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Protesto dalyviai 
klabena Seimo vartus 

V i l n i u s , balandžio 18 d. 
(AGEP-BNS) — Protesto akcijos 
prieš skurdą ir skurdintojus 
dalyviai ketvirtadienį prieš 3 
vai. po pietų ėmė veržtis j 
Seimo rūmus, re ikalaudami 
prezidento Algirdo Brazausko 
atsistatydinimo. 3,000 minia 
apsupo Seimo rūmus ir mėgino 
veržtis pro visus įėjimus. Dalis 
Seimo apsaugos tvorelių nu
stumtos, o policija prispausta 
prie įėjimų į Seimo pastatą. 

Šeši protesto akcijos organi
zacinio komiteto atstovai 3:45 
vai. po pietų susitiko su Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu. 
Prieš susitikimą vienas protesto 
akcijos iniciatorių Seimo narys 
Kazimieras Uoka sakė, kad bus 
reikalaujama Č. Juršėno at
sistatydinimo „šiandien pat". 
Akcijos organizatoriai nežada 
atsisakyti ir reikalavimo su
reng t i p i rma la ik ius Seimo 
rinkimus liepos 6 dieną. 

Protesto dalyviai taip pat 
blokuoja ir klibina metalinius 
vartus, skiriančius Gedimino 
prospektą nuo Seimo rūmų kie
mo. Pro šiuos vartus, kurie pa
keitė sovietų agresijos metais 
stovėjusias barikadas, apie 3:30 
vai. turėjo a tvykt i Čekijos 
prezidentas Vaclav Havel. Ta
čiau dėl protesto akcijos jo 
spaudos konferencija perkelta į 
Svečių namus Latvių gatvėje. 
Dėl tos pačios priežasties at
sisveikinimo su Čekijos prezi
dentu ceremonija perkelta iš 
Seimo bei Prezidentūros kiemo 
į Vilniaus aerodromą, kur bus 
patiesti raudoni kilimai ir iš
rikiuota garbės sargybos kuopa. 

Pradėję akciją Katedros aikš
tėje, dalyviai nešini dviem 
karstais Gedimino prospektu atė
jo prie Seimo rūmų. Ten pirmas 
kalbėjo Pensininkų ir invalidų 
socialinės apsaugos ir teisių 
gynimo komiteto pirmininkas Ed
mundas Kazarinas, reikalaudamas 
priešlaikinių rinkimų ir prezi
dento atsistatydinimo. Kalbėjo 
ir protesto ko-rengėjos — Dar
bininkų Sąjungos pirmininkas ir 
kitų protestą rėmusių organiza
cijų atstovai, jų tarpe Žemės 
savininkų, Politinių kalinių. 
Indėlininkų teisių gynimo komi
teto, Tremtinių bendrijos ir kt. 

Būriai protesto akcijos daly
vių prie Seimo skanduoja, jog 
prezidentas neįvykdė savo pa
žadų. Jų p laka ta i skelbia: 
„Esame nuskurdinti, pažeminti, 
apvogti ir išprievartauti". Prie 
Seimo rūmų daug policijos. 

Su protesto dalyviais susitiko 
Seimo narys Centro Sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozolas, 
kuriam buvo perduotas pageida 
vimas susitikti su Seimo pi r 
mininku Česlovu Juršėnu. 

Protesto akcijos prieš skurde 
ir skurdintojus organizacinio 
komiteto atstovai liko nepa 
tenkinti susitikimu su Seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu. 
„Jūs mums nieko nepasakėt, ir 
mes nežinome, ką perduoti žmo
nėms", sakė šešių atstovų de
legacija, pasibaigus susitikimui. 

Susitikime Č. Juršėnas sakė 
nesiruošiąs atsistatydinti ir pa
darytų tai tik tuo atveju, jei 
žinotų, kad kitą dieną žmonių 
gyvenimas pagerėtų. Pirmalai
kių Seimo rinkimų klausimas, 
sakė parlamento vadovas, bus 
svarstomas kitą antradienį. Jis 
priminė, kad prieš dvi savaites 
tautininkų iniciatyva parengto 
projekto pateikimui buvo pri
tarta ir jo svarstymas bus tęsia
mas artimiausiomis dienomis. 
Penkiems protesto dalyvių atsto
vams leista dalyvauti toje se
sijoje. 

Paragintas eiti kalbėti susi
rinkusiems protesto dal vviams 
Č. Juršėnas atsisakė. „Aš susi
tinku su žmonėmis. Kai reikia, 
dalyvauja ir mintinguose. Skir
tumas tarp mūsų tas, kad jums 
akinių ten nedaužė, o man dau
žė, pažymėjo jis. 

Protesto akcija, kurios daly
viai prieš 3 vai. po pietų mėgino 
veržtis į Seimo rūmus, nors ir 
gerokai apmažėjusi, 5 vai. dar 
tesėsi. Tris dienas budėti pasi
ryžę akcijos dalyviai vis dar 
blokuoja visus įėjimus, įskai
tant metalinius vartus, skirian
čius Gedimino prospektą nuo 
Seimo rūmų kiemo. Policija pri
spausta prie įėjimų į Seimo rū
mus. 

Į protesto akciją žmones suve-
žusių autobusų virtinė nusidrie
kusi nuo Žvėryno iki pat Peda
goginio Instituto tilto. 

V. Havel — garbės daktaras 
Vilnius, balandžio 17 d. (Elta) 

— Trečiadienį Šv. Jonų bažny
čioje Čekijos prezidentui Vaclav 
Havel iškilmingai įteiktas Vil
niaus universiteto Garbės dak
taro diplomas, kuriame lotynų 
kalba rašoma, jog Čekijos prezi
dentui šis vardas suteikiamas 
už nuopelnus literatūrai, huma-
nistikai, laisvei ir demokratijai 
Rytų bei Vidurio Europoje. Pa
sak Vilniaus universiteto rekto
riaus prof. Rolando Pavilionio, 
Čekijos prezidento propaguo
jamos moralios politikos idėjos 
yra labai artimos universiteto 
bendruomenei, Lietuvos ir kitų 
Baltijos salių intelektualams. 

Priėmęs Garbės daktaro rega
lijas, Vaclav Havel pasakė kalbą. 
Dabar, demokratijai laimėjus 
šaltąjį karą su totali tarine sis
tema, kalbėjo Čekyos preziden
tas, mūsų laukia antrasis ne
lengvas uždavinys — laimėti ir 
t*itrq, greitai bei tvirtai sukurti 
naujus tarptautinius santykius. 
Per šešerius metus po komuniz
mo žlugimo šioje srityje pasiek
t a nedaug, tvirtino Vaclav Ha
vel. „O laikas eina ne mūsų 
naudai: jei demokratai nespės 

Konservatoriai priešinasi 
muitų didinimui 

Balandžio 2 d. su Tėvynės Sąjungos -Lietuvos Konservatorių) pirmininku Vytautu Landsbergiu 
lankydamasis Kaure, konservatorių valdybos pirmininkas Gediminas Vagnorius savivaldybės 
salėje pristatė visuomenei konservatorių ekonominės politikos gaires. Jis pabrėžė, kad svarbiau
sias programos tikslas — sugražinti -inkai pirkėjus, tvarkyti šalies ūkį, remiantis klasikiniais 
ekonominio reguliavimo svertais Anot V. Landsbergio, Tėvynės Sąjunga siūlo dabartinę trumpa
regišką ekonominę politiką pakeisti perspektyvine, kurios iš bėgių jau niekada neišstumtų bet 
kuri vėliau ateinanti politine jėga. 

Nuotr. E. Katino „Kauno dienoje" 

Politikai baiminasi 
spekuliacijų dėl taikos 

palaikymo misijos 
reikalingumo 

sukurti naujos ir prasmingos 
tvarkos, ją pradės kurti kiti — na
cionalistai, populistai, maži ir 
dideli diktatoriai, senosios tvar
kos bičiuliai, o mes liksime ap
stulbę, įspėjo Čekijos preziden
tas. 

Šiuolaikinei Europai, ir ne tik 
Europai, iškilo vienas svarbiau
sių istorinių uždavinių: natūra
liai, gerbiant laisvą tautų valią, 
remiantis lygiateisio bendradar
biavimo principu, taip sutvar
kyti politinius savo santykius, 
kad tie didieji ir galingieji jau 
niekada negalėtų lemti mažes
niųjų ir silpnesniųjų likimo, jų 
neatsiklausę, kalbėjo Havel. 

Vilniaus universiteto Sv. Jo
nų bažnyčioje vykusioje ceremo
nijoje dalyvavo Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
Lietuvoje akredituoti užsienio 
diplomatai, Seimo, vyriausybės 
nariai, visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų rektoriai, Lietuvos in
telektualinio elito atstovai. 

Šv. Jonų bažnyčioje surengta 
Vilniaus universitetui padova
notų Vaclav Havel knygų paro
da. V. Havel yra keturioliktasis 
Vilniaus universiteto Garbės 

Vi ln ius , balandžio 18 d. 
(AGEP-BNS) - Seimo Naciona
linio saugumo komitetas kitą 
savaitę ketina išklausyti Kraš
to apsaugos ministerijos ir Lie
tuvos kariuomenės pareigūnų 
ataskaitą apie Lietuvos taikos 
įvedėjų būrio LITPLA-4 Bosni
joje misiją, žuvus lietuviui tai
kos įvedėjui, korespondentui 
pasakė komiteto pirmininkas 
Arvydas Ivaškevič ius . J i s 
pažymėjo, kad anksčiau, tuome
tinėje Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijoje žuvus Dani
jos kariui, šios šalies parlamen
to gynybos ir užsienio reikalų 
komitetų posėdžiuose buvo labai 
rimtai diskutuojama dėl Dani
jos karių dalyvavimo misijoje 
ateities. 

Lietuvos politikai reiškia 
užuojautą žuvusiojo Lietuvos 
karininko, vyresniojo leitenan
to Normundo Valterio artimie
siems ir pabrėžia, kad Lietuvos 
kariai Bosnijoje išsaugo tūks
tančių gyventoju gyvybes. „Tai 
garbinga kario mirtis. Kario, 
kuris su kitais atlieka labai 
svarbią misiją", korespondentui 
sakė Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Gediminas Kirkilas. 

Seimo opozicijos vadas Vy
tautas Landsbergis pabrėžė, kad 
taiką Bosnijoje ginantys Lie
tuvos kariai „savimi užstoja 
civilius gyventojus arba kovos 
draugus nuo mirties pavojaus". 
Jis pažymėjo, kad tokios aukos 
yra neišvengiamos įvairių tautų 
kariams dalyvaujant taikos įve
dime. „Lietuvis karys atidavė 
savo gyvybę už kitus žmones", 
pažymėjo Vytautas Landsber
gis. 

Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Gricius negali patei 
sinti nė vienos mirties, tačiau 
• 

daktaras. Ankstesniais metais 
šis vardas buvo suteiktas Pra 
hos Karolio universiteto rėkto 
riui Zdenekui Češkai. 

pabrėžė, kad Lietuvos kariai 
būdam; Bosnijoje „išgelbsti 
tūkstančių žmonių gyvybes". 

„Artimieji, kuriems reikia pa-

noriški pareiškimai. 
Vytautas Landsbergis taip pat 

neatmetė galimybės, kad „Sei
me kils kokia nors veidmainin
ga banga tarp tų (Seimo narių), 
kurie apskritai nori, kad Lietu
va izoliuotųsi nuo Europos". 

LDDP frakcijos seniūnas 
Gediminas Kirkilas pažymėjo, 
kad reikia mąstyti plačiau. 
„Lietuvai ne tas pats, kas vyks-

Vilnius, balandžio 18 d. — 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon
servator ia i ) k e t v i r t a d i e n į 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
ragina vyriausybę atsisakyti 
plano padidinti muitų mokes
čius importuojamoms prekėms, 
„neva ginant vidaus rinką". 
„Užuot atstačiusi vietos ga
mintojų interesus atitinkančią 
monetarinę politiką ir stab
džiusi lito nuvertėjimą, vyriau
sybė imasi vien t ik administra
cinėmis priemonėmis reguliuoti 
šalies tarptaut inę prekybą", 
rašoma konservatorių valdybos 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus pasirašytame pareiškime. 

„Šios administracinės prie
monės — tarptaut inę prekybą 
slopinantys muitų mokesčiai — 
pakenks šalyje veikiančioms 
įmonėms, nes mūsų prekėms, 
ypač pertekliniams pieno ir 
mėsos produktams, uždarys var
tus patekti į užsienio rinkas, 
pirmiausia į Vidurio ir Rytų 
Europą, stabdys mums naudin
gą įstojimą į Europos Sąjungą, 
padidins maisto prekių kainas 
mūsų šalyje, sumažins jų kon-
kurentingumą, taip pat paska
tins kontrabandą ir kitokį nusi
kalstamumą", rašoma pareiški
me. 

„Dėl j au dvejus metus besi
tęsiančio faktiško lito vertės 
(perkamosios galios) nusmukdy-

mo, esant fiksuotam jo keitimo 
santykiui, yra dirbtinai nupi
ginamos importines prekės ir 
padidinami Lietuvoje gamina 
mų prekių gamybos kaštai. Taip 
valdžiai remiant užsienio įmo
nių produkciją, mūsų kraštas 
bereikalingai patiria milijar
dinius nuostolius, stabdomos in
vesticijos, žmonės netenka dar
bo ir pajamų, nes daugelis šalyje 
veikiančių įmonių nebegali 
parduoti produkcijos ne tik 
užsienyje, bet ir vidaus rinkoje. 
Tie nuostoliai dar labiau padi
dės dėl eksporto ir importo apy
vartos sumažėjimo vyriausybei 
padidinus muitų mokesčius". 

„Tėvynės Sąjunga ragina Lie
tuvos Respublikos vyriausybę 
nedelsiant atsisakyti akivaiz
džiai nenaudingų, pavojingų 
eksperimentavimų su muitų 
mokesčių didinimu. Vietoj to 
kviečiame laikytis tarptautinių 
susitarimų ir kuo greičiau pasi
rašyti laisvos prekybos sutartis 
su Čekija bei kitomis CEFTA 
(Centrinės Europos Laisvos 
Prekybos Asociacijos) šalimis. 
Būtina kuo greičiau a tkur t i 
Lietuvos Banko, kaip centrinio 
ša l ies banko, funkcijas i r 
įprastomis monetarinėmis prie
monėmis ginti vidaus rinką", 
baigiamas Tėvynės Sąjungos 
pareiškimas. 

Bosnijoje žuvęs lietuvis buvo 
iš pirmojo LITPLA būrio 

reikšti užuojautą, gali didžiųo- ta kituose Europos kraštuose, 
tis, kad vyresnysis leitenantas nes tai, kas kartais vyksta ir toli 
Normundas Valteris žuvo siek- nuo Lietuvos, atsiliepia visiems 
damas taikos ir ramybės Euro- mūsų valstybės procesams", sa-
poje', pažymėjo A. Gricius. Ket- kė G. Kirkilas. Apgailestau-
virtadienį spaudos konferencijo- damas dėl lietuvio karininko 
je jis sakė bijąs, kad „tam tikros mirties, Kirkilas pabrėžė esąs 
pol itinės jėgos pradės išnaudoti įsitikinęs, kad misija reikalinga 
šią mirtį, teigdami, jog misija ir kad nebuvo padaryta klaida, 
nieko Lietuvai neduoda" Pasak siunčiant Lietuvos karius į Bos-
A. Griciaus, ta i būtų negera- niją. 

Linkevičius: Lietuvio žuvimas 
nepakeis ryžto dalyvauti 
Europos taikos misijoje 

V i l n i u s , balandžio 18 d. 
< AGEP) — Krašto apsaugos mi
nistras Lina- Linkevičius pa
reiškė, kad lietuvio taikos įve
dėjo žuvimas Bosnijoje nepakeis 
Lietuvos ryžto jungt is į Vakarų 
saugumo struktūras ir dalyvavi
mo taiką įvedime buvusioje Ju
goslavijoje. ..Mūsų pozicijos 
pakeitimas reikštų nepagarbą 
žuvusio kario gyvenimui ir jo 
aukai" , sakė ministras, žurna
listams komentuodamas vyres
niojo leitenanto Normundo Val
terio žuvimą 

Pasak ministro Linkevičiaus, 
Lietuvos vyr 'usybė ir savano
riai kariai, vykę į buvusiąją 
Jugoslaviją, -avokė, kad, daly
vaudami Eur "jos taikos įgyven
dinime, kart ; dalijasi ir rizika. 
„Tačiau šie ž< <ižiai mums skam
bėjo abstrakčiai, ir net neįta-
rėm, kad taip greitai teks su
vokti jų p r a s i ę " , sakė L. Lin
kevičius. 

Normundo Valterio artimie
siems bus išmokėta kompensa
ciją, kuri p r ygs vienuolikos 
metų atlyginimams, kuriuos jis 
gaudavo Bosnijoje. Tai sudaro 
765,000 litų. kurie turi būti 
sumokėti sep'vnių dienų laiko

tarpy nuo formalumų sutvarky
mo. 

Žuvęs karininkas bus palai
dotas valstybės lėšomis, jo 
palaikus iš Bosnijos greičiausiai 
parskraidins Danijos karinės 
pajėgos. Krašto apsaugos minis
terijos atstovai ketvirtadienį 
aplankys karininko motiną ir nevedęs 
išsiaiškins, kur ji pageidauja Krašto 
palaidoti sūnų. 

Vi ln ius , balandžio 18 d. 
(AGEP) — Trečiadienį Bosnijo
je žuvęs Lie tuvos būr io 
LITPLA-4 vyr. leitenantas Nor
mundas Valteris, 23 m., buvo 
vienas pirmųjų taikos palai 
kytojų iš Lietuvos. Nuo vasario 
mėnesio j is tarnavo 32 lietuvių 
taikos įvedėjų būryje Danijos 
bataliono sudėtyje. 

1991 m. baigęs Baisogalos 
vidurinę mokyklą, jis metus tar
navo Krašto apsaugos minis
terijos „Gelež in io v i l ko" 
batalione, vėliau dvejus metus 
studijavo Karo akademijoje, ku
rią baigęs gavo leitenanto laips
nį. Tuoj po akademijos baigimo 
N. Valteris 1994 m. rugpjūčio 
mėnesį išvyko į pirmąją Lie
tuvos taikos palaikytojų misiją 
į Kroatiją su būriu LITPLA-1. 
Tuomet išvykdamas jis sakė, 
kad nori įgyti naujų žinių ir 
patirties, tarnaudamas kartu su 
Vakarų šalių kariais. 

Žuvęs karininkas gimė Latvi
jos Tukumo mieste. Latvijoje 
tebegyvena jo tėvas, motina 
gyvena Šeduvoje, Radviliškio 
rajone. Normudas Valteris buvo 

Oras Lietuvoje 
V i l n i u s , balandžio 18 d. 

(AGEP) — Šią savaitę Lietuvo
je buvo saulėta, šilta ir sausa. 
Dienomis buvo apie 12 laipsnių 
Celsijaus (54 F), naktimis apie 
0 C (32 F). Artimiausiomis die
nomis pranašaujamas dar šiltes
nis oras — dienomis bus iki 17 
C. (63 F). 

Pamaryje potvynio vandenys 
užliejo apie dešimt kaimų. 
Kelias Šilutė-Rusnė yra po 30 
cm (12 colių) vandens sluoksniu. 
Prieš kelias dienas pamaryje 
žuvo trys žmonės. Jie ketino 
plaukti žvejoti, tačiau valtis ap
virto ir žmonės žuvo potvynio 
vandens sūkuriuose. Kitose Lie
tuvos upėse taip pat pakilo van-

apsaugos ministras 
Linas Linkevičius nusiuntė 
užuojautas žuvusio Lietuvos 
karininko artimiesiems ir Da
nijos gynybos ministrui Hans 
Haekkerup. 

Bosnijoje žuvusį Lietuvos 
taikos įvedėją Normundą Val
terį p r e z i d e n t a s Algi rdas 

duo, tačiau tokio potvynio, ko
kio buvo tikimasi, jau nebus. 
Saulė i r sausas oras išgarino 
sniegą. 

Penktadienį Vilniuje baigėsi 
šildymo sezonas. Šildymas bus 
išjungtas pramonės įmonėse, 
organizacijose, gyvenamuosiuo
se namuose, mokymo, gydymo 
ir vaikų įstaigose. Užbaigti 
šildymo sezoną nuspręsta, nes 
tris paras iš eilės vidutinė lauko 
temperatūra buvo 8 C (46 F) 
laipsniai šilumos. 

Brazauskas apdovanojo Vyčio 
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu. 
Kaip rašoma ketvirtadienį pasi
rašytame prezidento dekrete, 
vyresnysis leitenantas Nor
mundas Valteris apdovanotas 
po mirties „už pasiaukojimą ir 
narsą, vykdant NATO taikos 
įgyvendinimo misiją buvusioje 
Jugoslavijoje". 

Lenkija padovanojo 
Lietuvai 

malūnsparnių 
V i l n i u s , balandžio 18 d. 

(AGEP) — Lenkijos kariuomenė 
padovanojo šešis malūnspar
nius Mi-2 Lietuvos karinėms 
oro pajėgoms. Oficiali labdaros 
perdavimo ceremonija įvyko 
ketvirtadienį Panevėžio rajono 
Pajuostės aviacijos bazėje. Prieš 
metus Lietuvos ir Lenkijos gy
nybos ministrai pasirašė sutartį 
dėl ginkluotės ir karinės tech
nikos perdavimo Lietuvai. Ja^i 
gauta ginklų ir įrangos sausu^ 
mos daliniams, laukiama radio
lokacijos įrenginių. 

Lenkų dovanoti malūnspar
niai iš karto bus nuskraidinti į 
Panevėžio Karaliaus Mindaugo 
motorizuota pėstininkų bata
lioną. Čia jau dešimt dienų 
vyksta bendri JAV ir Lietuvos 
karo lakūnų mokymai Ameri
kiečiai ir lietuviai desanti 
ninkai surengs parodomąją šuo
lių su parašiutais programa 

KALENDORIUS 

Balandž io 20 d.: Marcijonas, 
Zenonas, Agnė, Goštautas. Laz-
donė. 

Ba landž io 21 d.: Trečias 
Velykų sekmadienis. Anselmas, 
Amalija, Molgedas, Argela. 

Balandžio 22 d.: Soteras. Ka
jus, Leonidas, Oportūna. Neru-
na. 

Ba landž io 23 d.: Šv. Jurgis, 
antrasis Lietuvos globėjas (mirė 
303 m) ; Adalbertas, Vaitiekus. 
Daugaudas. Vygailė. 

mtm m m 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Ka ro l i na Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

PRISIMINTAS 
A.A. DR. JUOZAS GIRNIUS 

Ateitininkų federacija Čika
goje ir Lietuvių Fronto Bičiuliai 
š.m. balandžio 14 d. Jaun imo 
centre suruošė paminėjimą filo
sofui dr. Juozui Girniui , miru
siam 1994 m. rugsėjo 13 d. 

Ar pats velionis būtų mėgęs 
tokio pobūdžio minėjimą? Gal ir 
ne. Kiek teko tą dieną apie jį 
i šg i r s t i , t a i buvo k u k l u s , 
blaivaus proto, darbštus, teisus, 
principingas, pareigingas, min
ties ir rašto žmogus. 

Jo našlė Ona Girniuvienė tei
gė, kad velionis nebuvo orato
rius ir gal neprakt iškas kas
dieniniuose rūpesčiuose. J i s 
primindavo, kad vien praeit imi 
didžiuotis nepakanka. Šis minė
jimas sudarė progą jį pažinu
siems bei iš tolo per jo raš tus su 
juo susipažinusiems, jį prisimin
ti ir pagerbti, dalyvaujant jo 
našlei Onai, sūnui dr. Sauliui 
kitiems jo šeimos na r i ams bei 
kolegoms ir Ateit ininkų federa
cijos idėjos draugams. Minėjimo 
dalyviams buvo pr iminta , kad 
rimtu svarstymu reikia ruoštis 
rimtai veiklai. Pris iminėme ką 
velionis rašė apie lietuviškumą, 
tautiškumą, kalbą, nutaut imą, 
kultūrą. Tai buvo dvasią labai 
keliantis minėjimas. 

Šv. Miš ios 

Minėjimas prasidėjo šv. Mišio-
mis Jaunimo centro koplyčioje. 
Tos dienos skai tymai visiems 
pažįstami — apie apaštalą Tomą 
(Dvynį) netikėlį. Šv. Mišias 
aukojęs kun. dr. Kęstut is Tri
makas priminė, kad žmogus 
pergyvena tikėjimo ir netikėji
mo dilemą. A . a. dr. Girnius tai 
svarstė. Netikėjimas y r a akli-
gatvė, bet ir t ikėjimas nėra vi
siškai lengvas. Tikėjimas nėra 
įmanomas be suklupimo su mal
da. Žmogus be Dievo yra vieni
šas, bet žmogus su Dievu tur i 
uždavinių. Jų svarbiausias — 
būti žmogiškais vieni kitiems. 

A.a. dr. Juozo Girniaus gy
venimas buvo pilnas akademi
nio darbo ir svarstybų apie 
religinius, tau t i škumo ir trem
ties klausimus. Minėjimas tą 
aiškiai iškėlė. 

Dr. Aldonos Vasi l iauskienės 
praneš imas 

Po Juozo Baužio ir Marijos 
Remienės atidarymo žodžių, dr. 
Aldona Vasil iauskienė buvo 
kviečiama apibūdinti velionį 
savo pranešime „Dr. Juozas Gir
nius ir Lietuva". 

Prelegentė buvo pradėjusi 
studijuoti muziką, o vėliau 
perėjo į istoriją Vilniaus u-tete, 
kur ji parašė savo disertaciją ir 
buvo mokslinė bendradarbė. 
Lietuvoje atgaivintoje Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijoje 
yra Istorijos Mokslų Sekcijos 
pirmininkė. Prelegentė pateikė 
labai išsamų pranešimą „Dr. 
Juozas Girnius ir Lietuva", 
įžangoje, paskaitininke pasida
lino nuomone, kad Lietuvos 
istorijos kryžių kelias pakilo, 
nes kelp doras ir tyras asmeny
bes kaip velionį, arkivyskupą 
Mečislovą Reinj. prof. Juozą 
Eretą, prof Praną Dovydaitį, 
kun Stasį Ylą ir kitus. Išgir 
dome apie jauną Juozą Girnių, 
augusį daugiavaikėje ūkininkų 
šeimoje Jo tėvas, buvęs karys, 
turėjo sunkiai dirbti, kad galėtų 

išlaikyti šeimą. Nors tėvai labai 
gerbė mokslą, vyriausias sūnus 
Juozas pats turėjo studijuoti 
gimnazijos įstojimo egzami
nams, pats turėjo vėliau rasti 
šalpos ir stipendijų savo studi
joms. Gimnaziją baigė būdamas 
17 metų. J is augo labai dva
singoje šeimoje —jo senelis buvo 
ilgametis zakristijonas, o brolis 
Kazimieras vėliau tapo kunigu. 
Juozas Girnius rado savo vietą 
ateitininkuose nuo pat gimnazi
jos laikų. Paskai t ininke tai 
pabrėžė, bet labiau paryškino 
velionio akademinius pasieki
mus ir darbą. J is turėjo aukštų 
reikalavimų iš studentų (Visvy
das rašė, jog jis nemėgo si mul lo
jančių studentų)* Vėliau, kai 
redagavo, Aidus", jis išprašyda
vo vieno straipsnio per metus iš 
jaunų akademikų. Jo kruopštus 
ir moksliškas darbas ta ip pat 
atsispindėjo darbuose redaguo
jant „Lietuvių enciklopediją" 
kaip vienas pagrindinių redak
to r ių i r 15 metų „ A i d ų " 
redagavime, jo knygų rašyme, jo 
kruopštus Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos filosofijos 
sekcijos darbų surinkimu, jo 
pilnaties pranešimuose suvaži-
muose ir daug kitų darbų. Retas 
atsi t ikimas, kad žmogus gali 
matyti savo gyvenimo darbų 
vaisių sukaupimą,bet taip buvo 
a.a. dr. Girniui, nes jau 1990 m. 
kalbėjo apie jo raštų ir darbų 
sukaupimą. J is parašė įvadinį 
žodį ir ras ta i buvo su juo 
derinami. 

Filosofijos prof. K ę s t u t i s 
Skrupskelis yra sakęs, kad a.a. 
dr. Girnius jam buvo ka ip „bi
čiuliška adata" , raginanti ver
tingai ir r imtai dirbti. Kai kas 
anais laikais priekaištaudavo 
Juozui Girniui dėl jo pasukto 
veido Lietuvon. Tačiau jo visas 
darbas, ilgesys, meilė ir skaus
mas buvo Lietuvai. Ant jo kapo 
Lietuvoje (kurioje j i s buvo 
palaidotas), yra parašyta „Ne
galėjęs gyventi Lietuvoje, j is jai 
dirbo". J i s Amerikoje neįsiliejo 
ir neištirpo kaip kai kurie iš
eiviai. J is vis turėjo vilties grįžti 
į Lietuva, kurią aplankė 1975, 
1978 ir 1992 metais. Studentai 
susipažino su a.a. Juozo Gir
niaus darbais bendrabučiuose 
kai Lietuvoje jie pasklido Juozo 
Alaušiaus slapyvardžiu parašyti 
darbai apie nutautėjimo pro
blemas — jo darbai, pagal pre
legentę, žadino sąmonę ir viltį. 

Onos Girniuvienės 
prisiminimai 

Velionio našlė Ona Girniuvie
nė kalbėjo apie filosofo kasdie
ninį gyvenimą ir rūpesčius. Ją 
dr. Aldona Vasiliauskienė pava
dino „gerąja dvasia namuose", 
nes ja i t eko rūp in t i s kas
dieniniais namų ir finansų rū
pesčiais. Pokario laikais velio
nis mokė lietuviškose gimnazi
jose Vokietijos stovyklose, o 
atvykęs Amerikon, dirbo sun
kius fizinius darbus. 

Nors velionis turėjo nuomonę 
ir savo teisę gynė atkakliai , jo 
l inkimas tolerancijai gal prasi
dėjo gimnazijoje, kai priklausė 
ateit ininkų korporacijai „Ac-
t ivi tas". J i s galėjo būti karšto 
būdo, nemėgo gražbilystės. 
Savo vaikuose puoselėjo moks
lą ir platų akiratį bei pomėgį 
kultūrai — jis su jais lankydavo 
muziejus, aptarė skai tomas 

A.a. filosofo dr. Juozo Girniaus minėjimo Čikagoje dalis rengėjų ir paskaitininke i i Lietuvos. 
Iš k. — Jonas Kučenas, Juozas Baužys, dr. Petras Kisielius, svečias i i Lietuvos, paskaitininke 
dr. Aldona Vasiliauskienė ir Jonas Kavaliūnas. 

knygas. Skirtingos pažiūros jo 
draugystės nekliudė. Jis rū
pestingai kaupė lietuviškas 
knygas ir jautėsi kaip svečias, 
ne dalyvis, JAV gyvenime, nors 
Bostone išgyveno 44 metus. Kai 
kada jis susilaukė kritikos iš 
kitų už ryšių palaikymą su 
Lietuvos mokslininkais — jį 
pravardžiavo „klierikalu fa
šistu". Jis vis įtemptai dirbo, 
nes jo pomėgis buvo patarti, 
dirbti ir planuoti. 

Velionio sūnus dr. Saulius 
Girnius, atvykęs iš Prahos, kur 
jis dabar gyvena ir dirba, teigė, 
kad velionis buvo geras tėvas. 
Visi trys jo sūnūs įsigijo aukštus 
mokslo laipsnius ir yra aktyvūs 
lietuviškame visuomeniniame 
ir moksliniame gyvenime. Tai 
gražus paveldėjimas iš jų tėvo. 

Juozo Polikaičio žodžiai 

Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis prisiminė ve
lionio žodžius jam pradedant 
savo kadenciją Ateitininkų fede
racijos vado pareigose nuo 
1963-67 metų): „Ateitininkų 
idealų tarnu ateinu". J is jautė, 
kad vadas atspindi ką lemia 
visa organizacija. A. a. Juozas 
Girnius buvo ateitininkas nuo 
gimnazijos laikų. J i s pergyveno 
ateitininkų uždarymą, slaptą 
veikla. Už ateitininkišką veiklą 
jis laikinai buvo pasalintas iš 
gimnazijos. Jis redagavo savo 
kuopos laikraštėlį. Studentu 
būdamas veikė pirma „Activi-
tas", o vėliau „Šatrijos" kor
poracijose. Jis buvo vienas 
Ateitininkų Religinio sudrauga-
vimo vieneto steigėjų ir veiklos 
ramsčių. J is buvo Studentų 
Ateitininkų sąjungos sekreto
rius Vytauto Didžiojo u-tete, 
buvo Ateitininkų tarybos narys 
ir vėliau Federacijos vadas. Jis 
kalbėjo Ateitininkų Kongresuo
se, rašė Kongresų leidiniuose. 
Juozas Girnius jau nuo 1960 m. 
rūpinosi ateitininkų akademikų 
dingimu iš ateitininkiškos ir 
visuomeninės veiklos. Jis ra
gino visiems rasti kas žmogiškai 
vertinga, buvo neramios dvasios 
žmogus, o ne vado. A.a. Juozas 
Girniaus vadovavimo laiku -
Vatikano Antrojo suvažiavimas 
įvykęs tuo pačiu metu kaip Sep
tintasis Ateitininkų kongresas). 
Dvyliktajame Kongrese Vilniu
je rūpinomės tais pačiais rūpes
čiais, turėjome panašių aimanų, 
kaip ir anksčiau. Ne aimanose 
matome savo vertę, bet tikro 
rūpesčio ir prasmingoje veiklo
je. Mūsų uždaviniai, tai teisingo 
sprendimo. Juozas Polikaitis 
sakė, kad esame dėkingi a.a. 
Juozui Girniui ne tik už ketve-
ris Federacijai vadovavimo me
tus, bet už visus jo darbus. 

Raitų ištraukos ir muzika 

Aktorė Audrė Budrytė paskai
tė ištraukas iš velionio veikalų. 
Prisiminėme, kad kultūrinis ak
tyvumas, tai, kas vertingai 
kuriama ne Šiai dienai, o atei
čiai. Jeigu ką išliekamo kuria
me, kuriame ne t ik sau, o visai 
tautai Skaitiniai buvo aktualūs 
„trupiniai" šio filosofo gilių 
minčių. Turbūt ne vienas salėje 

sėdintis buvo skaitęs įvairius 
filosofo darbus, nes jais vado
vaujantis subrendo Lietuvoje 
gimusi karta , jais vadovaujan
tis augo jau užjūryje gimusi ir 
augusi lietuvių inteligentų 
karta. 

Muzika paįvairino minėjimo 
rimtį. Rima Polikaitytė fleito 
melodijomis padarė įvadą ir 
pabaigą iš Juozo Girniaus dar
bų. Dr. J . Girnių pagerbti, 
Dariaus Polikaičio vadovau
jamas oktetas jausmingai pa
dainavo t r is dainas. Patriotui 
Dainininkų eilėse jauni ateiti
ninkai, kurie ideologiniuose 
ateitininkų kursuose tikriausiai 
mokėsi ateitininkų filosofo Juo
zo Girniaus žodžius, girdėjo jo 
mintis Ateitininkų Kongresų 
šūkiuose. 

Pagerbimas baigtas „Lietuva 
brangi". Ateitininkų Federaci
jos ir Lietuvių Fronto bičiulių 
ruoštas minėjimas, nors ilgokas, 
suteikė dalyviams progą prisi
mint i šį svarbų asmenį, jį 
pagerbti vieni kitų ir jo šeimos 
akivaizdoje. Aa. Juozo Girniaus 
darbų bei k n , j ų parodėlė, nuo
traukos iš jo gyvenimo ir 1995 
m. perlaidojimo apeigų Lietuvo
je, vaišės, gausi publika — tai 
pagerbimo minėjimo fonas. 

Idealistų maža, o pats filosofas 
gyveno savo žodžiais. „At
virumas laikui, ištikimybė idea
lui" . Reikia tikėti, kad tikras 
filosofo pagerbimas, glūdi jo 
raštų ir darbų skaityme, svar
styme, citavime. Je i jo žodžiai 
gyvens ir bus įgyvendinami, tai 
bus didžiausia pagarba, kurią 
galime jam parodyti. , 

Ramunė Kubiliūtė 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
D«w»ąQ|<j l l | -

faAun VAK. IRMAMOJI 
I i . S«*e), O.D.4. 

2O0 t . C M M t M . 

Kab. (21 •) 920-1432 
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DR. V. J. VASAITIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

4917 W. 03 S t , Burbai*, IL 
Tai. 709-423-9114 
Valandos susitarus 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tai. 700 S U 1800 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak M . 
W—tchoator, N 40153 

Tai. 700-591-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SRMYS, M.D.~ 
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312-734-7700 

DR. KSNNfTH J . YERKES 
DR. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuotatda 

4007 W 59 St. Ghicago. IL 
Tai. 312.734-8994 

4707 S Gitoert. LaGrangs. IL 
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Namu 7M-201-3772 

DR. PETRAS ŽUOSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kitomis dienomis — susitarus 

M O K Y T O J Ų 
A T E I T O O N K Ų 

K O R P O R A C I J A 
„Kauno mokytojai nusprendė 

įkurti savarankišką mokytojų 
ateitininkų korporaciją, įsi
jungiančią į Lietuvos ateiti
ninkų federaciją per ateitininkų 
sendraugių sąjungą". Taip rašo 
Rasa Žemaitaitienė „Dienovidy
je", 1996 m. kovo 15 dienos lai
doje. 

Steigiamasis susi r inkimas 
įvyko š.m. sausio mėnesį Ši
lainių koplyčioje, dalyvaujant 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkui V. Abraičiui, Ateitinin
kų sendraugių sąjungos pirmi
ninkui V. Rasteniui ir kt. Kor
poracija pasivadinusi „Šviesa", 
jungia daugiau negu 20 moky
tojų. Numatytos veikimo gairės, 
kurios padėtų įgyvendinti svar
biausią tikslą: ugdyti išsila
vinusią asmenybe, suvokiančią 
savo religinį, tautinį ir pilietinį 
tapatumą. 

Vasario 16-osios minėjimas, 
surengtas Kaune, Marijonų vie
nuolyno patalpose, buvo jau pir
mas korporacijos suruoštas ren
ginys. Suvažiavo daug jaunuo
lių ir vaikų iš Kauno, Šiaulių 
kuopų. Žinoma, jaunimui dau
giausia patiko eisena su vėlia
vomis. 

Mokytojai pastebėjo jaunimo 
norą priklausyti SAVAI grupei. 
Taip pat mokytojai numato gali
mybes šiose grupėse paveikti 
jauno žmogaus vystymąsi. Pa 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ng<», akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 n. South, East Suttos 

UthuaiHan Plaza Ct. 
at CaNfornla Avo. 
CMcago, IL 60629 

(312 r471-8142 
Kalbamo Hotuviakal 

• + • + • + + • + • • 

MOLY CROSS FAMILY 
MEMCAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
CMcago, IL 90916, 

(312)-22S-0995 

Kak. 312-738-4477 
Oea. 700-214 0047 arba 700-240-4581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
4444 to. Putoafcl Read 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

19999 Waat Ava., Ortantf Park 
709-340-9100 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. BUOMUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

-127 01. 
• 00433 

Tai. •1S-723-1SS4 
7494 W. CaSaąa Dr. 

Patoa Hilanto. IL 40443 
Tat. 744-341-4010 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0390 9. PeOarto Hoad 
fatJaaį • •• • • • * • 

Tai. (700) 009-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
$E**OS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
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DRAUGO prenumerata 

metams 
JAV $9600 
Kanadoje ir kitur (L'.S.) $110.00 
T U šeštadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Užsakant i Lietuva 
(Air cargo) $100.00 
Tik Šeštadienio laida $65.00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

H metų 3 mėn. 
$66.00 $36.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $3500 

$55 00 

$250.000 
$86 00 

Vyriausia redaktore Danutė Bindokiene 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

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

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

stebėta, kad darbas su atei
t ininkais tik ypatingomis pro
gomis a r savaitgaliais nėra pa
kankamas. Ypač pastebimas 
įvairių sektų smarkus veiki
mas, gali jaunuolį paveikti 
bloga krypt imi , nes j aunas 
žmogus ne visada gali padaryti 
teisingą sprendimą. 

Mokytojai, arčiau pažindami 
vaikus, y ra pajėgus ieškoti 
naujų vaikų ir jaunimo veiklos 
galimybių. Dar anksti spręsti 
kokie bus rezultatai ateitininkų 
„ Š v i e s o s " korporacijos jų 
suplanuotiems darbams, užsie
nyje gyvenantys ateitininkai 

džiaugiamės, kad ieškoma nau 
jų veiklos būdų. Visi žinome, 
kad jaunam žmogui yra lengva, 
kada jam sudaroma galimybė 
kur nors veikti ir priklausyti. 

Karolina Kubilienė 

l i ta i i t7 t t . Lesiem, a. aeeso 
PriMeuso Palos Communrty Hosprtąl 

S*<w Cross Hosprtąl 
Valandos psosl susitarimą 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

SS46 S. RatJsM M . 
Tai. 312-SM-28S2 

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

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

Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, D M , ».C. 
4447 W. 103 St., Oafc Lawn, IL 

Pirmas apyt su Northmrestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai tusstarlpsul 
(kalbėti angliškai) tai. 704-422-S2M 

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

3*00 * U tt. Tel. (708) 4224181 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7v v . antrd 12 30-3v.pp 
trocd uždaryta, ketvd 1 • 3 v. p p 
penktd ir sestd 9 v r • 12 v p p. 

DAUA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA'' 

79T9 W. ITIat 
Tinley Para, IL 60477 

(700) 014-0471 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVtČIUS 
JOKŠA 

0441 S. Pulaskl Rd., CMcago, IL 
SkJSV 700-422-7807. K 

Kai). (1-312) 902-022*1 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3000 HloMand Ave., St*. 201 
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės) 
Dosmera Grove, IL 00515 

Tat. 700-000-3113 
Valandos susitarus -

DR. VILIJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Nartam, tol. 700-504-0400 

OfMaavto*. IL 00459 
Valandos pagal susitarimą 

8132 S. Kedate Ave., i 
(312) 778 8881 arba (312) l 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
OentH Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago, H. 
Tai. (312) 470-2112 

952S S 79th Ave . Hickory HrHs. IL 
Tai. (700) 904-4101 

Valandos pagal susitarimą 

TaLaaaliiato ir S S (TOS) 441-4104 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Sa. 500h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
Išskyrus tres Sėst 12 iki 4 v p p 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 tcnatai St , VtMHunt, K 00120 

704-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais .r savar>oahaw tet 780034-1120 

SURENDER LAL, MO 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 S Kedzie. Chicago. IL 60662 
Tai. 312-434-2113 

Hoty Cross Physician Centr 
6064 S Archer. Chicago. IL 90838 

Tat. 312-044-4144 
Valandos pagal susitarimą 

Kak. tol. (311) 471-3300 
VIDAS J . NBMICKAS. M.D 
KARDIOLOGAS - ŠIROIES LIGOS 

7711 S. KaSato Ava., 
M. 00002 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PMUNSKIS, MO 

TC1I1M DALLAS PRUNSKlS. MO 
CMcaae 312-729 0000 

East Oundee 047-022-1212 
McHency 019-303-0509 

Cardtoc Otaonols, Ltd. 
9132 S. Kadeto Ava. 
CMcaoo, IL 00020 
Tai. 312430-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 4. Mato St. 

Mattoaaon, IL 00443 
Tai. 704-7444433 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREHCIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•095 t. rtoberis Rd., Hickory Hess. H. 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (704) 5444095 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. Kasteto 

Vai antr 2-Ą V. p p ir ketv 2-5 v p p 
Sestd pagal susitarimą 

Kabineto tol. 312-774-2400 
tvaalą tol. 700-444-0445 

EDMUNDAS VTŽMA9, M.D., 9.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
4109 S. Archer Ava. (prie Austirt) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 509-7744 

ARAS ŽUOSA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
* » © 0 * eMHt^fflefef* MtjMlCfial C# t l to> f 

1020 I . Oaston Ava.. State 310 
HapenMe IL 00003 
Tel. 700-527-0000 

Valandos pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

DIEVAS ARTI IR TAMSOJE 
Tiek iv. Petras, savo pirmame 

pamoksle po Jėzaus mirties ir 
prisikėlimo, tiek ir pats Jėzus, 
kelyje sutikęs du mokinius, 
bekeliaujančius i Emausą, pa
brėžė, kad Mesijas — Išgany
tojas turėjo kentėti. Kaip paste
bi kun. Carroll Stuhlmueller šio 
sekmadienio skaitinių komen
taruose, anot Petro (Apd. 2:14, 
22-28), Jėzaus kančia ir mirtis 
įvyko „Dievo valios sprendimu 
bei numatymu". Paties Jėzaus 
*****i«i šiuo atžvilgiu buvo dar 
stipresni: „Argi Mesijas ne
turėjo viso to iškentėti ir įženg
ti į savo garbę?" Ir tuomet Jė
zus „aiškino jiems, kas visuose 
Raituose apie jį pasakyta", 
„pradėjęs nuo Mozės ir primin
damas visus pranašus", kad jie 
pagaliau suprastų, kad jis iš 
tikrųjų turėjo kentėti. Ir vėliau 
tą vakarą, pasirodęs vienuo
likai, jis vėl tą mintį pakartojo 
(Luko 24:46). 

Matyt, kad Šventasis Raštas 
nelabai aiškiai kalbėjo apie ža
damąjį Mesiją, jei pats Jėzus tu
rėjo savo mokiniams aiškinti 
„visa, kas Raštuose apie jį pa
rašyta". Skaitytojas paprastai 
gali pasirinkti, ką nori skaityti 
ir ko nenori, ir dėl to dažnai 
nepastebi pačių svarbiausių 
dalykų. Bet, pažymi kun. Stuhl
mueller, dar svarbiau tai, jog 
reikėjo paties Jėzaus gyvenimo, 
kančios ir mirties pavyzdžio, 
kad Šv. Rašto tekstai būtų tei
singai suprasti. Be Jėzaus pa
vyzdžio galėjo atrodyti, kad Šv. 
Rašto mintys buvo grynai teo
retiška galimybė, poetiški įvaiz
džiai ar net atmestini, klai
dingai atrodantys, rašiniai. Bet, 
įvykus Jėzaus mirčiai ir prisi
kėlimui, išryškėjo visų Dievo 
apreikštųjų rastų tėkmė iš 
giliausios senovės ir Dievo 
planas žmonijai į tolimiausią 
ateitį. Reikėjo Jėzaus mirties ir 
prisikėlimo dar ir dėl to, jog 
būtų aišku, kad Dievas iš tik
rųjų norėjo pasakyti tai, ką pa
sakė Šv. Rašto žodžiais. 

Sunkiausia turbūt patikėti 
Šventraščio žodžiais, kuriuose 
rašoma, kam arti mūsų yra Die
vas. Pavyzdžiui, 138 (139) psal
mėje psalmistas rašo: „Ištyręs 
esi mane, Dieve, pažįsti, žinai, 
kada sėdu, keliuosi Iš tolo matai, 
ką galvoju... tau žinomi visi ma
no takeliai, ...Kur aš pasislėpsiu 
nuo tavo dvasios, kur nuo tavo 
veido pabėgsiu?... Jei tarčiau: 
tamsybės, apsiauskit, ir šviesa 
aplinkui mane naktim tepa virs
ta, — tai ir tamsybės — tau ne 
tamsybės, tau naktį šviesu 
lygiai dieną". Anot psalmisto, 
Dievas yra net tamsoje, kuri Šv. 
Rašte simbolizuoja smurtą, nuo
dėmę ir supriešinimą. Dėl tos 
priežasties psalmės pabaigoje 
prašoma, kad Dievas sunaikin
tų „bedievį ir žudiką". Atrodo, 
kad, jei Dievas yra taip arti net 

blogio, jis tą blogį galėtų čia pat 
ir sunaikinti. Ir, jei tokia Dievo 
kova su blogiu atrodo paslap
tinga, psalmistas džiaugiasi šia 
paslaptim: net pati tamsa Die
vui nėra tamsa. 

Visame Šv. Rašte Dievas yra 
čia pat — net ten, kur yra nuo
dėmė ir mirtis. Šiai tikėjimo 
įžvalgai paskirta visa Jobo 
knyga. Jobas, nors pats apei
giniai „suteptas" dėl odos ligos, 
vis vien savo skundą kreipia tie
siog Dievui, ir Dievas jam apsi
reiškia, ne pergalingai ištrauk
damas iš kančios, o pačioje kan
čioje, jam grumiantis su blogiu, 
būdamas prie Jobo ir duodamas 
jam supratimą. 

Tad toks ir Kristus apsireiškia 
dviem Jėzaus mokiniams, ke
liaujantiems į Emausą (Luko 
24:13-25) — tuo pačiu bendrau
damas su jais jų nusivylime ir 
abejonėse, jų nutarime palikti 
Jeruzalę ir joje sudužusias viltis 
apie Mesijo pergalę. Jėzus visiš
kai pritapo prie šių dviejų mo
kinių, ėjo su jais žingsnis į žings
nį, suprasdamas visus jų jaus
mus. Toks buvo ir Senojo Tes
tamento neregimasis Dievas — 
nematomas, nes jis taip neįtikė
tinai arti. 

Pirmiausia Jėzus atidžiai iš
klausė šių dviejų mokinių. Ir tik 
tuomet tarė: „Argi Mesijas ne
turėjo viso to iškentėti, kad 
įžengtų j savo garbę?" Ir pridėjo 
nekantrumo gaidelę: „0, jūs 
neišmanėliai! Kokios nerangios 
jūsų širdys tikėti tuo, ką yra pa
skelbę pranašai!" Dievas tačiau 
jau iš giliausios senovės bend
rauja su „neišmanėliais" žmo
nėmis ir žino, kaip ilgai žmogui 
trunka ką nors suprasti bei iš
mokti. Dėl to ir Jėzus kantriai 
aiškina Šv. Raštą, pradėdamas 
Moze (mūsų vadinamas pirmą
sias penkias Šv. Rašto knygas 
— penkiaknygę), tęsdamas su 
pranašų knygomis ir baigdamas 
žydų vadinamomis Raštų kny
gomis (mūsų vadinamomis Iš
minties knygomis, tarp kurių 
yra psalmės). 

Jėzaus gyvenimas, mirtis ir 
prisikėlimas parodo, kaip visi 
Dievo veikimo žmonėse istorijos 
įvykiai — tiek džiaugsmo ir gar
bės momentai, tiek tragedijos, 
nelaimės, tiek tamsumo, tiek ir 
išminties pasireiškimai — 
sudaro visumą paslaptingame 
Dievo plane. Ir, anot Šv. Petro 
laiško (1Pt 1:17-21), tai pasiekta 
ne „nykstančiais turtais... bet 
brangiuoju Kristaus krauju... 
Todėl mūsų tikėjimas bei viltis 
kyla į Dievą". 

Aldona Zailskaitė 

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS IR JAV 

LB KOMISIJA PRADĖJO 
DARBA 

LIUDA RUGIENIENE 

• 1963 m. birželio 21 d. kard. 
Giovanni Battista Montini buvo 
išrinktas popiežiumi po popie
žiaus Jono XXIII mirties. Jis 
pasirinko Pauliaus VI vardą. 

1995 m. sausio 26 dieną buvo 
padarytas Lietuvos Respublikos 
Seimo nutarimas sudaryti bend
rą Komisįją su JAV Lietuvių 
Bendruomene. Užtruko beveik 
metai laiko iki Komisįja pradėjo 
savo darbą. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybai reikėjo 
nustatyti JAV LB atstovavimui 
taisykles ir išrinkti atstovus. 
Taryba tai įvykdė jau praeitais 
metais spalio mėnesį. Tik 
tuomet atstovai galėjo pradėti 
planuoti pirmąjį susitikimą. 
1996 metais kovo 18 dieną Lie
tuvoje Seimo rūmuose prasidėjo 
Komisijos posėdžiai, kurie tęsėsi 
iki kovo 22 d. Dirbta ištisą 
savaitę. Kai kurias dienas buvo 
posėdžiauta net po dešimtį 
valandų. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovai (visi Tarybos nariai) 
Krašto valdybos pirmininkė Re
gina Narušienė, buvęs Krašto 
valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas, Michigano apygardos 
pirmininkė Liuda Rugienienė, 
Juozas Ardys ir Donatas Skučas 
Lietuvoje susitikome jau šešta
dienį, kovo 16 dieną, ir pradė
jome ruoštis posėdžiams. 
Reikėjo peržiūrėti Komisijos 
darbo reglamentą, kuris turėjo 
būti priimtas pačiame pirma
jame posėdyje. Reglamentas LR 
Seimo atstovų ir LB narių buvo 
svarstomas jau keletą mėnesių, 
tačiau dar vis atsirado pataisų. 
Džiaugėmės, kad savaitės dar
bui buvo sustatyta aiški ir 
konkreti darbotvarkė, nes, 
vykdami čia, nežinojome kiek 
Komisijai laiko galės skirti 
Seimo atstovai, o jiems reikėjo 
savo pareigas eiti Seime ir kitus 
įpareigojimus atlikti. Tuo metu, 
kai Seimo atstovai negalėjo 
Komisijoje konkrečiai dirbti, 
mums buvo sudaryta įvairūs 
susitikimai ministerijose, su 
spaudos atstovais.; Lais
valaikiams laiko buvo tik pie
tavimo metu. 

Šeštadienį vakare įvyko susi
pažinimas su Komisuos Seimo 
atstovais Trakuose, kur LR Sei
mas turi atostogų namus. Pa
kelėse vingiavo sukasti apledė
jusio sniego kalnai, o kai kur 
keliai, ypač kaime, buvo vos vos 
pravažiuojami. Šįmet Lietuvoje 
žiema ilga ir šalta, tačiau iš
vyka į gamtą buvo tikrai malo
ni. Sekmadienį visus pradžiu
gino saulė. Visi penki sutarėme 
drauge eiti į Arkikatedroje 
aukojamas šv. Mišias. Kaip tik 
tuo metu buvo suma. Arkika
tedra pilnutėlė žmonių. Kaip ir 
daugelyje Lietuvos bažnyčių, 
maža suolų, o suma netrumpa. 
Nuovargį užmiršome, klausy
dami įdomaus pamokslo, gražių 

ir įspūdingų choro giedojimų bei 
besigėrėdami nuostabia Ar
kikatedros aplinka. Kai ry
tojaus dieną Seimo narė konser
vatorė Nijolė Ambrazaitytė pa
siūlė Komisijai nueiti išklausyti 
šv. Mišių, tuoj pat pastebėta: 
„Mes tai jau padarėme sekma
dienį", įdomu, kad šią pastabą 
išspausdino „Lietuvos rytas" 
kovo 19 dieną. Vėl posėdžia
vome iki pavakarės, o vakare 
buvome pakviesti Lietuvos ope
ros ir baleto teatro vadovybės ir 
Lietuvos kariuomenės vado
vybės į Giuseppe Verdi operą 
„Traviata". Dalis šio spektaklio 
pelno buvo skiriama Lietuvos 
kariuomenei, todėl bilietai buvo 
beveik visi išparduoti. Dalyvavo 
labai daug kariškių su savo 
šeimomis, Jie nuolatos sveikino 
atsargos pulkininką Donatą 
Skučą, kuris į Lietuvą atvyko 
jau sausio mėn. ir padeda Lietu
vos kariuomenei, kartu atliko ir 
Komisįjoe posėdžiams paruošia
muosius darbus. 

Man asmeniškai išvyka į ope
rą užsibaigė nelabai gerai, nes, 
sugrįžus į daugiaaukštį pastatą, 
giminaitės butą, kuriame bu
vau apsistojusi, radau ne
veikiantį ke l tuvą. Užlipti 
reikėjo į keturioliktą aukštą. 
Lipti nebūtų jau taip sunku, 
tačiau tik pirmuose tryuose 
aukštuose buvo šviesa, o kitus 
vienuolika reikėjo lipti tamsoje, 
pasilaikant pasieniais. Gerai, 
kad laiptinėje niekas nemiegojo, 
aš jų neišgąsdinau ir jie manęs. 
Taigi jau nuo pat primųjų dienų 
pajutau' sunkią žmonių gyve
nimo būklę, ypač šią žiemą, 
kada šiluma ne tik brangi, bet 
ir butai nėra gerai apšildomi, 
nors langai ir durys uždarinėti, 
ne taip.kaip buvo prieš metus. 
Kai pernai paklausiau: „Kodėl 
ž.tmą visą dieną paliekate 
atidarytus langus?" Man 
atsakė: „Čia mokama iš bend
rų pinigų, iš valdžios". 

Pirmadienį, prieš pradedant 
posėdžius ir dalyvaujant spau
dos atstovams, buvo susitikta su 
Seimo pirmininku Česlovu 
Juršėnu. Jis savo sveikinimo 
žodyje paprašė Komisiją pareng
ti pareiškimo projektą dėl Rusi
jos Valstybės Durnos sprendimo 
atgaivinti Sovietų Sąjungą. 
Kalbėjo keli Komisuos nariai. 
Pirmininkas Donatas Skučas 
Česlovui Juršėnui įteikė knygą 
„JAV Lietuvių Bendruomenės 
trys dešimtmečiai". Toliau 
posėdžiavome Trečiuose Seimo 
rūmuose penktajame aukšte. 
Regina Narušienė paprašė, kad 
darbas būtų pradedamas invo-
kacija. Tuo metu Seime dva
sininko nebuvo. Juozas Ardys 

visų vardu paprašė Dievo 
malonės. Sutarta, kad ateityje 
Komisija į savo darbotvarkę 
visuomet įtrauks invokaciją. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
atstovais Komisijoje yra Lietu
vos centro sąjungos Romualdas 
Ozolas, Lietuvių tautininkų 
sąjungos Mečislovas Treinys, 
Lietuvos demokratų partijos 
Saulius Pečeliūnas, Lietuvos 
demokratinės darbo partijos 
Everistas Raišuotis, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
Ignacas Uždavinys, Lietuvos 
socialdemokratų partijos Aloy
zas Sakalas, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
Balys Gajauskas, Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatoriai) 
Nijolė Ambrazaitytė, Lietuvos 
valstiečių partijos Albinas Vaiž-
mužis. Pirmininkai buvo jau iš 
anksto išrinkti. Seimo atstovai 
iš savo tarpo išsirinko Everistą 
Raišuoti, o JAV LB atstovai — 
Donatą Skučą. 

Svarstant Lietuvos Respub
likos Seimo ir Amerikos (JAV) 
Lietuvių Bendruomnės atstovų 
komisijos reglamentą, buvo 
greit susitarta, nes, kaip aukš
čiau minėta, daug ruoštasi iš 
anksto. Svarbiausias regla
mento punktas yra tas, kad 
„sprendimus Komisija priima 
posėdyje dalyvaujančių narių 
bendru sutarimu". Taip pat 
buvo sutarta, kad „Komisija 
ruošia pranešimus Lietuvos 
Respublikos Seimui, rengia 
pasiūlymus ir įstatymų pro
jektus, juos teikia Lietuvos Res
publikos Seimo frakcijoms ir 
komitetams, JAV LB Tarybos 
prezidiumui ir JAV LB Krašto 
valdybai. Į Komisijos posėdžius 
konsultacijų ir informacijos 
tikslu gali būti kviečiami Lietu
vos Respublikos Vyriausybės, 
ministerijų, kitų valstybės, ir 
visuomeninių institucijų at
stovai, JAV LB Tarybos prezi
diumo ir Krašto valdybos pirmi
ninkai ar jų atstovai, ekspertai 
iš Lietuvos^JAV ir kitų kraštų". 
Taip pat susitarta, kad „Komisi
jos nariai turi teisę Lietuvoje 
rinkti ir gauti informaciją su jos 
veikla susijusiais klausimais, 
neprieštaraujant Lietuvos Res
publikos įstatymų nustatytai 
tvarkai" ir „Komisijos nariai 
gauna pranešimus apie Komisi
jos priimtų nutarimų vykdy
mą". Komisija posėdžiuose 
vadovausis reglamentu, o kitais 
atvejais remsis JAV Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimų 
vedimo taisyklėmis. 

(Bus daugiau) 

Danutė Bindokienė 

Idealai tebegyvi 

„McDONALD'S" VILNIUJE 

Gegužės pabaigoje Vilniuje, 
šalia geležinkelio stoties, bus 
atidarytas „McDonald's" res
toranas. JAV susivienijimas 
„McDonald's", kurio vardu 90 
pasaulio šalių vadinama beveik 
19,000 restoranų, j Lietuvos 
rinką atėjo vėliau negu į Estiją 
ar Latviją. Vis dėlto atstovybė 
Baltijos šalyse įsikurs Vilniuje. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

Karo sūkurių iš savo gimtojo krašto išplėšti, 
apleidome savo namus visai netikėtai ir nepasiruošę il

gai kelionei. Jeigu mums kas būtų pasakęs, kad išvykę 
nebesugrįšime be kelių ar keliolikos metų, arba jei kas 
būtų pranašavęs, kad, karui pasibaigus, mes ne 
beturėsime galimybių sugrįžti namo, būtumėm nepa
tikėję. Tačiau, jeigu toks pranašavimas būtų įtikinęs, 
greičiausiai būtumėm labai gerai apsigalvoję, ką daryti. 
Juk niekam mintis neatėjo, kad įvyks tai, kas po karo 
įvyko. Mūsų supratimu, karas už kelių mėnesių turėjo 
baigtis, tada vėl galėsime sugrįžti į savąjį, laisvą kraštą, 
į savo namus. 

Karas baigėsi, Vokietija buvo priversta kapituliuo
ti. Tačiau tuomet niekam neatėjo mntis, kad Vakarų 
valstybes leistų save apgaudinėti. Išėjo kitaip. Stalinas 
buvo gudresnis ui Churcillį ir už Rooseveltą. Apie rusų 
užimtų teritorijų šiandieninę padėtį visi žinome. Todėl 
ir suprantama, kodėl šimtai tūkstančių benamių po karo 
atsisakė grįžti namo, kol šitokia padėtis tęsis. 

Didieji pasaulio politikieriai, karui pasibaigus, šitiems 
namo negrįžtantiems žmonėms išrado naują pavadini-

Į: „Displaced Persona", sutrumpintai tariant DP. Ap

sakymas, kad žmogus yra DP, arba išvietintas asmuo, 
politikieriams buvo labai patogus, nes žodis DP, 
nenusako nei išvietinimo priežasties, nei jo kaltininko. 

Dypukų vargai 

Nematydami galimybės grįžti, benamiai „Dievo 
paukšteliai" (DP) iš Vokietijos važiavo toliau į platųjį 
pasaulį. Žiūrėdami atgal į saulėtekio rytus, ilgėjomės 
ir verkėme, bet vis tiek važiavome toliau. Važiavome 
todėl, kad mus vertė badas. Per ketverius karo matus 
mūsų išbadėję kūnai reikalavo maisto. Norėjome vii so
čiai pavalgę dirbti, kurti, apsistoti ir gyventi kaip 
žmonės. 

Žiūrėdamas atgal į anuos vargingus pokario matus, 
šiandien beveik ir pats nebegaliu suprasti, kaip 
gyvenome ir kaip dar gyvi išlikome. Po karo su stirna 
patekau į didelę benamių stovyklą Spakenberg, netoli 
Hamburgo. Mus tada maitino Jungtinių Tautų Šalpos 
organizacija „UNNRA". Tuomet dainai pagalvodavau, 
ar dar kada sulauksiu dienos, kad iki soties galėčiau 
pavalgyti bent baltos duonos su uogiene. 

Neturėdamas ko veikti stovykloje, 1946 m. kasdien 
traukiniu važiuodavau į Hamburgą, kur lankiau Pra
kybos mokyklą. Kadangi stovyklos gyventojai buvo mai
tinami iš bendro katilo, tai jie vokiškų maisto kortelių 
neturėjo, nors pasitaikė ir išimčių. Turi kortelę, ar 
neturi, bet, išbuvęs per dieną mokykloje, išalksti. Be kor
telių vokiškose valgyklose buvo galima gauti tik lėkite 

Organizacijos — kaip žmonės: 
gimsta, gyvuoja, i lgainiui 
kažkaip lieka antrinėje vietoje 
ir pagaliau išnyksta. Tačiau 
savo klestėjimo viršūnėje jos su
vaidina svarbų vaidmenį, at
lieka darbus, reikšmingus ne 
tik savo nariams, bet ir plačiajai 
visuomenei, ir tautai. 

Laiko būvyje vienminčiai 
žmonės telkiasi į naujus sambū
rius, o ilgamečiai veikėjai, nors 
labai stropiai pasireiškę ir 
sukrovę vertingą palikimą savo 
tautai, paliekami tik praeities 
puslapiuose arba vos retkar
čiais, ypatingų sukakčių proga, 
plačiau paminimi. Bet tai yra 
didelė klaida, kuria turėtume 
atsikratyti ir per greitai 
„nenurašyti" į nuostolius or
ganizacijų, šiandien nepra
radusių savo pirminių idealų, 
nors gal kiek mažiau pasireiš
kiančių. Viena tokių — Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
federacija, neseniai — balandžio 
17 d. — šventusi 90 metų gyva
vimo sukaktį. Sakome gyva
vimo, nes federacija toli gražu 
nėra mirusi, tik šiuo metu šiek 
tiek nustelbta veiklesniųjų. 

ALRK federacijos sukaktį ver
ta paminėti „Drauge" (tai jau 
padarė kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC, balandžo 18 d. 
laidoje), nes ir jos steigėjai, ir 
patys ryškiausi veikėjai buvo 
tampriai susieti su šiuo dien
raščiu. Pvz., kunigai V. Viz
girda, A. Kaupas, A. Milukas, 
F. Kemėšis — „Draugo" steigė
jai, pirmieji redaktoriai, jo 
krikščioniškos linijos-minties 
puoselėtojai; Leonardas Šimu
tis, kun. Pranas Garšva — 
ilgamečiai ir daug nusipelnę 
„Draugo" redaktoriai, ir 
daugybė kitų. įkurta 1906 m. 
balandžio 17 d. Wilkts Barre, 
PA, įvykusiame Amerikos lietu
vių kongrese, ALRKF turėjo 
tikslą — kaip tautiniai kultūri
nė organizacija — vienyti lietu
vius katalikus, koordinuoti jų 
veiklą ir palaikyti ryšius su 
Amerikos katalikų organizaci
jomis, ALRKF šių tikslų laikėsi, 
jungdama Amerikos lietuvių 
katalikiškas organizacijas, 
draugijas, sambūrius, buvo 
tarytum jų pagrindinė ašis, iš 
kurios į visas puses spinduliavo 
katalikiška, lietuviška, lab
daros veikla. Po šio centro spar
nu glaudėsi Romos Katalikų su
sivienijimas Amerikoje, ALRK 
moterų sąjunga, Ateitininkų 
federacija, Lietuvos vyčiai, 
Vargonininkų sąjunga ir kitos, 
stambesnės bei smulkesnės or
ganizacijos. 

Galbūt šiandien kai kam pato
gu pamiršti, kad ALRKF inicia
tyva 1914 m. buvo suorganizuo
ta Amerikos Lietuvių taryba, o 
jai daug metų pirmininkavo, iš 
ALRKF atėjęs, Leonardas Ši
mutis. Šios federacijos pastan

gomis 1943 m. pradėtas organi
zuoti BALFas, dar anksčiau, 
1914 m., įsteigtas Tautos fon
das, iki 1920 m. surinkęs vieną 
milijoną dolerių lietuvių ir 
Lietuvos re ika lams . Prisi
minkime, kiek ilgai dabarti
niam Lietuvių fondui, kurį šiuo 
metu laikome labai sėkmingu 
pinigų teikėju, truko surinkti 
pirmąjį milijoną, kiek daug 
pastangų deda Draugo fondo 
darbuotojai, kad kaip nors pa
vyktų sukaupti milijoninį kapi
talą, kuris užtikrintų dienraščio 
leidimą ateičiai, o anais laikais, 
kai dolerio vertė buvo kita, su
rinkti milijoną — tikrai milži
niškas pasiekimas. 

ALRKF žymiųjų veikėjų są
raše yra pavardės, kurios labai 
reikšmingos tiek Amerikos, tiek 
Lietuvos mūsų tautiečių gyve
nime: P. Būčys, prel. P. Juras, 
prel. J. Balkūnas, J. B. Laučka, 
St. Pieža, L. Šimutis, A. Ma
sionis, A. Rudis, kun. Pr. Garš
va, K. Kleiva, dr. A. Darnusis..., 
o atliktų darbų eilė tokia ilga, 
kad, ją minint, nežinia nuo ko 
pradėti, nei kada baigti. Ypač 
daug pasidarbuota, garsinant 
Lietuvos vardą tarptautiniu 
mastu po Pirmojo pasaulinio 
karo, kai mūsų tėvynei buvo 
gyvybiškai svarbus užsienio di
džiųjų valstybių pritarimas, sie
kiant nepriklausomybės, ir jos 
pripažinimas po 1918 m. vasario 
16 d. Tuomet nemunais plaukė 
parama ir į Lietuvą: nuo karo 
nukentėjus iems , šv ie t imui , 
kultūrai, pavergto Vilniaus 
krašto žmonėms ir Vilniui va
duoti sąjungai, o taip pat visur, 
kur tik pagalbos reikėjo. 

Kas dvejus metus vis kituose 
Amerikos miestuose rengia
muose ALRKF kongresuose bu
vo daromi nutarimai, kaip 
veiksmingiau įgyvendinti orga
nizacijos tikslus, skatinant ka-
talikišką-lietuvišką veiklą, auk
lėjant jaunimą (ALRKF globoja 
ir visiems žinomą lietuviško 
jaunimo ir vyresniųjų atgaivos 
kampelį — Dainavos stovyk
lavietę) , še lp iant pagalbos 
reikalingus. Po Antrojo pasau
linio karo į JAV iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje atvykus 
tūkstančiams lietuvių, daug 
veiklių šviesuolių jungėsi į 
ALRKF gretas. Gaila, kad per 
pastaruosius šešerius ar kiek 
daugiau metų nedaug girdime 
apie šią organizaciją, tarytum ji 
jau mums nebeaktuali. Reikia 
tikėtis, kad, bent 90 metų su
kaktį švenčiant, ALRKF vėl 
pradės labiau reikštis, o tuo 
turėtų susirūpinti jos sudėtyje 
esančios ir dar tebegyvuojančios 
organizacijos. Niekas nedrįstų 
abejoti, kad ALRK federacijos 
idealai bei puoselėtos vertybės 
šiuo metu yra ypač reikalingos 
ir mums čia, ir tėvynėje. 

sriubos, be tirKių ir be riebalų. Dažnai po pamokų užei
damas ton pačion valgyklon, susipažinau su vienu pada
vėju. Jis sutiko, kad vieton maisto kortelės atkarpos jam 
duočiau žalią, nevirtą bulvę. Taip po to ir darydavau. 
Kai padavėjas iš kitų restorano lankytojų kirpdavo 
kuponus, jis iš manęs gaudavo vieną didesnę arba dvi 
mažesnes nevirtas bulves ir porą markių priedo. Tada 
jis man mielai šalia lėkštės sriubos atnešdavo virusių 
bulvių porcįją. 

Laikas bėgo. Pagerėjimo nei pasaulio politikoje, nei 
mūsų vargingų „dypukų" padėtyje nematyti. Viengun 
giai vyrai ir kurie nemjojo rizikos patekti kalėjiman, pra
dėjo imtis verslo, aišku, juodojoj rinkoj. Tokie 
„vaizbūnai" parveždavo į stovyklą silkių iš Balti
jos pajūrio miestų — Luebeck, Haffkrug arba tiesiog iš 
pat žvejų kaimelių prie Baltijos. Silkes išmainydavo į 
cigaretes, kavą arba šokoladą, kurį stovyklos gyventojai 
retkarčiais gaudavo. Netrukus pas tokius spekuliantus 
buvo galima gauti visko. Siūlydavo jie ne tik silkių, bet 
ir mėsos bei kitokių maisto produktų. Atrodė, kad jiems 
nieko netrūko. Pražydo juodoji rinka Vokietijoje, kaip 

virusas, kur tik karo išvarginto krašto gyventojai užmez
ga ryšius su okupacine kariuomene. 

Eiliniai stovyklos gyventojai, kurie bijojo rizikos ar
ba nesugebėjo spekuliuoti, vaikščiodavo iš mūsų sto
vyklos per vokiečių ūkius palei Elbės upę, siūlydami 
mainais savo paskutinius, iš Lietuvos atsivežtus, rūbus 

ar kokią dar užsilikusią brangenybę — žiedą, laikrodį. 
Bet dažniausiai eidavome po kaimus su kavos dėžute 
arba pokeliu amerikietiškų cigarečių, tikėdamiesi už 
juos gauti bent kelis obuolius vaikams arba saujelę miltų 
blynams. 

Atsimenu kartą ir aš vaikščiojau visą popietę nuo 
vieno ūkininko pas kitą, ieškodamas kvietinių miltų. 
Tai buvo 1947 metais, kelias dienas prieš Velykas. 
Žmona man padavė savo dar apynaujį paltą, pasiūtą iš 
vokiškos, kariškos medžiagos. Iškeisk, sako, į kelis 
svarus kvietinių miltų, kad galėčiau vaikams Velykų 
pyrago iškepti. 

Išvaikščiojau visą Elbės pakraštį vienoje ir kitoje 
upės pusėje kelių kilometrų ruože, bet nieko nelaimėjau 
Vienur prie kiemo priėjęs randu užrašą „Vorsicht, Bis-
siger Hund" ir girdžiu šuns urzgimą už vartų. Kitur var
tai užrakinti. Dar kitur nei šuns, nei užraktų, bet už 
tai piktas vokietis suurzgia: 

— Jokių mainų su valkatomis užsieniečiais nedarau. 
Pradėjus temti, pasukau atgal į Spakenbergo stovyk

los link. Žinojau, kad miško pakraštyje yra kumetynas. 
Nutariau dar ten užeiti. Pereitą vasarą, rinkdamas 
šakas ir rudenį grybaudamas, susipažinau su viena 
kumečių šeima. Tie žmonės irgi pabėgėliai, vokiečiai iš 
lenkų užimtos vakarų Prūsijos teritorijos. Jie, kaip ir 
mes dypukai, labai vargingai gyveno. 

(Bus daugiau) 
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KONFERENCIJA 
„JAUNIMO AUKLĖJIMO 

PROBLEMOS" 
Po šešerių Lietuvos nepriklau

somybes metų mūsų nebegali
ma pavadinti t au t a , tik 
da inomis liudijusia savo 
revoliuciją. Deja. mūsų dabar
t ies dienos dažnai išaušta, 
atsinešdamos daugiau proble
mų, nei jų sprendimų. Dideli 
susirūpinimą kelia ir tie. kurių 
rankose krašto ateitis — mūsų 
jaunimas. Jų. taip pat kaip ir 
mūsų. neaplenkia nūdienos vi
suomenės bėdos Mes. vyresnioji 
kar ta , negalime nesuprasti, jog 
esame už tai atsakingi ir iš 
dalies del to kalti. Ir nuo mūsų. 
kuriančių XX amžiaus pabaigos 
Lietuvą, priklauso, kokia tė
vynė bus XXI amžiuje. Tas kraš
tas, kurį statys mūsų vaikai. 

Apie tai 1996 m. kovo 23 d. 
Vilniuje. Mokytojų namuose. 
Vilniaus miesto tarybos Krikš
čionių demokratu frakcijos, 
Lietuvos Katalikių moterų są
jungos ir Vilniaus miesto savi
valdybės suorganizuotoje kon
ferencijoje ..Jaunimo auklėjimo 
problemos" savo mintimis dali
nosi valdžios atstovai, kunigai, 
pedagogai ir žurnalistai. Kon
ferenciją maldele atidarė Lietu
vos Katalikių moterų sąjungos 
dvasios tėvas, monsinjoras J. 
Antanavičius. Buvo uždegta ir 
konferencijos žvakutė, simbo
lizavusi dalyviu norą ir ryžtą 
neužsimerkti prieš jaunimo 
problemas, bet jas vertinti ir 
spręsti. O įvairialypės jaunimo 
problemos negali būti išspręstos 

vien pedagogų ir tėvų jėgomis. 
Tai visos visuomenės užduotis. 

Lietuvių Vyskupų konferenci
jos sekretorius kun. Gintaras 
Grušas kalbėjo apie visapusiš
kos asmenybes auklėjimo svar
bą. Jis teigė, jog mūsų užduotis 
yra atskleisti jaunimui tas ver
tybes, kurios žmogų daro doru. 
laisvu 'plačiąja ta žodžio 
prasme) piliečiu. Prelegentas 
akcentavo jaunimo vadovu svar
bą ir teigė, kad jauniesiems 
svarbu turėti ne tik tikslą bet 
ir mokėti jo siekti. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto direktorius prof. Zig
mas Zinkevičius, primines gar
bingą, savęs praeityje nemenki
nusios, lietuvių tautos praeitį, 
pasakojo susirinkusiems apie 
rašytines lietuvių kalbos pra
džią, pabrėždamas, jog mūsų 
kalba senesnė, nei mes dažnai 
manome. 

Lietuvių Katalikių moterų 
sąjungos vicepirmininke E.V. 
Žaidiene. apžvelgusi šeimos, 
mokyklos, mokytojo užduotis ir 
pareigas formuojant jaunąją 
kartą, iškeie žmogaus santykio 
su žmogumi svarbą. Kokioje for
moje jis bebūtu: ar tai ryšio tarp 
tėvų ir vaikų, mokytojo ir moki
nio, visuomenės ir mokyklos, ar 
dvasiniu vertybių su kasdieni
niu gyvenimu. Prelegentė krei
pėsi į susirinkusius skatindama 
kiekvieną mūsų pažvelgti į save 
ir pradėti nuo savęs, ir žengti tą 
žingsnį, nors ir patį mažiausią, 

VIDMANTO BARTULIO „PAMOKA" 
Šių metų balandžio 9 ir 10 d. 

Vilniuje, sausakimšoje Vals
tybinio akademinio dramos te
a t ro mažojoje salėje, buvo ro
doma Vidmanto Bartulio opera 
„Pamoka" (pagal to paties pa
vadinimo Eugene Ionesco pjese). 
kurią pastatė Kaune susikūręs 
„Menų sambūris", vadovau
jamas vieno žymiausių Lietuvos 
aktorių. Valentino Masalskio. 
Tokį didelį susidomėjimą šukele 
..nutrūktgalviškas'" sumany
mas, apie kurį jau spėjo pa
sklisti garsas po operos prem
jeros kovo mėn. 14 d. Kauno 
Menininkų namuose. 

Lietuvoje labai vertinamas 
keturiasdešimt dvejų metu am 
žiaus kompozitorius Vidmantas 
Bartulis sukūrė šią operą 1993 
m . paakintas Vytauto Marijo-
šiaus fondo (Čikaga) 1992-95 m. 
skelbto vienaveiksmių lietuviš
ku operų konkurso. Jis laimėjo 
pagrindine 1,500 dol. vertės pre
mija Atviro^ Lietuvos fondo At
likėju meno 'Performing Arts> 
programa -lekianti skatinti 

menininkų ieškojimus, dinamiš
ką menų plėtote, kurti palankią 
naujovėms terpę, suteikė 2,700 
dol. paramą operos „Pamoka" 
pastatymui. Dar beveik kita 
tiek pridėjo Vytauto Marijo-
šiaus fondas. Taip buvo palai
kyta novatoriška, valstybės iki 
šiol neremto, „Menu sambūrio" 
iniciatyva. 

Lietuvos teatrai nelepina savo 
publikos eksperimentais, tad 
buvo suprantamas jos noras 
savo akimis pamatyti šiuolai
kines lietuviškos operos ir 
Eugene Ionesco pjesės „ken
taurą", kurį. be to. i sceną 
išvedė ne profesionalūs daini
ninkai. 0 dramos teatro aktoriai 
Valentinas Masalskis 'Mokyto
jas). Audronė Paškonytė (Moki
nė). Robertas Vaidotas (Tarnai
tė). Jiems scenoje talkina Nacio
nalinio simfoninio orkestro 
perkusistas Saulius Astrauskas, 
klavišinių instrumentų atlikė
jas, tarptautiniu konkursu lau
reatas Kazimieras Stonkus bei 
įrašas (garso operatorius — Ar-

Lietuvos kariuomenė įžengia į Vilnių 1939 m. spalio mėnesį. 

Pirm 
N'uotr 

savo artimo link. 
Vilniaus miesto tarybos Kul

tūros, švietimo ir sporto komi
teto pirmininko J. Volungevi
čiaus kalba skambėjo labai kon
krečiai. Išskyręs tris pagrin
dinius žmogų formuojančius 
faktorius — šeimą, mokyklą ir 
tikėjimą jis savo pranešime 
apžvelgė dabartinės švietimo 
sistemos trūkumus ir retoriškai 
kreipėsi į susirinkusius klaus
damas: ar prasminga deklaruoti 
švietimo prioritetą, jei tikrovė 
byloja visai ką kitą? Jei nau
juose Vilniaus miesto rajonuose 
dėl lėšų stokos nebaigiamos 
statyti lietuviškos mokyklos, jei 
jos nebegali priimti naujų mo
kinių, nes tektų dirbti trimis 
pamainomis, jei mokymo prie
mones pasenusios ir visiškai 
neatitinka šių dienų pedago
gikos reikalavimų. 

Lietuvos Respublikos Seimo 
narys A. Raškinis pasidžiaugė, 
jog ne vien pedagogams rūpi 
jaunimo auklėjimo klausimai, 
bet ir visuomenei, kuriai švie
timas atrodo esanti taip pat 
aktuali problema, tačiau masi
nės informacijos priemonės ski
ria per mažai dėmesio. 

Diskusijose pasisakiusi Savi
valdybių valdybos komisijos 
vyr. vadovė prevencijai R. 
Jurienė kalbėjo apie kiek liūd
nesnes jaunimo realijas. Ji ap
gailestavo, jog mes dažnai dar 
vis nesusimastom. girdėdami, 
kad Lietuvoje yra tūkstančiai 
mokyklinio amžiaus vaikų, ne
lankančiu mokyklų. Prelegentė 
pasakojo liūdnus vaikiško nusi
kaltimo pasaulio faktus. 

..Dienovidžio" vyr. redaktorė 
Aldona Žemaitytė kritikavo jau
nimo problemų opumo nesuvo
kiančią spaudą. Ji apgailestavo, 
jog Respublikos dienraščiai ne
prisideda prie jaunimo vertybių 
skales formavimo ir doro. sąmo
ningo piliečio ugdymo. 

Konferencijos organizatoriai 
ir dalyviai, atviru laišku kreip
damiesi į Lietuvos Respublikos 
Seimą ir vyriausybe, primygti
nai siūlė daugiau dėmesio skir
ti jaunimo auklėjimui, švieti
mui ir jaunosios kartos katali
kiškam vertybių hierarchijos 

noldas Akelaitis). Operą diri
guoja pats basakojis kompozi
torius, kaip ir likusieji penki 
atlikėjai, vilkintis ekstrava
gantiškai komiškus Jono Arči-
kausko sukurtus apdarus. (Be
je, trys iš čia minimu meninin
kų — Masalskis. Bartulis ir 
Arčikauskas — šiemet pelnė už 
ankstesnius spektaklius Kristo
foro statulėles, kasmet teikia
mas geriausiems Lietuvos sce
nos kūrėjams Tarptautinės Te
atro dienos proga). 

Kraupi ir komiška mirties pa
moka, pusantros valandos trun
kanti paradoksali siaubo studi-
ja -ukele kontroversiškus verti
ni mus. ir jau vien tai pagyvino 
gana ramius, polemikų štoko 
jančius. paprastai nesusitin
kančius teatralu ir muzikų pa
saulius Bet kokiu atveju. į 
nieką Lietuvoje nepanaši Vid-
Mi.inin Bartulio „Pamoka" yra 
• i M i k . 1 1 : 

Virginija Brnet i rne 

ŽYGIO Į VILNIŲ DALYVIAMS 
Lietuvos Atsargos karininkų 

sąjungos centro valdybos ir 
žurnalo „Kardas" redakcijos 
Lietuvoje bendru sutarimu, kad 
būtų neužmirštas ir reikiamai 
pažymėtas 1939-jų metų Lietu
vos kariuomenės istorinis žygis 
į Vilnių, kol dar tėvynėje ir 
išeivijoje yra gyvų šio žygio 
dalyvių, nutarė išleisti šio 
mums ir visai Lietuvai svarbaus 
ir džiaugsmingo įvykio, kuomet 
Vilniuje Gedimino kalne buvo 
iškelta didingai suplevėsavusi 
Lietuvos trispalvė vėliava, 
aprašymo knygą. 

Ryšium su tuo kreipiamasi j 
prieškarinės Lietuvos kariuo
menės visų laipsnių karius 
išeivijoje, dalyvavusius tame 
žygyje, savo prisiminimų apra
šymais ateiti į talką Lietuvos 
Atsargos karininką sąjungai ir 
„Kardo" redakcijai, numatytos 
istorinės knygos leidėjams. 

Prisiminimuose prašoma: 
1. Aprašyti kalbamą žygį — 

jam pasiruošimą, savo išgyve
nimus žygio metu, jausmus, 
įžengiant j Lietuvos sostinę 
Vilnių ir kitas bendras nuotai
kas, Vilniaus krašte bei Vil
niuje. 

2. Jei turima šio žygio nuo-

formavimui. Vakarop prelegen
ta i ir k lausytojai , išsakę 
savąsias ir praturtėję naujomis 
mintimis, padėkoję konferenci
jos organizatoriams, Lietuvos 
Katalikių moterų sąjungos pir
mininkei, Vilniaus miesto tary
bos narei G. Paliokienei ir ta
rybos nariui J. Volungevičiui, 
skirstėsi namo. 

E. V. Žaidiene 

traukų, prašoma jas prie pa
ruošto aprašymo pridėti; pagei
daujant jos galės būti grąžintos. 

3. Kam būtų sunkiau rastu 
medžiagą paruošti, galima ją 
gyvu žodžiu, garsinės juostelės 
kasetėje užrekorduoti, pagei
daujant ji gali būti grąžinama. 

4. Aprašymo apimtis — pusla
pių skaičius — neribojamas, pa
liekamas autoriaus nuožiūrai. 

5. Pageidaujama, kad paruoš
ta žygio aprašymo medžiaga bū
tų rašomąja mašinėle išspaus
dinta. 

6. Šio istorinio žygio į Vilnių 
raštiškai paruošta ar garsinėje 
juostelėje įkalbėta, knygai skir
ta, medžiaga LAK S-goje laukia
ma iki š.m. birželio 30 d. 

Paruoštą medžiagą tiesiogiai 
siųsti į Lietuvą „Kardas" redak
toriui dim. k p t Martinioniui, 
adresu: PO Box 1847,2043-Vil-
nius-43 ar LAKS Centro valdy
bos pareigūnui d im. mjr. J . 
Krakauskui, adresu: Jogailos 
g-vė 12-5, Vilnius 2001. Išeivi
joje - LKVS, .Ramovė" Centro 
valdybos pirmininkui dim. mjr. 
E. VengianskuL adresu: 9029 
Warren Woods Rd., Lakeside, 
MI49116, USA. Gauta medžia
ga bus persiųsta į Lietuvą. 

Tikintis, kad išeivijoje — JAV-
se, Kanadoje, Australijoje, Euro
poje ir kitur gyvenantieji prieš
karinės Lietuvos kariuomenės 
kariai, visų laipsnių karininkai, 
puskarininkiai ir LKVS „Ra
movė" nariai, šiai istorinei 
knygai savo prisiminimų me
džiaga ateis į talką, jų au
toriams iš anksto dėkojama. 

LKVS „Ramovė" 
centro va ldyba 
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American Travel Service 

š ią vasarą kviečiame keliauti s u mumis. 

901 

902 

903 

Lithuania and Latvia Jctvish Heritage 
gegužės 19-28 10 dienų kelionė 

Taste of Lithuania 
birželio 8-17 10 dienų kelionė 

13 dienų kelionė 

15 dienų kelionė 

Discover Lithuania 
liepos 7-19 

904 Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 

905 Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 15 dienų kelionė 

906 Imperial Splendora of Germany, 
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austria 
geg. 25-birž. 4 11 dienų kelionė 

907 Fjords of Norway 
rugsėjo 7-16 10 dienų kelionė 

908 Spain, Morocco & Portugal 
rugsėjo 13-29 17 dienų kelionė 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie , Evergreen Park, IL 60805-2325 

TeU 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

BALTIJOS KLUBAS WISCONSIN 
UNIVERSITETE 

Kovo 27 d. iš pavasario atos
togų sugrįžę University of Wis-
consin-Eau Claire (UWEC) stu
dentai buvo pakviesti į šeštųjų 
Baltįjos valstybių Nepriklau
somybės atkūrimo metinių pro
ga surengtą Baltijos klubo dis
kusiją „The Fall of the Soviet 
Union from the Baltic Perspec-
tive: Baltic Popular Movė-
ments". 

Klubo narės, istorijos magis
trante Ilze Stepina (Ryga, Lat
vija), politikos mokslų studentė 
Signe Rirdance (Jelgava, Latvi
ja) ir anglų literatūrą studijuo
janti Jurgita Baltrušaitytė (Ma
rijampolė, Lietuva) susirinku
siems klausytojams pateikė 
svarbiausius Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos istorijos faktus, 
išanalizavo nepriklausomybės 
atkūrimo priežastis bei eigą, 
pasidalino asmeniniais išgyve
nimais ekonominės blokados ir 
kruvinųjų 1991-ųjų sausio įvy
kių Lietuvoje bei Latvijoje 
metu. Renginį paįvairino gau
sūs studentų bei jų dėstytojų 
klausimai. Savo įspūdžiais teko 
pasidalinti ir amerikiečiams 

The Best to the Baltics! 

INTERNATIONAL 
9525 South 79* Avenue. Hfckory Hfc, IL 60457 

PHONE: 
FAX: 

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

1996 METAIS KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS 

Baltic Tnrasurcs 

M 

Lithuania in a Nutshell 
OBtšOat 

Aug.23 $1717 

Christian Pilgrimage 
PJ«71«P01ir J*y M tlSTf 

Jewish Heritage Tours 
AVAAABU QB BĮfltfg 

(Minimum 15 PAX) 

RAŠOME LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIŲ JE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE. 
APMOKĖJIMAS GALI BŪTI AMERIKOJE. ARBA LIETUVOJE. 
GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ PATARNAVIMĄ 
VTSA/S KEUONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS, ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULI, KELIONĖMIS 
LAIVU, TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS | MUS IR MES MALONIAI IR 
PROFESONALIAI APTARNAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE. 

GEDIMINO PROSPEKTAS NR 37 
VILNIUS LITHUANIA 
TEL. (370)2-223-147 

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

LAISVES a 20-209 
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klubo nariams, kurie, daly
vaudami studentų pasikeitimo 
programoje, semestrą praleido 
Latvijos universitete Rygoje ir 
aplankė daugelį Lietuvos bei 
Estijos miestų. 

Šis renginys tik menkai at
spindi įvairiapusę Baltijos klubo 
UV/EC'e veiklą, š tai rudenį 
klubas surengė etnografine va
karone ir du mėnesius veikusią, 
lankytojų itin palankiai įvertin
tą, parodą Chippewa slėnio 
kraštotyros muziejuje. Lap
kričio mėnesį universitete 
organizuotame Tarptautiniame 
folkloro festivalyje ekspozicija 
„Šv. Kalėdos Baltijos tautose" 
bei sceninis Baltijos kraštų stu
dentų pasirodymas nurungė be
veik dvidešimt festivalyje ats
tovautų kraštų ir užėmė antrąją 
vietą. 

Praeitais mokslo metais klubo 
nariai taip pat aktyviai daly
vavo kasmet rengiamame Folk
loro festivalyje bei daug emocijų 
sukėlusioje diskusijoje „Rusija 
ir kaimyninės šalys". 

Nors Baltijos klubo narių 
skaičius nėra didelis (šiuo metu 
jam priklauso tik viena Lietu
vos, trys Latvįjos bei keletas 
JAV studentų), jis tinkamai 
reprezentuoja Baltijos kraštus ir 
susilaukia ne tik universiteto, 
bet ir miesto spaudos dėmesio. 
Gaila, ateinančiais metais klu
bui gresia išnykimas — Jurgita 
ir Signe baigia savo programą 
ir, gavę bakalauro diplomus su 
pagyrimais, šių metų vasarą ža
da grįžti į Lietuvą bei Latviją. 
Ilze, atrodo, negalės tęsti ma
gistratūros studįjų,ne8 JAV vy
riausybė nutraukia Baltijos ša
lių ir Rytų Europos pagalbos 
programos finansavimą. Dėl 
šios priežasties nebus skiriamos 
stipendijos ir naujiems Baltijos 
valstybių studentams. 

Baigdama norėčiau paraginti 
Lietuvių Bendruomenę Jungti
nėse Valstijose atkreipti dėmesį 
į šį liūdną faktą ir pasirūpinti 
Lietuvos studentų valstybinio 
finansavimo JAV atstatymu. 
Šiuo sunkiu laikmečiu Lietuvai 
labai reikalingi visapusiškai 
išsilavinę Vakarų mąstyseną 
perpratę, jauni žmonės. Lietuvą 
ištiktų skaudi netektis, jei dėl 
finansinių sunkumų šviesiausi 
krašto jaunuoliai ir jaunuolės 
netektų privilegijos pasisemti 
patirties užsienio universite
tuose. 

J n r g i U Baltrušaitytė 
University of 

Wisconsin-Eau Claire 
Baltijos klubo viceprezidentė 



PENKERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 
1991 m. balandžio 13 d. • 1996 m. balandžio 13 d. 

A.tA. 

BARBARA 
DUMBRIENĖ 

Jaugaitė 

—^ ...Dievo valia pasireiškia 
paslaptingu būdu... 

'"*• William Cowper (1761-1800) 
Olney Hymn*. 

Supratau, mano mamytė pasakė jai tai. Bet aš norėjau apie 
kitką kalbėti. 

Prisipažinau, norėjau būti misionieriumi. 
Vėliau viskas pasikeitė. Negalėjau jokiu būdu išvykti. 

Prisitaikiau prie gyvenimo. 

Po to valso su draugu, ji vis dar atrodė pakilioje nuotaikoje. 
Juk ji buvo balerina. Tai ryškiai atsispindėjo joje šokant 

su mano draugu. 

Ji šypsodamasi įtartinai stebėjo mane. 
Aš staiga išėmiau iš kišenės dėžute su žiedu. 
Ir tąjį žiedą užmoviau jai ant piršto... be žodžių. 
Išdrįsau pasakyti, noriu, kad ji būtų mano, ne, ne kad 

myliu ją... 
Baiminausi jos atsakymo. Ištiesusi ranką su žiedu, ji 

žiurėjo į jį. 
Staiga ji pasilenkė, apkabino ir karštai pabučiavo mane. 
Prisipažino ir daug ką pasakė, ko nesitikėjau. 
Juk jau nuo pirmos dienos ji pastebėjo mane. 
Buvau santūrus, šaltas. Manė, nemėgstu jos. 
Taip, ji juk žinojo, kad norėjau būti misionieriumi. 
O kai anąjį kartą paklausiau jos, ar norėtų tekėti už manės, 
Ji pasijuto įžeista. Manė, kad aš juokavau tada. 
Dabar, dabar ji prisipažino, kad yra laiminga, nes supranta, 

kad aš myliu ją, 
O laimė, o džiaugsmas! Kas yra žmogus? 
Ar jis yra mįslė tik pats sau, ar mįslė ir kitiems? 

Mes abudu buvome laimingi, kupini meilės 
Klaidžiojome po Rygą, kur aš gimiau ir kur pirmus žingsnius 

žengiau. 
Anais laikais ji, Ryga, buvo gražus ir įdomus miestas. 
Kritusiems kariams kapinės tartam vientisas paminklas. 
Ir sena, amžiaus slegiama, Dom bažnyčia. 
Ir pušynas-kapinėa, kur ilsėjosi Tautai užsitarnavusieji. 
Žinoma, Barbara taip pat žavėjosi ir Vilniumi. 
Katedra su jos paslaptingais rūsiais, Gedimino pilis. 

Ir Šv. Onos bažnyčia... 
Netoliese ir Trakų pilis. Kiek ten istorijos! 
Dar ir Trijų Kryžių paminklas. 
Suprantama, juk Ryga jai yra sava. Čia kaip namuose. 
Netikėtai ji priminė man, kad aš ne tik gimiau, bet kurį 

laiką ir augau čia. 
Šit kaip, ji išklausinėjo mano mamyte apie viską. 
Aišku, ji įdomavosi manimi ir teiravosi apie mane. 
Taip, Vilnius! Jo tariamai paslaptinga praeitis žavėjo ja. 
Su tomis siauromis gatvėmis, gatvelėmis. Ir Aušros Vartai — 

mistikai 
Suprantama, mums abiems dabar viskas buvo įdomu ir 

patrauklu ir Rygoje, ir Vilniuje. 
Juk dabar mudu buvome meilės ir laimės kupini. 
Ir tada mes nutarėme pasiklausyti simfoninio koncerto. 
Buvo atliekama P. I. Čaikovskio, „Capriccio Italien". 
Atrodė, Barbaros nuotaika keitėsi pagal „Capriccio" 

nuotaiką. 
Aš jau anksčiau pastebėjau, ji mėgo ir Čaikovskį ir Schuberta. 
Ji kažkodėl gailėjosi jų abiejų dėl jų savito gyvenimo... 
Juk P. I. Čaikovskio „Gulbių ežeras" buvo dalis jo pačios. 
Suprantama, juk ji buvo balerina. 
— Žinau, — tyliai prabilo prisiglausdama prie manės, — 
Tu labai mėgsti L. van Beethoven. „Penktąją simfoniją". 
Aš nusišypsojau. Aš mėgau ir Čaikovskį ir Schuberta. 
Bet jie abudu buvo skirtingi ir savo kūryba, ir savo 

pergyvenimais. 
Pastebėjau, Barbara buvo pakilioje nuotaikoje. 
Kai pertraukos metu vaikščiojome teatre, 
Ji stipriai glaudėsi prie manės už parankės, 
Ir linksmai sveikinosi su draugėmis ir pažįstamais. 
Kartais stabtelėjusi rodė joms savo žiedą. 
Mes matėme, kaip kai kurios drauges nueidamos atsisukdavo 

ir šypsojosi. 

Po įdomiai praleisto laiko Rygoje, nutarėme grįžti į Lietuvą. 
Tuoj pat susituokėme senoje vienuolyno bažnyčioje. 
Ir tada viskas atrodė mums kaip sapnas. 
Bet, kai kurį laiką pagyvenome Lietuvoje, 
Ji pasiilgo baleto, teatro, senų draugų. 
Tada nutarėme pamatyti baletą „Le Corsair". 
Tai buvo žaismingas ir grakštus baletas. 
Bet, kai jau sėdėjom teatre, Barbara virpėdama prisiglaudė 

prie manės. 
Aš supratau jos skausmingą ilgesį būti ten scenoje su 

draugėmis. 
Keista, aš tartum mačiau ją linksmai ir grakščiai 

besisukančią toje scenoje kaip plaštake. 
Atsisukęs pamačiau jos akyse ašarą. 
O kai pertraukos metu vaikščiojome teatre, 
Ji stipriai glaudėsi prie manės ui parankės einant. 
Ji meiliai sveikinosi — šiltos šypsenos, klausimai. 
Ir tada išgirdau ją tyliai niūniuojant 
Fr. Schubert'o „Leise fliehen"... ilgesingą dainą - „Tyliai 

plaukia mano dainos"... 
Taip, ji mėgo tą, tariamai gyvenimo nuskriaustą, 

kompozitorių 
— jis buvo žemo ūgio.. 

Juk ji visada ilgėdavosi teatre praleistų savo dienų. 
Po baleto „Le Corsair", Barbara dar kurį laiką gyveno 

Latvijoje. 
Bet laikau greitai bėgo, o mudu buvome laimės kupini. 
Netrukus ji turėjo grįžti į Lietuvą — ji laukėsi... 
Ir štai po dviejų mūsų laimingų vedybinių metų, 
Barbara padovanojo man sūnelį ir dar kokį! 
Jis buvo stambokas ir gražus. Ligoninėje visi stebėjosi juo. 
Su rožėmis ir vyno buteliu laukiau iki paruoš Barbarą ir 

įleis mane pas ją. 
Gailestingoji sesutė su rankšluosčiu šluostė prakaitą 

nuo gydytojo veido. 
Ir jis, tas gydytojas, negalėjo suprasti, 
Kaip Barbara, padovanodama man tokį stambų sūnelį, vis 

dar galėjo šypsotis. 
Jo, gydytojo, rankos kurį laiką virpėjo, ir jis dar buvo 

susijaudinęs. 
Sūnelis buvo stambus ir gimė sveikas. 
Ir kai mane nekantraujantį įleido į tavo kambarį, 
Tu, Brangioji, su šypsena ir džiaugsmingai pratarei: 

— Žiūrėk, tu gali būti išdidus. Aš padovanoju tau sūnelį. 
Matai, ir dar kokį! Jis didelis, dailiai išsivystęs... 
Aš netikėjau pats sau — aš jau tėvelis! 
— Tos rožės ir vynas tau, Brangioji, ne, ne, seselėms, — 

sumišau. 
Pasilenkiau ir karštai pabučiavau savo mielą Barbarą, dabar 

jau mamyte. 
Laimingas ir atsargiai iškėliau naujagimį sūnelį į viršų ir 

pabučiavau jį. 
— Dar kartą dėkoju Tau, brangioji. Žiūrėk..., — ir vėl 

pabučiavau sūnelį. 
Ir jis, tas mūsų sūnelis, buvo sveikas ir gražiai augo. 
Vėliau, kai Latvijoje eidavome audringu pajūriu, 
Mūsų pirmagimis sūnelis išdidus eidavo pajūriu prieky mūsų. 
Kažkodėl jis labai mėgo stebėti audringą jūrą. 
žmonės sustodavo ir žavėdavosi juo sakydami: 
— Koks gražus berniukas! — ir jie visada šypsojosi. 

* » « 

Po to vėl du pavasariai praslinko ir nužydėjo. 
Net įvairūs neramumai nepajėgė sudrumsti mūsų meilės, 
Ir Tu, mano Brangioji, vėl padovanojai man antrą sūnelį. 
Tu buvai laiminga. Laimingas buvau ir aš, dėkodamas Tau 

su gėlėmis ir šokoladu. 
Tada visi ligoninės tarnautojai Vilniuje žavėjosi tuo mūsų 

antruoju sūneliu. 
Jis taip pat buvo labai sveikas ir turėjo ilgas pažandines. 
Tu, Mieloji, kaip ir aną kartą pajėgei nusišypsoti ir taip pat 

buvai laiminga. 
Ir kai visos ligoninės tarnautojos stebėjosi ir džiaugėsi sūnelio 

pažandinėmis, 
Jos patenkintos žavėjosi tuo mūsų antruoju sūneliu. 
Tada mes abudu buvome meilės ir laimės kupini. 
Tik vėliau, jau Latvijoje, vieno fronte žuvusio karininko našlė, 
Labai susižavėjo tuo mūsų antruoju sūneliu ir labai pamilo jį. 
Net su ašaromis akyse ji prašė mus leisti jai įsūnyti tą mūsų 

antrąjį sūnelį gražuolį. 
Mes supratome jos skausmą netekus fronte savo mylimo vyro. 
Daugiau mes nebeleisdavome jai žaisti su tuo mūsų sūneliu. 
Juk ji net ketino išvažiuoti kitur su juo. 
Šiaip jau niekas nebegalėjo sudrumsti mūsų laimės. 
Vėliau dažnai važinėdamas į posėdžius į Rygą, 
Aš visada laimingas praleisdavau laiką ir BU savo šeimynėle. 

* » * 

Ir vėl, jau po šešerių mūsų laimingų vedybinių metų. 
Tu, Mano meile, padovanojai man ir trečią sūnelį. 
Bet tada jau buvo baisūs laikai — juk lėktuvai puolė ir 

bombardavo 
Tą vietove Lietuvoje, kur buvo toji ligoninė, kurioje Tu 

lankeisi. 
Ir bijodamos tų lėktuvų puolimų, bombų sproginėjimų, 
Su Tavo žinia, Mieloji, seselės toje ligoninėje pakrikštijo 

mūsų sūnelį. 
Ir jis buvo sveikas, tas mūsų gražuolis sūnelis. 
Teisybė, prieš tai mes su automobiliu persikėlėm iš Latvijos 

į Žemaitiją. 
Tada vėliau ketinome trauktis į Vakarus. 
Juk Vakarų Santarvininkai užtikrino mums laisvę ir 

nepriklausomybę. 
Ir jie ragino mus trauktis į tuos Vakarus. 
Taip, mes prisimename Atlantic Charter viltingus žodžius — 

laisvę... 
Ir kai staiga mūsų vietovėje frontas buvo pralaužtas, mes 

turėjome gelbėtis nuo mirties. 
Mes kritome, kėlėmės ir slinkome į priekį — visur vyko 

žiaurios kautynės 
Bėgome nuo vergijos, mirties ir kančios. 
Savo kūnais uždengdavome sūnelius nuo sviedinių, bombų 

sproginėjimų, 
Lėktuvai puolė, tankai riedėjo, be gailesčio šaudė artilerija. 
Mudu tada jau galvojome, mūsų naujagimis sūnelis bus jau 

uždusęs. 
Jis buvo suvyniotas į šiltą antklodėlę. Mes neturėjome 

galimybės pasižiūrėti, ar jis dar gyvas. 
Ir tada mes taip pat jau nebeturėjome jėgų skverbtis i priekį — 

juk mes kritome, 
Kėlėmės ir šliaužėme į priekį, o visur aplinkui sužeistieji, 

mirtis. 
Ir nors vienas karininkas su ginklu grasino mums. 
Mes, jau visiškai bejėgiai, įsiskverbėme į vieną vagoną. 
Tas karininkas iškoliojo mus ir nuėjo šalin. 
Tu, Brangioji, atsisėdai ant vagono grindų, atsirėmei į sieną. 
Ir tada su baime atvyniojai antklodėlę — 
Juk baiminomės — sūnelis bus jau uždusęs. 
O, dangau, sūnelis buvo gyvas ir sveikas! 
Jis skardžiu balseliu pravirko, vėliau ir šypsojosi 
Pradžioje iš skausmo, baimės, vėliau jau iš džiaugsmo, 

mudu buvome suakmenėję. 
Dabar gerklėse pasidarė kartu, akyse ašaros 
Bet juk mes neturėjome nė lašelio pieno! 
Aš išėmiau iš kišenes savo nešvarią nosinę. 
Padariau masgutį ir padaviau Tau, Brangioji. 
Tu, mano Džiaugsmas, su seilėmis suvilginai tąjį kamputį, 
Idėjai sūneliui į burnytę, ir jis nustojo verkęs. 
Aplinkui girdėjosi duslūs kautynių garsai. 
Tada jau buvo vėsus ir gražus rytas. 
Netoliese ganėsi be šeimininkų kelios karvės. 
Vienas vokiečių karys, su automatu ant krūtinės. 
Iššoko iš mūsų stovinčio vagono ir prisiartino prie vienos 

karvės. 

Vieną iš jų jis pamelžė j savo šalmą. 
Grįžo, įlipo į mūsų vagoną ir priėjo prie Barbaros. 
Šalmą su pienu padavė Barbarai. 
Šalme buvo žolės likučiai — karvės ilgą laiką buvo nemelžtos 
Mes buvome dėkingi be žodžių — gerklėje pasidarė kartu 
Nepajėgėme jam padėkoti. Jis suprato mus. 
Juk tąją mirties valandą buvo dar žmogus, 
Su meile savo artimui. 
Vėliau mes pergyvenome dar daug saulėtekių ir saulėlydžių 

mūsų senutėje Europoje. 
* * » 

Po audringų karo audros ir sąmyšio dienų 
Mes gyvenome JAV-bėse — viskas buvo neįtikėtina. 
Ir rodės saulė meiliau švietė — atradome poilsį ir ramybe. 
Mūsų sūneliai subrendo į žaliuojančius jaunuolius. 
Jie visi buvo mūsų džiaugsmas ir pasididžiavimas. 
Vyriausias sūnus jau buvo baigęs universitetą, 
Kai buvo pašauktas j kariuomenę. 
J is buvo pasiųstas į jūrų karo laivyno karininkų mokyklą. 
Mūsų sielvartui Azijoje vyko karas. 
Ir ten Azijoje džiunglėse krito jaunimas... 
Netrukus ir kiti du mūsų sūneliai buvo pašaukti į 

kariuomenę. 
Mūsų širdys nerimavo: juk mes buvome pergyvenę karo 

siaubą! 
Vėliau jie visi buvo pasiųsti į užjūrius — juk ten karas! 
Mes galime prarasti juos!.. Mūsų širdys nerimavo. 
Ne, to mes jau negalėtume pergyventi... 
Juk mes matėme sugriautus miestus... 
Sužalotas širdis, bejausmius besielius žmones. 
Juk tada Europoje viešpatavo ir siautė mirtis, tik Marsas. 
Nemesis, pasigailėk mūsų ir palik mus ramybėje!.. 
Ir tu, išdidus Marsai, ar dar nepavargai? Eik pailsėti! 
Neveltui mes tada nerimavome, sielojomės. 
Juk tas laikotarpis buvo labai kenksmingas Barbarai. 
Ji, Brangioji, iš sielvarto ir skausmo palūžo. 
Jos sveikata sutriko. Ji buvo kenčianti Motina. 

. Bet Visagalis išgirdo Jos skausmingą balsą. 
O gal tai buvo tik ironijos sutapimas? 
Mūsų visi trys sūnūs, dabar jau subrendę vyrai, 
Grįžo į namus sveiki. Grįžo sveiki, bet jau pasikeitę. 
Mes buvome laimingi... Slėpėme džiaugsmo ašaras. 
Taip, jie visi grįžo sveiki, nesužaloti, manėme tada. 
Bet kas darėsi jų širdyse, negalėjome sužinoti. 
Jie visi buvo pasikeitę, užsidarę, tarsi svetimi tėvams. 
Ir Tu, Brangioji, visa tai labai skaudžiai iškentėjusi. 
Nebepajėgei dabar džiaugtis savo gyvenimu. 
Juk visa, kas buvo atsitikę, labai skaudžiai pergyvenai 

savo širdyje. 
Nes Tu buvai jų Motina, su meile ir skausmu išnešiojusi juos 
Saulėtomis dienomis ir nemigo naktimis, 
Trokšdama jiems laimės ir džiaugsmo jų ateity. 
Juk Tu, Mieloji, buvai ir visada būsi jų Motina! 

» * * 
Mūsų džiaugsmui grįžę visi trys sūneliai 
Tęsė studijas aukštesniam akademiniam laipsniui įsigyti. 
Vėliau jie ir gražias šeimas sukūrė, ir dabar jau džiaugiasi 

laimingu gyvenimu. 
Bet Tu, mano Meile, nebepajėgei atsigauti nuo pergyventos 

audros 
Ir sielvarto įskaudinimų, nemigo valandų. 
Ir vieną dieną Tu išėjai, išėjai negrįžtamai... 
Mano širdyje dangus raudojo, vaitojo ir saulė nebešvietė. 
Aš nebegalėjau eiti per pasaulį iškėlęs galvą, 
Ir nebegirdėjau paukštelių čiulbėjimo. 
Argi tik per kančią ir sielvartą 
Mes pajuntame mūsų gyvenimo prasmę ir džiaugsmą? 
Ir nors dabar aš gyvenu nusižeminęs, 
Su skaisčiais prisiminimais savo širdyje, 
Žinau, kad ateis toji valanda, toji diena. 
Kada mes abudu, mano Meile, 
Eisime kartu į Visatos Saulę. 
Ir Ji meiliai ir žaismingai 
Pasveikins mus abudu ir tada jau niekas 
Nebegalės perskirti mudviejų. 
„Gloria in Excelsis Deo! 
Tebūnie pagarbintas Dievas aukštybėse", — 
Su meile ir nusižeminę tarsime mes tada... 
O dabar, mano Brangioji, tariu ... „iki pasimatymo".. 

Amžinai Tave mylintis Jurgis , Tavo vyras. 
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E L E K T R O S 
( V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Turiu Ctiicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ;r sąžiningai 

312-779 -3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

AUTOMOBILIO. NAMŲ. SVEIKATOS 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis :r OM Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32Q8Vj W*s t 95th Street 

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

J K S CONSTRUCTION 
,,Shingle' stogai ir vsų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt Turiu darbo 
draudimą R. Jankauskas, 
tel . 708-969-2658. 

Hawaii — nuostabi sala. je> 
ruošiatės )0)e lankytis siūlome 
apsistoti-..Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia lova Ir pusryčiai. Dei 
informacijos skambinkite: tel. 
808-328-8169 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4812 S. Paulina, CMcago 

Tai. 312-827-8107 

Atlieku namų vidaus ir 
lauko dažymo, namo re
monto darbus. Turiu miesto 
leidimą. Tai. 708-423-0658 

AMERICAjy j^^x ^BROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel. : 312-838-8888 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Bclmont/Laramlc 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Side 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-4894999 

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

1 
SPECIALIOS 

K A I N O S 

Ten ir a t g a l 
Vi ln ius 
Riga 
Tal l inn 
Minsk 

Į vieną 
Vilnius 
Riga 
Tal l inn 
Minsk 

$705 
$705 
$705 
$705 

pusę 
$485 • 
$485 
$485 
$485! 
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J A V L B E k o n o m i n i ų R e i k a l ų T a r y b a 
I n f o r m a c i j o s S k y r i u s 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwrtght Dr., Reston, VA 22090 
tei. 703)471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

I * V r. 

AR BUS DEVALVUOTAS 
U T A S ? 

Seimas iki balandžio pradžios 
vis atidėliojo svarstyti preziden
to pateiktą papildymą Lito pa
tikimumo įstatymui, kur siūlė 
nekeisti oficialaus lito ir JAV 
dolerio kurso iki 1998 m. pabai
gos, o ji pakeitus, nuostolius 
turėtų mokėti valstybė. 

Minimu įstatymu Lietuvoje 
įteisintas Valiutų valdybos 
modelis. Kas išlošė iš lito 
„pririšimo", ekonomikos lai
kraštyje „Litas" rašo Virginyus 
Kizas. „Pramonė stoja, užsienio 
prekybos deficitas vien šiemet 
pasiekė 1.26 mlrd. litų ribą; 
didėja vidaus skola, gresia lito 
ir socialinė krizė. Nepaisant 
pažadų, ir toliau smunka gyve
nimo lygis,o visuomenės pasi
skirstymas pagal pajamas šei
mos nariui nuolat didėja. Net 
daugiau kaip puse pajamų ša
lies gyventojai išleidžia maistui 
Nors užsienio prekybos deficitas 
tesudaro 7 proc. bendrojo vidaus 
produkto, jis artėja prie grės
mingos 10 proc. ribos, kai šalies 
ekonomika gali tapti nebepa
traukli užsienio investuo
tojams" 

Straipsnyje keliamas klausi
mas, ar atsisakius Valiutų val
dybos modelio, reikštų, kad litas 
bus devalvuotas? Straipsnio au
torius teigia, kad lito kursą 
galima „pažaboti" ir perėjus 
prie kitos pinigų politikos. 

Sakoma, kad realus lito kur
sas, įvedant Valiutų valdybą 
1994 m. balandžio 1 d. buvo 
2.9:1, o ne 4:1, kaip buvo nusta
tyta oficialiai. Gana solidus at
sargos rezervas buvo paliktas 
būsimai infliacijai. Ji 1994 m. 
siekė 45.1 proc. ir tą atsargos 
rezervą „suvalgė". Pernai in
fliacija siekė 35.7 proc., tad litas 
dar labiau palengvėjo. Kai kurie 
ekonomistai įrodinėja, kad rea
lus lito kursas turėtų būti 6:1. 
Suprantama, vienu plunksnos 
brūkštelėjimu tai padarus, daug 
kam kąsnis įstrigtų gerklėje. 
Tad ar būtina litą devalvuoti 
per vieną naktį, kai aukso ir 
valiutos atsargos Lietuvos ban
ke 20 proc. viršija apyvartoje 
esančiu litų kiekį? 

Nors iš tiesų tikrasis pinigų 
kursas yra toks, kiek už juos 
galima nupirkti. Latvijoje, kur 
valstybinės valiutos kursą regu
liuoja rinka, už latą galima 
nupirkti kur kas daugiau pre
kių negu už litą. Ar tai nėra 
laisvo valiutos kurso privalumų 
prieš fiksuotą įrodymas?, klau
sia „Litas" 

SU „BOEING" TEKO 
ATSISVEIKINTI 

JAV bendrovei „Baltic Inter
national USA" atsisakius savo 
ketinimų investuoti į bendrą 
lėktuvų remonto ir jų aptar
navimo įmonę Šiauliuose, pasi
rašyta kita Lietuvos ir JAV 
įmones LAMCO steigimo sutar
tis. Kol kas joje pagrindinis 
akcijų paketas priklausys lietu
viams, o amerikiečiai įnešė tik 
10,000 dolerių. LAMCO įstati
nis kapitalas - 6 mln. 153,930 
litų. 

Vienam iš pagrindinių inves
tuotojų susilaikius nuo didelių 
investicijų, teko gerokai pa
keisti ir bendros įmonės veik
los kryptis. Dabar LAMCO užsi
ims metalo konstrukcijų gamy
ba, prekyba ir t.t. Numatyto 
aviacijos technikos centro kū
rimo planai gali pajudėti nebent 
po metų, jeigu amerikiečiai įsi
tikins savo investicijų saugumu. 
Pagal dabartinį susitarimą, per 

metus „Baltic International 
USA" grynais pinigais turėtų 
įnešti 6.5 mln. litų ir įsigyti 
puse bendrovės akcijų. Tada ir 
prasidėtų pagrindinių planų 
įgyvendinimas. 

PADĖTIS „AKMENĖS 
CEMENTE" 

Praėjusiais metais 10 proc. 
„Akmenės cemento" akcijų įsi
gijo Norvegijos firma „Embra". 
20 proc. akcijų priklauso valsty
bei, 70 proc. — įmonės dar
buotojams. 

Praėjusiais metais iš 8 techno
loginių linijų dirbo tik viena, 
buvo pagaminta 630,000 tonų 
cemento. Prieš 5 metus — 3.4 
mln. tonų. Kaip buvo pažymėta 
akcininkų susirinkime, 40 proc. 
pernai pagaminto cemento par
duota Lietuvoje, 60 proc. — 
užsienyje. Svarbiausia pro
blema — konkurentų iš Rusijos, 
Estijos ir Ukrainos įvežamas 
cementas, kuris sudaro apie 34 
proc. viso Lietuvoje parduodamo 
cemento. „Akmenės cemento" 
vadovų teigimu, Estijos cemen
to gamintojas, vykdydamas Bal
tijos šalių rinktų monopolizavi
mo politiką, naudoja dempingą, 
(dirbtinai sumažina kainas už
sienio ir padidina vidaus rinko
se, išstumdamas konkurentus ir 
užkariaudamas užsienio rinką), 
kuris Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos šalių laisvosios prekybos 
sutartyje yra draudžiamas. Ši 
politika pagrįsta tuo, kad 
Lietuvoje estiškas cementas 
parduodamas dvigubai pigiau, 
nei tas pats produktas pardavi
nėjamas Estijoje. Panašiai 
elgiasi ir Belgijos cemento ga
mintojai. Ten cementas parda
vinėjamas po 90 dolerių už toną, 
o Lietuvoje — po 40 dolerių. 

Pasak „Akmenės cemento" 
generalinio direktoriaus Si
mono Anužio, konkuruoti su es
tais sunku, nes estai naudoja 
gamyboje ne brangų mazutą, o 
vietos skalūnus. Kuro irenerge-
tikos išlaidos sudaro apie 50 
proc. cemento savikainos. Todėl 
šiemet daugiau kaip 1 mln. litų 
investicijų numatoma skirti 
kuro ir energetikos išlaidoms 
numažinti. 

„Akmenės cemento" ekspor
tas per artimiausius 5 metus 
turėtų išaugti iki 800,000 tonų 
per metus. Klaipėdoje ruošia
masi statyti cemento terminalą. 
Eksportu rūpinsis Norvegijos 
firma „Embra". 

1993 m. nuo „Akmenės ce
mento" atsiskyrė asbocemento 
gamyba ir buvo įkurta bendrovė 
„Eternit Akmenė", kurioje 49 
proc. kapitalo priklauso, Akme
nės cementui", o 51 — Vokieti
jos bendrovei „Eternit". Praėju
sių metų pabaigoje pradėjo dirb
ti nauja asbocementinių lakštų 
— šiferio dažymo linija. 

PERKA LIETUVIŠKUS 
TELEVIZORIUS 

„Šiaulių tauro televizoriai", 
pakeitę savo prekybos pažiūras 
(buvo sukurtas prekybos tink
las, teikiantis ir paslaugas, 
apribotos kainos), praėjusių 
metų lapkritį pradėjo dirbti 
pelningai, rašo „Verslo žinios". 

1994 m., kai „Šiaulių tauras" 
skilo į 22 savarankiškas ben
droves, televizorių gamyba buvo 
paralyžuota, ir mažai kas tikė
jo, kad ją pavyks atgaivinti ir 
susigrąžinti prarastas rinkas. 
Bendrovei „Šiaulių tauro tele
vizoriai" ėmės vadovauti rizikos 
nebijantis Rimantas Žukauskas 
sugebėjo įtikinti Panevėžio 
„Ekrano" kineskopų gamyklos, 
kuri beveik visą produkciją ek
sportuoja į Vakarus, vadovus 
padėti atnaujinti lietuviškų 
televizorių gamybą. „Ekranas" 
sutiko investuoti ne grynuosius 
pinigus, o kineskopus. Būtent 
jie, duoti kaip kreditas, suteikė 
galimybe atnaujinti televizorių 
gamybą. 

Šiauliečių televizoriai nesun
kiai atgavo prarastas rinkas 
Rusijoje. Kovo pradžioje pasira
šyta sutartis su Danijos, JTV in
ternacionalą" firma. Per 4 
mėnesius danai nupirks 20,000 
lietuviškų televizorių. Danijos 
firmos prezidentas tikisi sutartį 
pratęsti, nes jo vertinimu, lietu
viški televizoriai kokybe mažai 
kuo nusileidžia Vakarų žinomų 
firmų produkcijai, o kaina gero
kai mažesnė. „ITV interna
cionalą" prezidentas planuoja 
kasmet Skandinavijos šalyse 
parduoti iki 220,000 lietuviškų 
televizorių. 

RESTAURUOTI BALDAI 
KELIAUJA IR Į AMERIKA 

Vilniaus universiteto chemi
kės diplomą turinti Jadvyga 
Bernotienė 12 metų dirbo sosti
nės baldų kombinato laboratori
joje, vėliau Maskvoje mokėsi 
aspirantūroje, parašė mokslinį 
darbą apie medžio lakavimą, 
pritaikant ultravioletinius spin-
dulius. Tačiau savo žinių 
moteris neturėjo kur pritaikyti, 
tad 1992 m. išsinuomojo patal
pas buvusiame kariniame Šiau
rės miestelyje ir įkūrė indivi
dualią baldų restauravimo 
įmone „Bekas". Joje dirba 7 
samdomi baldų restauruotojai. 

Įmonės savininkė „Sostinei" 
papasakojo, kad iki praėjusių 
metų pabaigos jie turėjo darbo, 
o šių metų pradžia liūdna, — an
tikvariatai užkimšti baldais ir 
juos sunku parduoti. Verslinin
kės nuomone, viską dabar sury
ją mokesčiai. 

Bene pusė „Beko" klientų — 
prekeiviai senoviniais baldais. 
Pastarieji senovinius baldus ap
tinka kaimuose vištidėse, arkli
dėse. Dalis užsakovų yra pavel
dėję senovinius baldus iš tėvų ir 
prosenelių ir restauruotus juos 
nori išlaikyti kaip šeimos relik
vijas. Bernotienė pastebėjo, kad 
nemaža senovinių baldų išsive
ža olandai, Amerikos ir Kana
dos lietuviai. Verslininkės tei
gimu, „Beko" meistrai jau 
prisitaikė prie įnoringų klientų 
įgeidžių. „Vieni pageidauja, kad 
baldai blizgėtų, kiti — kad lako 

būtų mažai. Vilniaus senamies
tyje didelius butus įsigiję tur
tingi vilniečiai nori, kad kiek
viename kambaryje būtų skir
tingo stiliaus baldai". 

Verslininkei kur kas sunkiau 
sekasi priprasti prie itin blogų 
darbo sąlygų Šiaurės miestely
je, kur nėra telefono, karšto 
vandens, patalpos nešildo
mos. Jos teigimu, iš 200 anks
čiau Šiaurės miestelyje buvusių 
bendrovių pusė jau pabėgo. 
Verslininkė atvirai abejoja ar 
verta stengtis, jei dorai dirb
damas negali sudurti galo su 
galu. 

ELTA PRIPAŽINTA 
NEMOKIA 

Vyriausybinės telegramų 
agentūros ELTA akcininkai 
agentūrą pripažino nemokia. 
Agentūros generalinis direkto
rius Algimantas Semaška 
parašė atsistatydinimo pa
reiškimą. 

ELTOS skolos šiuo metu kelis 
kartus viršija jos turtą. Didžiau
sia našta agentūrai yra 150,000 
dolerių paskola iš Tarptautinio 
Valiutos fondo. Apie 80,000 litų 
ELTA skolinga užsienio agentū
roms už informaciją. ELTA sko
linga ir energetikams, medžia
gų tiekėjams. 

Tačiau dienraščiui „Respubli
ka" ELTOs vadovas A. Semaš
ka sakė, kad jo atsistatydinimo 
pagrindinė priežastis yra ne 
sunki agentūros finansinė padė
tis, bet neįvykęs agentūros pri
vatizavimas. Vyriausybė, turin
ti 80 proc. ELTOS akcijų, nenori 
iš savo rankų paleisti agentū
ros. Vyriausybės kapitalui ben
drovėje atstovaujantis atstovas 
spaudai Vilius Kavaliauskas 
tikina, kad vyriausybė savo dalį 
akcijų ketina siūlyti pagrin
diniams ELTOS klientams — 
dienraščiams, radijo ir televizi
jos stotims. Tačiau ar ELTA bus 
privatizuota 100 proc., turi 
nuspręsti Seimas. Šimtaprocen
tiniam privatizavimui neprita
ria Seimo LDDP frakcija. 

Pasak A. Semaškos, kol ELTA 
yra vyriausybinė agentūra, sun
ku parduoti informaciją. Kaip 
pavyzdi jis nurodė Baltijos TV, 
kuri atsisakė ELTOS informaci
jos, kol agentūra netaps privati. 

Raguvos sūrių gamykla 64.4 
proc. pieno superka iš gyventojų 
ir ūkininkų, o likusį — iš žemės 
ūkio bendrovių. Kasdien perdir
ba 55 tonas pieno. Praėjusių 
metų rudenį pradėtas gaminti 
„Nevėžio" sūris. Jis panašus į 
„Baltijos", bet yra su priesko
niais ir parūkytas lapuočių me
džių pjuvenomis. Šiuo metu ti
riama šio sūrio paklausa ir 
greitai turėtų pasirodyti Lie
tuvos didmiesčiuose. 

Rima Jakutytė 

CLASSIFIED GUIDE 

Ii atlanta 
I M P O R T - E X P O R T , INC. 
2719 VVest 7l$t Street, Chicago. 1L 60629 

(312)434-2121 (800)775-SEND 

Persiunčiame siuntinius l Lietuvą, Latvi)*, Estiją, 
Rusiją, Ukraina ir Baltarusiją 

SKUBUS SIUNTINIAI- AIR CARGO 
Galite užsisakyti S rusiu maisto komplektus 

Persiunčiame automobilius, baidus bei 
komercines siuntas. 

Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 
Iškvietimus Ir vizos pratesimo dokumentus 

Dirbame 
m 

rinind rtiiUad ')-> Scstad -u-2 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulasld Rd. 
Tet. (312) 551-4111 

NU-CONCEPTS In 
TRAVKLMCTAWAV kviečia pasi
naudoti galimybėmis: 
* tapti kelionių industrijos žinovu, 
* pigiai keliauti po visą pasauli, 
* pradėti pelningą nuosavą biznį. 
Susitikimas su NCT atstovais įvyks 
balandiln 24 d., 7 V.V. „Sekly-
etoje". Inf. tel. 312-778-8746 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; iestd. 8 v.r. - 4 v. 
p . p . ; sekmd. uždaryta. 
Antrd. ir ttečd. susikalbėsite 
lietuviškai. • 

3314 W. 63 St. 
Tel. 312-776-8998 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
( P « B VDDHMTAS (UPSYS) 

SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS 

U2 $38.00 PER 14 DIENU: 
• MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

PAIMSIME NEMOKAMAI: 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
$327 S. PULASKI 
CHJCAOO.IL 60652 

TUME ATSTOVUS LOS ANOCLES * GRAMO RAMOS 

AMBEROROUP 
482TH0MAS0RIVE 

BENSENVILLE, IL 60106 

^ataeaess 

Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdu konteinerius i 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

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

One Tower Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 

atarmafescamans 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, H. 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkimo bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 3124854100 
FBK. 312-585-3987 

Pag* 312-30SO307 

l KMIECIK KAITOM 
7922 S. Putoki Rd. 

>• 4345 S. Archet Ave. 

DANUTĖ MAYER ' 
284-1900 

Jei norit* parduoti ar pirkti namus, 
kretptdtės j PamiH Issyer. Ji pro-
kMtoOftkft, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MIS komptutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

Perkate namą? Norite rasti žemiau 
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo? 
Skambinkite Vidui: 

te4.3i2-S81-S*00 arba 
„pagec" 312-812-1149. 

H 

Parduodamas "condo" 
Oriand Park apyt.; 7 kamb. 3 

jjaBjajaji rroeg., 2 auto. prijungtas garažas. 

pBBBajB*"^ 

Savininkai pirko kitą namą, nori 
greičiau parduoti. 

Priims geriausią pasiūlymą. 
Skambinti: 

Bemtee, 312-778-7100 
"pager* 312-614-3427 

COCDUJCU. 
BANKGRU 0m 

MCMGAN 
COL0WEa BAMKER RRST AMERICAN 

lON.VVhrttakerSt. 
NewBufEaIo. M149II7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-756-1408 

bus. 616-489-3950 
fax 616469-5445 
v.m. 616-469-7236 

Perkant ar parduodant 
' namus • žeme • ūkius arba 

komercine nuosavybe 

W*inm V V**f "Ve 
11SI Stttt Strett 
1*04 Ir t CM 

h 
Ui 

STOMAS 
* * * • ftB.7012S7.7100 

| g g i l Sti 7019691732 

HELP VVANTED 

PART-THSe TEU2R 
Expenence preferred. but not recuired. 
Setery commenaurate with expenence 
BiKngual English/Lithuanian reauired 
Houra: Thurs. 8 * 0 • 840 , Frl. 9:00 -
S:OS, 6 tet. 6 * 8 -1:34. For an appo.nt-
msnt of addHional inforniation contact Lola 

or Orėse Orleanas at (70S) 
Stend Federal Sevtnas A 

18. Archer Ave., CMeago. IL 

pCCIMTR8JU.TV, 
5285 W«st 9501 Strakt 

ĮOak L«wn, akyto 60*53* 
Bus. J08 616 6400. t : 

nes. rî s—estip-veee 

ACTĄ T. 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pjr-
tkime ir pardavime,, mieste V 
[priemiesčiuose. . 

l a ikomi darbininkai sodinti 
daržoves, nuimti derlių rankomis. 
Platesnei informacijai skambinkite 
Rūtai, tai. 312-769-5790. 

FOR RENT 

M N A T A t OOMtSTtC 
»IAC8MKMT A04MCY 

Positions avastble: narmies. house 
keepers for EngHsh speaking 

Call: 312-286-7267 

i krautuvių ir (stai
gų patalpos Htcfcory HM* P i n a , 
87 S t Ir 88 Ave. Del informacijos 
skambinti K. Valiui, tel. 
627-4856. 

F0RR8NT 
Išnuomojamas aptildama* 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kadzie 
apyl $355 į mėn + „security". Tai. 
312-778-0410. Kalbėti , 

Įdarbinimo agentūra 
SPECTRUM, 

tel. 312-284-5456 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

SJ 
BAKE FOR 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

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

AM Care 
Efnptoyrooftt Agoncy 

Tel. 312-738-7900 

rMI> w M «K* slgvyl* 
1 SB%6) gražus, modemus 

pirmame aukite. Yra šaldytuvas, 
virykia. skalbimo-džiovinimo maiinos. 
Vyresnio amžiaus žmonėms arba pensi
ninkams Kreiptis: 

IEŠKO DARBO 

• lietuves laike 
Gali slaugyti ligonius, prižiūrėti vaikus 
ir atlikt kt. namų ruošos darbus. Skam
binti: llvyrat 718-286 8688 arba 
Jurgitai 718-296-8381 nue 6 v. v. 

http://ftB.7012S7.7100


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71st Street. Chicago, HHnoit 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436^909 

PENSIJOS, „SOCIAL SECURITY" 
IR KITI REIKALAI 

SAUGŪS NAMAI 

Esame daug ir dažnai rase 
apie pensijas, „Soc. Security" 
mokėjimus ir kitas lengvatas, 
galimas gauti iš Amerikos val
džios, bet kiti žmonės arba ne
skaito, užmiršta, ar tuo nesi
domi tol, kol jiems patiems 
tų žinių ir tos pagalbos reikia. 
Žinokite, kad yra didelis skir
tumas tarp pensijos ir pašalpos. 
Pensiją j " 8 galite gauti tik tada, 
kada esate įmokėję į pensijos 
fondą. Tų fondų yra daug ir įvai
rių. Didžiausias ir daugiausia 
naudojamas pensijų fondas — 
tai yra „Sočiai Security" pensijų 
fondas. Be „SS" fondo yra dau
gybė kitų — valdiškų ir priva
čių. Jeigu dirbote federalinės 
valdžios darbą, yra federalinės 
valdžios pensijų fondas. Kiti 
pensijų fondai: įvairių miestų 
valdžios, veteranų — kariuome
nės, ir įvairių privačių bend
rovių pensijų fondai. Be to, 
įvairios draudimo agentūros 
siūlo už atitinkamus mėnesi
nius ar metinius mokėjimus 
privačius pensijų planus. 

Pensijas galite gauti, gyven
dami Amerikoje ar kitoje valsty
bėje, jeigu esate Amerikos pi
l iet is . Nebūdamas pi l iet is , 
negalite gauti federalinės ar 
ki to valdžios darbo. V i s i 
Amerikos gyventojai, kurie dir
ba, moka, „Sočiai Security" mo
kesčius. Federalinės valdžios dar
bininkai turi kitus valdžios 
pensijų fondus, iš kurių jie, 
išėjęs į pensiją, gauna pensijas. 
Tuo būdu retas Amerikos gyven
tojas neturi užsidirbęs — susi
taupęs - įmokėjęs į kurį pensi
jos fondą, kad, pensijos amžiui 
at£j£į£uB£galetų gauti pensijos. 

„Sočiai Security" pensijas gali 
gauti visi Amerikos piliečiai, 
kurie yra dirbę ir mokėję į tą 
fondą 10 metų. Amerikos pilie
tis „Sočiai Security" pensiją gali 
gauti, gyvendamas Amerikoje 
ar kitame krašte. Piliečiui, susi
tarus su „Sočiai Security" įstai
ga, jô  pensijos čekis bus siunčia
mas, kur jis norės ir kokį adresą 
pateiks. Suvaržytas pensijų ga
vimas yra nepiliečiams. Asme
nys, kurie yra legalūs Amerikos 
gyventojai, t.y., turi „žalią kor
telę", įmokėję 10 metų į „Sočiai 
Security" fondą, gauna pensiją, 
bet tik Amerikoje. Jie pensiją 
gali gauti kitame krašte tik 
šešis mėneius. Po to turi grįžti 
atgal j Ameriką, jei nori gauti 
pensiją toliau. Pensijos kasmet 
yra pakeliamos pagal pragyve
nimo pabrangimą. Asmenims, 
kurie gyvena už Amerikos ribų, 
pensijos nėra pakeliamos, nes 
„Soc. Sec." įstaiga sako, kad jie 
nežino ir negali nustatyti gyve
nimo pabrangimo kitame kraš
te. 

„Sočiai Security" įstaiga yra 
Amerikos Kongreso tvarkoma 
institucija, kurios darbai yra 
labai sudėtingi ir įstatai dažnai 

keičiami. Daug įvairių dalykų 
ir įvairių galimybių gauti leng
vatų bei patarnavimų dažnai 
paprastas žmogus nežino tol, kol 
su jais pats nesusiduria. 

Pavyzdžiui, ar jūs žinote, kad 
dėl paprastų klausimų jums ne
reikia vykti į „Soc. Sec." įstaigą 
— tai galite atlikti, paskambinę 
telefonu 800-772-1213. Tuo tele
fonu paskambinę, jūs galite pap
rašyti įvairių prašymo formų, 
pakeisti adresą, pranešti apie 
mirtį, paklausti ir išsiaiškinti 
paprastus, jums rūpimus, klau
simus. 

Daugumas žmonių žino, kad, 
pradedant imti pensiją, prieš 
sueinant 65 metams, ji bus su
mažinta. Ir jūs gausite suma
žintą pensiją visą gyvenimą. 
Tačiau, ar jūs žinote, kad jei jūs 
pensįją pradėsite imti vėliau, ji 
bus procentualiai padidinta ir 
tokią padidintą pensįją jūs 
gausite visą gyvenimą. Pensijos 
padidinimas, pradėjus ją vėliau 
imti, siekia nuo 3 iki 8 procentų, 
bet „Medicare" turėtumėte išsi
imti, suėjus 65 metams, nes vė
liau gali reikėti daugiau mo
kėti. 

Pensijos dydis priklauso nuo 
to, kiek jūs uždirbote, kiek 
įmokėjote į pensijų fondą ir 
kada pradėjote tą pensįją imti. 
Išsiskyrusi moteris našlė, jei ji 
apsivedė su kitu vyru tik sulau
kus 60 metų, gali imti ir gauti 
pensįją pagal pirmo vyro uždar
bį. 

Jei moteris apsiveda su kitu 
vyru prieš sueinant 60 metų, ji 
praranda galimybę gauti pirmo 
vyro pensįją. Tačiau, jei antras 
vyras miršta, ar su juo išsis
kiria, ji gali iš naujo prasyti ir 
gauti pensįją pagal pirmo vyro 
uždarbį. 

Žmonos, kurios gauna pensįją 
pagal savo vyro uždarbį, jei 
vyras miršta, jų pensįją pakyla 
— padvigubėja. Tas pat galioja 
ir išsiskyrusioms moterims. Jei 
moteris ima pensįją pagal savo 
uždarbį, vyrui mirus turėtų 
patikrinti ir kartais gali gauti 
didesnę pensįją, imdama pagal 
savo buvusio vyro uždarbį. Jei
gu moteris dirbo valdžios darbą, 
o išėjusi į pensįją planuoja gauti 
valdžios pensįją ir našlės, pagal 
vyro uždarbį, „Sočiai Security" 
pensįją, „Sočiai Security" pen
sijos ji kartais gali negauti. Yra 
taisyklė, jei valdžios pensijos du 
trečdaliai yra daugiau nei gauti
nos „Sočiai Security" pensijos, 
tai „Sočiai Security" pensijos 
negauna. Pvz., mokytoja pla
nuoja gauti mokytojos pensįją 
900 dol. ir pagal mirusio vyro 
uždarbį - 400 dol. „Sočiai Se
curity" pensiją. Ji, pagal 
mirusio vyro uždarbį 400 dol. iš 
„Sočiai Security" negaus, nes 
du trečdaliai jos mokytojos — 
valdžios pensįją t.y. 600 dol., yra 
didesnė negu pagal vyro uždarbį 

Daugiausia laiko žmogus pra
leidžia savo namuose. Jis nori, 
kad jo namai būtų patogūs ir 
saugūs. Padaryti namus sau
giais yra gana pigu, jeigu pa
lyginsime tai su galimomis 
pasekmėmis. Truputėlis pinigų, 
supratimo ir laiko investavimas 
gali padaryti 1996-tuosius 
metus saugiais jūsų gyvenime. 

Slidinėjantis — reikiamai ne
pritvirtintas, kilimas jūsų 
nymnn^. gali būti suklupimo ar 
kritimo priežastimi. Jei negalite 
susidėvėjusio kilimo tuojau pa
keisti, pašalinkite jį ir palikite 
nepadengtas grindis arba iš
pjaukite gabalą to kilimo iš po 
sofos, lovos ar kitos nematomos 
vietos ir pritaikė įdėkite į 
nudėvėtą vietą. Tą kilimo ga
balą galite pritvirtinti su kli
juojančia iš abiejų pusių juosta 
(double stiek tapė), kuri kainuo
ja tik 2 dolerius. Žiūrėkite, kad 
grindų kilimėliai neslidinėtų. 
Kilimų krautuvės turi specialų 
purškalą (non skid spray). Iš-
purškite juo kilimėlio išvirkš-
čiąją puse ir jis neslidinės. 
Galima naudoti ir iš abiejų 
pusių klijuojančią juostą, kad 
kilimėlis būtų prilipęs prie 
grindų, arba nupirkite guminį 
pamušalą, iškirpkite reikiamą 
dydį ir padėkite po kilimu (rug 
grabber). 

Patikrinkite barjerus. Jei 
laisvi, suveržkite ir panaudokite 
sutvirtinimus, kurie kainuoja 
mažiau nei doleris už du. 

Patikrinkite lempas ir namų 
apyvokos priemones, jų tarpe ir 
dulkių siurblį, kad nebūtų nu
sidėvėjusių, įplyšusių ar su
trūkinėjusių elektros laidų. Lai
dai turi būti lankstūs. Kainuo-

galima gauti pensįją iš „Sočiai 
Security". Ši taisyklė galioja, jei 
sutuoktinis yra gyvas, miręs, ar 
išsiskyręs. 

Yra labai daug įvairių taisyk
lių, išimčių pensijų fonduose, 
todėl reikia labai gerai išsiaiš
kinti ir visas galimybes suži
noti, kad galėtumėte tiksliai 
savo ar sutuoktinio galimybė
mis pasinaudoti. 

Amerikos pilietis, jei jis nėra 
išdirbęs ir įmokėjęs į „Sočiai 
Security" ar kitą pensijų fondą, 
pensijos negali gauti. Jam val
džia duoda pašalpą, kad turėtų 
iš ko gyventi, bet tai ne pensįją. 

Atvažiuoja iš Lietuvos žmo
nių, kurie yra Amerikoje gimę 
ir turi Amerikos pilietybę, bet 
grįžo Lietuvon, būdami vaikai. 
Jie mano, kad atvažiavę į Ame
riką, gaus pensįją. Jie pensijos 
negaus, nes jie niekada nėra 
dirbę ir mokėję į kokį pensijų 
fondą. 

Tarp pensijos ir pašalpos yra 
didelis skirtumas. Pensįją — tai 
jūsų uždirbti ir įmokėti pinigai, 
kuriuos jums kas mėnesį išmo
ka. Pašalpa: Amerika yra labai 
geras kraštas ji visus remia ir 
niekam neleidžia badu mirtį — 
neturtingiems, kurie nieko ne
turi — duoda pragyvenimo mini
mumą. 

Naudotasi „Soc. Sec." infor-
macįja. 

Birutė Jasaitienė 

ja tik 3 dolerius pakeisti laidą ar 
junginklį, jei jūs pats tai darysi
te, o jei kviesite elektriką, tai 
gal 35 dol. įveskite elektros 
įžeminimus (ground fault circuit 
interrupters — GFCI's) virtuvė
je, vonios kambaryje, garaže ir 
bet kurioje kitoje vietoje, kur 
naudojamas vanduo, bet ne to
je vietoje, kur įjungiate skal
bimo mašiną, nes mašinos judė
jimas gali išjungti GFCI — 
įžeminimą. GFCI išjungia elek
trą beveik tuoj pat, kad išvengtų 
elektros nutrenkime 

Du kartus metuose išvalykite 
elektros jungtukus „circuit 
breaker", juos įjungiant ir 
išjungiant. Tas apvalo nuo oksi
dacijos ir surūdijimo, ir tai nieko 
nekainuoja. 

Įdėkite savo namuose bent du 
„carbon monoxide" pajutėjus: 
vieną rūsyje, 15-20 pėdų nuo 
šildymo krosnies, o kitą — netoli 
miegamųjų kambarių. Tie paju-
tėjai įspėja žmones apie besusi 
darantį didesnį kiekį anglies 
dvideginio (smalkių), kuris yra 
bespalvis, bekvapis ir mirtinai 
pavojingas. Anglies dvideginio 
pajutėjai kainuoja nuo 30-70 do
lerių. 

įdėkite, patikrinkite kaip 
veikia jūsų dūmų pajutėjai. Jie 
turėtų būti prie rūsio laiptų ir 
viršuje prie kiekvienų laiptų, 
vedančių į atskirus aukl usbei 
arti miegamųjų. Kai kurie žmo
nės įsideda juos kiekviename 
miegamajame. Susirinkę per 
laiką įvairūs nešvarumai pajutė-
juje gali trukdyti jo veikimą. 
Yra geriau pakeisti seną paju-
tėją nauju, negu taupant rizi
kuoti gyvybe. Pajutėjų yra 
įvairių: vieni veikia baterįjomis, 
kiti elektros srove. Dūmų paju
tėjo kaina apie 15 dol. 

Benzinu varomus įrankius, 
pvz., žolės pjaunamas mašinas 
ir pan. nelaikykite name. Jei jie 
laikomi rūsyje,jie gali sprogti 
nuo susidariusių dujų, net ir 
tada, kai galvojate, jog jų 
tankelis yra. tuščias. 

Pakeiskite plastikines drabu
žių džiovintuvo „vents" į lygias 
metalines, nes plastikinės, ar 
surūdijusios metalinės, nėra 
lygios viduje ir gali sulaikyti 
visokias smulkias rūbų atlie
kas, o tas gali iššaukti ilgainiui 
džiovintuvo užsidegimą. Pakei
timas kainuotų tik 10-15 dol. 

Turėkite virtuvėje ugnies ge
sintuvą. Jis turėtų būti pri
tvirtintas prie sienos toliau nuo 
orkaitės. Virtuvėje laikomas 

ugnies gesintuvas turi būti BC 
rūšies, kas reiškia jog jis už
gesina užsidegusius riebalus ir 
elektros sukeltą ugnį. Kitą 

PAVASARIS LIETUVOJE 
Skiydžių kainos iš New Yorko \ Vilnių ir atgal 

Balandžio 1 — gegužės 15 $ 6 0 0 
Gegužės 16 — birželio 5 $ 6 5 0 

pl ius mokesčiai 

Ka inos n u ž e m i n t o s ir i i k i tų miešti) . Grupines ir pavienės kelionės. 
Prašykite m ū s ų brošiūros apie ke l iones į Lietuvą, Latviją, ir Estiją 

VYTIS TRAVEL 
4 0 - 2 4 — 2 3 5 S t . 

D o u g l a s t o n , N Y 1 1 3 6 3 

ugnies gesintuvą pritvirtinkite 
rūsio laiptuose. Jis turėtu būti 
ABC rūšies, kas reiškia, kad jis 
gali užgesinti bet kokią ugnį. 

Nusipirkę ugnies gesintuvus, 
gerai perskaitykite kaip ir kur 
jie naudojami. Apkarpykite 
krūmus, kurie užstoja jūsų 
namo langus ir duris. Namas 
atrodys geriau prižiūrėtas. Dar 
svarbiau — bus geriau matomi 
langai ir durys.ir įsibrovėliams 
nebus taip patogu įeiti į namus. 
O medžių ir krūmų apgenėjimai 
jums nieko nekainuoja. 

Įveskite šviesas lauke, arba 
kombinaciją šviesos — judesio 
pajutėjo, kuris kainuoja 15 dol. 
Naujos elektros lemputės dabar 
dega ilgiau ir nekainuoja daug 
apšviesti namus iš lauko nuo 
sutemos iki aušros. 

Pakeiskite automatišką gara
žo durų atidarymo įtaisą, jei jis 
neturi automatiškos apsaugos 
(automatic safety reverse). Sis 
prietaisas paveikia, kad durys 
atsidaro, jei kas yra jose įstrigę. 
Tai galite atlikti patys, jei 
sugebate, arba pakvieskite pro
fesionalą. Kaina 350 dol. Yra 
galimybė pertvarkyti kai 
kuriuos senus durų atidarymo 
modelius, bet sunku gauti jiems 
dalis. Jei jūsų garažo atidarymo 
įtaisas jau turi „automatic sa
fety reverse", patikrinkite jį kas 
mėnesį, padėdami ant garažo 
grindų balkiuką 2" x 4", toje 
vietoje, kur durys nusileidžia. 

Jei namuose yra mažų vaikų, 
išleiskite keletą dolerių ap
saugos priemonėms, kaip virtu
vės spintelių durų sklasčiams, 
aštrių kampų apsaugai, elektros 
įjungimų apsaugai, įrenkite 
vartelius laiptams ir apdenkite 
minkštai vonios kranus. 

Kai vaikai bėgioja, įpraskite 
virtuvėje ant viryklos nusukti 
puodų rankenas į šoną, kad 
vaikai jų nepasiektų. Nuimkite 
nuo viryklės dujų ar elektros at-
suktukus, kai jų nenaudojate, 
kad vaikai su jais nepradėtų 
žaisti. Niekad nepal ikite 
kabančių laidytuvo ar kavos vir
dulio įjungimo laidų, kad vaikai 
jų nepatrauktų ir neužsiverstų 
ant savęs. 

įsitaisykite vandens „vacuum 
breakers", kurie apsaugo nuo 
nešvaraus vandens patekimo į 
namuose vartojamo vandens 
sistemą, jei vandens spaudimas 
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TRISDEŠIMT KETVIRTASIS 
"Dirvos" novelės Konkursas 

DVI PREMIJOS: 
pirmoji - 500 dolerių, 
antroji - 300 dolerių, 

skiriamos i i 
AA SIMO KASELIONIO 

paJMmo, kuri tvarko Koro! Neo-Uthuania 

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė novelės 
temą, turinį ir pobodį patiems pasirinkti. 

La ikas : Paskutinė rankraščiu įteikimo data 
1996 metu rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas). 

Rankraščiui siusti šiuo adresu: 

Dirva, Novelas konkursas, 
P.O. Box 19191 
Clevetand, Ohfo 44119-0191 

Konkurse krt»flam« dstyvsuB visus •stuvtus rašytojui, 
gyvenančius Lietuvoje. JAV ar bet kurtams I 

T e l . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 1 - 8 0 0 - 7 7 - V Y T I S 

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būti
nai privalo boti parašyti rašomąja mašinėle arba kom
piuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį 
užrašykite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nu
meris. Tik laimėjusio vokelis bus atidarytas. 

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik autoriams 
prašant, jy nurodytu.adresu. 

2iuri komisija paprasta balsų dauguma spren
džia, ką premijuoti. 

krinta. Kitaip gali nešvarus ar 
užterštas vanduo iš laukinės 
žarnos ar skalbyklos kriaukles 
patekti į namų vandens siste
mą. „Vacuum breakers" galima 
prijungti prie bet kurio čiaupo, 
kuris turi gvintelius. Jie yra 
užsukami ir varsteliu pritvir
tinami. Jie kainuoja tik 6 dol. 
Sumažinkite vandens šildymo 
temperatūrą, kad ne n u si pliky
tumėte. 120 laips. F yra pakan
kamai aukšta vandens tempera
tūra sanitariniam indų plovi
mui, valymui ir maudymuisi. 
Aukštesnė temperatūra negu 
120 laips. F tik padidina riziką 
nusideginimui ir gadina van
dens šildytuvą. Išbandykite 
vandens temperatūrą, laikyda 
mi mėsos kepimo termometrą 
po čiaupu keletą minučių. Jei 
vanduo per karštas, sumažinki
te, pasukdami karščio rodiklį 
žemiau. Jei vanduo šildomas du
jomis, tas jungiklis yra apačioje 
vandens tanko. Jei turite 
elektra kaitinamą vandens 

šildytuvą, prieš tą darydami, 
išjunkite elektrą. Kiekvienas 
elektra kaitinamas vandens 
šildytuvas turi dvi plokšteles: 
vieną viršuje, kitą apačioje 
tanko. Jos abi turi būti nusta 
tytos reikiamai temperatūrai 
Kiekvienai jų nusukite 22 varž
telius, kurie jas laiko. Nuimkite 
dangtelį ir izoliacija. Nusta
tykite tem. 120 laips. F (tai 
padaryti jums gali prireikti 
naudoti maža atsuktuvėlįi. Po to 
uždekite izoliacija ir plokšteles 
įjunkite elektrą. Po poros dienų 
patikrinkite iš čiaupti bėgančio 
vandens temperatūrą. 

Šie įvairūs apsisaugojimo pa 
tarimai mažai arba nieko ne
kainuoja, bet jūsų namus gaii 
padaryti saugius jums. jūsų 
vaikams ir vaikaičiams. Pasi 
naudokite jais ir ramiai bei 
saugiai gyvenkite. Naudotasi 
medžiaga iš .,Chicago Tribūne" 
(1996.3.5). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

• Moterys patarnautojos 
amerikiečių lėktuvuose pradėjo 
dirbti 1930 m. gegužės 15 d. 
United oro linijų skrydžiuose 
tarp San Francisco, CA, ir 
Cheyenne, Wyo. 

• 1541 m. gegužės 8 d. ispanų 
keliautojas Hernando de Soto 
atrado Mississippi upe. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JŪRATĖ JUODELYTĖ 

URBUTIENĖ 
Š.m. balandžio 28 d. sueina 25 metai, kai mirė mūsų 

Dukra, Mama, Žmona ir Mpčiute. 
Už a.a. Jūratės sielą, šv. Mišios bus aukojamos sekma 

dieni, balandžio 28 d. 11 vai. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčioje, Lietuvių centre, Lemont, IL. 

Liūdintys: mama, dukros, anūkėlė ir vyras. 

Brangiai Močiutei, 

A.tA. 
ANTOINETTE KAZANAUSKAS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų draugijos 
narei , anūke i MARY OKSAS, bei v i s i ems 
artimiesiems. 

Seattle Lietuvos Dukterų draugija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS 

4330 So. Calrfomia 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

i-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS MLLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY MLLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST 
CICERO 5940 VV 35 ST 

LEMONT 12401 S ATSČHER AVT.. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV 87 ST 

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. balandžio mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

DR. JUOZO GIRNIAUS PAMINĖJIMAS 

Dr. Kęstutis Pečkus balan
džio 15 d. mirė Vilniuje po ilgos 
ir sunkios ligos, kuri j j užklupo 
1994 m. rudenį, antrą kartą dar
buojantis Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre Čikagoje. Jis 
buvo docentas Vilniaus peda
goginiame universitete. Kelių 
veikalu autorius. Čikagoje su
tvarkė JAV lietuvių švietimo 
archyvą, kartu su prof. dr. Jonu 
Račkausku parašė knygą „Už
sienio lietuvių švietimo ir peda
goginės minties istorijos metme
nys". Ištraukos iš jo knygos apie 
istorikę Aliciją Rūgytę buvo 
spausdinamos „Drauge". Sią 
knygą netrukus išleis LTSC ir 
Mokslo ir Enciklopedijų lei
dykla Vilniuje. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", balandžio 24 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet kalbės 
dr. Antanas Razma, Sr. Jo tema: 
„Arteriosklerozė ir komplikaci
jos". Bus rodoma ir vaizdajuos
tė, o po paskaitos — meninė pro
grama, kurią atl iks Kauno 
Valstybinio muzikinio teatro 
solistai: Aušra Cicėnaitė, ir 
Vaidas Vyšniauskas, akom
panuojant muz. Ričardui Šokui. 
Po programos, kaip jau įprasta 
trečiadienio popietėse „Sekly
čioje", bendri pietūs. Visi kvie
čiami ir laukiami, nepraleiski
te progos maloniai pabendrauti 
įdomioje popietėje. Atvykite! 

I e š k o m e a d m i n i s t r a t o 
r iaus! „Draugui" reikalingas 
administratorius (ar administ
ratorė). Suinteresuotieji pra
šome kreiptis į moderatorių 
kun. Viktorą Rimšelį administ
racijos darbo valandomis. 

x Motinos Dienos koncer
tas bus sekmadienį, gegužės 5 
d., po 11:00 vai. r. Mišių, Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemont. 
Muzikinės valandėlės „Pavasa
rio balsai" programą atliks Ne
rija Linkevičiūtė Kasparienė ir 
Robertas Mockus. Visus kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

(sk) 

x TraveI Centre, Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
5264)773. 

(sk) 

x Vincas Akelaitis, Cleve-
land OH, pratęsdamas savo 
dviejų globojamų našlaičių glo
bą kitiems metams, atsiuntė 
$300. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 

x Vladas ir Eugenija Rač-
kai, globoja du našlaičius Lietu
voje. Jie jų globai atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių g lobos" komitetas , 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. PnUski Rd., Chicago, IL 60629 
(Vj b) j šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL 60441 

Tel. 708-301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avcnue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Kasdien 9-6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

JAV LB XIV Tarybos na
r iai iš JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos kviečiami dalyvauti 
suvažiavime, kuris šaukiamas 
balandžio 21 d., nuo 8:30 v. r. iki 
1 vai. p.p., Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje. Daly
vavimas būtinas. 

Sol. Marga r i t a Momkienė, 
turėjusi dainuoti Rūtelės parti
ją „Jūratės ir Kastyčio" operos 
premjeroje, šį vakarą, balandžio 
20 d., dėl ligos ir užkimimo 
dainuoti negalės. 

Kitą savaitgali P° didžiojo 
lietuviškame gyvenime įvykio 
— „Jūratės ir Kastyčio'" operos, 
Kauno Valstybinio muzikinio 
teatro solistai, orkestras ir cho
ras atliks koncertą Maria aukš
tesnios ios mokyklos audi
torijoje. Koncertas vyks ba
landžio 28 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Bilietai gaunami „Sekly
čioje". 

Šeštadieni , balandžio 27 d., 
7 vai. vak., Jaunimo centro 
kavinėje vyks susitikimas su 
operos dainininkais ir muzikais 
iš Lietuvos. Bus nuotaikinga 
programa, šokiams gros muz. 
Arūnas Augustaitis. Visi ma
loniai kviečiami. 

x Atitaisymas. „Drauge" ba
landžio 9 d. laidoje, užuojautoje 
a.a. M. Rudaitienei mirus, pasi
taikė klaida trečioje pavardėje. 
Turėjo būt i J . Gruzdąs . 
Atsiprašome. 

x Rasos Su tkutės tapybos 
darbų parodos atidarymas ba
landžio 26 d., penktadienį, 7 
v.v. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Paroda tesis iki 
gegužės 9 d. Rengia Amerikos 
Lietuvių meno draugija. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pernai gruodžio mėn. Lietu
voje buvo 124,40 bedarbių, paly
ginti su 1994 m. lapkričio mėn. 
bedarbių skaičius padidėjo 69 
procentais". Pinigai, siuntiniai 
ir komercinės siuntos į Lie
t u v ą . Maisto s iun t in i a i . 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, teL 312-436-7772. 

(sk) 

x ŽEMĖ L. PRODUC-
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 iki 
11 v. r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis. Darbo 
dienomis siūlome informacinę 
STUDIJA R, šeštadieniais isto
rinę VERSMĘ, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramoginę radijo lai
dą VAIRĄ. WNDZ dirba 5,000 
va tų pajėgumu ir la isvai 
pasiekia Illinos, Indiana, Michi 
gan bei Wisconsin lietuvius. 
Visais radijo reikalais, įskaitant 
komercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų 
žinutes, kreiptis adresu: ŽEMĖ 
L. PRODUCTIONS, LTTHU-
ANIAN NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1161, OAK PARK, 
IL 60304, o redakcijos tel. 
708-386-0556. ŽEMĖ L. PRO
DUCTIONS - vienintelis radijo 
informacinis t inklas aptar
naujantis išeiviją 7 dienas per 
savaitę. Pasiklausykite! 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

m i n k l ą , ap lankyki te S t . 
Cas imir Memorials, 3914 W. 
11 l th S t Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Ne l sona i Tel. 312-2334335. 

(sk) 

Minėjimas buvo pradėtas šv. 
Mišiomis Jėzuitų koplyčioje. Po 
šv. Mišių visi skubėjo į salę. 
Daugelio dideliam nustebimui, 
minėjimas turėjo vykti mažojoje 
salėje. Pagal automobilių skai
čių priešais Jaunimo centrą, 
žmonės būgštavo, kad gali neuž
tekti vietų. Atrodė, kad ir ren
gėjai tuo susirūpino, nes pradėjo 
nešti papildomas kėdes. Vis tik 
beveik visi sutilpo, tik ne visi, 
kurie įpratę pirmose eilėse sė
dėti, galėjo ten įtilpti. 

Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė Marija Remienė ir pakvie
tė Juozą Baužį vadovaut i 
programai. Perėmęs vadovavi
mą, jis supažindino su minėjimo 
tikslu. Kadangi dr. Juozas Gir
nius tampriai reiškėsi ateiti
ninkų ir LF bičiulių veikloje, 
tad jie ir rengė tą paminėjimą. 
Po savo įvadinio žodžio pakvie
tė pagrindinę kalbėtoją dr. 
Aldoną Vas i l i ausk ienę iš 
Vilniaus. Ji savo ilgoje paskai
toje, paminėjo vargingą jauno
jo Juozuko kelią į mokslą. Jis 
augo didelėje mažažemio ūki
ninko šeimoje. Neminėjo, kelių 
hektarų buvo tėvų ūkis, bet 
Utenos apskr. hektarai daug 
reikšmės neturėjo, kadangi 
žemė buvo mažai derlinga. 
Tėvas jo į mokslą leisti negalėjo, 
tačiaujis per didelį užsispyrimą 
siekė mokslo. Kiek pasirengęs 
laikė egzaminus į trečiąją kla
sę, bet neišlaikė. Neišlaikęs 
rankų nenuleido ir toliau ren
gėsi. Kitais metais laikė egza
minus į penktąją klasę, kuriuos 
išlaikė. 

Nors egzaminus i š la ikė , 
tačiau jo mokslo žiniose buvo 
daug spragų. Jis tai suprato ir 
energingai dirbo, kad tas spra
gas užpildytų. Iš namų jis dide
lės paramos negalėjo tikėtis, 
tad, kitus mokinius rengdamas, 
sugebėjo už mokslą susimokėti 
ir knygas nusipirkti. Baigęs 
gimnaziją, įstojo į universitetą 
K a u n e . Ir un ive r s i t e t e jo 
gyvenimas nebuvo lengvas. 
Šiek tiek paramos gavo iš Atei
tininkų fondo. Universitetą bai
gė 1936 m., toliau mokslą gili
no Louvaine, Freiburge ir Sor-
bonoje. Filosofijos dak ta ro 
laipsnį įsigijo Montrealio uni
versitete, Kanadoje, 1951 m. 
Vargas jį užgrūdino, tad jis iš
moko kietai ir atkakliai dirbti. 
To darbo rezultatus matome: tai 
gausa jo straipsnių spaudoje ir 
jo parašytos knygos: „Lietu
viškojo charakterio problema", 
„Tautiniai mūsų uždaviniai 
tremtyje", „Tauta ir tautinė iš
tikimybė", „Žmogus be Dievo" 
ir kt. Taip pat jo gilios pėdos 
įmintos redaguojant Lietuvių 
enciklopediją (15 tomų). Be to, 

„Aidų" ir „Literatūros lankų" 
redakcinių kolektyvų narys. 

x Jonas Pabedinskas ir 
Antanas Grina kalbės „Atviro 
žodžio forume" penktadieni, 
balandžio 26 d., 7:30 v.v. 
Pasaulio lietuvių centro Lemon
te B o č i ų menėje . Tema: 
„Prekyba ir ekonomika Lietu
voje" Visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

(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 LNTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer A ve., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Dėmesio, visi naujai at

vykusieji! Kviečiame norinčius 
ir galinčius žaisti krepšinį ir 
tinklinį. Sudarykime savo ko
mandą ir dalyvaukime ŠALFAS 
varžybose. Bus galimybė pasi
treniruoti . Dėl informacijos 
skambinkite: Žilvinui 312-
847-5895 ir Gintarui 312-
5854567. 

(sk) 

Plačiai reiškėsi visuomeninėje 
ir Lietuvių Bendruomenės veik
loje. 

Paskaita buvo gausi įvairiais 
duomenimis, net suskaičiuoti jo 
redaguotų enciklopedijų pus
lapiai, tačiau trūko gilesnio 
pažvelgimo į jo asmenį, jo veiklą 
ir poveikį dabartinės Lietuvos 
krikščioniškai mąstysenai, jo 
įtaką filosofinei linkmei bei 
akademinei spaudai. 

Ištraukas iš dr. Juozo Gir
niaus raštų skaitė aktorė Aud
rė Budrytė. Ona Girniuvienė 
plačiai papasakojo savo a.a. 
vyro gyvenimo detales. Taip pat 
savo atsiminimus apie jį ne tik, 
kaip visuomenės veikėją, bet ir 
tėvą. Meninę dalį atliko: fleita 
— Rima Polikaitytė, vyrų okte
tas, vadovaujamas muziko Da
riaus Polikaičio. Uždarymas — 
Juozas Polikaitis — Ateitininkų 
federacijos vadas. Scenos deko
racijos — Donatas Kavaliūnas. 

Rengimo komitetas: dr. Kazys 
Ambrozaitis, Juozas Baužys, 
Jonas Kavaliūnas, Vytas Kaz
lauskas, dr. Petras Kisielius, 
Kazys Kriaučiūnas, Jonas Ku-
čėnas, Juozas Polikaitis, Marija 
Remienė — kuri buvo tikrasis 
šio paminėjimo „sp i r i tus 
movens". 

AMB. JAME SWTHART 
PAGERBIMAS 

Lietuviai, o ypač mūsų aka
demikai ir profesionalai, turėtų 
j aus t i pareigą a t s tovaut i 
lietuviškajai išeivijai. Jeigu no
rime, kad Senatas, Kongresas 
ar Valstybės departamentas 
mus matytų, tai turime būti 
patys matomi. Deja, dažnai to 
kaip tik trūksta! Įvairių valsty
binių ar tautinių švenčių proga, 
jeigu valdžios pareigūnai daly
vauja, tai jie beveik tik žila
galvius pensininkus temato. Po 
to mano, kad tokia tautinė 
grupė yra be ateities, tad jai ir 
daug dėmesio neverta skirti. O 
galėtų būti visai priešingai. 
Bent Čikagoje ir jos apylinkėse 
turime tiek daug lietuvių pro
fesionalų ir intelektualų, kurie 
galėtų būti ir lietuvių ambasa-

Jaunieji šokėjai vienoje ankstesnėje tautinių šokių šventėje, Rosemont Horizon. Šiemet taip pat 
šventėje dalyvaus lit. mokyklų mokiniai, parodydami mūsų gyvastingumą. 

doriai. Bet, kaip jau minėjau, jie 
turėtų būti matomi. 

O tokia proga bus gegužės 4 
d., kuomet Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje bus pagerb
tas JAV ambasadorius Lietuvai 
James Swihart. Galbūt dauge
liui neaišku, kodėl mes jį tu
rėtume pagerbti. J i s tur i ir 
rodo didelį palankumą Lietuvai. 
Nuo jo rekomendacijų labai 
daug priklauso. Čia a š ne tur iu 
galvoje vizų k laus imo. Bet 
įvairūs gal imi inves t i t o r i a i 
dažnai kreipiasi į ambasadą 
įvairios informacijos re ikala is , 
tad nuo ambasadoriaus reko
mendacijų labai daug priklauso. 
Jis gali įvairius atvykusius pre
kybininkus ir p ramonin inkus 
apšviesti, kokios y ra Lietuvoje 
sąlygos dėl įvairių investavimų. 
Suvesti, ar bent adresus duoti , 
tų Lietuvos žmonių, firmų a r 
įmonių, kurios galėtų būt i nau

dingos. Žinoma, jis atstovauja 
Amerikai, bet geri verslo ryšiai 
ir y ra tie, kurie y ra abiem 
šalims naudingi. 

O mūsų gausus da lyvavimas 
būtų Lietuvai naudingas tuo, 
jog ambasadorius pamaty tų , 
kad Amerikos lietuviai aktyviai 
Lietuvos reikalais domisi ir 
remia. Tad tą vieną šeštadienio 
vakarą pask i rk ime l ie tuvių 
reprezentacijai. Stalų ir bil ietų 
rezervacijos: Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ir „Sekly
čioje". 

J . Zygas 

X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS TRANSPORTACIJOS 

INFORMACIJA 

Dr. Aldona Vasiliauskiene, atvykusi i Čikagą skaityti paskaitą dr. Juozo Gir
niaus paminėjimo popietėje, kalbasi „Margučio II" radijo programoje su Leonu 
Narbučiu. „Margutis II" girdimas kas vakarą, 9 vai., iš stoties 1450 AM. 
Programos vadovai visuomet stengiasi, kad joje atsispindėtų vėliausios žinios 
ne tik iš tėvynės ir plataus pasaulio, bet ir iš mūsų vietinės lietuviškos veiklos. 

x Jei reikia įsigyti vairavi- x N o r i a p i r k t i > t M e t m e n ų ~ 
mo teises (ILDriver s License), iarnaląmlo N r 1 i k i N r 5 0 

kreipkitės i Ed. Sumaną, tel. S k a m b i n t i A l d o n a i , t e l . 
1-708-246-8241. Aš padedu 3 1 2 ^ 3 i . i 5 3 3 . 
pensininkams. 

(sk) 
z Baltic Monumentą, Inc., 

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

(sk) 
x „Dovana Petravičiui" — 

jo amžiaus 90 metų sukakčiai 
paminėti, rengiama Lietuvos 
dailininkų dovanotų kūrinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont, IL š.m. balandžio 27 
• rugsėjo 30 d. Atidarymas šeš
tadieni, balandžio 27 d. 7:30 
vai. vakaro. Parodos tikslas — 
paremti Viktoro Petravičiaus 
monografijos II tomo išleidimą. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 5884669 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk), 

X lietuvių taut in ių šokių 
šventės organizacinio komiteto 
transportacijos komisijos pirmi
ninkas Antanas Jarūnas koordi
nuoja šokėjų ir žiūrovų, apsisto
jusių Hya t t Regency O'Hare 
viešbutyje, pervežimą iš viešbu-

x Marytės Kuslikienės gim
tadienio proga, jos duktė Laima 
Braune, mamą pagerbdama, pa
aukojo $50 „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, padėti 
vargs tant iems vaikučiams Lie
tuvoje. Sve ik iname Mary tę 
Kušlikienę ir dėkojame Laimai 
Braune už auką. Ačiū! „Sau lu
t ė " , 419 VVeidner Rd., Buffalo 
G r o v e , IL 60089, teL (847) 
537-7949 arba (847) 541-3702. 

(sk) 
x Automobi l io , namų ir li

g o s draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Laurait į , A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave. , Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 
x J u o z a s Bacevičius patar

naus namų, apdraudų, „income 
t a x " r e ika la i s ir į s igyjant 
va irav imo teises. Casa Blan-
c a R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
cago , IL, teL 708-403-7334, ar 
ba 312-778-2233. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieno mėne

sio paskutini sekmadieni, ba
landžio 28 d. Baltia Express 
atstovas pri iminės siuntinius į 
Lietuvą Lemonto lietuvių cen
t r e nuo 9 vai. ryto. Daugiau 
suž inos i t e p a s k a m b i n ę ne
mokamu tel . 1-800-SP ARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x L e m o n t o „ Ž i b u r ė l i o " 
Montessori mokykla kviečia vi
sus aplankyti mokyklą („Open 
House") balandžio 28 d., 10 v.r. 
- 1 v. p.p. Nepraleiskite progos 
pama ty t i „Žiburėl io" klasę, 
susitikti su mokytojomis ir už
registruoti savo vaikus į „Žibu
rėl io" popietinę klasę. Rytinė 
pamaina j au užpildyta. 

(sk) 

čio į susipažinimo vakarą, kuris 
vyks liepos 5 d., 8 vai. vak., Na-
vy Pier Grand Ballroom patal
pose ir iš viešbučio į šokių šven
tę, kuri vyks liepos 6 d., 1 vai. 
p.p., Rosemont Horizon stadio
ne. 

Autobusai į susipažinimo 
vakarą, Navy Pier (liepos mėn. 
5 d.) taip pat kursuose nuo 69 St 
ir Wa8htenaw g-vės (Marąuette 
Park) ir Pasaulio lietuvių cent
ro, Lemonte. Jeigu atsirastų no
rinčių ir iš anksto įsigytų bilie
tus, autobusai sustotų ir Brigh-
ton Parke. Tik į šokių šventę au
tobusai kursuos iš Brighton 
Parko, Marąuette Parko, Oak 
Lawn ir Pasaulio lietuvių cen
tro, Lemonte. I šventę ir pokylį 
autobusai kursuos iš Marąuette 
Parko ir Lemonto. Susidarius 
pakankamam skaičiui norinčių 
vykti į šventę ir pokylį iš Brigh
ton Parko ir Oak Lawn, bus už
sakomi autobusai ir iš tų vieto
vių. Autobusus iš Čikagos apy
linkių koordinuoja JAV LB 
Marąuette Parko apyljjokės pir
mininkė Aldona Palukaitienė. 

Autobusų bi l ietus gal ima 
užsisakyti: 

1) paštu — išsikirpus, užpil
džius ir pasiuntus į šventės būs
t inę čia išspausdintą atkarpą 
(bilietų užsakymai iš Hyatt 
Regency O'Hare j šventės ren
ginius priimami tik paštu); 

2) asmeniškai įsigyti „Sekly
čioje" (antr. ir ket. nuo 6 iki 8 
vai. vak., šešt. nuo 9 vai. ryte iki 
12 vai.); 

3. skambinant Aldonai Palu-
kaitienei šiuo telefonu (312) 
471-0811. 

Autobusų bilietai bus plati
nami tik iki š.m. birželio mėn. 
1 d. 

Autobusuose vietos bus užga
rantuotos t ik tiems asmenims, 
kurie iš anksto užsisako ir užsi
moka už autobuso bilietus. 

Organizacinis komitetas ska
t ina visuomenę šiom transpor
tacijos paslaugom pasinaudoti, 
nes aikštelėse mašinom pasta
tyti kainos nemažos, o aikštelės 
nuo įėjimų tolimos (ypač Navy 
Pier). 

(sk) 

x Rodos, ir vargo n e b u v o , 
iš džiaugsmo upeliai išdžiūvo, o 
30 metų prabėgo t a ip greit. . . 
Amerikos Lietuviu radijas, 
vad. Anatolijus Siutas , kviečia 
jus į jubiliejinį pokylį g e g u ž e s 
11d., šeštadieni, 7 v.v. Jauni 
mo centre. Ju s l inksmins Ą. 
Stelmoko orkestras, aktoriai 
Apolonija ir Pe t ras Steponavi
čiai, estrados dainininkas Juo
zas Nakutavičius. J ū s ų l auk ia 
puiki vakarienė ir k e l e t a s 
originalių staigmenų! Vietas re
zervuokite: tel. 312-847-4903, 
adresas: 4459 S. Franc i sco , 
Chicago, IL 60632. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENTĖS 
AUTOBUSŲ UŽSISAKYMO ANKETA 

l SUSIPAŽINIMO VAKARĄ (Navy Pier Grand Ballroom, 
liepos 5 d.) 

Iš: Pasaulio lietuvių centro Lemonte — $5.00 asmeniui 
Marąuette Parko (69th St. ir Washtenaw) $4.50 asmeniui 
Hyatt Regency O'Hare $5.00 asmeniui 

l TAUTINIŲ ŠOKTŲ ŠVENTE (Rosemont Horizon, liepos 
6 d.) 

Iš: Pasaulio lietuvių centro Lemonte $7.00 asmeniui 
Marąuette Parko (69th St.ir Washtenaw) $6.00 asmeniui 
Brighton Parko (44-ta ir California) $6.00 asmeniui 
Hyatt Regency O'Hare $3.00 asmeniui 

Į TAUTTNTŲ ŠORTŲ ŠVENTE (Rosemont Horizon) ir i 
pokyli (Hyatt Regency) 
Iš: Pasaulio lietuvių centro Lemonte $10.00 asmeniui 

Marąuette Parko (69th St. ir Washtenaw) $9.00 asmeniui 
Vardas/Pavarde _ . 
Adresas 

J i viso siunčiu:$_ Telefonas ( ) 

Čekius rašyti: X LITHUANIAN FOLKDANCE FESTTVAL 
Siųsti: 2715 West 71st Street, Chicago, IL 606*29 


