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Partijų vadovai nežino kaip 
kovoti su nusikalstamumu 

Vilnius, balandžio 24 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus apgailestauja, kad 
penkių didžiausių partijų (kon
servatorių, krikščionių demo
kratų, Centro sąjungos, LDDP 
ir socialdemokratų) vadovai 
penktadienį susitikę su juo be
veik nepateikė konkrečių pa
siūlymų nusikalstamumui pa
žaboti. Prezidentas abejoja, ar 
verta toliau tikėtis tokių pa
siūlymų iš partijų atstovų, 
sakė jo atstovė spaudai Viole
t a Gaižauskaitė. 

„Gera žinia" ji pavadino po
kalbio dalyvių susitarimą nes
pekuliuoti nusikalstamumo 
problematika, siekiant popu
liarumo, bei nekaltinti viena 
kitos dėl to, kad nesiseka ko
voti su didėjančiu nusikalsta
mumu. „Tai teikia vilčių, kad 
susitarimo pagrindas yra, o 
konkrečios iniciatyvos turės 
atsirasti vėliau", pažymėjo V. 
Gaižauskaitė. 

Prezidentūros sekretorius 
Vidmantas Staniulis teigė, 
kad-pokalbyje buvo jaučiamas 
kai kurių partijų atstovų no
ras „blokuoti tolimesnių po
kalbių nusikalstamumo tema 
pas prezidentą perspektyvą". 

Penktadienį vykusiame po
kalbyje pas prezidentą dalyva
vo konservatorių partijos at
stovai. Seimo vicepirmininkai 
Andrius Kubilius ir Arvydas 
Vidžiūnas, krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas Al
girdas Saudargas, Centro są
jungos pirmininkas Romual
das Ozolas ir Egidijus Bič
kauskas, Socialdemokratų 
partijos vadovas Aloyzas Sa
kalas ir Vytenis Andriukaitis 
bei LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas ir Irena Šiaulienė. 

Paklaustas apie konservato
rių pateiktus pasiūlymus, A. 
Kubilius sakė žurnalistams 
siūles toliau įgyvendinti vy

riausybės programą. 
Pirmasis partijų krizę įžvel

gęs R. Ozolas įteikė preziden
tui memorandumą, kuriame 
siūloma atnaujinti Nacionali
nio tyrimo biuro kūrimą, taip 
pat nedelsiant steigti nacio
nalinę tarybą prie prezidento. 
Centro sąjungos vadovo nuo
mone, specialiųjų tyrimų tar
nyba nesugeba atlikti valsty
binio masto uždavinių. 

Socialdemokratai A. Sakalas 
ir V. Andriukaitis teigė, kad 
„partijų krizė" tėra „skambus 
lozungas ir žodžiai neturintys 
turinio". Jų nuomone, susitiki
mas buvo vaisingas, jame pa
teikta daug pasiūlymų kaip 
pertvarkyti vidaus reikalų 
sistemos darbą. 

A. Sakalo teigimu, su „spro
gimais, žmonių šaudymais" 
reikia kovoti netradiciniais 
metodais. Socialdemokratai ma
no, kad ministro pakeitimas 
nusikalstamumo didėjimo pro
blemos neišspręstų, tačiau pri
pažino, kad „naujai sistemai 
turėtų vadovauti naujas žmo
gus". 

Jie nepritarė institucijų prie 
prezidento kūrimui, nes so
cialdemokratų teigimu, „ne 
prezidento darbas koordinuoti 
teisėtvarkos sistemos darbą". 

Pakeisti VR ministrą Vid
mantą Žiemelį siūlė LDDP va
dovas Česlovas Juršėnas. „Mi
nistras Seime padarys mažiau 
žalos nei būdamas VR vadovo 
poste", sakė Č. Juršėnas. 

Jis prisipažino nustebęs, 
kad į pokalbį, kurio tema buvo 
iš anksto pasiūlyta, „valdan
čiosios koalicijos atstovai atėjo 
arba nepasiruošę, arba ne
norėjo prie prezidento kalbėti 
apie sunkią bei sudėtingą si
tuaciją". 

Tai buvo pirmas tokio po
būdžio prezidento ir partijų 
atstovų susitikimas. 

Ar galės Lietuvos piliečiai 
kreiptis į Konstitucinį teismą? 
Vilnius , balandžio 24 d. 

(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasiūlė apsvarstyti, 
a r nevertėtų Lietuvoje įgyven
dinti kai kuriose Vakarų Eu
ropos valstybėse egzistuojan
čios praktikos leisti valstybės 
piliečiams tiesiogiai kreiptis į 
Konstitucinį teismą dėl at
skirų valstybės teisinių aktų 
konstitucingumo. Prezidentas 
taip pat žada pasiūlyti Seimui 
kuo greičiau patvirtinti kon
stitucinių įstatymų sąrašą. 

„Kai kuriose Europos val
stybėse, pavyzdžiui, Austri
joje, Vokietijoje, piliečiai turi 
teisę tiesiogiai kreiptis į Kon
stitucinį teismą. Galėtume 
svarstyti, ar šios svarbios tei
sinės kultūros pasiekimo įtvir
tinimas Lietuvoje nepasitar
nautų mūsų valstybės pamatų 
stiprinimui, teisės tradicijų 
raidai", sakė prezidentas, 
penktadienį kalbėdamas Vil
niuje vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Konstitucinė 
justicija — dabartis ir ateitis". 

Pagal šiuo metu galiojančią 
Konstituciją, į Konstitucinį 
teismą su paklausimu gali 
kreiptis ne mažiau kaip penk
tadalis Seimo narių, preziden
tas, vyriausybė, taip pat teis
mai, todėl prezidento siūlymas 
suteikti tokią teisę papras
tiems piliečiams pareikalautų 
pakeitimų Pagrindiniame įsta
tyme. 

Savo kalboje V. Adamkus 
apgailestavo, kad Lietuvoje 

JAV Senate bus atnaujintos 
svarstybos dėl NATO plėtros 

Penktadienį Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius susitiko su Lietuvoje investavusių užsienio 
firmų „Kraft Jacobs Suchard Lietuva", „Coca-cola Buttlers", „Omnitel", „Philip Morris Lietuva" ir kt. atstovais, 
kuriems pranešė, jog vyriausybė šiemet skirs ypatingą dėmesį valdymo reformoms, teisėsaugos stiprinimui bei 
ekonomikos skatinimo programų įgyvendinimui. Pasak premjero, bus siekiama panaikinti biurokratinius suvar
žymus, pagerinti valdžios įstaigų bei valdininkų darbą, bausti klaidingus įstatymų aiškintojus ar piktnaudžia
vimą surenkant mokesčius. Investuotojai dėl jų verslui nepalankių sąlygų galės kreiptis į kiekvienoje ministe
rijoje paskirtą darbuotoją, atsakingą už ryšius su investuotojais. Netrukus vyriausybė ketina patvirtinti žemės 
pardavimo investuotojams tvarką. Susitikime buvo sutarta, kad premjeras nuolat susitikinės su užsienio inves
tuotojais. 

Nuot r : J užsieniečių klausimus atsakinėjo (iš kairės; Lietuvos ūkio ministras Vincas Babilius, ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius ir jo raštinės kancleris Kęstutis Žilinskas. (Eltai 

daugiausia įstatyminių aktų 
sudaro įvairių veikiančių įsta
tymų pakeitimai ir papildy
mai. „Tai yra pirmoji ir turbūt 
svarbiausioji teisinės painia
vos priežastis", mano valsty
bės vadovas. 

Valdo Adamkaus nuomone, 
turėtų būti atsisakyta viena-
tikslių įstatymų leidybos. 
„Kad įstatymas būtų gerbia
mas ir vykdomas, jis turi 
aprėpti platesnę visuomenės 
interesų dalį. Jis turi būti 
aiškus ir visiems supranta
mas. Jstatymas privalo turėti 
ne vienadienę paskirtį, o turi 
būti orientuotas į ateitį, turėti 
gilesnę perspektyvą. Seimui 
nereikėtų reguliuoti to, ką 
savo nutarimais galėtų įgy
vendinti vyriausybė", įsitiki
nęs V. Adamkus. 

Prezidento nuomone, tobuli
nant įstatymų leidybos pro
cesą, reikėtų sukurti specialią 
Valstybės tarybą, kuri imtųsi 
įvertinti įstatymų projektus, 
kol jie dar nepateko į Seimą. 
Tokios tarybos nariais galėtų 
tapti įvairių sričių žinovai. 

V. Adamkus atkreipė dėme
sį, kad „prezidentas, naudo
damasis veto teise, gali pa
reikšti nuomonę dėl įstatymo 
atitikimo Konstitucijai, tačiau 
negali užkirsti kelio, jo many
mu, nekonstitucinio įstatymo 
įsigaliojimui. Panašių teisinės 
sistemos silpnybių galima ras
ti ir daugiau", pabrėžė jis. 

Baltijos valstybės raginamos 
siekti vienybės 

Vilnius , balandžio 24 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas 
Baltijos valstybių bendradar
biavimui skirtoje konferenci
joje Vilniuje, pareiškė, kad 
Baltijos valstybės tur i akty
viau dalyvauti Europos inte
gracijos ir t ransat lant inio sau
gumo plėtojimo procesuose. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
trys Baltijos valstybės galėtų 
kartu daug pasiekti , plėto-
damos gerus santykius su kai
mynais. 

Atidarydamas konferenciją, 
V. Adamkus pabrėžė būtinybę 
Baltijos valstybių bendradar
biavime laikytis principo „vie
nos Baltijos valstybės pasieki
mas yra visų trijų laimė
jimas". 

Lietuvos Seimo delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje, vadovas, 
par lamentaras Mečys Lau-

„,Lietuvos 
telekomo" įkainiai 

stebina užsieniečius 
L o n d o n a s , balandžio 24 d. 

(Reuter-BNS) — Iš 12-os Rytų 
ir Vidurio Europos valstybių, 
Lietuvoje yra didžiausi telefo
no pokalbių įkainiai ir mėne
sinis abonentinis mokestis 
įmonėms, įstaigoms bei orga
nizacijoms, sakoma verslo 
konsultacijų ir audito bend
rovės „Price Waterhouse" tyri
mų išvadose. 

Dokumente taip pat teigia
ma, kad „Lietuvos telekomas" 
taiko didžiausius tarptaut in ių 
ir antruosius pagal dydį t rans
atlantinių pokalbių įkainius. 

Regiono valstybės kviečia 
užsienio investuotojus ir spe
cialistus, kad šie padėtų plėsti 
laidinio ir mobilaus ryšio tele
fonų tinklus, vystyti duomenų 
kaupimą, „Internet'ą", kabeli
nę televiziją bei ki tas ryšių 
paslaugas. 

Iš 12 ataskaitoje minimų 
valstybių Estija, Vengrija, Če
kija ir Latvija strateginius 
savo telekomunikacijų bendro
vių akcijų paketus jau parda
vė užsienio investuotojams. 
Jų pavyzdžiu ketina pasekti ir 
kitos valstybės. 

rinkus siūlė, kad konferenci
joje būtų ieškoma naujų, kon
struktyvių bendradarbiavimo 
kelių. J is teigė, kad iki 1990-
ųjų metų Baltijos valstybes 
siejo neprikij&somybės siekis, 
po 1990-ųjų — noras būti 
išgirstomis pasaulyje. M. Lau
rinkaus nuomone, ateityje 
bendras Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tikslas galėtų būti sie
kis tapti svarbiu politiniu jun
giniu Baltijos jūros regione. 

* „ P r e z i d e n t a s Va ldas 
A d a m k u s t ikis i , kad S. Kiri-
jenko vadovaujamos vyriausy
bės santykiai su Lietuva plė
tosis geranoriškai ir abipusio 
supratimo pagrindu", sakė 
Lietuvos vadovo atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. Mi
nistras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius naująjį Rusijos 
premjerą oficialiai pasveikino 
Lietuvos vyriausybės vardu. 
..Lietuvos ir Rusijos bendra
darbiavimas, pagrįstas geros 
kaimynystes ir abipusių inte
resų pagrindą, sėkmingai plė
tojamas. Esu t ikras, kad drau
giški ir dalykiški mūsų valsty
bių santykia: išliks ir ateity
je", sakoma premjero sveikini
mo telegramoje. S. Kirijenko 
paskyrimui Rusijos vyriau
sybės vadove penktadienį pri
tarė Žeme.-:*.ieji parlamento 
rūmai — Vantybės Dūma. Ru
sijos prezidentas Boris Jelcin 
pasirašė įsa<ą dėl pavedimo 
S. Kirijenk' sudaryti naują 
vyriausybę. ,Elta 

* S e i m o v a l d y b a p r i t a r ė 
p a r l a m e n t o vartojamų auto
mobilių naudojimo taisyk
lėms, kurios r-ugriežtins Seimo 
narių ir kitu Seimo darbuotojų 
naudojimąsi tarnybiniais au
tomobiliais. Nuo šiol automo
bilius su vairuotojais nemoka
mai Seimo nariams galės už
sakyti tik frakcijos ir komiteto 
pirmininkas ar vienas jų įga
liotas asmu" Kelionėms į už
miestį užsakymai turės būti 
pateikiami rištu, o parašų pa
vyzdžiai turės būti pateikti 
Transporto skyriui. Vilniaus 
mieste užsakytas automobilis 
su vairuoto.1., galės būti nau
dojamas ne -giau kaip vala'n-
dą. >BNS 

* Baltijos Asamblė jos 
(BA) p r e z i d i u m a s pasmerkė 
Rusijos „atvirą politinį ir eko
nominį spaudimą Latvijai" ir 
pareiškė paramą Latvijos val
stybės institucijoms, siekian
čioms normalizuoti padėtį. BA 
yra Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos parlamentų bendradarbia
vimo institucija. Jos prezidiu
mas ta ip pat pareiškė „ypa
tingą susirūpinimą kai kurių 
Rusijos regionų vadovų kam
panija prieš Latviją, galinčia 
ilgam sugadinti normalius 
kaimyninių valstybių gyvento
jų santykius". Penktadienį pa
skelbtu pareiškimu BA prezi
diumas kreipėsi į visas Latvi
jos politines jėgas ieškoti veik
smingų sprendimų valstybės 
vidaus pastovumui stiprinti. 

'Eltai 

* „Lie tuvos t e l e k o m a s " 
n e t e i k s vie t inių telefono po
kalbių nuolaidų „Internet'o" 
vartotojams. Jos panaikintos 
susisiekimo ministro Algio 
Žvaliausko, pavaduojančio ry
šių ir informatikos ministrą, 
įsakymu. „Internet"o" vartoto
jai, kaip ir visi kiti. turės tik 3 
valandas nemokamų pokalbių 
per mėnesį (sausio 29 d. ryšių 
ir informatikos ministro įsa
kymu, buvo suteiktos 8 nemo
kamos valandos per mėnesį 
bei 50 proc. vietinio ryšio nuo
laidai. Nuolaidų panaikinimas 
skaudžiausiai atsilieps stu
dentams, moksleiviams bei 
specialistams, po darbo na
muose besinaudojantiems „In-
ternet'o" tinklu. Verslo abo
nentams šis sprendimas įta
kos beveik neturės. 

* M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
Ged iminas V a g n o r i u s pa
vedė Vadovybės apsaugos de
partamentui prie Vidaus rei
kalų ministerijos paskirti ap
saugą generaliniam prokuro
rui Kaziui Pėdnyčiai. „Gene
ralinei prokuratūrai sustipri
nus stambiųjų kriminalinių ir 
finansinių nusikaltimų tyri
mą, nustatyti grasinimu ir 
psichologinio spaudimo gene
ralinio prokuroro šeimai atve
jai, kuriais gali būti bandoma 
kliudyti generaliniam proku
rorui tinkamai atlikti savo pa
reigas. Be to. baland • 23 d. 
anonimas telefonu pagrasino 
susprogdinti Generalinės pro
kuratūros pastatą". 'B.vs> 

V a š i n g t o n a s , balandžio 
24 d. iReuters-BNS) — NATO 
plėtimosi svarstymas, kuris 
buvo atidėtas del kitų politi
nių klausimų, tuo padrąsinant 
plėtros proceso priešininkus, 
bus atnaujinamas JAV Sena
te. 

Bill Clinton administracija 
ir Respublikonų bei Demokra
tų partijų vadovai yra įsitiki
nę, kad Vakarų sąjungos plėti
mui pritars reikiami du treč
daliai iš 100 Senato narių. 
Balsavimas dėl Lenkijos, Če
kijos ir Vengrijos priėmimo 
patvirtinimo gali įvykti jau ki
tos savaitės pradžioje. 

JAV administracija, kuri 
yra svarbiausia NATO plėti
mą skatinanti jėga, teigia, jog 
šis žingsnis padės toliau nura
minti Vidurio Europą ir taps 
pirmuoju svarbiausiu po „šal
tojo karo" žengtu sąjungos 
žingsniu. 

Tačiau pasak Reuters, nors 
NATO plėtros patvirtinimas 
atrodo užtikrintas, JAV Sena
te mažai kas būna iš tiesų už
tikrinta. Vienas specialistas 
kartą palygino pastangas su
telkti Senato paramą kuriuo 
nors klausimu su bandymu 
„ganyti kates". 

Senato respublikonų daugu
mos vadovas Trent Lott pra
nešė, kad NATO plėtimosi 
svarstymas bus atnaujintas 
kitą pirmadienį. Jis sakė Įei
siąs diskusijoms tęstis tol, kol 
senatoriai „pasijus esą pasi
rengę" balsuoti — greičiausiai 

kitą trečiadienį. 
Del suaktyvėjusios NATO 

plėtimosi priešininkų agitaci
jos T. Lott pareiškė raginęs 
prezidentą Bill Clinton akty
viau skatinti šio proceso tvirti
nimą. 

Keli senatoriai, kuriuos re
mia netvirta liberalų ir kon
servatorių koalicija, paskutinę 
minutę pradėjo puolimą prieš 
NATO plėtimą, teigdami, kad 
jis sukels Rusijos priešišku
mą, sutrikdys sąjungos veiklą 
ir pernelyg brangiai atsieis. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdyba iš Vašing
tono pranešė, kad balandžio 
22 d. buvo išsiųstas laiškas se
natoriui Jeff Bingaman, ragi
nant jį atsiimti savo siūlomą 
pataisą prieš JAV Senato de
batus dėl NATO plėtros. 

Senatoriaus J. Bingaman 
pataisa yra nukreipta prieš 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
narystę. Teisiškai ši pataisa, 
nors Senatas ją priimtų, ma
žai pakeistų dabartinę Lietu
vos padėtį, besiruošiant narys
tei NATO, bet politiškai tai 
būtų smūgis Lietuvos ir JAV 
siekiams. 

JAV LB pradėjo politinę 
akciją, JAV lietuvių, gyvenan
čių New Mexico valstijoje, pa
galba perkalbėti senatorių J. 
Bingaman, kuris yra demok
ratas ir atstovauja New Mexi-
co valstijai. Jeff Bingaman yra 
vienas iš 22 senatorių, pasisa
kančių prieš bet kokį NATO 
plėtimą. 

Rusija pasiruošusi apginti savo 
pilieti Lietuvoje 

Kla ipėda , balandžio 24 d. 
(BNS) — Rusijos federacijos 
ambasadorių Lietuvoje Kons
tantiną Mozelį stebina laikas, 
kurį Lietuva pasirinko buvu
sio „Jedinstvo" vado Valeri
jaus Ivanovo deportavimui, 
bei šio žingsnio „afišavimas". 

Penktadienį po susitikimo 
su Klaipėdos apskrities vado
vais, kalbėdamasis su žurna
listais, K. Mozelis pabrėžė, 
kad Rusijos ambasada Lietu
voje sprendimą dėl V. Ivanovo 
sieks išsiaiškinti be emocijų. 
Pasak diplomato, tokie reika
lai sprendžiami diplomatiniais 
kanalais. 

Šią savaitę Rusijos ambasa
da Vilniuje Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai įteikė ati
tinkamą pareiškimą. 

Vidaus reikalų ministras 
Vidmantas Žiemelis nusiuntė 
teikimą Vilniaus teismui pri
imti sprendimą išsiųsti V. Iva
novą, atsižvelgiant į tai, kad 
šis svetimos valstybės pi
lietis ne kartą pažeidė Lietu
vos įstatymus. 

* Du L i e t u v o s pi l iečia i 
JAV ketvirtadienį pripažinti 
kaltais, bandę parduoti Co-
lumbia narkotikų pirkliams 
40 priešlėktuvinių raketų. 
Jiems gresia nuo 3 iki 5 metų 
kalėjimo. Pripažinta. kad 
Aleksandras Pogrebežskis ir 
Aleksandras Daričevas orga
nizavo Bulgarijos gamybos ra
ketų „žemė-oras" pardavimą. 
Jie pripažinti kaltais pagal 
tris federalinio kaltinimo pun
ktus — sąmokslu įvykdyti gin
klų kontrabandą, pinigų ..plo
vimu" ir pinigų ..plovimo" są
mokslu. Pričiupti nusikaltė
lius padėjo tar iamu narkotikų 
kontrabandininkų atstovai ru
sai, kuriais buvo apsimetė 
JAV federaliniai agentai, BNS. 

K. Mozeliui susidarė įspū
dis, kad tuo siekiama su
drumsti nusistovėjusius gerus 
santykius su Lietuvos valdžios 
institucijomis. .Ambasada ne
leis skriausti Rusijos piliečio 
ir gins jo interesus", sakė K. 
Mozelis. 

Paruošta Lietuvos 
ir Vokietijos 

nelegalu grąžinimo 
sutartis 

Viln ius , balandžio 22 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Vokieti
jos derybininkai Vilniuje pa
ruošė pasirašymui nelegalių 
emigrantų grąžinimo sutartį, 
kuri yra viena svarbiausių 
sąlygų beviziam režimui. 

Sutart is paruošta per rekor
diškai trumpą laiką — nors 
konsultacijos dėl jos truko nuo 
praėjusių metų rugpjūčio, pa
starasis susitikimas buvo vie
nintelis tikrų derybų ratas ir 
truko vos dvi popietes. 

Pasak lietuvių derybininkų. 
vokiečiai del tokio spartumo 
buvo „sužavėti", nes, pvz.. su 
čekais panašiai sutarčiai pa
ruošti j iems prireikė 15 susiti
kimų. 

Lietuvos diplomatų nuo
mone, jokia Vokietijos partija 
prieš rinkimu:- nerizikuos būti 
nepopuliari, paskelbdama už
sieniečių antplūdžio bijan
tiems vokiečiams, kad atida
rys sieną valstybei iš Rytų. 

KALENDORIUS ~ 
Balandž io 25 d.: Šv. Mor

kus, evangelistas: Melą, Tol-
mantas. Zadmantas. 

Ba l andž io 26 d.: Marceli
nas. Dargaile. Gailenis, Vilū
ne. 

Ba landž io 27 d.: Zita. Ter-
tulionas. Aušrele, Gotautas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

APSILANKYMAS KAUNE 
Prieš Velykas, būdama Lie

tuvoje turėjau progą Kaune 
porą valandų susitikti su Atei
tininkų federacijos pirminin
ku Vygantu Malinausku ir 
vicepirmininku Vidu Abraičiu. 
Labai neformaliai kalbėjome 
apie ateitininkų veiklą, pla
nus, rūpesčius, ir kt. 

Aprodė ateitininkų būstinę 
Laisvės alėjoje — tai nemažas 
prieš okupaciją ateitininkams 
priklausęs pastatas, kuriame 
dabar vėl naudojamos patal
pos ateitininkiškai veiklai. 
Raštinė pirmam aukšte veikia 
kasdien. Lietuvoje besilankan
tys ateitininkai mielai kvie
čiami apsilankyti. Pastato po
tencialas nemažas, tačiau rei
kalaujantis pataisymų. Šiuo 
metu pastatas yra Technologi
jos universiteto nuosavybė, 
bet yra vilčių, kad ateitininkai 
šį namą atgaus. Buvo įdomu 
patirti, kad Lietuvos Seimui 
buvo pateikta Lietuvos Respub
likos Seimo ir JAV LB at
stovų komisijos 1998 m. kovo 
6 d. priimta rezoliucija dėl 
jaunimo organizacijų rėmimo. 
Rezoliucijoje, pasirašytoje ko
misijos pirmininkų Felikso 
Palubinsko ir Liudos Rugie-
nienės, teigiama: 

Komisija, išklausiusi'Lietu
vos skautijos ir Ateitininkų fe
deracijos pranešimus, 

teigia, kad organizacijos, 
kurios atlieka svarbų darbą 
ugdant vaikų ir jaunimo pilie
tinį orumą, tautinę tapatybę, 
visuomeniškumą ir siekia to
bulos asmenybės, negali būti 
sutapatintos su siauros apim
ties jaunimo organizacijomis; 

siūlo vyriausybei įvertinti 
visų jaunimo organizacijų 
veiklos principus, metodus, 
narių skaičių, narystę pasau
linėse organizacijose, peržiū
rėti per daugelį metų susifor
mavusias tradicijas, kad būtų 
galima nustatyti, kurios orga
nizacijos pasiekia geriausius 
auklėjimo rezultatus; 

paremti išsivysčiusias jau
nimo auklėjimo organizacijas, 
kad suteikus būtiną materiali
nę bazę, jos galėtų plėsti sėk
mingai pradėtą darbą: 

padėti įsigyti reikalingas 
patalpas, Lietuvos skautijai ir 
ateitininkams stovyklavietes, 
Ateitininkų federacijai sugrą
žinti jų teisėtą nuosavybę. 

Kalbėjomės apie įvairius 
projektus. Federacija planuoja 
leisti „Ateities" žurnalą ir, 
atrodo, turi redaktorę, bet dar 
nenustatyta kada tai pradės. 
Taip pat rūpinasi rasti naują 
administratorių Berčiūnų sto
vyklavietei. Kunigui Gudeliui 
išvykus į Ameriką nebuvo jo 
vietai įpėdinio. 

Statutas, kuris buvo priim
tas Palangos Konferencijoj 
1997 metų liepos mėnesį, per
rašytas ir išspausdintas. Kal
bėta apie galimybes išleisti 
Palangos Konferencijos lei
dinį, kuriame būtų sutelktos 
kalbos, pranešimai ir kita in
formacija — archyvinė isto
rinė medžiaga vienam leidi
nyje. 

Savaitę po Velykų planuota 
moksleivių ateitininkų „Pava
sario akademija". Lietuvoje 
pavasario, rudens, ir žiemos 
akademijos yra tapusios svar
bia dalimi moksleivių veiklos/ 
auklėjimo įrankiu. 

Federacijos Kauno vietovių 
valdyba leidžia mėnesinį „In
formacinį leidinį". Šio pusla

piuose galima rasti posėdžių 
žinutes, veiklos datas ir pla
nus. 

Federacija planuoja „Studijų 
dienas" Birštone, liepos 11-12 
d., savaitgalyje po Dainų šven
tės. Kviečia dalyvauti ir išei
vijos ateitininkus, kurie bus 
Lietuvoje. Daugiau informa
cijos bus pateikta spaudoje. 

Lietuvoje bendravimas su 
išeivijos ateitininkais yra pa
geidaujamas ir laukiamas. 
Mano asmeniška patirtis ir 
kontaktas su Lietuvos ateiti
ninkais tai patvirtina. Gal 
trumpas pasikalbėjimas ar da
lyvavimas akademijoje nepa
daro asmenį prityrusiu/žino
vu. Tačiau asmeniškas kon
taktas praveria užuolaidas. 
Bendravimui jis yra žymiai 
veiksmingesnis negu minios 
„mąstymas". Šis, ne pirmkar-
tinis sutikimas su Vygantu ir 
Vidu buvo nuoširdus ir atviras 
— tokie buvę visi susitikimai. 
Visados gaila baigti ir „bėg
ti"... Esu abiems dėkinga už 
man ir mano vyrui paskirtą 
laiką, už nuoširdų pašnekesį. 

Baigdama norėčiau trumpai 
paminėti praėjusią vasarą Pa
langoje vykusią konferenciją, 
todėl kad ji išeivių ateitininkų 
tarpe vis kalbose iškyla. Pati 
joje nedalyvavau. Tačiau iš 
daugelio girdėtų pasakojimų 
būta netakto, išsišokimo, ir 
nesiskaitymo — tai nema
lonūs reiškiniai su kuriais 
dauguma mūsų nenori susi
durti. Verta prisiminti — vis
kam yra priežastis! Bet svar
biausia yra mūsų atsilie
p imas — veiksmas a r ato
veiksmis. Tokiems „įvykiams" 
galime teikti svarbos, atkreip
dami į juos didelį dėmesį, arba 
galime pripažinti, kad jie 
buvo: palikti juos praeityje, ir 
žengti pirmyn siekiant bendro 
tikslo. O kad jie nepasikar
totų, iš mūsų visų reikalauja
ma atviro, nuoširdaus bendra
vimo, dialogo ir tikros, bei 
sąlyginės meilės vienų ki
tiems. Ar per savo siekius, įsi
tikinimus nesame viena šei
ma, nepaisant kuriame žemy
ne gyvename? Ar ne mes visi 
per katalikiškumą, tautišku
mą, šeimyniškumą, inteligen
tiškumą ir visuomeniškumą 
siekiame „Visa atnaujinti 
Kristuje"? 

Laima Šalčiuvienė 

ATEITININKU ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Detroito ateitininkų sen
draugių skyriaus valdyba, ku
rią sudaro Nijolė Lapšienė, 
Benediktas Neverauskas ir 
Pranas Zaranka, ruošia šei
mos šventę sekmadienį, gegu
žės 17 dieną, Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Šv. Mi
šios 10:30 v.r. Iškilmės po 
Mišių. 

Sekretorius 

Moksleivė Rasa Stirbyte (deftinėje) vadovauja jaunesniųjų jaunučių barelio susirinkimui Fhiladelphijoje. Iš k 
Mantas Vidutis, Nida Vidutyte, Gintas Bradunas ir Siptas Rimkus. 

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI PAS 
LIETUVOS MOKSLEIVIAI 

Lietuvos moksleiviams atei
tininkams leidžiamas mėnesi
nis laikraštėlis, ^Jaunystės vi
zija" jau ne kartą aprašytas 
šiame puslapyje ir ne kartą 
panaudotos iš jo ištraukos. Ne 
visi suspėja atskirai parašyti 
žinias šiam skyriui, tai pa
siunčia periodinį leidinį iš ku
rio galime parinkti žinutes ir 
kūrybinę medžiagą. Gale pra
ėjusių mokslo metų taip pat 
rinkome medžiagą iš JAV-jose 
leidžiamų moksleivių laikraš
tėlių. Tiek Lietuvoje, tiek už 
jos ribų, ne visi spėja atskirai 
mums atsiųsti žinutes/med
žiagą; naudojamės tuo, kas 
mums siunčiama. 

(RED.) 

Gargždų Šv. Arkangelo 
Mykolo kuopos ateitininkai 
Vasario 16-tąją paminėjo va
sario 8 dieną iškilminga eise
na, šv. Mišių auka ir minėji
mu Rinkos aikštėje. 

Šv. Kazimiero kuopos atei
tininkai paminėjo ne tik Va
sario 16-tąją, bet prisiminė ir 
1918-uosius metus ir lietuvių 
laisvės kovas nuo seniausių 
laikų. Kristina Kubiliūtė, šios 
kuopos narė, rašo...: 

„Kadangi mes labai mėgsta
me vaidinti, tai mokytojai R. 
Gudišauskaitei vadovaujant, 
paruošėme muzikinį spektaklį 
pagal V. Krėvės padavimą 
„Milžinkapis". Vasario 15-tąją 
į Šilainių bažnyčios salę pasi
kvietėme ne tik tėvelius, bet ir 
parapijos žmones. Labai jaudi
nomės, nes pirmąkart vaidi
nome dramatišką veikalėlį. 
Bet, atrodo, ' pasisekė, nes 
spektaklio pabaigoje, skam
bant liaudiškai laidotuvių (ap
raudojimo) giesmei, žiūrovų 
akyse ne tik pasirodė ašaros, 
bet ir visi žiūrovai pradėjo 
kartu su mumis giedoti. O ak
torius, pusvalandžiui per
sikūnijusius didvyriškus pa
davimo herojus, ėmė persekio
ti mintis: ar tikrai ir mes 
galėtume „dėl savo tėviškėlės" 
nepasigailėti „nei savo mer
gužėlės, nei savo jaunosios 
buitelės". 

Gintaras Baranauskas rašo...: 
„Kauno Sargėnų vid. mo
kyklos A. Dambrausko Jakšto 
aštuonių kuopų ateitininkai. 
nepriklausomybės atkūrimo 
80-ąsias metines paminėjo 

vasario 14-tą dieną. Cia, Mari
jonų vienuolyne, susirinko net 
aštuonių... kuopų ateitininkai. 
Buvo rodomos skaidrės 'Lietu
vos kelias', kurias komentavo 
Kauno miesto savivaldybės 
deputatas Zigmas Tamakaus-
kas. Šv. Kazimiero kuopos 
ateitininkai suvaidino vaizdelį 
apie Lietuvos gynėjus. Po 
trumpų vaišių vyko vakaronė, 
kurioje šokome tautinius šo
kius ir žaidėme lietuvių liau
dies žaidimus." 

Šios kuopos Vasario 16-tos 
minėjimas tuo dar nesibaigė. 
Per pačią Vasario 16-tąją, 
kuopa su mokytojais R. Že
maitiene ir A Česnavičiumi 
nuvyko į Kauną ir aplankė 
Nepriklausomybės aikštę, 
Laisvės statulą ir ant Ne
žinomo Kareivio kapo padėjo 
gėlių. 

L.Š. 

D A R B A S TĘSIAMAS 
Dėka išeivijos Ateitininkų 

federacijos fondui, „Jaunystės 
vizija" tęsia savo darbą. 
Tūkstantis penki šimtai dole
rių buvo paskirti ir persiųsti 
redakcijai, jos darbą paremti 
ir įsigyti kompiuterį. Senasis 
sugedo ir nebuvo galima jo pa
taisyti. „Jaunystės vizija" yra 
federacijos Lietuvos mokslei
viams ateitininkams leidžia
mas laikraštėlis. 

ATEITININKŲ 
NAMAI KVIEČIA 

Ateitininkų namų valdyba, 
su jos patyrusiu pirmininku 
Alfonsu Pargausku, jau ruo
šiasi Ateitininkų namų meti
nei gegužinei, kuri vyks sek
madienį, birželio 7 d., Ateiti
ninkų namuose. Gegužinė, 
kaip ir pernai, bus kartu su 
Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Metine švente. Laukia
me gausaus ir džiaugsmingo 
ateitininkų šeimos susibūri
mo. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LrTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daiiy eicept Sundays and Mondays, legal Hohdays, the Tueadays 
followmg Monday observance of legal Hohdays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589 
Fenodical class poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subacription Rates: $95.00. Foreign countries $110. 
Postmaster: Send addreas change* to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant pašto išlaidas, pakvitavimai uf gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus U jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ia anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86.00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kuri. 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 kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

1 DR. JANINA JAK$EVI6IUS 
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Kab. 773*82-0221 

Valandos susitarus 

IL 

PRASIDĖJO „ATEITIES PĖDSAKŲ" 
PAVASARIO SEMESTRAS 

Kovo 12 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre šv. 
Mišiomis prasidėjo studentų 
ateitininkų „Ateities pėdsakų" 
pavasario semestras. Į Kauno 
studentų pamėgtus kultū
rinius akademinius vakarus 
kviečiami visuomenėje plačiai 
žinomi žmonės, kolektyvai. 
Praėjusį pusmetį „Ateities 
pėdsakų" svečiai buvo Kauno 
styginis kvartetas, VDU Filo
sofijos katedros vedėjas To
mas Sodeika, VDU folkloro 
ansamblis ir kt. Anot pačių 
studentų, šie renginiai tarsi 
padeda ugdyti renesanso lai
kų asmenybę, besistengiančią 
daug ką pažinti, suprasti, 
nuolatos ieškančią gilesnės 
tiesos, harmonijos, nuošir
desnio gėrio bei grožio idealų 
supratimo ir įgyvendinimo. 

Atidarymo vakare šv. Mi
šias aukojęs arkivyskupas S. 
Tamkevičius džiaugėsi jauni
mu ir ragino studentus nepra
rasti idealizmo. Po šv. Mišių 

STUDIJŲ DIENOS 
KENNENBUNKPORTE 

Ateitininkų studijų dienos 
Pranciškonų vasarvietėje vyks 
š.m. rugpjūčio 15-22 d. Prašo
ma nedelsiant registruotis: 
Franciscan Guest House, tel. 
207-9667-2011. 

Juozo Naujalio styginis kvar
tetas atliko J. Haidno „Sep
tynis Kristaus žodžius". Dr. 
Arvydas Žygas kvietė visus 
Gavėnios laikotarpį įpras
minti aplankant senelių, vai
kų namus. 
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HAMILTONO JAUNUČIŲ/JAUNIŲ 
SUSIRINKIMAS 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS.MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens soties, raumenų, vėžio, 
sužekJmų darbovieteie ir sporte bei 

kt vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
B132S. KadztoAv. 

Vai.: antra 2-4 v.p.p. ir ketoj. 2-5 v.p.p. 
Se&td. pagal susitarimą. 

Kabtiato tat. 773-77B-2M0 
Namu, tat. 708 44« 6646 

DR. KENNETHJ YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytotai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. SS St., Chicago, IL 
Tai. 773-736-6566 

4707 S. Gllbart, La Oranga, IL 
Tai. 706-352-4467 

DR. VIUUS MIKAJTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL CLMC 
1S80S-127 9L, U m * . L*00» 

Priklauso Palo* Commuūy Mospitti 
S*a< Cton Hoapbl 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 708-257-2266 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Cniropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlam, Bridgavt**, IL 60466 

Tai 708 594 0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TW6yPtrk. IL 60477 
706-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
OANTVI GYDYTOJA 

3600 HkjNMid Ava.. 9to. 201 
(skersai garvas nuo Good Samarttan kgoranat) 

Dovjnara Orova, IL 80615 
T«t 630-960-3113 

Valandos susitarus 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9366 S. Roberto) Road 
Htekory Hito 

Tai. 706-696-2131 
Valandos pagal susitarimą 

M.PTI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-568-3166 
Namų tai. 847-381-3772 
6745 Waat 63rd Street 

Vai. pirmd ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis olanornis • susitarus 

ČIKAGOS ATEITININKV 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Daumanto-Dielininkaičio jau
nųjų ateitininkų kuopos globė
ja Dainė Quinn patikslina, 
kad Čikagos ir apylinių Ateiti
ninkų Šeimos švente vyks š.m. 
birželio 7 d. (ne gegužės 31 d., 
kaip buvo paskelbta šio sky
riaus balandžio 18 d. laidoje, 
pranešime apie Ateitininkų 
Namų gegužinę). 

Antradienį, š.m. kovo 24 
dieną, Hamiltono jaunieji atei
tininkai turėjo susirinkimą ir 
iškylą. Ryte rinkomės parapi
jos salėje susirinkimui, kurį 
pradėjome malda. Pakalbėjo
me apie mūsų pavasario ato
stogas ir tada pradėjome 
ruošti velykinius papuošalus 
ir kasytes dėl 3onald McDo
nald House". Padarėm ka
bančius kiškius, mažus žaidi
mus, atvirutes, saldainių ka
sytes, ir velykines staltieses. 

Užbaigė ir susitvarkę ėjom 
valgyti pietus, buvo labai ska
nūs! 

Dieną prieš pas mus prisni
go, tai mes nutarėm pasinau
doti proga ir po susirinkimo 
važiavom rogėmis pasivaži
nėti. Rogutėmis linksmai lei
domės nuo kalno žemyn. Pora 
valandų greit prabėgo ir buvo 
laikas važiuoti namo. Diena 
visiems buvo labai smagi! 

Garbė Kristui! 
Jus t inas Trumpickas 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MaJn St 
MaBaaaon,IL 60443 
Tai. 706-746-0033 

Valandos pagal susitarimą 

^JR^ETRA^SV^OSIEVŪ^ 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymą* bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
' Valandos pagal susitarimą 

Vakarai* ir savaitgaliais tel. 708-634-1120 

EDMUNDAS VIENAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austtn) 

Tel. 773-585-T755 
Valandos pagal susitarimą 

CanMmc Diagnosis, LTD. 
8132 S. Kedzie Ave. 
Chieago, IL 80629 
Tai. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR BJGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVafter St, Lamom, H. 60439 
Tai. 815-723-1864 

7e00W.Co8sgeDr. 
Pato* I leturila, H. 60463 

Tel. 708-361-0010 
DECKYS DR.E. 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 

Kab. 773-736-4477 
R K . 708-246-0087 arba 708-246-6681 

6449 S. MaaM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestcheatsr, IL60154 

Tat 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgeiand Ava. 
Chicago RJdoa, IL 60415 

Tel. 708-638-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Te). 773-735-7709 

ARASŽUOBA, MD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOodan Ava^Suję 310 Napftvtto, IL 60663 

T64. (630)527-0090 
3625 HkjNend Ava., 

T o M M , 9 u t e 3 C 
OoNnart Orova, IL 60615 
Tel. (630)435-0120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DR.LHk)HklKIS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai. 706-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. • 7 v v 

Išskyrus trečd.. šeštad 1 1 - 4 v.p.p. 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTU GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbai*. IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9525 S.7981 Ava., Htekory HHto, IL 
Tel. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.b. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
noą/ crooe rroaaaatonei neMBon 

311. South 
LKhuanian Plaza Ct at CaEorraa Ava. 

Chicago, H. 60629 
Tel. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

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

3900 VV.95 St Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v p.p.-7v v., antr 12:30-3v.p.p. 
trec\ uždaryta, ketvtrt 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad 9 v.r • 12 v.p.p 

OR DOMSLAPKJS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OriendPerk 

708-348-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. K. JUČAS 
ODOS LrGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
6132 S.Kadzte Ava., Cntoago 

773-776-6969 aiba 773-469-4441 

UDUA BALClONATTĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VViHoughby Hills, OH 44084 

Tel. (440) 944-7277 

http://TW6yPtrk.IL


Rimties valandėlė 

GYVENIMĄ PAKEIČIANTIS 
SUSITIKIMAS 

LENKIJOS SPAUDA APIE 
LIETUVĄ 

Gyvenimas po mylimo as
mens mirties gali atrodyti ne
įmanomas. Juk visas gyveni
mas sukosi tik apie tą asmenį, 
o dabar reikia kažkaip gyventi 
be jos ar jo. Tai lyg ratui suk
tis be ašies. Šio sekmadienio 
skaitiniuose Jėzaus mokiniai 
bando rasti, kaip gyventi po to, 
kai tragiška mirtimi neteko 
savo mokytojo. 

Evangelijoje pagal Joną (Jn 
21:1-19) Petras ir šeši apašta
lai grįžo į savo įprastas vie
toves prie Galilėjos ežero (čia 
vadinamu romėnų jam duotu 
pavadinimu — Tiberiados). 
Galbūt nežinodamas, ko dabar 
imtis, Petras nutaria grįžti į 
savo seną amatą — žūklę. Su 
juo išplaukia ir jo draugai. 
Bet, visą naktį žvejoję, nieko 
nepagavo. J ie bandė grįžti į 
buvusią kasdienybę, bet po gy
venimo su Jėzumi senas gyve
nimo būdas nebepatenkina. 

O jų buvusi kasdienybė irgi 
ne t a pati po to, kai pažino 
Jėzų. Šis pasakojimas pamoko 
ne tik tiesiogine prasme, bet ir 
perkeltine. Prisiminkim, kad 
Jėzus, pakvietęs Petrą būti 
mokiniu, jam sakė, kad taps 
žmonių žveju. Ir gal Petras su 
draugais buvo išėję apašta
lauti. Bet be Jėzaus jiems ne
sisekė. 

Ir taip jiems, rytui auštant 
tuščiomis grįžtant į krantą, 
pasirodo Jėzus, bet, jo nesiti
kėdami, jie jo neatpažįsta. Jė
zus į juos kreipiasi kaip į žve
jus (šioje vietoje lietuviškas 
vertimas netikslus: ne — ar 
neturite ko valgyti, bet, pagal 
graikišką originalą, ar neturi
te žuvų?). Jiems prisipažinus, 
kad.žuvų neturi, Jėzus nuro
do, kaip jų turėti — jis palai
mina jų darbą, kad būtų na
šus: išmetę tinklą į kitą val
ties pusę, jie pagaus žuvų. 

Nurodymas keistas: juk jei 
nebuvo žuvų iš vienos valties 
pusėSj. kaip gali būti iš kitos? 
Bet viskas šiame pasakojime 
keista, lyg sapne. Didelę ne
tektį išgyvenusiems žmonėms 
taip būna. Gedulo pritrenkti, 
jie bando grįžti prie įprasto 
gyvenimo būdo, bet nesiseka, 
nebėra gyvenimo džiaugsmo. 
Kai mato net ir pažįstamus 
žmones, kartais nepajėgia tin
kamai į juos atsiliepti — lyg 
jie būtų svetimi. Bet kartais, 
kai artimieji prikalbina ką 
nors neįprasto padaryti, jie 
paklauso — ne dėl to. kad no
ri, o kad nėra jėgų ar noro pa
sipriešinti. Ir tuomet prasimu
ša į naują gyvenimo būdą, nes 
pasirodo, kad tai buvo visą pa
keičiantis susitikimas su Pri
sikėlusiu Jėzumi. 

Apaštalams atpažinimo mo

mentas buvo tuomet, kai jų 
tinklai stebuklingai prisipildė 
žuvų. Ir šis momentas juos pa
keitė visam gyvenimui. Pir
miausia Jėzų atpažino „tasai 
mokinys, kurį Jėzus mylėjo". 
Gyvenimo kasdienybėje sunku 
atpažinti naują gyvenimą ne
šantį Jėzų. Bet lengviausiai jį 
atpažįsta tie, kurie jį labiau
siai myli. O Petras, jam būdin
gu entuziazmu, bematant šo
ko iš laivo Jėzaus pasitikti. 

Tuomet Jėzus pakvietė juos 
— jau turinčius kuo jį pavai
šinti — pusryčių. Ir „Jėzus 
priėjo, paėmė duonos ir pada
lijo jiems, taipogi ir žuvies". 
Jie jį pažino iš to, ką jis jiems 
padarė. Jis jiems dalino mais
tą, bet prieš įgalino juos į „vai
šes" ateiti netuščiomis. Taip 
Jėzus veikia ir su mumis: vi
suomet su mumis bendrauda
mas ten, kur esame, tame, ką 
dirbame, ir kai jo paklausome, 
jis mus gausiai apdovanoja, 
kad turėtume iš ko dalintis su 
kitais. 

Kaip jie buvo pasikeitę ma
tome ir Apaštalų Darbų kny
goje (Apd 5:27-32, 40-41). Čia 
Petras su kitais apaštalais yra 
atvesti pas žydų vadovybę tei
sintis dėl mokymo apie Jėzų. 
Ir dabar jie jau drąsiai išsako 
tai, kas Jėzus buvo ir yra, su 
džiaugsmu priimdami net per
sekiojimą, nes liudytojai yra 
ne jie vieni, bet „ir Šventoji 
Dvasia, kurią Dievas suteikė 
tiems, kurie jo klauso". 

Aiškintis jie buvo pakviesti 
ne „priešams", o saviesiems. 
Reikia prisiminti, kad apašta
lai, kaip ir pats Jėzus, buvo 
savo tikėjimą aktyviai prakti
kuojantys žydai, kurie regulia
riai dalyvavo pamaldose savo 
sinagogose. Ir kai pamaldų 
metu buvo pakviesti aiškinti 
Raštą jie įrodinėjo, kad Jėzus 
yra jo išsipildymas. Problema 
iškyla tame, kad bendravimas 
su Prisikėlusiu Jėzumi pakei
čia su kuo mes valgome. Stai
ga prie mūsų stalo, mūsų 
draugystėje vietą randa viso
kie „nesaviškiai", kurie tačiau 
atitinka Jėzaus apybraižą, kas 
yra „artimas". Ir tai verčia 
keisti įprastą gyvenimo būdą, 
nors tai nepatinka tiems, ku
rie gerai įsitaisė ir nenori 
keistis. 

Tad ir mums reikia spręsti, 
kaip reaguosime į mūsų gyve
nimo pakrantėje stovintį ne
pažįstamą, kuris kviečia mus 
mesti tinklą į kitą valties pu
sę. Ar atstumsime jį, ar ban
dysime? Ir gal tai bus mūsų 
gyvenimą pakeičiantis susiti
kimas su Prisikėlusiu Kristu
mi. 

Aldona Zailskaitė 

Populiarus lenkų dienraštis 
„Gazeta Wyborcza" Lietuvos 
prezidento vizito Lenkijoje iš
vakarėse (Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus Lenkijoje 
viešėjo balandžio 1-2 d.) iš
spausdino straipsnį, pavadin
tą „Amerikietis Vilniuje", skir
tą Adamkaus prezidentūros 
laikotarpiui. Pasak lenkų žur
nalisto, Valdas Adamkus įro
dė, kad neapsiriboja vien tik 
statytinio vaidmeniu I kokį 
jam numato konstitucija), bet 
nori turėt i realią įtaką Lietu
vos gyvenime. Tai parodė vyriau
sybės formavimo metu. „Kai 
Vagnorius prezidentui nešė 
naujos vyriausybės sąrašą, ja
me buvo visų kritikuojamos 
Europos reikalų ministres 
Laimos Andrikienės ir švie
timo ministro Zigmo Zinke
vičiaus pavardės. (...) Bet, ap
leidžiant prezidentūrą, tų mi
nistrų pavardžių Vagnoriaus 
sąraše j au nebuvo", — rašo 
lenkų žurnalistas Jacek Ko-
mar. Jo nuomone, reikėjo tikė
tis, kad Adamkus, liberalios 
Amerikos lietuvių organiza
cijos veikėjas, sieks pašalinti 
iš posto Zigmą Zinkevičių, 
konservatyvųjį krikščionių 
veikėją, kuris „...teigė, kad iš 
vyriausybės išeis tik tuomet, 
kai Lietuvos mokykla bus iš 
tikrųjų tautinė ir krikščio
niška. Zinkevičius taip pat 
keliskart neigiamai pasisakė 
apie lenkų švietimą", — rašo 
„Gazeta Wyborcza". Laikraštis 
giria prezidentą Adamkų ir už 
tai, kad pasirinko gerus pa
tarėjus, tokius, kaip Albinas 
Januška , ar Lietuvos lenkas 
Czeslavv Okinczyc. 

Lenkų žiniasklaida nemažai 
dėmesio skyrė taip pat ir pre
zidento Adamkaus vizitui 
Lenkijoje. Pirmą vizito dieną 
Valdas Adamkus viešėjo Puns
ke ir Seinuose. Lenkų laik
raščiai pažymi, kad jis susiti
ko ne tik su lietuviais, bet ir su 

lenkų tautybės gyventojais. 
Dienraščio „Rzeczpospolita" 
komentatorius pastebėjo, kad 
valdžios viršūnėse lietuvių-
lenkų santykiai yra labai geri, 
bet problemos prasideda pro
vincijoje, vietos savivaldybėse. 
Kaip vieną tokių problemų 
laikraštis nurodė Seinų mies
to valdžių užsispyrimą neleisti 
Seinuose pastatyti paminklą 
vyskupui Antanui Baranaus
kui. Lenkų laikraščiai taip pat 
pastebėjo, kad Adamkaus ap
silankymo Punske ar Seinuose 
metu buvo vengiama kalbėti 
apie Lenkijos lietuvių proble
mas. Tuo tarpu Lietuvos len
kų problemos buvo keliamos 
visų prezidento Adamkaus su
sitikimų su Lenkijos politikais 
metu. 

„Lietuvos lenkai teisingai 
mano, kad ribojama jų teisė 
mokytis gimtąja kalba", — 
lenkų laikraštis „Nasz Dzien-
nik" cituoja senato maršalkos 
nuomonę. „Kita pokalbio su 
prezidentu Adamkumi tema 
buvo lenkų universiteto klau
simas. Jeigu Lietuvos lenkai 
nori tokio universiteto, tai jis 
turi būti. Tai atitinka tarptau
tiniams standartams, ir ma
nau, kad netrukus toks uni
versitetas bus Vilniuje oficia
liai įteisintas", — sakė Alicja 
Grzeskovviak. Lenkijos seimo 
maršalka atkreipė Lietuvos 
prezidento dėmesį į t a i , ' kad 
siaurinama lenkų kalbos var
tojimo sfera. Pasak dienraščio 
„Rezesczospolita", prezidentas 
Adamkus užtikrino, jog „... ne
mato jokių kliūčių, kad Lietu
voje būtų vartojama lenkų 
kalba". Taip pat pažadėjo net
rukus sutvarkyti lenkų vardų 
ir pavardžių rašysenos reika
lą. Lenkų laikraščiai taip pat 
pažymėjo, kfed prezidentas 
Adamkus supranta ir kalba 
lenkiškai, o su prezidentu 
Kwasniewski pasikeitė pri
vačių telefonų numeriais. Žur-

Gatvės muzikantas Vilniuje. Nuotr R. Griškelio 

nalistai taip pat atkreipė dė
mesį į prezidento Adamkaus 
užtikrinimą, kad jis gerai su
pranta tautinių mažumų pro
blemas, kadangi pats ilgus 
metus gyveno emigracijoje, ir 
tarp kitko iš Čikagos lenkų 
mokėsi, kaip ginti savo ma
žumos teises. 

Kovo 31 - balandžio 3 d. 
Varšuvoje vyko Lietuvos-Len
kijos savivaldybių forumas. 
Balandžio 1 dieną Varšuvoje 
Vilniaus meras Rolandas Pak-
sas ir Varšuvos prezidentas 
Marcin Svviecicki pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį tarp 
abejų šalių sostinių. „Tikėki
mės, kad ši sutartis tarp dvejų 
l enkišku (pabr. aut.) miestų 
pagerins Vilniaus ir Vilnijos 
lenkų situaciją", — balandžio 
2 dieną rašė lenkų dienraštis 
„Nasz Dziennik". 

Kitas lenkų laikraštis — 
„Rzeczpospolita" — balandžio 
6 dieną išspausdino Lenkijos 
Pakraščių organizacijų federa
cijos, jungiančios iš Lietuvos, 
Ukrainos ir Baltarusijos repa
trijavusius lenkus, pro me-
moria Lenkijos valdžioms 
Rašte teigiama, kad Lenkija 
per daug nuolaidžiauja Lietu
vai, Ukrainai ir Baltarusijai, 
ir gerų santykių vardan lei
džia diskriminuoti ten gyve
nančius lenkus. Pro memoria 
reikalaujama suteikti Lenki
jos pilietybę visiems asme
nims (bei jų vaikams ir vai
kaičiams), kurie prieš II pa
saulinį karą gyveno II Lenki
jos Respublikos teritorijoje. 

Laiško autorių nuomone, lie
tuviai turėtų lenkams grąžinti 
nekilnojamą turtą, kuris prieš 
karą priklausė lenkiškoms or
ganizacijoms, veikiančioms 

Kaune ir Vilniuje, bei muzie
juose ir archyvuose likusias 
lenkų kultūrines vertybes. Pro 
memoria rašoma, kad, nors 
Lietuvoje lenkiško švietimo 
padėtis yra geriausia, lyginant 
su Ukraina ar Baltarusija, bet 
vis tik Lietuvos valdžia trukdo 
steigti lenkiškas mokyklas bei 
diskriminuoja lenkų tautybės 
vaikus, skiriant jų maitinimui 
mažesnes dotacijas, nei lietu
vių vaikams. 

Pakraščių organizacijų vei
kėjai mano, kad pagrindiniu 
kriterijumi Lenkijos paramos 
tarptautinėje arenoje Lietu
vai, Ukrainai ar Baltarusijai 
turi būti lenkų mažumos pa
dėtis tose šalyse. Lenkijos Pa
kraščių organizacijų federa
cijai priklauso keliolika drau
gijų, klubų, jų tarpe Vilniaus 
ir Vilnijos mylėtojų klubas, 
kuris ne kartą organizavo 
įvairias demonstracijas prie 
Lietuvos atstovybės Varšuvoje, 
dėl tariamo lenkų persekioji
mo Lietuvoje. Pakraščių 'len
kiškai vadinamu „Kresų") or
ganizacijos yra įtakingos, jas 
remia nemažai Lenkijos deši
niųjų partijų. 

Ž.M. 

Danutė Bindokienė 

Paskutinio žingsnio 
vis dėlto pabūgo 

Ši drama vyksta Maskvoje, 
bet įtemptai stebima visame 
Vakarų pasaulyje, nes nuo jos 
atomazgos priklauso Rusijos 
demokratijos ateitis. 

Pagrindiniai veikėjai: prezi
dentas Boris Jelcin, š.m. kovo 
23 d. netikėtai pavaręs savo 
kabinetą ir ministrą pirmi
ninką Viktor Černomyrdiną; 
Rusijos gyventojų balsų dau
guma išrinktas pa r lamentas 
— Dūma — kur iame dau
gumą sudaro komunis tų par
tijos nariai; turtuolis versli
ninkai Boris Berezovsky, save 
iaikantis į takingiausiu ir 
svarbiausiu Rusijos ekonomi
kos varikliu (arba stabdžiu, 
jeigu jis tai pasirinktų); buvęs 
premjeras V. Černomyrdinas , 
išėjęs prezidentui į opoziciją 
del naujai nominuoto minis t ro 
pirmininko ir pagal iau Serge
jus N. Kirijenko, 35 metų 
amžiaus buvęs bankin inkas , 
kurį prezidentas pas i r inko 
premjero pareigoms. 

Kiekvienas šių veikėjų tur i 
priežastis, motyvuojančias jų 
veiksmus. Galbūt t ik prezi
dento Jelcin tikrieji siekiai 
kiek migloti, nes Kirijenko 
pasiūlymas šiam a t sak ingam 
postui nukrito t a ry tum iš dan
gaus. Kadangi jo kand ida tū ra 
susilaukė ypatingos opozicijos 
Dūmoje, kuri du penktadie
nius iš eilės — balandžio 10 ir 
17 d. — balsavo nepatvi r t in t i 
naujojo premjero, gal ima net 
spėlioti, kad prezidentas , tvir
tai besilaikydamas savo nuo
monės ir bematant vėl pa
siūlęs Dūmai tvirt inti Kirijen
ko, tikisi a ts ikratyt i komu
nistų daugumos par lamente ir 
galutinai sugniuždyti opozici-
ciją. Pagal Rusijos Konst i tu
ciją, jeigu premjero kandi
datūra nebūtų pr i imta trečią 
kartą, Jelcinas turi teisę pa
leisti parlamentą, pasi r inkt i 
ministrą pirmininką savo 
nuožiūra ir paskelbti naujus 
Dūmos rinkimus. 

Vos porai dienų l ikus iki 
lemtingojo sprendimo, komu
nistų partijos vadas Ziuga
novas narsiai tvirtino, kad 
partija nebijo naujų r inkimų, 
nes tikisi laimėjimo, d a r tvir
tesnio, kaip anksčiau. Boris 
Jelcin taip pat nesiruošė keis
ti sprendimo, nes „prezidento 
nuosprendis dėl Sergejaus 
Kirijenko nominavimo prem
jeru yra galutinis ir negali 
būti pakeistas". 

Amerikoje vyrauja dvi skir
tingos nuomonės apie jaunąjį 
kandidatą į ministro pirmi
ninko kėdę. Viena, kad jis ne
turi jokios pat i r t ies vyriau
sybės painiavose. Je igu Boris 
Jelcin susirgtų ir negalėtų 
eiti savo pareigų (o j u k tai re

ali galimybe,', arba net nu-
mirų, Kirijenko turėtų užimti 
jo vietą, bent iki naujų rin
kimų. Tai gali būti labai pavo
j ingas laikotarpis Rusijos de
mokratijai, kuri ir "taip 
nestovi ant tvirtų kojų. Antra: 
Kirijenko yra tarytum šviežio 
oro srovė dabartinėje biuro
kratijoje, negalinčioje atsikra
tyti korupcija ir sovietinio 
palikimo nuosėdomis. Kirijen
ko garsiai kalba apie du pa
grindinius pasikeitimus, jeigu 
jis atsidurs premjero kėdėje: 
kovą su nus ikals tamumu ir 
ekonominį pagerėjimą. 

Nors Rusija giriasi savo de
mokrat inėmis pažiūromis ir 
santvarka, atnešančia viso
keriopą gerovę kraštui , eilinis 
rusas ne tik nemato page
rėjimo savo kasdienybėje, bet 
jaučia, kad dabartinė Rusijos 
valdžia nesidomi jo kasdieny
be, kaip nesidomėjo ir sovie
tinė. Daugeliu atvejų jo gy
venimas dar pablogėjo, ypač 
dėl siaučiančių kriminalistų. 
Todėl nemažai vilčių dedama 
į Kirijenko, kuris žada padėtį 
pakeisti. 

Kodėl į šį reikalą taip 
karštai įsikišo finansininkas 
Berezovky? Jo keliai nelabai 
senoje praeityje yra susikry
žiavę su Kirijenko, kuris , bū
damas Energijos ministro pa
tarėju, sukliudė Berezovskiui 
perimti į savo rankas Gaz-
prom (natūraliųjų dujų bend
rovės), elektros energijos sis
temos ir Rusijos geležinkelių 
milžinišką monopolį... 

Boris Jelcin taip pat kalba 
apie konstitucijos keitimą, 
per tvarkant parlamento rin
kimų tvarką, jeigu Dūma 
turė tų būt i paleista, o.pasta
ruoju metu apskri ta i .e lgias i 
daugiau kaip diktatorius negu 
demokratinės valstybės prezi
dentas. Tačiau, vykstant pa
si tar imams dėl Kirijenko pa
tvirtinimo, abi besirungian-
čios pusės griebėsi nelabai 
etiškų metodų, besistengiant 
pa t raukt i opozociją. Preziden
tas par lamentarams siūlė 
kyšius (kaip kitaip būtų gali
ma pavadinti užuominas apie 
prabangesnius automobilius 
ir erdvesnes dachas?), o j is 
pats buvo raginamas atsisa
kyti kai kurių ekonominių re
formų, tuomet parlamentas 
patvirtinsiąs jo kandidatą. 

Tačiau paskutinį žingsnį 
žengti Dūma vis dėlto pabūgo: 
balandžio 24 d., iš trečio kar
to, 251 balsais prieš 25 (!) bal
savo patvirtinti Kirijenko val
stybės premjeru. Reikia tikėti, 
kad pagrindiniu laimėtoju 
šiose varžybose tarp preziden
to ir parlamento buvo eilinis 
Rusijos pilietis. 
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VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

iTęsinys) 
Į šį įvykį įsikišo rusų valdžia ir Zajaczkowskį bei jo 

tarnus , kurie dalyvavo muštynėse, nubaudė nuo 6-šių 
savaičių iki vienų metų kalėjimą 

Dideli neramumai vyko Rodūnės ir Nočios parapi
jose. Lenkai tose parapijose lietuviškų pamokslų kuni
gams sakyti neleido. Tuomet lietuviai pasiuntė po
piežiui prašymą, kuriame buvo prašoma ištirti padėtį 
ir apsaugoti lietuvių teises bažnyčiose. 

Prel. Michalkevičius įspėjo, kad parapijos, kurios 
pažeidžia lietuvių teises bus nubaustos. 1911 m. ba
landžio 25 d. išleido net aplinkraštį Vilniaus vyskupi
jos kunigams, kad būtų gerbiamos tikinčiųjų kalbinės 
teisės bažnyčiose, o tie, kurie nevykdys to įsakymo, 
bus baudžiami. Bet padėtis bažnyčiose nepagerėjo. 
1912 m. lietuviai kunigai pasiuntė popiežiui Pijui X 
raštą, plačiai išdėstydami. kaip lenkai Vilniaus vysku
pijos bažnyčiose lietuviams daro skriaudas. 

1909 m. balandžio 28 d. prel. Michalkevičius įvedė 
Vilniaus kunigų seminarijoje lietuvių kalbos dėstymą, 
leido lietuvių kunigams leisti lietuvių kalba laikraštį 
„Aušrą", paremdamas jo leidimą net 1.000 rublių ir 

grąžino tuos kunigus iš Gudijos, kuriuos vysk. Roppas 
buvo iškėlęs. 

Iš pradžių prel. Michalkevičius ėjo labai teisingu 
ganytojo keliu, bet vėliau, kai Vilniuje ir visam krašte 
budo lietuviška sąmonė, nusigrįžo nuo lietuvių ir pasi
davė šovinistinei lenkų kunigų įtakai. Ypač jo nedrau
giškumas pasirodė, kai vokiečiai okupavo Lietuvą. Jis 
tuomet pasidarė šimtaprocentinis lenkas ir daugiau 
rūpinosi politika, ne kaip Bažnyčios reikalais. Pasi
remdamas savo statistiniais duomenimis, kuriuos su
rinko per bažnyčias, įrodinėjo vokiečių okupacinei val
džiai, kad Vilnius yra lenkiškas miestas ir su kitais 
lenkų kunigais bei pasauliečiais 1917 m. gegužės 24 d. 
pasiuntė memorandumą Vokietijos kancleriui Reth-
mann Hollvvagui. Tame memorandume pasisakoma 
dėl Lietuvos ir prašoma, kad Lietuva turi būti įjungta 
į Lenkiją, nes, pagal jų duomenis, Lietuva sudaro inte
gralinę Lenkijos dalį, o tos dalies gyventojai nori uni
jos su Lenkija. Tą memorandumą pasirašė 43, jų tar
pe, 5-tas iš eilės. prel. K. Michalkevičius. (Memoran
dumas buvo išspausdintas „Biuletyn VVilenski", 191" 
m. Nr. 5). 

Lietuviai, kai tik sužinojo, 1917 m. liepos 10 d. 
tam pačiam Vokietijos kancleriui pasiuntė ilgą kontra-
memorandumą. kurį pasirašė dr. J . Basanavičius. A 
Smetona. A. Žmuidzinavičius, dr. J . Šaulys, kun. J 
Bakšys, kun. J . Stankevičius, P. Klimas, dr. A. Vi
leišis, A. Gylys, agr. A. Stulginskis. C. Landsbergio 
kun. J. Kukta. kun. prof. T. Brazys, kun A. Varna?. 

J . Malinauskas, kun. J. Petrulis, kun. Mironas, kun. 
J . Stasys ir kun. Ribikauskas. 

Kontramemorandume lietuviai papunkčiui išdėstė 
lenkų reikalavimus, kurie iškreipė tikrąją padėtį, ir 
pabrėžė, kad tame rašte pasireiškia lenkų imperialis
tiniai tikslai, o lietuviai trokšta bei tikisi, kad Lietu
vos ateitis bus sukurta ant teisingo teisinio pagrindo, 
o išorinė Lietuvos forma nuspręs būsimos taikos kon
ferencijos. 

Prel. Michalkevičius kun. J. Bakšį, kun. J. Kuktą, 
kun. prof. T. Brazį ir kun. Varną, kurie priklausė Vil
niaus vyskupijai suspendavo, kad pasirašė po kontra-
memorandumu. Jie buvo suspenduoti visam mėnesiui 
ir atleisti iš pareigų. Jiems pasiūlė, jei neturi iš ko 
pragyventi, apsigyventų Gardine pranciškonų vienuo
lyne. 

Šie penki nuskriaustieji pasiuntė per nuncijų Pa-
cellį popiežiui Benediktui XV raštą, kuriame priminė, 
kad lietuviai Vilniuje ir jo krašte visai neturi baž
nyčios teisių, nes Vilniaus vyskupija yra lenkų ran
kose. Lietuva siekia nepriklausomybės. Visa lietuvių 
tauta tikisi, kad Vilniaus vyskupijoje bus paskirtas 
lietuvis vyskupas. 

Tarp tų kunigų, kurie pasirašė kontramemoran-
dumą, buvo dar kun. J. Stankevičius, kurie tuo metu 
gyveno Vilniuje, bet priklausė Seinų vyskupijai. Tuo
met prel. Michalkevičius, negalėdamas jo nubausti, 
parašė Seinų vyskupijos valdytojui prel. M. Dabrilai 
raštą, prašydamas kun. J. Stankevičių nubausti. Prel. 

M. Dabrila kun. J . Stankevičių ne tik nenubaudė, bet 
dar pagyrė. Prel. Michalkevičiui parašė ilgą laišką, 
kuriame išdėstė ir Seinų vyskupijos kunigų nusista
tymą Vilniaus klausimu. Čia paimsiu iš to laiško vie
ną ištraukėlę. Toje ištraukėlėje prel. Dabrila taip rašo: 

„Kad lenkai geidžia laisvės ir eina prie jos, niekas 
lietuvių j iems to nepeikia, juo labiau, kad toks geidi
mas yra vertas pagirti; bet lenkai, taip geisdami sau 
laisvės, kurią iki šiol dar nėra pilnai įsigiję, jau gei
džia atimti iš lietuvių laisvę ir pagrobti ją į savo ne
prašytą globą. 

Lenkų memorandumą, paremtą klaidingais fak
tais, pasirašė lenkų dvarininkai. Dvarininkai kursty
tojai galėjo tai padaryti. Bet šviesiausias Tėvas, Vys
kupijos Valdytojas, dvasiškas ganytojas lietuvių ir 
lenkų Tėvas kaip galėjo nedrebančia ranka, dėti savo 
parašą reikalaudamas Lietuvą priskirti prie lenkų 
karalystes. Kas šviesiai Galingą Prelatą tam įgaliojo? 
Ar lietuviai to praše° Juk kaip kiekvienas paukštelis, 
taip ir lietuviai geidžia laisves ir trokšta liuosybės". Ta 
laiško iš trauka paimta iš dr. Juozo Vaišnoros knygos 
..Jurgio Matulaičio kelias į Vilniaus vyskupo sostą", 
psl. 10 

Prel. Michalkevičiaus pasielgimas lietuvių kunigų 
atžvilgiu buvo netaktiškas ir jo pasirinktas kelias 
prieš lietuvius buvo klaidingas. 

Iš pradžių Sv. Sostas lenkų informacijomis pa
tikėjo, bet vėliau įsitikino, kad Vilniaus krašte gyvena 
ne viena, o dvi tautybės — lietuvių ir lenkų. (B d.) 
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LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LF narių suvažiavimas įvy
ko balandžio 18 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Suvažiavimą 
atidarė Algirdas Ostis, Tary
bos pirmininkas. pabrėž
damas, jog fondo įstatai nuro
do, kad suvažiavimai turi būti 
daromi kas metai, duodant 
galimybę aukotojams pasisa
kyti jiems rūpimais klausi
mais. 

Kun. A. Paliokui negalint 
dalyvauti, maldą prieš susi
rinkimą kalbėjo Vaclovas 
Momkus. Mirusių pagerbi
mui, žvakę uždegė Edmundas 
Korzonas, o mirusiųjų pa
vardes perskaitė Ramoną 
Steponavičiūtė. 1997 metų 
laikotarpyje mirė 105 LF na
riai. Mirusiųjų pagerbimui po 
pavardžių išvardinimo pagie
dota „Marija, Marija" giesmė. 

Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo pakviesti šie asmenys: 
Stasys Baras, Vytautas Ka-
mantas, Vytautas Narutis, o 
sekretoriauti — Aldona 
Šmulkštienė. 

Statys Baras pakvietė ge
neralinį Lietuvos konsulą Či
kagoje Giedrių Apuoką, kad 
prabiltų į susirinkusius. Kon
sulas pasidžiaugė, galįs daly
vauti LF suvažiavime ir 
linkėjo sėkmės dirbti lietu
vybės gerovei, skiriant gautus 
procentus Lietuvos ir išeivijos 
kultūrinei veiklai. Ši dirva 
yra labai plati ir LF savo 
uždavinį atlieka labai gerai. 

Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza pa
sidžiaugė, kad gali šiame su
važiavime dalyvauti, nes jis 
yra gerai susipažinęs su fondo 
darbais, linkėjo tęsti šį darbą 
dar daug metų ir sukaupti 
dar didesnį kapitalą, kad ga
lėtų. ; paremti Lietuvos ir 
išeivijos kultūrines įstaigas, 
mokslą einantį jaunimą, o 
svarbiausiai — išeivijoje esan
čias lituanistines mokyklas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Vytautas 
Kamantas dėkojo LF tarybai, 
valdybai ir kitiems šio fondo 
kapitalo tvarkytojams, o la
biausiai asmenims, kurie 
sudėjo pinigus, kad lietuvybė 
išeivijoje gyvuotų dar daug 
metų. Prašė fondo, kad jis 
daugiau skirtų pinigų Vasa
rio 16 gimnazijos išlaikymui, 
nes iš jos mokinių išauga 
daug gerų darbuotojų lietuvy
bei. Taip pat prašė pinigų 
kitų lietuviškų mokyklų, 
esančių Rusijos plotuose, iš
laikymui. 

JAV Krašto Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirminin

kė Regina Narušienė taip pat 
dėkojo fondo tvarkytojams ir 
tautiečiams, sunešusiems pi
nigus šiam fondui, kad galėtų 
paremti lietuvišką veikimą 
išeivijoje. 

Sveikinimus raštu atsiuntė 
dr. Jonas Račkauskas, ALTo 
pirmininkas; Algis Vedeckas, 
Tautos fondo vardu ir Jurgis 
Janušaitis iš Daytona Beach, 
FL. 

Praėjusių metų suvažia
vimo protokolą perskaitė Al
dona Šmulkštienė. Protokolas 
buvo priimtas su mažais pa
taisymais. 

Kiek ilgiau užtruko dr. Pet
ro Kisieliaus pasiūlymas pa
keisti darbotvarkę ir sudaryti 
įgaliojimų peržiūrėjimo komi
siją. Jam sutikus šį reikalą 
vėliau svarstyti, darbotvarkė 
buvo patvirtinta ir tęsiamas 
suvažiavimas. 

Spaudos komisiją sudarė: 
Juozas Končius, Aldona Jur
kutė, Antanas Paužuolis ir 
Ed. Šulaitis. Suvažiavimo fo
tografas buvo V. Jasinevičius. 

Buvo sudarytos ir kitos ko
misijos: registracijos, manda
tų, nominacijų, balsų skaičia
vimo ir nutarimų. 

Sudarius komisijas, prieita 
prie Lietuvių fondo veiklos 
pranešimų. Pirmasis kalbėjo 
tarybos pirm. Algirdas Ostis, 
pranešdamas, kad LF yra ge
roj finansinėj padėty, yra ad
ministruojamas ir tvarkomas 
pagal JAV ir apskritai Vakarų 
pasaulyje priimtais verslo 
principais, laikantis Illinois ir 
federalinių įstatymų. Lietuvių 
fondo darbuotojai susideda iš 
savanorių, kurie negauna jo
kio atlyginimo, bet aukoja 
savo laiką ir net pinigus LF 
tvarkymui. Jis pabrėžė, kad 
LF nėra vieno asmens tvarko
ma įstaiga. Yra aktyvi taryba, 
valdyba, įvairios komisijos ir 
daug savanorių, kurie, reika
lui esant, ateina į talką, ne
gaudami jokio atlyginimo. 

Povilas Kilius, valdybos pir
mininkas, pasidžiaugė, kad 
LF gyvuoja jau 36 metus ir 
dėkojo visiems fondo darbuo
tojams, ypač aukotojams, už 
nepailstamą darbą, ne tik kū
rimui, bet ir lietuvybės išlai
kymui, gyvenant išeivijoje. Tai 
didelis mūsų visų pasiaukoji
mas. Jis pranešė, kad per 
1997 metus LF paaugo 56 
naujais nariais su 217,806 do
lerių kapitalu. Šiuo metu tu
rime 6,955 narius su 8.9 mln. 
kapitalo. Norime pasiekti 10 
mln., ir tik su mūsų ir lietuvių 
visuomenės pastangomis pasi-
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seks pasiekti ar peržengti šią 
sumą. Lietuvybės išlaikymui 
jau paskirta per 6 mln. dole
rių, o 1997 metams paskirta 
rekordinė 600,000 dol. suma. 
Iš šių skaičių matome, kad LF 
yra labai reikalingas, todėl tu
rime stengtis įtraukti daugiau 
aukotojų, nes lietuviškos veik
los išlaikymui reikalinga skir
ti kur kas daugiau lėšų, negu 
LF pajėgia paskirti. Povilas 
Kilius dėkojo visiems, prisi
dėjusiems prie LF veikimo ir 
aukotojams, nes be jų įnašų 
nebūtų ir LF. 

Apie LF piniginį stovį pra
nešė Saulius Čyvas, einąs šios 
komisijos pirmininko parei
gas. Pagrindinio kapitalo prie
žiūra yra LF finansų ko-
misijos vienintelis tikslas. 
Kaip įstatuose nurodyta, LF 
finansų komisija studijuoja ir 
teikia pasiūlymus, kaip sau
giai ir pelningai investuoti 
Lietuvių fondui suaukotą ka
pitalą ir kitą turtą. Lietuvių 
fondo finansinė veikla ir in
vestavimas atnešė labai gerų 
rezultatų. Didžiausia turimo 
kapitalo dalis yra korporacijų 
akcijos. Kiti investavimai bei 
pastovus turtas yra Lietuvių 
fondo valdybos ir finansų 
komisijos tvarkomi, būtent, 
ūkis, žemė ir namai. Finansų 
komisijon, be Sauliaus Čyvo, 
įeina dr. Gediminas Balukas, 
Stasys Baras, Rūta Staniu
lienė ir Arvydas Tamulis. 
Komisijos pirm. dėkojo ben
dradarbiams, tarybai ir val
dybai už gražų bendradarbia
vimą, kad aukotojų sudėti 
pinigai atnešė geras pajamas, 
kas įgalino atlikti daug nu
matytų darbų. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. Antanas Razma pri
statė suglaustus skirstymo 
duomenis, nurodydamas, kam 
buvo paskirstyta 600,000 dol. 
1997 m. pelno suma. Smulki 
4 puslapių apyskaita buvo LF 
nariams išsiųsta 1997 m. ru
denį, o kas norėjo, galėjo ją 
gauti suvažiavime. Pelnas 
buvo paskirstytas taip: Švie
timui, kultūriniams reika
lams, mokslui, visuomeni
niams reikalams ir studentų 
stipendijoms. Dr. Antanas 
Razma baigdamas pelno 
skirstymo pristatymą, dėkojo 
skirstymo ir stipendijų pa-
komisijos nariams, tarybai, 
valdybai ir visiems aukoju
siems brangias laisvalaikio 
valandas atliekant šių metų 
sudėtingą Lietuvių fondo pel
no skirstymo darbą. 

Dr. Gediminas Balukas, ei
nąs meno globos komisijos 
pirm. pareigas, susirinku
siems pristatė sąrašą, kas 
buvo nuveikta per 1997 me
tus. Didžiausias meno komisi
jos rūpestis sutvarkyti Prano 
Domšaičio meninį palikimą, 
perkeliant jį į Klaipėdos meno 
galeriją. Dėkojo meno pata
rėjams ir kitiems fondo na
riams už pagalbą. 

Vaclovas Momkus pristatė 
lėšų ir palikimų komisijos dar
bus, o Įstatų komisijos pirm. 
Vytenis Kirvelaitis patarė su
važiavimui apie įstatų per
žiūrėjimą ir nutarimą pakei
timų nesiūlyti. 

Pijus Stončius, einąs Kont
rolės komisijos pirm. pareigas, 
pranešė, kad visos knygos ve
damos labai gerai ir dėkojo R. 
Kronui ir Daliai Puškorienei, 

komisijos nariams, už dalyva
vimą knygų tikrinime. 

Vytenis Kirvelaitis, registra
cijos ir mandatų komisijų pir
mininkas, pranešė, kad suva
žiavime dalyvauja 106 nariai 
su turinčiais teise balsavimui 
— 9,839 balsais. 

Patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma pranešė, kad 
iš Lietuvos švietimo bei kul
tūros reikalams skirto kapita
lo jau išmokėta 835,949 dol. 
Patikėtinių taryba, kurią su
daro LF tarybos nariai, buvo 
Lietuvių fondo narių patvir
tinta, kai 1990 m. Lietuvai at
gavus nepriklausomybe per 
du kartus buvo nutarta skirti 
iš viso 1,150,212 dol. LF kapi
talo atsikuriančios valstybės 
švietimo, mokslo ir kultū
rinius reikalus paremti. Dau
gumas projektų jau įvykdyti, 
tik didžiausias — M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus tobu
linimas dar neįvykdytas ir 
jam dar neišmokėta 250,000 
dol. 

LF Garbės komiteto (kurį 
sudaro visi buvę LF tarybos 
pirmininkai) pirm. dr. Jonas 
Valaitis pranešė, kad šis ko
mitetas sudaro nominacijų 
komisiją, į kurią 1998 m. įeina 
dr. Jonas Valaitis, dr. Kazys 
Ambrozaitis ir dr. Antanas 
Razma. Pagal fondo įstatus 
kasmet turi būti renkami 6 ta
rybos nariai. Nominacijų ko
misijos buvo pasiūlyti šie as
menys: St. Baras, S. Čyvas 
Vyt. Kamantas, dr. Ferd. 
Kaunas, dr. Vyt. Narutis ir 
Arv. Tamulis. Suvažiavimas 
nominavo S. Kuprį ir V. 
Maciūną. Suskaičiavus bal
sus, Balsų skaičiavimo komi
sijos pirm. dr. K Ambrozaitis 

pranešė, kad į tarybą buvo 
perrinkti Vyt. Narutis, Arv. 
Tamulis, St. Baras, S. Čyvas, 
Ferd. Kaunas ir Vyt. Kaman
tas. 

Tuo pačiu metu taip pat 
buvo išrinkta ir kontrolės 
komisija. Neatsiradus nau
jiems kandidatams, tapo per
rinkti R. Kronas, P. Stončius 
ir Dalia Puškorienė. 

Dr. Petrui Kisieliui pa
siūlius, buvo išrinkta trijų 
narių komisija išdiskutuoti 
LF narių įgaliojimų reikalą ir 
pateikti siūlymus LF tarybai 
ir jos Įstatų komisijai. Kandi
datai į šią komisiją buvo Pra
nas Jurkus, Vytautas Ma
ciūnas, Bronius Nainys ir 
Viktoras Naudžius. Išrinkti: 
Pr. Jurkus, Br. Nainys ir V. 
Naudžius. 

Pirmininkaujančiam prista
čius klausimą, ką daryti su 
balsavimo ir įgaliojimų lape
liais, susirinkusieji vienbal
siai nutarė, kad juos reikia 
tuojau sunaikinti. Tas ir buvo 
padaryta Balsų skaičiavimo 
komisijos narių. 

Pranešimus iš kitų vietovių 
padarė: Dalia Puškorienė — 
Clevelandas ir V. Maciūnas 
— iš Atlanto pakraščių rajo
no. 

Įvairių nutarimų suformu
lavimui buvo įgaliotas dr. 
Ged". Balukas. Nutarimai bus 
paskelbti vėliau, nes jie tu
rėjo būti pataisyti. 

Galiausiai prieita prie klau
simų ir pasiūlymų. Pasisakė: 
A. Paužuolis, J. Vaznelis, dr. 
P. Kisielius, Vyt. Zalatorius, 
R. Narušienė, dr. Rimkus, 
Vyt. Jasinevičius ir dar kele
tas kitų asmenų. Buvo iškelta 
nemaža klausimų, kurie ri

šosi su įgaliojimais, pelno skir
stymu ir kitais klausimais dėl 
Lietuvių fondo veiklos. Į klau
simus atsakė įvairių komisijų 
pirmininkai arba tarybos ir 
valdybos nariai. 

Išdiskutavus visus klausi
mus, susirinkimo dalyviams 
pasiūlius, tarybos pirmininkas 

Algirdas Ostis uždarė Lie
tuvių fondo narių suva
žiavimą ir pakvietė pasisve
čiavimui į Bočių menę. 

LF narių suvažiavimas pra
ėjo labai sėkmingai. 

Ant. Paužuolis 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais 

keliauti su mumis! 
Specialios bilietų kainos į sporto ir dainų šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais į 

Lietuvą iš įvairių JAV miestų. 
* * * 

Penkios grupinės kelionės į Lietuvą ir kitas Pabaltijo šalia. 
* * * 

Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas ir 
dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 

* * * 
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Taip pat 

turime specialias kainas skrydžiams į Vilnių iš kitų JAV 
miestų. 

* * * 
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 
pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Turime bilietus į Dainų ir šokių šventės renginius 

Vilniuje. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

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

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 
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Druskininkai 
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Jonava 
Joniškis 
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Kaluvakija 
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Kaunas 
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Kėdainiai 

Kelmė 
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Krekenava 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
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Palanga 
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Pasvalys 
Plungė 
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Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Šakiai 

Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 

Širvintos 
Skuodas 

Švenčionėliai 
Švenčionys 

Tauragė 
Telšiai 
Trakai 

Ukmergė 
Utena 

Varėna 
Vilkaviškis 

Vilnius 
Zarasai 
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Kiekvienas, kuris skis pinigus iš JAV į Lietuvą ar kitas Rytu Europos šalis, nuo 
1998 m. balandžio 6 iki gegužės 17 dienos, naudodamasis VVestern Union 
paslaugomis automatiškai dalyvauja loterijoje, kurių pavardės pateks į laimingųjų 
sąrašą laimės mažiausiai 10,000 dol. ir gaus progą spirti kamuolį i taikini. Kas 
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Prize wiH be awarded for 25 years in amount of $40,000 annually. No transaction necessary. 

Open to US and Canadian residents (18 or okier). Void in Province of Quebec and vvnere prohibited. 
For officiai rules by vvbkh entrants are bound, send a SASE to: Rules, PO Box 4436, Blair, NE 68009-4436. 

Valid Aprfl 6,1998, through May 17,1998. Sponsored by VVestern Union Financial Services, Ine, Paramos, N). 
©1998 VVestern Union Financial Services, Inc. 
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TIESUS ŽVILGSNIS Į PRAEITIES KREIVES 

Jau vien todėl, kad jose žvel
giama į praeitį iš istorinės 
perspektyvos ir „ipso fakto" at
laidžiau, visokių linksmų da
lykėlių pasitaiko atsiminimų 
knygose. Taip, sakysim, pra
linksmino mane nelaukta de
talė vieno Kanados pasiunti
nio Maskvoje (pavardė užsi
miršo), pastraipėlė, kurioj jis 
prisimena, kad turėdavęs ne 
kartą maklint į TSRS užsienio 
reikalų ministeriją ir aiškintis 
komunistinėms bonzoms, ko
dėl jo kraštas toleruoja viso
kių „atplaišų" provokatoriškas 
manifestacijas prieš Sov. Są
jungą, pasireiškiančias tiek 
laiškų redakcijom forma, tiek 
susirinkimų rezoliucijomis 
valdžios pareigūnams ar 
Jungtinių Tautų organizacijai. 

Bematant prieš akis stojos 
paburkę tarybiniai latravei-
dtiai ir visas situacijos ko
miškumas, kadangi mes, at
plaišos, buvom jau seniai nu
rašę šį ritualą į nuostolius, 
kaip beprasmį juokų darbą". 
Jei ko širdyje pasigesdavom, 
tai platesnio masto informavi-
CįtOBoStimtaučių apie velionės 
Lietuvos, buvusios lygiateisės 
Tautų sąjungos narės bei 
pažangios, demokratinės, san
taiką gerbiančios valstybės, 
dygliuotą kelią nepriklauso
mybės laike is. Tame bare mus 
aiškiai lenke kitos mažumos. 

Vengrų išeivių pastangomis 
išleista prof. Stephen Sisa 
knyga — „The Spirit of Hun-
gary. A. Panorama of Hunga-
rian History and Culture", 
(Moristown, New Jersey, Vis
ta Books), buvo pasiekusi 
1995 metai savo trečiąją laidą. 
1980 m. dešimtmečio pra
džioje estai buvo tėškę savąją 
„Estonia" — nepriklausomy
bės laikotarpio istoriją anglų 
kalba. Vienu metu atrodė, kad 
ir lietuviai suskas išleisti pa
našaus pobūdžio kolektyvinį 
leidinį, bet j is nepasirodė. Jo 
vietoj susilaukėm esejistikos 
rinkinio vardu „Mind Against 
the Wall" (1983), kuriame bu
vo baisėjamasi okupanto vyk
domu tautos dvasiniu žalo
jimu. 

Leistina spėlioti, kad būta 
kelių priežasčių, atbaidžiusių 
mūsų intelektualus nuo tokio 
sumanymo. Pirmąja, ir turbūt 
svarbiausiąja, buvo toji, kad 
mūsų šviesuoliams atrodė 
pragmatiškesnių ir aktuales
niu siekiu paruošti svetim
taučiui skaitytojui enciklope
diją apie mūsų kraštą anglų 
kalba. Antra vertus, toji ne
priklausomybės dienų praeitis 
buvo pernelyg artima mums 
patiems, ir galinti įskelti ki
birkštis įvairioms kontroversi
joms. Toli gražu neįdomiom 
jau ir taip nusvetimėjančiam 
jaunimui. 

Kitaip pažvelgė į šią prob
lemą amerikietis istorikas Al
fredas E. Senn'as. 

Įsigijęs doktoratą Columbia 
universitete iš Europos istori
jos ir kurį laiką profesoriavęs 
JAV, Vokietijos ir Šveicarijos 
universitetuose, jisai susido
mėjo XX amžiaus Lietuvos is
torija. Įėjo į sąlytį su mūsų 

VYTAUTAS A JONYNAS 

išeivija, jos iškiliaisiais, gyvai
siais liudininkais ir parašė du 
svarius veikalus šio žemyno 
skaitytojams: „The Emergence 
of Modern Lithuania" (1959) ir 
„The Great Powers, Lithuania 
and the Vilna Question" 
(1966). Nors tie veikalai nesu
silaukė, kiek prisimenu, 
ypatingesnio susidomėjimo iš
eivijos tarpe, jie nesukėlė ir 
pasikarščiavimų, galėjusių 
įskaudinti jauną mokslininką. 
Dėstydamas nuo 1966 metų 
Madison-Wisconsin universi
tete, A. E. Sennas ir toliau 
domėjosi Lietuva bei lietu
viais. (Paskutinė jo knyga 
analizavo Gorbačiovo kelionės 
nesėkmę Lietuvoj.) 

Laimingu sutapimu, į tą pa
tį Madison-Wisconsin univer
sitetą atvyko stažuotis, kul
tūrinių mainų tarp JAV ir 
TSRS dėka, 1980 m. dešimt
mečio pradžioje jaunas Lietu
vos istorikas — Alfonsas Ei
dintas, kuriam pavyko čia 
užsibūti kiek ilgėliau; apie 
aštuonetą mėnesių. Netrukus, 
1986 m., tan pačian universi
tetan atvyko pagilinti žinių ir 
kitas jaunas mokslininkas — 
Vytautas Žalys. Sunku atspė
ti, kokiu paskatų buvo jiems 
A. E. Senn atliktieji darbai, 
bet įtikėtina, kad pažintis su 
profesorium yra turėjusi tei
giamos įtakos ir paspartinusi 
užsienyje aptiktos dokumen
tinės žaliavos apvaldymą. 
Bent jie patys prisipažįsta, 
kad kaip tik čia, Madison-
Wisconsin universitete, jiems 
kilusi mintis parašyti veikalą 
anglų kalba apie nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos ke
lią. 

Tą sumanymą pavyko jiems 
įgyvendinti 1997 metais vei
kalo „Lithuania in European 
Politics" pavidalu, pasitelkus į 
talką tą patį prof. A. E. Senn 
ir Amerikos lietuvį Edvardą 
Tuskenį, tarp kitko, irgi stu
dijavusį tame universitete 
1989 metais, vėliau dirbusį 
žurnalistinį darbą Radio Free 
Europe/Radio Liberty radio
fonuose, šiuo metu tarnau
jantį Lietuvos pasiuntinybėj 
Washingtone. 

Kaip papildomoji antraštė 
patikslina, knygos turinį su
daro Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpio (1918-1940) 
istorinė apybraiža. Ji susideda 
iš šešių skyrių. Keturių auto
rium yra Alfonsas Eidintas. 
Likusių dviejų — Vytautas 
Žalys, nors faktiškai puslapių 
skaičiumi jie apylygiai. Sti
liaus atžvilgiu jie vienodai pa
trauklūs, sklandus ir lakūs, 
nors V. Žalio užduotis kur kas 
nedėkingesnė, kadangi jam 
tenka atkurti mūsų santykių 
su kaimynais narpliavas, mū
sų diplomatijos laimėjimus ir 
nesėkmes, Vilniaus ir Klai
pėdos bylų istoriją. Nors Ei
dintui irgi prireikia pakomen
tuoti priešų vylių atgarsius 
krašte, jo „įvykinę" istoriją 
(histoire evenementielle) pa
gyvina krašto ekonominės, so
cialinės bei kultūrinės pa
žangos piešinukai. Tenka pri
pažinti, kad abu istorikai yra 
pasigėrėtinai išstudijavę apra
šomųjų laikmečių foną. Vyt. 
Žalys, išnaršydamas archy
vuose dūlėjusią medžiagą, o 
Alf. Eidintas, pasirinkdamas 
sau paruošiamojo darbo praty
bomis buvusių Lietuvos prezi
dentų biografines apybraižas: 
Alf. Eidintas. „Lietuvos Res
publikos prezidentai". Kau
nas, Šviesa, 1991; Alf. Eidin
tas „Aleksandras Stulginskis 

— Gulago kalinys". Vilnius, 
Mokslas, 1995. 

Alfredas E. Senn'as, savo 
ruožtu, aprūpina leidinį dviem 
— įvado ir atsklandos (After-
word) — tekstais, nors pagal 
visas žaidimo taisykles pra

tarmę privalėjo parengt i E. 
Tuskenis. Ti tul iniam puslapy 
jis minimas kaipo leidinio re
daktorius, bet kuo pasireiškia 
tas jo „editing", skai tytojams 
neaišku. 

Spėjama, jis bus atl ikęs lie
tuviškųjų tekstų vert imą į 
anglų kalbą. Manding, j is be 
priekaištų. Matomai, ta ip pat 
jo pastangomis a ts i rado kny
gos priedai, su te ik iantys leidi
niui almanacho-žinyno prie-
kvapį. Tai visų buvusių vy
riausybių sudėties lentelė, žy
mesnių ankstyvosios Lietuvos 
istorinių datų sąvadas ir XX 
amžiaus įvykių chronologija. 
Sunkiau atspėti , a r Edv. Tus
kenis yra pat ikr inęs ir aprū
pinęs anotacijomis visų trijų 
autorių bibliografijas, lydin
čias kiekvieną skyrių. Jo s kar
tais ilgokos, bet visumoj pa
sigėrėtinos, pvz., komentara i 
apie „Tautos valią", psl. 219). 

Atvirai ka lbant , leidinyje 
esama dalykų, kur ie pagal šio 
kontinento papročius ne visai 
ortodoksiški. Mat ne vien lei
dinio redaktoriui pr iklauso pa
reiga tar t i p r a t a r m ė s žodį, 
j am tenka ta ip pa t atskleist i 
tame įvade, kuo leidinys pra
turt ina istoriografiją, kuo pa
pildo pirmtakų darbus , a r 
kaip sėkmingai j is įveikia jų 
klastotes. Nemažiau svarbiu 
dalyku yra redaktor iaus nuo
roda, kokiai auditorijai skiria
mas veikalas a r snobinei, sek-
tantinei, akademinei , a r pla
čiajai skaitytojų masei? Gal 
todėl, kad šiuo atveju įvado 
autoriumi yra prof. A. E. Sen
nas ir jis pasidrovėjo tapš-
notis sau per petį, visi šie rei
kalai skaitytojui nepaaiški
nami. Pas i tenkinama vien pa
reiškimu, kad Eidinto-Žalio 
esejistika sudarančios svarų 
įnašą ne vien į Lietuvos isto
riografiją anglų kalba, bet 
aplamai į šio k raš to istoriogra
fiją bet kur ia kalba . Pr ipa
žįstama, kad „tolygaus veikalo 
nėra buvę". 

Paiškinama, kad, sovietams 
valdant Lietuvą, tenykščių is
torikų darbai turėję persikošti 
per tankų filtrą ir trafaretą, 
negailestingai varž ius ius žo
džio laisvę. O išeivių istori
kams ir svet imtaučiams ty
rinėtojams nebuvę prieinami 
istoriniai šal t iniai , būt ini to
kio analitinio pobūdžio veika
lui. Nemažiau a t sa rg ia i pra
sitariama ir apie knygos ad
resatą — skaitytojų grupę, 
kurią siekiame sudomint i šia 
studija: „Pamokos, kur ių gali
ma pasimokyti iš tokios t rum
pos istorijos, pr ik lausys nuo 
to, ko sieks skai tytojas: isto
rinės situacijos gali pas ikar to
ti savo s t ruk tūra , bet ne de
talėse" (p. 8). 

Neužginčijamai e s ama tie
sos šiuose žodžiuose. J u k yra 
aksioma, kad kiekviena ka r t a 
interpretuoja praeitį savaip, 
pasisavindama iš jos ta i , kas 
jai naudinga. Poetas Pau l Va-
lery yra aptaręs tą reiškinį 
dar negailestingiau: „Istorija 
pateisina bile ką. J ' n a i visu
moj radikaliai nieko nemoko, 
nes joje telpa viskas, ir ji pa
tenkina bet kokias užgaidas" 
(„Regards sur le monde ac-
tuel"). 

Jeigu taip, tai kokių lūkes
čių, pasiklauskim, gali turėt i 
išeivis, pažinęs bekrašt į šio 
žemyno žmonių a tskirumą, at-
siskleisdamas Eidinto-Žalio 
veikalą. Nelengva juos at
spėti, bet, sakykim, pagrindi
niais galėtų būt i , kad ji būtų 
nenuobodi, nestokojanti įtam
pos ir objektyvi. Nešališka. 
Tuo nešališkumu supran tan t , 
kad joje nebūtų tyčiojamasi iš 
mūsų tautos , ka l t inan t ją 
nebūtom nuodėmėm, bet taip 
pat neįpuolama į patr iot inę 
retoriką, tuščiakalbystę už-

Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai. Tarp savęs jie yra pus
broliai ir pusseseres. Visi aštuoni turi tą pačią močiutę Birutę Butkienę, o 
senelis, Povilas Butkys yra miręs. Trys šių vaikučių yra O. ir V. Mikuckių 
anūkai, 3 — M. ir A. Kiršonių, du J. ir A. Giedrimų. 

glostant praeities skaudulius. 
Kaip bebūtų, juk yra dalykų, 
kuriais t au t a didžiavosi tada, 
ir didžiuosis turbūt iki pasau
lio pabaigos. Tai mūsų sava
norių kareivėlių ryžtas ir 
auka, žemės reforma, autori
tetinio Smetonos režimo libe
ralizmas, taurus žydų mažu
mos t raktavimas, drąsa iškelti 
bylą Neumanui ir Von Saas-
s'ui, ta i lenkų kariuomenes in
ternavimas. Visi jie šioj kny
goj minimi, o tai nėra dalykai, 
apie kuriuos užsimena svetim
taučių raštija. Faktiškai teko 
aptikt joje vos vieną palankų 
atsiliepimą, būtent apie sai
kingąją mūsų žemės reformą. 
Tiesa, retkarčiais senesniuose 
leidiniuose būdavo galima ras
ti veikiau teigiamų atsiliepi
mų apie lietuvių elgesį su žy
dais. Sakysim tokioj prieška
rinėje " „Jewish Encyclopedia" 
(bet ne „Encyclopedia Judai -
ca"). 

Svarbia leidinio ypatybe yra 
ne vien tai, kad ne vienas tų 
faktų nėra praganomas „Li
thuan ia in European politics" 
leidinyje, bet kad apie juos 
pasisakoma nuosaikiai, be 
džiūgavimo, be kruopelytės 
ironijos, neretai pažeriant 
žiupsnį svarios statistikos. 
Ant ra vertus, nebandoma už
slėpti a r užglostyti ir dėmių 
toje praeityje, a r tai būtų Ge
ležinio vilko teroristai, ar be
saikis karininkijos lepinimas, 
ar šleiva-kreiva diletanto Vol
demaro užsienio politika. 

Nors prof. A. E. Sennas pa
reiškia, kad „Lithuania in Eu
ropean Politics" esanti trumpa 
knyga, tenka pripažinti, kad 
tai pažymėtinai t ankaus audi
nio veikalas. Ne vien jame ap-
t inkam tokius dalykus, kaip 
peoviakų sąmokslą, Vatikano 
akibrokštą, pripažįstant Vil
nių Lenkijai. Suvalkijos ūki
ninkų sukilimą, bet ir apokri
finę Voldemaro-Pilsudskio san
kirtą' Ženevoj, Lietuvos krep
šininkų pergalę arba „žąsų pa
sus" — krizės situaciją, kai 
valdininkija buvo verčiama 
šveisti niekaip neįsiūlomą 
užsienyje žąsieną. Kone kas 
a n t r a m puslapyje sumirga 
kokia atodanga, tik skubėk 
žymėtis! Ir kaip paaiškėja, pa
s i t ikr inus bibliografijoj, nė 
vienas tų dalykų nėra prama
nu. Kiekvienas tų faktų-
faktelių yra cituojamas iš pati
kimų šaltinių. „Tenka ste
bėtis, kaip sugebėjo Alf. Eidin
tas ir Vyt. Žalys išlesioti visus 
tuos šaltiniui ir paskui ele
gant iškai , paprastai, ne pe
dant iškai , ne profesoriškai, 
be jokių nuslydimų į kavolines 
istoriofilosofines miglas, per
teikti tą informaciją skaityto
jui . Aiškiai ir suprantamai . 

Didžiausią nuostabą tačiau 
sukelia atodangų gausa. Tą 
įspūdį galima būtų paaiškinti 
dvejaip. Mūsų pačių atminties 
nusilpnėjimu, ar aplamai ne
išmanymu. Bet taip pat auto
rių pastangoms viską iš
šniukštinėti pastovumu ir 
stiprumu. Kadangi knygos 
įvade nepasakoma, kuo apta
riamas veikalas praturtina 
anksčiau turėtas žinias apie 
mūsų praeitį, skaitytojui ati
tenka rūpestis pasitikrint 
pačiam, ar nėra praleisti kitų 
istorikų veikalai ta pačia te
ma. 

Tai nesudėtinga, bet nuobo
di operacija, kadangi nėra lei
diny vienos bibliografinių nuo
rodų suvestinės ir tenka 
dilbčioti į skyrių pabaigas. 
Užsimiršta buvo tarp kitko. 
parūpinti ir vartojamų su
trumpinimų lentelę. 

Džiugu konstatuoti, kad šis 
pusiau detektyvinis pratimėlis 
neatskleidžia rimtesnių pra
žangų istorikų etikai. Jau 
pačioj pradžioj cituojamas 
Prano Čepėno dvitomis „Nau
jųjų laikų Lietuvos istorija" 
(Chicago, Kazio Griniaus fon
das, 1977), galėjęs pasitarnau
ti modeliu. Šiaip veik visi ci
tuojami šaltiniai yra neseni ir 
pakankamai įvairūs, nors len
kiškų studijų nesimato. Ta 
prasme kaipo mokslinė kompi
liacija JLituania ir European 
Politics'' yra visai tvirta, auto
ritetinga ir įspūdinga. 

Pasisakant, kas galėtų būti 
knygos adresatu, atseit skai
tytoju, pasigviešiančiu iš jos 
daugiausia naudos, nuomonės 
gali būti labai skirtingos. Kur 
kas lengviau būtų nustatyti 
kategoriją žmonių, kuriai susi
pažint su knyga būtų visai 
nepatartina. Tai žmonės, ku
rie įžvalgiu Mark Twain pasi
sakymu „sendami ypatingai 
vaizdžiai prisimena dalykus, 
kurių niekad nėra buvę". Juos 
atmetus, visi kiti skaitytojai, o 
ypač išeivijos ir Lietuvos jau
nosios kartos, aptiks joje daug 
žinotinu dalykų. įgalinčių juos 
įveikti ne vieną priešų sklei
džiamą pramaną. 

(Bus daugiau) 

• Telšiai. Kovo 22 d. Tel
šiuose paminėta prelato Juozo 
Prunskio 90 metų amžiaus ir 
65 metų kunigystes sukaktis. 
Renginį organizavo LKMA 
Telšių skyrius. Šia proga kate
droje šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Telšių kunigų 
seminarijos rektorius dr. kun. 
A. Genutis. Teatro salėje kal
bėjo mons. K. Gaščiūnas, dr. 
A. Vasiliauskienė ir J. Buce-
vičiūte. Pabaigoje žodį tarė 
Telšių vyskupas Antanas Vai
čius. 

Kun. Jonas Kučingis 
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ŠVENTINIAI IR PROGINIAI 
PAMOKSLAI 

KAROLIS MILKOVAITIS 

J o n a s A. Kučinskas-Ku
čingis , „Švent in ia i ir progi
n ia i p a m o k s l a i " 284 pusla
pia i , LOGOS leidykla, Vil
n ius , 1998 m. 

Margoje lietuvių išeivių ap
linkoje sutinkame dvi pagrin
dines žmonių kategorijas: ne
paprastai daug, bet tyliai dir
bančius ir kitus — balsiai kal
bančius ir save giriančius, dir
bančiuosius visuomet pei
kiančius ir kritikuojančius, 
bet nuo pozityvaus darbo, 
dažniausiai dėl savo nesupra
timo, vis išsisukinėjančius. Jie 
visuomet nori būti paminėti, 
bet jų pavardžių aukotoju 
sąrašuose beveik niekad nera
si. 

Žinoma, pastarieji dėl savo 
lankstumo visuomenės akyse 
yra daug populiaresni. Bet 
kas būtų iš mūsų čionykščio 
kultūrinio bei dvasinio gyveni
mo, jei jis prasidėtų ir baigtųsi 
tų asmenų siaura apimtimi, 
nes jie iš to dvasinio menku
mo orbitos neišsiveržia. Jie 
nei kaimynui, nei tautai nau
dos neatneša. 

Laimė, kad turime ir dva
sios didžiūnų. Yra negausi 
grupe žmonių, kurie tylomis 
žmonėse sėja gėrio sėklą ir 
džiaugiasi, kai toji sėkla iš
dygsta, pavirsta pumpuru ir 
galiausiai tampa gyvenimo 
darželių bei pakelių gėlių žie
dais. Vienas šios negausios 
grupės didikų yra Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas emeritas, prelatas Jonas 
Kučinskas-Kučingis. Tai aukš
tos dvasinės šviesos eruditas. 
Šis žmogus kenčiančius pa
guodžia, nelaimingiems su
teikia vilties, silpnus su
stiprina. Neveltui sakoma: 
„Nykštuką gali pastatyti au
kščiausio kalno viršūnėje ir jis 
vis vien bus nykštukas, o 
milžiną pastatyk giliausios 
duobės dugne ir jis vis tiek 
bus milžinas". 

Garbusis prelatas neseniai 
iškilmingai šventė savo 60 
metų kunigystės sukaktį ir, 
manytum, kad savo užsipel
nytą poilsiavimo laiką pra
leidžia kuriame pajūrio pa-
plūdymyje ar kur nors ramios 
užuovėjos pensionate. Bet. 
atrodo, jis laikosi romėnu švie
suolio L.A. Seneca sampratom: 
„Tas, kas daro gera kitiems, 
didžiausią dovana suteikia 
pats sau". Todėl jis dažnai 
talkina ir patarnauja parapi
jos darbuose, bendrauja su 
parapijiečiais, lankosi tėvynė
je, aukoja, kuria... 

Prelatas Jonas A. Kučins
kas-Kučingis dalį daugelio 
metų savo pamokslų sudėjo į 
knygą ir pavadino ją ^Šven
tiniai ir proginiai pamokslai". 
Liturginėje kūryboje papras
tai nereikalaujama ir nesivai
koma literatūrinio meno plo
nybių, bet reikalaujama tie
sos, išreikštos sklandžia, įti
kinančia, visiems prieinama 
kalbos forma. Prel. J. Ku-
činsko-Kučingio pamoksluose 
ta liturginio mokslo dorybė 
apsčiai reiškiasi. Jo pamokslu 
tėkmė ištisai, lyg sraunus upe
lis, vietomis ramiai sau čiur
lena, kitur — ryžtingai Dievo 
mokslo bei tėvynės pavergėjo 
skleidžiamas netiesas šalina 

Knygoje yra 60 pamokslu, 
kurių apie šeštadalis progi
niai. Iš visų teka stipri Dievo 
ir tėvynes meiles srovė. Jo — 
katalikų kunigo -- pamokslai 
yra kūryba. prilygstantys 
aukščiausiems bažnytines bei 
tautinės dorovės idealams. 

Labai pabrėžtini ir įsidė
mėtini jo 1986 m. rugsėjo 8-
tosios proga pasakytame pa
moksle. Tautos šventes ir Ma

rijos gimimo vardu padiktuoti 
10 įsakymų. Jie galioja 
šiandien, kaip ir anuomet, ir 
todėl verti pakartoti: 

1. Neturėk kitos tėvynės, 
kaip tik mane vieną ir ne
mylėk kitos labiau už mane. 

2. Neminėk mano vardo be 
pagarbos, bet stenkis visur jį 
kelti, gerbti ir ginti. 

3. Prisimink mano tautines 
ir religines šventes, turėk dos
nią ranką ir karštą širdį man 
nelaimėje padėti. 

4. Gerbk tuos. kurie mano 
vardą iškėlė ir kelia, nors tie 
mano didieji sūnūs ir skirtųsi 
savo pažiūromis. 

5. Neužmiršk savyje ir ki
tuose lietuviškumo, nesišalink 
tautinio ir religinio darbo, 
nekraipyk savo pavardės ir 
nedarkyk mano kalbos. 

6. N'etepk nepadoriu elgesiu 
bei darbais savęs ir mano gero 
vardo. 

7. Nevok iš manęs mano 
vaikų, juos nutautindamas. 
Kalbėk su jais namuose lietu
viškai, išmokyk lietuviškai 
skaityti ir rašyti 

8. Nemeluok, kad esi kitoks, 
neišsižadėk savęs ir manęs 
prieš kitus, jiems pataikauda
mas 

9. Nesisavink netinkamų 
svetimų papročių ir nesakyk, 
kad jie tau labiau dera. negu 
manieji. 

10. Negeisk kitos tautybės 
žmonos, o pasirink iš mano 
dukrų, ir bukite abu ištikimi 
.man. nors svetur tektų ir akis 
užmerkti. 

„Šventinių ir proginių pa
mokslų" rinkinys yra tų tau
riųjų idealų lobynas! Jie yra 
kelrodis į krikščioniškųjų bei 
tautiškųjų vertybių aukšty
bes, t"del kiekvienam lietu
viui — nepaisant jo tikybinių 
įsitikinimų, vienodai naudin
gas skaityti. 

' Skaitytojai nebesu
lauks anksčiau buvus io itin 
populiaraus savaitraščio ..Pir
madienis', kadangi šio laik
raščio akcininkai sutarė nu
traukti jo leidybą. Buvusiojo 
vyriausiojo redaktoriaus Lino 
Medelio žodžiais, toliau leisti 
laikrašti nėra pinigu, todėl 
..akcininkai nu t a r ė , kad norą 
reikalo l)sti Į skolas" . 
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Veiykiškai pasipuošusi Laisves alėja Kaune. 
Nuotr. E l tos 

AMERICA7V 7 > ^ Z ^ ^BROAD, INC. 

cfjĮty; 
MAIN OFFICE 

(CL08ED ON SUNDAYS'. 

4801 W. PETERSON AVE., SUTTE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500. 

PAVA3AKLO JO^ŪNTCS 
Į 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 

Į Minskas 
i Vilnius 

Maskva 
St. Peterburgas 

ten ir atgal 
$695 
$750 
$750 
$745 
$715 
$655 
$675 

į vieną puse. 
$415 
$485 
$485 
$480 
$425 
$395 
$405 

O U T O F STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5316N.MILV/AUKEE 
AVE.. CHICAGO, EL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000 N.MILWAUKEE 
AVE.. CHICAGO. IL 60618. 

TEL. 773-489^999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE.. 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVE.. 

CHICAGO, R. 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 

TEL. 773-838-8888. 

5657S.HARLEMAVE., 
CHICAGO. R 60714. 

TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9509 N.MRWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

K A I L A I K A S T O K S B R A N G U S - V I S I R E N K A S I 

Telegroujr 
IŠ BET KUR IR BET KADA SKAMBINKITE 
! LIETUVĄ UŽ 45 CENTUS. 9.9 CENTAI 
UŽ MIN SKAMBUČIAMS JAV. 
iŠ KANADOS i LIETUVA 48 CENTAI. 
SU ATSTOVAIS SUSIKALBĖSITE 
LIETUVIŠKAI. ESAMI TELEGROUP 
KL'JENTAI, MALONĖKITE PASKAMBINTI 
ATSTOVAMS DĖL KAINU SUMAŽINIMO. 
C A L L B A C K S E R V I C E 

ATLA 
ExpressUorp. m 

LIETUVA 
773-434-79ff 
888-615-2148 

Veikta nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH AKCHEA ROAO, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEI. 708.8391000 

Šeiios pokvliu salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

Bordtmccfom V 
40 iki 60 svečių 

a t o i I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene ~ vyksta 

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

fili 

125 iki 17S svečių 

225 iki 550 svečių 

•i j i 

CLASSIFIED GUIDE 

IMI 

alls to LITHUANIA 
$0.47 per/min 

• your currant phoa* company, my day, 
lt»«WrMtefttWWOr14 

For ittformation call AOF International: 
1-800-449-0445 

Savininkas parduoda pa
jamų namą, 25 m. senumo, 
2 butų su įrengtu "base-
ment". Kaina $210,000. 
So.Hamlin St., Chicago. 
Tai. 77^-284-7251. Apžiū
rėjimui reikia pranešti dieną 
prieš. 

Burbank savininkas parduoda 
atnaujintą 2 a. namą su 4 mieg. 
2 voniom. Pagal užsakymus 
įruošta svajonių virtuvė. Būtina 
pamatyti. Kaina $139,900. 
Agentai gali atvesti kvalifikuotus 

pirkėjus. 3% sumokami po ga
lutinio pasirašymo (closing). 
Tel. 708-59&-3226. 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus, 
šiek tiek angliškai mokėti botų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir ketone apmokama. KaMoniĮB. tel 
510-420-8181. 

INCOMETAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
(Statymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRANAS G.MEILĖ, CPA 
4931 W. 95th St , 

OakLawn.IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulk) lietuvių centre, Lemont 

Tel. rastinė 706 424 4425 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyt. $355 [ mėn. + „security". 
Tai. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 8 1 . 

Išnuomojamas naujai 
jrengtas butelis rūsyje. 

$350 mėn. už viską. 
Tai. 773-776-3538. 

HOME &. COMMERC1AL BU1LDING PACKAGES 
conuinerized material pack*ges...ready for construction! 

Ali home designs are wood-framed, 
conventional construction Basic shHI 
price tncludes all framing materiais, 
exterior siding, roofing, viny! windows, 
extenor doors. garage doors and decking 
(2 bedroom home packages įtart at $8,795! F.O.B. Seattie, WA) 

We also ship building materiais and supplies for overseas custom 
home and apartment upgrades or remodels, and for commercial 
building and construction projects Builders / contractor inųuiries 
welcomed. Building materiais and supplies are eontainerized for 
safe and secare deKvery to your building site overseas. 

Call or write for information and price lists: 
Baltic International / CDK Construction Services, Ine 

P.O. Box 1008. VVoodinvilIe, VVA 98072 U.S.A. 
Tel: (425) 488-0817 / Fai: (425) 489-9678 

59< Ukraine 
19C Svveden 
56< Israel 
79< Moldova 
54< Russia 
38c Hungary 
29c Fmland 
23 c Germany 
39C Poland 
25c France 
27c Netherlands 
18c England (UK) 
34C Italy 
23C Australia 
19c Canada 
29C Austria 
47C Latvia 
49c Serbia 
27C Switzerland 
49C Yugoslavia 
42C Czech Repu bl i c 
26C Belgium 
Special low rates to Mexico 
& all other countries! 

Call Lithuania for onlv 5U/min 
Call anytime wi th Paul Schmidt's AAA World Callincl 
You pay No feesl No $3! No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance company! Paul vvorks only wtth first 
rate intemationai phone companiesl No catchl No gimmicksl 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout vvorrying about the time or the day they call. It's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - N o 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company! Dial into the low cost netv/ork via a free 800 access 
number. Calls go through regular first dass intemationai long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #89/ 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail answers leave your name and address. Your info pack wi l l be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them4 to call you! 
Ask for info pack 991! 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or write to: 
Paul Schmidt, 
AAA \Xtorld Calling Ine 
10105 E Via Unda 103. Suite 238 . 
Scottsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Phone: 602-66M 317 

IŠNUOMOJAMAS 
vyriškiui 

kambarys. 
Tel. 708-468-6097. 

VASAROS DARBAS 
STUDENTU1I 

Pasaulio lietuvių centras laiko 
studento padėti sutvarkyti finan
sines ir kompiuterių sistemas. Turi 
boti gerai susipažinęs su buhalterija 
ir k mpiuteriais. Kas domisi, prašau 
atsiųsti patyrimo ir mokslo apra
šymą (retume). Uthuanian WorW 
Center, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60438. 

Variem ssnsfrssetyįs, pusė bloko 
nuo Katedros aikštes, parduodamas 
2 aukite 5 kambarių butas. • bekono 
matosi Gedknino pifts. Del platesnes 
informacijos skambinti, Nelei Pau

tai. 773-247-3777. 

We»tche»ter priemiestyje 
(dviems asmenims) išnuomo
jamas butas pusrūsyje. Trys 
kambariai ir virtuvė. Kreiptis tel. 
(708) 531 -8089 po 6 vai. vakaro. 

Parduodama lietuvių 
enciklopedija 

(37 tomai), 
tai. 630-845-1547. 

ĮVAIRDS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicacjos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVashJngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

Tel. (706) 4244654 
(773)5814654 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS • 
T e l . 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

JKS CONSTRUCTION 
Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R Jankauskas, 

tel. 708-728-0208 
Nanny, bousekeeper llve-in. 

Best job and salary is yours if you 
love chiidren, ctean well and speak 

English. References needed. 
Call my office, tel. 630-466-7828 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfngs", „soffits". 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.B*wtl* T#. 690-241-1912 

AM8ER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „ptumbing* bei 

kiti namu remonto darbai. 
„Uceneed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1828 

HOME CARE LINKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 
RTVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėstmt parduoti, suremontuoti mrtm 

pigiai nupirkti automobili mūsų aikštelėje 
arba auto- varžytinėse Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą, ar komercine siuntą 
t Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

TeLTent-i-ese*. 
MOVINO 

Ilgametis profesionalus kraustymas 
prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGL INAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

RE/MM 
REMJORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' Nuosavybių įkainavimas veltu 
• Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

/ % - * m y KMIECIKREALTOR8 
yjamJKIfryi 7922S.PiaaM Rd. 
— ^ T V a t l . 4386 SArchar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės j Danute Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

SSS&L • : 
REALMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicefoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bua.77W»M100 
F«.77WaW997 Pagar 312-30*0907 

m SOL 

ACCErfT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

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

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

MARQUETTE 
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 trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St 
Tel. 773-776-8998 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

(S KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://OakLawn.IL
file:///Xtorld
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U JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

Kurt. L. Dambrauskas su savo globotiniais. 

AMERIKOS LIETUVIAI IR 
LIETUVOS VAIKAI 

Amerikos lietuviai yra geri 
ir labai dosnūs žmonės. Iš
kilus reikalui, jie aukoja, jie 
dirba, jie supranta, kas yra 
vargas ir trūkumai, jie padeda 
tiems, kuriems pagalba reika
linga. Pinigus, dirba ir su
gebėjimus aukoja jaunas, se
nas, turtingas, pasiturintis ir 
ne tiek daug turintis — visi 
pagal išgales. Čia norėčiau su
sumuoti darbus ir aukas, ku
riais Amerikos lietuviai pade
da Lietuvos vaikams per 
„Lietuvos našlaičių globos" ko
mitetą. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas įsteigtas 1993 me
tais padėti vaikams — naš
laičiams, kurie gyvena šei
mose, kad jie nebūtų atiduoti i 
vaikų namus, kad augtų sene
lių, tetų, dėdžių, giminių a r ir 
svetimų žmonių šeimoje, kad 
turėtų supratimą, kas yra 
šeima ir kas yra doras, atsa
kingas žmogus. 

Komitetas darbą pradėjęs 
1993 metais birželio mėn. su 
20 našlaičių, šiandieną, po 
penkerių metų, remia per 700 
našlaičių, padeda daugeliui 
mokyklų maitinti neturtingų 
šeimų vaikus. 1993 metais į 
Lietuvą buvo pasiųsta vaikų 
paramai 5,000 dol. 1994 me
tais 61,480 dol., 1995 metais 
— 56,453 dol. 1996 metais — 
109,145 dol. o 1997 metais — 
130,477 dol. Taigi per pirmuo
sius penkerius 1993-1997 me
tus komiteto buvo pasiųsta 
Lietuvos vaikams 362,555 dol. 
Prie to dar reikia pridėti dau
gybę siuntinių, kurie siun
čiami du kartus per metus 
komiteto iš Čikagos per Mercy 
Lift, Omahos skautų ir lietu
vių, Laimą Antanėlienę mūsų 
įgaliotinę i r ' iš Washington 
skaučių per komiteto įga
liotinę Teresę Landsbergienę. 

1998 m. sausio mėn. komite
tas jau pasiuntė Lietuvon 
38,285 dol., kovo mėnesį 3,343 
dol. ir balandžio mėn. 44,560 
dol. Iš viso šiais metais jau 
pasiųsta Lietuvos vaikams 
86,188 dol. O neturtingom di
delėms šeimoms Omahos 
skautai ir lietuviai per atstovę 
Laimą Antanėlienę pasiuntė 
23 didžiulius siuntinius. 

Komitetas ieško Amerikoje 
rėmėjų, kurie galėtų paaukoti 
150 dol. metams vieno Lietu
vos našlaičio vaiko paramai . 
Tai nėra daug, bet Lietuvos 
vaikui, kuris nieko neturi, tai 
didelis turtas. Komitetas siun
čia pinigus vaikams tr iskart 
per metus po 50 dol. kiekvie
nam, t.y. 200 litų keturiems 
mėnesiams. Pinigai siunčiami 
į Lietuvą patikėtiniams, kurie 
tuos pinigus vaikams — jų 
globėjams išdalina. Komitetas 
turi vienuolika patikėtinių 
Lietuvoje tai: Gražinos Lands
bergienės komitetas. „Kaimo 
vaikų fondas", kun. V. Aukš
takalnis, kun. A. Baniulis, 
kun. L. Dambrauskas, kun. B. 
Jonauskas, Kaušikai, kun. K. 
Gražulis, kun. K. Ralys, kun. 

R. Ramašauskas ir kun. R. 
Repšys. Išdalinę pinigus, Lie
tuvos patikėtiniai atsiunčia 
atskaitomybę komitetui. Ko
mitetas globoja vaikus tik iki 
18 metų, nebent rėmėjai pa
geidauja juos remti toliau. 
Globojami, vaikai Lietuvoje, 
arba jų globėjai, yra raginami 
rašyti ir padėkoti Amerikos 
rėmėjams. Kai kurie tai pada
ro, kiti ne. Lietuvoje anksčiau 
nebuvo priimta dėkoti. Vaikų 
ar globėjų padėkos, kurios yra 
atsiunčiamos komiteto adresu, 
persiunčiamos Amerikos rė
mėjams. Per didelį skaičių re
miamų vaikų ir Amerikos 
rėmėjų pasitaiko daug įvairių 
neaiškumų ir nesusipratimų. 
Pvz., tai tik vienas pavyzdys: 
skambina rėmėjas ir sako: 
„Mes jau treji metai remiame 

našlaitį Lietuvoje, siunčiame 
jums kasmet po 150 dol. Kai 
nuvažiavome į Lietuvą ir toli
mame kaime aplankėme tą 
vaiką, močiutė, kuri vaiką glo
boja, mums sako, kad ji tų pi
nigų negauna. Kur jūs pa
dėjote tuos pinigus?" Komite
tas susisiekė su Lietuva. Tai 
buvo vienas vaikas iš „Kaimo 
vaikų fondo" grupės. „Kaimo 
vaikų fondas" nusiuntė at
stovą pas močiutę pasi
aiškinti, nes banko sąskaita 
rodė, kad kiekvieną kartą 
atsiųsti pinigai iš Amerikos 
yra įdedami į to vaiko banko 
sąskaitą. „Kaimo vaikų" atsto
vui nuvažiavus pas močiutę 
a i šk ia is , močiutė sako: „Man 
ponai iš Amerikos sakė, kad 
jie duoda mano anūkui 150 
dol. į metus, aš tų dolerių nie
kada negavau ir jų nemačiau. 
O tie litai, tai kas tie litai — 
tai ne doleriai". Ir susikalbėk, 
žmogau! Įvairių neaiškumų ir 
nesusipratimų yra daug, ir ta i 
pareikalauja daug susiraši
nėjimo, skambinimo, darbo ir 
laiko, kol išsiaiškinama. O 
išsiaiškinti reikia, nes jei bus 
neaiškumų, nebus pasitikė
jimo. 

Pinigus surinkti, juos pa
skirstyti, įvairius neaiškumus 
išlyginti reikia paskirti daug 
laiko ir darbo. Komitetas dir
ba be atlyginimo, o dažnas 
narys dar prideda nemažai 
savo pinigų. Surinkti pinigai 
yra visi skiriami Lietuvos vai
kams. Komiteto išlaidos yra 
tik pašto, skelbimų ir kitos 
būtinos administracinės išlai
dos, kurios sudaro tik apie 2°?c 
visų surinktų aukų. Komitetą 
sudaro: Garbės pirmininkė dr. 
Albina Prunskienė, pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė, sek
retorė Irena Kairyte, iždi
ninkas — Albinas Smolinskas, 
našlaičių-globejų kartoteka — 
Dana Bazienė, pagrindinė 
kartoteka — Nijole Maska-
liūnienė, paramos pratęsimai 
— Regina Jautokaitė. padėkos 
ir ryšys su globėjais — Regina 
Smolinskienė, Philadelphia 
skyrius — Jeanne S. Dorr, 
Washington skyrius — Teresė 

Landsbergienė, Omahos sky
rius — Laima Antanėlienę, 
nariai specialiems reikalams: 
dr. Alina Domanskienė, Aldo
na Kaminskienė, Irena Kaz
lauskienė, Vanda Prunskienė, 
dr. Edmundas Ringus, Aldona 
Šmulkštienė, Laimutė Stepai-
tienė ir Algirdas Stepaitis. Be 
nuolat renkamų paramos au
kų — mokesčių Lietuvos vai
kams, komitetas dabar admi
nistruoja penkis fondus, trys 
fondai, kurių pagrindinis ka
pitalas neliečiamas, vaikų šal
pai naudojami tik procentai, 
tai: 

Genovaitės ir Kazio Tre
čiokų 65,000 dol. fondas; 

Onos ir Jono Motiejūnų 
20,000 dol. fondas; 

ir kun. dr. Jono Prunskio 
10,000 dol. fondas; 

ketvirtas — a.a. Idos ir Jono 
Valauskų 24,000 dol. pomirti
nis palikimas — fondas skir
tas trims Lietuvos našlai
čiams; 

ir penktas š.m. sausio mėn. 
įsteigtas fondas tai „Almos 
fondas". Šiandieną tame fonde 
jau yra per 23,000 dol. Šio fon
do pinigai bus naudojami pre
zidento žmonos Almos Adam
kienės paremti neturtingus 
Lietuvos kaimo mokyklų vai
kus. 

Komitetas artimai bendra
darbiauja su Lietuvos Duk
terų ir Mercy Lift organizaci
jomis, kurios, reikalui esant, 
bendradarbiauja ir talkinin
kauja. Dėkojame joms. 

Čia tik trumpa „Lietuvos 
globos" komiteto darbų ap
žvalga, labai sutrauktai sura
šyti darbai ir pastangos padėti 
Lietuvos vaikams. Komitetas, 
vienas nieko negalėtų padary
ti, jeigu nebūtų gerų ir dosnių 
Amerikos lietuvių, kurie re
mia, aukoja ir padeda. Daugu
mas rėmėjų susirašinėja su 
globojamaisias ir dar daugiau 
jiems padeda siųsdami siun
tinius ir pan. Komitetas y ra 
tik rankos, kurios surenka au
kas ir jas perduoda reikalin
giesiems. Visos aukos y ra 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių Tax.ID #36-41241-
91. Kiekvienas yra kviečia
mas, prašomas ir gali prisidėti 
prie darbo auginti Lietuvos 
žmogų. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas, 2711 VVest 
71 st. Str. Chicago IL 60629. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

Vi lnius . Balandžio 6 d. At
viros Lietuvos fondas (ALF) 
Rotušėje atidarė parodą, ku 
rioje pristatoma 100 fondo 
išleistų knygų. Programą, pa
vadintą „Atviros Lietuvos kny
ga", fondas vykdo kartu s u 
įvairiais Lietuvos leidėjais. 
Bendras 100 knygų tiražas — 
per 60,000 egzempliorių. Seri
ja „Atviros Lietuvos knyga" 
pradėta 1992 metais. Iki šiol 
daugiausia buvo leidžiamos 
verstines knygos, o nuo š ių 
metų numatoma remti ir lie
tuvių autorių veikalus. ALF 
knygos dovanojamos Lietuvos 
viešosioms, aukštųjų mokyklų 
bei gimnazijų bibliotekoms. 

AUTOMOBILIŲ 
NUOMOJIMAS 

Dabar Amerikoje d a u g žmo
nių neperka automobilių, bet 
juos nuomoja. Nuomoja juos il
gam laikui a r tik keliom va
landom, dienom ir pan . Žmo
nės nuomoja automobilius 
įvairių reikalų spaudžiami: 
vieniems reikia nuosavo auto
mobilio pataisymo metu , o be 
automobilio negali išsiversti, 
dėlto nuomoja kitą; kitiems 
nuomotas automobilis reika
lingas atostogų metu , kiti 
užuot pirkę automobilį, jį nuo
moja. Todėl gali būt i naudinga 
pasirinkti automobilių nuomo
j imo bendrovę, kur i teikia 
skirtingus patarnavimus. 
Pvz., viena bendrovė nuomoja 
tik trumpalaikiam naudojimui 
apylinkės i r tolimesnių vieto
vių klientams, ki ta speciali
zuojasi ilgalaikiam nuomoji-
mui ir įvairių rūšių kl ientams. 
Kaip ir kiekvieną dalyką da
rant pirmą kartą, žmonės 
dažnai nežino kai kurių tai
syklių ir paskui dėl to nu
kenčia. Čia keletas patar imų: 

jū s negalite išsinuomoti au
tomobilio iš anksto nelaimingo 
atsitikimo atveju, bet jei no
rite nuomoti automobilį pi
giau, turite jį užsisakyti kaip 
galima anksčiau. Gal ima su
taupyti nuomojimo išlaidas, 

jeigu priklausote AAA Motor 
Club arba American Asso-
ciation of Retired Persons 
(AARP). Yra svarbu ir tai, iš 
kur galite pasiimti ir kur pa
likti nuomotą automobilį. Su
raskite bendrovę, kuri siūlo 
jums atvežti ir paimti auto
mobilį iš jūsų namų arba auto
mobilių taisymo dirbtuvės. 
Daug bendrovių už tai neima 
pridėtinio mokesčio. 

„Budget Rent-A-Car" turi 
per 50 vietovių vien tik Či
kagoje, kai kurios yra arti 
O'Hare oro uosto; nuomodami 
ten, išvengsite oro uosto mo
kesčių mokėjimo. Prie nuomos 
kainos pridedami paprastai 
miesto ir valstijos mokesčiai. 
kurie kartais sudaro apie 
18%. Automobilio nuomojimo 
kaina dažnai priklauso nuo to, 
kodėl nuomojate. 

Nuomojimo įmonės klausia 
žmonių, kodėl jiems reikia au
tomobilio ir pagal tai nustato 
nuomojimo kainą, Pvz., jei 
žmogus nuomoja dėl to, kad jo 
automobilis visą savaitę bus 
taisomas, tai „Budget Rent-A-
Car" ima 24.99 dol. dienai ir į 
tai įeina 100 mylių, už kurias 
nereikia mokėti, bet jums rei
kia automobilį nuomoti bent 5 
dienas. 

Je i nuomojama vienai dienai 
dėl kokio mechaniško auto
mobilio sutrikimo, imama 

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

Directors of Eudeikis Funerai Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVUUNG BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Cal i fornia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

r l I C K O R Y H I L L S 9236 S. R O B E R T S ROAD 
M A R Q U E T T E PARK 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. 
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

39.99 dol. už vieną dieną su 
100 mylių nemokamu. 

Yra net specialus mokestis 
vietiniam pardavėjui (sales-
man), kuris negali aplankyti 
visų savo klientų, išvažinėda-
mas tik 100 mylių. Toks as
muo gali pridėti dar 200 mylių 
dienai už 37 dol. Nesvarbu. 
kur nuomotumėte automobilį, 
atsiminkite, kad šie dalykai 
gali sutaupyti jums laiko ir 
lėšų: 

1. žinokite, kokie yra nuo
mojančios įmonės įsipareigo
jimai, del patarnavimų kelyje, 
ištikus kokiam netikėtumui ar 
nelaimei. Jums reikia 24 va
landų patarnavimo. 

2. Yra svarbu ir jūsų. kaip 
automobilio vairuotojo, duo
menys. Pvz., „Cor.sumer Re-
port" paskelbė, kad jums gali 
nenuomoti automobilio, jei 
turėjote dvi baudas ar nelai
mingus atsitikimus dviejų 
metų laikotarpyje, nors tai ir 
nebuvo jūsų kaltė. 

3. Sužinokite, ar jūsų žmona/ 
vyras, vaikas ar kas kitas gali 
tą išnuomotą automobilį vai
ruoti. Sužinokite, ar yra apri
bojami važinėjimo nuotoliai. 

4. Sužinokite, koks dienos 
mokestis jums būtų geriau
sias. Pvz., išnuomojate auto
mobilį savaitei, bet jį grą
žinate kelias dienas anksčiau. 
Sužinokite, kiek jums tokiu 
atveju kainuotų dienai. 

5. Niekada nepirkite auto
mobilio degalų (benzino) iš 
nuomavimo bendroves, nebent 
nebūtų kito pasirinkimo. At
minkite, kiekvieną kartą, kai 
prašote bendrovę suteikti 
jums kokį patarnavimą, reikia 
už jį mokėti. Jei galite, auto
mobilio degalais apsirūpinkite 
patys. 

6. Venkite papildomų 
draudų, vadinamų CDW (Col-
lision damage vvaiver), arba 
LDVV tloss damage vvaiver). 
Jos kainuoja nuo 5 dol. iki 16 
dol. dienai. J ū s galbūt turite 
savo automobilio drauda, kuri 
gali būti čia panaudota. Bet 
pasitikrinkite! 

7. Gerai patikrinkite iš
nuomotą automobilį pirma, 
negu pradėsite juo važiuoti. 
Sutartyje rasi te automobilio 
diagramą, kur reikia pažymėti 
seniau buvusius įlenkimus a r 
ženklus, kuriuos jūs „pavel
dėjote" nuomodamas. Jei jų 
nepažymėsite, neatkreipsite į 
tai dėmesį, kai mašiną grą
žinsite, už sugadinimus, 
įbrėžimus ir pan, nors ir ne 
jūsų padarytus, būsite atsa
kingas, ir už juos turėsite 
užmokėti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-03-31. 

* Š i rv in tos . Sausio 3 d. 
Kaišiadorių vyskupas J . Ma
tulaitis pašventino Širvintų 
šeimos centro patalpas. Šio 
centro koordinatore paskirta 
Liuda Bytautienė. 

* Bagas l av i šk i s . Sausio 13 
d. į Bagaslaviškio šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčią šv. Mišių 
susirinko ypač daug mokslei
vių. Po Žodžio liturgijos į šv. 
Mišių eigą įsiterpė Bagasla
viškio vidurinės mokyklos 
moksleiviai eilėmis, skirtomis 
Sausio 13-ąjai paminėti. Šioje 
parapijoje bendradarbiaujant 
su vaikų labdaros fondu „Šir
vinta" daug dėmesio skiriama 
vaikų ugdymui laisvalaikiu. 
Vaikų dienos centre veikia 
dramos, muzikos, floristikos, 
kulinarijos būreliai. 

Mūsų m y l i m a s T ė t ė ir Brol is 

A*fA. 
KAZIMIERAS DALINDA 

Mirė 1998 m. balandžio 24 d., 7 vai., s u l a u k ė s 79 metų. 
Gyveno Čikagoje. 
Gimė Panevėžio apskrityje, Šimonių miestelyje. 
Nuliūdę liko JAV-jose sesuo Kaz imie ra Indre ik ienė , 

jos dukra Dal ia su šeima; sūnus Ged iminas ; pusseserė 
: Filomena Čern iuv ienė . sūnus Rimas. Kanadoje : sesuo 

Ona, brolis, Povi las , žmona Valent ina i r va ika i : Daiva, 
Gintaras i r A n d r i u s su šeimomis; pusbro l i s Bronius 

; Vaidila, žmona D a n u t ė ir vaikai: Dain ius , Rasa , Gail ius 
su šeimomis, Aidas ir Audrius; Lietuvoje: a.a. brolio 
Vlado vaikai: Kęs tu t i s , Birutė ir D a n u t ė s u šeimomis. 

Velionis p a š a r v o t a s sekmadienį, ba landž io 26 d. nuo 
2 iki 9 v.v. P e t k u s Marąue t t e laidojimo n a m u o s e , 2533 

| W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks p i rmad ien į , b a l a n d ž i o 27 d. 18 

laidojimo namų 9 vai . ryto bus at lydėtas į Švč. M.Marijos 
I Gimimo parapi jos bažnyčią, kurioje 9:30 va i . ryto bus 
I 
! aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis 
• bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių k a p i n ė s e . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r augus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: s e s e r y s , b r o l i s i r g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
AGOTA PLAUŠINAITYTĖ-

GUDAITIENĖ 

Minint m ū s ų mylimos Mamutės , Uošvės ir Močiutės, 
kurios netekome 1993 m. gegužės 3 d. mir t ies sukaktį , 
šv. Mišios už Jos sielą bus a tnašau jamos š.m. gegužės 
2 d., 9 vai . ry to . Tėvų Jėzui tų koplyčioje, Čikagoje. 
Maloniai kvieč iame gimines, d raugus ir p a ž į s t a m u s 
prisiminti mylimą Mamutę savo maldose. 

J o l a n d a , A l f o n s a s , Vil i ja i r S v a j o n ė Kere l ia i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 

Vyresniųjų l i e tuv ių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
29 d., trečiadienį. 2 vai. p.p.. 
dar viena maloni staigmena 
— koncertas. Programą atliks 
Kauno muzikinio teatro solis
tas, tenoras Vaidas Vyšniaus
kas. Akompanuos muz. Faus
tas Strolia. Visi maloniai 
kviečiami praleisti įdomią ir 
linksmą trečiadienio popietę. 
Atvykite! 

Cicero apy l inkes LB ge
gužės 3 d., sekmadienį, tuoj 
po 11 vai. Mišių, ruošia cepe
linų pietus Šv. Antano parapi
jos salėje. LB vaidyba malo
niai kviečia visus atvykti, ska
niai papietauti ir tuo pačiu pa
remti kultūrinę veiklą, kuriai 
skiriamas šių pietų pelnas. 

Saulė Buzaite 

PLB Li tuanis t ikos kate
droje L'IC šiuo metu vizituoja 
mokslininkė, Vilniaus univer
siteto Filosofijos fakulteto 
klinikinės ir socialinės psi
chologijos doktorante Saulė 
Buzaitė. Ji taip pat dirba 
medicinos psichologe Vilniaus 
aukštųjų mokyklų poliklini
koje. Lituanistikos katedroje ji 
lanko Išeivijos poezijos kursą 
apie Nykos-Niliūno poeziją, o 
Evanstone lanko Jungo insti
tuto paskaitas. Balandžio 30 
d., ketvirtadienį, 7 vai. vak., 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje ji skaitys paskaitą 
tema — .Archetipiniai simbo
liai V. Mačernio ir A. Nykos-
Niliūno poezijoje'*. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti ir pa
siklausyti įdomios paskaitos 
bei susipažinti su jauna moks
lininke. 

A.a. Violeta Karosai tė 
mirė 1989 m. balandžio 24 d. 
Šv. Mišios už jos sielą, o taip 
pat už jos tėvų Vytauto ir 
Onos Karosų sielas, bus auko
jamos balandžio 26 d., sekma
dieni. 10 vai. r., T. jėzuitų ko
plyčioje Čikagoje. Prašoma 
pasimelsti už mirusius. 

Mūsų v i e t i n ė s yuk jos iš 
Clevelando!) solistes Aldona 
Stempužienė. Virginija Bruo-
žytė-Muliolienė jau pasi
ruošusios žengti į Morton vid. 
mokyklos sceną ir pasinerti į 
..Čigonų barono" operą, kurios 
premjerinė uždanga pakils ry
toj, sekmadienį, balandžio 26 
d., 3 vai. p.p. Jeigu dar 
nespėjote įsigyti bilietų, be 
abejo, jų bus prie kasos, tik 
nuvykite gerokai anksčiau. 
Čikagos Lietuvių operos choro 
kasmetiniai spektakliai yra 
geriausia vieta sutikti seniai 
regėtus pažįstamus kone iš vi
sos Amerikos (girdėjome, kad 
yra svečių net iš tolimos Kali
fornijos!), tad būtų nelabai 
gražu čikagiečiams bei prie
miesčių lietuviams nenuvykti 
į operą. Iki pasimatymo! 

V y t a u t a s Vidugiris , R. Pa
los Verdes, CA, Draugo fondo 
antrojo la ipsn io g a r b ė s na
rys pavasario vajaus proga at
siuntė 600 dolerių prie anks
tyvesnių 2,400 dol. įnašų. Už 
taip didelę paramą jam nuo
širdžiai dėkojame. Savo testa
mente jis yra paskyręs apvalią 
sumą Draugo fondui. Be to, jis 
yra vienas iš aktyviųjų Drau
go fondo įgaliotinių Kaliforni
joje, suradęs ne vieną Draugo 
fondo narį. 

Č ikagos lit. m o k y k l o s 
l i n k s m a v a k a r i s rengiamas 
gegužės 9 d., šeštadienį, 5:30 
vai. vak., Jaunimo centre. 
Bus vakarienė, programa, šo
kiai. Bilietus galima užsisa
kyti, skambinant Dainai Dum-
brienei 773-476-3586. 

C h i c a g o Cultural Center , 
78 E. Vvashington, Cassidy 
teatre, balandžio 26 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų pasirodys 
L ie tuvos Vyč ių tautinių šo
kių šokėjų studentų ir mok
sleivių grupės su kanklininke 

Dar karta p r i m e n a m e 
(gal šįkart jau bus atkreiptas 
dėmesys), kad „Draugo" įstai
ga pradeda dirbti n u o 8:30 
vai. r. Čikagos la iku . 
Anksčiau telefonais neatsilie
piama. Administracija dirba 
iki 4:30 vai. p.p., o redakcija 
— iki 4 vai. p.p., nuo pirma
dienio, iki penktadienio. 
Šeštadieniais nedirbame. Ma
lonėkite kreiptis į „Draugą" 
tik tuo laiku. 

J u r g i s P e t k u s , Los Angles, 
CA, siųsdamas mokestį už 
laikraščio prenumeratą, „Drau
go" dienraštį apdovanojo 250 
dol. dovana. Esame laimingi, 
kad yra lietuvių, kurie įver
tina lietuvišką spaudą ir su-
panta jos sunkumus. Už do
vaną esame labai dėkingi. 

DRAUGO FONDAS 
4548 W. 63rd 9tr—t 

Chlcmgo, IL 600*4* 
UI. 773-BM5-9500 

PAVASARIO VAJAUS 
PUSIAUKELĖ 

Jau prabėgo Draugo fondo 
pavasario vajaus kovo ir ba
landžio mėnesiai. Liko dar 
gegužė ir birželis. Per du mė
nesius nemažas Draugo fondo 
narių ir rėmėjų būrys atsi
liepė į pavasario vajaus laiš
kus su papildomais ir naujais 
įnašais, bet didesnė JDraugo" 
skaitytojų dalis dar neatsi
liepė į mūsų kvietimą padėti 
DF sutelkti milijoną dolerių 
pagrindiniame fondo kapitale. 

Draugo fondo direktorių ta
ryba 1998.04.15 posėdyje 
džiugiai priėmė Investavimų 
komisijos pranešimą, kad bir
žoje Draugo fondo „portfelio" 
pasiekė milijoną ir patvirtino 
tarybos ankstyvesnį nuta
rimą, kad DF pagrindinis ka
pitalas yra neliečiama fondo 
finansinė jėgainė. Tik pagrin
dinio kapitalo, kurio dabar tu
rim 737,000 dolerių, prieaug
lis yra skirstomas „Draugo" 
leidybai paremti. To prieaug
lio nėra tiek daug, pagal nu
matomas spaustuvės moder
nizavimo išlaidas ateityje. 
Tam reikalingas didesnis re
zervas. Jis irgi priklauso nuo 
investavimų biržos svyravimo. 
Pakelti prieaugliui reikalin
gas pagrindinio kapitalo di
dinimas. Reikalingas milijo
nas. Ketvirčio dar trūksta. 
Kaip svarbu pasiekti milijoną 
pagrindinio kapitalo, jau daug 
kartų kalbėjome ir rašėme, ir 
visų prašėme prisidėti. Jei 
visi „Draugo" prenumeratoriai 
— skaitytojai prisidėtų dides
niu ar mažesniu įnašu, dar 
šiais metais pasiektume mili
jono dolerių pagrindinį kapi
talą Draugo fonde. 

Pasiekę pavasario vajaus 
pusiaukelę, nesustokime, bet 
su didesniu ryžtu artinkimės 
prie milijono fondo pagrindi
niame DF kapitale. Sustosime 
tik prie jo priėję. 

Nemažai narių savo įnašais 
jau arti tūkstančio dolerių. 
Juos užbaikime, kad mūsų 
vardai ir pavardės Draugo 
fondo bronzinėje Garbės narių 
lentoje bylotų (ir po mūsų), 
kad tikrai mylėjome ir iš
laikėme vienintelį lietuvišką 

dienraštį toli už Lietuvos 
ribų. 

Turime porą testamentinių 
kopijų iš Draugo fondo narių, 
kuriose įrašyta nedideli po
mirtiniai palikimai ir Draugo 
fondui. Jų galėtų būti žymiai -
daugiau. Gal jų yra ir dau
giau, tik jie mums nežinomi. 
Atsiranda ir tokie klausimai: 
„Kam atiteks Draugo fondo 
kapitalas, kai jis likviduosis? 
Turbūt tėvams marijonams?" 
Galima drąsiai atsakyti, kad 
nei tėvams marijonams, nei 
pranciškonams, nei jėzui
tams, bet, pagal By-laws, to
kio pat pobūdžio institucijai, 
DF narių 2/3 balsų daugumos 
sprendimu. 

Kalbėti apie likvidaciją yra 
daugiau, negu juokinga ir 
tam dabar nėra jokio pagrin
do. Pirmiausia teks likviduo
tis pačiam „Draugui". Tačiau 
„Draugas" nesilikviduos kol 
turės skaitytojų ir Draugo 
fondo paramą — iki paskuti
nio dolerio. Todėl pavasariui 
žydint sapnuoti apie žiemos 
ledų ir sniego audras, nėra jo
kio reikalo. Tam nėra ir pag
rindo. Žvelgiant į žydinčius 
sodus daug geriau turėti ru
dens viziją su skaniais, pri
nokusiais obuoliais ir su už
baigtu milijoniniu kapitalu 
Draugo fonde. Gyvendami ta 
vizija, kol dar žydi pavasaris, 
paskubėkime su naujais bei 
papildomais įnašais į Draugo 
fondą. 

Bronius Juodelis 
DF tarybos pirmininkas 

PRAEITIES 
PRISIMINIMAS 
„SEKLYČIOJE" 

Lietuviai yra dainos mėgė
jai. Dainomis išreiškiamas 
linksmumas, vargai ir liūde
sys. Programų vedėja Elena 
Sirutienė praeities laikų at
gaivinimui, popietės lankyto
jams, pakvietė gerai pažįsta
mą akordeonistą Joną Varpu
tį. Prieš daugelį metų šis mu-
zikas-dainūnnkas dirbo su ra
dijo vedėju — Povilu Šalti-
mieru. Gyvendamas Roseland 

LIETUVIU 
O P E R A 

42-asis sezonas 

JOHANN STRAUSS 

1996 m. balandžio 26 d„ sekmadieni 3 vaL p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. Austin Blvd^ Cicero, IL 

BAIGIAMASIS K O N C E R T A S 
1996 m. gegužės 3 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre , 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
— ^ i * 

Bilietai: Seklyčioje, 2711 W. 71 S t , Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 v.r. - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
sekmadieni , kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p. 

Šaulių sąjungos išeivijoje vadai Mykolas Abarius dešinoje) su Šauliu 
ženklo I laipsnio orrlinu bei Š;i •'.. . /.-. .1.,;/•:•• • .r<l.:;;i .i[xiov;inotu Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės antro būrio vadu, garbes saulių .Juozu Gure
vičium N'•.'i'r. Zigmo Degučio 

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: Lithuanian Opera Co., 3222 
W. 66 PI., Chicago, IL 60829. Tel. 773-925-6193. 

Lietuvių fondo narių suvažiavime balandžio 18 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės darbo prezidiu
mas: Povilas Kilius, Stasys Baras, Algirdas Ostis, dr. Vytautas Narutis, Vytautas Kamantas ir Aldona 
Šmulkštienė. Nuotr. Edvardo Sulaicio 

apylinkėje, vedė muzikos mo
kyklą ir grodavo įvairiuose 
miesto didžiuosiuose restora
nuose. Šiuo metu yra išėjęs į 
pensiją, sulaukęs 84 metų am
žiaus. Meilė dainai ir muzikai 
jam duoda gyvenimo prasmę, 
todėl savo širdyje jaučiasi esąs 
dar jaunas, kaip prasitarė Jo
nas Varputis prieš pradedant 
šios dienos koncertą. 

Padainavo ir pagrojo daug 
lietuvių, vokiečių, japonų ir 
Pietų Amerikos populiarių 
dainų, pritariant akordeono 
garsams. Į daugelį dainų įsi
jungė ir popietės lankytojai. 

Nutilus akordeono garsams 
buvo pasinaudota JSeklyčios" 
šeimininkių pagamintais ska
nėstais. Į „Seklyčią" atsilankė 
iš Lietuvos atvykęs solistas 
Vaidas Vyšniauskas, pakvies
tas Lietuvių operos vadovy
bės, dalyvauti ruošiamoje „Či
gonų barono" operoje. Jis pa

žadėjo padainuoti ir „Sekly
čios" lankytojams balandžio 
29 dieną. 

A. Paužuolis 

ALMOS FONDAS 

Švęsdama 100 metų gimta
dienį, Jadvyga Jelmokienė, 
Cicero, IL, paaukojo Almos 
fondui, paremti Lietuvos 
našlaičius ir mokyklas, 1,000 
dol. Konstancija Stasiulie-
nė, Oak Lawn, IL, aukojo 100 
dol. Birutė Jasaitienė, per ku
rios vadovaujamą „Lietuvos 
Našlaičių globą" renkamos au
kos Almos fondui, dėkoja A. 
Adamkienės vardu ir prime
na, kad aukos nurašomos nuo 
mokesčių: Tax. ID. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa", pažy
mint, kad skirta Almos fondui. 
Siųsti: 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629. 

Svč. M. Marijos Gimimo 
parapija, kartu su kitomis 
parapijomis ir institucijomis, 
dalyvaus Pietvakarių apylin
kių konferencijoje sekmadienį, 
balandžio 26 d., 2 vai. p.p.. 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje, 67-toji ir California Ave. 
Konferencija ruošiama pasi
tarti apylinkių ateities rū
pesčiais. Labai svarbu, kad 
gyventojai gausiai dalyvautų. 

Lietuvos Mokslo ir encik
lopedijų leidybos institutas 
Vilniuje jau išleido pirmąjį 
tomą (nuo A iki Mu) Amerikos 
lietuvių žinyno, prieš keletą 
metų pradėto ruošti Lituanis
tikos studijų ir tyrimų centro 
Čikagoje pastangomis. Pirmie
ji egzemplioriai jau pasiekė 
Čikagą. Plačiau apie šį leidinį 
bus paskelbta „Drauge" arti
mu metu. 

LEIUI 
• Nuomoja s e z o n a i va

sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, ML Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Galiu padėt i l ega l ia i 

gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver's l icense) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708-
2464241. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, EL 60525, 
tel. 1-706-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, n a m ų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
DL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 

pamink lą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . Tel. 773-
2334335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher Ave., Chicago, tt. 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. , . . 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

č ius , sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2056 Vilnius, Lietuva. TeL370-
2-748056, fajc 370-2-261165. 

(sk.) 
• Tik 46 centai už minu

tę, skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• P r e z i d e n t o V.Adam

k a u s inauguracija Vilniuje. 
Vaizdajuostėje: iškilmingos 
apeigos Seimo rūmuose, Ka
tedroje, Katedros aikštėje, 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai. 49 min. ilgumo 
vaizdajuostę dabar galima 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., tel. 773-
927-2900, raštu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25 ir $5 už 
persiuntimą. Mes priimame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito korteles. S a v . P e t r a s 
Bernotas . 

(sk.) 
• Mūsų geriej i Lietuvos 

našlaičių aukotojai: Jadvyga 
Gečiauskienė, Philadelphia -
$20, Antanas Kuliešius, Chi
cago, IL - $20, Jurgis Derei-
k a , Lyndhurst, OH - $10. 

Dėkojame jiems! „L ie tuvos 
N a š l a i č i u g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711W. 71 SU Chicago 
DL 60629. 

• S u b u r b a u Counci l of 
t h e Internat ional reading 
A s s o c i a t i o n , Evanston, IL, 
išgirdę apie Lietuvos vaikų 
sunkų gyvenimą, pareiškė norą 
j iems padėti - atsiuntė per 
Rimą Kasubaitę Binder $150 
— vieno našlaičio metinę grobą. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago DL 60629. 

(sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S.PulaskiRd.,Chicsgo, IL 60629 

(l/2bLįsssufenuoBabatomiiTtii«a) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd, Lockport,EL 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a a Giba i t i s 
Civilines ir kriminalines byios 

M BMmšmU Avenue 
Chicago, D, 60619 
TeL 778-776-8700 

TCH free 24 hr. 888-7766748 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

še*tad.9v.r.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536W. 63thStreet 
Chicago, IL 60639 

(Skersai gatves ano „Draugo") 
TeL 77S-M4-0160 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LHane 4V LFeyaman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
8X13 8 M B « Asą, Cbfcago, IL SBStt. 
TeL 847.M1-7S38 (kalbama lietu
viškai). Mes jusu paslaugoms 24 vai. 
per para. 7 d. per savaite. 


