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Lietuva atgavo buvusį
ambasados sklypą Berlyne
Bona, vasario 7 d. (BNS) Aukštesniosios instancijos Vo
kietijos teismas nurodė auto
mobilių aikštelės savininkui
išsikelti iš sklypo Berlyne,
kuriame prieš karą stovėjo Lie
tuvos ambasada.
Teismo sprendimas priimtas
po 3 metų Lietuvos juridinių
pastangų atgauti savo nuosa
vybe. Ambasadorius Zenonas
Namavičius apie tai buvo ofi
cialiai informuotas. „Tai tei
singumo pergalė", pareiškė am
basadorius, komentuodamas
sausio 30 d. teismo sprendimą.
Sklypas prestižiniame rajone
Berlyno centre, kuriame dabar
įrengta naudotų automobilių
pardavimo aikštelė, buvo pri
pažintas Lietuvos nuosavybe
dar 1993 m. vasarą. Z. Namavi
čius Berlyno archyve tuomet
rado Žemės knygą, kurioje prie
sklypo registracijos nurodyta,
kad jis priklauso Lietuvos
Respublikai. Tačiau sklypas iki
2007 m. buvo išnuomotas vokie
čiui automobilių pardavėjui už
1,006 markes per mėnesį, o šis
savo ruožtu jį pernuomojo kitam
prekeiviui.
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Kaina 75 c.

Pasaulio

(Remiantis DPA, Reuter. BNS IN'TERKA.K
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais i

centre reali nuomos kaina butų
apie 10,000 markių per mėnesį.

V a š i n g t o n a s . JAV preziden
tas Bill Clinton pateikė Kon
gresui 1.7 mlrd. dolerių biudžeto
planą, kuris, pasak jo, padės
pasiekti subalansuotą biudžetą
iki 2002-ųjų metų. B. Clinton
sakė norįs darbuotis su respub
likonų kontroliuojamu Kongre
su, siekdamas užbaigti federa
linio biudžeto subalansavimo
darbą. Tai yra pirmasis žingsnis
pradedant, kaip manoma, ilgas
ir sunkias derybas tarp Baltų
jų Rūmų ir Kongreso.

Pasak ambasadoriaus Z. Na
mavičius, su vokiečių versli
ninku buvo sutarta, kad 1994
m. sausio 1 d. jis iškels aikštele
iš Lietuvos sklypo, bet, atėjus
sutartam laikui, vokietis pasiū
lė bendrauti su jo advokatais.
Lietuva ne iškart sulaukė pa
lankaus teismo sprendimo.
Prieš 3 metus žemesnės instan
cijos Berlyno teismas ignoravo
tarptautinės teisės argumentus
ir paliko galioti nuomos sutartį.
Bylos svarstymas aukštesniajame teisme truko iki 1997 m.
sausio.
Z. Namavičius mano, kad at
gautajame sklype Lietuvai rei
kėtų statyti pastatą ambasadai,
į kurį ambasada galėtų persi
kraustyti iš Bonos, kai Vokieti
jos sostinė bus perkelta į Ber
lyną. Dabar Lietuvos ambasada
nuomojasi Bonoje pusantro
aukšto namą.

Sklypą su vasarnamiu Berly
ne Lietuva įsigijo 1926 m. ir
įkurdino jame savo ambasadą.
Ji buvo sugriauta per sąjun
Lietuvos diplomatų žiniomis, gininkų aviacijos bombarda
beveik 16 arų sklypo Berlyno vimą II pasaulinio karo metais.

Siūloma padėti gėlių
„okupacijai: »
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) - giamo rezultato. Rusija padė
Seimo pirmininkas Vytautas kotų, kad padėjome jai nusi
Landsbergis pasiūlė prancūzų kratyti Stalino palikimo".
Per V. Landsbergio susitiki
parlamentarams drauge su lie
tuviais Vasario 16-ąją nueiti mą su Prancūzijos Nacionalinės
prie Rusįjos užimto Lietuvos Asamblėjos parlamentarais ir
ambasados pastato Paryžiuje ir draugystės su Lietuva grupės
ketvirtadienį buvo aptartas
padėti gėlių.
„Tai būtų gėlės okupacijai", Lietuvos įsijungimas į Vakarų
V. Landsbergio pasiūlymą pa struktūras. Seimo pirmininkas
patikino, kad narystė NATO ir
aiškino jo atstovė spaudai.
Seimo pirmininkas viešin ES yra lygiaverčiai Lietuvos
tiems Prancūzijos parlamen tikslai ir „mėginimai juos trak
tarams sakė, kad „sujungus tuoti kaip alternatyvas Lietuvai
pastangas, galima pasiekti tei- yra nepriimtini".

Pabėgėlių ir mirties bausmės
klausimai trukdo Lietuvai
stoti į ES
Vilnius, vasario 7 d. (BNS) Baltijos jūros valstybių tarybos
įgaliotinis demokratinėms insti
tucijoms ir žmogaus teisėms,
įskaitant mažumoms priklau
sančių asmenų teises, Ole Espersen mano, jog nelegalių
migrantų ir mirties nuospren
džio panaikinimo problemos yra
didžiausios kliūtys Lietuvai sto
jant į Europos Sąjungą.
Penktadienį spaudos konfe
rencijoje jis pažymėjo, kad
Lietuva būtinai turi priimti
kelis įstatymus, kurie suregu
liuotų pabėgėlių grąžinimo
problemą bei panaikintų mir-

Danijoje — visas
Lietuvos taikdarių
būrys
Vilnius, vasario 3 d. (Elta) Nuo sausio vidurio Danijoje be
sitobulinančių LITPLA 5 būrio
vadų, ryšių karininko, kulkos
vaidininkų, vairuotojų grupe
papildė 26 eiliniai, pirmadieni
išskridę iš Karmėlavos aerouos
to.
Lietuvos būrys Danijoje mo
kosi atlikti NATO vadovaujamą
stabilizavimo pajėgų (SFOR> mi
siją.
Balandžio pradžioje LITPLA 5
būrys persikels į Bosniją, kur
pusės metų misįją atliks su Lat
vijos ir Estijos kariais sudaręs
bendrą kuopą. Dangos vadovau
jama Baltijos valstybių kuopa
priklausys Šiaurės šalių ir
Lenkijos brigadai:

ties nuosprendžio vykdymą. Jis
ragino Lietuvą kuo greičiau
pasirašyti sutartį su Baltarusija
dėl pabėgėlių grąžinimo, tačiau
sakė suprantąs, jog Lietuva
viena negali to išspręsti. Jis
išreiškė viltį, jog tarptautinė
visuomenė įtikins Baltarusiją
pasirašyti šį susitarimą.
Kalbėdamas apie mirties nuo
sprendžio panaikinimą Lietuvo
je, O.Espersen laikėsi griežtos
nuomonės ir teigė, jog Lietuva
privalo vykdyti įsipareigojimus,
duotus Europos Sąjungai, ir
panaikinti mirties bausme.
O. Espersen teigiamai įverti
no žmogaus teises bei tautinių
mažumų padėtį Šalyje, sakyda
mas, jog Lietuva šiuo klausimu
seniai aplenkė Latviją ir Estiją.
„Jei Lietuvai pavyks išspręsti
pabėgėlių ir mirties bausmės
panaikinimo klausimus, ji bus
viena stipriausių valstybių
žmogaus teisių atžvilgiu visame
Baltijos regione", sakė O.
Espersen.
Jis kritikavo Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos na
rio Georg Frunda ataskaitą dėl
žmogaus teisių padėties Lietuvo
je, sakvdamas. kad dauguma jo
išvadų per daug apibendrintos,
remiasi nepatikimais šaltiniais.
1995 m. G. Frunda lankėsi Lie
tuvoje ir tikrino, kaip laikomasi
žmogaus teisių nuostatų ir
įsipareigojimų ET. Po šio vizito
jis pateikė neigiamas išvadas
dėl tautinių mažumų teisių ir

naujienos

Maskva. Rusijos gynybos mi
kva, vasario 7 d. Onterfaz-BNS). Ruaįjs* Federacijos ir Čečėnijos tarpusavio santykius
nistras Igor Rodionov ketvirta
įprasmina planas, numatantis taikiomis priemonėmis sureguliuoti krize šioje Siaurės Kaukazo
dienį pareiškė, jog Rusijos gink
respublikoje, pranešė Rusuos Saugumo tarybos sekretorius Ivan Rybkin. Pasak jo, kai jtik
luotosios pajėgos yra tokios „pa
Čečėnijoje bus sudaryta vyriausybė, ateis laikas įgyvendinti ekonominius susitarimus, ir iki 2001
sibaisėtinos būklės", kad greitai
m. santykius su Čečėnija sureguliuoti taip, „fcad jai ir gyventi, ir dirbti Rusijos sudėtyje būtų
nebegalės garantuoti savo bran
naudinga".
duolinių raketų kontrolės pati
Algirdo Endriukaičio nuotr.: Netekę pastogės čečėnai gyvena laisvės ir nepriklausomybės
kimumo, pabrėždamas, kad dėl
viltimis.
__
lėšų trūkumo branduolinių ra
kurios Vidurio Europos šalys
ketų paleidimo sistemos yra
bus pakviestos į gynybine Va
prastai prižiūrimos ir saugomos.
karų sąjungą.
„Baisiausia, kad kaip šalies
Ambasadorius ir patarėjas su
gynybos ministras, aš esu pri
sitikimą su prezidentu apibū
verstas stebėti kaip byra Rusi
Vilnius,vsssrio7d.(BNS)- kreipė dėmesį į ambasadoriaus dino kaip „labai naudingą" nuo jos armija, ir nieko negaliu pa
Lietuva vargu bepateks i pir užtikrinimą A. Brazauskui, kad monių pasikeitimą apie dviša daryti", sakė Rodionov.
mųjų naujų NATO narių gretą, JAV „niekada nepamirš Balti lius santykius ir bendrus Euro
D u š a n b e . Tadžikų sukilėliai
sako JAV ambasadorius Lietu- jos valstybių", net ir nepriėmus pos saugumo interesus.
ketvirtadienį
paėmė įkaitais
jų
į
NATO.
Paklaustas
apie
užsienio
voje, bet Lietuvos prezidento
dar
4
Jungtinių
Tautų darbuo
spaudos
spėliones
dėl
galimo
„Bet
kurio
sprendimo
atveju
patarėjas guodžia, kad Baltijos
tojus.
Iš
viso
šią
savaite į jų
JAV
prezidento
vizito
į
Vilnių
Amerikos
užsienio
politikos
šalys dėl to nenustos Amerikos
nelaisve pateko 16 rusų, tadžikų
po
Madrido
susitikimo,
J.
Swidėmesys
liks
Lietuva
ir
Baltijos
dėmesio.
ir vakariečių, pranešė JT pa
„Būtų klaidinimas Battgos ša valstybės", pabrėžė A. Gri hart sakė, kad „dar tikrai nėra
reigūnai.
Įkaitus laikančios
lių, pasakyti joms, kad gali a u s , samprotaudamas apie pa sprendimų ir nežinom, kokias
ginkluotos
grupuotės vadas
tikėtis būti pirmoje naujųjų dėtį po Madrido viršūnių susi šalis, be Madrido, Bill Clinton
Bachram
Sadirov
reikalauja,
narių gretoje, nes aš nemanau, tikimo, kuriame galbūt kai lankys".
kad jo brolio vadovaujamiems
kad tai labai realu", pareiškė
kovotojams būtų leista grįžti iš
JAV ambasadorius Lietuvoje
Siaurės Afganistano į Tadžikiją.
James Svrihart penktadienį po
S t o k h o l m a s . Švedijos val
susitikimo su prezidentu Algir
dančioji
Socialdemokratų parti
Talinas, vasario 7 d. (BNS) - pirmininkas Andris Škelė. Jo
du Brazausku.
ja
pirmadienį
užsitikrino šalies
Drauge, pasak jo, „būtų klai „Baltijos žalių saugumui užtik žodžiais, Baltijos šalys gali ir
Centro ir Kairiosios partijų
dinga sakyti, kad yra priimti rinti lotos alternatyvos nėra, tik nepatekti į NATO su pirmąja
paramą, kuri leis pradėti įgy
politiniai sprendiniai visiškai narystė NATO, ir jos padarys banga, tačiau jis įsitikinės, kad
vendinti programą laipsniškai
viską, kad taptų sąjungos narė ateis laikas, kai jos pateks ir į
atmesti Baltijos šalis".
atsisakyti atominės energeti
Ambasadorius priminė buvu mis", tai Taline ketvirtadienį ES, ir į NATO.
kos. Šios trys partijos Švedijos
sio gynybos sekretoriaus Wil- pareiškė Baltijos žalių ministrai
Lietuvos ministras pirminin parlamente turi 210 iš 349
liam P e n y viešą pasisakymą, pirmininkai.
kas Gediminas Vagnorius sakė, vietų. Partijos susitarė, kad
kad Baltijos šalys vargu bepa
„Baltijos regiono saugumas kad Lietuva nekreipia dėmesio vienas Barsebeko atominės
teks į pirmąją planuojamo pagerės tik tada, jei Estįja, Lat į politikų pareiškimus, kad
elektrinės reaktorius bus užda
NATO plėtimo bangą. „Tai vija ir Lietuva įstos į NATO", Baltijos šalys arba apskritai
rytas iki 1998 m. vyksiančių
nebuvo politinis pareiškimas, po Baltijos šalių Ministrų tary nepateks į NATO, arba nepa
šalies parlamento rinkimų, o
bet praktinis samprotavimas bos posėdžio spaudos konferen teks į sąjungą su pirmąja ban
kitas reaktorius — po rinkimų.
apie karinius ir kitokius rei cijoje ketvirtadienį pareiškė ga. „Mes spręsime patys, — pri
Maskva. Rusijos Federacijos
kalavimus", pažymėjo J. Swi- Estijos ministras pirmininkas sijungti, ar ne", pažymėjo G.
tarybas pirmininkas Jegor Strohart.
TutVahi.
Vagnorius.
jev po susitikimo Kremliuje su
„Latvija mano, kad jos sau
Tuo tarpu susitikime dalyva
Lietuvos premjero vertinimu, prezidentu Boris Jelcin pasiūlė
vęs prezidento užsienio politikos gumą gali u ž t i k r i n t i t i k Baltijos šalys galės pasiekti tokį Čečėnijai „duoti laiko" ir
patarėjas Algirdas Gricius at- NATO", sakė Latvijos ministras techninį lygį, kuris tinkamas sudaryti galimybę „taikos pro
stojant į sąjungą, tačiau šiuo cesams plėtoti". Pasak J. Strometu narystė priklauso nuo jev, Čečėnijos ekonomika „bus
politinių klausimų sprendimo. svarbiausia skatinamoji jėga,
„Kad sprendimai Baltijos šalių kuria šios respublikos vadovybė
atžvilgiu būtų teigiami, turime motyvuos savo poelgius ir veiks
Vfl^iius, v a s a r i o 7 d . ( B N S ) - penktadienį, trumpam išėjės iŠ stiprinti Baltijos šalių bend mus ateityje". Jis neatmetė ga
radarbiavimą", sakė G. Vagno limybės, kad Čečėnijai bus su
Seimo Nacionalinio saugumo parlamento Nacionalinio sau
teikta daug teisių ir įgaliojimų,
rius.
komitetas penktadieni užda gumo komiteto posėdžio, kuria
taip pat ir ypatingosios ekono
rame posėdyje aptaria buvusio me dalyvavo Seimo pirmininkas
minės zonos statusas. „Tačiau
Savanoriškosios krašto ap Vytautas Landsbergis, krašto
sienos turi likti bendros", pa
Gydytojai
laukia
saugos tarnybos ir Valstybės apsaugos ministras Česlovas
brėžė J. Strojev.
saugumo departamento parei Stankevičius, Valstybės saugu
vyriausybės
gūno Juro Abromavičiaus nu mo departamento direktorius
Briuselis. Vengrų kilmės fi
atsakymo
žudymo tyrimą ir galimas šios Jurgis Jurgelis ir generalinio
nansininkas
Georg Soros ketvir
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) - tadienį paprašė Europos Sąjun
žmogžudystės sąsajas su prieš prokuroro pavaduotojas Artūras
Lietuvos gydytojų sąjunga kol gą pagalbos steigiant mokslinių
3 4 metus Lietuvą sukrėtusiais Paulauskas
S. Buškevičius sakė, kad ke kas neatšaukė galimo medikų
nusikaltimais.
studįjų centrą Varšuvoje. Stu
Seimo narys, nacionalinės lios dienos prieš mirtį J. Abro streiko, nes dar negavo ofi dijų centre daugiau kaip 1,000
partijos „Jaunoji Lietuva" mavičius norėjo susitikti su juo, cialaus vyriausybės sprendimo studentų galėtų studijuoti savo
vadas Stanislovas Buškevičius tvirtindamas, kad turi infor dėl medikų atlyginimo padidi valstybės įsijungimo į Vakarų
mano, kad J. Abromavičiaus nu- macijos, kurios pakaktų iškelti nimo.
struktūras procesus. Tokiam
Sausio pabaigoje gydytojai nu centrui įkurti reiktų maždaug
žudymas buvo „laukinis kerš „mažiausiai dešimt baudžia
tas" už paskleistą informaciją mųjų bylų krašto apsaugos sis sprendė, kad jei iki vasario 15 50 mln. dol. Dar 15 mln. dol. per
arba , jis buvo nutildytas, kad temoje" ir teigė perdavęs tą d. premjeras Gediminas Vagno metus kainuotų centro išlaiky
nespėtų paskleisti žinių, galėju informaciją krašto apsaugos rius nepriims sprendimo padi mas.
dinti atlyginimus medikams,
sių pakenkti kai kurių labai di ministrui Č Stankevičiui.
Lietuvos gydytojų sąjungos žadą padidinti atlyginimus su
„Kasdien
gaunama
vis
naujos
deliems interesams".
(LGS)
taryba organizuos gy žinojo tik iš spaudom, toriel
informacijos,
ir
kol
kas
yra
Tai jis pareiškė žurnalistams
naujų versijų kėlimo, o ne jų dytojų streiką. Susitarti su laukia atsakymo raštu.
L. Labanauskas sakė turis ži
atmetimo etapas", sakė saugu gydytojais dėl atlyginimų dy
kalinių padėties Lietuvoje.
„Europos taryba turėtų būti mo vadovas J. Jurgelis, paminė džio premjeras turėjo iki vasario nių, jog G. Vagnorius įpareigojo
sveikatos apsaugos ministrą
atsargesne, remdsmssi atsakai- damas, kad buvęs SKAT ir sau 5-osios.
LGS viceprezidentas Liutau Juozą Galdiką paroncti spren
tomis žmonių, svečioje salyje gumo pareigūnas galėjo būti
pabuvojusių vos porą dienų", nužudytas ir dėl savo verslo ras Labanauskas sakė, kad me dimo projektąo ir šis rastas
reikalų, ar kitokių ryžių.
dikai apie žodinį premjero pa- „dabar ruošiamas".
sakė O. Espersen.

JAV ambasadorius: į pirmą
NATO plėtimo ratą Lietuva
turbūt nepateks

Baltijos šalių saugumą gali
užtikrinti tik NATO

Kauno verslininko
nužudymas svarstomas
Saugumo komitete

ITAR-TASS.

V a t i k a n a s Popiežius Jonas
Paulius II penktadienį paskelbė
pareiškimą Gavėnios proga, ku
ris skirtas „tragiškai benamių
padėčiai". Pasak popiežiaus, tei
sę į stogą virš galvos turi ne tik
atskiri žmonės, bet ir šeimos. Jis
apibūdino namus kaip šeimos
buvimo vietą, kur vaikai iš
moksta „esminių moralinių ir
dvasinių vertybių", apibūdino
pabėgėlius, karo ir katastrofų
aukas, „ekonominius" migran
tus, išvarytas šeimas ir pagy
venusius vargšus, kaip „išrau
tus iš žmogiškosios šilumos ir
nuoširdumo atmosferos, būdin
gos namams".
M a s k v a . Rusijos prezidentas
Boris Jelcin svarsto galimybę
perkelti kovo mėnesį planuo
jamą susitikimą su JAV prezi
dentu Bill Clinton iš Vašingtono
į Europą, penktadienį pranešė
Kremliaus atstovas spaudai
Sergej Jastržembskįj. Tai pir
mas kartas, kai Kremlius ofi
cialiai pranešė, kad po plaučių
uždegimo sveikstantis B. Jelci
nas galvoja apie susitikimo vie
tos pakeitimą.
V a š i n g t o n a s . Jungtinių
Valstįjų vyriausybė gavo slaptą
pranešimą, jog Bosnįjos musul
monų vyriausybė kuria pogrin
dinę žvalgybos tarnybą, kurios
veiklą smarkiai įtakoja Iranas,
pranešė dienraštis „Los Angeles
Times". Dienraščio teigimu,
žvalgybos tarnybos vadas — bu
vęs Bosnijos gynybos ministro
pavaduotojas Hasan Cengic. Jis
buvo atleistas iš darbo JAV rei
kalavimu, nes palaikė labai ar
timus ryšius su Iranu. Dien
raštis pastebi, jog tokia situarija
Bosnijoje reiškia, kad viena pa
grindinių JAV strateginių už
duočių — Irano įtakos Bosnijoje
apribojimas — kol kas nesiseka
taip gerai, kaip to norėtųsi JAV
pareigūnams.
Rvvanda. Tarptautinė šalpos
organizacijos smarkiai mažina
savo veiklą Rwandoje, kur ant
radienį buvo nužudyti penki JT
žmogaus teisių organizacijos
darbuotojai.
L o n d o n a s . Aukštas D.
Britanijos pareigūnas, nenorė
jęs skelbti savo pavardės, Rusi
jos priešinimąsi NATO iplėtimui pavadino gudrybe, siekiant
derybose laimėti kaip galima
daugiau nuolaidų iš NATO
pusės.
L i u k s e m b u r g a s . Švedijos
premjeras Goran Persson kriti
kavo „per didelius" ES ins
titucijų darbuotojų atlyginimus,
sakydamas kad tai pakerta pa
sitikėjimą Europos Sąjunga.
Daugelis švedų ES pareigūnų
gauna atlyginimus, kurie daug
didesni, negu Švedijos parla
mento narių ar net Švedijos
premjero.
KALENDORIUS
Vasario 8 d.: Šv. Jeronimas
Emiliani, išpažinėjas, vargingo
jaunimo gelbėtojas (1481-1537);
Saliamonas. Salys, Oaugvilė.
Nirma
V a s a r i o 9 d.: Apolonija.
Marijus. Erikas, Algė, Girvydas.
Vasario 10 d.: Šv. Skolastika
<mire 523 m. t; Teodora, Elvyra.
Gražutė. Skaistutis.
Vasario 11 d.: Užgavėnės.
Svč Mrrgelė Marija Lurde (ap
sireiški 1858 m.); Adolfas, Feli
cija. Paskalis. Algirdas, Dailė.
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
ŽIEMOS AKADEMIJA KELMĖJE
Nors šaltis per Kalėdas spau skambėjo giesmės, dainos, reng
dė, kad tvoros pyškėjo, tačiau ti vaidinimai, girdėjosi skardus
peliukai, voverytės, zuikiai, jaunatviškas juokas.
Rengti šią moksleivių ateiti
gandrai ir elniai buvo žvalūs,
ninkų žiemos . akademiją iš
linksmi ir išradingi. Tokį įspūdį
buvo
planuota
susidarėme aplankę ne Kauno p r a d ž i ų
Anykščiuose, p a t o g i u o s e ir
zoologijos sodą, bet Moksleivių
gerai
šildomuose
poilsio
ateitininkų žiemos akademiją
namuose. Anykščių savivaldybė
Kelmėje, kuri prasidėjo antrąją
buvo pažadėjusi net ir apmokėti
Kalėdų dieną ir tesėsi iki Naujų
gyvenimo tuose poilsio namuose
metų.
išlaidas. Būtų susidarę kelias
Patys jauniausieji akademijos
dešimt
tūkstančių litų.
dalyviai — aštuntokai — čia
„Ačiū, bet tokios dovanos atei
vadinami „gudručiais", devin
tokai — „peliukais", dešimtokai tininkai priimti negali. Tai
— „voverytėmis", vienuolik prieštarautų mūsų principams
tokai — „zuikiais", dvyliktokai ir įsitikinimams, jei, mokyda
— „gandrais". „Taip pat į sto miesi artimo meilės ir keldami
vyklą priimam dar ir pirmo kur socialinio teisingumo idėjas,
so studentus, kurių programa patys pasinaudotume pinigais,
daugiau pritaikyta pasirengti kurių s k u r s t a n t i e m s r e i k i a
ateitininkų vadovo darbui. Jie labiau", pasakė a t e i t i n i n k ų
yra vadinami „elniais", — sakė vadovas prof. Arvydas Žygas.
viena moksleivių ateitininkų Tada jie pasirinko Kelmę.
akademijos vadovių, J. Gruodžio
„Kuo jums svarbi ateitininkonservatorijos IV kurso stu kija?" — klausėme akademijos
dentė Erika.
dalyvių.
„Tai yra labai gera saviaukla.
Kiekvienai moksleivių am
žiaus grupei parengtos skir J a u n i žmonės turi daug progų
tingos programos pagal jų re pasireikšti, pasisemti žinių, pa
ligine ir intelektualinę brandą. rodyti savo sugebėjimus, o kar
Pavyzdžiui, „voverytės" (de tais tuos sugebėjimus net ir at
šimtokai) šioje akademijoje skleisti. Man labai p a t i n k a t a
svarsto temą „Asmuo ir istori saviraiškos galimybė ir tai, ką
ja", dalyvauja praktiniame va aš čia gavau, norėčiau ir kitiems
dovavimo seminare. „Zuikių" padėti surasti", — sakė konser
(vienuoliktokų) tema — „Krikš vatorijos studentė E r i k a .
čionybė-ir kultūra. Religijos ir
„Ateitininkija plečiasi. Ma
dvasinės dimensijos pagrindai". tom vaikus, kokie jie a t e i n a —
„Gandrai" (dvyliktokai) gilinasi su kokia pasaulėžiūra ir su ko
į „Tiesos pažinimo klausimus". kiomįg vertybėmis jie pirmą
Tarp paskaitininkų — įdomūs kartą atvyksta į akademiją. Po
ir žinomi vardai: Vyriausybės poros metų matai, kaip pasikei
religijos r e i k a l ų p a t a r ė j a s čia šie jauni žmonės. Manau,
Petras Plumpa, filosofas Tomas ateitininkija duoda saviraiškos,
Sodeika, politologas Eigidijus savęs supratimo pagrindus", —
Vareikis, kun. Robertas Grigas, kalbėjo Mindaugas, Vytauto Di
,.Rasos" gimnazijos direktorius džiojo universiteto Katalikų te
Povilas Andriulis, Jėzuitų gim ologijos fakulteto studentas.
„Lietuvos moksleiviai labai
nazijos direktorius kun. Gin
taras Vitkus ir kiti. Stovykloje nevienodi. Vieni, šiltuose na
dalyvavo 62 ateitininkai ir 22 muose sukritę į minkštasuolius,
vadovai, daugiausia iš Kauno. kramto bulvių traškučius, ir
Nepaisant šalčių, atvyko moks spokso į LNK k a n a l u rodomą
leivių ir iš Kėdainių, Vilniaus, „Byvį ir Tešlagalvi", kiti — per
Telšių, Alytaus, Raseinių, Tau didžiausius speigus nesibodi
ragės, Ukmergės, taip pat Kel dangintis į Kelmę, šalti menkai
kūrenamuose patalpose ir dis
mės.
Antrojoje Kelmės vidurinėje kutuoti tiesos pažinimo klausi
mokykloje, kur įsikūrusi moks mais", sakė kaunietė mokytoja
leivių ateitininkų žiemos sto Laima Žukauskienė.
Vidmantas Valiušaitis
vykla, — šalta. Gyvenimo saly
„Apžvalga"
gos — spartietiškos. Nepaisant
1997.01.10-16
to, be paskaitų ir diskusijų, čia

JAV

Čikagos ir apylinkių moksleiviu ateitininkų Prez. A Stulginskio
nariu daiis Alpine Valley slidinėjimo iškyloje, š.m sausio 26 d.

SMAGI ŽIEMOS IŠKYLA
Vieną šaltą, -šaltą vakarą bibliotekoje žiūrėjome filmą
Čikagos ir apylinkių moksleivių „ E m p i r e of the S u n " apie
ateitininkų Lipniūno — Stul berniuką, gyvenusi Japonijoje
ginskio kuopa n u t a r ė keliauti į Antrojo Pasaulinio karo metu.
tolimą VVinnetka, IL, aplanky Filmui pasibaigus, mergaitės ir
ti Vygantus. Po ilgokai truku berniukai atsisveikino ir visi
sios kelionės atvykusius, mus nuėjo miegoti.
maloniai sutikusi Austė VyganKitą rytą anksti atsikėlę pa
tienė pavaišino karšta kakava, valgėme pusryčius ir iškeliavo
sumuštiniais ir kitais skanu m e į Alpine Valley slidinėjimo
mynais. Kai susirinko maždaug kurortą. Diena buvo labai gera
dvidešimt moksleivių, Marius slidinėjimui. Nors saulė ne
Vygantas pasiūlė žaisti „broom švietė, dangus buvo šviesus ir
hockey", tai hockey, žaidžiamas oras gan malonus. Vieni iš
su šluotomis. Nors vėjo pusto mūsų slidinėjo, o kiti nutarė
mas sniegas bandė mus užkloti, šliuožti snieglentėmis. Paskui
o smarkus šaltis gnaibė nosis — visi susirinkom pietauti*, o va
moksleiviai nepasidavė. Žais landai praslinkus, nutarėm va
dami — paslydę, ar susidūrę su žiuoti namo. Buvo gaila baigti
kitais žaidėjais, kritome ant tokį smagų savaitgali.
kieto ledo. Pagaliau, smagiai
Visi mūsų kuopos moksleiviai
prisikvatojusios ir nuo kritimų
labai dėkingi mūsų globėjai
ant ledo apsikūlusios abi ko
Rimai Polikaitytei, Astai Čupmandos surinko po 3 taškus. linskienei ir Vidai Kazlauskai
Sugrįžę j namą vėl susišil tei, kad sutiko mus prižiūrėti,
dėme k a k a v a ir susigrūdę nuvežti ir namo parvežti. Ačiū

JAUNIMO MISIJĄ BAŽNYČIOS
ATSINAUJINIMO PROCESE
Gruodžio 26 - sausio 1 d. Kel
mėje vyko tradicinė moksleivių
ateitininkų Žiemos akademija,
kurioje dalyvavo per 80 vyres
niųjų klasių moksleivių bei va
dovų iš visos Lietuvos. Kaip sa
kė akademijos dvasios tėvas
kun. Robertas Grigas, studijų'
savaitės metu akcentuota at
sinaujinimo mintis. Renginio
dalyviai svarstė asmens, visuo
menės bei Bažnyčios atsinauji
nimo klausimus, susipažino su
Vatikano II Susirinkimo idėjo
mis. Akademijoje viešėjo paskai
tininkai įvairiais aspektais ap
žvelgė Bažnyčios pastangas at
sinaujinti bei jaunųjų katalikų
misiją šiame darbe. Akademinę
programą papildė kūrybos va

Pre*. A Stulginskio - Kun Alf. Lipniūno moksleiviu ateitininku kuopos nariai š.m. sausio 26
d. dalyvavę Alpine Valley slidinėjimo iškyloje
Nnotr R i m o s P o l l k a i t y t * *

>M>aaaoSISB<

$95.00

Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant į Lietuvą:
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant į užsieni
oro paltu
Tik šeštadienio laida

karai, kasdienės šv. Mišios, ke
lionė į Kražius. Vienas iš pagrin
dinių šios studijų savaitės or
ganizatorių bei programos vado
vų buvo Moksleivių ateitininkų
sąjungos pirmininkas Vytauto
Didžiojo universiteto m kurso
studentas Mindaugas Kuliavas.
Akademijos dalyviai gyveno LT
vidurinės mokyklos patalpose.
Renginio organizatoriams daug
talkino Kelmės dekanas kuni
gas Vytautas Grigaravičius,
miesto savivaldybė bei II vi
durinės mokyklos vadovybė. Pa-'
sak kun. R. Grigo, i kiekvieną
akademiją atvažiuoja naujų
žmonių, kurių daugelis vėliau
prisijungia prie ateitininkų
būrio. Pašnekovo teigimu, stu
dijų savaitė pasižymėjo sklan
džiu vadovų komandos darbu
bei rinktiniais prelegentais. Pa
skaitas skaitė vyriausybės pa
tarėjas religijos klausimais Pet
ras Plumpa, žurnalistas Vid
mantas Valiušaitis, socialinio
darbo doktorantė ses. Daiva
Kuzmickaitė, tėvai jėzuitai
Algis Gudaitis * ir Gintaras
Vitkus, politologas Egidijus
Vareikis, Seimo narys Algirdas
Patackas, Kauno „Rasos" gim
nazijos direktorius Povilas An
driulis bei lituanistė Laima
Žukauskienė ir kiti. Iš pasi
sakymų, nuskambėjusių per
akademijos pabaigoje surengtą
moksleivių ateitininkų konfe
renciją, paaiškėjo, kad jaunimas
labai praturtino savo intelek
tualinj pasaulį, kalbėjo kunigas.
Anot jo, šio darbo rezultatus
galutinai parodys ateitis. „Ką
moksleiviai gavo per šias akade
mijas, paaiškės tiktai jiems
tapus suaugusiais žmonėmis bei
renkantis profesiją ar pašauki
mą*', — sakė kun. Robertas Gri
gas.

Kun Alf Lipniūno kuopos
N'iotr R i m o s P o l i k a i t y t ė s

VAKARIENĖ
ATEITININKIŠKAM
JAUNIMUI PAREMTI
Ateitininkų federacijos fondas
ruošia ateitininkų jaunimui
remti vakarienę šeštadienį,
kovo 1 d. Ateitininkų namuose,
12690 Archer Ave., Lemont, IL
5 vai. vak. — prieš vakarienę
apšilimui pasivaišinimas, o 6
v.v. — skani vakarienė. Auka 50
dol. asmeniui, čekius rašyti
Ateitis Federation Fund. Apie
dalyvavimą prašoma kiek gali
ma anksčiau pranešti E. Narutienei, tel. 708-422-8863, arba
kitiems vakarienės rengimo
komiteto nariams. Kviečiami
visi ateitininkai ir jų draugai, j

Rimui Sidriui, kuris tikrai
smarkiai dirbo organizuodamas
šią iškylą. Didžiausia padėka
Vygantų šeimai, kuri mus nuo
širdžiai priėmė, gausiai vaišino
ir savo namuose apnakvindino.
Be jūsų tas smagus savaitgalis
nebūtų įvykęs.
L i n a Sidrytė

$55.00

$35.00

(US.) $110.00

$60.00

$40 00

$55.00
$60.00

$40.00
$4500

$30.00
$35.00

$10000
$55.00

$5500

$500.00
$160.00

$250.00
$85.00

(US.)

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų karnos atsiucumos,
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

G r u o d ž i o 26 dieną Pane- H « n r i k « Kalpoką (gim. 1972
vėžio Kristaus Karaliaus kated m.). Naujasis kunigas paskirtas
roje vyskupas Juozas Preikšas Joniškėlio Švč. Trejybes parapi
I kunigus įšventino diakoną J » vikaru su teiae laiminti San
tuokos sakramentą.
DR. JANINA JAKSEVtCIUS
JOK ŠA

M

B»*S48 I 0 . PeMBM^PU nfoT*t

R a . 700-422-7007
Kab. (1-312) 512-0221
Valandos susitarus

DR. V. J . VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 8 3 SL, Burbank, IL
Tai. 708-423-8114
Valandos pagal susitarimą

Kab. tol. (312) 471-3300
VIGAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadai* Ava.,
CMcacjo, IL 00052
VIDAS T. NOREIKA, D.D.S.
O a m n Gydytojas
i l A U f t . VAK. M M A M O J E
• u ChaHaa E. Pana1, DJ9.5.

200 o. esą—m aa.
CttaossjrtOA, M 40304
K a b . (210) 020-1032

DR. E U G U U S LEUS

Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
15505—127 0*.

DAUA A. CEPELE, D.D.S
DANTŲ GYDYTOJA
7 0 1 5 W . 171at
T M e y " a r k , H. 00477
(700)5144071
Valandos pagal susitarimą

Tat. 515-722-1S54
7 0 0 0 W . CaOaasi Dr.
T a i . 705-301-0010

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
Hlcfcofy MMo)
T a i . (700) 500-2131

DR. D A U A JOOWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
2 0 0 0 M Į Į M a s K A v a . , Ota. 201
(skersai gatves nuo
Good Samaritan ligonines)

Mmmm

Valandos pagal susitarimą
DR. VIUUS

Nijolė Stankevttiotė, M.D.
Board f.erttfied, Intemal Medkine
Valandos jusu patogumui
Hol\ Cross Profc«ional l'avilion

aa south
Lithuanian l'laza ( t at Califomia Ave.
Chicago. IL 60629
773-471 7879

MIKAM1S

Š E I M O S D A K T A R A S IR C H I R U R G A S

m i r a T Marricju. O-imc
15SOS-127 t t . . Lomom, H. I M N
Pnklauso Palos Community Hosprtal
Silver Cross Hosprtal
Valandos pagal susitarimą
ToL f / M ) 2S7-1SH

DR. ALGIS PAULIUS
ARAS ŽLIOBA, M. 0 .
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA

AKIŲ L I G O S — C H I R U R G I J A
1020 E Ogden Ave . Sorte 310

1155 Dundaa Ava., Bgta, L 60120

Naperville. IL 60563

(•30) 527-0090
3825 Highland Ave.. Tower 1. Suite 3C
Downers Grove IL 60515
( f 30) 435-0120
Kab. M , 3 1 2 - S M - 3 1 M
Namu, M 7 M 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• 7 4 5 W « * t e3rd Street
Vai pirmd. ir ketvd. 3 v p.p. • § v. p.p
Kitomis dienomis — susitarus

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
4 0 4 7 W . 103 OL, O s * Laam, IL
Pirmas apyl su Norttnvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Suarta*****)
(kalbėti angliškai) tat. 705-422-0200

OR. A. B. GLEVECKAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

MO0 W. M 5t. Tol. (To*) 4M-4101

DR. PETRAS KISIELIUS

Valandos pagal susitarimą
P<rmd 3 v p.p.-7v.v.. antrd 12 30 3 v p P
trecd uždaryta, ketvd 1 • 3 v p.p
penkta ir sottd 9 y r 12 v p p

DR. DANA M. S A U K U S
DANTŲ GYDYTOJA
• 2 8 S. Mannhslm M .
W#*Mctl«Mt#f% IL V v i * M
TsJ. (700) 344-1054
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. StDRYS, M.D.
Ophtaimologas/Akių Chirurgas
M 3 0 S. RHHetand Ava.
Chlceao R M f a , IL M 4 1 5

700-030-M22
4 1 4 * W. ttrtf »t.
312 7 3 5 - 7 7 0 *
Kab. 312-725-4477
Ros. 704 2 4 * 0 0 6 7 arba 704-244-4S41

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
• 4 4 * * o . Pulaekl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS U t f K U S
Vidaus ir plaučių ligos
15300 W««tf Ave., Ortand Rark
„Bažnyčios žinios",
700-340-0100
1997.01.15 Į Valandos Kasdien, išskyrus savangatius

DR. VHJJJA K B R E L Y T l Chiropraktims gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
fmfJ

• • ll*«P*8»JBPjt toM* #QojVajw*# - V#MEj
•a*ftOJOv8)8J*š*fO)OJ*, | L

W0Q&9

Valandos pagal susitarimą
į M O
Skausmo gydymo specialistai
JONAS V. PfrUMOKrO, MO
T I M n OALLAS RRUNOKIO, *JO
> 312-720-0050
> 047451-1212

Tai (705)742.0255
Valandos pagal susitarimą

Tai. 70»-«S2-41S« atsakomas 24 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS
1443 Sa. SMfi Ava.. Clcaro
Kasdien 1 v p p - 7 v v.
Išskyrus trecd . sestd 11 - 4 v p.p..

Orovo, IL 00515

T a i . 7 0 0 000 3113
Valandos susitarus

• 1 3 2 S. Kastete Ava.,
(312) 7 7 0 - 0 0 0 0 arba (312) t

t a i Orove 047-715-1212

0 1 3 2 0 . Kedate Ava.
C h t c a t ū , H. 00025
T a i . 312-430-7700

RIMGAUDAS KCMJCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2 1 4 7 0 S. Makt St.
M a r m a s n, K, 00443

T«L 700-745-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
V*j7V« * J . WojjPSaMJfaol Fioj.t FMJVolOa^f MSaEs I L

OR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. JOVITA KERBUS
Oantii Gydytąja
Kab Chicagoje uždarytas
9525 S 79th Ave . HiCkory HiBs IL
T a i . (700) 500-0101
Valandos pagal susitarimą

' DR. PETRAS V. K I E M U O S
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
172 ScMUer o j , , Kiosfojarat, IL 0O125
700-041-2000
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais lai. 750434-1120

SURENOER LAL, M.D.
Specialyba — Vidaus ligos
7 7 1 2 S. Keatata Ava.,
C t a a a t a . K , 05052
T a i . 312-494-2123
Valandos pagal suertaomą

mmm

1 mylia | vakarus nuo Hadam Ave
Tat (700) 505 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. URMAS SEMK/TO INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
5 1 3 2 0 . KaOrte
Vai antrd. 2-4 v p.p ir ketvd. 2-5 v. p p
šestd pagal susitarimą
i M . 312-770-1

EDMUNDAI VltMAS, N.O., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
•157 S Archer Ava. (prie Autttn)
Valandos pagal susitarimą
T a i . (312) 505-7755

DR. KENNETM J. YBRKES
Dr. BOS DOKNANCHI
Dantų Gydytotsi
Pensininkams nuolaida
4007 W 59 St Chicago. IL
ToL 311-720 0505
4707 S Gitjart. UOrange. K

T 1 . 7 0 0 353 4407

m

m

m

m

m

m

kratinės įstaigos visose valsty
binėse institucijose.
Tačiau neilgai tęsėsi, pada
riusi daug žalos, šių veidmainių,
tikrų tešlagalvių, puota. Po
JONAS UŽURKA
rinkimų vėl atgimė tauta, vėl
Šios dienos skaitiniuose ma prieš jį savo kelius ginsiu" (Jobo
pasirodė šypsenos žmonių vei
toma atųmt kontrastą: Jobas, 13:14-15).
pik ltn. kariuomenės kūrėjas-savanoris
duose, sužibo viltis jų akyse.
nebenorėdamas gyventi, kalba:
Skaitant Jobo knygą, jis pade
„Man paskirti mėnesiai, pilni da ir mums — ne tik bendrau
Mūsų tauta, išvargusi ilgoje ir kultūra, švietimas, inteligenti Lengviau atsiduso ir Lietuvos
kariai, pradėję apsivalyti nuo
nusivylimo, mano dalia yra damas su mumis bėdoje, bet ir sunkioje kovoje už savo laisvę, ja, kariai.
naktys, kupinos širdgėlos". užtikrindamas, kad mūsų reak- iškovojusi nepriklausomybe, pa
Žmonės, aišku, ne visi, jau kolaborantų ir kitokio gaivalo.
Paulius ir Jėzus tačiau visai rija į mus ištikusią nelaimę yra tikėjo, kad jau visiškai ir pradėjo net galvoti, o gal iš Mūsų tauta garbingai išlaikė
priešingai: skuba gyventi, ne normali. Jobas moko, kad net amžiams bus laisva, ramiai tikrųjų mes, lietuviai, esame ir šį nudvasinimo egzaminą.
gali nurimti, nedirbdami. Bet, toje savo reakcijoje galime rasti dirbs savo gerovės vardan, ne tokie nedorėliai, nemokame sa Mes, lietuviai, nesame tokie, ko
pastabi šiuos skaitinius komen naują Dievo apreiškimą — net kliudomai eis demokratijos ir varankiškai tvarkytis, reikia, kiais mus norėjo ir nori padaryti
tuojantis kun. Carroll Stuhl- kai Dievas mums atrodo tolimas patanlinės civilizacijos keliu. kad mus kažkas valdytų, mums mūsų aršūs idėjiniai priešai,
mueller, šios skirtingos būklės ir tylintis. Kadangi (r si padėtis Išžlegėjus paskutiniams sovieti vadovautų. Rinką užplūdo bul norint žūtbūt mus supjudyti
turi labai daug bendra smogiš yra iš Dievo, jei ją priimsime, ji niams t»wk«nm iš mūsų žemės, variniai, pornografiniai leidi tarpusavy, pažeminti ir panie
koje patirtyje. Labai užsiėmę sugrąžins prie Dievo — ypač atslūgus džiaugsmo euforijai, niai, televizija rodotiksmurto, kinti viso pasaulio akyse.
žmonės pasiilgsta nieko nevei mirties valandą, bet ir kitais mus ir vėl užgriuvo, tik šį kartą siaubo, sekso filmus arba bana Mes esame darbšti, draugiška,
kimo, pasitraukimo nuo gyveni gyvenimo krizių atvejais.
vietinė, gausi, prie privilegijų lias, lėkštas, blogo turgaus ly sąžininga ir drąsi tauta, dorų
mo poreikių spaudimo. Evange
Kitais gyvenimo laikotarpiais pripratusi, komunistinė biuro gio, pasilinksminimo laidas. žmonių tauta, turinti (ko gali ne
lijoje Jėzus stengiasi pasitrauk Dievas kviečia mus į karštą dar kratinė — nomenklatūrinė val Prisižiūrėję tokių laidų, pri vienas pavydėti) savo garbingą,
ti nuo žmonių į vienumą pasi- bymetį, kuriame taip pat prabyla džia. Ketverius metus žadėjusi siskaitę žurnalų, jau net vaikai gilią istoriją. Tik tokia, kaip
į mus, traukdamas į gilesnį ryšį šviesų rytojų, išvogusi mūsų tamsiose miestų gatvėse karto mes, tauta, galėjo apsiginti nuo
jo šių filmų „herojų" žygius, gausaus priešo, išgyventi sun
Kartais labai užsiėmė žmonės su juo. Anot šv. Pauliaus (1 Kor valstybės turtą, nualinusi kraš
valkatavo. Sparčiai išaugo prie kiose istorinėse sąlygose. Tik
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dama žmogų į visiškai naujas daryta mano kūne" (Jer 20:9). sime atsistoti ant kojų. Tačiau dėjo jau dygti ir klestėti. Di gyvybių vardan tautos išlikimo.
aplinkybes, jis niekuomet nesi Bet ir tuo metu Paulius nuolat baisiausia tai, kad per šiuos ket dingo, pradėjusi eiti pirmaisiais Tik tokia tauta — drąsi, susi
jaučia, kad buvo tiiikamai pasi jautė ir savo silpnumą, ir vie verius metus buvo intensyviai nepriklausomybės metais, kari telkusi, draugiška, dvasiškai
ruošęs. Tuomet tenka pereiti nišumą, kaip ir mes, kai jau vykdomas mūsų tautos dvasinis nė - patriotinė spauda, prigeso stipri, galėjo sutvarkyti bol
psichologinio prisitaikymo, suai- čiamės daugybės reikalavimų iš genocidas. Žmonės, apimti sun moralinis - religinis Karių auk ševikinės imperijos pančius,
taikymo su naujomis aplinky visų pusių spaudžiami Tačiau kios ekonominės nevilties, lėjimas. Buvo vykdomas totali apginti savo nepiklausomybę.
Paulius moka ir tuos silpnumo valdančios valdžios mesti likimo nis tautos sąmonės genocidas. Tautos nudvasinti nepavyko, ir
bėmis, procesą.
momentus panaudoti Evangeli valiai, neįstengdami kovoti Šiaip taip gyvuojančius Lietu nepavyks! Dar daug yra viruso
Kartais tas procesas pereina jos skelbimo labui: „Silpnie prieš sugedusią LDDP valdžią vos karius aršiai puolė tuome nepažeistų sveikų tautos genų,
per vadinamas „mirimo studi siems pasidariau silpnas, kad bei jos institucijas, prieš tinis LDDP Seimas, ypač jo vals blaivių protų, žmonių, turinčių
jas" — įvairios būsenos-nuotai- laimėčiau silpnuosius. Visiems suklestėjusią mafiją, pasimetė, tybinio saugumo komitetas. Jų sąžinę, suprantančių garbę.
kos, per kurias žmogus pereina, tapau viskuo, kad vienaip ar daugelis pradėjo beviltiškai ger paskubomis priimtame Krašto Ypač inteligentijos ir karių
atsiskirdamas nuo žemiško- kitaip bent kai kuriuos išgelbė ti, dar labiau negu sovietmečiu. apsaugos įstatyme net buvo iš gretose. Todėl mes ir išsirin
įprasto gyvenimo: pyktis, depre- čiau". Paulius priėmė visus O svaigalų netruko: nekliudo brauktas kario savanorio kūrėjo kome tautišką, patriotiškai
sąja, paneigimas to, kas vyksta, žmogiškus jausmus ir silpnybes mai iš viso pasaulio buvo įve vardas, o sulindę į Krašto ap nusiteikusį Seimą, vyriausybę.
priėmimas to, kas yra, ir pa savyje, suprasdamas, kad su žami alkobolimai gėrimai, netgi saugą buvę aktyvūs kolaboran Tikras tautos dvasinis atgimi
galiau susitaikymas — ramybė. Kristumi, net ir silpnybės gali įvairiausi nuodingi techniniai tai bei kiti, atėję po visų pavojų mas prasidėjo. Tikimės, kad mū
Psalmėse kenčiantiesiems, kaip tapti išganingos tiek sau, tiek ir chemikalai, spiritai.
1993-1995 metais, aktyviai for sų valdžia suteiks visas galimy
ir Jobo knygoje, iš kurios paim kitiems.
bes dirbti šį darbą Lietuvos in
Tokiu visuotinio nugirdymo mavo nuomonę, atseit, Lietuvos teligentijai ir kariams.
tas šio sekmadienio skaitinys
Jėzuje matome dar vieną pa būdu buvo aktyviai bandoma kariuomenė, o ir visa valstybė,
(Jobo 7:1-4,6-7), atsispindi šios
pradėjo realiai gyvuoti tik nuo
„mirimo stadijos". Jos nereiš vyzdį (Morkaus 1:29-39). Po maitinti mūsų tautos genofon 1992 metų pabaigos.
kia, kad žmogus iš tiesų miršta, didelio darbymečio, kai net dą. Tuo pačiu metu per beveik
Per greit bandoma užmiršti • 1991 m. sausio 13 d. vadi
tik, kad liga ir kitos formos vakare „visas miestas buvo visas masinės informacijos prie
nama „kruvinuoju sekmadie
negalėjimo dalyvauti gyvenime, susirinkęs prie jo durų", ir mones — spaudą, televiziją, ra- mūsų dar kraujuojančią tautos niu" — sovietų kariuomenė tą
istoriją!
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čių įvairiomis ligomis, išvarė tyviai kalti, formuoti neigiamo pasipylė ne ant tikrai valstybei dieną užgrobė Lietuvos Respub
kaip mirimas.
- ir radįo pastatą
daug demonų", rytojaus rytą, lietuvio įvaizdį, atseit apie nusipelnusių vyrų krūtinių, sa- likos televizijos
Kaip Paulius ir Jėzus, taip ir dar neišaušus, „atsikėlęs nuėjo lietuvį būtina tik iš blogos pusės vanorių kūrėjų. Skatinami buvo VilniujeZuvo 13 pastato ir ParJobas anksčiau savo gyvenime į negyvenamą vietą ir tenai kalbėti. Tik ir tesigirdėjo iš jvairūs padlaižiai, karjeristai. It lamento rūmų gynėjų, sužeista
buvo labai užsiėmęs. Jis iš meldėsi". Ir mes kaip tik di įvairių politikų, filosofų lūpų burbulai pūtėsi ir plėtėsi biuro- 1 6 4 lietuviai.
augino septynis sūnus ir tris džiausiame savo darbymetyje teiginiai, jog lietuviai esą nepa
dukteris. Jis turėjo „septynis turime sudaryti sau laiko ir tikimi, nedraugiški, gobšūs,
tūkstančius avių, tris tūkstan vietos privačiai, asmeniškai kerštingi, pavydūs ir t.t. Jau net
čius kupranugarių, penkis šim maldai. Nora ir mums gali būti, kai kurie žmonės pradėjo tuo ti
tus jungų jaučių, penkis šimtus kaip Jėzui atsitiko, kad Si kėti, vieni kitų vengti, ir plačiai
asilų ir labai daug samdinių" monas ir jo draugai nusekė iš formuoti neigiamą nuomone
(Jobas 1:3). Staiga-jo galvijai paskos ir kvietė atgal pas apie save. O valdžia buvo paten
buvo pavogti, jo vaikai žuvo, jį žmones. Bet Jėzus, maldoje kinta. Apsivogė bankas, — aha,
patį ištiko odos liga. Ir jam ilgai klausydamasis Dievo Tėvo mes visi tokie, tik ir laukiame
truko, kol susitaikė su šia nau vedimo, žinojo, kad jau laikas progos pavogti; užgriuvo nebau
ja, jį ištikusia, būkle, su visko, eiti tolyn. Jis jiems atsakė: džiamos prievartautojų gaujos
imtinai ir sveikatos netekimu, „Eikime kitur, į gretimus mies — ha, mes, atseit, tik tai ir
ir priverstiniu neveiklumu. Per telius, kad ir ten skelbčiau žodį, temokame. Ir nė žodžio, kad
trisdešimt šešis ilgus Jobo kny nes tam esu atėjės". Svarbu valstybinės institucijos, ypač
gos skyrius jis ginčijasi su ypač darbymetyje rasti laiko teisėsaugos, policijos, užuot
lankyti atvykusiais draugais; jis maldai, atidžiai klausytis Dievo, gynusios eilinį pilietį, pačios
net prieš Dievą ketina ginti sa kad darbuose bendrautume su tapo nusikalstamų gaujų bend
vo teisumą: „Tarp dantų nešiu savo Kūrėju, nes kitaip tie dar rininkėmis. Ir nė žodžio, kad
savo kūną ir ant delno pasidėsiu bai, net ir „šventi", gali mus nu valstybėje sužlugdytas tautinis,
gyvastį. Nora jis ir gali mane nešti į klystkelius.
patriotinis, karinis auklėjimas,
užmušti, tačiau juo pasitikiu,
Savanorių tarnybos fttabas Vilniuje
Aldona ZaUtkaHė kad vargui pasmerkta skursti

Rimties valandėlė

DIEVAS DARBE IR LIGOJE
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DVASINIS TAUTOS
ATGIMIMAS

kitos susisiekimo priemonės: dviratį įsigijau, būdamas
20 metų, o automobilį, sulaukęs 30 metų. Bet ir tada
daug vaikščiodavau. Pasivaikščiojus kažkaip galva išsi
blaivo, jautiesi stipresnis ir sveikesnis. Nutariau, kad
vaikščioti yra sveika. Tą paprotį pradėjau praktikuoti
ir atvažiavęs į Chillicothe. (Buvęs mano kambario
draugas Syrakuzuoee Pranas Grušas ją sulietuvino į
„Šilo Kotą").

Su žmona pataikėm atvažiuoti per liepos mėnesio
karščius. Per 13 dienų temperatūra svyravo tarp 92 ir
Gal antrą ar trečią dieną po atvažiavimo nusibodo
96 laipsnių P dienos metu, ne ką vėsiau naktį. Darbo
vietėje veikė centrinis vėsinimas, taigi dienos metu sėdėti karštame kambaryje ir išėjau truputį pavaikščio
man nebuvo bėdos, bet žmona nutarė, kad jai gana, ir ti gretimose gatvėse. Vos paėjus porą gatvių, prie manęs
trejetui savaičių išvažiavo pas tėvus į Long Island privažiavo vietinės policijos automobilis su dviem poli
atsivėsinti prie Atlanto. Man naktį tekdavo gulėti ant cininkais. Buvojau prietema. Vienas policininkas man
grindų, kur temperatūra būdavo pora laipsnių žemesnė, sako: „Sėskis į automobilį!" Klausiu, kodėl? Pamatysi
nagu lovoje. Nereikia aiškinti, kad mano žmona nebuvo — man paaiškino. Nuvežė mane į policijos nuovada. Su
seržantu buvo maždaug toks pasikalbėjimas. Seržantas:
labai patenkinta mano darbovietės pasirinkimu.
šiaip čia žmones buvo labai draugiški, malonūs ir „Ko ten vaikščiojai? Ar neturi automobilio?" Aš: „Taip,
paslaugūs. Ir vėliau, kai žmona išvažiuodavo pas savo turiu automobilį, bet mėgstu pasivaikščioti ir vaikščioti
tėvus, amerikiečiai mane vis kviesdavo pas juos vaka yra sveika". Seržantas: „Vaikščioti yra sveika? Ir dar
tokį karštą vakarą? Tu iš manęs juokiesi!" Pamačiau,
rieniauti. Atsibodo jiems meluoti, kad aš turįs iš anks
čiau padarytų įsipareigojimų.Ėjimas vakarienės pas kad su sveikatos aiškinimu aš galiu pakliūti už grotų,
mažai pažįstamus žmones man atrodė lyg būčiau elgeta. todėl pakeičiau taktika. Sakau, žiūrėkit, aš dėviu tik
Man prisimindavo, kaip kadaise mama Lietuvoje valgy- šlepetėmis. Jei a* būčiau koks vagišius, slankiotojas
palangėmis ar koka kitas niekadėjas, dėvėčiau batus,
dindavo praeinančius elgetas.
Tuoj pat atvažiavus į Chillicothe, atsitiko lyg ir toks ne šlepetes! I tokius dygius" neičiau su šlepetėmis! Su
juokingas* nuotykis. Nuo piemenystės laikų visuomet tuo argumentu nutiko ne tik seržantas, bet ir polii paaivaikšeioti, gal iš dalies dėl to, kad nebuvo cininkai. Pokalbis pasidarė draugiškesnis. Pasirodė, kad

Danutė

Ant seno
NATO plėtimosi klausimas
jau seniai diskutuojamas. Be
veik nuo pat pirmųjų užuo
minų apie galimą naujų narių
įjungimą, Maskva pradėjo
reikšti protestus motyvuoda
ma, kad NATO pasistū
mėjimas rytų kryptimi suda
ro pavojų Rusijos saugumui.
Tas galvojimas iš dalies patei
sinamas, nes NATO buvo
įkurta „šaltojo karo" metu,
kai Sovietų Sąjungos grėsmė
kabojo virš laisvojo pasaulio
lyg Damoklo kardas. Buvo
svarbu
sudaryti
tvirtą
sąjungą,
kad,
to
karo
„temperatūrai" netikėtai pa
sikeitus, neįsiliepsnotų dar
pavojingesnis karas, negu
neseniai pasibaigęs.
Kai Vidurio ir Rytų Europos
valstybės atgavo nepriklau
somybę, buvo visai logiška,
kad ir jos pasibelstų į to
„prestižinio klubo" duris.
Vakariečiai, atrodo, laikėsi
įsitikinimo, kad NATO gali
būti labai veiksminga joms
paskata kaip galima greičiau
įsilieti į demokratinės sant
varkos vagą. Ši galvosena iš
tikrųjų pasitvirtino, nes Vidu
rio bei Rytų Europos valstybės
visais įmanomais būdais sten
giasi išpildyti NATO nustaty
tus reikalavimus, kad būtų
priimtos narėmis.
Tačiau spaudimui suinten
syvėjus ir NATO plėtimuisi ta
pus ne vien tuščia retorika, o
tikra galimybe, vakariečius di
plomatus nustebino Rusijos
reakcija. Nuo užmaskuotų
grasinimų ir miglotų užuo
minų pereita į konkrečių
sankcijų išskaičiavimą, jeigu
nebus atsižvelgta į Maskvos
norus ir NATO pasipildys
naujais nariais, šią savaitę
jau net pareikšta, kad galbūt
Rusija bus priversta sustabdy
ti branduolinių ginklų sunai
kinimą ir nukreipti kai kurias
raketas Rytų Europos sostinių
link. Ministras pirmininkas
Viktoras Černomyrdinas šios
savaitės pradžioje užsiminė,
kad Rusija turėtų pasirūpinti
standartinių ginklų atsargų
padidinimu, nes jie gali būti
reikalingi, jeigu vakariečiai
sustiprins NATO naujomis
narėmis ir NATO agresija
pakryps į Rusiją.
Kaip žinome, Černomyr
dinas šiuo metu
lankosi
Amerikoje, susitiko su prez.
Bill Clinton, o šiandien atvyko
į Čikagą . Nors jis atvykęs
tartis ekonominiais bei kitais
„taikiais" klausimais, griežtas
tonas NATO plėtimosi atveju
negali būti ignoruojamas.
Černomyrdino nuomone, JAV
gyventojai turi aiškiai supras
ti, kad Maskvai NATO
plėtimasis yra visiškai ne

kažkokia moterėle, pamačiusi pro jos namą gatve einantį
jai niekad nematytą žmogų Ičia visi vienas kitą pažįsta),
paskambino policijai. Kai paaiškėjo, kad aš nesu kažkoks
valkata, o legalus, naujai atsikėlęs miestelio gyvento
jas, manęs atsiprašė ir parvežė į namus iki pat durų.
Visgi jų neįtikinau, kad vaikščioti yra sveikiau, negu
važinėti automobiliu. Nutariau miestelio gyvenamuose
rajonuose nevaikščioti, tik miesto centre, parke ir
apylinkės miškuose, kurių čia buvo apsčiai.
Kaip keičiasi laikai! Po 41 metų nuo to mažo nuo
tykio dabar miestelis yra pilnas vaikščiojančiųjų, ypač
gyvenamuose rajonuose, esant geram orui. Vaikštau ne
tik aš (apie 1,500 mylių praėjusiais metais), bet ir
jaunesnio, ir vyresnio amžiaus amerikiečiai), vyrai ir mo
terys, ypač aptukusios moteriškės, vaikšto ir vos paeiną
senukai ir senutės. Ypač Ohio universiteto sporto salėje,
esant blogam orui. Mat, Ohio universitetas yra valsty
binė institucija, todėl ir nestudentai gali naudotis sportui
skirtu pastatu. Ten šaltą žiemos dieną susirenka žmonių
kaip Svėdasuose per Šv. Petro ar Šv. Mykolo atlaidus.
Vieną dieną gal nueisiu pas miestelio burmistrą ir
pareikalausiu, kad prižadėtų po mano mirties man
pastatyti paminklą kaip Chillicothe gyventojai, iš
radusiam vaikščiojimą.
Kiek apsipratęs su miestelio aplinka, rimčiau pra
dėjau galvoti apie „ambaaadoriavimą", apie Chillicothe
ir gretimų miestelių gyventojų supažindinimą su Lietu

Bindokienė

arkliuko
priimtinas. Jeigu į NATO bus
įjungtos valstybės, kurių var
dai dabar nuolat linksniuoja
mi, be abejo, ir Baltijos tautos
atkakliai daužys jo duris, rei
kalaudamos, kad taip pat
būtų įsileistos. Kai kurių
įtakingų vakariečių nuomone
jeigu jos už tų durų būtų pa
liktos, tai ilgainiui gali atsi
rasti antroji „geležine už
danga", o Lietuva, Latvija ii
Estija vėl atsidurtų Krem
liaus įtakos sferoje.
Kažkaip keista, kad ne
JAV vyriausybė, nei kiti
NATO narių vadovybės neuž
simena tikrosios priežasties
dėl kurios Kremlius taij
griežtai nusistatęs prieš Vidu
rio bei Rytų Europos valstybn
įsijungimą \ NATO. Juk klau
simas sukasi ne apie pivoji
Rusijai (nejaugi kas iš tikrųjį
mano, kad NATO nana
ruošiasi užpulti Rusiją), o api<
savo galios parodymą: jus da
rykite, kaip mes norime, ki
taip bus blogai...
Neabejotina, kad Maskv
dar galėtų parodyti aštriu
dantis, jeigu žodinė konfronta
rija pereitų į kitą lygį, nes Ru
sijoje
tebėra
sukaupto
milžiniškos atominių ginki
atsargos, o Karaliaučiaus sr
tis, paversta vientisa karin
stovykla, sudaro rimtą pavoj
ne tik Baltijos valstybėms, bt
ir „tolimesniam" užsieniu
Ar Rusija tikrai norėtų įsivel
į tokio masto karinį konfliktą
Ar ji pajėgi ir pakankamai oi
ganizuota, kad galėtų *ii
silaikyti
prieš
vakarieči
pajėgas? Ar eilinis rusas si
tiktų patirti dar didesniv
ekonominius trūkumus, su
rutę krašto viduje vien d<
savo vyriausybės, bei senųj
komunistų „garbės reikalo"
įsivaizduojamo pavojaus
užsienio?
Visa ši tarptautinė trag
komedija yra ne kas kita, kai
ano nelemtojo „šaltojo karo"
didžiosios baimės, kad Soviet
Sąjunga gali pajudėti iš sa\
užtvarų ir padaryti galą Vt
karų civilizacijai, liekanos. Ne
jaugi iki šiol dar neįs
sąmoninta, kad sovietijc
daugiau nebėra, kad Rusij
(juk taip nuolat tvirtinami
yra tik viena buvusios imper
jos dalis, kaip Ukraina, Gud
ja, Moldova, Baltijos valstybe
ar kurios kitos. Jeigu mes U
rime tikėti, kad Rusija nėr
Sovietų
Sąjungos
tęsiny
(ypač kai reikia atlyginti oki
pacijos metų nuostolius, ski
bama užsėsti ant šio arklii
ko), tai kodėl sovietinė taktik
tebelaiko sukausčiusi vate
riečių galvoseną ir Kremliau
„niet" įvaro tiek baimės.

vos byla. Pamačiau, kad naudojant tik asmeninius kon
taktus, per ilgai užtruks. Nemėgstu vadinamų „after
dinner" kalbų. Nežinau kodėl, bet prisikirtus vištienos,
išklausyta kalba ilgai neišsilaiko: per vieną ausį įeina,
per kitą išeina. Gal todėl, kad višta turi labai trumpą
atmintį. Be to, aš pats asmeniškai kalboms neturiu
talento ir jos man labai gadina nervus; mano kraujospū
dis pakyla jau keletą dieną prieš kalbėjimą ir nukrin
ta, tik kalbą pasakius. Bet pareiga yra pareiga.
Pasidariau kalbėtoju amerikiečių klubams: Rotary,
Altrusians, DAR, Junior Chamber of Commerce ir
kitiems. Būdavo nemažai klausytojų: juk pagal
lietuviškus mastus 25,000 miestelį jau reikėtų laikyti
nemažu miestu. Esu kalbėjęs per kokią 12 vakarienių
apie Lietuvos okupavimą 1941 metais ir kas dėjosi po
to, taip pat, kai tai palietė mano šeimą ir mane patį.
Visiems kalbėjau iš užrašų, visiems beveik tą patį.
Atrodo, kad vyko pakenčiamai, nes neteko matyti nei
vieno klausytojo miegančio, ir, vieną kartą pakalbėjus,
atsirasdavo naujų pakvietimų, kariais kituose kaimy
niniuose miesteliuose. Taip pat pakalbėjus paprastai
būdavo nemažai klausimų, nors kartais kvailokų. Be
veik visas tas kalbas sutrumpintai aprašydavo vietinis
dienraštis.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 8 d.

KNYGŲ SERIJOS
PASLAPTIS
ANTANAS DUNDZILA
Šio straipsnio pavadinimą tintosios „Mėlynojo varno pa
įtaigojo du reiškiniai: 1996 m. slapties" knygoje yra taip pat
pabaigoje pasirodžiusi knyga atspausdinti 1997 m. užplanuo
„Mėlynojo varno paslaptis", ir tų knygų pavadinimai, „Polocko
įstrigusi pasąmonėn mintis, kad ranka" ir „Šarvai Naugardo
tai jau net septinta šios serijos kunigaikščiui". Šiose bus
istorinių apysakų knyga. Jei sprendžiamos šiokios tokios
dar pridėsime, kad pirmoji seri politinės problemos, kylančios iš
jos knygelė pasirodė 1993 m., Kalavijuočių ordino ir Didžiojo
kad knygos leidžiamos Lietuvo Naugardo sutarties, nukreiptos
je, kad jų sumanytojas ir didysis prieš Lietuvą...
Knygos skaitomos lengvai, jų
spiritus movens yra išeivijoje,
gyvenantis rašytojas, tai galima kalba sklandi ir suprantama.
Vietomis veiksmas sulėtėja, nes
stebėtis ir reikia džiaugtis.
Į šias Skomanto slapyvardžiu apčiuopiamo dėmesio skiriama
pasirašytas knygas privalu žiū aplinkos bei gamtos aprašymui.
Tačiau visa tai išdėstoma
rėti dvejopai.
Pirma, tai yra populiaraus po talentingai, skaitytojo nevar
būdžio literatūra, apysakos, ginant. Priešingai, dažnai
kurios skaitytoją vedžioja XIII pakliūvi į malonią, negirdėtą
amžiaus lietuvių laikais, kai gamtos mokslo pamokėlę, ku
vyko aisčių, o siauriau žiūrint rioje su medžiotoju miške seki
— lietuvių genčių plėtojimasis. žvėrelio pėdsakus ar tyrinėji
Istorinėmis temomis mūsų litera varnų nepaprastą krankimą.
tūra nėra gausi. Iš tų laikų is Kaip ir galima laukti iš populia
torinių žinių taip pat mažai, bet riam skaitymui skirtų apysakų,
jos svarbios. Tik prisiminkime, ryškesnės veikėjų charakterizakad 1236 m. lietuviai sumušė cijos nėra, tačiau jos ir nereikia.
kalavijuočius Saulės mūšyje, Serijoje dominuoja iš žemaičių
kad 1263 m. buvo nužudytas taško prikelta istorija. Ja
Mindaugas, kad Traidenio, domėtis aš skatinčiau tokiu
Vytenio valdymas išvedė būdu: sekmadieniais bažnyčiose
Lietuvą į sekantį, istoriškai klausomės kartais sunkiai
svarbų šimtmetį. Antra, tai suprantamų Senojo Testamento
plačios apimties, labai origi ištraukų, o šiose knygose ran
nalus, visuomeninis užsimo dame visiškai suprantamus,
jimas: ruošti ir leisti populiarių pateisinamus, mažai žinomus
istorinių apysakų seriją šiuo senovės lietuvių kasdienybės
metu, kai Lietuva keliasi iš vaizdus.
okupacinio kalėjimo, kai
Serijos autorium bei leidėju
krašte linksniuojamos ir yra įrašytas Skomantas. Tai
laipsniuojamos „mažumų tei kolektyvinis pseudonimas, nes
sės", kai keliamas ne tautiš- serijos sumanytoju, vienu iš
kums, bet internacionalizmas autorių bei pagrindiniu redak
Šių knygų leidime glūdi skai torium, o taip pat šiuo metu ir
tytojo maitinimas kontraversijų leidėju yra ir Lietuvai ir
nekeliančiais Lietuvos istorijos išeivijai pažįstamas Kazys
duomenimis. Tai svarbus bruo Almenas. Seriją rasojo sutelktų
žas ir talentingas priėjimas prie rašytojų grupė, kurie visi yra
mums rūpimų, lietuviškųjų sutikę pasirašyti Skomanto var
interesų puoselėjimo.
du. Skomantas — autorius bei
Labai trumpai, neišduodamas leidykla — serijai privalo
siužeto paslapčių, suminėsiu jau laiduoti ilgą serijos amžių. Kad
išleistas knygas. Pirmoji buvo iki šiol jau išleista septynetą
„Teutonų belaisvis", kurioje knygų, kad jau skelbiamos
rikio Žybarto dešimtametis sekančios dvi — visa tai yra
sūnus Uvis pateko į kalavijuo graži, pasitikėjimą šiam darbui
čių nelaisvę ir vargo Rygoje. skatinanti atestacija.
Su 1935 m. Šiaulių apskrity
„Pelkių vilkėje" Uvis pabėga iš
vergijos, Žiemgalos miškuose je gimusiu K. Almenu litera
prisijaukina vilkę ir pasiekia tūroje susipažinome 1958 m. kai
gimtąją Žemaitiją. „Atpildo jis laimėjo akademikų skautų
strėlėje" skaitytojas privedamas leidžiamo „Mūsų Vyčio"
prie išdidžios, be abejo gražios, žurnalo premiją už novelę „Var
puikiai iš lanko ir arbaleto šau tai balto sidabro". Istorine
dančios merginos vestuvių; romantika perpinti siužetai K.
tačiau vestuvės išyra... Ketvir Almenui rūpi seniai, šioje srity
tojoje, „Plėšikų pilyje", Uvis Ne je šviečia jo 1964 m. pasirodęs
muno pakrantėse randa nukau dvitomis „Upė į šiaurę, upė į
tus pirklius ir skaitytojui at rytus".
veriama XIII a. fone parašyta
Kai su K. Almenu kalbėjau
detektyvų istorija. „Užkeik apie serijos autorius, jis teigė,
tajame lobyje" ir „Dievų va kad jo bendradarbiams svarbiau
lioje" jau pažįstamas Uvis leidinys, bet ne autorių pa
rūpinasi kalavijuočių pagrobta vardės. Tarp pačių pirmųjų seri
savo motina ir seserimi. Sep jos tikslų jis įrikiavo Lietuvos is-
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kius, kad dažnai jaučiuos lyg
chirurgas, kuris išpjauna tik
dalį vėžio, bet negali panaikin
ti viso. Visa tai slegia, bet tuo
pačiu paskatina tolimesniam
darbui.
Sunku įsivaizduoti didesnį
profesinį iššūkį. Dėl to aš
visuomet užjausiu tas 12 būsi
mąsias higieni8tes. Gyvenimas
čia Lietuvoje gali būti sunkus,
bet kur jis yra lengvas? Mano
draugės senelis sakydavo: „Ne
sidžiauk per daug, kai sekasi ir
nesiskųsk kai nesiseka". Tik da
bar šį posakį suprantu.
Judita Martin, RDH
„Somewhere in the deep
winter of Lithuania"
Iš anglų kalbos vertė Leonidas
Ragas.DDS, kuris 1994 metais
Kauno Medicinos Akademijoje
padėjo Juditai įstoti į vagas,
kurias dar tebearia.

Nuo vaikystes laikų atsimenu dar trūksta mokymo priemonių.
Kantas valstijoje žiemas su 2-3 Sunku pravesti paskaitą, jeigu
pėdų sniego. Tiek sniego ir tą pačią knygą reikia perleisti
šiurkštaus šalčio vėl tenka per visas studentes, kad iš
patirti, gyvenant Lietuvoje. nuotraukos geriau susipažintų
Vidurio Amerikos miestuose su nagrinėjama tema. Kelios
susisiekimas sustotų, parduo gautos knygos yra anglų arba
tuvės užsidarytų, bet ne čia — vokiečių kalba Dar nėra burnos
Lietuvoje. Gyvenimas stebėti higienos mokslo vadovėlių lie
nai vyksta, kaip ir visuomet, tuvių kalba, o pačiai paruošti
..normaliai". Buto langai apsalę schemos diagramos pavidalus
iš abiejų pusių, lauko ir vidaus. yra brangu ir yra labai nepato
Radiatoriai vos šilti ir, pagal gu vykti toli į miesto centrą
CNN oro pranašavimus, šią visą kopijuoti. Dėstytojų kambaryje
savaite yra -25 C (-6 F). Apie vėjo apsieinama be modernių prie
šaldymo veiksnius čia nešneka taisų, kaip kopijavimo masinos,
fakso ar net rašomos mašinėlės,
SKOMANTAS
ma.
SKOMANTAS
ko ai labai pasigendu. Reikia
piiiiKU PIUI
Oras ir apšildymas sudaro turėti daug kantrybės mokyti
< $
DIEVU VALIA
sunkumų, bet taip čia buvo vi grupę dideliame kambaryje be
suomet. Nors būsiu apkaltinta prožektoriaus bei kitų vaizdinių
išlepinta amerikiete, tačiau tu priemonių. Pusė studentų su
riu pripažinti, kad gyvenimas pranta ir kalba angliškai; ver
Lietuvoje yra sunkus. Maniau, timas kitai pusei lėtina moky
ATIDARYTAS
kad man buvo sunku prieš dve mą, bet vis tiek tikslą pasie
APLINKOSAUGOS
jus metus, kai šešis mėnesius kiam. Kauno Medicinos akade
VALDYMO IR
mokiau burnos higienos kursus mija įdėjo daug pastangų nau
TECHNOLOGIJŲ
Kauno Medicinos akademijoje jos burnos higienos kartu su
CENTRAS
— Stomatologuos fakultete. Ta vaikų stomatologinės klinikos
čiau dabar, jau šešis mėnesius įrengimui. Tos klinikos patalpos
Europos Sąjungos iniciatyva
bedirbant ir bemokant, yra yra aprūpintos naujausia odon- sausio 17 d. Kaune atidarytas
daug sunkiau, šį kartą dalį tologine įranga, kuri prilygsta Aplinkosaugos valdymo ir
laiko dėstau ir kitą dalį dirbu bet kuriam Amerikos universi technologijų centras, kuriame
kaip burnos ertmės higieniste tetų stomatologiniam fakulte vasario mėnesį, be Lietuvos spe
privačioje klinikoje.
tui. Yra didelis pasitenkinimas cialistų, pradės dirbti švedų,
SKOMANTAS
SKOMANTAS
Dėstymas man yra grynas galų gale tokioje modernioje suomių ir vokiečių ekspertai.
UŽKEIKTAS LOBIS
ATPILDO STRĖLĖ
malonumas. Norėčiau vien tuo atmosferoje mokyti. Tą mūsų
Ceremonijoje dalyvavęs Ap
užsiimti. Gaila, kad tam negaliu centrą yra aplankę švedai bur linkos apsaugos ministras
pašvęsti viso laiko, nes ii 70 dol. nos higienos pedagogai ir buvo Imantas T iždinis pabrėžė cen
mėnesinio atlyginimo nepragy maloniai nustebę.
tro svarbą, sprendžiant oro
venčiau. Užtat, jeigu noriu il
taršos, atliekų tvarkymo, naujų
Dirbti, gydyti Lietuvoje yra technologijų diegimo problemas.
giau pasilikti ir toliau dėstyti,
turiu bent dalį laiko dirbti visai kitas reikalas. Nustatyti
Kaune įkurtame centre nuo
pragyvenimui užsitikrinti. Vie diagnozę ir gydymo būdą kar lat dirbs 5 Lietuvos ir 4 užsienio
tiniai Stomatologijos fakulteto tais priveda prie įtampos ribos. ekspertai, taip pat bus samdo
nariai vien ii algų irgi nepra Valandą per dieną nemokamai mi specialistai trumpalaikių
gyvena, turi dirbti dar ir pri konsultuoju burnos ligų rei programų įgyvendinimui. Šie
vačiai. Šį kartą begyvendama, kalais ir egzaminuoju. Neužten met centras daugiausia dėmesio
bedirbdama ir bemokydama ka, kad konsultuoju dantenų skirs ekologiniam švietimui,
Lietuvoje, ai daugiau prare ligų klausimais ir mokau profi kietų atliekų surinkimui, trans
gėjau. Po kiekvienos kelionės laktinius būdus tų ligų išvengti. porto keliamai oro taršai ir ki
man vis aiškiau, kaip lietuviai Bet ii manęs tikisi, nes esu ame toms problemoms. (BNS)
Lietuvoje gyvena ir išgyvena. rikietė, patarimų ii dantų įso
dinimų, protezavimo, burnos su
tonjos panoramą, o po jos — seri nusiteikimo bei konkrečių isto Kasdieninės problemos jiems žeidimo sričių. Žmones nesu DAUG RETŲ PAUKŠČIŲ
LIETUVOS PAJŪRYJE
yra
nelengvos,
juo
labiau
nai
rinių
žinių.
Daug
įdomiau
ir
jai — tęstinumą laiduojantį Sko
pranta, ar nenori suprast, kad
viai
idealistai
amerikietei.
svarbiau,
kaip
šią
seriją
priims
mantą. Sakyčiau, kad čia labai
esu burnos higieniste, o ne
Lietuvos pajūryje pastebėta
altruistiškas šio leidybinio Lietuvos jaunimas bei populia Gerai, kad laisvė ir laisva dantų implantologė, protezavi
daug
retų paukščių — jūrinių
prekyba
(kapitalizmas)
pasiekė
rios
literatūros
alkstanti
suau
uždavinio sprendimas, retai pas
mo specialistė, burnos chirurgė. erelių bei didžiųjų dančiasna
Lietuva
Bet
su
tuo
užpuolė
nau
gusiųjų
publika.
Visa
tai
ne
rašytojus, menininkus ar
Neretai yra sunku atlikti parei
mokslininkus užtinkamas. Tai reiškia, kad šiais leidiniais jos bėdos, su kuriomis tik stip gas, šalinant visokio pavidalo pių.
riausieji
kiek
lengviau
susido
Kuršių mariose ties Juod
taip pat dar vienas, anksčiau Amerikoje turėtume nesi
apnašas nuo dantų, kai matau krante praėjusį savaitgalį (sau
nesuminėtas, knygų serijos domėti. Priešingai: jais pri roja
burnas su visokiausiais kitais
Bandau žvelgti į mano Lietu trūkumais, kuriuos atpažįstu, sio 27 d.) atsivėrus 2 kilometrų
visuomeninis bruožas. įdomu, valome domėtis, kad kursty
tume
savo
lietuvišką
nusista
voje buvimo ir ištvermės tikslą bet negaliu nei gydyti, nei ilgio ir kilometro pločio proper
kad K. Almenas, pats būdamas
tymą,
kad
matytume
kas
daro
— dėstyti burnos higienos kur išgydyti. Dantenų (dantų sme šai, joje suskaičiuota pusantro
žemaičių kilmės ir rašydamas
ma,
kuo
rūpinamasi.
Pvz.,
kaip
sus — ii teigiamos pusės. Mano genų) ligos Lietuvoje yra astro tūkstančio didžiųjų dančia
apie žemaičių, žemgalių gentis,
būtų,
jei
jau
pradedančias
nusi
didžiausias džiaugsmas yra pri nomiškai daugiau paplitusios snapių bei 21 jūrinis erelis. Ap
knygai parinko jotvingių kuni
bosti
visokias
politinių
studijų
sidėti prie mokymo pirmos lai negu JAV. O prie visų tų ligų linkosaugininkų nuomone,
gaikščio Skomanto vardą.
dienas
ar
susitikimus
su
atvy
dos 12 burnos ertmės higienis- priežasčių dar prisideda, dante didelis retų paukščių būrys rodo,
Vartant šias knygas, ne
galima negalvoti apie bent du kusiais visokio plauko Lietuvos čių, kurios 1998 m. pavasarį nas pažeidžiančios, nepakanka kad jie vis labiau įsitvirtina
kitus mūsų literatūros leidimus, politikais ir valdžios parei baigs KMA-Stomatologįjos fa mai tobulos plombos bei karūnė Lietuvoje.
Aplinkos apsaugos minis
kurie byloja istorinį siužetą ir gūnais, retkarčiais pakeistume kultetą. Prieš pirmą paskaitą lės ir tai dar daugiau apsunkina
serijine leidybą. Tai V. Pietario kultūrinių reiškinių apžvalga? jom sakiau, jūs būsit Lietuvoje mano nelengvą darbą. Vis prisi terijos gyvūnijos skyriaus vir
irgi istorine apysaka pavadintas Šios serijos apžvalga tokiam pirmos tos srities specialistes, menu kolegos dr. L. Rago man šininkas Selemonas Paltana
niekuomet nestigs jum darbo, paguosti pasakytus žodžius: vičius sakė BNS, kad jūriniai
„Algimantas", kurio pirmoji renginiui tiktų.
laida — čia labai įdomu — buvo Amerikoje šiuo metu serijos turėsite plačioje dirvoje palan „Per daug nesisielok, kai ma ereliai perėti Lietuvoje pradėjo
išleista 1904 m. Amerikoje, She- platinimo tinklo dar nėra. kių progų, nemažiau, negu sto tysi burnas, kuriom, vien tik prieš 10 metų. Paprastai Lietu
nandoah, PA angliakasių mies Tačiaujis kuriamas, apie jį greit matologai, reikštis savo profesi apgydyti, reiktų (bent keletos) voje perėti lieka apie 8 jūrinių
te. O R. Spalis-Giedraitis 1952 sužinosime. „Mėlynojo varno joje". Mano dvi kitos koleges ne vieno skirtingų sričių dan erelių poros, kiti lizdus suka
m. pasirodė su seriją pradė paslaptis" kainuos tik 5 dol. mokytojos, Kristina Saldūnaitė tistų specialistų pagalbos".
Švedijos pajūryje.
jusiais savo „Gatvės berniuko (V/ashingtone tai tik kuklių ir Jūratė Pauraitė dabar tai
Pasak S. Paltanavičiaus, re
nuotykiais". Teigsiu, kad Sko darbo dienos priešpiečių kaina). gerai supranta, nors prieš 2
tiesiems
paukščiams suradus
Nors ir teisybė, bet tai ne
mantas tęsia šią mūsų litera Šiuo kartu tereikia įsidėmėti, metus, kai ai jas mokiau, irgi palengvina mano darbo; priešin
Lietuvoje geras sąlygas perėti,
tūros tradiciją.
kad eina talentingai rašomų ir nesuprato.
gai, tai tik pasunkina. Ne per jų gausa gali žymiai išaugti.
Kiek žinau, Amerikoje ši seri leidžiamų Lietuvos istorijos apy Mūsų higienos skyriuje vis seniausiai esu kai kam pasa (BNS)
ja nebuvo minėta. Tuo atsispin sakų serija. Tai sveikintinas
di mūsų visuomenės knygų pla reiškinys.
tinimo bei garsinimo vargai. Skomantą*, „Mėlynojo varno pa
Lietuvoje ji irgi nebuvo plačiau slaptis", apysaka jaunimai, 1996,160
recenzuota. Tai, tektų spėlioti, psl., leidykla „Skomantas" Kaune;
įvyko dėl to, kad susitvėrę spaude A. Jakšto spaustuvė Kaišia
rašytojų bei recenzentų grupelės doryse.
Skomanto nepažįsta, apie jį
nėra girdėję.
ZOOLOGIJOS SODAS
Pirmosios knygos buvo išleis
NUOSAVAME ŪKYJE
tos net 20,000 egzempliorių
tiražu. Septintoji, „Mėlynojo
vilko paslaptis", išleista daug Kretingos rajono Salantų
taupiau, tik* 5,000 tiražu. miestelio gyventojas Mindaugas
Mažesnis tiražas neturėtų vers Ivanauskas savo ūkyje įkurdino
ti raudonuoti ypač dabar, kai nedidelį zoologuos sodą. Jame
kraštas sunkiose ekonominėse gyvena stručiai emu, fazanai,
sąlygose: prieškarinėje Lietuvo povai, dekoratyvinės vištos,
je populiarioji grožinė literatū urvinės antys ir kiti reti paukš
ra ėjo 2,000 - 4,000 egz. tiražu. čiai.
Manyčiau, kad išeivijos Gyvūnų mylėtojas jau antri
jaunimui serijos knygos bus per metai bando išperinti strutės
sunkios, per nuobodžios. Jų kiaušinius ir šį pavasarį tikisi
skaitymui reikia platesnio sulaukti stručiukų. (BNS,
Judita Martin (stovi viduryje) su savo studentėmis.
žodyno, šiokio tokio kultūrinio 02.05)
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LIETUVĄ GALIMA
NUSTEBINTI DORA
Pokalbis su Lietuvos visuome „Giminės". Tačiau tai nesvar
ninės televizijos darbuotojais, bu, svarbu, kad „Gimines" ku
populiaraus serialio „Giminės" riame kartu. Didelis žiūrovų
kūrėjais, serialo scenarijaus susidomėjimas mūsų filmu lė
autoriumi Broniumi Bušma, re mė, kad filmą tęsėme.
— Kaip atsitiko, k a d J ū s ų
žisieriumi Saulių Vosyliumi ir
filme, drįstu teigti, vaidina
vadybininku Arvydu Ilginiu.
— Šiandien Lietuvoje vfi- bene geriausi Lietuvos akto
kia kelios televizijos, visos jos riai? Nors, tiesą pasakius,
transliuoja aibę užsieninių daugumą jų a n k s č i a u t e k o
filmu, tačiau visais jais domė matyti Sauliaus Vosyliaus
jimasis nublanksta, kai ro režisuotuose filmuose „Ber
domos J ū s ų „Giminės". Ką niūkščiai", „Chameleonas".
tik įvyko sukurtų 29-34 serijų „Čia mūsų namai" ir ki
peržiūra. Minėjote, k a d iš tuose...
viso jų bus — 40. Kaip gimė S. Vosylius: Jūs teisingai
šis grandiozinis sumanymas? pastebėjote, kai kurie jų iš tiesų
B. Bušma: — Dabar, pažvel vaidino mano filmuose. Ir An
gus atgal, kas padaryta, suma tanas Šurna, ir Vaiva Mainely
nymas iš tiesų atrodo gran tė, ir Jurga Kurauskaitė, ir
diozinis. Tačiau pradžia buvo Leonardas Zelčius, ir Gediminas
kur kas kuklesnė. Tuo metu, Girdvainis... jie visi didžia
prieš penkerius metus, Lietuvai dalimi prisidėjo prie „Giminių"
vos atgavus nepriklausomybe, sėkmės. Matyt, ne tik man pa
mūsų televizijos pastate dar tinka su jais dirbti, bet ir jiems
tebešeimininkaujant okupan su manimi. Nieko naujo nepa
tams, mane ir Arvydą Ilginį sakysiu, teigdamas, jog man,
pasikvietė tuometinis generali kaip ir daugeliui režisierių,
nis direktorius Skirmantas Va filmavimo aikštelėje patin
liulis ir pasiūlė kurti daugiase- ka matyti aktorius ne aklai
rijinį filmą. Atvirai šnekant, vykdančius režisieriaus nu
toks pasiūlymas, praradus stu rodymus, o tikrąja to žodžio
dijas, visą geriausią techniką, prasme — kuriančius filmo
transporto priemones, atrodė personažus. Tačiau šiandien
mažų mažiausiai naivus. Antra Lietuvoje yra ir daugiau talen
vertus, visus televizijos dar tingų aktorių... Visų jų, žinoma,
buotojus buvo apėmęs didžiulis pakviesti vaidinti „Giminėse"
ryžtas įrodyti Lietuvos žmo negalėjome...
nėms, kad mes esame, mes dir
— Režisierius juokiasi, o
bame ir visa, kas atsitiko, tėra man, žiūrint į J u s tris, i galvą
laikinas dalykas. Pasikvietę į šovė tokia mintis: k a d Bro
pagalbą režisierių Saulių Vosy nius Bušma rašo scenarijų,
lių, nusprendėme, jog statysime nieko nuostabaus, jis rašyto
aštuonias serijas. Jas baigėme jas, k a d Saulius Vosylius re
jau sugrįžus į savo studiją. O žisuoja „Gimines", taip pat
kodėl kūrėme „Gimines"?.. Iš ne naujiena, jis — režisierius,
pradžių ieškojome kokio nors o režisierius Arvydas Ilginis,
lietuvių rašytojo romano, pagal sukūręs nemažai modernisti
kurį galėtume statyti filmą, bet nių televizijos spektaklių,
tokio, kuris atitiktų mūsų su tampa filmo vadybininku?
manymą, neradome. Nuspren Teisybes dėlei, turėčiau pa
dėme rašyti patys. Dabar nė minėti, j o g r e ž i s ū r ą j a u
neprisimenu, kuris iš mūsų trijų buvote išdavęs, t a p d a m a s
pasiūlė tokį pavadinimą — „ A r m o n i k o s " a n s a m b l i o

Aktoriai Antanas Šurna ir
ir žmona.

MH

DOVYDAS MACKEVIČIUS
- BALZEKO MUZIEJAUS
1996-ųjų „METŲ ŽMOGUS>>

Pagrindiniai „Giminių" serijos kūrėjai ir aktoriai Dešinėj*-: Arvydas Ilginis. Bromus Bušma. Saulius Vosylius;
aktoriai: Antanas Šurna, Leonardas Zelcius, Vaiva Mainelyte ir kiti. Kairėje —dailininkė Viktorija Šinkūnaite,
grimuotoja Dalia Auglyte, rež. asistente Margarita Kosmauskaite. kostiumų dailininke Asta Eimaitiene. Visos
..Giminių" nuotraukos šiame puslapyje — Martyno Vidzbelio.

bus išspausdinta medžiaga apie
JAV LB veiklą nuo 1981 m. ligi
dabarties. Planuojama atkreipti
ypatingą dėmesį į J A V lietuvių
darbus, susijusius su Lietuvos
išsilaisvinimu iš sovietinės oku
pacijos, nes prie šių darbų
prisidėjo veik visos J A V LB
apygardos ir apylinkės. Ne tik
l i e t u v i š k i , bet ir v i e t i n i a i
Amerikos laikraščiai tuomet
plačiai rašė apie lietuvių de
monstracijas dėl Lietuvos lais
vės, jų žygius į Amerikos Sena
tą bei Kongresą ir t.t.

dalis.
Arvydas Ilginis: Visų pirma
noriu pasakyti, kad „Armonikos" grupėje tebeesu ir šian
dien. Kita vertus, viso to aš
išdavyste nepavadinčiau. Kaip
Bronius sakė, „Gimines" kuria
me mes trise, pirmumą teikda
mi kiekvienas savo sričiai —
Bronius — rašymui, Saulius —
režisūrai, o aš finansams ir visai
užkulisinei „Giminių" veiklai:
mes leidžiame „Giminių" lip
dukus su aktorių atvaizdais,
plakatais, knygas, kalendorius,
televizijos pastato fojė kabo
įspūdinga mūsų filmo nuotrau
kų paroda... Galiu drąsiai pasi
girti, kad visa tai mūsų televizi
joje negirdėti, neregėti dalykai...
Mes tuo didžiuojamės, mes esa
me pirmi prie tokio filmo dir
bantys tik devyni žmonės.
Mums patinka, kai kas pagiria,
jog mokame dirbti.
— Žiūrėdamas į išleistą fil
mo kitų metų kalendorių, ant
jo matau žymių Lietuvos fir
mų ir įmonių ž e n k l u s .
Arvydas Ilginis: Taip. Nie
kam ne paslaptis, kad filmo kū
rimas yra brangus dalykas.
Tokių lėšų mūsų visuomeninė
•:>te. „Giminių" filme jie -- vyras televizija skirti negali. Tenka
kreiptis pagalbos į turtingesnes
firmas. Mums malonu, ir mes
esame labai dėkingi, pagrin
diniams rėmėjams — Klaipėdos
alaus daryklai „Švyturys".
Utenos akcinei bendrovei „Mė
s a " , „Klaipėdos b a l d a m s " ,
akcinei bendrovei „Biržų pie
nas", Alytaus šampano gamyk
lai „Alita", švedų — lietuvių
bendrai įmonei „Jons red" ir
kitiems. Šias firmas išvardinau
todėl, kad be jų pagalbos filmo
kurti tikrai negalėtume. Kita
vertus, jų dėmesys „Giminėms"
yra įrodymas mums, kad toks
filmas žmonėms tikrai yra rei
kalingas. Turiu dar pridurti,
kad esame įkūrę „Giminių"
rėmimo fondą. Kažkiek pinigų
paaukoja ir žiūrovai. Visa Lie
tuva buvo maloniai nustebinta,
kai mes su Utenos „Mėsos"
„Giminių" skilandžiais Vil
niaus Kalnų parke sutikome iš
Atlantos olimpiados sugrįžusius
krepšininkus. Panevėžyje yra
kepama ir „Giminių" duona.

Svarbiausias „Giminių" filme iš Šepučių gimnės —Lionginas Šeputis
(akt. Leonardas Zelčius). šalia jo—žmona (Danute .Juronytė) ir Saulius
(akt. Dalius Mertinas).

Be abejo, J A V LB apylinkėse
yra žmonių, šiuo r e i k a l u surin
kusių nuotraukų ir laikraščių
iškarpų, kurias reiktų perduoti
dr. Kondratui. K a i p j a u buvo
Esate įrašyti net į rekordų
minėta spaudoje, 1996 m. lap
knygą. Kaip paaiškintumėte
kričio 1 d. Čikagoje įvykusiame
jo populiarumo priežastis?
JAV LB apygardų ir apylinkių
Saulius Vosylius: — l šitą
pirmininkų suvažiavime buklausimą geriausiai kažkada
susitikime su žiūrovais atsakė
mūsų a k t o r i u s L e o n a r d a s
Zelčius. Lietuvą š i a n d i e n
galima nustebiafenebent dora.
Visos kitos televizijos Lietuvo
je šiandien, lyg susitarusios,
demonstruoja
užsieninius
filmus, kuriuose vyrauja smur
t a s , p r i e v a r t a , s e k s a s ir
panašiai. Visa tai neretai ga
lima išvysti ir mūsų tautos
gyvenime. Mes „Giminėse" pasa
kojame apie meilę, gėrį ir
santarvę. Tai žmonėms patinka.
Propaguodami tai, mes turime
daug šalininkų.
Dr. Ramūnas Kondratas.
Bronius Bušma: — Kai kas
vo s v a r s t y t a s šios istorijos
mus kritikuoja, kad mūsų filme,
reikalas. P i r m i n i n k a i buvo ra
„viskas kaip gyvenime". Mes to
ginami p r a d ė t i s i s t e m i n g a i
neneigiame. Mums ištiesų bus
rinkti
medžiagą J A V LB istori
malonu, jeigu po keliolikos
jos
antrajam
tomui. Dabar, tu
metu žmonės, pasižiūrėję „Gi
rint
oficialų
redaktorių,
galima
mines", pajus šiandienos dvasią,
jį
kontaktuoti,
pranešant,
kur ir
supras, kuo mes gyvenome.
kokia medžiaga r a n d a m a . Kol
Kalbėjosi kas jis pageidauja t i k gauti
Egidijus Litvinas žinias apie medžiagą, pvz.,

„Giminių" serijos kūrimo įkarštis:
filmuotojas Jonas Gurskas ramina
režisierių-statytoją Saulių Vosylių (kairėje), o stebi režisierius Algiman
tas Šliaužys.

— Dar grįžkime prie filmo.
Vis dėlto tokios apimties —
40-ties serijų — filmas sukur
tas Lietuvoje pirmą kartą.

Mūsų šeimose
DR. KONDRATAS JAV LB ISTORIJOS
II TOMOVYR.
REDAKTORIUS
JAV LB Krašto valdyba savo
posėdyje, įvykusiame sausio 11
d., vienbalsiai išrinko dr. Ramū
ną Kondratą vyr redaktorium
JAV LB istorijos antrajam to
mui paruošti. Dr. Kondratas
aukštuosius mokslus išėjo Har
vard un-te, įsigydamas doktora
tą iš istorijos mokslo. Jis dabar
yra vyriausias kuratorius istori
jos departamente Smithsonian
Institute valstybiniame Ameri
kos istorijos muziejuje, Washington, DC Dr. Kondratas yra
JAV LB XIV tarybos ir jos Jau
nimo reikalų komisijos narys.
Pirmasis JAV LB istorijos to
mas buvo išleistas 1982 m.
Jame buvo surinkta Amerikos
Lietuvių Bendruomenės istori
ja ligi 1980 m. Dabar jau atėjo
laikas šį istorijos užfiksavimą
tęsti. Tai manoma padaryti, iš
leidžiant antrąjį tomą, kuriame

Balzeko Lietuvių kultūros
muziejus Čikagoje jau daug
metų puoselėja gražią tradiciją
— rinkti metų žmogų. Laureatą
iš muziejaus narių pasiūlytų
kandidatų išrenka muziejaus
direktorių taryba. Taryba renka
žmogų, kuris garsina Lietuvą
per kultūrą, mokslą, politiką,
verslą ar ypač pasižymi Ameri
kos lietuvių veikloje. Tarp
buvusių laureatų daug žino
mų vardų: Juzė Daužvardienė
(1973), Simas Kudirka (1975),
Stasys Lozoraitis (1979), Valdas
A d a m k u s (1984), prel. dr.
Juozas Prunskis (1985), Stasys
Baras (1990) ir kiti.
Šių metų žmogaus titulą pelnė
Dovydas Mackevičius, Standard
Federal banko prezidentas. Do
vydas Mackevičius yra banko
įkūrėjo, lietuvio emigranto iš
Plungės, Justino Mackevičiaus,
vaikaitis. J i s perėmė vadovavi
mą bankui 1983 m., mirus jo dė
dei J u s t i n u i Mackevičiui jau
nesniajam. Banko centrinis sky
r i u s y r a Čikagos Brighton Par
ke, gan tankiai lietuvių gyvena
m a m e rajone. Daug banko dar
buotojų y r a lietuviai. Bankas
y r a vienas dosniausių ne tik
muziejaus, bet ir daugelio lietu
viškų organizacijų rėmėjų. Stan
dard Federal dabar yra pats di
džiausias lietuvių valdomas
b a n k a s pasaulyje.
I „Metų žmogaus" pokylį,
įvykusį gruodžio 8 d., sekmadie
nį, Oak Brook Hills viešbutyje,
susirinko 150 visų kartų ir emi
gracijų lietuvių, jų ir muziejaus
draugų kurių tarpe buvo Lenki
jos generalinis konsulas Čika
goje Michal A. Grocholski, Mo
torola vadybininkas Jonas P.
Šalčius, Richard J. Daley kolegi
jos prezidentas dr. Ted Martinez, J r . Pokylį organizavo ir
puikiai pravedė Sigita ir Stasys
Balzekas, m . Po vakarienės lau
reatą oficialiai sveikino Stasys
Balzekas, Jr., muziejaus tarp
t a u t i n i ų projektų direktorė Lo
reta Višomirskytė, Lietuvos am
basadorius Alfonsas Eidintas ir J
teisėjas Antanas Valukas. Am
basadorius Eidintas savo kalbo
je pabrėžė pagrindinę pobūvio
mintį — lietuviškų tradicijų tę
simą: jis prisiminė, kaip rašyda
m a s disertaciją apie lietuvių
emigraciją, naudojosi keturias
dešimtųjų metų Lietuvių Preky
bos r ū m ų posėdžių protokolais.
Tuose protokoluose ryškus Do
vydo Mackevičiaus senelio Jus
tino vaidmuo. Ir štai pats lau
reatas y r a aktyvus tų pačių Lie
tuvių Prekybos rūmų narys,
buvo išrinktas jų prezidentu.

Susirinkusieji plojimais pasi
nuotraukas, straipsnius ir t.t.
Pačią medžiagą bus galima per tiko Dovydą. lackevičių su žmo
siųsti vėliau, kai jis ir jo n a Mary Linn ir vaikais. Savo
redaktoriai n u s t a t y s kriterijus padėkos žodyje D. Mackevičius
knygos turiniui. Adresas yra: kalbėjo apie Standard Federal
Dr. R. Kondratas, 5604 East banko ir Balzeko muziejaus au
bourne Dr., Springfield, VA., gimo paraleles, tradicijų, senų
ryšių bei ateities vizijos svarbą.
22151.
Buvo perskaityti sveikinimo
VJB

laiškai lietuvių muziejui ir Do
vydui Mackevičiui iš Illinois
valstijos gubernatoriaus Jim
Edgar, Čikagos mero Richard
M. Daley, senatorės Judy Topinką.
Pokylyje buvo švenčiama ne
tik Dovydo Mackevičiaus pasie
k i m a i , bet ir
muziejaus
30-metis. Daug šiltų žodžių
sulaukė muziejaus įkūrėjas ir
prezidentas Stasys Balzekas,
Jr., muziejaus darbuotojai, sava
noriai talkininkai ir nariai. Per
trisdešimt metų muziejus iš
augo iš nedidelės ekspozicijos,
t a m pritaikytame dviejų butų
name šalia Balzekas Motor Sa
les parduotuvės Archer gatvėje,
į vieną didžiausių etninių mu
ziejų Amerikoje. Dabar muzie
juje veikia genealogijos, dailės,
fotografijos, žemėlapių, švieti
mo, video, filatelijos ir numiz
matikos skyriai, vaikų muzie
jus, 40,000 tomų lituanistinė
biblioteka su retų knygų skyriu
mi, archyvai. Muziejaus patal
pomis naudojasi ir čia įvairius
renginius rengia daug lietuviš
kų ir kultūrinių amerikiečių or
ganizacijų. Stasys Balzekas, Jr.
viešai padėkojo muziejui daug
n u s i p e l n i u s i e m s Edvvardui
Mankui už video salės įrengi
mą. Jessie ir Jonui Daraškoms
už Genealogijos skyriaus ir
draugijos darbą, Stasei Semė
nienei už visokeriopą pagalbą,
ruošiant pokylį.
Pokylio metu vyko Balzeko
muziejaus laimingųjų bilietų
traukimas. Pagrindinis laimėji
mas — kelionė į Lietuvą dviem
žmonėm. Laimėjimų organizato
rei Lidijai Rasutienei paskelbus
laimingo bilieto laimėtoją, pasi
rodė, kad jis sėdi čia pat — tai
muziejaus narys, Lietuvių Rolls
Royce klubo prezidentas, meni
ninkas dr. Audrius Plioplys iš
Čikagos.
Pokylio programą nuotaikin
gai papildė temperamentingas
Steelin' Jazz orkestras.
D a n a s Lapkus
IRENOS IR KAZIO
BARZDUKŲ DOVANA
LIETUVOS
ATEITININKAMS
Irena Barzdukienė pado
vanojo Irenos ir a.a. Kazio Barzdukų asmeninį knygyną Lietu
vos ateitininkams. Šios pado
vanotos knygos bus patalpintos
Ateitininkų rūmuose, Prel. J.
Prunskio vardo knygyne, Kau
ne. Ateitininkų federacijos
valdyba rūpinasi šio, arti tūks
tančio svarų, knygyno persiun
timu.
Ateitininkų federacijos valdy
ba, Lietuvos ateitininkų vardu,
nuoširdžiai dėkoja Irenai Barz
dukienei už šią prasmingą
dovaną Lietuvos jaunimui. Jūsų
dovana liks dvasinio peno
šaltiniu ne tiktai šių dienų, bet
ir ateities Lietuvos jaunimui.

Dovydui Mackevičiui pagerbti pokvlio ruošimo komitetas Iš kaire* Sigita Balzekiene. Birute Eidintiene teis.
Antanas Valukas. Dovydas Mackevičius. Mackevičiene, ambasadorius .Ir \lfonsas Eidintas. Urėta
Višomirskytė. Stan Balzekas. 111. V.ilukiene. Stasys Balzekas
Nuotr .Jono Tanuilaicio.
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KEPYKLA IR DELIKATESAI

SEPTYNIOLIKMETĖ
TARPTAUTINIAME
DAINOS KONKURSE

rijoj* vyksta kiekvienais me
tais, šiemet jame dalyvaus kelios dešimtys estrados daininin
kų iš AngUjos, PrancfgŲoa, AiriBalio Dvariono muzikos mo jos, Izraelio, Australijos, Turki
kyklos absolventė Aistė Pilvely- jos bei kitų salių. (BNS, 02.05)
te vasario 5 d. išvyko į Airiją • Kasių Ruda. Gruodžio 8
dalyvauti prestižiniams tarp dieną čia buvo surengta katali
tautiniame CAVAN dainos kon kiškojo jaunimo vakaronė, ku
rios metu Višakio Rudos klebo
kurse.
Pedagogės Nijolės Macikaitės nas kun. Z. Stepanauskas kalbė
auklėtinė A Pilvelytė atliks jo apie maldos reikime, geros
specialiai konkursui parašytą maldos savybes, maldos rūšis,
kompozitoriaus Laimio Vilkon- drauge su klebonu kun. T. Vaiciaus dainą, kuriai parinkti lianų atsakinėjo į klausimus, A
turkų poetės Figen Cakmak Kazlaitė ir D. Gaudinakas su
vaidino dialogą tarp Dievo Tėvo
žodžiai.
CAVAN dainos konkursas Ai ir vaiko, kalbant „Tėve mūsų".

•216 W. Archer Ave v Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-SS00
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas nutįstas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Lietuvos Našlaičių globos komitetas
nori. kad užsienio lietuviai susipažintų
su Jurgita. Ji gimusi 1982 m., lanko
mokyklos šeštą klasę, mėgsta virti,
sportuoti, lanko mokykloje
muzikos
būrelį. Jurgitos mama mirusi, o tėvas
girtuoklis, todėl jokių ryšių su dukrele
neturi Ją globoja svetimi žmonės. Seimą labai džiaugtųsi,
gavusi maisto siuntinėlį.
Siuntinys našlaičiams: dešra, mėsos konservai, vaisių
sultys, kakava, javainiai, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai. $ 4 9 . Čekiai - Lithuanian Orphan Care. Tax ID # 3 6 - 3 1 6 3 3 5 0
'Labiausiai mums reikėtų savo žemiečių, kalvarijiškių
kūrybos, kuri pas mus nebuvo išleista...", - pasako savo
didžiausią troškimą V. Mačernio vardo bibliotekos vedėja
Žemaičių Kalvarijoje. Tai geriausia proga, kas turi tokių
knygų, pasinaudoti "Spauda.Lietuvai" vajumi. Knygos
siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą 0.59 sv.,
minimumas $25.00.
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". Tax ID # 3 6 - 1 3 9 5 5 7 3

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas
Maisto siuntiniai: du patys populiariausi - tai
55 svarų įvairaus maisto už $98.- ir šventinis už $ 4 9 . Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO,
komercinės siuntos.
TRANSPAK, 4545 West 63rd S t , Chicago, IL 6 0 6 2 9
Telefonas: (773) 838-1050; Fax ( 7 7 3 ) 8 3 8 - 1 0 5 5
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 2 6 - 2 8 - 2 7

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

BUCE

Savaitgali uždaryta

N*

mis m

8.
$.
$.

Cansda L8E 8A6, tai. 806-6434384
Pas advokatą sutvarkome paMdmus ssjnčssmua i Ustuvą

ATLANTĄ
saugiai tiktai su

ATLANTA

iMPO*r-Exrorrt wc.

Tek 630-243-1688
Fax:630.243-1678

Tek 77M34-2121
Fa* 773-434-9024

Skambinkite iteniokamu tel.l-8t»-773-SEND
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI:
NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011
ROCHESTER 716-325-3888. PITTSBUROH 412-381-8839
MUŠU atstovybe UETUVOJE: VILNIUS, 444S30

-

PAVASARIO
KAINOS

*

~»-.;d

NEW OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

Balmont/Ccfitral
5637 VV. Belmont
TeL 312-237-4747

Belmont/Lsramla
5150VV. Belmont
Tel. 312-685-2020

3000 N. Milwaukee
TeL 312-4*9-4999

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

NorthSkte
FarNorth
4801 VV. Pcterson
TeL 312-725-9500

ASTAT.MKUNA8
REALTOFf*
(70S)423-»111
Votoe MaM ffOS) H M M
Ps*ar (312) 7074120
Namų(70S)42>>0443

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$541
$581
$601
$478

| viena) puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

MISCELLANEOUS
J K S CONSTRUCnON
„Shingte" stogai ir visų rusių
apkalimai (skSng): medžio,
alummiaus ir kt. Turiu darbo

draudimą. R.

ELEKTROS

p—ssi PATAISYMAI

* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Ukrainą, Kaliningrado ST., Maskvą, Peterburgą.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai;
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai;
* Padedame įsigyti automobili** varžytinėse;
* Persiunčiame automobilius ir jų detales,
komercines siuntas bei baldus;
* Paruošiame iškvietimus ir visos pratesimo
dokumentus;
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus.
M08V ADftESAlt
12301 New Av., Suite D
2719 We*t 71 Street,
U a s i e U L 60439
Ckkags, IL 60629

»

RIMAS L STANKUS
Apartiuent for rent
»Oriau j iąamnoja paassaassnas
• MLStarnpMsrkarFAX paoafee
»Ra—ąajĮ jasassaai asssl
»naensss ir nsajaSssa saaaa

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus oakkrs siųsk**:

INC

RE/MAX
REALTORS
(773)588-5889
(708)425-7161

$403
$423
$429
$403

2 iros., 2nd fl. fumishcd or unfurnished; 6816 S. VVestern Ave.
$275 a n o . -f security.

CaU 773-476-324$
HELPWAMTEO

M t

Tat

TeL

Issiuomojsusuu butss:
5 kamb., 3 mieg., pirmas
aukštas; su šiluma ir
elektra. $550 į mėn.
TeL773-i34V5967
Paulius Hardwsre
Prie 66 St k Kadzk Ave.
isnuarnoissias geras 3 kamb.
butas su Šiluma; $350 į mėn.
ir 5301 S.Tatanan Ave.
išnuomojamas 6 kamb. butas
su šiluma, $500 į mėn.
TeL 708-767-1223

12.00

Gavėjas

Siuntėjas

ROADl

ORBT
PARDUODA

• ApartmerSua Ir tam*

Siunčiama suma
Paslaugos 4 ar 3%
Pristatymas i rankas
ttvtao

Ten Ir atgal
:.

BUDRAIČIUI
•s%7r*ss*sMs

Gestai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
į rankas, atsiunčia juros pasirašyta psJrvSavkną.
4% iki $2,000 — 3% viri $2.000

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

?53

BALYS BUDRAITIS
Broker Assobste

Patarnauk* (vairių nuosavybių
pMdms bsTpentsvime. m i s * * Ir
prtamksajjktom. SUntsc—uos
skambinkit*

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

REAL ESTATE

P

KAVINĖ
350 N. dark, Chkaao. H « » 1 0
TeL 312-444-7750

MUZIKUOJA
TARPTAUTINIU
KONKURSU LAUREATAI

AMERICAAv TiF^\,

REAL ESTATE

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Profilaktoriumas „Ravenswood"
Plačiai žinoma Čikagoje įvairiu medicinos sričių „Ravenswood"
ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo
amžiaus žmones į profilaktoriumą. „Ravenswood".
•
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės
išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo.
•
Sveikatingumo judėjimo-žaidimų, muzikinė terapija.
Pratimai, kurie padeda atstatyti atmintį ir dėmesį.
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose.
•
Kiekvieną savaite organizuojamos ekskursijos į Čikagą;
lietuviškų filmų peržiūra; konsultacijos ir paskaitos
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo
dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs.
•
Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 3 v .p.p.
Jus nuveš ir parveš patogūs autobusai,
t ą g a t t g į į fWfr«.i: 77a.7zl.QaS0
Visi, kas turi „ Medkare" ar ^Medkatd"
dalyvauja programoje nemokamai!

CLASSIFIED GUIDE

FOR RENT

Gruodžio 28-ąją sostinės
Chodkevičių rūmuose skambino
šiuo metu Vokietijoje studijuo
janti pianistė Guoda Gedvilaitė.
Kylančios lietuvių muzikos
ivaigldės koncertą Vilniaus paveikslų galerijoje i* ciklo
„Muzikuoja tarptautinių kon
kursų laureatai" rengia Lie
tuvos muzikų rėmimo fondas.
Guoda Gedvilaitė —jauna, bet
jau pripažinta atlikėja. Muzikos
ji pradėjo mokytis gimtuosiuo
se Druskininkuose, o vėliau Vil
niuje baigė M.K. Čiurlionio
menų gimnaziją. Nuo 1992 me
tų Guoda Gedvilaitė studijavo
Lietuvos munku* akademijos
profesorės Veronikos Vitaitės
fortepijono klasėje, o nuo
1995-ųjų lesia studijas Frank
furto prie Maino aukštojoje
muzikos mokykloje.
Guoda Gedvilaitė yra tarptau
tinio M.K. Čiurlionio planinių ir
vargonininkų konkurso nugalė
toja, pelniusi tarptautinių
konkursų laurus Čekijoje, Olan
dijoje. JAV.

Turtu Chicago* miesto leidimą.

Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

COMTRUCnON 00.
De«B*arni stogai, katame* „skanr/,
attekami cemento, ..pkartbing* bei
km namų remonto darbą).
„Lioeneed, inaured,

KkHfCK KALTOS3

•nn s. ailssll Ss\
SMS S. Artkar Ava.

DANUTĖ MAYOt
284-1900
Jei noris perduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji professtonaiiai. sąžiningai ir asmeniskai patarnaus. įkainavimas
vettu.

MISCELLANEOUS
Savo namuose ganu piižiūrett
vaikus nuo 2 m. 3 kartus per sav.
(Už papildomą mokestį,
vaikams nuo 5 m. amžiaus,
bus pravestos klasikinio
liet. liaudies šokio pamokos)
Skambinti rytais teL 773-776-4636
Kovsk A Aaeoc, Lai CPA
užpildo ir paruošia pajamų mokesfių
formas atskiriems asmenims,
korporacijoms ir "pattnersrups".
Informacijai skambinti:
RunsnrasPottkaMs
Sri. 630-910-4285,
AJBVSO^SOBH.

Tat: 773~7S7-1sn
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE
2346 W«9th Street
TaL: 773-776-1486
AUTOMOSeUO, NAMU SVBKATOS.
M GYVYBES 0MU0SMS.
Agsntas Frank Zapott irOff. Mgr. Auka*
S. Kana kaba ĮaTSstSat

320a^WsstsMhS**at
T«i.(70S)434-BS84
piajsei

INCOMETAX
SERVICE
Daberbruai pajamų mokssCių (sta
tymai žymiai apsunkino ir atsity)e
apsunkins metini mokesčių formų
užpildymą. Profssrortassm. sąžėsngsm w KooTKjBociasam paumavwnui Krespiutsi.
PRANAS O. MEILE, CPA
4S31 W. SSMt St.,
OafcLaem, IL
Sekmadieniais—Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: raatm* 70S424-442S
namai 70S-SSS4S47

MARQUE1TE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.;
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir rnrfd. su
sikalbėsite liehiviikai.

3314VV.63SL
Tel. 773-776-8998

i grynais arba
ilsimokejimui.
TeL (SIS) 726-8919 dieną
TeL (815) 729-38461
Kviesti]
Dėmesio! Puiki proga įsigyti gražų
2 miegamųjų ir 2 vonių butą su garažu
OAK LAWN miestelyje. Pesetomis pa
siekiamos parduotuvės, bažnyčios, neto
liese sustosi autobusas. Greitam parda
vimui įkainotas žemiau rinkos karnos.
Teiraukitės 773-434-7100 (mąlslial) arba
773-434-3709 OkeavHksI).

VVAGNER
MASINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Viri 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVYRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
SS10 S. PutaaM Rd.

Tat. (773) 581-4111
HnraU — nuostabi sala. Jei ruošiatės
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir
pasrySai Dėl informacįos skam
binkite TeL 1-8BS-3JS-S14S

•VET1V AINIAI" 5 metai kaip
pristato Jųsų giminėms tik
aukščiausios kokybes rūkytos
mėsos produktas: 14AI 4 k f j 9 * 12A-12kfJ85; 10A1081470. UZsakyti Šiuos
siuntinius skambinkite:
630-257-2034 arba rašykite
08 Engmeermg, 12421 Arcber
Ave., Lemont, IL 60439

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms konv
panijonėms ir namų ruošos
aarbminkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti j darbą ir
išvykti. Kreiptis:
Employment Agency
TeL3l2-736-7f88

t ieSkomi patyrė valytojai.
$8 iki S10 i vai. Reikia Siek tiek
mokėti angliškai. Vakaru Ir
Siaurės vakaru priemiesčiai.
TBi m • M S ^ M S I I i •

1 a• • •

Mrammniate jeny
TeL 847-705-2492

MISCELLANEOUS
MOVIMO
llgsrrietisrxo«es»3nsluslcrsusr/rnw
priet-tamome kanomti.
Draudrrtas garantuotos
GEDIMINAS
773-

»25-4331

STASYS CONSTRLCTION
Staliaus darbai: rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; prietaisai;
keramikos plytelės; „sidings",
.^offits", „decks", „gurters",
plokšti ir „shingle" stogai; ce
mentas, dažymas. Turiu darbo
draudimą.
S. Benetis tel. 630-241-1912

Gediminas PranckevlČhu
Greitai ir sąžiningai
užpildo pajamų mokesčius
(income tax)
Reikalui esant,
atvyksta 1 namus.
TeL 7 0 8 - 6 5 6 - 2 5 5 0
arba 7 0 8 - 6 5 6 - 1 2 9 3

KR AUSTOT6S | FLOUaDĄ?
Juozas Stanaitis rHVE8TiafMT
PfrOPtftTieS uoto pagailą
perkant namus, žemes ir verslą
TeMFa*. 1-SQS-Sar>S47t

SEIZEDCAKSfmmll7S.
Ponches, CadilUcs, Chevys, BMVV's,
Corvettes. Also Jeeps, 4WT/s. Your
Area. Toli Free t-«)O-21»-9OŪ0 E«.
A-2415 for eurrent listings.

OOVT P089CL0SBD hosnat
from pennies on SI. Delinquent Tax,
Repo's, RECs. Your Area. Toli Free
1-800-218-9000 Ext. H-2415
for cuirent ltstin^s.

TELEPHONE CALLS
TO LITHUANIA:
$0.62 PER/MIN
ANY DAY, ANY TIME, NO NEEO TO SWTTCH YOUR
CURRENT TELEPHONE COMPANY, OREAT RATES TO

OTHER COUNTRIES (RU88IA 80.88. GERMANY $0.31,
POLAND $0.81, UKR AINE $0.05, AND OTHERS)

For tšmmtšm CK AOF mmmmmmt AT

(617) 469-5952

.

JAV LB K r a i t e Valdybos
SoetelnkĮ RsHcalų Taryba
2711 West 7lst Street, Chicago, IHinote 60829
(312) 476-2665 • Fax (312) 4364909

„MSA" KITONIŠKAS SVEIKATOS
DRAUDIMAS
Ką reiškia „MSA" tai „Medical Savings Account". Paskuti
niu laiku Amerikoje, kylant
sveikatos ligų gydymo išlai
doms, „Medicare" ir „Medicade" bando sustabdyti sveika
tos palaikymo išlaidų kilimą.
Valdžios draudmo taupymo pė
domis seka ir privatūs draudi
mai. Šių dienų naujos gydymo
ir gyvybės palaikymo medicinos
priemonės, žmogaus sveikatą iš
laiko ilgiau, bet visa ta kai
nuoja. Žmonių amžiui ilgėjant,
didėja ir ligonių skaičius, o
Amerikoje į gydymo teise turi
visi, ar dirba, ar turi ligos drau
dimą, ar ne. Nedirbančiųjų me
dicinos patarnavimų išlaidas
turi padengti dirbantieji. O, be
to, atsiranda daug išnaudojimų,
kur įvairūs nesąžiningi me
dicinos darbuotojai pasinaudoja
draudimų mokamais pinigais.
Dėl to yra griežtesnės draudimų
mokėjimų taisyklės, didesnis at
skaitomybės sekimas, iškyla
įvairūs nauji draudimo planai,
ir tuomet nukenčia žmogus,
kuris tikrai serga, kuriam
reikalingas gydymas. Tra
dicinės apdraudos pasidarė la
bai brangios, jų vietas užima
įvairios „HMO" apdraudos. O
-paskutiniu laiku jūs gal jau
matėte skelbimus dar naųjoviškesnėms sveikatos apdraudoms, vadinamoms — „medical
savings accounts" (MSA). Jos
gali padėti mažoms darbovie
tėms duoti savo darbininkams
nebrangią sveikatos apdraudą.
A^žku, jei jūs atitinkate reikala
vimus, kurie yra statomi pavie
niams tokios apdraudos pirkė
jams. Pasitikrinkite, ar jūs
esate sveikas ir turite tam
reikalui pinigų. Kaip t ą
apdraudą gauti ir ką ji duoda:

NAMŲ REMONTŲ APGAVYSTĖS,
AARP ORGANIZACIJA IR
POLICIJA
Paskutiniu laiku vis daugiau
ir daugiau pasitaiko įvairių
suktybių ir apgavysčių, kurių
aukomis daugiausia tampa
vyresnieji. Viena patarnavimo
sričių, kurioje daug nukenčia
vyresnieji — yra namų remon
to darbai. AARP, vyresniųjų
amerikiečių organizacija pra
dėjo kovą, kad sustabdytų
vyresniųjų išnaudojimą namų
remonto darbuose. Dalis šios
kovos yra įspėti vyresnius
žmones apie apgavikų sukelia
mus pavojus. AARP organi
zacija praėjusį mėnesį įsijungė
į kovą, kad padėtų FBI ir vals
tijų policijai paskelbti 7 6
punktų apkaltinimą septyniems
vyrams, kūrfe apgaudinėjo
Virginia valstijoje vyresnio
amžiaus namų savininkus.
Pranešime spaudai AARP or
ganizacijos vyresnieji sakė, kad
tokios suktybės yra ypač
kenksmingos vyresniesiems,
kurie nori išlaikyti savo
nepriklausomumą ir gyvena
vieni savo namuose. Seniems
namams dažnai reikia daugiau
pataisymų. Taigi vyresnieji turi
žinoti apie pasitaikančias namų
remonte apgavystes ir kaip nuo
jų apsisaugoti.

valdžių pastangose kovoti prieš
šios rūšies nusikaltimus, kai
aukos yra vyresnio amžiaus
žmonės. Kriminalinius nusikal
timus paprastai tvarko vietinė
policija ir teisėtvarka, bet dabar
federalinės valdžios tyrinėtojai
padeda vietinėms jėgoms, pa
naudodami savo teises sekti
nusikaltėlius už valstijos ribų.
Visų tų pastangų pasekmės
buvo praėjusį mėnesį masinis
apkaltinimas, kurį padarė fede
ralinis teismas Richmond, prieš
7 N. Carolina vyrus, kurie
dabar yra federalinės valdžios
suimti ir laukia teismo. Rich
mond atvejis, sako teisėtvarkos
žmonės, parodo labai išplitusias
apgavystes, dėl kurių vyresnio
amžiaus amerikiečiai kasmet
praranda milijonus dolerių.
Vartotojų patarėjai sako, kad
išplėtus federalinės valdžios
pagalbą, bus lengviau susekti
šio tipo nusikaltimus ir tuo pa
čiu jie sumažės.

2. Quality - control inspectlon
scam — Netikras inspektorius
ateina patikrinti stogo po pirmo
sios apgavystės (be reikalo
uždengto stogo) ir, žinoma, ran
da dar kitų trūkumų, kuriuos
irgi reikia pataisyti, be to, dar
reikia dezinfekuoti (spraying).
3. Structural roofing support
scam: „specialistai" sako namo
savininkui, kad namo gegnės
(trusses) yra įlinkę nuo sunkaus
naujo stogo svorio ir jas reikia
paremti. Tai irgi netiesa.
4. Structural flooring support
scam: Netikras inspektorius
sako, kad grindims reikia sut
virtinimo, nes rūsyje ar kitur
grindų balkiai linksta.
5. Insect or animal infestation
scam. Jums klaidingai -yra
sakoma, kad namas yra«užpultas įvairių kenkėjų, kaip „woodborers", termitų ar mažų gyva
čiukių ir namui yra būtinai
reikalinga dezinfekacija, kuri
kainuoja labai brangiai.
6. Mildew scam. Netikras in
spektorius visai be pagrindo
įrodo namo savininkui, kad
name yra pelėsių ir kad šią
problemą galima panaikinti,
išpurškiant namą tam tikrais
chemikalais.
7. Exotic spray scam. Sa
vininkas yra įtikinamas, kad
namus reikia išvalyti — dezinfikuoti, nuo „mortar mites" —
cemento utėlių, šikšnosparnių,
rakūnų, ar kitokių gyvuliukų,
radon dujų ar net ir vaiduoklių.
8. Toilet - bowlscam. Apgavi
kai sako namo savininkui, kad
vaduo sunkiasi iš po tualeto. Iš
tikro apgavikas pats papylė
vandens toje vietoje. Paskiau
jums išrašomos sąskaitos už
sutaisymą besisunkiančio van
dens ir pakeitimą „supuvusių"
grindų.
9. Rebate scam. Savininkas
įtikinamas, kad gimininga
bendrovė (parent company) to
verslo, kuris padarė patai
symus, grąžins pinigus (will
make a rebate), jei bus galima
namuose atlikti papildomų
pataisymų. Bet tie „rebates"
niekada nepasirodo, ta giminin
ga bendrovė visai neegzistuoja.
10. Bond scam. Apgautam
žmogui parduoda „bond" —
sutartį — garantiją už atliktą
darbą, kurio visai nereikėjo ir
kuris dažnai būna visai
neatliktas.
AARP atstovai siūlo namų
savininkams šiuos patarimus,
jei į juos kreipiasi nežinomi
namų remonto kont r aktoriai:
1. Patikrinkite kontrak torių
Better Business Bureau ir vals
tijos bei vietinės „consumer protection agencies" sąrašuose.
Prašykite rekomendacijų ir
visada jas patikrinkite.
2. Būkite atsargūs su pasiū
lomis, kurios tinka tik šiai
dienai, o rytoj jau bus per vėlu.
Teisingos firmos paprastai
nedaro jokių spaudimų.
3. Niekada nemokėkite visos
sutartos sumos, kol darbas neat
liktas.
4*. Būkite tikri, kad kontraktorius turi apdraudą ir statybos
leidimą (building permit).
5. Paprašykite draugo, ar kito
žmogaus, kuris išmano apie

Kai turite medicininių išlai
dų, jūs galite išrašyti MSA čekį
už tas išlaidas. Kai kurios MSA
leidžia jums mokėti su debito
kortele. Pinigai, kurie tais me
tais neišleidžiami, pervedami
kitiems metams. O taip pat ir
pajamos didėja, ir už jas
nemokama mokesčių.
4. Jūs galite naudoti neapmo
kestintas MSA santaupas išlai
doms, kurių jūsų apdraudą
neapmoka, pvz., akiniams ir
kosmetinei grožio operacijai.
Bet tie pinigai, kuriuos išlei
džiate apdraudos neapdraus
tiems reikalavimams, nepri
skaičiuojami prie jūsų „deduc
tible"?
Dvi kitos išlaidų rūšys irgi yra
nepriskaičiuojamos prie jūsų
JAV prokuroro įstaiga Rich
„deductible" tai: a. bet kuri
monde praneša, kad tie apkal
daktaro sąskaitos dalis, kur
tinti 7 asmenys apgavo gyven
apdraudėjui atrodo per didelės
tojus (apgautieji visi buvo per 80
ir b. dalis sąskaitos to daktaro,
metų), naudodami ir seno
kuris nepriklauso jūsų HMO —
viškus, ir naujoviškus apgau
jei esate HMO plane.
dinėjimo būdus.
5. Jūs galite panaudoti MSA
Žmonių teisių prižiūrėtojai
Minima, kad-vienas 86 metų
pinigus ir nemedicininėms išlai sako, kad šios rūšies apgavystės Richmond gyventojas prarado
doms. Jei tą padarote, turite yra labai bjaurios, kadangi 67,500 dolerių, kai sukti namų
pranešti apie tas išlaidas ir jos aukomis tampa seni žmonės, taisymo „specialistai" jį įtikino,
yra apmokestinamos, kaip kurie nori gyventi savo na kad namui reikalingi pataisy
apmokestinamos jūsų pajamos. muose ir išlaikyti juos gerame mai, kurių iš tikrųjų visai
Bet jūs taip pat turite užmokėti stovyje. Pateikti
kaltinimai, nereikėjo; t a i p pat reikėjo
15% pabaudą, jei jūs esate kaip teisėtvarkos žmonės sakė pakeisti stogo dangą (shingles),
jaunesnis nei 66 metų. Žinoma, reporteriams, reiškia didelį pastatyti stogui atramą ir
yra visokių ir išsisukinėjimų — žingsnį federalinių valstijų padaryti palėpe; atsparią vande
„loophole". Nėra IRS 1099
niui bei ją išpurkšti, kad nebūtų
reportavimo. Jus gali patikrinti
pelėsių.
IRS, bet tokie tikrinimai reti. bovietės grupe.
Kita 82 metų moteris Boykins
Mažų įmonių darbdaviai,
6. MSA yra geras dalykas
mieste, Virgirna valstijoje, pra
sveikiems žmonėms, kurie turi kurie domisi šiais planais, gali rado 120,682 dol., sumokėdama
pinigų. Jūs galite užmokėti paskambinti Employers Council už nereikalingi stogo pataisy
mažas medicinos sąskaitas iš on Flezible Compensation Wa- mą, keletą namo dezinfekcijų
savo kišenės, kad turėtumėte shington, D.C. (202469-4300), nuo įvairių medžio kenkėjų bei
daugiau santaupų MSA taupy kad sužinotų, kurie apdraudėjai termitų ir užmokėdama suklas
mo sąskaitoje, už kurias ne siūlo tokias apdraudas gyve totai išpūstą sąskaitą už
reikia mokėti mokesčių. Bet šis namoje valstijoje.
įvairius, net ir neatliktus,
Amerikoje visi turi turėti
MSA apdraudos ir taupymo
remontus name.
sveikatos draudimą, nes, jei
1. Atitinkate MSA reikalavi planas yra ririkingas žmonėms
85 metų vyras Lawrenceville
neturėtumėte jo, susirgus galite
mams, jei jūs, ar jūsų žmona, su ribotu biudžetu. Jūs gaunate
VA,
prarado 10,400 dol., kai
viską, ką turite, ką sutaupėte,
dirbate sau (self-employed), arba didele primokamą (deductible)
buvo
apgavikų įtikintas, kad jo
prarasti. Tačiau pasirinkti
jei dirbate jūs, ar jūsų žmona, apdraudą, kuri apsaugo nuo di
namui
reikia stogo ir grindų su
tinkamą planą šiuo metu nėra
darbovietėje su 50 ar mažiau džiulių medicinos išlaidų. Bet jei
tvirtinimų,
kurių iš tikrųjų
lengva, nes kiekvienas planas
darbininkų ir neturite grupinės jums reikia t ų MSA pinigų
visai
nereikėjo.
skirtingas, kiekvieno asmens
apdraudos, jūs galite susidaryti (dedamų į taupymo sąskaitą),
Richmond gyventoja, 82 metų
sveikatos reikalavimai yra skir
tokį MSA planą pats, arba iūsu kokiai nemedicininei būtinybei,
moteris,
neteko 10,290 dolerių
tingi. I laimingi tie, kurie dirba
darbovietė gali jį jums sudaryti. tada yra didelė pabauda už pini
tualeto
taisymo
apgavystėje.
didelėse, turtingose darbovie
2. Yra dvi MSA dalys: sveika gų išėmimą.
Apgavikas
ją
įtikino,
kad tuale
t ė s e , savo darbininkams
7. MSA bus geras dalykas, jei duodančiose gerus apdraudos tas varva -ir kad, be kitų
tos apdraudą ir taupomoji
sąskaita, už kurią nereikia tai paragins darbdavius duoti planus. Renkantis apdraudos pataisymų, dar reikės įdėti
mokėti mokesčių. Apdraudą savo darbininkams apdraudą. planus, būkite atsargūs, susipa visas naujas grindis.
reikalauja aukštos nurašomos Dosni darbovietė gali net žinkite su tuo, ką turite mokėti,
Tie septyni namų taisymų
sumos, kurią jūs turite mokėti įmokėti į jūsų taupomą sąskai ką gausite. Neužtenka tik per apgavikai yra apkaltinti, savo
(deductible), ir kuri bus kaitalio tą. Bet šykšti darbovietė gali skaityti reklamą, reikia per apgavysčių metu naudoje 10
jama pagal infliaciją. Šiais atsisakyti dabartinės mažo skaityti apdraudos ir jūsų skirtingų rūšių namų remonto
metais ta suma yra 1,500 dol. primokėjimo — „deductible" ap , įsipareigojimus, kurie paprastai apgavysčių. Aukos buvo apgau
iki 2,250 dol. vieno asmens ap- draudos, pakeisdama ją aukštu yra surašyti smulkiomis rai tos daugiau nei vieną kartą.
draudai ir 3,000 dol. iki 4,500 primokėjimo MSA planu ir pri dėmis. Žinokite, ko galite laukti Mes visi, ypač vyresnieji, turime
dol. šeimos apdraudai (nu versti jus mokėti papildomų susirgus, kas bus užmokėta ir būti atsargūs, kai girdime
rašoma suma — „deductible" — išlaidų dalį.
ką jūs turėsite patys mokėti. tokius pasakymus:
yra ta, kurią jūs užmokate pir
8. A t m i n k i t e ir rišiką. Kaip lietuviška patarlė sako: Rotted roof — sheating scam
ma, nei apdraudą pradės mokėti Sakykime, jūs turite MAS ,bet „Nepirkite katės maiše".
— būkite atsargūs, kai jums
už jūsų medicinines sąskaitas). pereinate dirbti į didesne darNaudotasi medžiaga iš „Chi- sakoma, kad stogo lentos yra
Apdraudėjai gali reikalauti, kad borieto, kuri negali turėti MSA
sukirmijusios - supuvusios ir jas
jūs mokėtumėte tam tikrą pro draudos plano. Jūs negalėsite cago Tribūne", 1997.01.23.
•reikia
pakeisti naujomis, kas
Aldona Šmulkėtienė ir
centą už kiekvieną medicinine savo MSA naudoti, nemokant
kainuoja
tūkstančius dolerių.
Birutė Jakaitienė
sąskaitą. Bet yra nustatyta riba už tai mokesčių. Bet pinigai gali
jūsų mokėjimams už ligas, ku būti sąskaitoje ir augti, kol išei
rias apdraudą draudžia. Jei site į pensiją.
Patarnaujame lietuviams nuo 1916 m.
esate apdraudė tokioje ap9. MSA gali būti naudinga ir
Naujai pertvarkyta
draudoje tik save, nereikia žmonėms, kurie turi dideles me
ir p a d i d i n t a
užmokėti iš savo kišenės dau dicinines išlaidas. Bet tai
giau, negu 3,000 dol. per metus, priklauso nuo apdraudos plano.
l a i d o j i m o įstaiga
o šeimai — ne daugiau 5,000 dol.
Tie* kurie nori ir gali įsigyti
FUNERAL HOME &CREMATION CENTER
3. Taupomoji apdraudos dalis MSA apdraudos planą, turi susi
yra apdraudėjo priežiūroje pažinti ir apgalvoti visas gali
Jim ir Ron Lack
(apdraudėjo, banko, mutual mybes. Perskaitykite visą .in
fund). Kiekvienais metais jūs formaciją, ne tik reklamas, kad
Direktoriai
galite pats padėti į tą taupomąją gerai žinotumėte, kas yra ap
sąskaitą iki 65% savo išskaitų, draudžiama, kas užmokama ir
nemokant už tuos pinigus ką jūs turite mokėti. Paly
mokesčių, o, turint šeimą, iki ginkite MSA blogiausio atvejo
ABphones
išlaidas, kurias jūs turėtumėte
75%.
pats
apsimokėti,
ir
kiek
MSA
Jūsų darbdavys irgi gali
padėti pinigų jūsų vardu. Tuo jums kainuotų, palyginus sa ki
Mūsų laidojimo įstaiga patarnauja
jums visuose Citatos priemiesčiuose
atveju nereikia už tuos pinigus tomis apdraudomis. Prieš apsi
9236 S. Roberto Road • Hickory Hffls,
mokėti „Soc. Sec." mokesčių. sprendžiant, pagalvokite, gal
MAROJJETTE PARK LOCATION - 6541 S. KEDZIE
Jei jūsų darbdavys įdeda geriau jums tiktų tradicinė ap
mažiau negu galima, jūs pats draudą, ypač grupinė, par
duodama per bet kurią dargalite šią sąskaitą papildyti.

JLaak & <z3on±

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 8 d.
namų remontus, kad jis peržiū
retų jūsų sutartį, ar kitus doku
mentus, prieš jums pasirašant.
6. Žinokite, savo teises. Pagal
federalinės valdžios ir daugu
mos valstijų įstatymus asmuo
gali be bausmės atsisakyti su
tarties, jei jis tai padaro už poros
dienų nuo jos pasirašymo.
Būkite gudrūs ir atsargūs.
Nesileiskite apgaudinėjami, jei
ko nežinote, klauskite draugų,
pažįstamų. Jei taisote namus,
pasikvieskite kelis kontraktorius ir su keliais kalbėkite,

derėkitės. Stenkitės darbą duoti
tiems, kuriuos pažįstate ar jūsų
giminės bei draugai jums reko
menduoja, kaip gerus ir sąži
ningus darbininkus. Apgavikai
stengiasi apgauti ir jiems
pasiseka tuos, kurie gyvena
vieni, kurie su niekuo nebend
rauja ir niekeno nieko neklau
sia. Pasisaugokite.
Naudotasi medžiaga iš AARP
biuletenio 1997.
Aldona Šmulkstienė ir
Birutė Jasaitiene

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei

A.tA.
RŪTAI GRAUŽINIENEI
mirus, jos vyrą VYTAUTĄ, ilgametį L.F.K. „Lituanica" klubo narį, dukrą DALIĄ ir sūnų
ALGIMANTĄ su šeimomis, brolį ANTANĄ JARŪNĄ, kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
LFK „Lituanica" - „Liths"
valdyba ir nariai

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS FUNERAL.

DAIMID

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
SERVICES AVAILABLE AT 0THER
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS
4330 So. C a l i f o m i a

4605 So. H e r m i t a g e

ALLPHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
H I C K O R Y HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARCjUETTE P A R K 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOMĖ
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
C I C E R O , 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W . CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALLPHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E

708-430-5700

"Chicagoland's Finest Funeral Service'
PALOS HILLS
11028 S. Souttnvcst Mwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVID GAIDAS JR.

1-708-974-4410
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
P e n k i o s m u z i k ė s atliks
Lietuvos Nepriklausomybės
šventei skirtą koncertą per
Cicero Lietuvių Bendruomenės
ir ALTo r e n g i a m ą Vasario
16-osios minėjimą sekmadieni,
vasario 9 d., po 11 vai. ryto lietu
viškų Mišių §v. Antano parapi
jos bažnyčioje. Koleges iš Lietu
vos Muzikos akademijos Vilniu
je subūrė ir meninę programą
s u o r g a n i z a v o m u z . Giedrė
Nedveckienė. Iškilmingose Mi
šiose, kurias aukos kun. dr.
Kęstutis Trimakas, giedos Mari
jaus Prapuolenio vadovaujamas
parapijos choras, kuriam tal
kina ir G. Nedveckienė.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje" vasario 12 d.,
trečiadienį, 2 vai. popiet, Pelenų
dienoje, pradėsime Gavėnios lai
kotarpį. Kun. Antanas Saulait i s , S J , paženklins k a k t a s
pelenais, primins Gavėnios
laikotarpio reikšmę. Išgirsime
brolių — muz. Fausto ir Herku
lio Strolių religinės muzikos
giesmių (smuikas ir pianinas).
Visi kviečiami į dvasinės at
gaivos popietę, kur bus ir
pasninko užkandžių. Pakvies
kite ir draugus bei pažįstamus.
Atvykite!
„DRAUGAS" ŽENGIA
PIRMYN

SKAMBĖK, PAVASARĖLI!
Kokie mieli šie Žodžiai Čika
gos madų mėgėjų ausims! Jie
primena ne tik, kad pilkoji
žiema r u o š i a s i
pasiduoti
pavasario saulutei, bet ir kad
artėja puiki madų paroda, re
mianti „Žiburėlio" Montessori
mokyklą.
„Skambėk, pavasarėli!" pa
vadinta madų paroda šįmet
įvyks aštuonioliktą kartą. Ji
bus rengiama naujoje vietoje:
puošnioje Drury Lane salėje,
Oakbrook Terrace priemiestyje,
kovo 16 dieną.
Ateinančio sezono naujausias
madas modeliuos moterys,
vyrai, ir, žinoma, spektaklio
s v a r b i a u s i o s žvaigždės —
mažieji mokyklos abiturientai.
Svečiai, kurie yra buvę parodo
je, tikrai sutiks, kad vien dėl
vaikų pasirodymo verta ateiti
pasižiūrėti.
V i e t a s š i a m populiariam
pavasario įvykiui jau galima re
zervuoti pas V. Siliūnienę (tel.
630-257-0548). Stalai dešimčiai
a s m e n ų , bet pavieniai a r
mažesnės grupės taip pat mielai
laukiami.
Madų parodos ruošai vado
vauja Žibutė Pranckevičienė. I
ją būna įdėta daug darbo ir šir
dies, nes tai yra pagrindinis ir
vienintelis lėšų telkimo rengi
nys r e m i a n t i s lietuvišką
Montessori mokyklą. Mes di
džiuojamės „Žiburėlio" mo
kykla, kuri ne tik gyvuoja,
bet klesti ir auga. Kovo 16 d. didžiuokimės ir džiaukimės kar
tu „ S k a m b ė k , pavasarėli!"
madų parodoje!
O. Daugirdienė

Ilgai laukta nauja spaus
dinimo mašina buvo atvežta į
mūsų spaustuvę šį ketvirta
dienį. S u šia mašina „Draugas"
žengia dar vieną žingsnį pir
myn. Pereitų šešių mėnesių
laike mes įsigijome kompiuterių
tinklą
administracijai
ir
redakcijai, o dabar modernią
spausdinimo mpfruą Visi tie
įrengimai — ne žaisliukai, o
įrankiai, su kurių pagalba
„ D r a u g o " tarnautojai galės
atlikti darbus geriau, greičiau
ir pigiau. Visi tie nauji įren
gimai atsirado Jono Vaznelio ir
Broniaus Juodelio dėka.
Jonas, Lietuvių katalikų tary
bos s k i r t a s , .Draugo" valdybos
pirmininkas, ir Bronius Draugo
fondo pirmininkas, kartu su
„Draugo" redakcija ir administ
racija visą pusmetį sielojosi,
kaip sustiprinti „Draugą".
Buvo dienų, kai atrodė, kad
viskas griūva. Kol susitvar
kėme su paštu ir užmokėjome
visas atsilikusias sąskaitas,
reikėjo labai didelės finansinės
pagalbos. Radome tą pagalbą
Jono ir Broniaus asmenyse.
Jonas, Draugo fondo inves
tavimo komisijos pirmininkas,
uždirbo pakankamai pinigų, o
Bronius, suprasdamas mūsų
vargus, skyTė dideles sumas
„Draugui".

privati apsauga, kuri sudaro
saugesnę aplinką, yra gražus
pasivaikščiojimui,
Susidomėjimas M a r ų u e t t e p a r k a s
dviračiu
važinėjimui,
sportui ir
Parko rajonu paaiškėjo, kai
t.t.
P
a
r
k
e
taip
pat
yra
golfo
naujo namo savininkystės in
laukas.
formacijos vakaras pritraukė
Norintys ištirti galimybes ir
didelį skaičių žmonių į Švč. M.
sužinoti
apie labai prieinamas
Marįjos Gimimo parapijos salę
paskolų
programas, yra kvie
pereitą mėnesį. Apie 150
čiami
užeiti
į vieną šių antražmonių susirinko sužinoti apie
dieninių
susitikimų.
paskolas, kurios galėtų padėti
MPV
naujai atvykusiems, nuomo
tojams ir visiems, susidomėju
siems nusipirkti namą, įmo
L i e t u v o s Nepriklausomy
kėjus tik 1,000 dol. arba įmo
kėjus nuo 3 ik 5 procentu, per b ė s š v e n t ė s minėjimas, kurį
kant dviejų butų arba didesnį rengia ALTo Čikagos skyrius,
namą Marųuette P a r k e — ra pradedamas šeštadienį, vasario
15 d., 12 vai., žuvusiems dėl
jone, kuris atsinaujina.
L i e t u v o s laisvės p a g e r b t i
Kad būtų galima padėti tiems,
padedamas vainikas prie Lais
knrie norėtų daugiau informa
vės kovų paminklo Jaunimo
cijų'ir pageidautų lietuviškai
centro sodelyje. Apeigas atlieka
susikalbėti, Apylinkės namų
lituanistinės mokyklos moki
agentūros atstovė, k a r t u su
niai, vadovaujami direktorės
lietuviškai kalbančiu atstovu,
J ū r a t ė s Dovilienės. Visuomenė
priims visus susidomėjusius
kviečiama iškilmėse dalyvauti.
pasitarimui ir atsakymus į
klausimus kiekvieną antradie
nį, per visą vasario mėnesį, nuo 6
D i e n o s išvyka, kovo 21 d.,
iki 8 vai. vak. Švč. M. Marijos penktadienį, ruošia Vyresniųjų
Gimimo parapijos salėje.
lietuvių centras. Vyksime į
Apylinkės Namų agentūra U.I.C. Pavillion - Čikagoje
yra nepelno o r g a n i z a c i j a , p a m a t y t i dailiojo čiuožimo
remiama pagrindinių Čikagos įdomią programą. Išvyksime
bankų, kartu dirbant paskatinti autobusu nuo „Seklyčios" 9:15
įvairias paskolų programas pa val.ryte, Sugrįšime apie 2 vai.
rinktuose rajonuose. Marųuette popiet. Sugrįžus „Seklyčion",
Parkas buvo parinktas, nes yra p i e t a u s i m e (su p a p i g i n i m o
namų pasirinkimas, prieinamos kuponu). Norintieji vykti su
kainos ir gyvastingumas — grupe, prašomi registruotis
a s m e n i š k a i ar telefonu —
apylinkė su ateitimi. Susisiekimas į miestą per 773-476-2655.
„Midway Orange L i n e " arba
„ K r a n t o " valdyba praneša,
autobusais yra
patogus.
kad vakaronė, numatyta, pra
Aplinkui yra daug įmonių, ku
ėjusį šeštadienį, vasario 1 d.,
rios plečiasi. Čia yra mokyklos
Jaunimo centre neįvyko ne dėl
ir vaikų globos namai. Mar
organizatorių kaltės. Visi kvie
ųuette Parke gyvena įvairios čiami į pastovias, krantiečių
kilmės ir rasės žmonės, darniai rengiamas, vakarones Šaulių
p r i p a ž i n d a m i v i e n a s k i t o namuose, 2417 \V. 43rd. Str.,
kultūrą. Čia taip pat įvesta Chicago, IL.

Dabar visi tie vargai jau pra
eityje. Visos sąskaitos užmoka
mos laiku, banke turime pakan
karnai pinigų užmokėti algas ir
sąskaitas už perkamą medžiagą,
ir su mūsų skaitytojų pagalba,
k a i p išreikšta Ateitininkų
himne „ateitį regim laimingą".
Ignas Budrys

TĖVYNES SĄJUNGOS
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ)
Čikagos Skyrius \

x Automobilio, n a m ų ir li
g o s draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. 9t L. In
surance Agency, 9489 S. Kedzie Ave„ E v c i g i e c u Pk-, IL
60806-2396. TeL 7 0 8 4 2 2 4 4 6 6 .
(sk)

Aukoju:

Pavardė, Vardas
Adresas
i
Čekius rašyti: „Tėvynės Sąjunga" vardu ir siusti:
! Mr. Tadas Bukaveckas, 3700 W. 82 St, Chicago, ū. 60652
I Aukas reikia gauti ir perduoti į Lietuvą 1997 m. kovo.l d.
x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
MilkovaitU, galima užsipre
numeruoti adresu; 2711 W. 71
St., Chicago, IL « M » , teL
773476-2686. Prenumerata me
tams: JAV-bėse $15, kitur $26.
Išeina 8 kartus per metus. Tai
v e r t i n g a dovana įvairiomis
progomis.
(ak)
x P r i e š užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casimir Memorialą, 3914 W. l l l t h
St. Turime didelį pasirinkimą:
matysite granito spalvą, dydį ir
t.t. Gaminame paminklus mūsų
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
TeL 312-233-6336.
(sk)

x Baltic Monumentą, Inc.,
2621W. 71 Street, Chicago, IL.
TeL (312) 476-2882. Vįsų rusiu
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
(sk)
x P r a n a s G. Meilė, C P A są
žiningai užpildo Inoasns Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje apsunkins
metinį mokesčių formų užpil
dymą. S k a m b i n k i t e : 7 0 8 4244426, adresas: 4661 W. 9 6
St., Oak Lavrn, BL
(sk)

x Greit parduodu v i e n o s ir
dviejų šeimų namus Chieagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RaVUAZ REALTOR8, R i m a s
Stankus, teL (812) 6864686 ar
ba (708) 426-7161.
(ak)
x J o n a s R u g e l i s per „Sau
lute" paaukojo $240 metams
paremti našlaitį. Vasario 1 d.
x J u o z a s Bacevičius pade „Draugo" laidoje p. Rugelio var
da įsigyti vairavimo teises. das buvo klaidingai išspaus
TeL 1-708-403-7334.
dintas. Atsiprašome.
(sk)
x Velykiniai s t a r t i n i a i pa
x A.a. Mildos Povuaitienes
s i e k s L i e t u v ą t i k r a i prieš
atminimui Sophie Jesūnas pa
Velykas, jei pristatysite juos į
aukojo $26 Lithuanian Mercy
BaHia Expreas Iki v a s a r i o 18
Lift Nuoširdžiai dėkojame už
d. Amerikietiški maisto siun
auką ir reiškiame gilią užuo
tiniai tik $38. Pristatykite siun
jautą šeimai.
tinius į Baštta Kxnresse 8887 8 .
(sk) P u l a s k i RdL, C h i c a g o , I L
x TRAN8PAK
praneša: 60662. Daugiau sužinosite
„Upytė
— tai
s u n y k ę s paskambiną nemokamu tele
bažnytkaimis, turįs garsią pra fonu: 8 0 0 - 8 P A R N A I arba
eitį. 18 amžiuje Upytė buvo 800-772.7614.
apskrities miestas, bet tą garbe
(sk)
iš jos atėmė išaugės Panevėžys.
x A J L Alfonso K a s p u č i o
Prie Upytės yra Čičinsko pilia
atminimui, jo Žmona Elena
kalnis. Čičinskas buvo sulenkė
Kasputienė atsiuntė „Saulu
jęs Lietuvos bajoras. Savo 'veto'
tei", Lietuvos vaikų globos bū
išardęs Lietuvos seimo nuta
reliui, giminių ir draugų su
rimus, buvo nekenčiamas nei
aukotus $800 palengvinti var
lietuvių, nei lenkų. Apie jį buvo
gingai gyvenantiems vaikams
įvairių padavimų: žiemą jį
Lietuvoje. „Saulutė" dėkoja už
perkūnas nutrenkęs, jo kūno
auką h- nuoširdžiai užjaučia s_ažemė nepriėmusi, jo dvarą žemė
Alfonso Kaspučio gimines bei
prarijusi ir t.t.". Pinigai, siun
artimuosius.
tiniai ir komercinės siuntos į
(sk)
Lietuvą. Maisto siuntiniai.

(sk)
x Maksimas
Karaska,
Beltsville MD, atsiuntė $160 pratesimą metinės globos naš
laičiui. Dėkojame! „Lietuvos
NasUictų globos" koaritetas,
2711 W 71 St., Chicago, IL
60626.
(sk)

'

x J U O Z A S BACEVIČIUS
patarnauja pajamų mokesčių
d N C O M E T A D užpildyme
1-CI08) 408-7884.
(sk)

Tėvynės Sąjungos atstovų rinkimams
į Lietuvos savivaldybes
1997 m. kovo mėn. 23 d. Lietuvoje

TRANSPAK, 4646 W. 68 8C,
Chicago, IL 60626, teL 773838-1060.

Pereiname i nauja ..Draugo" spaustuvas gyvavimo laikotarpi—Šios «waite* ketvirtadienį buvo atvežta nauja
spuusdinimo mašina, kuri palengvins žurnalu, knygų ir kitų leidimu spausdinimo darbą mfisų spaustuvėje.

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nosiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal S a v i n g s ,
2212 W e a t C e r m a k R o a d . TeL
(812) 847-7747.
(ak)

Skelbimai

PERKAME N A M U S

x „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas gauna aukas iš
įvairių žmonių našlaičių —
vaikų paramai Lietuvoje. Aukos
gsutos: $26 - Stase Kasttenė,
Chicago, IL, Oeorgia V o n
Schmidt, Norton HsighU CT
Mary A. Yacksll Roscommon,
Ml Rita ir David Omon, Oak
Lawn IL $20 — J o n a s Kvietys,
Dsyton OH. Aukotojams Lietu
vos vaikų vardu dėkojame!
„Lietuvos Naėlatcią globos"
komitetas.
(sk)

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ 8AVININKAB Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO
Mūsų adresas: INTERVIDEO,
3688 8. Archer A v e , Chicago,
DL 60609. TeL 312927-9091.
S a v . P e t r a s Bernotas.
(sk
x Ttk 62 centai į Lietuvą!
Neįtikėtina, tačiau taip yra!
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai
įkainiai sumažėjo. Kada beskambintumet, dieną ar naktį,
savaitės metu, ar savaitgaliais,
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minute. Atminkite, nereikis persirašyti iš vienos
kompanijos į kitą. Jokių mėne
sinių mokesčių. Jokių registrarijos mokesčių, Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku,
70848841666. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva
ir pasauliu — tik per CYBERU N K lietuvių atstovybe!
(sk)
x Dėmesio radijo klausyto
j a u ŽEME L PRODUCTIONS
praneša, kad WNDZ 760 AM
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tsi
gera žinia tiems lietuviams; gy
venantiems Illinois, Indiana,
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM.
Kviečiame įsijungti kasdien nuo
pirmadienio iki sekmadienio
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
WNDZ. Informacinės rsdįjo
laidos STUDIJA R darbo
dienomis, šeštadieniais istorinė
VERSMĖ, bei sekmadieniais
kultūrinis pramoginis VAIRAS
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian
N e w s Radio, P O B o x 1161,
Oak P a r k . I L 60804. R e d . teL
706-8864666.

. . _ . ._(ak)
\ *x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortele,
vairavimo leidimą (driver's
x „Saulutė", Lietuvos vaikų license) ir vizų pratesimą. Ed
globos būrelis, dėkoja už aukas Sumsnas.ėeL 1-708-2488241.
padėti nsslsirisms, invalidams
(sk)
vaikams ir daugiavaikėms šei
• > ADVOKATAS
moms Lietuvojs: Dana Saliklis,
GINTARAS P . ČEPuNAS
D.D.S. $28, Lemento „Mai6436 S. Putoki Rd.. Chicago. IL 60629
ronio" tttuanisttoąs m o k y k 
(1 /2 bl Į taure nuo Balzeko muziejaus)
l o s 6-tas s k y r i u s su mokyt.
TelJ TO-M2-4500
Silvija Radviliene $240 matams
paremti našlaiti, dr. Birutė
14325 S. Bell Rd., Lockport. 1L60441
rVeikštisnė (per Floridos skyrių)
Tel 708-301-4*66
Valandos pagal susitarimą
$480 metams paremti du našlai
čius, Msnroette National Bank
Advokatas Jonas Gibaitu
$80, Laima Braune $180, PatriCivilinės ir kriminalinės bylos
cia Gavin $90, Anthony Cancsl6247 S. Kcdzic Avenuc
lieri, per savo uošvę Maris
Chicago, I L 60*29
Gludą, $189, Rimas Domanskis
$160, Irena Virkau $940 tęsia
T e l . 1-773-774-8700
D.irtx> vai nuo <» iki 7 vai, vak.
našlaičio motiną paramą, Vytas
Seilad. V v r iki 1 vai. p.p
Miceika $480 tąsia našlaitės
metine paramąfarpradeda remti
w
ADVOKATAS
dar vieną našlaitį. Labai ačiū!
Vytenis Lietuvninkas
Juspą a u k a — alkaeją v a l k ą
4SM W. s3th Street
parama! „Saulutė", 4 1 9 WeidChicago, IL 60429
ner Rd., Buffalo Grove, DL
(Skersai gatvės nuo „Draugi*")
60089. Tel. (847) 687-7949. T A X
Tel.: 773-284-0100
ID# 36-3003889.
(sk)

Valandos pagal susitarimą

