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Apdovanoti nelietuviai, 
kovoję už Lietuvos 
nepriklausomybę

Vilnius, kovo 9 d. (LR) — Už 
Lietuvos gynimą kruvinųjų 
sausio įvykių metu Lietuvos 
prezidentas kovo 8 d. sostinės 
Menininkų rūmuose apdovanojo 
105 nelietuvių tautybės Lietu
vos piliečius.

Kaip rašo Ramunė Sakalaus
kaitė „Lietuvos ryte”, ordinais 
ir medaliais buvo apdovanoti ir 
į renginį pakviesti 105 Lietuvos 
piliečiai. Apdovanojimai buvo 
skirti 41 rusui, 28 lenkams, 16 
baltarusių, 11 ukrainiečių, 
trims žydams. Tarp apdovano
tųjų buvo po vieną moldovą, ka
raimą, gruziną, latvį ir azerbai
džanietį.

Prez. A. Brazauskas pabrėžė, 
kad už nepriklausomybės at
kūrimą pasisakė ir keli ne 
lietuvių tautybės Aukščiausio
sios Tarybos deputatai.

Po keleto dainų, kurias atliko 
Vilniaus universiteto merginų 
choras, žodį tarė Kovo ll-osios 
akto signataras Medardas Čobo
tas, Krikščionių Demokratų 
frakcijai priklausantis Seimo 
narys.

Paraginęs „neaitrinti blogų 
prisiminimų”, Seimo narys 
ragino atsisakyti ekstremizmo 
ir šovinizmo ir kur reikia 
nusileisit vieni kitiems. Tei
giamai vertindamas Lietuvos 
prezidento veiklą, M. Čobotas 
sakė, jog A. Brazauskas, „ne tik 
lankosi pamaldose, bet ir kaip 
katalikas, o ne turistas vyko į 
švenčiausias Izraelio vietas”.

Išreiškęs viltį, jog „būtų 
baigta lošti lenkų korta”, jis 
priminė, kad kruvinųjų sausio 
įvykių metu Lietuvai buvo pa
aukoti pinigai, gauti Gdanske

Prezidentas atvyko į 
pamaldas Šv. Dvasios 

bažnyčioje
Vilnius, kovo 17 d. (Elta) — 

Prezidertas Algirdas Brazaus 
kas penktadienį Šventosios 
Dvasios bažnyčioje susitiko su 
šios Vilniaus parapijos bend
ruomenės atstovais.

Šventosios Dvasios arba 
Domininkonų bažnyčioje sau
goma ypač brangi relikvija — 
Jėzaus paveikslas, kurį pagal 
sesers Faustinos Kowalskos re
gėjimus 1934 m. nutapė profe
sorius Eugenijus Kazimerovvski. 
Sesuo Faustina Kowalska 1993 
m. paskelbta Palaimintąja. 
Faustinos regėjime Jėzus kvietė 
žmones daugiau melstis ir per
davė maldelę „Gailestingumo 
vainikėlis”. Ši maldelė dabar 
kalbama bažnyčioje penktadie
niais trečią valandą po pietų per 
originalias pamaldas prie Jė
zaus paveikslo. I šias pamaldas 
ir atvyko prezidentas.

„Ši diena mūsų parapijos 
bendruomenei — ypatinga, svei
kindamas prezidentą”, pasakė 
klebonas Jan Kasiukewicz. 
„Mūsų bažnyčioje 1993 m. 
meldėsi popiežius Jonas Paulius 
II, čia ne kartą meldėsi Lietuvos 
vyskupai ir garbingi svečiai iš 
kaimyninių bei tolimų šalių, da
bar čia melsis prezidentas, 
kuris, kardinolo Sladkevičiaus 
žodžiais, yra praktikuojantis 
katalikas, melsis kartu su tais, 
kurie čia meldžiasi lenkų kalba. 
Šis prezidento vizitas liudija, 
kad jam rūpi visi piliečiai, kad 
jis, kaip praktikuojantis katali
kas, nori kartu su mumis pasi
melsti. Melskimės, kad Dievo 
malonė lydėtų prezidentą”.

pardavus 92 meno kūrinius. 
Tai, anot Seimo nario, patvir
tina, kad lenkai lietuvius rėmė 
ne tik moraliai, bet ir mate
rialiai. Baigdamas pasisakymą, 
kuris buvo pakartotas lenkų ir 
rusų kalbomis, M. Čobotas A. 
Brazauskui linkėjo „būti ne tik 
lietuvių, bet ir vokiečių, lenkų 
ir žydų prezidentu”.

Daugiausia ovacijų sulauku
sių Vladimiro Prudnikovo dainų 
negirdėjo ne tik iki renginio 
pabaigos neišbuvęs Švedijos am
basadorius Lietuvoje Stellan Ot- 
tosson. Tų dainų negirdėjo ir į 
renginį kviesta, tačiau neatvy
kusi viena Rusų kultūros centro 
steigėjų Natalija Kasatkina. 
Kaip ji sakė „Lietuvos rytui”, 
sunku suvokti, kodėl Lietuvos 
valstybės gynėjai skirstomi 
pagal tautybes, ir nelietuviai 
buvo priversti jaustis rezervate? 
Ji negalėjo suprasti, kodėl ren
ginio data buvo pasirinkta ne 
kovo 11-oji, kai šią šventę minės 
visa Lietuva, o kovo 8-oji.

„Kas imasi moralinės atsako
mybės skirstyti nusipelniusiuo
sius? Kodėl į renginį nebuvo pa
kviesti Rusų Kultūros Centro 
nariai arba moterys, kruvinų 
sausio įvykių metu Aukščiau
siosios Tarybos kovotojus gir
džiusios karšta arbata?” — 
klausė Atviros Lietuvos Fondo 
valdybos narė Natalija Kasat
kina.

Kaip sakė Kasatkina, Vil
niaus Menininkų rūmuose su
rengtas nelietuvių , kovojusių 
už Lietuvos valstybės atkūrimą, 
pagerbimas neprisideda kuriant 
atvirą ir demokratinę visuo
menę.

Pamaldos vyko lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Po pamaldų 
žodį taręs prezidentas palinkėjo 
visiems gero gyvenimo, ramy
bės, taikos, prisiminė savo vizitą 
į Vatikaną ir popiežiaus pa
sakytus žodžius, jog Lietuva yra 
pati šiauriausia katalikybės 
tvirtovė, kad katalikybės misi
ja Lietuvoje labai svarbi. „Mes 
visi”, toliau kalbėjo prezidentas, 
„gyvename tame pat krašte, 
turime panašių rūpesčių, bet aš 
tikiu, kad bendromis pastan
gomis juos pašalinsime, sukur
sime stiprią valstybę ir visa tai, 
kas dabar vyksta, liks istorija. 
Mūsų santykiai turi būti geri, 
ir aš neabejoju, kad taip ir bus”, 
sakė prezidentas.

Estijos spauda apie Al Gore 
vizitą

Vilnius, kovo 15 d. (LR— 
AGEP) — Estijos spauda palan
kiai vertina Taline pasirašytą 
sutartį, pagal kurią JAV įsi
pareigoja skirti 1.4 milijonus do
lerių demontavimui mokomųjų 
branduolinių reaktorių Paldis- 
kyje ir sutvarkymui nuniokotas 
Pakrio salos aplinkos.

JAV taip pat ketina skirti 
pinigų Estijos radiacinio sau
gumo specialistų rengimui bei 
Baltijos taikos palaikymo 
batalionui. JAV vicepreziden
tas Albert Gore Baltijos šalių 
vadovus pradžiugino tuo, kad 
Vašingtonas skirB 160 milijonų 
dolerių iš Baltuos šalių išvestų 
Rusijos armijos karininkų butų

statybai.
Komentuodamas JAV vice

prezidento pasiūlymą, jog 
NATO galėtų kontroliuoti 
Baltijos regiono oro erdvę, 
laikraštis „Eesti synumid” 
mano, kad arti prie sienos pa
statyti radarai labai nepatiktų 
Rusijai. Pati Rusija siūlo visoms 
buvusioms Sovietų Sąjungos 
respublikoms įsijungti į bendrą 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos oro erdvės kontrolės 
sistemą. Estijos laikraštis mano, 
jog Kremlius jau artimiausiu 
metu pareikš protestą dėl pa
siūlymo, kad NATO kontroliuo
tų Baltijos vaktyvių oro erdvę.

Vasario 28 d. Lietuvos prezidentui Algirdui 1 
prezidentas Ezer Weizman (kairėje), ves 
vyriausybė prisiima už (žydų) žudynių dalyvi,) 
vykdomas „nuosekliai, sąžiningai ir viešai j

puskui atvykus į Izraeli, ji oficialiai sutiko Izraelio
, garbės rikiuotę. Brazauskas pabrėžė: „Lietuvos 

bisinį persekiojimą” ir žadėjo, kad šis darbas bus

JAV ir NATO nori, kad 
Rusija dalyvautų 

Partnerystėje
Vašingtonas, kovo 8 d. (LR) 

— Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Bill Clinton ir 
NATO generalinis sekretorius 
Willy Claes kovo 7 d. apsvarstė 
NATO plėtimo perspektyvas, 
NATO gynybos organizacijos 
santykius su Rusija bei Bosnijos 
konfliktą. Tą pačią dieną JAV 
vadovas priėmė Amerikoje vie
šintį Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacijos (NATO) vadovą.

Apie 30 minučių trukusio 
pokalbio metu NATO vadovas ir 
JAV prezidentas pasikeitė 
nuomonėmis dėl NATO narių 
skaičiaus didinimo ir dėl pro
gramos „Partnerystė taikos 
labui” įgyvendinimo. B. Clinton 
ir W. Claes pripažino, kad 
NATO turi bendradarbiauti su 
Rusija, kad Rusija turi da
lyvauti NATO programoje.

JAV ir NATO vadovai taip

Laisvas TV kanalas 
apskųstas teismui

Vilnius, kovo 15 d. (LR- 
AGEP) — Antrąjį televizijos 
kanalą, kuris liko laisvas kai 
bankrutavo „LITPoliinter” 
televizijos kompanija, konkurse 
laimėjo „Laisvas nepriklau
somas kanalas” (LNK TV). Pa
grindinis motyvas šiai kom
panijai nuomojant kanalą, tai, 
kad LNK TV neima paskolos, o 
pats steigėjas — Žemės Ūkio 
Bankas — nurašys pinigus nuo 
sąskaitos. Šiam bankui yra 
užstatyti „LITPoliinter TV pas
tatai Lapėse.

LNK TV dalininkai yra „LIT- 
Poliinter” indėlininkai. Naujoje 
telekompanijoje žada dirbti 48 
buvę „LITPoliinter TV” 
darbuotojai.

Televizijos kanalo nuomos

pat aptarė galimą Jungtinių 
Tautų taikos palaikymo pajėgų 
išvedimą iš Kroatijos bei Bos
nijos. Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Mike McCurry tei
gia, kad Jungtinės Valstijos ir 
jų sąjungininkai mėgina įtikinti 
Kroatijos prezidentą Franjo 
Tudjman leisti JT pajėgoms 
likti šioje šalyje ir po šio mė
nesio pabaigds. F. Tudjman 
pareiškė, kad JT daliniai turėtų 
pasitraukti iš Kroatijos iki kovo 
31 dienos.

Baltųjų Rū r > spaudos atstu, 
vas pareiškė, kad B. Clinton ir
W. Claes nieko nekalbėjo apie 
NATO generalinio sekretoriaus, 
kuris vis smarkiau raginamas 
atsistatydinti, ateitį. „Netikiu, 
kad gali to prireikti”, teigė 
McCurry, paklaustas, ar buvo 
kalbėta apie W. Claeso galimą 
atsistatydinimą.

konkurse dalyvavo dar dvi tele- 
kompanijos — Baltijos TV ir 
„Telediena”. Baltijos TV ne
laimėjo konkurso, nes atsisakė 
transliuoti 18 valandų per parą. 
„Teledienos” steigėjai yra 
„Vilniaus TV”, kurios direk
torius Vytautas Kvietkauskas 
yra LDDP kandidatas į Vil
niaus savivaldybę, ir laikraščio 
„Diena” redaktorius Rytis 
Taraila. Kompanija „Teledie
na” įregistruota paskutinę 
paraiškų konkursui padavimo 
dieną. Jai keturi bankai žadėjo 
suteikti 2.5 milijonų dolerių 
paskolą.

„Teledienos” steigėjai teleka- 
nalo konkurso rezultatus ap
skundė vyriausybei. Jie teigia, 
kad Žemės Ūkio Bankas — pa
grindinis LNK TV finansuoto
jas — nesugebės išlaikyti tele
vizijos kanalo.

LNK TV savo transliacijas ža
dėjo pradėti kovo 30 dieną, ta-

Baltuos žaliu gynybos ministrai (iž k.) Estijos Enn Tupp, Lietuvos Linas 
Linkevičius ir Latvijos Janis Trapams vasario 27 d. sutarė vieningai siekti 
NATO narystės, bet atsisakyti gynybos sutarties.

Norvegai padės 
sudaryti Vilniaus

žemėlapį
Vilnius, kovo 16 d. (Elta) — 

Balandžio mėnesį pagal pareng
tą skridimų maršrutą Norvegi
jos specialistai pradės fotogra
fuoti Vilniaus miestą ir kartu su 
Lietuvos specialistais stereofo- 
togrametriniu metodu sudarys 
sostinės bazinį skaitmeninį 
žemėlapį 1:1;000 masteliu.

Šiemet taip pat bus sudarytas 
Vilniaus miesto Žvėryno seniū
nijos skaitmeninis žemėlapis: jis 
bus braižomas Osle, Norvegijo- 
je, dalyvaujant Lietuvos geode 
zininkams.

Tolimesniems darbams Nor
vegijos firmos paskolins Vil
niaus Technikos Universitetui 
tris stereofotogrametrinius prie
taisus kartu su kompiuteriais. 
Šie darbai atliekami pagal 
jungtinį Norvegijos Norconsult 
International firmos ir Vilniaus 
miesto savivaldybės projektą.

Baltijos šalyse
didžiausia infliacija

— Lietuvoje
Vilnius, kovo 17 d. (Elta) — 

Vasario mėnesį Lietuvoje in
fliacija vėl buvo didesnė, negu 
kitose Baltijos šalyse. Lietuvoje 
ji siekė 3.9%, Latvijoje — 3.2% 
ir Estijoje — 2.9%. Sausio 
mėnesį infliacijos skirtumas 
buvo dar didesnis: Lietuvoje ji 
buvo 5.7%, Latvijoje — 3.5% ir 
Estijoje 1.4%. Pagal statistikos 
duomenis, per du šių metų mė
nesius Lietuvos infliacija buvo 
beveik dukart didesnė už Esti
jos. _____________

— Lietuvoje šią savaitę buvo 
šalta. Dienomis buvo 2-5 Celsi
jaus laipsniai žemiau nulio 
(23-26 F), naktimis iki -10 C (14 
F). Vilniuje nušvisdavo saulė, 
pūtė stiprus vėjas, pustydamas 
snaiges. Vakarų Lietuvoje buvo 
šlapdriba. Ateinančią savaitę 
numatomas nedidelis atšilimas.

čiau dabar bus laukiama vy
riausybės sprendimo dėl „Tele
dienos” skundo.

Dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams turės 
sutarti visos partijos

Vilnius, kovo 10 d. (LR) — Į 
kovo 9 d. įvykusį Seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
posėdį, kuriame taip pat 
dalyvavo užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys bei 
įvairių partijų atstovai, 
žurnalistai nebuvo įleisti, rašo 
Ramunė Sakalauskaitė ir Ar
tūras Račas „Lietuvos ryte”.

Po dvi valandas trukusio 
posėdžio buvo sutarta infor
macijos apie pokalbio turinį 
neplatinti. Kaip „Lietuvos rytą” 
informavo pavardžių nenorėję 
skelbti Seimo nariai, posėdžio 
metu buvo kalbėta apie būtiny
bę apsispręsti dėl užsienio poli
tikos prioritetų ir tikslų bei jų 
įgyvendinimo

Komiteto posėdyje buvo pa
reikšta nuomonių dėl Konsti
tucijos pataisos, pataisos, lei
džiančios įsigyti žemės užsie
niečiams.

Vytautas Plečkaitis, priklau
sąs Socialdemokratų frakcijai, 
pasisakė už tai, kad darbą at
naujintų prie prezidento įkurta 
ir įvairių partijų atstovaujama 
užsienio politikos koordinacinė 
taryba.

Emanuelis Zingeris, priklau 
sąs „Tėvynės Sąjungos” frakci
jai, išsakė pageidavimą, jog už
sienio reikalų ministras ateity 
je derintų savo veiksmus su 
patijų atstovais.

Kalbėdamas apie Konstituci
jos pataisą dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams, Justinas Karosas 
priminė, kad šį siūlymą Seimo 
LDDP frakcija buvo pateikusi 
1993 metais.

Opozicijos atstovai, tuomet 
viešai atmetę dabartinės 
daugumos siūlymą, anot J. 
Karoso, privačiuose pokalbiuose 
sakė sutiksiantys su juo, jeigu 
bus priimtas opozicijos įsta
tymas ir kartą per savaitę 
suteikta valanda eterio Lie
tuvos televizijos laidose.

Seimo frakcijoms nepriklau
santis Vytautas Bubnys siūlė 
prieš apsisprendžiant dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams at
sisakyti pastaruoju metu pasi
reiškiančių politinių ambicijų.

Už žemės pardavimą užsie
niečiams pasisakęs Kazys 
Bobelis teigė, jog kelyje į 
Europos Sąjungą įstatymų dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams 
pataisas padarė Suomija, Latvi
ja ir Estija.

Dauguma Seimo Užsienio rei
kalų komiteto posėdyje daly
vavusių politikų vėliau vėl 
susitiko Užsienio reikalų 
ministerijoje.

Ministerijos sekretorius 
Albinas Januška bei kiti 
pareigūnai informavo Seimo 
frakcijų atstovus apie derybų su 
Europos Sąjunga eigą bei 
išdalijo Lietuvos ir Europos 
Sąjungos (ES) aaociacijos sutar
ties projektą.

Susitikime taip pat buvo pa
teiktas ir aptartas Europos 
sąjungos derybininkų pasiūly
tas Europos sutarties straipsnis, 
reglamentuojantis juridinių 
asmenų teisę įsigyti Lietuvoje 
nekilnojamojo turto.

Šiame straipsnyje nurodoma, 
jog įsigaliojus ES ir Lietuvos 
asociacijos sutarčiai, Lietuvos ir 
ES kompanijos turės teisę įsi
gyti, naudoti, nuomoti ir par
duoti nekilnojamąjį turtą, taip 
pat teisę nuomoti žemės ūkio 
paskirties žemę, miškus ir kitus 
gamtinius išteklius, jei šie yra

tiesiogiai būtini ekonominei 
veiklai plėtoti.

„Stojant į Europos Sąjungą 
teks peržiūrėti konstitucinę 
nuostatą, nepripažįstančią že
mės nuosavybės teisės užsienie
čiams”, teigė po susitikimo 
Seimo demokratų frakcijos ats
tovas J. Tartilas. Pasak jo, 
kadangi Europos Sąjungą ten
kintų ir Seimo pareiškimas dėl 
Konstitucijos keitimo, „didesnių 
kolizijų dėl to neturėtų būti”.

Kita vertus, nei J. Tartilas, 
nei susitikime dalyvavęs 
Krikščionių demokratų frakci
jos atstovas Algirdas Saudargas 
negalėjo pasakyti, ar jų atsto
vaujamos frakcijos ir partijos 
pritars pasiūlymui leisti 
parduoti žemę užsieniečiams.

Pasibaigus susitikimui užsie
nio reikalų ministerijos sekre 
torius A. Januška sakė manąs, 
jog Seime, be LDDP teikiamos 
Konstitucijos pataisos, bus 
pateiktos ir kitų partijų Kons
titucijos pataisos.

Tačiau kokios pataisos turi 
būti priimtos, pasak jo, turi sutar
ti partijos. „Užsienio reikalų mi
nisterija siūlo Seimui priimti 
įsipareigojimą, kad tos pataisos 
bus padarytos, nes to užtenka, 
kad būtų galima tęsti derybas ir 
pasirašyti sutartį su Europos Są
junga", paaiškino A. Januška. 
Kartu jis pažymėjo, kad būtų 
labai pavojinga žemės pardavi
mo klausimą spręsti referen
dumo būdu. „Jei kas nors stums 
mus į referendumą, tai iš esmės 
stums mus iš Europos Sąjun
gos”, sakė A. Januška.

Paklaustas, ar Seimo LDDP 
frakcijos pateikta Konstitucijos 
pataisa patenkina Užsienio 
reikalų ministeriją, jis atsakė: 
„Ta pataisa šį klausimą išspren
džia ir mums netrukdo, bet ji 
sprendžia ir kitus, vidaus, o ne 
užsienio politikos, klausi
mus”.

Praėjus maždaug pusvalan
džiui po minėto susitikimo 
pabaigos į Užsienio reikalų 
ministeriją atėjo Tėvynės Są
jungos atstovė Vilija Alek- 
naitė-Abramikienė.

Žurnalistams ji sakėsi iš 
oficialių Europos Sąjungos 
pareigūnų turinti informacijos, 
kad derybose Briuselyje buvo 
pasiūlytos dvi alternatyvos, 
„kurias Lietuvos derybininkai 
atmetė”.

Pasak jos, sprendžiant žemės 
pardavimo užsieniečiams prob
lemą, buvo siūloma taikyti tam 
tikrą pereinamąjį laikotarpį ar
ba, atsižvelgiant į užsienio 
investuotojų svarbą, išimties 

* tvarka išdavinėti jiems atskirus 
leidimus, suteikiančius teisę
nusipirkti žemės sklypus.

KALENDORIUS

Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeru
zalietis, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (mirė 386 m.); Edvar
das, Eimutis, Gintarė.

Kovo 19 d.: Trečias Gavėnios 
sekmadienis; Juozapas, Vilys, 
Nautilė. 1920 m. Seimas priėmė 
sietuvos Žemės Reformos įsta
tymą.

Kovo 20 d.: Šv. Juozapas, Švč;
M. Marijos sužieduotinis; Ana
tolijus, Klaudija, Irmgarda, Vi
lė, Žygimantas. Pirmoji pavnsa- 
rio diena.

Kovo 21 d.: Mikalojus, Bene
diktas, Nortautas, Sanga.
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Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATEITININKŲ RŪMAI 
KAUNE

Jau kuris laikas, užsienio (ir 
Lietuvos) ateitininkai teiraujasi 
ir rūpinasi Kaune esančiais 
Ateitininkų Rūmais. Tie, kurie 
turėjo progos dalyvauti atei
tininkų veikloje tarpkario 
nepriklausomybės metais, 
prisimena juos su pasididžia
vimu. Tie, kurie buvo priglaus
ti Ateitininkų Rūmų bendra
butyje ir pavalgydinti valgyklo
je, prisimena juos su dėkin
gumu. Dabar šie rūmai yra 
svarbūs Lietuvos atei
tininkams, norint išvystyti pla
tesnę ateitininkijos veiklą 
Lietuvoje. Tad nenuostabu, kad 
daugelis teiraujasi apie jų 
atgavimo progresą ir esamą 
stovį. Šiuo metu, Ateitininkų 
Rūmų atgavimo klausimas yra 
vertinamas teigiamai. Tad lai
kas supažindinti visus atei
tininkus su Ateitininkų Rūmų 
istorija ir dabartine padėtimi.

1989 m. sausio 7 d., Lietuvos 
sostinėje, Vilniuje, susirinkę 
ateitininkai sendraugiai, 
buvusieji ateitininkai sendrau
giai, buvę ateitininkai studen
tai ir moksleiviai bei visuo
menės atstovai, po įvairiausių 
vargų ir išgyvenimų, iškilmin
gai atkūrė ateitininkus Lietu
voje. Šiame susirinkime buvo 
sudarytas septyniolikos asmenų 
organizacinis komitetas, ku
riam buvo pavesta sušaukti 
atkuriamąjį suvažiavimą. Or
ganizacinio komiteto pirmi
ninku buvo išrinktas dr. Vincas
Rastenis. Jo vadovaujamas 
komitetas, 1989 m. lapkričio 
25-26 d. Vilniuje sušaukė atku
riamąjį suvažiavimą. Po suva
žiavimo, kurio metu Lietuvos 
ateitininkai savo pirmininku 
išsirinko dr. Arvydą Žygą, dr. 
Vincas Rastenis pradėjo 
rūpintis ateitininkų nekilno
jamo turto nuosavybės įrodymu 
ir atgavimu.

Dr. Vinco Rastenio iniciatyva 
buvo rasti Ateitininkų Rūmų 
nuosavybės dokumentai Kauno 
Valstybiniame Archyve, Kauno 
miesto savivaldybės statybos 
skyriaus archyvinio fondo 
dokumentuose buvo rasta, kad 
..Ateitininkų Sendraugių 
Sąjunga tikrai yra pastačiusi 
gyvenamus mūrinius penkių 
aukštų namus jos valdomam 
žemės sklype esančiam Laisvės 
alėja Nr. 3 (dabar Laisvės alėja 
Nr. 13) pagal miesto statybos 
komisijos leidimą iš 1926 metų". 
Be to, pagal 1939 m. liepos 25 
d statybos komisijos leidimą, 
Ateitininkų Susišelpimo fondas 
pastatė ir įrengė vieno aukšto 
su rūsiais namą, Laisvės alėja 
3b (dabar 13b). Abiem pasta 
tams žemė buvo nuomota iš 
Kauno miesto savivaldybės 
neterminuotam laikui. 1939 m. 
nekilnojamas Ateitininkų 
Rūmų turtas buvo įvertintas 
600,000 litų. To paties archy
vinio fondo dokumentuose buvo 
rasta, kad 1940 m. pradžioje 
Ateitininkų Susišelpimo fondo 
nekilnojamąjį turtą prie Stalino 
pr 3b (buvęs Laisvės alėja 3b) 
yra perėmęs Liaudies Kultūros 
fondas, o 1940 m. liepos 29d. 
nutarimu Vidaus Reikalų 
ministras rado, „kad esamomis 
sąlygomis tolimesnis Šios orga-
niracijos veikimas yra nebe- 
suderinamas su valstybės sau
gumo reikalais, todėl, pagal 
Draugijų įstatymo 48 str. nu
tariau Ateitininkų Susišelpimo

fondą uždaryti”. Tų pačių metų 
gruodžio 4 d., šis vieno aukšto 
namas (218 kvadratinių metrų 
grindų ploto) buvo nacionalizuo
tas.

1940 m. liepos 8 d. rašte III 
Kauno miesto mokesčių inspek
cijai yra nurodyta, kad: „nuo 
1940 metų birželio 18 dienos 
Ateitininkų Rūmai yra sekvest
ruoti (valstybės interesais už
drausti, apriboti naudojimuisi 
arba disponuoti) SSSR kariuo
menės reikalams”.

Vėliau, panaikinus Vytauto 
Didžiojo universitetą, šie Atei
tininkų Rūmai ir vieno aukšto 
gyvenamas namas, atiteko Kau
no Politechnikos institutui (vė
liau vėl pavadintam Kauno 
Technologijos universitetui), ku
riais dar ir dabar tebesinaudoja.

1990 m. gruodžio mėn. tuo 
reikalu buvo parašyti prašymai 
(su nuosavybės teises patvir
tinančiais dokumentais) Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui ir Kauno miesto 
savivaldybei, sugrąžinti Lietu
vos Ateitininkų federacijai šį 
teisėtą nekilnojamąjį turtą.

Nuo 1989 m. vyko pasitarimai 
tarp Kauno Politechnikos in
stituto (Technologijos universi
teto) ir Lietuvos Ateitininkų 
federacijos (LAF) Ateitininkų 
Rūmų sugrąžinimo reikalais. 
Šis procesas buvo suintensyvin
tas 1991 m. vasarą, kuomet 
viešnagės metu Lietuvoje, buvę 
Ateitininkų federacijos vadai dr. 
Adolfas Damušis, dr. Petras 
Kisielius, Ateitininkų federaci
jos tarybos pirmininkė Birutė 
Bublienė ir kiti išeivijos atei
tininkai dalyvavo pasitarimuo
se su Kauno Technologijos 
universiteto (KTU) Senato na
riais. Šie pasitarimai nebuvo 
sėkmingi. Buvo keliamas tei
gimas, kad Ateitininkų Rūmų 
sugrąžinimui yra būtinas Lie
tuvos Respublikos (LR) Vyriau
sybės pritarimas.

Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis 1992 m. kovo 
1 d. pasiuntė laišką Lietuvos 
Respublikos ministrui pirminin
kui Gediminui Vagnoriui 
prašant sugrąžinti Ateitininkų 
Rūmus Lietuvos Ateitininkų fe
deracijai. Dėl nežinomų priežas
čių ir šios pastangos nebuvo 
sėkmingos.

Per visą 1992 m. laikotarpį, 
dr. Arvydas Žygas, Lietuvos 
Ateitininkų federacijos (LAF) 
pirmininkas, ir kiti LAF 
valdybos nariai ar įgaliotiniai 
tarėsi su Kauno Technologijos 
universiteto (KTU) rektorium 
prof. Domarku ir su KTU Sena
tu, tačiau konkrečių teigiamų 
rezultatų nebuvo. Pasitarimų 
metu išryškėjo KTU nuotaikos 
Ateitininkų Rūmų (arba taip 
vadinamų Universiteto III 
rūmų) klausimu. Nors KTU la
bai nenorėtų prarasti šių 
patalpų, tačiau realiai mąstant 
jie žinojo ir sakė, kad „su laiku 
šie rūmai bus sugrąžinti Lietu
vos Ateitininkų Federacijai”. 
1992 m. balandžio 9 d. Atei
tininkų federacijos vadas, kar
tu su LAF pirmininku, apžiūrė
ję Ateitininkų Rūmus aptarė 
esamą Ateitininkų Rūmų padė
tį, ūkinį jų stovį ir sąlygas, 
kuriomis abu vienetai galėtų 
bendradarbiauti ir tilpti tuose 
pačiuose namuose. Buvo aišku, 
kad Ateitininkų Rūmai yra blo
game stovyje — stogas kiauras,

Hamiltono, Kanadoje, jaunučių susirinkime.

tvarkyti dokumentus ir gauti 
LR Vyriausybės pritarimą.

Tolimesnė atgavimo eiga buvo 
pavesta Petrui Plumpai (Lietu- 

Respublikos Vyriausybės

elektros laidų izoliacija sutru 
pėjusi ir parketo grindys smar
kiai apgadintos. KTU prorekto
rius, Romas Lausatskas, teigė, 
kad garso laboratoriją, kuri yra 
įrengta pirmame aukšte, būtų 
sunku iškelti. Jaunimo ansamb
liams, kurie turi savo patalpas 
ir repeticijas Ateitininkų Rūmų 
trečiame aukšte, būtų sunku su
rasti kitas patalpas. Tad 
atsižvelgiant į esamą padėtį, 
buvo svarstomos bendro nau
dojimo galimybės ir sąlygos. 
Tuo metu KTU planavo trijų 
metų laikotarpyje sugrąžinti 
Ateitininkų Rūmus Lietuvos 
Ateitininkų Federacijai.

1992 m. pabaigoje, Kauno 
Technologijos universiteto rėk 
toriaus pareigas perėmė prof. 
dr. Kęstutis Kriščiūnas. Jis tuo
jau pastebėjo, kad dėl smarkiai 
sumažintos paramos iš valsty
bės, KTU nebegalės skirti lėšų 
Ateitininkų Rūmų (III rūmų) 
išlaikymui ir remontams. 1992 
m. gruodžio 16 d. KTU Senatas 
priėmė sekančio turinio nutari
mą:

„Kauno technologijos universi
teto Senatas, pripažindamas 
Lietuvos ateitininkų federacijos 
Rūmų veiklos ir nuosavybės 
tęstinumą, ateitininkijos itaką 
nepriklausomos Lietuvos 
kuriamųjų galių plėtotei, 
NUTARIA: (1) III rūmus laips
niškai perduoti Lietuvos 
ateitininkų federacijai, (2) 
Detalią rūmų perdavimo tvarką 
ir sąlygas numatyti Kauno 
technologijos universiteto ir 
Lietuvos ateitininkų federacijos 
sutartyje”. Šį (Nr. 17) nutarimą 
pasirašė A. Žibukas, KTU Sena 
to pirmininkas.

Tuo pačiu metu, gruodžio
12-13 d. vyko II Lietuvos Atei
tininkų federacijos suvažia
vimas. Šio suvažiavimo metu, 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, Lietuvos Atei
tininkų federacijos atstovas 
rūmų reikalams p. Ivanauskas 
ir Kauno Technologijos uni
versiteto ūkio direktorius Juo
zas Lingvevičius aptarė esamą 
padėtį ir sudarė ateities veiklos 
planus. Paaiškėjo, kad KTU jau 
yra išsikraustęs iš šių rūmų, iš
skyrus garso laboratoriją (kuri 
yra pirmame aukšte) ir įvairius 
jaunimo ansamblius, kurie 
naudojasi trečiuoju aukštu. 
KTU Senatas nutarė grąžinti 
ateitininkams šiuos rūmus, ta
čiau šio sprendimo įteisinimui 
yra reikalingas LR Vyriausybės 
oficialus patvirtinimas, nes 
mokslo institucijų turtas yra 
valstybės nuosavybėje. Nei 
miesto savivaldybė, nei pats 
KTU universitetas negali 
grąžinti ar negrąžinti patalpų. 
Tai yra LR Vyriausybės teisė ir 
pareiga. KTU gali tiktai re
komenduoti, ką jie ir padarė. 
Esant žiemos laikui, buvo sutar
ta iki pavasario išjungti šilumą 
ir, kad nesusproginėtų, išleisti 
vandeių i?, . t.••• mų . i ml 
Nutarta uždaryti Ateitininkų 
Namus iki pavasario. Per tą 
laikotarpį buvo pasiryžta su

vos
patarėjui religijų klausimais) ir 
adv.- Vaidotui Vaičaičiui, su 
kun. Rimo Gudelio ir dr. Vinco 
Rastenio pagalba. 1993 m. 
balandžio 1 d. LAF prezidiumo 
posėdyje Kaune, kuriame daly
vavo ir Federacijos Vadas, buvo 
konstatuotas faktas, kad LR 
Vyriausybė nėra palanki grą
žinti rūmus teisėtiems savinin
kams, nes nėra įstatyminio pa
grindo. Prieita išvados apeliuo
ti į LR Vyriausybę ir tuo pačiu 
paruošti pilną dokumentaciją, 
įrodant, kodėl šie rūmai turėtų 
grąžinami ateitininkams.

1993 m. birželio 19-20 d. 
Detroite JAV Lietuvių Bend
ruomenė suruošė politinę kon
ferenciją, kurioje, šalia kitų 
svečių iš Lietuvos, dalyvavo ir 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Šios konfe
rencijos metu, buvę Federacijos 
vadai dr. Adolfas Damušis ir dr. 
Petras Kisielius, Ateitininkų 
federacijos generalinis sekre
torius Juozas Baužys ir Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis susitiko su ministru 
pirmininku ir įteikė laišką Atei
tininkų Rūmų reikalu. Laiškas, 
pasirašytas čia minimų asmenų, 
užbaigiamas prašymu; „Ger
biamas Ministre Pirmininke, 
mes, išeivijos ateitininkai, buvę 
Ateitininkų Rūmų statytojai ir 
šeimininkai, prašome, kad jie 
būtų sugrąžinti teisėtiems jų 
savininkams — Lietuvos Ateiti
ninkų Federacijai”. Gerbiamas 
ministras pirmininkas prisipa 
žino, kad nėra pakankamai 
susipažinęs su šiuo klausimu, 
bet sugrįžęs prižadėjo tai pada 
ryti.

Buvo numatytas Ateitininkų 
federacijos vado Juozo Poli
kaičio ir Petro Plumpos susi
tikimas su ministru pirmininku 
Adolfu Šleževičiumi 1993 m. lie
pos 5 d. Tačiau ministras pirmi 
ninkas turėjo išvykti iš Vilniaus 
ir numatytas susitikimas 
neįvyko. Tuo metu LR 
Vyriausybėje vyravo nuomonė, 
kad restitucijos aktas šio klau
simo sprendimui negali būti 
pritaikomas, nes LAF yra visuo
meninė organizacija, o restituci
jos aktas yra pritaikomas tiktai 
religinėms institucijoms. LR 
Vyriausybės sluoksniuose buvo 
keliama mintis, kad reikia 
sudaryti turto grąžinimo 
komisiją, kuri, išklausiusi abi 
puses, padarytų galutinį 
sprendimą. Labai gerai, kad 
tokios komisijos sudarymo min
tis niekad nebuvo įgyvendinta, 
nes tai nebūtų buvę naudinga 
nei ateitininkams, nei pačiam 
restitucijos aktui.

Sekančių keturių mėnesių 
laikotarpyje, Ateitininkų Rūmų 
’’ įsirr pa ’ o Ruvo 
palaikomas kontaktas su LR 
Vyriausybe ir KTU, tačiau 
nieko konkretaus nesimatė. Ne

paisant esamos padėties, LAF 
valdyba buvo raginama pa
ruošti rūmų eksploatacijos 
planą, tuo atveju, jeigu namai 
būtų grąžinti ateitininkams.

Juozas Polikaitis
Ateitininkų Federacijos Vadas

1995.III.12. (Bus daugiau)

• Niekad vienišas nebusi, jei
gu „Draugą” parsisiųsi.

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

7915 W. 171*1 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3SOO Highland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Dovvners Grove, IL 60515 

Tai. 706-960-3113
Valandos susitarus

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Oriand Park
708-349-6100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St. 
Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-0353

7600 W. College Dr. 
Palos Helghts, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road 

Hlckory Hills
Tel. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212

McHenry 815-344-5000, exl 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-638-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmsk Rd. 
MVastehaster, IL 60153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. Chicago. IL
Tai. 312-735-5888

4707 S. Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 706-352-4497

Kab. tai. 312-889-3188 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 Waat 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v p.p —6 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ ' 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Main St. 
Matteeson, IL 60443 .

Tol. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlem, tai. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

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

Valandos susitarus

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tat. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9vr-12vpp

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 469 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Clcaro

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bai chirurgija
172 ScMMer Bt., Eknhuret, IL 80126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-934-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kadzla. Chicago 80852 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7v v , anlr 9v r - 12 
ketvd 12 - 4 v p p penktd 12 - 6 v v

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

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

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

9830 8. Rldgaland Ava. 
Chicago Rldga, IL 60415 

706-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 8. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

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

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

Priima „Medlcare Assignment”.
Sumokama po vizito.

Kab. tai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuatta Medlcal Bulldlng 

5132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60829 
Tai. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
6132 S. Kadzla, Chicago, III.

Tai. (312) 925-2670 
1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Llsla, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 709-927-0080 

Valandos pagal susitarimą

<



Rimties valandėlė

DIEVAS VEDA PASLAPTINGAI
Šio sekmadienio skaitiniai 

mums primena, jog Dievo veiks
mai mūsų gyvenime kartais 
būna mums visai nesupran
tami, bet svarbu ne suprasti 
Dievo veiksmus, o ištikimai 
sekti Dievo vedimu, pasitikint, 
net kai nesuprantame jo veiks
mų.

Evangelijoje (Luko 13:1-9) 
Jėzus kaip tik sudraudžia žmo
nes nuo lengvabūdiškų aiškini
mų, būk įvykusi nelaimė — tai 
Dievo bausmė nusidėjėliams už 
nuodėmes. Taip jis kalbėjo, kai 
Jeruzalės gyventojai atėjo pas 
Jėzų klausti, ką tai reiškia Die
vo akyse, jei iš Galilėjos atvyku- 
siems žydams šventykloje au
kojant aukas, Piloto įsaky mu jie 
buvo nužudyti. (Reikia atsimin
ti, kad klausimą stato Jeruzalės 
žydai, save laikiusieji ištiki
miausiais žydų tikėjimo sekė
jais, apie tautiečius, atvykusius 
iš Galilėjos. O Galilėja, tai 
kraštas, kur žydai nuolat mai
šėsi su pagonimis, tad net ir to 
krašto žydai buvo įtariami esą 
„nešvarūs” — negalintys aukų 
aukoti).

Tiems, kurie klausė šį klau
simą, matyt, išvada buvo aiški: 
ši nelaimė, ištikusi beaukojant 
aukas, tegali būti ženklas iš 
Dievo, kad Dievas jų auką at
meta. Galbūt paklausėjai norėjo 
pamatyti, ar Jėzus pasmerks sa
vo kraštiečius. Bet savo atsa
kymu Jėzus neleidžia žmonių 
smerkti: „Ar manote, kad tie 
galilėjiečiai buvo didesni nusi
dėjėliai už visus kitus galilė
jiečius ir todėl taip nukentėjo? 
Anaiptol, sakau jums!”

Tuomet Jėzus pats jiems pri
mena kitą nelaimę, kurioje žuvo 
būrys Jeruzalės žydų, bokštui 
ant jų užgriuvus, ir parodo vie
nintelę pamoką, kurią reikia iš 
netikėtų nelaimių pasimokyti: 
nei vienas mūsų nežinome, 
kada gali ir mus užklupti mir
tis, tad būtina jau dabar atsi
versti, keisti savo polinkius 
daryti neigiamas išvadas apie 
kitus, nepraleisti progų rodyti 
Dievo meilę, nes , jei neatsiver
site, visi taip pat pražūsite”.

Ne mums suprasti, kodėl Die
vas leidžia nelaimes — juk ir 
Jėzus iškentėjo tragiškiausią 
mirtį — neteisingai apkaltintas, 
kaip nusikaltėlis išniekintas ir 
nužudytas. Dievo keliai — ne 
žmogui suprasti. Žmogui terei
kia ištikimai Dievo vedimu 
sekti.

Taip darė Mozė, kaip girdime 
skaitinyje iš Išėjimo knygos (Iš 
3:1-8,13-15). Vieną dieną bega
nydamas, Mozė užtiko neišaiš
kinamą reginį: liepsnojantį, bet

nesudegantį, erškėčių krūmą. 
Jis nebandė paslapties išaiškin
ti, bet prie jos artinosi, kol 
Dievas iš krūmo pavadino Mozę 
vardu. Jam atsiliepus „Aš čia!”, 
Dievas įsakė nusiauti batus, 
„nes vieta, kur tu stovi, — šven
ta žemė”. Mozei padarius, kaip 
Dievas liepė, Dievas kalbėjo to
liau: „Aš esu tavo tėvo Dievas 
— Abraomo Dievas, Izaoko Die
vas ir Jokūbo Dievas”. Sužino
jęs, kas su juo kalba, Mozė pri
sidengė veidą, „nes bijojo pa
žvelgti į Dievą”.

Ir tuomet, to paslaptingo įvy
kio metu Dievas Mozei apreiškė 
jo gyvenimo misiją: išvaduoti 
savo tautą iš Egipto vergovės ir 
atvesti į „kraštą, kur pienas ir 
medus upeliais plūsta”. Išgirdęs 
pašaukimą, jį tiesiog verčiantį 
sugrįžti į Egiptą, kur faraonas 
tyko jį nužudyti (Iš 2:11-15), ir 
kuriam jis nemanė turįs jokių 
„įgaliojimų”, Mozė rėmėsi 
tikėjimu, ne supratimu, vykdy
damas Dievo parėdymus, o Die
vas užtikrino jį ir visą tautą, 
kad jis yra „Esantysis” — tas, 
kuris buvo su jų tėvais, yra ir 
lieka su jais. Dievas pasakė savo 
vardą, kad žmonės žinotų iki 
pat mūsų laikų, kad jis su savo 
žmonėmis lieka net ir labiausiai 
nesuprantamuose gyvenimo 
įvykiuose.

Apie tą patį Dievą, kuris per 
Mozę išvedė Izraelio tautą iš ne
laisvės, kalbėjo ir šv. Paulius 
pirmame savo laiške Korinto ti
kintiesiems (1 Kor 10:1-6, 
10-12). O Korinto jaunutės baž
nyčios tikintieji galėjo jaustis 
panašiai, kaip ir Izraelio tauta 
pradžioje savo išvedimo į naują 
gyvenimo būklę. Todėl šv. Pau
lius šiai jaunai bendruomenei 
primena tą Dievo išsirinktosios 
tautos pergyvenimą, naudoda
mas Išėjimo įvaizdžius Krikšto 
ir Dievo sekimo patirčiai iš
reikšti. Kaip Dievo paslaptin
gumas buvo išreikštas debesy
je žmones per dykumą vedančio 
Dievo įvaizdžiu, taip stebuk
lingas perėjimas jūros viduriu 
palyginamas su Krikšto sakra
mentu, kaip pradžia kelionės, 
tampant Dievo tautos nariais.

Ir šv. Paulius toliau naudojasi 
kelionės per dykumą pavyz
džiais, nurodydamas, kad Die
vas panašiai stebuklingai, kaip 
anuomet, Šventojoje Eucharis
tijoje girdo ir maitina savąją 
tautą, žygiuojančią per dykumą. 
Jis įspėja tikinčiuosius, sekant 
Dievo vedimu, nedaryti tų klai
dų, kurias pirmą kartą darė 
Dievo tauta dykumoje: „Negeis- 
kite blogio, kaip anie geidė, 
nemurmėkite”. Anot šv. Pau-

Po sėkmingo koncerto Jaunimo centre kovo 12 d. „Šilo” vieneto nariai su koncerto rengėjais. 
Sėdi iš kairės: grupės vadovė Marija Gražulienė, Brone Galinaitienė ir Ona Dailidienė; stovi: 
Marija Remienė, Juozas Šarkauskas, Antanina Garmutė, dr. Petras Kisielius, Juozas Skaržins- 
kas, Birutė Jasaitienė, Klemensas Tamaliūnas ir Vytautas Balsys.

Nuotr. Jono Tamulaičio

ARGI TIK DIKTATŪRA 
IŠGELBĖS RUSIJA?

IGNAS MEDŽIUKAS

Visame pasaulyje yra nusikal
tėlių. Juos sutvarkyti įkurta 
policija, teismai ir kalėjimai. 
Bet šiuo metu Rusijoje 
susiorganizavusios nusikaltėlių 
grupės tiek daug kėsinasi į vals
tybės ir bendrovių turtą, kad 
visa tai virto epideminiu 
reiškiniu. Administracija šios 
rūšies nusikaltėlių nepajėgia 
suvaldyti, nes jie užvaldė beveik 
visą krašto ekonomiką.

Iš paruošto prezidentui B. 
Jelcinui raporto nustatyta, kad 
Rusijoj mafija kontroliuoja 
70-80 procentų visos prekybos ir 
bankinių operacijų. Tokių 
tamsių jėgų įsigalėjimas eko
nomikoj ir politikoj daro didelių 
nuostolių kraštui. Pinigais tuos 
nuostolius apskaičiuoti yra la
bai sunku. Bet darosi aiškiau, 
imant dėmesin, kad 1990-1991 
m. nuo 50 iki 100 bil. dolerių 
vertės auksas ir kita valiuta „iš
garavo” ir atsirado užsienio 
bankų sąskaitose ar investuota 
į nekilnojamą turtą Šveicarijoje, 
Kipre, Anglijoj, Bahamose. Ir 
taip alinama valstybė.

Organizuotų grupių stiprybė 
rodo, kaip silpna yra Rusijos 
centrinė valdžia. Nors Jelcinas 
ir parlamentas (Durna) išleidžia 
įstatymus, potvarkius, bet tik

liaus, visa tai mums suprastina 
ne kaip jų pasmerkimas, o kaip 
įspėjanti pamoka.

Aldona Zailskaitė

nedaugelis iš jų būna įvykdomi. 
Valdžios autoritetas Rusijoje 
yra smarkiai kritęs, todėl 
nedaug piliečių į ją kreipiasi, 
kad būtų išieškotos skolos ar 
pinigai už pristatytas prekes, 
kai sąskaitos būna uždelstos. 
Teismai yra visai neveiksmingi, 
nes teisėjai linkę imti „dova
nas” iš atsakovo ir dažnu atve
ju bylą spręsti jo naudai.

Valstybės nepajėgumas kyla 
dažniausiai dėl didelės inflia
cijos, kai 1992 m. kainos pakilo 
26-riopai. Net • ir dabar, kai, 
valdžios apskaičiavimu, inflia
cija siekia 18 procentų per 
mėnesį, algų pakėlimai negali 
spėti pasivyti nuolat kylančių 
kainų. Šitokia padėtis sudaro 
patogias sąlygas pasiūlyti 
valdininkams kyšius už įvairius 
patarnavimus.

Didelis vaidmuo Rusijoje yra 
mafijos, kurios įvairios grupės 
veikia kaip piktybinis auglys or
ganizme, sulaikydamas ekono
mijos augimą. Pavyzdžiui, mafi
ja kontroliuoja maisto kainas, 
sutrukdydama privačiai 
ūkininkaujantiems susirasti 
palankesnes savo gamybai rin
kas. Dėl tokių sąlygų praėju
siais metais privačiai ūkinin
kaujančių skaičius sumažėjo. 
Tai didelis smūgis maisto 
gamybai.

Mafija yra tiek galinga, kad 
atbaido ir užsienio investuo
tojus, ypač užsiimančius detalia 
prekyba, kur atsiskaitoma

grynais pinigais. Pirmiausia 
mafija pasiūlo savo globą 
ginkluotos apsaugos forma, 
pareikalaudama, kad jos 
vadovai būtų laikomi tos preky
bos dalininkais ir, suprantama, 
dalintųsi gautu pelnu.

Blogiausia, kad paskutiniuoju 
metu Rusijos žmonės ima vis la
biau galvoti, kad tokia mafijos 
veikla ir kontrolė yra laisvos 
rinkos sistemos dalis. Matydami 
tokias negeroves, daugelis 
piliečių reikalauja, kad vėl būtų 
nacionalizuota dujų, benzino, 
aliuminio ir kitos pramonės 
šakos.

Tokioje situacijoje demokra
tijai (kiek jos ten yra) susidaro 
pavojus, kad krašto valdžią gali 
perimti diktatorius, kuris 
pažadės suvaldyti nusikaltėlius, 
atstatyti šalyje tvarką ir įsta
tymų vykdymą. Šitokia padėtis 
daugeliui rusų, atrodo, būtų 
išsigelbėjimas iš šiandieninio 
chaoso ir išnaudojimo.

Jaunai Rusijos demokratijai 
šiuo metu tenka išlaikyti labai 
sunkų egzaminą. Organizuoti 
nusikaltėliai baigia sugriauti 
jos valstybės pamatus. Kai vals
tybės pastatas pašlyja, tai įvai
riems avantiūristams susidaro 
proga perimti valdžią.

Rusijos spaudoje randame 
daug drąsių išsireiškimų, 
nukreiptų prieš prezidentą B. 
Jelciną ir jo vyriausybę. „Jel
cinas sugriovė mūsų valstybę, 
padalino žmones į ponus ir ver
gus”, „Argumenty i fakty” laik
raštyje rašo sovietų atkūrimo 
tvarkos šalininkė Saži Umela- 
tova. O Viktoras Anipilov 
Jelciną vadina žudiku, 
sunaikinusiu visuomeninę

Danutė Bindokienė

Eiliniai žmonės — 
nepaprasti darbai

Praėjusią savaitę Čikagos bei 
apylinkių lietuvių dėmesį 
pagavo ir išlaikė nedidelė seny
vų svečių iš Lietuvos grupelė. 
Jau seniai mūsų salėse taip sau
sakimšai grūdosi publika, jau 
seniai taip skardžiai aidėjo plo
jimai, kaip tos grupelės pasi
rodymų metu. Kadangi su šių 
žilagalvių svečių būreliu turės 
progų susitikti ir kitų vietovių 
lietuviai, verta kiek arčiau pa
žvelgti į šio vizito reikšmę.

Nuo 1990 m. kovo 11d. užsie
nio lietuvius lankė etnogra
finiai ansambliai, „kaimo 
kapelos”, šiaip sau dainininkai 
ar operos solistai, jau nekalbant 
apie politikus, ekonomus, spau
dos žmones, mokslininkus ir 
daugybė kitų. Kiekvieno žymes
nio svečio ar svečių grupės at
vykimas vis dar sulaukia 
nemažo dėmesio, nors „pirmoji 
meilė” jau šiek tiek apsitrynė. 
Užuot visus sutikę su kone nai
viu susižavėjimu, pradedame 
darytis reiklesni, atskirti 
„pelus nuo grūdų”. Tad galbūt 
daugelį ir mūsų pačių nustebino 
nepaprastai jausminga reakci
ja, kurią pajutome, besiklau
sydami „Šilo” koncerto. Ne dėl 
to, kaip buvo atlikta programa, 
bet ką reprezentavo jos 
atlikėjai, jų atliekamas dainos 
bei žodžio montažas.

Kiekviename užsienio lietu
vyje, nepaisant socialinės pa
dėties, partinių ryšių, užsian
gažavimo ar abejingumo savo 
kilmei, iki sielos gelmių yra įau
gusi pagarba, užuojauta ir meilė 
pastarųjų dešimtmečių mūsų 
tautos tikriesiems didvy- 
riams-partizanams. Legen- 
darinis jų kovų laikotarpis, 
pasižymėjęs kone viršžmogišku 
narsumu, įkvepia jaunus ir 
senus, skatina rūpintis, kad tų 
kovų niekuomet neužmirštų 
Lietuvos istorija, palikdama 
kaip šviesiausią tėvynės meilės 
pavyzdį visiems laikams.

Okupuotos Lietuvos litera
tūroje partizanai buvo nieki
nami ir pravardžiuojami bandi
tais. Užsienio lietuvių litera
tūroje jų didvyriškumas api
pintas gražiausiais epitetais. 
Mes anuomet žinojome tik 
partizanų slapyvardžius ir 
likimą: žiaurią mirtį, baisius 
kankinimus, pražūtingą tremtį.

politinę santvarką. Po konflik
to su Čečėnija Jelcino autori
tetas dar labiau pašlijo. Nepai
sant to, jo prezidentiniai įgalio

0 tuos, kurie atlikę „bausmę” 
grįžo namo, ilgus dešimtmečius 
lydėjo įtarinėjimai, persekio
jimai. Jie nedrįso praverti lūpų, 
nes tai reiškė vienos krypties 
bilietą atgal į ledinę šiaurę. 
Buvę partizanai-tremtiniai 
turėjo savo krašte pasitenkinti 
antraeilių piliečių padėtimi.

Ar situacija pasikeitė, išaušus 
laisvės rytui? Net tolimuose 
kraštuose gyvendami, tebegir- 
dime skundų, neteisybės atgar
sių. Viešas partizanų pasirody
mas Lietuvos visuomenėje nėra 
labai pageidautinas, kai joje te- 
besimaišo buvę jų skriaudėjai, 
persekiotojai, kai tos pačios 
politinės srovės žmonės tebesėdi 
valdančiose kėdėse. Dar ir 
šiandien, po penkerių nepri- 
klai mybės metų, drįstama 
partizanų adresu paleisti 
„bandito” epitetą ir siūlyti 
privilegijas stribams... Galime 
įsivaizduoti, kad daugeliu 
atvejų buvę partizanai dar vis 
antraeiliai, nepageidaujami 
piliečiai, kurių niekas nenori iš
klausyti. Siūloma „pamiršti ir 
atleisti” buvusiems kankinto
jams, bet nesiūloma atsilyginti 
kankiniams.

Pirmą kartą partizanų grupe
lei atvykus į užsienį, patekus 
tarp tautiečių, kurie laisvame, 
demokratiškame krašte pralei
do dešimtmečius, išmoko gerbti 
laisvą mintį, laisvą žodį, at
sirado proga atvirai išsakyti 
savo jausmus, nuotaikas, rūpes
čius pasakoti savo kančias. 
Mes girdėjome tai perduodant 
dainos, poezijos ir prozos žo
džiais — kaip svečiai patys išsi
reiškė „iš širdies į širdį”. Galė
jome mes, galėjo ir jie pajusti, 
kad tie žodžiai tikrai ten 
pataikė. Ne aktoriai, ne solistai, 
ne gerai paruoštas dainininkų 
ansamblis, bet eiliniai žmonės, 
iš kurių gyvenimas pareikalavo 
nepaprastų darbų. Galbūt dėl to 
dar labiau vertiname tai, ką jie 
mums koncertuose davė.

Norime tikėti ir linkėti, kad 
partizanų-tremtinių dainos 
vienetas „Šilas”, kur tik atras 
lietuvį klausytoją, kalbėtų drą
siai, atvirai, primintų, kas bu
vo netyčiomis (o kartais net 
sąmoningai) pamiršta, uždegtų 
didžiu noru dirbti ir aukotis 
savo tėvynei Lietuvai, kaip jie 
aukojosi.

jimai yra labai dideli, bet jį 
viešai keikia visi, kuriems tik 
patinka, tartum jis būtų 
nukaršęs, bedantis liūtas.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— Aš nesensiu!
— Matai, koks! — nusijuokė Ipatėlis. — Kai tavo 

metų buvau ir aš tą patį sakiau, o matai, jau ir pase
nau. Net nepąjutau, kaip pasenau. Blogiausiai yra, kad 
žmogus ir nesendamas pasensti. Taip yra, taip visada 
buvo taip ir bus.

Jau norėjau atsikirsti, kad man tai taip nebus, kad 
aš tik užaugsiu, kad užaugęs visą laiką tik užaugęs ir 
tebūsiu, bet Ipatėlis mane sumaišė.

— Ar žinai, kad čia Juozuko tėvas du velnius 
nušovė?

To nežinojau. Bet pasakyti, kad nežinojau, negalėjau, 
tik žiūrėjau į visos savaitės žilais padaigsliais apžėlusį 
Ipatėlio veidą ir žodžio negalėjau pratarti. Vėliau 
Ipatėlis juokdavosi, kad mano akys iššokusios kaip du 
ką tik iš po samanų išlindę mėlyngrybiai.

— Tikrai du ir abu iš karto, — dar patvirtino, žiū
rėdamas į mano išverstas akis.

— Kada? — pagaliau sumečiau paklausti.
Man pasirodė, kad jis nušovė ką tik dabar. Gal kai 

mudu su mama aviečiavom. Tik kad nebuvo girdėti 
šaudant.

Ir kai Ipatėlis nesiskubino atsakyti, pridėjau:
— Ar dabar? Kai mes buvom miške?
— Kur dabar nušaus, kad Deveikio gal ir kaulų 

nebedaug beliko. Tada, kai buvo gyvas. Tą naktį, kai 
ir pats numirė.

— Velnius nušovė ir pats numirė? Tai reikėjo 
nešauti, — ėmiau rodyti savo išmanymą, o Ipatėlis čiulpė 
rūgštynės stiebą, paskum pasakė:

— Jeigu būtų žinojęs, gal ir nebūtų šovęs. Bet, kad 
matai, žmogus niekada nežinai, kas tavęs už krūmo 
laukia. Juk ir tu, kai avietes skynei, nežinojai, kad mane 
čia rasi?

— Nežinojau, — trumpai prisipažinau.
— Dabar niekas nežino, kaip ten buvo. O gal ir 

žinojo. Gal žinojo kaip bus ir vis tiek šovė. Amžiną atilsį 
Juozas Deveikis buvo drąsus vyras, tai ir žinodamas 
galėjo šauti. Na, ir aš dabar šneku, kaip mažas vaikas 
Aišku, kad žinojo. Jeigu nebūtų žinojęs, nebūtų šautuvo 
sidabriniais šratais užsitaisęs.

— Sidabriniais? — nustebau.
— Žinoma. Visi žino, kad velnią tegalima tik sidabru 

nušauti. Deveikis irgi žinojo, užtat susikapojo du 
sidabrinius rublius, Juozukas paskum tuos gabaliukus 
suapvalino, kad tiesiau lėktų. Žinau, pats mačiau. Kai 
Rudienė sužinojo, kad seniūnas Deveikienę vos gyvą iš 
eketės ištraukė, padavė puoduką aviečių uogienės ir 
liepė nunešti pas Deveikius. Nunešiau. Eidamas pro 
kalvę, išgirdau kaukšint. įkišau nosį. Juozukas tokius 
baltus keturkampiukus su plaktuku kalinėjo, kad būtų 
apvalesni. „Ką su jais veiksi?” — paklausiau, o 
Juozukas, viena akim mirktelėjo, ir paaiškino: 
„Žvirblius lesinsiu, o žvirbliai man sidabrinių kiaušinių 
pridės. Ar žinai, kiek turguje galima gauti už sidabrinį 
žvirblio kiaušinį?” Iš kur aš žinosiu, bet ir Juozukas 
nepasakė. Dabar žinau, kad tada tik juokavo, bet aš vis 
galvojau ir galvojau iš kur tokių sidabrinių gabaliukų 
gauti. Palesinčiau žvirblius, o jie pilnas Rudžio pašto 
ges sidabrinių kiaušinių pridėtų. Tik rink ir nešk į tur
gų! Gailėjaus, kad Juozuko nepaprašiau. Gal būtų kelis

ir man davęs. Kad ir tų dar negatavų. Nusidailinti 
būčiau galėjęs ir pats. Tais metais žiema buvo labai gili. 
Kaip prisnigo prieš Deveikio laidotuves, taip snigo ir 
snigo. Net malkų iš miško sunku buvo parsivežti. Kai 
tik pamėgini išsukti iš kelio, taip ir įkrinti ligi pažas
tų. Ar buvai kada įkritęs į sniegą? — paklausė.

— įbridęs buvau. Ligi kelių, — ir net ranka paro
džiau, ligi kur buvau įbridęs. Žinoma, rodžiau, gerokai 
aukščiau negu kada buvau įkritęs.

— Bet ligi pažastų?
Ne, taip giliai niekada nebuvau.
— O pamėgintum. Taip sniegas, rodos, minkštas, bet 

kai giliai įkrenti, nebegali išlipti ir gana. Tą žiemą Rudis 
ne sykį turėjo ir mane ištraukti, nes vienas vargu ar 
būčiau išsikapstęs. Visi laukė atodrėkio, o jo vis nebuvo. 
Kai imdavo šnekėti, kad bus atodrėkis, tai sniego dar 
daugiau pridėdavo. Bet atodrėkis vis tiek atėjo. Kai 
atėjo, tai ir sustoti negalėjo, o sniegas visiškai susmuko. 
Tada atėjo ir ta diena, kurios neužmiršau, ir niekada 
neužmiršiu. Niekam apie ją nepasakojau, bet vis tiek 
neužmiršau. Ir dabar viską matau, kaip dabar. Ir tau 
pasakau, kad žinotum ir kada nors kitiems pasakytum. 
Ne dabar. Dabar dar nereikia, ir niekam nesakyk. Kai 
pasensi taip, kaip aš dabar, tada pasakyk. Pasakyk, kad 
kas nors žinotų. Ar neužmirši?

Man buvo nei šiaip, nei taip, bet pasakiau:
— Aš nieko neužmirštu, — ir dar pridėjau — 

Neužmirštu nė „Tėve mūsų", nė „Tikiu į Dievą Tėvą”.
— Tai tu jau daug išmokai, — pagyrė ir pavėlė jau 

gana paaugusius plaukus. — Kai buvau toks kaip tu, 
aš tiek daug nemokėjau, bet žinojau, kur kas gyvena. 
Rudžiams buvau pailginta ranka. Jei kokio menko 
daikto kuriam prireikdavo, tai siųsdavo mane parnešti. 
Tą dieną Rudžių Pliorijonas išmušė kirvį, tai Rudis ir

sako: „Tavo, Ipatuk, jaunos kojos greitesnės. Nunešk pas 
Juozuką ir paprašyk, kad užmestų”... Sniegas buvojau 
gerokai sudubęs, bet man per laukus bristi ir nereikėjo. 
Kelias, nors jau ir gerokai išduburiuotas, tebebuvo dar 
gerai įvažinėtas. Netrukau atkiursnoti ligi Deveikių. 
Tas pats ir dabar tebėra, tuo pačiu ir mudu kiek 
pasišnekėję eisim. Atbėgęs ties ta vieta, — parodė ranka 
į kelio pusę, — išgirdau, kad kalvėje kala. Nebenorėjau 
keliu sukti per kiemą, tai pyliau tiesiai per sniegą. 
Nebuvo taip blogai. Vietomis po ryto pašalvenimo pluta 
laikė, vietomis dubtelėjau ligi kelių, bet vaikui kas — 
taip dar smagiau. Atėjęs gal kaip tik ligi tos vietos, kur 
dabar sėdime, pamačiau, kad netoli jaujos kažin kas ant 
sniego guli. Pasukau pažiūrėti. Gulėjo lyg du žmonės, 
o gal tik du drabužiai. Apsidairiau. Jeigu ką būčiau 
pamatęs, būčiau paklausęs, kas ten yra, bet aplinkui 
nieko nebuvo matyti, tik kalvėje plaktukas tebecinksėjo. 
Priėjau arčiau. Tikrai buvo drabužiai. Ir pažįstami, nes 
niekas kitas čia tokių nenešiojo, kaip tik Amerikas ir 
Morčiukė. Tokiais abu ir per vestuves buvo. Priėjau 
visiškai arti. Abeji buvo paguldyti aukštielninki. Kelnių 
ir suknios apačios buvo pasirangiusios, lyg būtų kas 
norėjęs abiejus vieną šalia kito pastatyti, kai nestovėjo, 
kai smuko, tai taip ir numetė aukštielninkus. Kilo min
tis, iš kalvės grįžtant, pasiimti ir parsinešti namo. 
Sekmadienį šeimininkai galėtų pasipuošti į bažnyčią. 
Jau net lenkiausi imti, kai dėmesį pagavo krūtinėse ap
valios skylės, tokios, lyg būtų karšta geležimi išdegintos 
ir pilnos tamsių trupinių. Pasiėmiau porą trupiniukų. 
Jie man atrodė tokie pat, kokius tada Juozukas kalinėjo.

(Bus daugiau)
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Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos Ramunė Lukienė, Nijolė Pupienė 
ir Rūta Jautokienė JAV LB Švietimo tarybos konferencijoje.

Nuotr. R. Kubiliūtės

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS DARBO 
KONFERENCIJA

Vasario 26 d. 40 lituanistinių 
mokyklų darbuotojų ir rėmėjų 
rinkosi Pasaulio lietuvių cent
ro Bočių menėje, Lemonte, kas
metinei darbo konferencijai.

Konferencija prasidėjo po šv. 
Mišių, kuriose buvo prisiminti 
pasišventę mokytojai, iškeliavę 
į amžinybę. JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina Ku
čienė pasveikino dalyvius. Prel. 
Prunskis pradėjo konferenciją 
savo taikliais žodžiais invoka- 
cijos metu, po to R. Kučienė pri
statė konferencijoje dalyvau
jančius svečius: Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirm. Bronių 
Nainį; PLB vicepirmininkę 
švietimo reikalams Mildą Len
kauskienę; buvusį Švietimo 
tarybos pirmininką Joną 
Kavaliūną (kurio lietuvių 
kalbos vadovėlio leidimu 
rūpinasi Švietimo taryba). JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė perdavė savo 
sveikinimus raštu, nes ji daly
vavo JAV LB Apygardos suva
žiavime Floridoje.

Toronto Maironio mokyklos 
mokytojas Antanas Rašymas 
perdavė Kanados mokytojų 
sveikinimus ir įteikė Švietimo 
tarybos pirmininkei a.a. moky
tojo Rinkūno knygą. Prelegentė 
Jūratė Krokytė Stirbienė R. 
Kučienei perdavė Pensylvanijos 
prof. Černiaus pedagogikos 
vadovėlį, išleistą Lietuvoje.

Regina Kučienė pristatė kon
ferencijoje dalyvaujančias 
lituanistinių mokyklų vedėjas 
— Marytę Newsom iš Los Ange
les, Almą Butkūnienę iš Detroi
to, Eglę Novak iš Lemonto, 
Jūratę Dovilienę iš Čikagos, sės. 
Janiną iš East Chicago, IN. 
Dalyvavo taip pat ir Kriau- 
čeliūnų vardo Vaikų namelių 
vedėja Laima Andrejevienė. 
Konferencijoje taip pat dalyvavo 
Švietimo tarybos narės — 
Aldona Rauchienė, Vida Brazai- 
tytė, Alicija Brazaitytė, Irena 
Senkevičienė ir Ramunė Kubi
liūtė. Svarbiausia, dalyvavo li
tuanistinių mokyklų mokytojai, 
kurie konferencijoje pasisėmė 
energijos ir idėjų.

Ko turėtų būti mokoma?

Jūratė Krokytė Stirbienė pa
klausė: „Kodėl mes ir mūsų 
vaikai esame lituanistinėse 
mokyklose? Nebėra ‘baubo’. 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Vaiko kasdienybė — 
kompiuteriai. Tai mūsų realybė. 
Tikimės, kad vaikas pasidi
džiuotų, mokėdamas antrą 
kalbą, bet gal tai tik sentimen
talus galvojimas?” Prelegentė 
buvo uždavus savo mokiniams 
klausimą: kaip jie pagerintų 
savo mokyklą? Ir amerikietišką, 
ir lietuvišką. Fizinė aplinka 
suteikia gerą nuotaiką vai
kams. Jie apie tai panašiai rašo 
abiejuose atsakymuose — nori 
patogios aplinkos mokytis, 
džiaugsmo, laisvalaikio. Koks 
bendravimo ciklas ir tikslas? 
Vaikas turi turėti pagrindą (žo 
dyną), jis turi vyrauti (be nuo

latinių pataisymų visose 
sferose, kurie kliudo ir sudaro 
emocinį filtrą). Vaikas turi jaus
tis bendruomenės nariu.

Prelegentė siūlė neatskirti 
dalykų. Naudoti tematinius 
vienetus. Skaitant knygą, te
gul vaikai ištyrinėja laiko
tarpį, kuriame vyksta veiks
mas. Gal reikėtų sudaryti svar
biųjų žodžių sąrašus. Gal mo
kykloms, klasėms ir individus 
liams mokiniams reikia surašy
ti savo siekius (angį. „mission 
statements”). Ji priminė klausy
tojams, kad galima užtikrinti 
tik tas 2-4 valandas mokykloje, 
ir galima koncentruotis, ką per 
tas valandas norime išmokyti.

Dietos įtaka elgesiui

Biochemike Sytė Reitz dirba 
kaip savanorė The Feingold 
Association of Anfterica. Ši 
grupė tęsia dr. Feingold darbus. 
Šis gydytojas prieš 30 m. matė 
dietos įtaką sveikatai ir el
gesiui. Dr. Reitz atvirai paste
bėjo, kad sąjunga ir dr. Fein
gold dietos programa turi savo 
kritikų, bet turi rėmėjų. Ji ci
tavo graiko Hippocrates posakį 
— „Leisk maistui būti vaistu”.

Dietoje turi būti vitaminų ba
lansas. Natūralūs priedai (ad- 
ditives) maiste dažnai bran

gesni, bet sintetiniai gali būti 
kensmingesni. Yra įrodymų, 
kad šie priedai, ypač vaikų die
toje, gali prisidėti prie elgesio 
problemų.

Dėmesio stokos liga („attentin 
deficit disorder”) išgyvena 
maždaug 5 proc. JAV mokinių 
mažesnių, nei 18 metų. Dažnai 
jiems prirašomi „Ritalin” vais
tai. Feinberg Institute teigia, 
kad reikėtų prieš prirašant vais
tus, pakeisti vaiko dietą. Prele
gentė citavo straipsnių, kurie 
įrodo, jog vaistai maskuoja pro
blemą laikinai, o dieta gali bio
chemiškai, nuodugniai pakeis
ti elgesio problemas. Lituanis
tinių mokyklų mokytojos, kaip 
ir kasdieninių mokyklų moky
tojai turi susipažinti su proble
momis ir aplinkybėmis, kurios 
gali paveikti mokinių gyvenimą 
ir elgesį.

Apskrito stalo 
diskusijos

Konferencijos dalyviai pasi
dalino mintimis kaip pagerinti 
lituanistinių mokyklų darbą. 
Buvo siūloma peržiūrėti pro
gramas, ruošti vadovėlius kon
spekto forma (o gal sugalvoti ką 
nors nauja, nes po 5 metų nerei
kės vadovėlių).

Buvo siūloma, peržiūrėti mo
kyklų struktūrą, kuri padėtų 
dirbti su įvairių pajėgumų 
vaikais; ieškoti metodikos pro
gramų, kurios veikia; skatinti 
mokytojų susiėjimą mokyklose 
(ir kitur), kad galėtų pasidalin
ti mintimis ir jausti vieni kitų 
paramą.

Svetimos kalbos mokymas

Rita Venclovienė dėsto pran
cūzų ir ispanų kalbas jau 30 
metų. Ji pati patyrė sunkumų 
besimokant gimnazijoje, nes 
jautėsi, kad po 4' metų ji 
svetimos kalbos nemokėjo. Savo 
mokyme naudojasi kitais 
pagrindais. Prieš 30 m. Nelson 
Brooks parašė knygą apie kalbų 
mokymą. Knygoje autorius 
teigė, kad mokytojas turi turėti 
pilną laisvę. Prelegentės mo
kykloje kiekvienas mokytojas 
gauna sumą pinigų mokyklinių 
reikmenų pirkimui kiekvienais 
metais. Tikimasi, kad po 5 
metų nebus reikalo rašyti vado
vėlių — jie nebebus reikalingi. 
Prelegentė teigė, kad maždaug

„Dainavos” ansamblio sukaktuvinių- iškilmių rengimo komiteto sekretorė 
Irena Kazlauskienė (iš kairės), pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė ir 
iždininkas Oskaras Kremeris posėdžio metu. Nuotr Viktoro Kučo

LAIKAS TRUMPĖJA - 
DARBAI SPARTĖJA

JURGIS JANUŠAITIS
Visai netikėtai, sesutei mirus, jubiliejaus rengimo komitetui,

turėjau apsilankyti Čikagoje. O 
sugrįžti į ją visad įdomu. Čia 
išgyventa apie 35 metus, čia 
liko nepaprastai daug mielų 
draugų, visuomenininkų, kultū
rininkų, organizacijų, ku
rių darbais, gyvenimais teko 
džiaugtis, dažnai talkinti, visų 
dirbančiųjų darbus nuoširdžiai 
vertinti.

Tad ir šį kartą vasario 27 — 
kovo 7 d. teko praleisti ne tik 
savo šeimos, bet ir buvusių 
bendradarbių ir mielų draugų 
tarpe. Teko aplankyti įvairias 
institucijas, pasikalbėti su jų 
vadovais, pasidalinti visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo 
rūpesčiais.

Susitikimuose man labai rū
pėjo iš arčiau patirti, kaip seka 
si „Dainavos” meno ansamblio

1960 m. JAV antros (ir trečios) 
kalbos mokymas tapo labai 
svarbus.

Ko mokytojas klasėje neturi 
daryti? Kalba svarbiausia. 
Neturėtų būti išsiblaškymų, 
naudojant 2 kalbų žodynus. 
Gramatika ne taip svarbi, tai 
tik taisyklių paaiškinimas — 
santrauka. Mokytojas turi būti 
energingas, jo rolė pasikeitė. 
Reikia priversti mokinius 
kalbėti mokoma kalba. Moki
niai turi atsakyti sakiniais, o ne 
žodžiais.

Mūsų misija, pagal dabartines 
teorijas — parengti mokinius 
21-ajam šimtmečių darbams, 
kurie dabar neegzistuoja. Moky
tojai gali būti išradingi. Galima 
įvesti, tai, kas vaikams įdomu 
— dramą, muziką, sportą. 
Galima pasiūlyti temas — 
pasaulis yra jų klasė ir jie gali 
būti Taikos korpuso kandidatai. 
Tegul jie pateisina savo pasi
rinktas temas, parodo, kad 
atliko pasiruošimo darbus.

Geografija, griežtieji 
mokslai

Rima Binder yra dirbus kaip 
konsultantė gabiųjų mokinių 
mokslo praturtinimo pro
gramose. Konferencijoje ji pri
statė projektą į kurį „įsivėlė” 
Švietimo tarybos dėka. JAV 
Taikos korpusas susisiekė su 
Švietimo taryba, ieškant talkos 
vadovėlio paruošime. Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė pakvietė Rimą Binder 
dirbti šį darbą, kuris turėtų 
užtrukti apie metus, o buvo 
atliktas per 6 mėn. Projektas 
reikalavo šaltinių ieškojimo, 
uždavinių sugalvojimo.

Taikos korpuso ,,World Wise 
Schools” programoje JAV 
mokyklose mokiniai išmoksta 
apie įvairius pasaulio kraštus, 
kuriuose dirba Taikos korpuso 
savanoriai. Sudaryta mokymo 
programa — video juosta, fil
muota tame krašte ir darbo 
knyga, kuri supažindina moki
nius su kraštu, jo istorija, geo
grafija, žemės turtais ir kultūra. 
Uždaviniai yra paskirstyti 
pagal mokinių amžių.

Rima Binder sugalvojo užda
vinių, parūpino medžiagos apie 
Lietuvą, gavo leidimus medžia
gai, kuri buvo panaudota 
leidinyje. Tai pareikalavo iš-

Irenos Kazlauskienės namuose, 
kur Kazlauskai ta proga su
ruošė komitetui šaunų pri
ėmimą.

Posėdžio metu pirmininkė 
Irena Kriaučeliūnienė apžvelgė 
visą eilę jau atliktų darbų: 
parašyta 20 laiškų su prašymu 
pasveikinti „Dainavą” leidiny
je. Atsiliepė beveik visi. Lėšų 
telkimo talkininko dr. Leono 
Kriaučeliūno pastangomis, dau
gumoje su asmenišku prierašu, 
išsiųsta 300 laiškų organizaci
joms, fondams bankams ir atsi
liepimai geri. Vierias amerikie
tis atsiuntė ir auką 250 dol.

Pagal pirmininkės pranešimą, 
darbai vyksta nuosekliai, sklan
džiai. Labai daug padeda Euge
nijus Slavinskas, dabar gyve
nantis St. Petersburge, „Daina
voje” dainavęs 26 metus, komi
tetui suteikdamas buvusių dai- 
naviečių, ar sukūrusių su daina- 
viečiais šeimas, apie 110 pavar
džių ir „Dainavos” valdybos 
narių apie 116 pavardžių.

Už gautas aukas komiteto pir
mininkė Irena Kriaučeliūnienė 
ir „Dainavos” pirm. Danguolė 
Ilginytė nuoširdžiai padėkoja 
raštu. Juozas Žygas rūpestingai 
ruošia sukaktuvinį leidinį, ku
riame tilps „Dainavos” nueito 
kelio išsamūs aptarimai ir dau
gybė fotografijų, dėl kurių, 
pasak redaktoriaus, atsiranda 
sunkumų.

Leidinį iliustruoja dail. Ada 
Sutkuvienė, kuri paruošė gražią 
emblemą ir banketo bilietams. 
Komitetas apgailestauja, kad į 
Šią šventę negalės atvykti „Dai
navos” steigėjas, dabar gyve
nantis Kanadoje, Edvardas Da 
niliūnas, šiuo metu besiskun-

kuriam vadovauja energingoji 
Irena Kriaučeliūnienė. Komite
to narius beveik visus gerai 
pažįstu. Tai nuostabios energi
jos ir darbštumo žmonės.

„Dainavos” ansamblio jubilie
jus sparčiai artėja. Netrukus ir 
balandžio 23-čioji ansamblio 
didžioji šventė. Komitetas deda 
visas pastangas, kad jubiliejus 
praeitų kuo sėkmingiausiai.

Viešint Čikagoje, turėjau pro
gos asmeniškai susitikti su 
komiteto spaudos ir informaci
jos vedėju Stasiu Džiugu, leidi
nio redaktorium Juozu Žygu, 
lėšų telkimo talkininku dr. 
Leonu Kriaučeliūnu, išsamiai 
pasikalbėti su komiteto pir
mininke Irena Kriaučeliūnienė. 
Kaip tik tuo metu komitetas 
posėdžiavo komiteto sekretorės

VEIDAI IR PARTITŪROS 
LIETUVOS KONCERTŲ 

SALĖSE
P. PALYS

Lietuvoje yra sukurta „Kon
certinės veiklos menedžerių 
asociacija”. Jos tikslas — ap
jungti muzikos kolektyvus, kon
certinių salių savininkus, festi
valių rengėjus. Toji organizaci
ja jau antri metai rengia muzi
kinėje veikloje besidarbuojan
čio, veikliausio menedžerio kon
kursą. Praėjusiais metais to 
konkurso laimėtoja tapo Lietu
vos muzikų rėmimo fondo

radingumo ir sumanumo. Kon
ferencijos dalyviams išdalinta 
medžiaga davė idėjų, kaip 
galima įdomiai mokyti geo
grafijos, apie mokiniams 
nepažįstamas vietas. Pvz., 
mokinys turi suplanuoti savo 
lėktuvo kelionę į Lietuvą. Jis 
turi sužinoti kiek toli Lietuva 
yra nuo jo gyvenvietės, kiek il
gai užtruks kelionė, kokius 
rūbus reikia pasiimti (t.y., koks 
klimatas).

Dalyvaujančias mokyklas 
aplanko jų studijuojamų kraštų 
Taikos korpuso darbuotojai, 
grįžę į Ameriką. Video filmavi
mo metu, jie dirbo Jurbarke, 
Klaipėdoje ir Šilutėje.

Nors Rima Binder kalbėjo jau 
darbo konferencijai einant prie 
galo, jos pasisakymas sudomino 
dalyves, kurios pažiūrėjo Taikos 
korpuso paruoštą videojuostą ir 
klausė klausimų apie pro
jekto darbus. Kai kurie moky
tojai galvojo, kad jų kaimyninės 
mokyklos gali susidomėti 
„World Wise Schools” pro
gramomis.

JAV Švietimo taryba džiau
giasi, ka 1995 m. darbo konfe
rencijon rinkosi pasišventę 
mokytojai ir švietimo darbuo
tojai. Naudinga visiems susieiti. 
Kiekvienais metais darbo kon
ferencijose bandomi nauji pro
jektai, pristatomos naujos min
tys. Laukiama, kad vasaros 
metu Dainavoje per Mokytojų 
studijų savaitę bus galima 
toliau gvildenti konferencijoje 
pradėtas mintis.

R. Kubiliūtė

džiantis sveikatos pablogėjimu.
Be abejo, savo atsiminimus 

pateiks ilgametis „Dainavos” 
ansamblio pirm. Albinas Dzir- 
vonas ir ansamblyje 50-tį metų 
išdainavęs ir dabar tebedainuo- 
jantis Aleksas Smilga.

Posėdyje buvo susipažinta su 
buvusių dainaviškių laiškais. 
Štai keletas jų:

„Malonu prisiminti jaunystę 
„Dainavoje”, seni dainaviečiai 
Momkai.

„Tegul dainavimo kalba 
mums padeda gyventi taikoje, 
siekiant gerbūvio tėvynei 
Lietuvai”, Stasė Pautėnienė 
(Klimaitė) CA.

„Dainuokite, mielos sesės ir 
broliai! Tegul skamba mūsų 
dainos po šalis plačiausias! Nors 
esu senutė, bet dainoje visada 
esu su Jumis”, Bronė Urbonie
nė iš St. Petersb. Fl.

„Gyvuok, mieloji ‘Dainava’, 
puoselėk lietuvišką dainą, šokį 
ir žydėk kartu su Nemunu mū
sų visų pasididžiavimui”, Dan
guolė ir Petras Griganavičiai. 
Jie abu buvę dainaviečiai, 
atsiliepė, atsiųsdami 700 dol. 
auką, iš St. Petersb. Fl.

„Prisimindami, kad tik tėvy
nės meilė ir jos dainų skambe
sys jungė ir dabar tebejungia į 
dainaviečių būrį, sveikiname 
dirigentą Darių Polikaitį, valdy
bą ir visus dainaviečius, linkė
dami nepailsti ir dar ilgai tęsti 
šį kilnų tėvynės meilės darbą”, 
Elena ir Mečys Krasauskai iš 
St. Petersb. FL.

Matome, kokie jautrūs buvu
sių dainaviečių ar jų rėmėjų at
siliepimai, kokie gražūs „Daina
vai” linkėjimai. Ištesėkite juos, 
eidami su daina į laisvę.
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(MRF) direktorė Liucija Stul
gienė.

Muzikos rėmimo fondas 
(MRF), sausio 30 d., atšventė 
savo plačios veiklos 3 metų 
sukaktį. MRF rengiami koncer-. 
tai Lietuvoje, įvairiuose jos 
vietovėse, skamba kas antrą 
dieną. MRF turi šešias pro
gramas: jaunųjų talentų globa, 
Vilniaus miesto ir jaunimo — 
Alma Mater Musicalis, Musica 
Sacra, „Sugrįžimai”, Musica 
Terrae Vilnensi ir „Atgaiva”. Iš 
tų 6 programų, viena ryškiausių 
ir svarbiausių yra „Atgaiva’,’ 
kurios tikslas — koncertai ir 
vakaronės negalių ištiktiems ir 
socialinės pagalbos reika
lingiems asmenims.

Pirmasis šiais metais „Atgai
vos” koncertas įvyko vasario 11 
d., Operos ir baleto teatre, 
Vilniuje.

Labdaros tikslais koncertai 
organizuojami kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį Baroko 
salėje, Vilniuje.

Sugrįžo pianistas Petras 
Geniušas

Lietuvoje džiaugiamasi, kad iš 
Japonijos ilgiau užsibuvęs, 
dirbęs pedagoginį muzikos srity
je darbą, į Lietuvą grįžo žinomas 
pianistas Petras Geniušas. Ne
spėjęs po kelionės pailsėti, 
sekančią dieną Nemenčinės pa
rapijos bažnyčioje kartu su 
smuikininku Raimundu Kati
liumi ir altiste Audrone Pšibil
skiene pradėjo MRF keturių 
koncertų ciklą — „Maestoso”. 
Sausio 4 d. tie trys menininkai 
koncertavo Filharmonijos salė
je, Vilniuje. Ten skambėjo W. A. 
Mozart, M. Bruch ir F. Schubert 
kompozicijos, o sausio 16 d., to
je pačioje salėje pianistas P. 
Geniušas su Nacionaliniu sim
foniniu orkestru skambino M.
K. Čiurlionio, V. Barkausko ir 
Rachmaninov veikalus.

Pianistas P. Geniušas ir smui
kininkas Raimundas Katilius 
yra koncertavę ir Amerikoje.

Apdovanotas dirigentas

Praėjusiais metais Latvijos 
kultūros ministerija „Už aukštą 
atlikimo profesionalumą ir

Nuo kovo 26d.
SAS Airlines pradeda 
skristi savu lėktuvu
iš Čikagos į Vilnių 
per Kopenhagą.

jhut
SCANDINAVIAN AIRLINES

Šia proga kviečiame visus pasinaudoti mūsų 
agentūros specialiomis kainomis iš Čikagos į Vilnių 

skrendant balandžio ir gegužės mėnesiais.

Taip pat. turime specialias kainas 
skrendant su lietuvių sporto klubais liepos mėnesį 

į Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę Vilniuje.
Dėl kainų ir smulkesnės informaci|os 

prašome kreiptis į mūsų raštinę.

American Travel Service
9439 S. Kedzle Evergreen Park, IL 60642 

Ph 708 422-3000 Ph. 800 422-3190 
PAX 708 422-3163

reikšmingą indėlį į muzikinį 
metų gyvenimą” apdovanojo 
dirigentą Joną Aleksą. Jis su 
Latvijos nacionaliniu sim
foniniu orkestru, latvių solistais 
bei instrumentalistais yra daug 
koncertavęs ne tik Latvijoje, bet 
ir už jo ribų.

Dirigentas Jonas Aleksa, besi 
džiaugdamas apdovanojimu, ku
ris paprastai yra skiriamas lat
vių muzikams, pasakė, kad vis 
dėlto jam geriau patinka dirbti 
Operos ir baleto teatre, Vilniuje.

Prisimintas Eduardas Balsys
1994 m. gruodžio 22 d. Operos 

ir baleto teatre, Vilniuje, buvo 
prisiminta kompozitoriaus Edu
ardo Balsio 75 metų gimimo 
sukaktis. Koncerto metu buvo 
atlikti jo sukurti veikalai.

Eduardas Balsys gimė 1919 
m. Mirė išgyvenęs vos 65 metus. 
Yra sukūręs nemažai stambių 
muzikos kūrinių: smuikui, for
tepijonui ir orkestrui „Drama
tinės freskos”, simfonija vargo
nams su orkestru, baletas „Eglė 
žalčių karalienė” ir daugelis 
kitų. Norėjo jis ar ne, bet 
anuometiniam režimui „pasmil- 
kinimo” neišvengė. Kaip pavyz
dys galėtų būti jo sukurta 
oratorija „Nelieskit mėlynojo 
gaublio” (Be abejo, jis turėjo 
būti „lankstus”, nes jo du 
broliai gyveno vakaruose).

Sausio 7 d. Menininkų rūmuo
se pagerbti į amžinybę iškelia
vusį komp. Eduardą Balsį buvo 
susirinkę ir jo mokiniai. Tą 
vakarą buvo atlikta ištraukos iš 
oratorijos „Nelieskite mėlynojo 
gaublio”, trečiasis smuiko kon
certas (smuikavo Raimundas 
Katilius), o Vilniaus kamerinis 
orkestras, vadovaujant Donatui 
Katkauskui, grojo „Dedikaciją 
Eduardui Balsiui”. Tą veikalą 
sukūrė 14 buvusių Eduardo Bal
sio mokinių.

Pagerbti laisvės kovotojai

Pagerbiant Sausio 13-sios lais
vės kovotojus Klaipėdoje, Mišios 
buvo aukojamos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčioje. Po Mi
šių, 15 minučių skambėjo baž
nyčios ir karilijono varpai. 
Vakare buvo atlikta G. Pergo- 
lesi oratorija „Stabat Mater”. 
Oratorijos atlikime dalyvavo 
mergaičių choras „Aušrinė”, 
kuriam vadovauja Fabijonas Se
reika, kamerinis orkestras, 
diriguojamas Liudos Kiuraitie- 
nės ir solistės Valerija Balsytė 
ir Rita Kniukštaitė.

I



MEILES ŽODŽIAI 
TRISPALVEI
KUN. KAZIMIERAS J. 

AMBRASAS
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Tu man — lyg laisvės šauklys 
Pasididžiavimas, bet kartu ir 
didžiulė skausmo, gėlos, pažemi
nimų, paniekos ir sykiu visos 
tautos patyčių mokyklą praėju
si, trispalve! Kiek visko patyrei, 
kai lietuvis norėjo būti tau 
ištikimas, kai ant narsiausių 
sūnų krūtinių, sušaudyta kul 
komis, aplaistyta krauju, per 
vasario 16-ąją iškelta žibalinės 
ar žvakės apšviestoje pabalęs 
šone iškastoje žeminėje, slėptu
vėje tavo akivaizdoje jauni Lie
tuvos vyrai, palikę motinas, 
tėvus, šiltus namus ir sotų stalą 
gimtojoje pirkioje, kiti, palikę 
žmonas, sužadėtines ar dar ne
spėję nusivilkti gimnazisto uni
formos ginklo draugų ir tavo 
akistatoje prisiekė ištikimybę 
gimtajai žemei, vaidams ir Lie
tuvos garbei. Kiek tu, kurią mes 
vadiname — geltona, žalia ir 
raudona — gimtųjų laukų der
lium kvepianti, žaliu mišku, pa
vėsiu maginanti, srūvančių po 
visus žemynus narsiausiųjų lie
tuvių sūriu krauju aptaškyta, 
kentėjai? Kiek dar turėsi patir 
ti ateityje? Kiek dar turėsi 
kentėti? Kiek dar prireiks pava
sarių, kad tu ramiai, laisvai ir 
didingai suplevėsuosi ne taria
mam, bet laisvam krašte? Pa
menu, kai tu suplevėsavai per 
vasario 16-ąją viename Dzūkijos 
bažnytkaimyje.

Tą dieną į mokyklą eiti išties 
buvo smagu. Pačioje aukščiau
sioje miestelio vietoje, kur prie 
gatvės, kitapus bažnyčios buvo 
posūkis, ant didžiausio namo 
kraigo su kažkokiu keistu bokš 
teliu, buvo iškabinta trispalvė. 
Visai netoli jau būriavosi vai
kai. Nejaugi saugumiečiai ne
ieško šunų, kad susektų pėdas, 
kieno čia darbas? Tikriausiai 
čionai paliktas užrašas: „Užmi
nuota”. Juk taip neseniai keli 
ginkluoti raudonarmiečiai, mė
ginę pernai nukabinti vėliavą iš 
aukšto medžio, ištiško nuo mi
nos. Stribai ir miestelio enkave
distų viršininkas su savo ko 
manda būtų kaipmat nudras 
kęs. Tik kas čia galėjo nutikti, 
kad lig paryčio, kai reikia eiti 
mokyklon, šitaip išliko nenuka 
bintą vėliava? Pasirodo, per 
nakt ir dar kelias dienas visa( 
raudonųjų įgula net su karino 
mene šukavo miškus nuo miš 
kinių, galingomis jėgomis, net 
su tanketėmis valė apvlinkę 
nuo ginkluoto pasipriešinimo, 
kurį vis kartais nuo karto 
skatino „Amerikos balsas' ir ki 
tos apgaulingos Vakarų pašau 
lio propagandos priemonės.

Nuotr Gedimino Zdančiaus

K as čia toks drąsus, prieš pat 
n . 1 it įjos būstinę, enkavedistų 
pašonėje, galėjo ryžtis iškabin 
ti?” — mąsčiau eidamas į pamo
kas dar apyštutėmis, grubiais 
akmenimis grįstomis gatvelė
mis, kurios prie pat mokyklos 
pavirto vien rogių pavažomis iš
važinėtu vieškeliu. Atėjęs 
mokyklon, patyliukais pirmiau
sia pasveikinau su tautos švente 
kaimyną, o paskui visi sustoję, 
kolei mokytojas dar į klasę 
neatėjo, sukalbėjome maldą. 
Kaip sakė kitų vidurinių moki
niai, šiame krašte mūsų klasė 
buvo ne tik vienintelė rajone, 
bet ir plačioje apylinkėje, kur 
prieš pamokas ir po pamokų mo
kykloje dar buvo tebekalbama 
malda. Kitose jau seniai buvo 
uždrausta ir panaikinta,

Mano bičiulis, gal padrąsintas 
tokio mano nepriklausomybės 
dieną parodyto bičiuliško žodžio, 
o gal dėl kitokių priežasčių, kai 
per pamoką mokytojas susikau
pęs įdėmiai aiškino matemati
kos formules, atskleidęs man 
savo švarkelio skverną, lygiai, 
gražiai įsiūtoje prie pamušalo 
kišenėje parodė kyšančią revol
verio rankeną, o iš kitos pusės 
irgi tam tyčia iš vidaus prisiū
tame priede pluoštelį viena prie 
kitos suglaustų proklamacijų. 
Man dingtelėjo, kad visa tai gali 
būti artimai susiję ir su šian
dien iškabinta vėliava.

Tačiau atėjo pertrauka, per 
kurią turėjau atlikti nemaža 
savo pareigų. Mat neseniai, kai 
tik brolis, kad nebūtume išvežti 
į Sibirą, su tėvais ir manim 
atsikėlė į šį nuošalų Dzūkijos 
bažnytkaimį, buvau paskirtas, 
gerai neatsimenu, mokyklos ar 
klasės sienlaikraščio redakto
rium. Mokyklos vadovybė ne
trukus jau spiria išleisti naują 
numerį. Reikia surinkti iš drau
gų straipsnius, iš dailininko 
iškaulyti piešinukus, iš kitų — 
kokią nors nuotrauką. Vienas 
bendraklasis buvo labai neran
gus, tad su juo tikras vargas: jau 
kokia savaitė, o jis dar vis nieko 
neparašo. Šiandien jau sakėsi 
atnešęs, bet straipsnelį padavė 
ne man. o kai išėjau iš klasės į 
mokytojų kambarį, jis savo ra
šinį paliko man ant suolo. Klau
siu. kur jo pažadas. O šis trum
pai drūtai:

Palikau ant suolo, o mer
giotės. sulėkusios ėmė skaityti 
ir kvatotis. Pasirodęs in
spektorius susidomėjo, kodėl čia 
tos pamaivos iš juoko leipsta. 
Čiupęs tuos lapus, nusinešė į 
mokytojų kambarį.

Los Angeles tautinio jaunimo ansamblio „Spindulys” taut. šokių mokytoja Danutė Augutė-Scola 
ir jaunieji šokėjai.

Kadangi bičiulio net neklau
siau, ką jis ten parašęs, tiesiai 
nulėkiau pas inspektorių išpra
šyti, kad atiduotų straipsnelį, 
nes man kuo greičiau reikia iš
leisti sienlaikraštį. Tas mane 
siunčia pas rusų tautybės direk 
torę, kuri mane aprėkusi, išva
dinusi šiokiu ir anokiu, ne tik 
neatidavė rašinio, bet dar išgrū 
do per duris ir liepė pasiėmus 
knygas, visiškai drožti iš mo
kyklos. Šitaip, net nežinodamas 
už ką, buvau išmestas iš mokyk
los. Nežinojau, net ką pasakyti 
nusiminusiems tėvams, nežino
jau, kur dėtis namuose. Pasiro
do, kad tas bičiulis parašė ne 
straipsnį, o vadinamą antitary
binį pamfletą: Lietuvą tarybų 
valdžia išvadavo iš kailinių, 
lašinių, laisvės ir t.t. Nors į 
mokyklą buvau grąžintas, bet 
netrukus kartu su broliu ir 
broliene persikėlėme kitur. O 
tenai vasario 16-oji susisiejo su 
panašiu atsitikimu.

Šitoji mokykla dirbo dviem 
pamainomis. Iš ryto į ją 
ateidavo abiturientai, o po pie 
tų — žemesniųjų klasių mokslei
viai. Neretai skaitydamas kny
gas, ypač religines, sakysime, O. 
Marden, T. Toth, A. Sušinsko ir 
kitas, į lapelį užsirašydavau 
kokią mintį, kurią panau
dodavau laiškui, temai ar 
šiaip būdavo naudinga kas
dienai. Vienas toks lapelis, kai 
po pamokų ėjau namo, liko 
mano suole. Jį užtiko po pietų 
atėję mokytis mažesnieji moki
nukai. Tasai, kur sėdėjo tame
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pačiame suole, užtikęs maną
sias citatas, padavė į rankas 
savo auklėtojai, kuri tučtuojau 
nunešė direktoriui. Atėjęs į 
mūsų klasę direktorius taip 
pradėjo visa gerkle šaukti, taip 
grūmoti, kad net langai virpėjo 
nuo jo įtūžusio balso: ,,Į 
seminariją tokius, kad neterštų 
tarybinės mokyklos garbės. 
Lauk iš mokyklos, kad nė kojos 
čia nestovėtų!”

Visa klasė nuščiuvusi, nežino, 
kur čia tas direktorius taiko — 
kam skirti tokie grėsmingai 
žodžiai. Visi sėdi susigūžę 
suoluose, nulenkę galvas, tyliai 
klausosi, kaip vidurinės mokyk
los galva, net seilėmis taškyda
masis, kaip griausmavaldis pila 
ant tarybinės mokyklos garbę 
suteršusio sprando moralus. Vi
sa abitūra nežino, kas čia deda
si, išskyrus mane vieną. Tai 
man taikoma ši raudonais žai
bais svaidoma irgrasinimų la
vina užverčiama sovietiškos mo
kyklos pedagogikos išmonė. Pa
galiau ateina įsakymas — į di
rektoriaus kabinetą: „Arba stok 
į komjaunimą, arba negausi 
brandos atestato”, po daugelio 
įrodinėjimų, grasinimų ir tary
binės gražbylystės vingių pa
skelbiamas toks klasės auklėto
jos ir mokyklos direktoriaus 
nuosprendis.

Mane priversti stoti į komjau
nimą buvo dar ir kita priežastis. 
Mokyklose paprastai rengdavo 
visokius vakarus, vaidinimus. 
Nebuvo išimčių ir čionai. Parin
kusi apie komjaunuolių pogrin

PHONE: 
FAX:

INTERNATIONAL
9525 South 79* Avwmm. Hickory Hills, IL 60457

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

dinę veiklą rusų rašytojo tuo 
metu labai garsinamą Fadejevo 
kūrinio „Raudonoji gvardija” 
ištrauką, labai raudona, pavyz
dinga komunistė, istorijos mo
kytoja pačio didžiausios pogrin
dinės tų jaunuolių organizacijos, 
kovojusios su vokiečiais, vadovo 
Olego Košvojaus vaidmenį pa
rinko man. Mokytojų tarybos 
posėdyje buvo pasakyta: „Kaip 
Ambrasas, pats nebūdamas 
komjaunuoliu, gali priiminėti 
kitus į komjaunimą?” Iš dainos 
žodžių neišmesi, toks to vaidini
mėlio, kurį statė tuomet mokyk
los dramos ratelis, tekstas.

Šitaip mokytojams buvo pro
ga sužvejoti naują auką į kom
jaunimą, į kurį labai nenoromis 
ir beveik dažniausiai per prie
vartą suvarydavo kone visus, 
sulaukusius 14-16 metų moks
leivius. Tiktai man anuomet, 
nežiūrint jokių pasekmių, tebu
vo vienas ir aiškus pasirinki
mas: „Neduokite atestato, bet į 
komjaunimą nestosiu”, taręs 
tyliai, bet ramiai pasakiau savo 
paskutini žodį savo teisėjams ir 
nekantriai laukiau mokslo me
tų pabaigos.

Žiūriu į tave, trispalve, ir 
prisimenu kiekvieną karininką, 
policininką, ministrą, daugelį 
kitų, kurie dažnai prieš tave 
Vasario 16-osios proga prisiek
davo ištikimybę Dievui, tautai, 
artimui ir savo sąžinei. Kiek 
nebėra kartu su mumis tų, ku
rie garbingai, sąžiningai išpildė 
savo priesaiką? O kiek šią 
priesaiką sulaužė? Kiek kartų

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

LAISVĖS a 26-209 
PANEVĖŽYS, LIETUVA 
TEL (370) 54-306-75

LOS ANGELES, CA
VERBŲ SEKMADIENIO 

KONCERTAS

Los Angeles, Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas

tu buvai nepagerbta, išniekinta 
ir sutrypta? Kur tik nebūčiau, 
kur tik nevaikščiočiau, — Ko
penhagos, Romos, Čikagos, To
ronto gatvėmis, ar irstyčiausi 
laiveliu po Sylvere, . Ženevos 
ežerą, man visad žiūrint į tave, 
lietuvių laisvės, nepriklausomy
bės ir šviesesnio gyvenimo sim
bolį, prieš akis banguoja geltoni, 
saulėje sunkias varpas palenkę 
javai, vos iš žiemos miego žalu
mu atsigavusios pievos, jauno 
partizano kruvina krūtinė ir ta
vo, motina tėvyne, alkanos, pa
vargusios nuo nesibaigiančių 
kančių, nepriteklių ir laukimo 
raukšlėtas, pavargęs su ašara 
akyse veidas.

Mirus A+A Aleksandrai Likanderienei,

Jaunimo Centro valdybos narei, visuomenei 
su velione atsisveikinant, šeimos pageidavi 
mu, daugelis dalyvių aukojo Jaunimo Centro 
išlaikymui, šiam kilniam tikslui, kuris buvo 
taip artimas velionei, buvo suaukota $1,410. 
Velionės vyrui Eugenijui ir visai Likanderių 
šeimai už šią didelę auką nuoširdžiai dėkoja 

Jaunimo Centro valdyba

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta

Bake

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, mullivilaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

r
p Musų rūšįinės:

47 S.Corray Ave.StPete Be*ch, FL 13700 Tel. (8131363-7700, 
839 Eist 1851h Str, Euclid, OH 44119 Tel. (218)481 -0011f 
52 Feagles Rd.. WirwKk. NY 10990 Tel. (914)258-5133 * JL
Rocheiter, NY Tel. (718)2324111
PlttBburyn, PA Tel. (412)481-4222

27I9VVI-SI 7 I si Slrvi l. <’liii agn.

muz. Viktoro Ralio, Gavėnios 
koncertą ruošia Verbų sekma 
dienį, balandžio 9 d., 1:30 vai. 
p.p. Šiuo metu choras savo 
pasirodymuose ir bažnyčioje per 
pamaldas džiugina klausytojus. 
Dirigento pastangomis pasiekta 
didelė pažanga. Šį kartą bus 
atliekamas T. Dubois kantata 
„Septyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai”, dalyvaujant Los 
Angeles miesto operos solis
tams. Šv. Kazimiero parapijos 
choras ir jo meno vadovas-di- 
rigentas Viktoras Ralys malo
niai kviečia visus atsilankyti ir 
užpildyti visas vietas Šv. Ka
zimiero bažnyčioje Verbų sek
madienį. Pradėta kultūrinė pa
rapijos tradicija — du religiniai 
koncertai metuose, įtraukiant į 
programą svečius amerikiečius 
menininkus. Lietuviškas gies
mynas ir lietuviška veikla, per 
tai randa kelią į platesnę au
ditoriją.

Stasė V. Šimoliūnienė

i



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

TERMINALĄ STATYS 
LIETUVIAI

Kaip skaitytojams žinoma, 
užsienio firmoms ir, pirmiausia, 
Rusijos bendrovei „Lucoil” 
neapsisprendžiant dėl dalyva
vimo Būtingės naftos terminalo 
statyboje, sukurta lietuviška 
kapitalo akcinė bendrovė. Šios 
bendrovės steigėjai — Mažeikių 
įmonė „Nafta” turės 87 proc. 
bendrovės akcijų, Biržų „Naf
totiekis” ir Klaipėdos naftos 
įmonė po 5 proc., Lietuvos Ak
cinis inovacinis bankas — 2 s 
proc. ir Palangos savivaldybė — i 
1 proc. akcijų. Įstatinis nau
josios akcinės bendrovės kapi
talas — 10 mil. litų. Terminalo 
statyba kainuos apie 240 mil. 
dolerių. s

Akcinės bendrovės steigėjai 
turės išlaikyti savo rankose 51 
proc. akcijų, kuomet bus iš
leista terminalo akcijų emisija. 
Energetikos ministras Algi
mantas Stasiukynas teigia, kad 
Būtingės naftos importo ir 
eksporto terminalo bendrovės 
akcijas rengiamasi pradėti 
viešai platinti šį pavasarį. 
Vertybinių popierių komisijos 
pirmininkas Algirdas Šemeta 
įsitikinęs, kad viešai platinant 
terminalo akcijas, įmanoma su
kaupti visą statybai reikalingą 
sumą ir neprašyti kreditų iš už
sienio finansinių magnatų.

Kaip rašo savaitraštis „Vers- 
, lo žinios”, Lietuvos banko duo

menimis, bankuose asmenys ir 
firmos indėlių sąskaitose litais 
ir užsienio valiutomis turi apie 
500 mil. dolerių. A. Šemeta 
mano, kad Būtingės naftos ter
minalo akcijas tikriausiai pirks 
visi, kas turi nors kiek laisvųjų 
pinigų. Jo nuomone, akcijas pirks 
ir užsienio investiciniai fondai, 
kurie paprastai tenkinasi 10 
proc. įmonių akcijų ir nesis
tengia įsigyti jų kontrolinių pa
ketų. Tačiau Energetikos mi
nistras mano, kad Būtingės ter
minalo statybai finansuoti vis 
dėlto reikės didžiųjų pasaulio 
finansinių organizacijų kreditų. 
A. Stasiukynas dar tikisi, jog 
dalį akcijų galbūt pirks ir Rusi
jos „Lucoil” bendrovė. Jo nuo
mone, „Lucoil” yra pageidau
tina Būtingės terminalo akci
ninke, todėl, kad, neturint naf
tos tiekėjo, nebus galima gauti
kreditų terminalo statybai.

Tačiau Būtingės terminalas 
gali įsigyti keletą konkurentų. 
Sausio pradžioje Rusijos trans
porto ministerija pranešė, kad 
Baterejnaja įlankoje prie Sankt 
Peterburgo jau šį ketvirtį pra
dedamas statyti naftos produk
tų eksporto terminalas, kuriuo 
planuojama per metus išpum
puoti į Vakarus 15 mil. tonų 
naftos produktų. Neoficialiais 
Lietuvos energetikos agentūros 
duomenimis, Baltijos jūros ryti
nės pakrantės valstybės — Ru
sija, Estija, Latvija, Lietuva — 
planuoja pastatyti per 10 naftos 
ir jos produktų eksporto termi
nalų. Rusija dar planuoja statyti 
terminalus pačiame Sankt Pe
terburge, ties Kaliningradu, 
Svetloje ir Primorske. Estija 
svajoja apie šešis naujus naftos 
eksporto uostus. Šiuo metu 
Baltijos rytinio pajūrio naftos ir 
jos produktų eksporto monopo
listai yra latviai, turintys 34 
mil. tonų galingumo Venspilio 
uostą ir tebegalvojantys apie 
naują uostą Liepojoje.

Lietuva, pastačiusi Būtingės 
terminalą, galės eksportuoti ir 
importuoti daugiausia 16 mil. 
tonų naftos ir jos produktų per 
metus. Energetikos agentūros 
vyresnysis inžinierius Bronius 
Klimačiauskas teigia, jog Lie

tuva dar neprarado Rusijos naf
tos eksporto į Vakarus rinkos. 
Pasak jo, Būtingės terminalo 
svarbą lemia Mažeikių įmonė 
„Nafta”, galinti perdirbti 13.8 
mil. tonų naftos per metus. Lie
tuvos reikmėms per metus rei
kia 4 mil. tonų naftos. Todėl ter
minalo statyba neatsiejama nuo 
Mažeikių „Naftos” rekons
trukcijos. Vakaruose galima 
parduoti tik labai geros kokybės 
naftos produktus.

PRIVATIZUOTAS 
„BALTIK VAIRAS”

Bendra Lietuvos ir Vokietijos 
įmonė „Baltik vairas” Šiau
liuose buvo privatizuota kon
kurso keliu. Konkursą laimėjo 
pačios įmonės trijų darbuotojų 
grupės, kurioje yra ir įmonės 
generalinis direktorius Stepo
nas Bytautas, verslo planas. Ši 
grupė privatizavo 49.2 proc. 
įmonės kapitalo. 0.8 proc. akcijų 
turi nusipirkę įmonės darbuoto
jai, 50 proc. priklauso Vokietijos 
firmai „Baltik International”. 
Per 5 metus akcijų savininkai 
siūlo investuoti į gamybą 
beveik 20 mil. litų. Papildomos 
investicijos į apyvartines lėšas 
sieks dar 7 mil. litų.

Pasak S. Bytauto, investici
joms bus imami kreditai iš Vo
kietijos bankų. Pinigai reika
lingi dviračių gamybai moder
nizuoti. Naujų dviračių gamy
bos artimiausiu metu įmonė 
neplanuoja. Jau dabar įmonė 
gamina europinio lygio dvira
čius, kurių maždaug 70 proc. 
parduodama Vokietijoje. Šiau
liuose dirbantis Vokietijos fir
mos „Baltik International” 
generalinis direktorius Philipp 
von Uklanski „Lietuvos aido” 
korespondentui sakė, kad Šiau
liuose gaminamų dviračių 
kokybė tokia pat kaip Amerikos 
ir Europos dviračių ir geresnė 
nei Taivanio ar Kinijos. Kai at
siras žmonių , kurie už dviratį 
galės mokėti 2-3,000 litų,
„Baltik Vairas” gamins dar 
kokybiškesnius dviračius. To
kios galimybės Šiauliuose yra.

Pasak Vokietijos firmos ats
tovo, įmonės laukia didelė ir 
graži ateitis. Kartu jis pabrėžė, 
kad toji ateitis priklausys ir nuo 
vyriausybės potvarkių, nuo to, 
kaip vyriausybė elgsis tokių 
žmonių atžvilgiu.

IŠNYKO „LAVEROS” 
TURTAS

Apie Kauno firmą „Lavera” 
Lietuvos visuomenė plačiau

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms Ir draugams LIETUVOJE, rūkytos 
kiaulienos mėsos oroduktu rinkini

15A—15 kg. $95 00 13A—13 kg. $80.00 10A—10 kg. $86.00
Kumpis 6 kg. Kumpis 4 kg. Kumpis 3kg.
šoninė 3 kg. šoninė 3 kg. Dešros 3 kg.
Dešros 3 kg. Dešros 3 kg. šoninė 2 kg.
Lašiniai 2 kg. Lašiniai 2 kg. Lašiniai 2 kg.
Karbonadas 1 kg. Karbonadas 1 kg.

10 kg. 13 kg. . 10 kg.
(33 Ib) (28 Ib) (22 Ib)

$2.87 Ib $2.86 Ib. $2.95 Ib.

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo Įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos Skyriaus.

Siuntinys bus pristatytas j namus laikotarpyje dviejų savaičių nuo užsakytos datos, čekius 
rašyti: DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax’u arba paštu.

DE ENOINEERINO, INC 
12421 Archer Avenue 
Lemont, IL 80488

sužinojo 1993 m„ dienraščiui 
„Lietuvos rytas”, pradėjus 
domėtis 1992 m. pabaigoje vice
premjero Bronislavo Lubio pa
skirtu lengvatiniu kreditu. 
„Laverai” buvo paskirtas 27 
mil. litų lengvatinis kreditas 
grūdams pirkti. Šis kreditas dar 
negrąžintas iki šiol. Kaip „Lie
tuvos ryte” rašo Jadvyga Pe
karskaitė, ūkinis teismas per
nai priteisė išieškoti iš „La
veros” tą sumą su palūkanomis 
ir delspinigiais, tačiau pinigų 
sąskaitose, kaip ir turto firmo
je beveik nerasta.

15,000 tonų miežių, kurie sau
gomi Kretingos ir Jonavos 
grūdų įmonėse, tapo vieninteliu 
realiu kredito užstatu, tačiau į 
dalį jų pretenduoja ir prievarta 
grūdus saugančios įmonės. „Lie
tuvos ryto” žiniomis, „Laveros” 
bendra skola yra 107 mil. 
300,000 litų. Nuostolingai firma 
pradėjo dirbti nuo 1992 m. Ne
paisant to, šiai privačiai komer
cinei struktūrai buvo skirtas 
lengvatinis kreditas.

Prieš Naujuosius metus buvo 
paskelbta, kad „Lavera” lik
viduojama, perduodamas likęs 
turtas. Teismo antstolių kon
tora taip pat skelbė likusio tur
to — automobilio „Cadillac”,' 
„Litimpex” banko akcijų, plieno 
už 60,000 litų varžytines. Ta
čiau „Lietuvos ryto” korespon
dentė abejoja, ar tai yra iš tiesų 
firmos krizė, ar tik jos imitacija.

„Lavera” išlaikė vyrų krepši
nio komandą „Lavera”. Dabar 
paskelbta, kad komandos būsią 
atsisakyta, nes nėra pinigų ją 
išlaikyti. Firmos vadovai yra 
sakę, kad tokio sprendimo ini
ciatoriai yra vienos amerikiečių 
firmos, su kuria žadama kurti 
bendrąją įmonę, savininkas. To
dėl ir kyla klausimas, kodėl ofi
cialiai turto neturinti, prasis
kolinusi įmonė sudomino užsie
nio investuotojus? Kas norėtų 
valdyti 51 proc. akcijų firmos, jei 
ši iš tikrųjų tokia vargšė?

Kauno firma „Lavera”, kaip 
ir daugelis kitų, greitai susi
krovusių didelį kaptalą, veiklą 
pradėjo nuo prekybos metalais. 
Ryšiai su Magnitogorsko, 
kitomis metalurgijos įmonėmis 
Rusijoje leido tuo užsiimti 
plačiu mastu. Valdžios vyrai ir 
kredito skyrimą šiai firmai 
motyvuoja tuo, kad „Lavera” 
galėjo pirkti ir parduoti didelius 
metalų kiekius, taip užsidirbti 
valiutos ir už ją pirkti grūdų. 
Kai kurie firmos darbuotojai 
vertėsi brangakmenių prekyba.

„Lietuvos rytas” pateikia 
daug faktų, kaip buvo naudo
jami firmos pinigai — išduodami 
gryni pinigai iš kasos asmenims 
prekėms pirkti, tačiau prekės 
vėliau neužpajamuojamos ir t.t. 
Pasak vieno su firmos prezi
dentu G. Verpetinsku iki šiol 
dirbančių žmonių, „Lavera” 
turėjo apie 35 dukterines ar 
bendro kapitalo įmones. Įrodyti, 
kurios įvairiuose „Laveros”

Tol.: 708-287-2034 
Fax: 700-287-8082

sandėriuose dalyvaujančios 
bendrovės iš tikrųjų yra sukur
tos to paties šeimininko, nėra 
lengva. Tačiau dienraštis pas
tebi, kad daugelio įmonių ne tik 
pavadinimai panašūs, bet jose 
dirba ir tie patys žmonės, dar 
daugiau, tų firmų įvairių finan
sinių operacijų gijos veda į 
„Laverą”. Yra duomenų, kad ir 
gautus pinigus už prekes „Lave
ra” pervedinėjo į kitų firmų 
sąskaitas. „Lietuvos ryto” duo
menimis, „bankrutuojanti” 
prasiskolinusi „Lavera” turi 
nemažai dukterinių įmonių Ru
sijoje ir kitose valstybėse.

MAN GAILA VARGŠĖS 
LIETUVOS

Taip pokalbyje su žurnalistais 
sakė akademikas Antanas Kud- 
zys. Iki interviu „Respublikai”, 
su kuriuo supažindinome ir 
„Draugo” skaitytojus, A. Kud- 
zys dirbo valstybės patarėju 
statybų ir projektavimo klausi
mais. Po interviu „Respublikai” 
iš patarėjų pasitraukė. Kaip ra
šo Vilniaus laikraštis „Vakari
nės naujienos”, A. Kudzys susi
tikime su žurnalistais kėlė re
torinį klausimą: ar nekeista, 
kad Lietuvoje yra labai daug 
puikios naftos (pasak jo 300 mln 
tonų, surasta 40 mln tonų, ku
rią galima išsiurbti net pasenu
sia rusiška technika), yra naftos 
perdirbimo įmonė Mažeikiuose, 
kurios pajėgumas — 12 mln. to
nų per metus, yra neužšąlantis 
Klaipėdos uostas, o naftos pro
blema neišsprendžiama. Pasak 
A. Kudzio, taip yra todėl, kad ir 
vyriausybėje, ir Seime, ir mini
sterijose nagrinėjami atskiri 
klausimai, o ne visa problema.

Panaši netvarka yra ir gyve
namųjų namų statyboje. Lietu
voje priimta „Būsto” programa, 
sukurta daugiau nei 80 teisinių 
aktų, reguliuojančių namų sta
tybą, 1994 m. pastatyti 8,000 
butų, o beturčiai ir jaunos šei
mos neturi kur gyventi. Akade
miko nuomone, Vilniuje buvo 
Namų statybos kombinatas, ga
lėjęs statyti pigius butus (šis 
kombinatas bankrutavo). Bet 
skirti žemės plotus šiai organi
zacijai buvo nenaudinga, juk 
galima išdalinti sklypelius tur
tuoliams ir gauti didelius
dividendus.

Rima Jakutytė

• Prez. John F. Kennedy
1961 m. kovo 1 d. įsteigė Taikos 
korpusą (Peace Corps).

FOR SALE

ANT. GARMUTĖS KNYGĄ 
„MOTINĖLE, AUGINAI” 

Galima įsigyti:
V. AUŠROTAS,
29 Sun Row Dr. 

Etobicoke, Ont. MSP 3M5 
Canada

(Kaina $15.00 US su persiuntimu)

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—i3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32087* Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8654

INCOME TAX 
SERVICE

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163

namai 708-636-5347

Pagyvenusi moteris Ieško 
draugo. Skambinti tel. (312) 
784-9703 šeštadieniais ir sekma
dieniais.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-778-1486

* MASTCR PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insurad

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalonfe užšikimšušfus 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 70Š-S3S-2SS0

r—n.
Dengiami etogal, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam 
binti Sigitui: 312-787-1626. f

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnaut įvairių nuosavybių 

pilkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bu».:312-585-S100, ree.: 312-778-3971

ACCENT REALTY, INę.
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
’kime ir pardavime, mieste ir 
■priemiesčiuose.

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai
turėti darbo leidimą (vvork per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 

Aleksas, tel. 202-244-2373

Reikalinga šeimininkė, dviem 
žmonėms; gyventi New Buffalo, Ml. 
Lengvas darbas, daug laisvo laiko. 
Rašyti: Edward, P.O. Box 246, New 
Buffalo, Ml 49117 Ir atsiųsti foto.

UNIVER8AL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
pantons, elder care, housekeepers 

Tel. 312-237-0076

RENATA’S 
EMPLOYMENT AGENCY

offers domestic jobs, housekeepers. 
babysitters, for English speaking 
women. Good pay Call and leave
message, tai. 312-286-7287

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje,

Kairu tik $25

čekius siųsti:
Lithuanian R. Catholic 
Federatlon of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

arba
Lithuanian World 

Community Foundation
1059 Maplęgrove Dr. N.W. 
Grand Rapids Ml 49504

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS 
'0(1 7922 S. Pulaski Rd.

_ 43*5 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-J 900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrrjęniškai 
patarnaus. Ikainąyimąs.veltui. ,

HOUSE FOR SALE 
57 PI & Pulaekl 5 rms. 3 bdrms.; 
fin. basement.

Call 708-430-0360

House for Sale 
By Owner

4 bdrm., 13/4 bath, cen
trai air; finished bsmt. 
with bar; 2 car garage 
with carport; large back 
porch; maintenance free 
exterior; many extras; 
immaculate.

6749 S. Kostner 
Appt. only.

Tel. 312-767-1097

FOR RENT

FOR RENT
Basement apt. 1 bdrm. 61 St. & 
Kolmar vic.

CaH: 708-430-0360I_____________________________

Išnuomojamas S kamb. 2 mlag.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 į

♦ 1 mėn. „security dap" Ir 
. Kreiptis Į Almą: 312-478-8727.

FOR RENT
Apt. 4 rms, 2 bdrms, heated, 
carpeted, appiiances incld. $400 
per mo. Cicero location.

Tel. 708-863-4926

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Išnuomojami 2 atskiri gyv.
kambariai su baldais ir atskirais 
įėjimais, antrame aukšte.

Kreiptis: 312-925-7428

IEŠKO DARBO

60 m. moteris gali prižiūrėti 
mažus vaikus arba senelius.
Tel. 312-254-3979

Greitai ir sąžiningai atlieku vi
sokius darbus. Turiu patyrimo prie 
statybos. Kreiptis: 708-656-6599

J
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

PIRMO NAMO SAVININKAI IR 
MOKESČIAI

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 ra. kovo mėn. 18 d. 7

Jei esate pirmą kartą pirkę 
namą, tai yra kai kurių, su 
mokesčiais surištų dalykų, 
kurie gali būti skirtingi šiais 
metais. Verta pasistengti, kad 
suprastumėte, ko IRS nori iš 
jūsų balandžio 15-tą.

1. Nuosavybės mokesčiai. 
Beveik visos valstijos ir vietinės 
savivaldybės reikalauja metinio 
mokesčio už jūsų nuosavybę, t.y. 
už namą ir žemę, ant kurios jis 
pastatytas. Paprastai nuosavy
bės mokesčiai (property tax), 
kuriuos mokate, yra nurašomi 
pildant federalines mokesčių 
formas. IRS taisyklės gali leisti 
jums nurašyti dalį nuosavybės 
mokesčių, kuriuos užmokėjote, 
pirkdami namą (at the clcsing).

2. Paskolų procentai. Jei jūs 
paėmėte paskolą namo pirki
mui, ir jei paskirai išvardinote 
(itemized) visus nurašymus — 
Schedule A, form 1040, IRS lei
džia nurašyti procentus, kuriuos 
mokate už paskolą. Bet jūsų 
nurašymas gali būti apribotas, 
jei paskolos likutis — balansas 
yra didesnis, negu 1 milijonas 
(500,000 dol., jei jūs esate vedęs, 
bet pildote atskirai), arba jei jūs 
paėmėte paskolą kitiems tiks
lams, negu pirkti, statyti ar 
pagerinti savo namą.

„Home eųuity” paskolų pro
centus (iki 100,000 dol.) irgi 
galima nurašyti, kaip ir kitus 
procentus, iš anksto užmokėtus 
skolintojui.

Kai kurie skolintojai reika
lauja užmokesčio (baudžia), jei 
jūs apmokate skolą anksčiau. 
Jei jums reikia užmokėti tokią 
baudą, IRS leidžia nurašyti ją, 
kaip ir paskolų procentus.

„DAUGO” RĖMĖJAI

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

59.75 dol. Vytautas Šoliūnas, 
Lemont, IL;

55.00 dol. Antanina Repšienė, 
Chicago, IL; Modestas Jakaitis, 
Hillside, IL;

50.00 dol. Petras ir Anna 
Jakutavičius, Vai d‘Or, P. Quo- 
bec, Kanada; dr. Šarūnas Laz- 
dinis, Kettering, OH;

45.00 dol. Jadvyga Prokurat, 
Lake Oswego, OR;

40.00 dol. Walter Juzėnas, 
Southfield, Ml;

35.00 dol. Antanas Pašuko
ms, Dearborn Heights, Ml; A. 
Miknis, Dayton, OH;

30.00 dol. Jonas ir Irena 
Rimkunas, New Buffalo, Ml;

25.00 dol. Elena Černienė, 
Worcester, MA; Ona Remeikis, 
Cicero, IL; Agota Mozuraitis, 
Chicago, IL; Elena Sabalis, Los 
Angeles, CA; T. Gelumbauskas, 
Chicago, IL; Zita Zvirzdys, 
Olympia, WA; Regina Narušis, 
Cary, IL; Antanas Adomaitis, 
Manchester, CT; Algis Žemaitis, 
Edgewater, MD; Juozas ir Bro
nė Taoras, St. Petersburg, FL; 
Arnoldas Chesna, Melrose 
Park, IL;

20.00 dol. Antanas Rubonis, 
North Haledon, NJ; Edw. ir Al
ma Sventickas, Livonia, Ml; Z. 
Visockienė, Chicago, IL;

15.00 dol. Bronė Grybauskas, 
Downers Grove, IL; Antanas ir 
Vida Gilvydis, Evergreen Park, 
IL; Eva Paulauskas, Chicago, 
IL; prel. A. Goldikovskis, Cleve- 
land, OH; Juzė Augaitytė-Ta- 
mašauskas, Philadelphia, PA; 
A. & E. Garsys, Tampa, FL;

10.00 dol. Romualdas Kronas, 
Clarendon Hills, IL; Valerija Ja
ras, Chicago, IL; Irena Miecevi- 
čius, Michigan City, IN; B. Har
ris, Worcester, MA; Antanas 
Krisciunas, Chicago, IL.

Ačiū, ačiū, ačiū!

3. „Taškai” (points). Taškas 
yra vienas procentas nuo jūsų 
paskolos sumos. Skolintojai 
dažnai iš pirkėjų reikalauja 
užmokesčio už paskolos sutei
kimą. Jūs galite nurašyti „taš
kus” tais metais, kai paėmėte 
namui pirkti paskolą, jei už tuos 
„taškus” mokėjote iš savo iš
teklių, nepaėmėte iš paskolos 
davėjo ir jie nebuvo mokami 
vieton kitų namo pirkimo už
baigimo išlaidų ir mokesčių.

4. Paskolos procentų kredi
tas (Mortgage interest credit). 
Šitoks kreditas gali būti sutei
kiamas pirmojo namo pirkė
jams, kurių pajamos yra žemes
nės už apylinkės žmonių paja
mų vidurkį. IRS duoda iki 2,000 
dolerių „mortgage” interest” 
kredito. Bet taip pat yra kai 
kurių suvaržymų.

Jums reikėtų atmokėti dalį to 
kredito, jei jūs panaudotumėte 
paskolos kredito pažymėjimą 
(mortgage credit certificate) 
namui nupirkti ir jį parduotu 
mėtė laike 9 metų.

Jei jūs naudojote šį būdą 
pirkti namą, reikia užpildyti 
formą 8396, „Mortgage interest 
credit”, jog galėtumėte sakyti, 
kad turite tą kreditą, pildant 
mokesčių formas.

IRS siūlo mums naudingų bro
šiūrų (jas galima gauti, paskam
binus telefonu 800-829-3676): 1. 
Publication 525, „Selling your 
home”; 2. Publication 527, 
„Residential Rentai Proper- 
ties”; 3. Publication 530 „Tax 
Information to first time home 
owners”; 4. Publication 547 
„Nonbusiness disasters, casual- 
ties, and thefts”; 5. Publication 
551 „Business of Assets”; 6. Pub
lication 555 „Federal Tax Infor
mation on Community Proper
ty”; 7. Publication 587 
„Business Ūse of Your Home” 
8. Publication 936 „Home mort
gage Interest deductions”.

Pildant mokesčius, atminkite, 
kad nurašomas dalykas (item) 
yra skirtingas nuo mokesčių 
kredito. Jei jūs — žmona ir 
vyras kartu — uždirbote 75,000 
dol. pereitais metais ir užmo
kėjote 10,000 dol. nurašomų 
procentų už paskolą sumažinote 
apmokestinamas pajamas iki 
65,000 dol. Jei jums reikia 
mokėti 15,000 dol. mokesčių ir 
jūs turite 2,000 dolerių mokes
čių kreditų, kreditas sumažina 
jūsų mokesčius ta suma.

Jeigu turite klausimų, jei 
norite užsisakyti brošiūrų apie 
mokesčius, skambinkite IRS tele
fonu: 800-829-3676.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Sun-Times” (1995.1.29 by 
Ilyce R. Glink).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

„Draugo” skaitytojas klausia: 
„Čia pat ir pavasaris. Manau, 
nemažai lietuvių planuoja apsi
lankyti Lietuvoje, kai kas ir 
pasilikti ten pensininko dienas 
leisti. Yra klausimų, kuriuos 
gal galite mums atsakyti:

Klausimas. Koks yra skir
tumas tarp Medicare ir Medi- 
caid?

Atsakymas: Medicare yra 
krašto — valstybės sveikatos 
draudimas, kuriuo gali pasi
naudoti 65 metų ar vyresni 
asmenys. Juo gali pasinaudoti 
ir jaunesni kaip 65 metų, jei jie 
yra legaliai pripažinti nesveiki 
— nedarbingi, ir bet kokio 
amžiaus, jei serga inkstų liga. 
Medicare draudimas padeda ap
simokėti susidariusias ligos 
sąskaitas, tačiau Medicare

Vytautas Landsbergis su „Lietuvos Vaikų vilties” globotiniais Čikagoje.

A.tA.
VITALIJA GUDAUSKIENĖ

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. kovo 16 d., 1:08 vai. p.p, sulaukusi 79 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Kybartų valsčiuje, 

Ostankinio kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Alfonsas, duktė Onutė, sūnus Petras, 

marti Adelė, seserys su šeimomis: Eugenįja Beržaitienė Kana 
doje, Birutė Šeštokienė Lietuvoje, Aldona Kapačinskienė, 
Kevvanee, IL; svainis Kazys Gudauskas su šeima Baltimore, 
Ml), uošvė Jadvyga Rutkienė su šeima Chicagoje.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Pensininkų klubui; 
buvo „Margučio” radijo rėmėja.

Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 20 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, marti, seserys, svainis, 
uošvė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994 7600.

draudimas neapmoka visų 
susidariusių ligos išlaidų. Kad 
galėtumėte naudotis Medicare 
draudimu, turite būti įmokėjęs 
į „Sočiai Security” — Medicare 
per savo darbovietę, kuomet dar 
dirbote. Jeigu jūs, kai dirbote ir 
nieko neįmokėjote į ,Soc. Securi 
ty” — Medicare, yra kitas bū
das, kaip Medicare draudimą 
galite nusipirkti. Medicaid yra 
federalinės valdžios programa, 
kuri apmoka ligos atveju susi
dariusias išlaidas, nesvarbu, 
kiek metų asmuo būtų. Nors tai 
yra federalinės valdžios pro
grama, bet kiekviena valstija 
(statė) turi savo nuostatus, kas 
gali šia Medicaid programa 
pasinaudoti.

Norint ten ilgiau apsistoti,
ar net pasilikti visam laikui, 
kaip geriausia reikėtų susitvar
kyti su amerikietiškų pensijų 
gavimu, federaliniais ir valstijų 
mokesčiais?

A. Tris ar bent dvi savaites 
prieš išvažiuojant, nuvykite į 
„Sočiai Security” įstaigą ir pra 
neškite, kur vykstate, kur gy
vensite ir ką norite, kad jie 
darytų su jūsų pensijos čekiu. 
Yra kelios galimybės gauti pen
siją Lietuvoje:

a. Ją gali jums „Sočiai Securi 
ty” įstaiga siųsti tiesiog tuo 
adresu — kur jūs gyvensite.

b. Gali jums siųsti į Lietuvos 
banką, kuriame jūs atsidarysi
te ar jau turite atsidaręs sąs
kaitą.

c. Gali jums pensijos čekį 
siųsti į Amerikos ambasadą — 
Vilniuje.

d. Arba gali jūsų pensijos čekį 
siųsti į banką čia Amerikoje, 
kuriame jūs turėdamas čekių 
sąskaitą, galite Lietuvoje keis
ti savo čekius Lietuvos banke.

Šiuo metu, keičiant čekius 
Lietuvoje, už patarnavimą 
Lietuvos bankas pasilieka 2%. 
Bet tuo pačiu jūsų pinigai, palikti 
čia Amerikoje, yra saugūs ir 
neša jums palūkanas. Jeigu 
gaunate kelias pensijas, pvz.: 
pensiją iš Vokietijos, Anglijos ir 
privačios darbovietės, galite 
visas jas nukreipti, susitariant 
su siuntėjais. į jūsų banko sąs
kaitą čia, Amerikoje. Susitarus 
su banku, visus mokesčius jie 
padės jums sutvarkyti ir įvai
rius dokumentus jums atsiųs 
ten, kur jūs busite apsigyvenęs.

Išvažiavus iš Amerikos, jūs 
„Sočiai Security" pensijos 
pakėlimo, vadinamo pragyveni
mo pabrangimu, negausite, nes 
skaitoma, kad jūs negyvenate 
Amerikoje ir pragyvenimo pa
brangimas jūsų nesaisto.

Nesvarbu, kur jūs gyvenate, 
Amerikoje ar Lietuvoje, ir kokiu 
būdu ir kaip gaunate pensiją, ar 
jums ją siunčia į Lietuvą ar į 
Amerikos banką, kai pakeičia- 
te savo adresą, turite tai praneš
ti „Sočiai Security” įstaigai. 
Nepadarius to, nesvarbu, kur 
gyvensite, gali jums nutraukti

pensiją. Gyvenant Lietuvoje, ad 
reso pakeitimą galite padaryti 
per Amerikos ambasadą arba 
per atsiunčiamus „Sočiai Secu
rity” dokumentus — blankus.

Klausimas. Ar yra, ar 
galima, nuvykus Lietuvoje 
gauti pigesnių namų sąrašą, pvz., 
Amerikoje vadinama „Bed and 
Breakfast” ar ką nors panašiai? 
Lietuvos viešbučiai, ypač di
desni, darosi per brangūs — 
kainos vejasi Amerikos viešbu
čių kainas.

A.f A.
ONA ANKIENĖ, R.N.

Radzevičiūtė
oi

Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Chicagoje, Mar 
ųuette Parko apylinkėje.

Po ilgos ligos mirė 1995 m. kovo 17 d., 9:06 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pūstapėdžių 

kaime.
Nuliūdę liko; vyras Petras, sūnus Algis Petras Ankus, 

marti Lynda Tvvist Ankienė; seserys Petrutė ir Angelė 
Radzevičiūtės Lietuvoje, taip pat Lietuvoje, Kaune pusseserė 
Laima Šatraitienė ir kiti giminės.

Priklausė ALVUD’ui, Beverly Shores Lietuvių klubui.
Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer (prie Der 
by Rd.).

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 20 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnus, marti, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus/D. M Petkus Tel. 
708-257 6667 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
Dr. ADOLFUI BALTRUKĖNUI

mirus, jo mielą žmoną STASYTĘ ir visą šeimą šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Domicėlė Širvaitienė ir šeima

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus Šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis — nelaukta ir staigi.

V. Mačernis

PADĖKA
JUOZAS VYDMANTAS 

ALEKSIŪNAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Brolis mirė 1995 m. 

sausio 13 d. Buvo palaidotas sausio 18 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonui, kun. Jonui Kuzinskui, už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių atnašavimą ir raminantį pamokslą, 
išlydėjimą į kapines ir maldą kapuose. Dėkojame Juozo pus 
seserei Alina Truby už nuoširdų giedojimą Mišių metu. 
Dėkingi visiems, kurie asmeniškai, laišku, ar spaudoje 
išreiškė užuojautą, visiems, kurių gėlės puošė velionio 
šermenis ir visiems, kurie skyrė rūkas šv. Mišioms, labdarai 
ar šeimos nuožiūrai.

Reiškiame padėką visiems, kurie dalyvavo šermenyse ir 
drauge su mumis išlydėjo mūsų mylimą Juozą. Ypatingą 
padėką reiškiame karsto nešėjams. Ačiū laidotuvių dir. D. A. 
Petkui už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Žmona Raaa, sūnūs — Darius, Linas, ir Audrius, 
brolis Ksaveras.

GAIDAS DAIMID

FUNERAL DIRECTORS 
and I UDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARŲUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St.

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

Lietuvoje gan prieinamo
mis kainomis butų ir kambarių 
išnuomojamų privačiai. Porą 
jaunų moterų padarė didelį 
darbą, surinko tuos adresus ir 
išleido knygelę. Tai G. Zalato 
rius ir Laima Day išleista 
knygelė „Bed & Breakfast in 
Lithuania”. Ją galima gauti 
„Drauge” ir Socialinių reikalų 
raštinėje. Atsiųskite 12 dolerių 
ir mes jums šią knygelę 
persiusime.

Birutė Jasaitienė

PADĖKA
A.tA.

AKVILINA ŠIURNA
Mūsų mylima Motina, Močiutė ir Sesuo mirė 1995 m. kovo 

13 d. ir buvo palaidota kovo 15 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Michael Valente, kuris 
atnašavo gedulingas šv. Mišias.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už 
Akvilinos sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Tomui 
Labanauskui už malonų patarnavimą.

Visiems nuoširdi padėka.

Nuliūdusi šeima

i



DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. kovo mėn. 18 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dabar „Draugo” eilė padė
koti! Čikagos skautai, neseniai 
Jaunimo centre suruošę sėk
mingą ir šaunią Kaziuko mugę, 
per skautiškųjų vienetų koor
dinatorę mugės reikalams 
Marytę Utz dėkoja redakcijai už 
nuolatinį palankumą skautiš
kai veiklai, o savo padėką 
sustiprina 75 dol. parama dien
raščiui. Ačiū!

Gal atsirastų geradaris,
kuris sutiktų užprenumeruoti 
dienraštį „Draugą” partiza- 
nų-treintinių dainos vienetui 
„Šilas” per jo vadovę Mariją 
Gražulienę; A. Vienuolio 6-17, 
Šventupė, Ukmergės raj., Lietu
va. Susipažinę su „Draugu” 
Čikagoje apsilankymo metu, 
„Šilo” dainininkai norėtų su juo 
draugauti ir Lietuvoje, nes 
džiaugiasi informacijomis ir 
kita medžiaga.

Kun. Stasys Neįmanąs, Lie
tuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios JAV generalinis su
perintendentas, mirė š.m. kovo 
17 d. ryte. Platesnės informaci
jos bus pateiktos vėliau.

Albertas Hofmanas, kuris 
nuolat talkina „Lietuvos Vaikų 
vilties” organizacijai, padė
damas vežioti, prižiūrėti 
jaunuosius ligonėlius, sutiko 
atlikti ir kitą milžinišką 
paslaugą Lietuvos žmonėms: jis 
partizanų-tremtinių dainos 
vieneto „Šilo” grupę nuveš į 
Clevelandą ir kitur, kad vie
tiniai lietuviai galėtų dalyvauti 
įspūdinguose koncertuose, ku
riais žavėjosi Čikaga ir 
apylinkės.

x Rugpjūčio 6 d. 10-ties 
dienų kelionė iš Chicagos ir 
New Yorko. Lankysime: Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Salcbur- 
gą. Prie tos kelionės gali prisi
jungti grįžtantieji iš Lietuvos į 
JAV. Prašome greitai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas. 
American Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
P k., IL 60642, tel. 708422-3000 
arba 1-800-422-3190.

(sk)
x Keliaujantiems į LIETU

VA siūlome kainas: kovo mėn. 
$620, balandžio ir gegužės, 
$710, birželio, liepos ir rugpjūčio 
$810 plūs mokesčiai $32.95, 
kainoe į abi puses. Bilietą reikia 
nusipirkti iki balandžio pabai
gos. Skambinkite Birutė Zala
torienė, tel. 708-524-2244, Tra
vel Advisers, INC.

(sk)

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

(sk)

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, trečiadienį, kovo 
22 d., 2 vai. popiet, ruošiama 
sveikatingumo popietė. Kalbės 
žinomas akių ligų specialistas 
dr. Linas Sidrys, o jo tema — 
„Akių gydymas lazerio spin
duliais”. Po paskaitos bus ben
dri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite!

Visą kovo mėnesį vyksta 
Maria aukšt.. mokyklai lėšų 
telkimo vajus. Šiemet ypač 
stengiamasi ir norima paremti 
neseniai iš Lietuvos atvykusias, 
šioje mokykloje besimokančias, 
mergaites. Labai didžiuojamės, 
kad Maria mokykla yra įkurta 
ir jai tebevadovauja Šv. 
Kazimiero seserys, norėtume jo
je išlaikyti bent dalį lietuvaičių 
mokinių, o juk kadaise jų buvo 
tiek daug... Vienintelis būdas, 
sutelkti iš Lietuvos atvyks
tančias moksleives ir padėti 
joms apmokėti mokslapinigius 
(mokykloje tebeveikia „Rūtos” 
ratelis, o seselės moka lietu
viškai ir gali labiau padėti 
mergaitėms su anglų kalba). 
Aukas šiam tikslui rašyti St. 
Casimir-Maria Alumnae var 
du ir pažymėti, kad tai yra 
Lithuanian Student Fund; 
siųsti 6727 S. Cąlifornia Avė., 
Chicago, IL 60629. Ypač krei
piamasi į Šv. Kazimiero ir 
Maria gimnazijos abiturientes 
bei jų šeimas. Kiekviena auka 
konkrečiai padės lietuvaitei 
pasitobulinti, įsigyjant mokslą 
iš labai geros gimnazijos. Dėl 
papildomų informacijų kreiptis 
į St. Casimir-Maria Alumnae 
raštinę 312-925-8686.

x Smuikininkas R. Katilius
Lietuvių Dailės Muziejuje 
penktadienį, kovo 31 d. 7:30 v.v. 
Bilietai muziejuje arba skam
binti tel. 708-257-2034.

(sk)

x Balandžio 1 d., šešta
dienį, 5 vai. p.p. „Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje, 6641 S. 
Troy, Chicago, IL įvyks 
pasaulinio masto muzikų — 
smuikininko Raimundo 
Katiliaus ir pianisto Leonido 
Dormano — religinių kūrinių 
koncertas. Kviečiame visus at
silankyti į šį išskirtinį aukšto 
meninio lygio renginį.

(sk)

x Pranešimas! Optical
Studio, 2620 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-7786766 
užsidaro š.m. balandžio 7 d. i 
Suinteresuoti dar gali kreiptis 
akinių reikalais (papiginti 
rėmai) iki kovo 31 d. Darbo vai.: 
trečd. 1 v. p.p. - 5:30 v. p.p., 
ketv. 10 v.r. - 5:30 v. p.p., 
šeštd. 10 v.r. -1 v. p.p. Sav. Al
dona Kaminskienė.

(sk)

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

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5885959 ar 
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Jau laikas tvarkyti 
mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
įstaigoje, 4636 W. 63 St., 
Chicago, prieš „Draugo” 
redakciją. Susitarimui prašau 
skambinti (312) 284-0100. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

Lituanistinių mokyklų vedėjos — Marytė Newsom (Los Angeles), Jūratė 
Dovilienė (Chicago) ir Eglė Novak (Lemont) susitiko JAV LB Švietimo tarybos 
konferencijoje.

Nuotr. R. Kubiliūtės

Kovo 24 d., penktadienį 7 
vai. vakaro, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje įvyks pa
rodos „Dabarties dokumentai: 
naujos tendencijos Lietuvos me
ne” atidarymas. Parodą surengė 
Vilniaus šiuolaikinio meno 
centras, bendradarbiaujant su 
Chicago Artists International 
organizacija ir Balzeko muzie
jumi. Parodoje eksponuojami 
piešiniai, tapyba, fotografijos, 
instaliacijos, video atstovauja 
naujiems Lietuvos dailininkų 
kūrybiniams ieškojimams. 
Parodą pristatys Vilniaus 
šiuolaikinio meno centro 
direktorius Kęstutis Kuizinas. 
Visi kviečiami!

I.FK „Lituanica” klubo me
tinis narių, rėmėjų ir prijau
čiančių susirinkimas šį sek
madienį, kovo 19 d., 1 v. p.p. 
vyks Lemonte, Lietuvių centro 
posėdžių kambaryje. Bus ap
tariama klubo veikla, valdybos 
pranešimai, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai. 
Bus galima susimokėti ir metinį 
nario mokestį. Po susirinkimo 
-- vaišės. Visi susirūpinę, ar 
susidomėję klubo tolimesne 
veikla yra kviečiami dalyvauti.

Vytas Miceika, „Select 
Wines & Liųuors” savininkas, 
Woodridge, IL į „Draugo” kon
certo programinį leidinį atsiun
tė sveikinimą ir 100 dol. (už visą 
puslapį). Tariame ačiū!

Viktorija Adomaitienė, Wis- 
consin Delis, WI, siųsdama 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį, dar pridėjo 85 dol. Labai 
smagu, kad laikraštis turi gerų 
draugų, kurie stengiasi jam 
padėti. Nuoširdus ačiū už auką.

x Orkestras „Nemunas” 
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-5141.

, (sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš 
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

x Pildau pąjamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-6562550.

(sk)

Daug užsienio lietuvių pasi
žymėjo pasiektais laipsniais, 
daug įsigijo ir doktoratus iš 
įvairių mokslo sričių, tačiau 
kiek gali pasididžiuoti 
moksliniu laipsniu iš lituanis
tikos? Tad dr. Dalia Kučėnienė 
šiuo atžvilgiu yra labai „retas 
paukštis” mūsų tarpe. Jos kny
gos „Žemaitė Amerikoje” 
sutiktuves ir taip pat susitikimą 
su dr. Dalia, ruošia JAV LB 
Švietimo taryba sekmadienį, 
kov.o 19 d., 4 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose. Reikia tikėtis, kad lie
tuviškoji visuomenė parodys 
dėmesį šiam renginiui, nes jis 
simbolizuoja didelį mūsų kultū
rinį laimėjimą.

Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos choras intensyviai 
ruošiasi religiniam koncertui, 
kuris bus balandžio 9 d. parapi
jos bažnyčioje. Tai jau tradicija 
tapęs religinės muzikos ren
ginys, kurio nekantriai laukia 
ne tik parapijiečiai, bet ir lietu
viškoji visuomenė.

x Ieškoma Rūta Šlamaitė, 
Antano Siamo, (mirusio 1926 
m.) duktė ir Katausklenė, 
Kazimiero Šetiko duktė. Pra
šau atsiliepti: T. Nenortas, 38 
Webster Hill Blvd., West 
Hartford, CT 06107, tel. 
203-561-0134.

(sk)

»»IŠ ŠIRDIES i ŠIRDĮ’

Kovo 12 d. įvyko Lietuvos dai
nuojančių partizanų grupės 
„Šilas” koncertas Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, Čikagoje. 
Koncertą ruošė JAV LB Soc. 
reikalų taryba.

Oras buvo toks gražus, lyg 
„saulė žeme ritinėjos”, tad ir 
žmonių suplaukė marios.

Pradėdama koncertą, Birutė 
Jasaitienė, JAV LB Soc. reikalų , 
tarybos pirmininkė, jaudinan
čiai taikliai prabilo: „Šiandieną 
pas mus svečiuojasi tie, kurie 
kovojo ir kovoja dėl mūsų visų 
numylėtos gimtos žemės laisvės. 
Jie prabils į mus daina ir žodžiu. 
Tai žmonės, kurie ištraukti iš 
susprogdintų bunkerių, tardyti 
ir kankinti iki sąmonės prara
dimo, bet nepalūžę, nuteisti, iš
tremti į tolimus Sibiro ledynus, 
iškentėję nežmoniškas kančias, 
grįžę į Lietuvą ir radę nedaug 
pasikeitusią tvarką ir dabar dar 
turi kovoti. Tai šilo broliai ir 
seserys".

I sceną išėjo 3 tautiniais rū
bais vilkinčios moterys: Marija 
Gražulienė, Ona Dailidienė ir 
Bronė Galinaitienė ir 4 vyrai: 
Vytautas Balsys, Juozas Šar- 
kauskas, Juozas Skaržipskas ir 
Klemensas Tamaliūnas. Tai jie. 
Gyvi partizanai. Buvę jaunuo
liai, drąsūs ir tvirti, kuriems 
Lietuva buvo svarbiau už 
gyvybę! Tai jie — gyvas įkūni
jimas viso to, ką mes čia minė
davome, skaitydavome, gerb
davome šventėse, stovyklose 
partizanų vakarais, eisenomis 
su žvakutėmis, dainomis ir 
kalbomis, graudinančiomis 
pačias kiečiausias širdis. Tai 
mūsų gyvoji, nuostabioji, tiek 
iškentusi, bet nepalūžusi 
Lietuva! Nors dabar jų veidai ir 
paženklinti prabėgusių metų, 
bet jie, kaip ir kadaise, yra jauni 
ir drąsūs savo širdyse!

Vytautas Balsys perskaitė 
„Partizano maldą”, o visa grupė 
sudainavo vieną posmelį „Leis
kit į Tėvynę”.

Įžanginį žodį tarė Marija 
Gražulienė, grupės vadovė, svei
kindama visus partizanų grupės 
„Šilo” vardu. Tada prisistatė 
patys dalyviai trumpai-drūtai: 
Vytautas Balsys — 4 metus par
tizanas, 19 m. — Sibire, Kle
mensas Tamaliūnas, slapy
vardis „Kardas”, partizanas ir 
polit. kalinys, Juozas Skaržins-

sunku bebūtų, Tėvynė bus 
prikelta naujam gyvenimui. Jis 
pakvietė visus tylos minute 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. „Šilas” atliko „Kodėl 
gyvi?” (ž. J. Raulinaičio, muz. A. 
Padleckio). A. Garmutė skaitė 
ištrauką iš savo knygos „Mo
tinėle, auginai”. Pirmoji kon
certo dalis buvo baigta 
„Padėkos malda” (ž. S. Simano- 
nienės, muz. A. Padleckio).

Antroji dalis buvo pradėta 
nežinomo autoriaus daina „Tu 
nusileidai pušyne...”— skirta 
partizanų vado Juozo Lukšos - 
Daumanto prisiminimui. Vėliaukas — partizanas „Dramblys , .

3.5 m. miškuose, 26 - lage* ’ “vo kūrybą skaitė A. Garmute, 
riuose, Juozas Šarkauskas, par-

x Jei anksčiau girdėjote 
virtuozą smuikininką Rai
mundą Katilių, tai žinote, kad 
jo Stradivarijąus smuiko vėl 
mielai klausytumėtės, ypač 
smuikininkui atliekant naują 
programą. Kuriems dar ta 
laimė nenušvito, girdėję pui
kiausius atsiliepimus apie 
Lietuvos geriausią smuiki
ninką, kviečiame nepraleisti 
Raimundo Katiliaus koncerto, 
akompanuojant pianistui Leoni
dui Dorfmanui, šeštadienį, ba
landžio 8 d., 4:00 vai. p.p. Jau
nimo centre. Šiam labdaros 
koncertui. Visų paramos labai 
prašo „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis ir vargstantys 
vaikai Lietuvoje. Norintys iš 
anksto vietas užsirezervuoti, 
prašome nusiųsti čekį, $10 as
meniui, „Saulutei”, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX I.D. #383003339. 
Bilietus bus galima atsiimti 
prie durų.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St* 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi- į 
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant i 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-2334)335.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
7782233 - Casa Blanca. R E.

(sk)

x Allan ir Barbara Dom-
bra iš Deep River, Ontario, 
Canada, jau antri metai remia 
našlaitį Lietuvoje. Už $200 — 
pagalbos metinį mokestį dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Siuntiniai Į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-4387772.

(sk)

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $16, ki
tur $26. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)

x A.a. Agnės Kižienės miru
sios vasario 20 d. atminimą 
pagerbdami, jos draugai auko
jo Lietuvos našlaičių paramai: 
Vytautas ir Regina Kazlauskai, 
Petras ir Irena Kazlauskai, 
Algis ir Daiva Mockaičiai, 
Vladas ir Lydia Šoliūnai, K. 
Lietuvninkas, XY, V. N. 
Užubaliai, V. G. Musoniai, 
Sinkus, Jeronimas J. V. Švabai, 
Ona Miniotienė, Šumskių 
šeima, Gudauksas, V. Račiūnas, 
Budėjai, A. Čepėnas, A. Šeš- 
plaukis, E. Jasaitienė, R. V. 
Sinkai, V. M. Momkai, A. Šva
bas, Ina ir Vytautas Užgiriai, 
Ingrid ir Michael Braze. Viso - 
$530. Reiškiame užuojautą 
velionės šeimai ir artimiesiems, 
o aukotojams dėkojame Lietu
vos našlaičių vardu — „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas.

(sk)

x ALRKM Sąjungos 20-ta 
kuopa, Brighton Park, 
Chicago, pirm. Stasė Visčiuvie- 
nė, per Salomėją Daulienę, at
siuntė $150 — vieno našlaičio 
metinį paramos mokestį — 
globoja vieną našlaitį Kel
mėje. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

x Tyco žaislų įmonė, per 
Juozą Majauską, paaukojo 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, didelį kiekį naujų 
žaislų, kurie buB persiųsti į 
Pasvalį. Labai ačiū už suteiktą 
džiaugsmą varganiems vai
kams. „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089, 
TAX ID #383003339.

(sk)

tizanas ir polit. kalinys, ir 2 
seserys Ona Dailidienė ir Bro
nė Galinaitienė, partizano 
Marčiulyno seserys, polit- 
kalinės, Marija Gražulienė, 
partizanė „Narsuolė”, politinė 
kalinė ir grupės palydovė, 
rašytoja, žurnalistė Antanina 
Garmutė — tremtinė.

M. Gražulienė kalbėjo: „Kas 
su daina per gyvenimą žengia, 
tas niekur nepražus. Su 
grauduliu širdyse ir su ašarom 
akyse tiesiam Jums rankas — 
sveiki lietuviai!” Ji sveikino su 
Kovo 11-tąja. Sakė, kad jie 
pirmą kartą JAV, kad jų grupė 
yra dainos ir poezijos mylėtojai. 
Prašė klausytojų būti atlai
džiais, nes „visa, ką išgirsite, 
bus iš grynos širdies, iš mūsų at
minties, iš mūsų pačių išgyve
nimų. Dainuosime iš širdies į 
širdį”. M. Gražulienė dėkojo 
visiems, padėjusiems atvažiuo
ti ir už šiltą globą ir rūpestį 
Amerikoje.

Tada grupė padainavo parti
zanų dainą „Duok ranką ir 
eime”, kurioje sakoma, kad 
„mes kovosim ligi vieno, kol 
Tėvynė bus laisva”. Ta daina 
Lietuvoje buvo dainuojama ir 
sausio 13-ąją.

Vėliau kalbėjo Antanina 
Garmutė, sakydama, kad „susi
tikome čia, toli nuo tėvynės, 
Lietuvos vaikai, Rytų ir Vaka
rų tremtiniai, tos pačios audros 
atplėšti nuo motinos Tėvynės. 
Mūsų tikslai yra bendri, mūsų 
pažiūros yra tos pačios. Mes visi 
— Lietuvos vaikai. Mes, tarsi 
broliai dvyniai, jaučiame 
bendrumą ir ryžtą matyti Tė
vynę laisvą. Kas mums padėjo 
per tuos ilgus okupacijos metus? 
Meilė Tėvynei, Viltis ir Žino
jimas, kad esate jūs laisvame 
pasaulyje, mūsų tautos ge
resnieji atstovai. Jūsų kova už 
lietuviškumą įeis į istoriją. 
Buvusi nomenklatūra tampa 
kapitalistine nomenklatūra. 
Dvasiškai tauta yra žlugdoma, 
bet tikime, kad prisikels 
Lietuva. Mes visi, jūs ir mes, 
visi esame Lietuva! Šis susi
tikimas dar labiau sustiprins 
ryžtą aukotis.

Po to „Šilas” sudainavo „Kai 
laisvės aušroj” (nežinomo parti
zano dainą) ir partizaniškai 
parafrazuotą „Kaip obelis, 
mamyt, palinkus” „Šilo bala
dės” ištrauką (eilės M. Gražu- 
lienės, dainos žodž. A. Garmu
tės, muz. Ant. Padleckio) atliko 
visi grupės dalyviai.

Vytautas Balsys savo kal
boje užtikrino, kad, nors ir kaip

prisiminimais apie varginančią 
ir žiaurią kelionę į šiaurę dali
josi M. Gražulienė, „Šilo” mo
terys atliko „Menu, atbridot jūs 
per sniegą”, o vyrai sudainavo 
„Bolševikai tegul žino, kad dar 
kartą žygis bus”. Dainavo ir 
„Per girias žalias”, „Trys 
spalvos”.

Žmonės tiek plojo, kad šios 
dainos posmas buvo sudainuo
tas ir bisui. Kartu su entuzias
tingai dainuojančiais klausyto
jais, „Šilas” sudainavo „Žemėj 
Lietuvos, ąžuolai žaliuos”.

Programai pasibaigus, mo
terims buvo įteikta gėlių, o 
vyrams prisegta po žiedelį. 
Birutė Jasaitienė dėkojo „Šilui” 
ir sakė, kad ne vienas nubraukė 
ašarą, išgirdę ir pamatę dalelę 
tikros Lietuvos!

1 L. Baltrušaitienė perskaitė dr. 
J. Adomavičiaus laišką „Šilo” 
partizanams, buvo įteiktos 
„Šilo” dalyviams dr. J. Adoma
vičiaus dovanos; 500 dol. dar 
dovanojo Laima ir Algis Stepai- 
čiai.

O „Šilas”, atsidėkodamas dar 
padainavo: „Neverk, sena 
motinėle, sūnelis nebegrįš”.

M. Gražulienė, grupės vadovė, 
dėkojo visiems už kantrybę, 
sakė: , jūs supratot mus ir mes 
esam laimingi”.

Į sceną taip pat buvo iškvies
ti dr. P. Kisielius ir M. Remienė 
ir padėkota jiems už jų darbą, 
rūpinantis „Šilo” kelionėmis ir 
globa.

Po to Jaunimo centro kavinėje 
buvo gana jauki trečioji šio kon
certo dalis. „Seklyčia” ir jos 
talkininkės pavaišino visus 
skania vakariene, o, pasikalbė
jęs su mielaisiais „Šilo” daini
ninkais ir draugais, dr. P. 
Kisielius suorganizavo dar 
vieną gana smagų padai- 
navimą. Ir traukė visi „Šilo” 
dainininkai ir jų klausytojai 
sustoję ratu ir rankomis susika
binę, įvairias dainas, dr. P. Ki
sieliui, o vėliau įsijungiant sol. 
Danutei Stankaitytei, vis 
užvedant naujas ir naujas 
dainas.

Po šio ypač malonaus ir nepa
mirštamo koncerto ir pobūvio 
kavinėje visi skirstėsi namo 
„atgiję dvasia”.

Aldona Šmulkštienė

Uršulė Krisiunienė, Wa-
terbury, CT, aplankiusi „Drau
gą”, nusipirko daug brangių lei
dinių ir tautodailės dirbinių. La
bai malonu,kad mūsų lietuviško 
knygyno neužmiršta svečiai, at
važiavę net iš tolimų vietovių. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos žiemos seminaras įvyko i.m. vasario 
mėn Zermatt, Šveicarijoje. Gydytojai, seminare skaitė paskaitas medicinos 
temomis, ii kairės: dr. Vida Kaiiubaitė, dr. Jonas Domanskis, dr. Renata 
Variakojytė, dr. Edis Razma, dr. Aras Žlioba ir dr. Arūnas Vaitiekaitis.
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