavogti automo
bi l ia i t ik labai retai a t r andami 
pames t i pakelėse. J ie dažniau 
šiai s iunčiami į užjūrius, a r b a 
visai išardomi, o jų dalys pa r 
duodamos a tsk i ra i . 

Paž iūrėkime į šias stat ist ikas: 
jei jūsų automobilis buvo pavog
t a s 1970 metais , jūs turėjote 
60<# gal imybe vėl jį surast i ne
b logame stovyje, kad ir vėl ga
l ė t u m ė t e juo naudotis. Šiandie
ną tok ia galimybe yra tik 30 '4 . 

Gaila, bet nei vienas apsaugos 
pr ie ta isas negali užtikrinti, kad 
vag i s jūsų mašinos nesugebės 
pa imt i . Tai dar nereiškia, kad 
j u m s nere ik ia bandyti ją ap
saugo t i . Gerai suplanuota ap
s a u g a mažų mažiausiai gal i 
į t ik in t i vagį, kad jūsų maš iną 
pavogt i yra sunkiau , negu ki tą 
panaš i a , bet be apsaugos. Be to. 
bandymai apsaugoti automobilį 
nuo vagių gali sutaupyti pinigų 
automobi l io apdraudai . Ar au
tomobi l i s yra pavojuje bū t i 
pavogtas, priklauso nuo to, koks 
j is y ra . Jei norite sužinoti, kokie 
pavojai graso jūsų automobiliui, 
kokie automobiliai yra daugiau
s ia vagiami , parašyki te „The 
H i g h w a y Loss Data Ins t i tu te , 
Publ ica t ions" , P.O. Box 1420 
Arlington VA, 22210 ir paprašy
k i t e nemokamos brošiūros „In-
jury , collision and theft losses". 
Draudimo agentūrų atstovai pa
t a r i a tu rė t i keleriopą vadinamą 
s luoksn inę , automobilio apsau-

Pirmoji apsaugos pr iemonė 
gali būt i perspėjimo signalas su 
b l y k s č i o j a n č i a šv iesa , k u r i 
parodo , kad automobilis ban
d o m a s apsaugo t i . Gelež in i s 
į t a i sas a n t vairo, vad inamas 
„ T h e Club" , ar panašus, galėtų 
b ū t i k i ta apsaugos pr iemonė. 
Tokie, aiškiai matomi, apsaugos 
p r ie ta i sa i įspėja būsimą vagį, 
k a d jūsų automobilį pavogti 
r e i k ė s laiko ir pastangų. Jei 
vag i s šias kl iūt is nugal i ir 
p r a d e d a jūsų automobil iu va

žiuoti, ki ta apsaugos priemonė 
yra e lekt roninė sistema, kur i 
išjungia motorą. Vagis tada pa
mato, kad jūsų automobilį pa
vogti y ra per s u n k u , ir galbūt 
paliks ramybėje. 

1. Ge lež ies j u o s t a , u ž d e 
d a m a ant vairo — „steering -
wheel bar locks". 

Reklamų dėka, visi šiandieną 
yra gerai susipažinę su „The 
Club". J i s uždedamas skersai 
vairo ir vairo negal ima pasukt i 
daugiau kaip porą laipsnių. 
,.The Club" kainuoja nuo 30 dol. 
iki 100 dol. Brangieji modeliai 
• e r a l ab i au v e i k l ū s , negu 

. uu i au t i nomi jo varžovai , 
kurie parduodami mažiausiai 
2 5 ^ p ig iau n e g u brangiej i 
„Clubs" . 

Toks pr ie ta isas , uždėtas ant 
vairo, atbaido neprityrus} ar 
s k u b a n t į vagį . P r i t y r ę s ir 
pasiryžęs pavogti automobilį, 
vagis gali lengvai apeiti tą 
prietaisą. „ C l u b " didžiausias 
minusas yra t a i . kad žmonės po 
kiek laiko apsileidžia ir jo ne
benaudoja. FBI agentas iš San 
Diego pasakoja, kad jiems, vie
ną kar tą įsiveržus į vieną „chop 
shop" ir radus 30 „Clubs" tipo 
apsaugos įtaisų, paklausus tos 
„darbovietės" savininko, kiek 
mašinų naudoja tuos įtaisus? 
Pasirodo, kad iš tų ras tu 30 
„Clubs" buvo t ik du uždėti a n t 
vairo. 

2. P a v o j a u s s i g n a l a i . 
Garsus s ignalas gali atbaidyti 

vagis, jei j ie pastebi blyksčio
jančia raudoną švieselę prie 
vairo. Jei pas ta to te automobilį 
netoli namų a r įstaigos taip, kad 
galite girdėti pavojaus garsą tai , 
100 a r 300 dolerių, kuriuos iš-
leistumėte jo įvedimui, būtų ne
blogas investavimas. Bet nelau
kite , kad svet imi žmonės bėgtų 
prie jūsų mašinos, išgirdę pavo
jų. Pr ie signalo pr ipratę mies
tuose žmonės, į tokius garsus 
nebekreipia dėmesio. 

3 . M o t o r u s i š j u n g i a n č i o s 
s i s t e m o s — „ e n g i n e d i s a b l i n g 
s y s t e m s " . 

Pavojaus s ignalas yra daug 
efektyvesnė apsaugos priemonė, 
jei ji yra sudedama ka r tu su 
e lektroniniu prietaisu, išjun
giančiu motorą, kas kainuoja 
dar papildomai apie 150 dol. a r 
200 dol. S ta t e F a r m apdraudos 
ats tovai sako, kad iš visų ap
saugos priemonių, kurias jie yra 
matę , veikliausia yra ta , kuri 
nele idžia moto ru i į s i jungt i . 

a u t o m o b i l i u o s e „ P a s s K e y " 
sistemą. Ją t u r in t , nega l ima 
užvesti maš inos ir alyvos pom
pa neveikia, nebent būtų panau
dotas spec ia lus e l e k t r o n i n i s 
užvedimo r a k t a s (special elec-
tronic ignition key). Tuojau Cor-
vet te automobil ių vagys tės nu
krito 2Vz kar to , nei vidurkis visų 
kitų automobil ių vagysčių. 

GM įtaisė panaš i a s s i s t emas 
7 1 % savo 1996 metų automobi
lių modeliuose. Ford įdėjo pa
naš ius į ta i sus d a u g u m a i savo 
b r a n g i a u s i ų mode l ių (1996 
M u s t a n g , T a u r u s ) . C h r y s l e r 
bendrovė planuoja 1998 m e t ų 
m o d e l i a m s į v e s t i t o k i a s 
s is temas. P r a b a n g ū s j aponišk i 
ir europie t i šk i au tomobi l i a i , 
pvz., Lexus , Infiniti , BMW ir 
Mercedes, t u r i irgi įdė tus au
tomat i škus p r ie ta i sus , kad va
gys mašinos negalė tų užvest i . 

Je i nor i te įdėti tokią s i s temą 
savo automobi l iu i , b ū k i t e at
sargūs su s iūlomomis nuolai
domis ir neaiškių s i s temų var
dais. Automobilių apsaugos spe
cial istai la iko gera i s „Code 
A l a r m " ( 8 0 0 - 4 2 1 - 3 2 0 9 ) ir 
. .VIPER" (800-477-1349) sis
t emas . Ž iūrėk i te , kad au to
mobiliui apsaugos sistemą įdėtų 
specialistas, r ekomenduojamas 
automobilio gamintojo, ir kad jo 
specialybė būtų automobilių ap
sauga. Eksper ta i įspėja, kad su 
blogai įdėta sistema gali atsi t ik
ti taip, kad net savininkas auto
mobilio negalės užvesti . 

4. S e k i m o p r i e m o n ė s — 
„ t r ack ing devices". 

{vairios e lek t roninės priemo
nės, ka ip „LoJack" , į ta isytos 
automobilyje, įgalina policiją su
sekti pavogtą automobilį. Tokių 
pr iemonių į rengimas ka inuo ja 
apie 595 Jol.. tač iau b r a n g i e m s 
automobi l iams apsimoka. „Lo
J a c k " s i s tema veikia t ik 12 
A m e r i k o s va l s t i jų , k u r i o s e 
daugiaus ia vag iama automobi
lių ir kuriose yra policijos įvesta 
sekimo sis tema. Kadangi t r an s -
mi tor ius y r a paslėptas , t a i j i s 
neatbaido vagių. Bet sav in inkas 
tur i praneš t i policijai apie pavo
gimą, pr ieš automobi l iu i išva
žiuojant iš sekimo ra to . Polici
ja a t g a u n a maždaug 95% su 
„LoJack" apsauga automobilių, 
apie kur ių pavogimą buvo savi
n inkų praneš ta . Iš viso, polici
ja sako, kad a t r a n d a m a ap ie 
60% visų pavogtų automobi l ių . 
Jei nori te daugiau informacijos 
apie „LoJack" sistemos įvedimo 
gal imybes jūsų gyvenvietė je , 
skambink i t e 800-275-6522. 

Pavogtas automobilis savinin
kui sudaro daug nepa togumo 
Pagalvoki te , j ums re ik ia k u r 
nors važiuoti , i še inate iš n a m ų 
pasi rengęs sėsti į maš iną ir ... 
prie namų, a r garaže jos ne ran
date. Kiekvienas mašinos pavo
gimas sujaukia savin inko gyve-

VERTINGI DAIKTAI IR SEIFAS D R A U G A S , š e š t a d i e n i s , 1996 m. v a s a r i o m ė n . 24 d. 

Kiekvienas žmogus, a r j is tur
t ingas ar šiaip sau pas i tu r in t i s , 
tur i daiktų ir dokumentų, kur ie 
j a m vert ingi ir ku r iuos j is sau
go. Ar jūs esate nuomininkas , ar 
savo namo s a v i n i n k a s jeigu ne
tu r i t e seifo savo namuose , j u m s 
gali reikėti išs inuomoti seifo 
dėžutę. Nesvarbu, a r esa te jau
nas , ar senas , bet j ū s t u r i t e 
dokumentus ar k i t u s b rang ius 
dalykus, kur ie j u m s re ika l ingi 
bei nepakeičiami. J i e gali būt i 
pavogti a r ne l a imės atveju, 
sudegti ir j u m s pr ie viso nito 
praradimo dar prisidėtų rūpestis 
ir p ra rad imas to , k a s ga lbū t 
nebus n iekada pake ič iama. 

Jei nuomojate b a n k e dėžutę , 
jos yra banko seife. Jos y ra iš 
metalo ir pap ras t a i t u r i du 
užraktus . J ū s g a u n a t e 2 rak te
lius, o b a n k a s t u r i „mas te r 
key". (Seifo dėžutė a t ida roma, 
naudojant jūsų ir banko raktus). 
Banko ta rnauto jas b ū n a atida
ran t seifo dėžutę ir t a ip ap
sisaugoma apgaviko , vaidinan
čio jus. „Security c a m e r a s " irgi 
saugo seifo vie tas . 

Mažiausia seifo dėžutė yra 
penkių colių pločio, dviejų colių 
aukščio ir dviejų pėdų ilgio. Jos 
kai kuriuose bankuose gali būti 
išnuomojamos už maž i au negu 
20 dolerių me tams . Didžiausios 
nuomojamos dažniausiai preky
bos įstaigų, yra lyg spintos ir 
ap ima ke tu r i a s kub ines pėdas. 

Seifo dėžutėje papras ta i laiko
ma gimimo ir k i t i met r ika i , 
„au to t i t l es" , apdraudos doku
menta i , „ t r u s t " dokumen ta i , 
pasai ir t e s t a m e n t ų nuorašai . 
Daugelis žmonių seifo dėžutėse 
laiko ir ve r t ingus d a i k t u s , pvz. 
pašto ženklų, mone tų a r k i tus 
r i n k i n i u s „ s a v i n g s b o n d s " , 
„stock certificates" ir brangeny
bes. Šeimos b r a n g i n a m i ir ver
tinami prisiminimų dalykai irgi 
dažnai laikomi seife. 

Apdraudos agen ta i sako, kad 

Šitokia apsaugos priemone y r a 
viena iš pačių geriausių. Spe- rūmo planus ir. suteikia jam daug 
cialistai pastebėjo, kad prieš rūpesčių bei sunkumų. Taigi 
1986 metus , galimybė pavogti 
Chevrolet Corvet te buvo 15 
k a r t ų didesnė, negu kito pap
ras tesn io automobil io . 1986 
meta is Genera l Motors į taisė 
v isuose nau juose C o r v e t t e s 

Cicero, II.. miesto valdyba vasario 17 d paskelbė Lietuvos Nepriklausomybes diena šiame mies 
te Ta dieną Cicero ALT skyrius suorganizavo Lietuvos vėliavos pakėlimą ir t rumpa minėjimą 
miesto rotušėje I* kaires Cicero savivaldybės pareigūnas ,John Kociolko. ilgameti* MIJ minėjimu 
talkininkas: Cicero ALTo pirm Stasys Dubauskas, vadovavęs programai. Klaipėdos jurų šauliu 
kuopos pirm .luozas Mikulis ir Cicero ALTo valdybos nare Zuzana .Juškevičiene 

dėžu tė je , p a t a r i a d r a u d i m o 
agen ta i . D a u g u m a s bankų , jų 
t a rpe ir priemiesčių banka i , 
siūlo seifo dėžutes išnuomoti , 
bet ne visi skyr ia i j a s t u r i . St. 
Pau l Federa l b a n k a s , esąs 52 
vietovėse, ku r ių 40 y ra prie
miesčiuose ir v ienas Čikagos 
miesto cen t re , t u r i 18,300 seifo 
dėžučių. P ig iaus ia — 2" x 2" x 
2 pėdų — kainuoja 17 dolerių 
metams , didžiausia — 10" x 10" 
pėdų — kainuoja 103 dolerių 
metams. St. Paul Federal banko 
a t s tovas sako, kad tu r i tų seifo 
dėžuč ių l a u k i a n č i ų są ra šą . 
Kl ien ta i k a r t a i s tu r i l auk t i 
mėnesį a r net da r i lgiau, kad 
galėtų gau t i seifo dėžutę . To 
pr iežas t i s y r a seifo dėžučių 
saugumas , žmonės nenori laiky
t i svarbių dokumen tų a r k i tų 
vertybių namie . P a t a r i a m a , ir 
n e t r e i k a l a u j a m a , k a d j ū s 
p a d a r y t u m ė t e sąrašą, k a s y r a 
jūsų seifo dėžutėje. Vieno tokio 
sąrašo nuorašą t u r ėk i t e seifo 
dėžutėje, ki tą — namie Banko 
a ts tovai sako, kad daug iaus i a 
žmonės laiko įvairius dokumen
t u s , pvz. , vedybų m e t r i k u s , 
pensijų d o k u m e n t u s , ka ro tar
nybos dokumen tus , pajamų mo
kesčių duomenis , verslo į s ta tus 
ir „ c h a r t e r s " Įva i rūs a smenys 
laiko įva i r i aus ius d a i k t u s seifo 
dėžutėse: brangenybių pardavė
j a i l a i ko savo b r a n g e n y b i ų 
inventorių seifo dėžėje. J ie anksti 
ry te pas i ima b rangenybes ir, 
dienai ba ig i an t i s , j a s padeda į 
seifą. B a n k o t a rnau to ja i sako . 
kad žmonės seife laiko visokius 
dalykus, net ir ginklus. O kartą, 
sako, j i e turėjo net mirus io 
a smens pelenus . Apie ta i ban
k a s než inojo , kol s u seifo 
sav in inka i s n u t r ū k o ryšys ir 
banku i reikėjo tą dėžutę at ida
ry t i . D a ž n a i n e į k a i n o j a m o s 
vertės brangenybės, papuošalai , 
pinigai la ikomi seifo dėžutėse . 
Bankas pa tar ia pinigus nelaiky-

labai svarbu tu rė t i įrodymą-do- ti seife, be t b a n k e , 
kumentaciją, k a s y r a jūsų na- Pas i rūp ink i te savo brangeny-
muose, nes, jei k a s nors žus, bus bėmis, į s igyki te seifo dėžutę už 
pavogta a r sudegs, kad ga lė tu kelis doler ius , nes t a i p nuo ne
metė įrodyti, k a d j ū s t i k ra i la imės a r vagys tės gal i bū t i 
turėjote 200 CD, Tiffany lempą išgelbėti j u m s b r a n g ū s da ik ta i . 
a r Nolan Ryan „rookie card" . _ , . . . . • - / - . . 
. , . .__. . . . . . T \ , Naudotas i medžiaga ts „Chi-
Ar tai butų jūsų t u r t o nuot rau- _, ., „ . „ . , i 7 . - i u - cago Tr ibūne (Your Money kos, ar sąskaitos, užmokėtos uz , " _ , , _„ . • ., . . . 1995-11-^3). įvairius da ik tus , a r jūsų namų 
video juos ta . tą visą dokumen
tacija tu r i būti l a ikoma seifo 

S 1 " 

pas i s t enk i t e ap saugo t i savo 
mašiną ta ip . kad n e t a p t u m ė t e 
automobilių vagių a u k a . 

Naudotas i medžiaga iš „Chi
cago Tr ibūne" (Your Money, 
1996.2.6). 

I M P O R T - E X P O R T , I N C . 
2719 W e s t 71st S t ree t , C h i c a g o . IL 60629 

( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 1 (SOO)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius i Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusija, Ukrainą ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rūšių maisto Komplektus 
Persiunčiame automobilius, oaidus bei 

komercines siuntas 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus 

* 
Dirbame l'irnad - penktad ° o šcslad - «> 2 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė 
ir B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00 

Siunčiama suma $ 

Paslaugos 4 ar 3 % $ 

Pristatymas į rankas 

VISO 

Siuntėjas 

$ 12.00 

Gavėjas 

Lietuvos I Karo mokyklos XIII laidos karininkas 

A.tA. 
Kpt. VIKTORAS DIMINSKIS 

Gimė 1907 m. Lietuvoje, Kurtuvėnų parapijoje, mirė 1996 
m. vasario 21 d. Hot Springs Village. AR, sulaukęs 88 metų. 
Anksčiau gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 

Vasario 24 d., šeštadienį jo pelenai, po šv. Mišių 10 vai. 
ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Lemont. IL, 
bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liko: jį myl in t i ž m o n a Elzb ie ta , va ika i — J o n a s , 
Aldona , Nijolė s u še imomis , va ika ič ia i , du provaikaičiai 
bei g iminės L ie tuvo je . 

DĖKOJAME 
Didžiai gerb. Marijonų provincijolui D o n a l d Petraičiui , 

gerb. kunigams J o n u i D u o b a i ir A n t a n u i Misiūnui , broliui 
V incu i Žvingi lu i ta ip nuoširdžiai aukojusiems šv. Mišias už 
1996 m. sausio 18 d. mirusio mūsų Vyro, Tėtės ir Senelio sielą. 

Taip pat dėkojame visiems, kurie mint imis ir maldomis 
buvo su mumis šią mūsų šeimai sunkią gyvenimo valandą. 

A.tA. 
STASIO ŽEMAITAIČIO 

Mirties sukakt ies proga šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje 1996 m. kovo 10d. , sekmadieni 9 vai. 
ryto. 

Ž m o n a P e t r o n ė l ė , d u k r o s — Danguo lė i r Juli ja, anūkė 
Adelė . 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANDRIUS VAITKUS 

„Kaip norėčiau, pavasario pumpurui bręstant. 
Dar paklausyti varnėnų džiaugsmingos dainos 
Ir kalenimo gandro, saulėlydžiui gęstant, 
Už pražydusios klevo šakos". 

Dievas pasaukė į Amžinuosius Namus 
mūsų mylimą Vyrą, Tėvelį ir Senelį 1989 
m. kovo 6 d. Maldaujame, Viešpatie, su
teik Jam Amžiną Ramybę. 

Nuliūdę: žmona Marija, dukros 
Gražina ir Živilė su šeimom. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. Cal i fornia 4605 So. Hermitagel 

ALL PHONES 
1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A VE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei -Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont. , 

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334. 
'Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus. 
*Mes galime palydėti Jus važuojar-t j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQLETTE PARK 2=m W 71 ST 
CICERO 5<W) W 36 ST 

LEMOM 12401 S ARCHER AVI (& DFRrTY RD ) 
FVERGREEN PARK 292? W 87 ST 

TTNLEY PARK 1«*» S OAK PARK AVI 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel 1-800-994-7600 



g DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. vasario mėn. 24 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALTo pirm. Grožvydas La

zauskas , kai lankėsi Baltuo
siuose rūmuose vasario 12 d., 
kartu su ar. Jonu Geniu, Pabal-
tiečių komiteto atstovu, po au
diencijos su prez. Clintonu, 
{teikė specialų rastą JAV prezi
dentui per JAV Saugumo komi
teto viršininką Anthony Lake 
Karaliaučiaus srities demilitari-
zavimo ir kitais klausimais. Va
sario 21 d. ALTo įstaigoje buvo 
gautas Baltųjų rūmų raštas, 
kuriame pakartojamas Valsty
bės departamento sekretoriaus 
asistento N. Burns pareiškimas 
spaudai, jog, kai Taline lankė
si viceprezidentas Al Gore, 
pareiškė, kad „Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos saugumas yra tiesio
ginis ir svarbus Amerikos inte
resas. O kad Rusija turėtų teise 
laikyti savo dalinius arba turė
ti branduolinius ginklus už 
Rusijos sienų, yra neatsakinga 
ir nesuderinama su tarptautine 
te ise" , rašoma tame rašte. 
„Amerika yra aiškiai pareiš
kusi Rusijos vyriausybei, kaip ir 
Baltijos kraštams, kad mes 
rūpinamės Baltijos kraštų sau
gumu, jų teritoriniu neliečia
mumu ir jų suverenumu. Ir tie 
žodžiai yra svarbūs. Jie yra 
reikšmingi ir Baltijos žmonėms, 
kurie buvo okupuoti 52 metus". 

x Janina Marka, Chicago, 
IL, Lietuvos našlaičių geroji glo
bėja, jau treti metai remia du 
našlaičius. Pratesdama paramą 
sekantiems metams atsiuntė 
$300. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

x J e i re ik ia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės j Ed Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. A š padedu 
p e n s i n i n k a m s . <sk) 

x VELNIO NUOTAKA po
puliariausias Lietuvos filmas ir 
pirmasis lietuviškas „musicle" 
Kazio Borutos , ,Baltaragio 
malūno" motyvais dabar yra 
įrašytas vaizdajuostėje. Šią 
komišką, spalvotą, 80 min. il
gumo, aukštos kokybės plačia-
ekraninę vaizdajuoste dabar 
galite užsisakyti pas In terna
t ional Historic Films, Inc., te
lefonu 312-927-2900, raštu arba 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$20 ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master-
card kredito korteles. Sav. Pet
r a s Berno tas . 

(sk) 

x Kviečiame į trijų pa rodų 
a t idarymą: Viktorijos Dani-
liauskaitės „Baltai" — lino-
raižiniai, Kęstučio Musteikio 
„Žemės atspalviai" — kerami
ka. Algio Kemėžio — „Holy 
Cow" — fotografija. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL 
kovo 2-31 d. Atidarymas šešta
dienį, kovo 2 d. 7:30 - 9 v.v. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ 
2M<> W 63 St.. C hicjgo IL 60*29 

T*l H-312) 7?«>.5162 
1432S S Bell Rd.. tofkport, IL 60441 

Tel (7081 301-4S66 
\dlando-. pdea! ^uMtanma 

Advokatas Gibai t i s 
6247 S Kedzie Ave 

Chicago. IL 60629 

Te!. 1-312-776-8700 
Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

^keršai gaf\ PS nuo ..Draugo' 
T e l : 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą, 

Popietė su Bernardu Braz
džioniu bus sekmadienį, kovo 
10 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Nuo pirmadienio, vasario 26 
d. bi l ietus į šią ypa t ingą 
dvasinės atgaivos švente galima 
gauti „Seklyčioje". Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", vasario 28 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Pabendrausime, pie
tausime ir laimės šulinį iš
bandysime. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

JAV LB Švietimo tarybos 
skelbtojo rašinių konkurso 
aukštesniųjų l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų mokiniams vertinimo 
komisiją sudaro: Alicija Brazai 
tienė, Regina Kučienė, Gražina 
Sturonienė ir Irena Vilimienė. 
Konkursas baigsis kovo 15 d. 
Iki to laiko visi turi atsiųsti savo 
rašinius. 

Kompozitoriaus Kazimiero 
Viktoro Banaičio 100 metų 
gimimo sukaktis Lietuvoje pra
dedama minėti įvairiais koncer
tais ir jo operos „Jūratė ir Kas
tytis" pastatymu Kauno teatre. 
Amerikos lietuviai šį mūsų tau
tos klasiką, mirusį Brooklyn, 
NY, prisimins taip pat su „Jū
ratės ir Kastyčio" operos spek
takliais, kurie bus balandžio 
20-21 d. Morton aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. 

X Lietuvių Tautinių šokių 
šventės lėšų telkimo komisija, 
kuriai pirmininkauja Birutė Ja
saitienė ir Gražina Liautaud iš
siuntinėjo sausio mėn. šventės 
ruošos darbams paremti prašy
mus kartu su šventės lankstinu
ku. Lankstinuke yra atspaus
dintas šventės renginių tvarka
raštis ir bilietų užsisakymo 
anketa. Jeigu nesate lanksti
nuko gavę, prašome skambinti 
Šventės būstinės telefonu (312) 
737-9504. Atsiliepus modernia
jai „voke mail" sistemai, įkal
bėti aiškiai vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną. Gavę žinute, 
šventės organizacinis komitetas 
nusiųs jums šventės informa
ciją. 

x Dėmesio, anykš tėna i ! Iš 
viso pasaulio kviečiame į anykš
tėnų suvažiavimą š.m. liepos 
26-30 d., per didžiuosius Šv. 
Onos atlaidus. Dėl apsigyve 
nimo poilsio namuose „Šilelis", 
rašykite L Laukaitienei ad
resu: Savivaldybė, J . Biliūno 
23, 4930 Anykščiai , Lietuva. 
Tel. 251-51365. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Audrė Budrytė ir Dalia 

Solrienė deklamuos Bernardo 
Brazdžionio poeziją jo pager
bime Čikagoje. „Popietė su 
Bernardu Brazdžioniu" bus 
sekmadienį, kovo 10 d. 3:00 
vai. p.p. Jaunimo centre. Vi
sus maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

x „PENSININKO" žuralą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel.312-
476-2655. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

(sk) 

NAUJA LAIDOTUVIŲ 
ĮSTAIGA 

David Gaidas, Jr, y ra naujos 
laidotuvių koplyčios — Gaidas 
Funerals — įsteigėjas i r savi
ninkas. Gaidas Funerals tuo 
tarpu yra sujungta su Lack & 
Sons laidojimo koplyčia, esančia 
11028 Southwest Highway , 
Palos Hills, LL, bet ateityje 
numatoma koplyčias įsteigti ir 
kitose Čikagos vietovėse. 

David Gaidas, Jr , užaugo 
Brighton Parke, Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo parapijoje. 
Jis lankė ir baigė Quigley South 
Preparatory aukštesniąją mo
kyklą bei Warsham College of 
Mortuary Science. Keletą metų 
talkino Gaidas Daimid laido
jimo įstaigoje (Brighton Parko 
apylinkėje). Kai 1995 m. jo tė
vas, šios laidojimo įstaigos dali
ninkas, išėjo į pensiją, David, 
Jr., nutarė pradėti savo įstaigą. 
Jis yra veiklus Lietuvos vyčių 
organizacijos narys; priklauso 
Lietuvių Prekybos rūmams, ne
seniai pradėjo eiti pareigas Lai
dotuvių direktorių paslaugų 
sąjungos Čikagoje taryboje. Su 
žmona Loretta (Mart inkute) 
David gyvena Palos Park, IL. 

NEVILTIES DIENOS BAIGIASI 

David Gaidas, Jr. 

x Kanados Lietuvių jau
nimo sąjunga maloniai kviečia 
visus į jaunimo šokius Toronto, 
Ont kovo 9 d., šeštadienį To
ronto Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. W. Gros „Slimm Jim-
mie" iš Čikagos ir „Pistoleros" 
iš Toronto. Kovo 8 d., penkta
dienį, kviečiame į svetainę „Lo
kys" (tas pats adresas) pabend
rauti. Laukiam gausių dalyvių 
iš toli ir arti! Informacijai kreip
tis: Gin ta ras Karas ie jus , tel . 
905-279-9079. 

(sk) 
x Nijolė Kase l i enė , Onos 

Dutkienės dukra. Draugystės g. 
50, Ukmergė, Lietuva, ieško 
giminių JAV-bėse: J o h n Da-
nek, 87 Warwick St., Newark 
N.J., T. Burukus, 34 Coli Ang 
Ave., Rochelle Park, N.J., John 
Balandis, 139 Clark Pl„ Eliza-
beth, N.J. Atsiliepkite! 

(sk) 

x J a u l a i k a s t v a r k y t i 
mokesčius va ldž ia i ! Algis A. 
Luneckas , kaip ir visada per 
ilga eile metu. pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais bus 
įstaigoje 4536 W. 63rd St.. 
Chicago. prieš „Draugo'" pasta
tą. Dėl sus i t a r imo, prašau 
skambinti 312-284-0100. Reika
lui esant, su malonumu atvyks 
į namus. Algis A. L u n e c k a s . 
Accountant . 

(sk) 
x AMBER A U T O SALES, 

INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje jau 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų Kas 
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au 
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti mašinas j 
Lietuvą (Klaipėdą). Padedame 
nupirkti naudotus automobilius 
varžytinėse-biržose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana
doje Amber Auto Sales , Inc., 
7191 E. Davison, Detroit, MI 
46212, tel. 313-365-0201, fax 
313-365-6914. 

(sk) 

Tai gal pagrindinė Lietuvos 
Respublikos Seimo nario, Cent
ro sąjungos pirm. Romualdo 
Ozolo mintis, pasakyta Pasaulio 
l i e tuv ių c e n t r e , Lemonte , 
vasario 22 d. 

Susitikimą su R. Ozolu orga
nizavo I l l ino is L ie tuv ių 
respublikonų lyga su pirm. 
Anatolijum Milūnu. Supažin
dindamas svečią su gausiai 
susirinkusia publika. A. Milū-
nas pastebėjo, kad su R. Ozolu 
ryšiai pirmiausia buvo užmegzti 
dėl Čečėnijos, nes R. Ozolas 
priklauso Tarptautinei parla
mentinei grupei čečėnų gynimo 
reikalais, todėl, atsiradus pro
gai, R. Ozolas ir buvo pakviestas 
į Čikagą, sudarant jam sąlygas 
susitikti su vietiniais lietuviais. 

R. Ozolas pasidžiaugė, kad vėl 
turi progą kalbėti PLC, kur jis 
pirmą kartą į auditoriją prabilo 
1989 m. — dar šviesiaisiais, nors 
sunkiais, Sąjūdžio laikais. Jo 
apžvalginės mintys ir sukosi, 
kaip pasikeitė Lietuva per tuos 
penkerius laisvo gyvenimo me
tus, kai Sąjūdis jau buvo atlikęs 
savo misiją ir nustojęs egzistuo
ti. Daug ta i , ką jis pasakė, 
mums buvo ne kartą girdėta ar
ba bent susipažinta iš spaudos 
— tiek užsienio lietuvių, tiek 
Lietuvoje leidžiamos. Galbūt 
nauja gaida nuaidėjo kalbėtojo 
optimistiškas požiūris į Lietuvos 
ateitį (nors vėliau, klausimų iš 
auditorijos metu, jis, atrodo, net 
pats kiek nustebo, kad besiklau
santiems susidarė tokia šviesi 
ateities prognozė). Pagal prele
gentą, Lietuvoje gyvenimas jau 
yra kri tęs tiek žemai, kiek 
įmanoma, todėl kito kelio nelie
ka — tik aukštyn. Nors „šulinio 
dugne.į kurį Lietuva šiuo metu 
yra įkritusi, daug purvo ir 
užims laiko, kol jis pradžius, kol 
nebereikės juo klampoti, bet jis 
t ikrai pradžius!" — tvirtino R. 
Ozolas. 

Nepaisant visų sunkumų ir 
keblumų iš vyriausybės pusės, 
nepaisant Seime kairiųjų dau
gumos, kuri blokavo bet kokią 
pozityvią opozicijos veiklą ar 
siūlymus, pirm negu jiems buvo 
duota eiga, vis dėlto ir Seime 
yra daug ženklų, kad susitarti 
galima. Geriausias pavyzdys — 
premjero Šleževičiaus klausimo 
sprendimas. Seimas pamažu 
pradeda išmokti dirbti kartu, 
t iesa , da r tokių re iškinių 
nedaug, bet jie gausės. Svar
biausia: Lietuvos konstitucija 
nei karto nebuvo pažeista! Ar 

x Savininkui susirgus, par
d u o d a m a s automobil is Chev
rolet Corsica '93, 4 durų, labai 
gerame stovyje. Kreiptis: tel. 
312-582-6732. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savingg, 
2212 West Cermak Road -
tel. (312) 847-7747. 

(sk) 
x Naujiena Marąuette Parke! 

Kiekvieną šeštadienį jaukiame 
bare skamba gyva lietuviška 
muzika. Pradžia 10 vai. vakaro. 
Kviečiame visus pasiklausyti 
bei pašokt i Muz. Arūnas 
Augustai t is . Adresas 3137 W. 
71 S t (71 St. ir Kedzie kampas). 

(sk) 

x LIETUVIAI! Visi kviečia 
m i dalyvauti priėmime išrinkti 
LINA KELEČIŲ Cook County 
teisėju, kovo 2 d., šeštadienį, 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
monte, Bočių Menėje 7-10 v.v. 
Auka, mažiausiai $30 — pa
dengia užkandžius, gėrimus, 
muziką. Čekiai išrašomi „CITI-
ZENS FOR KELECIUS". Dėl 
bilietų prašau skambinti tel. 
(312) 254-6964. Mūsų raportą 
bus galima nusipirkti iš State 
Board of Elections, Springfield, 
Illinois. 

(sk) 

daug pasaulio valstybių, ypač 
nesenia i vėl į s i jungusių į 
nepriklausomą gyvenimą, gali 
tuo pasigirti? J u k tas penkerių 
metų laisves laikotarpis buvo 
t a u t a i pats sunk iaus ia s ir 
pavojingiausias. 

Viltį kelia ir dvasinio lietuvių 
būdo pasikeitimas. Yra atsira
dęs naujas ryžtas veikti, imtis 
atsakomybės už savo likimą. 
Būtinai reikia valdžios pakeiti 
mo, tik ne tokia, kokia dabar 
yra — reikia tokios vyriausybės, 
kuria gyventojai pasitikėtų ir 
tikėtų, kad atsirado naujas 
etapas. Lietuvai būtų vertinga 
siekti partijų skaičiaus mažėji
mo. Tai gal ateis ir su balsavi
mais (prelegentas primygtinai 
ragino užsienio lietuvius įsigyti 
teisę balsuoti rinkimuose). Svar
bu, kad prasidėjo atvira valdžios 
kritika ir atvira jos kontrolė. 
Seimas atkunta ir pradeda dirb
ti , galvoti. Viltį kelia Na
cionalinio saugumo koncepcijos 
kūrimas. Kai kurie tos koncep
cijos punkta i : n iekas , net 
Respublikos prezidentas, negali 
duoti įstatymo, kuris priešingas 
ir žalingas valstybei; bet kokios 
krypties agresija bus atremia
ma, o pasipriešinimas jai bus 
totalinis. Svarbu, kad į žemės 
ūkį neįsiskverbtų destruktyvios 
svetimos pajėgos, nes gali 
susidaryti galimybės svetimais 
pinigais prisipirkti žemės iš 
neįstengiančių ūk in inkau t i 
(prelegentas turėjo mintyje rusų 
pinigus). Tuo būdu gali prasidė
ti „raudonųjų dvarų" era, kuri 
tęstųsi ilgą laiką. 

Didžiajai daliai žmonių jau 
dabar visiškai aišku, kad kairė 
neturi teisės valdyti valstybės. 
Naujai vyriausybei reikėtų lai
kytis šių pirmenybių: pagerin
ti gyventojų mokumą, nes nie
kas neturi pinigų, negali pragy
venti; plačiau plėsti juodojo 
verslo tvarkymą, susitvarkyti 
su jo vadeivomis, pasipriešinti 
valdininkų kyšininkavimui ir 
vogimui; su tva rky t i kredi
tavimo sistemą. 

Po pranešimo pasipylė klausi
mai apie viską, kas šiuo metu 
mums labiausiai rūpi, į ką 
atsakymų nuolat ieškome, o 
klausimai, buvo nuo galimų 
kandidatų į prezidento vietą, iki 
terminalo statybos Būtingėje 
nesklandumų, litų emisijos, 
Centro partijos programos, jos 
ateities vizijų, Vilniaus krašte 
pastebimų bėdų, ypač nepapras
tu tempu varomo lenkinimo, 
bankų krizės, privatizacijos ir 
pan. 

Romualdas Ozolas į visus 
klausimus atsakinėjo sklan
džiai, su įsitikinimu ir aiškiu 
situacijos supratimu. Pagaliau 
A. Milūnas, vadovavęs ir klau
s imams, v a k a r o n ę uždarė, 
padėkodamas gausiai publikai, 
o ypač svečiui , už t ikrai 
informatyvų vakarą. 

A.T.B. 

x Juozas Bacevič ius pa
tarnaus namų, apdraudų, „įn-
come tax" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises. Casa Blan-
ca R E . , 6529 S. Kedzie, Chi
cago, IL, tel. 706-403-7334, ar
ba 312-778-2233. 

(sk) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476.2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink 
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite ap
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa 
darytas, kaip buvo jūsų pagei 
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk. 

Lietuviškų blynų kepejoe Jaunimo centro virtuvėje. U kairės: Sofija Adome 
menė ir Rita Šakėnienė. 

Lietuva palūžo varge: no
menklatūra skubiai išsidalijo 
gėrybes , o pasinaudodama 
bankų krize, pasigrobė pasku
tines santaupas — taip rašo 
BALFui iš Lietuvos buvęs trem
t inys , ligonis, negaudamas 
paski r tos 60 litų pensijos. 
BALFas užverstas laiškais, pra
šymais. Padėkime seneliams, 
buvusiems politiniams kali
niams, partizanams, tremti
niams — atneškite ar atsiųskite 
į BALFą drabužių, batų, kitų 
r e i k m e n ų , aukoki te , kiek 
meilės širdis leidžia. 

Šią žinutę redakcijai atsiuntė 
uolusis BALFo bendradarbis 
žurn. Vytautas Kasniūnas, bet 
norime pridėti ir savo pastabą: 
aukojant BALFui rūbus, būtina 
pasistengti, kad jie būtų švarūs, 
nesudriskę, žodžiu tokie, kaip 
patys aukotojai nesigėdintų dė
vėti. 

x A.a. Kazimiero Druskio 
šešerių metų mirties sukaktyje 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje vasario 25 
d., sekmadieni 11:15 vai. ryto. 
Nuoširdžia i kviečiame pri
siminti jį maldoje. Velionio 
šeima. 

(sk) 
x „Lietuvos Našlaičių glo

bos" komitetas šiuo metu jau 
tur i virš 500 šelpiamų našlaičių 
Lietuvoje. Kiti asmenys šelpia 
j au tris, kiti du metus jiems 
skirtus našlaičius, kiekvienais 
metais atnaujindami šalpos 
mokestį — $150. Keli iš jų: An-
nie Marie Smith, West Chester 
PA,Albert ir Henrietta Miku
t i s , Philadelphia PA, Ona 
Mikuckis, Montrose CA ir Jo-
sephine C. Lapinskas, Chi
cago, IL. Visiems geradariams 
L ie tuvos našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60829. 

(sk) 

x Allan ir Barbara Domb-
ra, Deep River, Ontario, Cana-
da jau treti metai kaip remia 
našlaitį Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą sekantiems metams at
siuntė $200. Dėkojame! „Lietu
v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komitetas. 

(ak) 
x A t o s t o g o s Bahamose! 

Nuo $399. I kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis. 
S k a m b i n t i : Teresei Les-
niauskienei, Travel Centre, 
Ltd. 847-5264)773. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Ave. , Evergreen Pk., IL 
60805 2325. Tel. 708-422 3455. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTO RS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5665959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Įdomu, kad „Draugą" pre
numeruoja ne tik pavieniai 
skaitytojai, bet ir institucijos, 
kurioms rūpi išlaikyti lietu
višką spaudą. Ir ne tik prenu
meruoja, o prie prenumeratos 
mokesčio prideda dosnią auką. 
Viena tokių institucijų — Stan
dard Federal Bank, Burr Ridge, 
IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntusi 105 dol. priedą mūsų 
dienračiui paremti. Dėkojame 
už auką ir už visą palankumą, 
kurį per metų metus Standard 
Federal bankas rodo „Draugui", 
visuomet dosniai paremdamas 
aukomis, savo reklamas spaus
dindamas mūsų dienraštyje ir 
dalyvaudamas įvairiomis progo
mis išleistuose leidiniuose (pvz. 
renginių programose). 

x Kad lietuvybė dar ilgai 
gyvuotų išeivijoje, puoselėkim 
pačius jauniausius jos daigus. 
Jūsų paramos laukia Monte-
ssori mokyklėlės auklėtiniai. 
Atvykime visi į „Žiburėlio" mo
kyklėlės rengiamą madų parodą 
kovo 17 d., Lexington House. 
Informacija: T. Meiluvienė, 
708465-0468 arba V. Siliū-
nienė, 706-257-0548. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Žemaitijoje 19 a. pab. saky
davo, jog išlydint iš namų mi
rusį, išeinanti ir vėlė, todėl ly
dintieji eina pamažu, nes vėlė 
nespės bėgti paskui kūną". Pi
nigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2636 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Rūta ir Povilas 
Kiliai $100, Milda ir Vikto
ras Šatai $25, Laima Nainys 
$50, Irena ir Vytautas Vir-
kau $240 metų parama naš
laičiui, Vida Bučmienė $500 
suaukota jos a.a. mamos Liudos 
Augulienės atminimui. Labai 
ačiū! „Saulutė" 419 Weidner 
Rd., BufTalo G rovė, IL 60089, 
tel. 708437-7949. TAX ID 
#364003338. 

(sk) 
x „Piko valanda" pirmau

janti išeivijoje radijo laida 
skelbianti naujausią, necenzū
ruotą informaciją iš Lietuvos. 
Politika, ekonomija, sociologija, 
teisėtvarka, religija, moterų 
klausimai, kultūra bei sportas 
- viskas judriam besidominčiam 
Lietuvos ir išeivijos klausimais 
klausytojui. Gyvenate Illinois, 
Indiana, Michigan ar Wiscon-
sin? Neužmirškite „Piko valan
dos" pirm-penk. imtinai 1:45 v 
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais 
klausimais, įskaitant komer
cinius skelbimus bei mirties 
pranešimus, kreipkitės adresu: 
LITHUANIAN NEWS RA-
DIO, PO Box 1161, Oak Park, 
IL 60304 arba red . tel. 708-
3664656. 

(sk) 
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