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Kuriami Lietuvos 
žvalgybos ryšiai

Vilnius, kovo 24 d. (Elta) — 
Sekmadienį, kovo 26 d., sukan
ka penkeri metai vienai paslap
tingiausių ir slapčiausių Lietu
vos institucijų — Lietuvos Sau
gumo Tarnybai. Ta proga Elta 
pasikalbėjo su šios tarnybos 
vadovu Jurgiu Jurgeliu.

Lietuvos saugumo sistema dar 
nėra sukurta, jis sakė. 
„Pradėjus nuo nulio ir dar abe- 
jojant, ar tokia tarnyba Lietuvai 
iš viso reikalinga, rezultatai ir 
negalėjo būti geresni”, pasakė 
Valstybės Saugumo Departa
mento direktorius Jurgis Jur
gelis. Padėtis stabilizavosi tik 
pernai pavasarį, kuomet buvo 
priimtas įstatymas, nubrėžian
tis šios tarnybos veiklos sritis. 
Tai — kontržvalgyba, žvalgyba 
ir šalies ekonominių pagrindų 
apsauga.

Lietuvos Saugumo Departa
mento kontaktus su užsienio 
analogiškomis tarnybomis J. 
Jurgelis pavadino „subtiliais”, 
kuriuos ne visada galima pagar
sinti. Tarp valstybių, su kurio
mis jau užmegzti glaudesni, 
nors „dar ne visai dalykiški” 
ryšiai, jis paminėjo kai kurias 
Šiaurės šalis, Lenkiją, Čekiją, 
Prancūziją, Vokietiją, JAV, Ka
nadą.

Sutartį dėl keitimosi informa
cijos apie organizuotą nusi
kalstamumą, terorizmą, preky
bą narkotikais, ginklais, kont
rabandą ketinama pasirašyti su 
Latvija ir Estija. Lietuvoje, kaip 
ir visose pokomunistinėse vals
tybėse, trūksta specialiųjų tar
nybų pareigūnų.

Kalbėdamas apie buvusių 
KGB darbuotojų panaudojimą 
naujai sukurtose institucijose. J. 
Jurgelis pavadino Lietuvą

Varšuvoje minėta Kovo 11-oji
Vilnius, kovo 16 d. (LA) — 

Varšuvoje kovo 13 d. buvo su
rengtas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo penktosioms 
metinėms skirtas vakaras. Kaip 
iš Varšuvos rašo Edita Degutytė 
„Lietuvos aide”, į senovinius 
rūmus, dabar vadinamus Jono 
Pauliaus II Kolekcijos Muzie
jumi, atvyko kai kurių valsty
bių ambasadoriai bei kiti dip
lomatinio korpuso atstovai, bu
vęs Lenkijos premjeras, dabar
tinis Laisvės Unijos partijos 
vadas T. Mazowiecki, kultūros 
ministro pavaduotojas M. Ja
giello, sugužėjo Varšuvoje gy
venantys ar čia dirbti atvažiavę 
lietuviai, L. Brodovvskio vado
vaujamo Lietuvos mylėtojų klu
bo nariai, daug lenkų inteli
gentų. Garbės svečiu, kaip skel
bė kvietimai, buvo 1990-1992 m. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Jį bei jo 
žmoną salė sutiko karštais plo
jimais.

Vakarą pradėjo Istorijos mylė
tojų draugijos pirmininkas M. 
Drozdowskis. Jis prisiminė prieš 
penkerius metus išgyventus 
įvykius ir pabrėžė, kad jo šaly
je dažniausiai apie Lietuvą 
prabylama tik tuomet, kai „ten 
kas nors lenkams nepatinka, o 
jei kas gero — nieko neužsi
menama, tad šiuo vakaru sie
kiame prisidėti prie Lenkijos pa
žinties su lietuvių kultūra”.

Vytautas Landsbergis visų 
pirma pasveikino visus lietu
viškai, po to lenkiškai pateikė 
gabalėlį mūsų istorijos. „Visą 
sovietmetį gyvenom su nemirš
tančia viltimi, jog Lietuva ne-

„išimtine valstybe”. Mat tik 
Lietuvoje buvo atleisti absoliu
čiai visi KGB darbuotojai. Tai 
buvo padaryta prieš porą metų, 
vykdant sistemos reorganiza
vimą.

Saugumo departamento vado
vas prisiminė, kad, irstant 
Sovietų Sąjuagai, įvyko ski
limas ir pačiame Lietuvos KGB 
padalinyje. Jo manymu, tarp 
2,000 Lietuvoje dirbusių KGB 
pareigūnų nemaža dalis buvo 
lojalūs Lietuvai, todėl jų patirtį 
buvo galima panaudoti naujojo
je saugumo tarnyboje. Dabar, 
sakė J. Jurgelis, net ir norint 
nepavyksta susigrąžinti buvusių 
KGB darbuotojų — paprastai jie 
jau turi kur kas geriau apmo
kamą darbą.

Kuriama naujų kadrų rengi
mo sistema — Saugumo depar
tamente formuojamas mokymo 
centras, kur dėstyti kviečiami 
universitetų, Policijos Akade
mijos dėstytojai.

Priminus Tuskulėnų dvare, 
masinio KGB aukų laidojimo 
vietoje, praėjusią vasarą vyk
dytus kasinėjimus, J. Jurgelis 
sakė, kad ten jau iškasti apie 
šešių šimtų žmonių palaikai, 
spėjama, kad dar apie dviejų 
šimtų žmonių palaikai liko 
neiškasti. Ištyrus to meto KGB 
pareigūnų taktiką nustatytas, 
kad masinis laidojimas Tusku
lėnų dvare buvo išimtinis, kad 
aukos dažniausiai buvo užka
samos naktimis, po dešimtį ir 
daugiau į vieną duobę. Dabar 
spėjama, kad tokių amžinojo 
poilsio vietų netoliese sostinės 
turėtų būti apie 40. Tačiau jų 
kasinėti nežadama, nes nebeį
manoma nustatyti tapatybės 
ten užkastų žmonių palaikų.

išnyks, jog ji atgims ir vėl bus 
laisva. Ta diena atėjo, ir tada 
tarėme: pakaks, norim būti 
laisva tauta laisvoje savo 
valstybėje!.. Neužmiršom ir to, 
kad tuoj po nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimo gavome 
Lenkijos Seimo sveikinimą.

Profesorius akcentavo, kad 
Lenkija turėtų tapti tiltu 
Lietuvai į Vyšegrado šalių 
bendriją, o Lietuva Lenkijai 
galėtų būti tarpininke glau
desniems ryšiams su skandina
vų kraštais.

Landsbergis siūlė bendromis 
jėgomis siekti Karaliaučiaus 
demilitarizavimo. Tai „būtų 
naudinga visoms trims valsty
bėms — Lenkijai, Lietuvai, Ru
sijai”.

Renginyje taip pat kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius A. Va
lionis, didelis Lietuvos bičiulis 
Lenkijos kultūros ministro pa
vaduotojas M. Jagiello. Jis, 
dažnai lietuviams pusiau juo
kais prisistatantis kaip Mykolas 
Jogaila, pirmiausia kreipėsi į 
publiką keliais lietuviškais žo
džiais. Po to lenkiškai pasvei
kino visus, „ypač lietuvių tau
tinę mažumą Lenkijoje, esančią 
mūsų valstybės dalimi”.

Antroji vakaro dalis buvo 
skirta muzikai bei poezijai.

— I Lietuvą iš Vakarų Euro
pos plinta aukšto slėgimo zona. 
Todėl galima tikėtis gražaus 
oro. Praėjusią savaitę tik nak
timis palydavo, tačiau dieną 
buvo gana šalta — apie 0 laips
nių Celsijaus (28-32 F), pūtė 
žvarbus ir stiprus vėjas, atneš
damas sniego debesis. Savaitga-

Kovo 23 d. į savo uostą Ispanijoje sugrįžo Newfoundland, Kanadoje, suareštuotas ispanų žvejybos 
laivas Estai. Vykusiose derybose su Kanada Ispanijos laivą rėmė Europos Sąjunga Jam išpirkti 
buvo sumokėta 350,000 dol. bauda.

Kanada suareštavo Ispanijos Lietuvos karių misija 
laivą Kroatijoje tęsiama

Vilnius, kovo 16 d. (LR) — 
Vienas iš Ispanijos tralerių, 
kurie nuo kovo 14 d. ryto 
susitelkę netoli Kanados krantų 
prie Nevvfoundlendo, vakarop 
perplaukė Kanados draudžiamą 
ribą tarptautiniuose vandenyse 
ir pradėjo žvejoti, žurnalistams 
pranešė Kanados žvejybos mi
nistras Brian Tobin.

Pavadinęs šiuos veiksmus 
„provokacija”, Tobin pažadėjo: 
„mes deramai atsakysime”.

Kanados sostinė Ottawa 
grasina, kad laivai bus sulai
komi, ir tai gali paversti jau įsi
liepsnojusį diplomatinį karą 
labai didele tarptautine krize. 
„Kadangi į kolflikto zoną 
plaukia Ispanijos karinių jūrų 
pajėgų laivai, galima ir gink
luota konfrontacija”, apibūdino 
įvykių raidą Kanados televizi
jos kompanija CBC.

Europos Komisijos Žvejybos 
reikalų komisijos pirmininkė 
Emma Bonino atmetė derybas 
su Kanados atstovais, kadangi 
Kanados valdžia nepaleidžia 
praėjusią savaitę tarptauti
niuose vandenyse netoli New- 
foundland areštuoto Ispanijos 
žvejybos tralerio „Estai”.

Po šio laivo sulaikymo Ispani
jos ir Kanados santykiai labai 
paaštrėjo. Ispanijos užsienio 
reikalų ministras Javier So- 
lana pareiškė, kad ginčas gali 
baigtis diplomatinių santykių 
nutraukimu, jei Kanada nesu
tiks besąlygiškai paleisti „Es
tai” žvejybos laivą. Ispanija taip 
pat paskelbė, kad ji atnaujins 
vizų režimą Kanados turistams 
bei nutrauks visus oficialius 
dvišalius vizitus.

Kanadiečių sulaikyto Ispani
jos žvejybos laivo savininkai 
patvirtino, kad nesirengia 
mokėti išpirkos už jo paleidimą, 
ir pareiškė, jog nepripažįsta 
Kanados jurisdikcijos

Kanados patruliniai kateriai 
sulaikė ispanų žvejybos laivą 
tarptautiniuose vandenyse prie 
Newfoundland krantų kovo 12 
dieną. Kanados pareigūnai 
teigia, kad jie kovoja prieš 
nykstančios žuvų rūšies nai
kinimą. Europos Sąjungos am
basadoriai laivo suareštavimą 
įvertino kaip tarptautinės teisės 
pažeidimą ir griežtai pasmerkė. 
Europos Komisijos Žvejybos rei
kalų komisijos vadovė pareiškė, 
kad ispanų laivų sulaikymas 
yra piratų akcija.

Tuo tarpu Kanada apkaltino 
„Estai” įgulą vedus dvigubą

liui numatomas protarpiais 
lietus, temperatūra naktimis 
bus tarp 0 ir 5 C (32-40 F), 
dienomis — 3-8 C (38-46 F).

žūklės apskaitą, kad nuslėptų 
neleistinai didelius laimikius. 
Kanada taip pat kaltina ispanų 
laivą gaudžius jaunesnes nei 
leidžiamas žuvis.

„Laive . rasti du apskaitos 
registrai, kuriuose yra visiškai 
skirtingi duomenys apie žūklę”, 
pasakė žurnalistams B. Tobin. 
Anto jo, tai dar vienas įrodimas, 
kad Ispanijos laivai gaudė dau
giau žuvies negu nustatyta 
kvotose. Pirmadienį jis teigė, 
kad 70% žuvies, kuri rasta is
panų laive, yra jaunesnė -negu- 
leidžiama gaudyti. Kanados 
ministras pareiškė, kad ispanai 
naudojo draudžiamus tinklus.

Antradienį „Estai” laivo kapi
tonas Enriąue Davila Gonzalez 
buvo atvykęs St. Johns, New- 
foundland, vykstantį teismą. 
Čia jam buvo leista grįžti į Ispa
niją iki teismo proceso pradžios, 
kuris numatytas balandžio 29 d. 
E. D. Gonzalez jau anksčiau 
buvo paleistas iš kalėjimo už 
8,000 Kanados dolerių (apie 
5,500 JAV dolerių) užstatą.

Kanadiečiai teigia, kad jie 
nedraudžia išvykti Ispanijos 
laivo kapitonui ir įgulai, tačiau 
nepaleidžia sulaikytojo laivo ir 
reikalauja kompensacijos. Eu
ropos Sąjunga reikalauja, kad 
laivas būtų paleistas besąly
giškai.

Atgaivintas žydų 
laikraštis

Vilnius, kovo 22 d. (Elta) — 
Lietuvos Žydų Bendruomenės 
valdyba nutarė atgaivinti vie
nintelį šalyje pastaraisiais me
tais ėjusį žydų laikraštį „Jeru- 
šalajim de Litą” („Lietuvos 
Jeruzalė”). Šis laikraštis buvo 
leidžiamas nuo 1989 m. spalio 
mėnesio iki 1994 metų kovo ke
turiomis kalbomis — jidiš, lie
tuvių, anglų ir rusų. Emigravus 
į Izraelį daugeliui jidiš kalbą 
mokančių žurnalistų, laikraščio 
steigėja — Lietuvos Žydų Bend
ruomenės valdyba — tarėsi 9u 
jais dėl tolesnio bendradar
biavimo. Toks susitarimas pa
siektas.

Iki kariniais metais Lietuvos 
žydai turėjo gausią ir įvairią 
spaudą. Kaune ėjo penki dien
raščiai ir žurnalai jidiš kalba. 
Žydų karių, dalyvavusių kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
sąjunga leido savaitraštį lietu
viškai. Sovietų Sąjungai okupa
vus Lietuvą, beveik visi šie 
leidiniai buvo uždaryti, kai 
kurie redaktoriai ir bendra
darbiai buvo represuoti sovietų, 
o daugelis žuvo hitlerinės oku
pacijos metais.

Vilnius, kovo 17 d. (LR) — Su 
trįjų dienų vizitu Lietuvoje lan
kėsi Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos Teisės 
reikalų ir žmogaus teisių komi
teto narys Gheorghe Frunda. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
kovo 16 d. jis susitiko su Lie
tuvos visuomenės informavimo 
priemonių atstovais. Jam rūpėjo 
išgirsti žurnalistų nuomonę 
apie spaudos, televizįjos ir radijo 
būklę šalyje, išsiaiškinti, ar 
esama cenzūros, ar gali žurna- 
listas laisvai gauti informacijos 
iŠ valdiškų struktūrų.

Žurnalistų sąjungos pirminin
kas R. Eilunavičius pasakė, 
kad, šių metų sausio 10 d. 
duomenimis, spaudos kontrolės 
valdyboje buvo įregistruota 
1,620 visuomenės informavimo 
priemonių, iš jų — 475 laik
raščiai, 259 žurnalai, 682 
leidyklos, 32 radijo ir 95 televizi
jos stotys (tiesa, nežinoma, kiek 
jų veikia). Gheorghe Frunda la
bai nusistebėjo televizijų gausu
mu, tačiau susitikime dalyvavęs 
buvęs Lietuvos Radijo ir Televi
zijos generalinis direktorius 
Laimonas Tapinas patikslino, 
kad dauguma jų — tai „kabeli

Vilnius, kovo 17 (LR) — Net 
jeigu ir bus nuspręsta sumažinti 
Kroatijoje taikos palaikymo 
misiją atliekančių Danijos karių 
skaičių, šios šalies bataliono su
dėtyje misiją atliekantys Lie
tuvos kariai liks tęsti tarnybos, 
sakė Eltai Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius.

Danijos žinių agentūra RB 
trečiadienį išplatino Danijos 
užsienio reikalų ministro N.H. 
Petersen nuomonę, kad tikriau
siai bus sumažintas Danijos 
taikos palaikymo misijos Kroa
tijoje kariškių skaičius.

Po derybų Kroatijai sutikus 
pratęsti kovo 31 d. besibaigiantį 
Jungtinių Tautų dalinių man
datą, dabar New Yorke tebe
vyksta derybos dėl būsimo tai
kos palaikymo pajėgų kariškių 
skaičiaus šiame regione. Kroati
ja reikalauja sumažinti „žydrų
jų šalmų” skaičių nuo 12,000 iki 
5,000.

Misiją Kroatijoje atlieka 900 
danų. Tarp jų — vienas lietuvių 
būrys. Danijos gynybos minis
terijos pareigūnai yra ne kartą 
pabrėžę, kad lietuviai yra gerai 
parengti kariai. Patys Lietuvos 
taikdariai pastebi, kad jų 
pranašumas prieš Vakarų vals
tybių taikos palaikymo pajėgų 
karius yra rusų kalbos mokėji
mas, padedantis bendrauti su 
vietiniais gyventojais.

Signataras grąžino
prezidento dovaną
Vilnius, kovo 15 d. (LA) — 

Kovo 1-osios akto signataras Al
girdas Patackas, Seimo narys, 
priklausantis Krikščionių De
mokratų frakcijai, grąžino pre
zidentūrai jubiliejinę preziden
to Algirdo Brazausko dovaną — 
knygą „Lietuvos prezidentai”, 
rašo „Lietuvos aidas”.

Šią knygą Seimo narys laiko 
neverta savo bibliotekos ir dėl 
jos trūkumų, ir dėl perteklių. 
Pavyzdžiui, joje nieko nėra apie 
prof. Vytautą Landsbergį, o apie 
Algirdą Brazauską — 130 pusla
pių (iš 510).

Štai paties Algirdo Patacko 
žodžiai: „Grąžinu Kovo ll-osios 
proga man dovanotą knygą 
„Lietuvos prezidentai”, nes 
įžvelgiu joje sąmoningą istorijos 
klastojimą. Kur dingo du pir
mieji nepriklausomybės metai, 
patys svarbiausi? Ar Lietuva 
tada neturėjo valstybės vadovo, 
kuris garbingai atliko savo pa
reigą?

„Ar kuklu, nebaigus kadenci
jos, įsirašyti į istorines as
menybes, į knygos viršelį? Gal

Europos Tarybos ekspertas 
nepalaiko naujo spaudos 

įstatymo
nės piratinės stotys, aptarnau
jančios po vieną ar du daugia
bučius namus”.

Svečiui buvo paaiškinta, kad 
dabar Lietuvoje beveik neliko 
valstybės išlaikomų laikraščių, 
išskyrus du tautinėms mažu
moms skirtus dienraščius „Ku- 
rier Wilenski” ir „Echo Litvy”, 
kuriuos irgi rengiamasi priva
tizuoti. Viena didžiausių šalies 
visuomenės informavimo prie
monių problema — netobuli 
įstatymai ir naujo Spaudos 
įstatymo priėmimo vilkinimas 
Seime: jis čia jau nuo spalio 
mėnesio.

G. Frunda pastebėjo, kad ne 
visose šalyse priimti spaudos 
įstatymai. Jis, kaip teisininkas, 
pasisakąs prieš tokį įstatymą, 
nes Jis gali tapti spąstais, 
kuriuos valdžia panaudotų prieš 
spaudą”. Jo nuomone, jį gali 
atstoti etikos taryba, sudaryta 
laikraščių atstovų. Į jos veiklą 
neturi kištis valdžia. G. Frunda, 
išgirdęs, kad Lietuvoje į šiuos 
reikalus bando kištis spaudos 
kontrolės valdyba, pasakė, jog 
tokios institucijos buvimas ap
skritai prieštarauja spaudos 
laisvės principams.

Prahoje vyko
antivyriausybinė demonstracija
Praha, kovo 16 d. (Elta — 

Kovo 15 d. vakare Čekijos 
sostinėje vykusioje kraštutinių 
dešiniųjų Čekijos politinių 
organizacijų demonstracijoje 
buvo pareikšta griežta dabar
tinės Čekijos vyriausybės po
litikos kritika ir reikalavimai, 
kad šalies vyriausybė atsista
tydintų.

Daugiėu kaip 2,000 žmonių, 
skanduojančių antivyriausy- 
binius šūkius, susirinko sena
miesčio aikštėje, pačiame sos
tinės centre, Respublikonų Par
tijos — Susivienijimo už Respub
liką raginimu. Šios partijos 
pirmininkas Miroslav Sladek 
nurodė, jog Čekijos vyriausybės 
politika neveiksminga ir neati
tinka nacionalinių interesų.

Jis pareiškė, kad būtina 
pakeisti ministrų kabineto 
sudėtį ir paleisti jį sudariusią 
partinę koaliciją. Valstybei 
vadovauti, jo nuomone, turi 
Respublikonai. „Tik jų vadovau
jama čekų tauta ims gyventi iš 
tikrųjų laisvai”, sakė M. Sla
dek.

Kalbėdamas apie pergalės 
Antrajame pasauliniame kare 
50-mečio šventimą Čekijoje. 
Sladek akcentavo tautinį šių 
iškilmių aspektą. Jis argumen
tavo, kad nereiktų kviesti Vo
kietijos atstovų į Čekijos 
Respublikoje vyksiančius šio 
jubiliejaus renginius, nes, pasak 
jo, ši šalis buvo sutriuškinta, ji 
neturi pagrindo švęsti karo 
pabaigos metinių.

Vilniaus savivaldybė paduos 
vyriausybę į teismą

Vilnius, kovo 23 d. (LA- 
AGEP) — Vilniaus tarybos pir
mininkas pareiškė, kad Vil
niaus savivaldybė paduos vy
riausybę į teismą už tai, kad ši 
nevykdo įstatymo, rašo „Lietu
vos aidas”. Pasak pirmininko, 
1994 m. Seimo patvirtintame 
biudžete buvo numatyta skirti 
beveik 65 milijonus dolerių Vil
niaus savivaldybei. Vyriausybė 
liko skolinga savivaldybei apie 
20 milijonų dolerių.

Dalį šios sumos Vilniaus savi
valdybė surinko, nuomodama 
žemės sklypus, tačiau dar 
trūksta maždaug tiek, kiek 
reikėtų sutvarkyti visoms Vil
niaus gatvėms. Po žiemos iš
daužytos Vilniaus gatvės kelia 
tiesioginę grėsmę žmonių sau
gumui.

Pasak miesto tarybos pirmi
ninko, ieškinį teismui galima 
būtų paruošti per savaitę. Tai 
būtų pirmas atvejis Lietuvoje,

čia persistengta ideologinių 
klerkų, bet ar ne Lietuvos prezi
dento pareiga ir garbės dalykas 
šitai pataisyti, tuo būdu išky
lant virš partinės tuštybės?”

kai savivaldybė kreipiasi į teis
mą.

Vilniui, palyginus su kitais 
Lietuvos miestais, skiriama ma
žiausia dalis surenkamų asme
niškų pelno ir pridėtinės vertės 
mokesčių, sako miesto tarybos 
pirmininkas. Seimo LDDP frak
cijos narys Justinas Karosas ne 
kartą yra sakęs, kad Vilniaus 
savivaldybės taryboje nėra nė 
vieno LDDP atstovo, todėl jie 
neturi jokios įtakos miesto tvar
kymui.

KALENDORIUS

Kovo 25 d.: Apreiškimas Švč. 
Mergelei Marijai; Marija, Harol
das, Vaišvilkas, Kante. 1831 m. 
Lietuvoje prasidėjo sukilimas 
prieš rusus.

Kovo 26 d.: Ketvirtas Gavė
nios sekmadienis. Feliksas, Ka- 
sijonas, Teklė, Vygantas, Gėla, 
Liudgardas.

Kovo 27 d.: Nikodemas, 
Rupertas, Lidija, Vinotas, Rūta.

Kovo 28 d.: Petras, Valerija, 
Gundelinda, Rikontas, Girman- 
tė. 1911 m. mirė kompozitorius, 
dailininkas M.K. Čiurlionis.
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Tęsinys
Federacijos vado kelionių 

metu, 1993 m. lapkričio 14—22 
d. ir 1994 m. sausio 10-11 d., 
buvo stengtasi susitikti su 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi. Tačiau, dėl įvairių 
priežasčių, toks susitikimas 
neįvyko. Nors namų nuosavybė 
dar nebuvo išspręsta, tačiau 
KTU, reaguodamas į LAF pra
šymą, sutiko leisti keletą kam
barių ateitininkų naudojimui. 
Tačiau tam įgyvendinti vėl 
iškilo LR Vyriausybės pritarimo 
klausimas.

Gal kyla klausimas, kodėl 
Ateitininkų Rūmų grąžinimo 
klausimas yra taip artimai 
susijęs su restitucijos (Bažnyčios 
turto grąžinimo) aktu? Atsa
kymą randame LAF statute. 
Pagrindinė priežastis kodėl 
Lietuvos Vyriausybė negrąžina 
LAF Kauno Ateitininkų Rūmų 
yra tai, kad pagal Teisingumo 
ministerijos interpretaciją nėra 
konstitucinio pagrindo, kuriuo 
vadovaujantis LR Vyriausybė 
galėtų grąžinti Ateitininkų 
Rūmus. Lietuvos Konstitucija 
sako, kad juridiniai asmenys 
(visuomeninės organizacijos) 
negali būti savininkais. LAF 
teigia, kad pagal LAF statutą, 
ateitininkams užsidarius, jos 
turtas pereina Katalikų Bažny
čios Episkopatui. Kadangi oku
pacijos metais ateitininkai buvo 
uždaryti, tai jų turtas turėjo 
pereiti Lietuvos Episkopatui. 
Tad yra logiška, kad šio turto 
grąžinimui gali būti pritai
komas restitucijos aktas. Teisin
gumo ministerija nepriėmė to
kios interpretacijos. Buvo pla
nuojama šį klausimą vėl paju
dinti vasario 28-29 d., kuomet 
Federacijos vadas ruošėsi at
vykti į XII Ateitininkų Kon
greso rengimo komiteto posėdį.

Šį kartą teko susitikti su Vy
tautu Bagdanavičiumi, LR Vy
riausybės patarėju mokslo
studijų klausimams. Jam buvo 
pavesta ištirti Ateitininkų 
Rūmų esamą padėtį ir pateikti 
rekomendacijas. Vytautas Bag- 
danavičius dar nebuvo pilnai 
susipažinęs su šiuo klausimu, 
tad tolimesnės eigos vykdymas 
buvo pavestas jam, kartu su 
Petru Plumpa. Šių pasitarimų 
metų išryškėjo, kad yra suma
žinta Vyriausybės parama Kau
no Technologijos universitetui 
ir, galbūt, tai paspartino 
tolimesnę eigą.

1994 m. birželio mėn. pra
džioje buvo paruoštas tokio tu
rinio susitarimas-įsipareigoji- 
mas tarp LAF ir KTU:

„1. Kauno Technologijos uni
versitetas III rūmų pastatą yra 
atlaisvinęs, išskyrus kelias patal
pas, kuriomis naudojasi KTU 
ansamblis ‘Nemunas’, choras 
‘Jaunystė’ ir ‘Rūsio teatras’, taip 
pat du kabinetus pirmame aukš
te, kuriuos užima ultragarso 
laboratorija. Jei pastatas bus 
grąžintas Lietuvos ateitininkų 
federacijai, KTU įsipareigoja 
ultragarso laboratorijos užima
mas patalpas atlaisvinti per du 
mėnesius. Tam biudžetinių lėšų 
nereikia.

2. Lietuvos ateitininkų federa
cija įsipareigoja bendradarbiau
ti su Kauno technologijos uni
versitetu ir leisti ansambliui ‘Ne
munas’, chorui ‘Jaunystė’ ir 
‘Rūsio teatrui’ penkis metus 
naudotis dabar šių kolektyvų

užimamomis patalpomis (t.y. rū
syje ir visomis trečiame aukšte 
esančiomis patalpomis), leisti 
naudotis sale, nemokant nuomos 
mokesčio tik kompensuojant 
energetines išlaidas ir mokesti 
už komunalines paslaugas. Be 
to, Federacija įsipareigoja 
suteikti patalpas: kaimo kapelos 
repeticijoms (30 kvadratinių 
metrų ploto), išklijuotą garsą su
geriančia danga ir inventoriaus 
saugojimui (30 kvadratinių 
metrų ploto).

3. Konkretus susitarimas dėl 
šių patalpų bus pasirašytas vė
liau, kai pastatas bus grąžintas 
Ateitininkų Federacijai”.

Dokumentą turėjo pasirašyti 
LAF vicepirmininkas kun. Ri
mas Gudelis ir KTU ūkio direk
torius Juozas Lingvevičius. Šis 
susitarimo projektas niekad 
nebuvo įgyvendintas. Buvo 
stengiamasi šį klausimą sutvar
kyti dar prieš XII Ateitininkų 
Kongresą, tačiau tai nepavyko 
atlikti.

1994 m. rugsėjo 14 d., Kauno 
Technologijos universiteto 
Senatas priėmė tokio turinio 
nutarimą Ateitininkų Rūmų 
reikalu. (NUTARIMO nr. 83). 
„Kauno technologijos universi
teto Senatas 1992 m. gruodžio 16 
d. nutarimu Nr. 17 davė su
tikimą palaipsniui perduoti III 
rūmus Ateitininkų sąjungai. Iki 
šiol šie rūmai ne dėl Universiteto 
kaltės yra neperduoti ir, neturė
dami tikrojo šeimininko, pra
deda griūti. Atsižvelgdamas i 
tai, KTU Senatas NUTARIA:

1. Nustatyti, kad sutikimas pa
laipsniui perduoti III rūmus 
Ateitininkų sąjungai galioja iki 
š.m. lapkričio 1 d.

2. Ipareigot Rektoriatą: (a) In
formuoti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę ir Ateitininkų sąjun
gą apie ši nutarimą, ir (b) Pasi
baigus nurodytam terminui, 
organizuoti III rūmų remontą ir 
panaudoti juos Universiteto tiks
lams”.

Nutarimą pasirašė Senato pir
mininkas A. Žiliukas.

Reaguojant į šį nutarimą, 
Vidas Abraitis, LAF vicepirmi
ninkas, einąs pirmininko parei
gas, 1994 m. rugsėjo 24 d. 
pasiuntė tokio turinio prašymą 
Lietuvos Respublikos Vyriausy
bei: „Remiantis Kauno Techno
logijos universiteto Senato 
1994.09.14 nutarimu Nr. 83 pra
šome grąžinti trečiuosius KTU 
rūmus (Laisvės ai. 13, Kaunas) 
Lietuvos Ateitininkų Fede
racijai".

Šių įvykių šviesoje, Čikagoje 
buvo sukviestas skubotas pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
Ateitininkų fondo ir Ateiti
ninkų federacijos valdybos 
nariai. Prieita išvados, kad toli
mesnei Ateitininkų Rūmų at
gavimo eigai yra būtina paskir
ti sumą pinigų, kuriuos LAF 
galėtų naudoti padengti rūmų 
atgavimo einamąsias išlaidas. 
Taip pat buvo paremtas anksty
vesnis susitarimas tarp LAF ir 
KTU bendradarbiauti ir kartu 
naudoti šias patalpas.

Federacijos Vado telefoninio 
pasitarimo metu su LAF 
vicepirmininku Vidu Abraičiu 
buvo patirta, kad šis reikalas 
nėra toks tragiškas kaip pra
džioje skambėjo. Vidas Abraitis 
yra kontakte su KTU rek
torium prof. dr. Kęstučiu 
Kriščiūnu ir derina veiksmus.

rniladelprujoje šv. Kazimiero šventę švenčiant, po Mišių Sv. Andriejaus lietuvių parapijos
bažnyčioje. Iš k 
G. Stirbys

A. Gadeika, klebonas kun. T. Burkauskas, kun. A. Gudaitis, A. Viliamas ir 

Nuotr. Rimo Gadeikos

Jis užtikrino, kad lapkričio 1 d. 
data nėra kritiška. Svarbu, kad 
klausimas juda į priekį. KTU 
Senatas priėmė tokį nutarimą 
norėdami išjudinti LR Vy
riausybę daryti bet kokį spren
dimą, nes be tikrojo savininko 
pastatas griūva. KTU žinojo, 
kad visas reikalas yra užkliuvęs 
Valstybės Teisingumo minis
terijoje ir, kad LAF nėra at
sisakiusi atgauti Ateitininkų 
Rūmų. Šio pokalbio metu buvo 
sutarta susitikti su KTU 
rektorium, Federacijos Vado 
viešnagės metu, 1994 m. spalio 
28 d.

1994 m. spalio 19 d. Lietuvos 
Respublikos Teisingumo minis
terija pasiuntė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei tokio 
turinio memorandumą „ Teisin
gumo ministerija kartu su Sta
tybos ir Urbanistikos minis
terija, išnagrinėjusi Lietuvos 
Ateitininkų federacijos prašymą 
ir pateiktų dokumentų kopijas, 
praneša.

Lietuvos Ateitininkų federaci
jos prašymas grąžinti pastatą, 
esanti Kaune, Laisvės ai. 13, 
negali būti tenkintinas, nes iki 
šiol nėra įstatymo, regla
mentuojančio turto, naciona
lizuoto pagal Lietuvos TSR 
teisinius aktus ar kitaip neteisė
tai suvisuomeninto, grąžinimą 
visuomeninėms organizacijoms 
bei kitiems juridiniams asme
nims.

Lietuvos Respublikos 1990 m. 
vasario 14 d. įstatymas ‘Dėl 
maldos namų bei kitų pastatų 
grąžinimo religinėms bend 
ruomenėms’ taikomas tik reli
ginėms bendruomenėms”. Me
morandumą pasirašo Teisingu
mo ministras Jonas Prapiestis.

Pasitarimas su KTU įvyko 
spalio 28 d. KTU rektoriaus 
raštinėje. Pasitarime dalyvavo 
KTU atstovai rektorius prof. dr. 
Kęstutis Kriščiūnas, prof. 
Viliamas, ir ūkio direktorius 
Juozas Lingvevičius. Atei
tininkams atstovavo Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis, laikinai einantis 
LAF pirmininko pareigas Vidas 
Abraitis ir LAF Tarybos narys 
ir Lietuvos vyskupų konfe
rencijos sekretorius kun. Gin
taras Grušas. Pasitarimas vyko 
draugiška bendradarbiavimo 
nuotaika. Pagrindinis pasi
tarimo tikslas buvo kaip išsau
goti Ateitininkų Rūmus nuo 
tolimesnio gedimo ir kokiomis 
sąlygomis galėtume dirbti kar
tu ir dalintis patalpomis. KTU 
nereiškė pretenzijų į rūmų 
nuosavybę, bet, jeigu atei
tininkams nebus grąžinti 
rūmai, KTU nori juos atre
montuoti ir panaudoti saviems 
tikslams bent penkių metų 
laikotarpiui. Nesvarbu kas bus 
savininkai, dalinsimės patal
pomis vadovaujantis sutar
timi, kuri bus paruošta 
Vyriausybei padarius galutinį 
sprendimą. Buvo susitarta, kad 
savaitės laikotarpyje, KTU ir 
LAF atstovai susitiks ir paruoš 
KETINIMO PROTOKOLĄ

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Šv. Kazimieras, mūsų tautos 

globėjas, per audringus penkis 
šimtmečius neužgęsęs lietuvių 
sielose, ypač suspindėjo savo 
dorybėmis šiose sunkiose Lie
tuvos dvasinio atgimimo die
nose.

Kaip įprasta ir šįmet kovo 5 
dieną Philadelphijos ateiti
ninkai paminėjo jo šventę. Tą 
dieną Šv. Andriejaus bažnyčioje 
šv. Mišios buvo aukojamos už 
dvasinį Lietuvos atgimimą. Jas 
aukojo kun. A. Gudaitis, atvy
kęs iš Bostono ir čia vedęs dviejų 
dienų rekolekcijas. Pamaldos 
buvo labai gražios. Šv. Mišių 
skaitymus atliko Jūratė 
Stirbienė, religinį susitelkimą 
žadino labai švelnios Violetos 
Bendžiūtės solo giesmės. Mi
šioms patarnavo ir aukas nešė 
jaunučiai ateitininkai.

Pamoksle kun. A. Gudaitis 
iškėlė reikalą ginti savo reli
ginius įsitikinimus ir nebijoti 
išsiskirti iš*minios, kaip tai darė 
mūsų sąžinės kankiniai. Tikin
čiųjų maldos metu prie šoninia
me altoriuje išstatyto šv. Kazi
miero paveikslo buvo sukalbėta 
šv. Kazimiero litanija ir visi pa
laiminti šv. Kazimiero relikvi
ja, vodovaujant klebonui kun. T. 
Burkauskui.

Po pamaldų papuoštoje para
pijos salėje vyko viešas minė
jimas, kurį pravedė Danutė Ge- 
deikienė. Apie religinį Lietuvos

dėl laipsniško KTU III rūmu 
grąžinimo Lietuvos ateitininkų 
federacijai. Susitarimo kopija 
buvo pasiųsta LR ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui.

Lapkričio 2 d. buvo paruoštas 
tokio turinio KETINIMO 
PROTOKOLAS: „Kauno
technologijos universiteto Sena
to 1992 m. gruodžio 16 d. 
nutarimu Nr. 17 III rūmų pa
statai 1C 5/P ir 2A 1/P bus laips
niškai perduodami Lietuvos atei
tininkų federacijai. Todėl šalys, 
atstovaujamos KTU rektoriaus 
Kęstučio Kriščiūno ir laikinai 
einančio LAF pirmininko parei
gas Vido Abraičio, susitaria:

1. Kauno technologijos uni
versitetas įsipareigojo per du 
mėnesius nuo Lietuvos Respub
likos Vyriausybės sprendimo 
laipsniškai grąžinti pastatus 
Lietuvos ateitininkų federacijai 
priėmimo dienos perduoti du 
pirmojo aukšto kambarius 
Federacijos būstinei, o per viene
rius metus atlaisvinti visą 
pirmąjį aukštą.

2. Antrajame ir trečiajame 
aukšte esančios patalpos, kuriose 
šiuo metu yra įsikūrę Kauno 
technologijos universiteto meno 
kolektyvai, paliekamos naudotis 
Universitetui, o sale Universi
tetas naudojasi bendrai su Fede
racija.

(Bus daugiau)

Juozas Polikaitis
Ateitininkų Federacijos Vadas
1995.III.12.

atgimimą kalbėjo kun. A. Gu
daitis ir atsakė į daugelį visiems 
rūpimų klausimų.

Buvo pasivaišinta užkandžiais 
ir kava. Salė buvo pilna žmonių. 
Visi likome dėkingi kun. A. 
Gudaičiui už pravestas reko
lekcijas, už šv. Mišių auką, 
paskaitą ir visų sustiprinimą 
dvasioje.

j.k.

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

7915 W. 171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Ste. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samarltan ligoninės)
Downers Grova, IL 60515 

Tai. 708-960-3113
Valandos susitarus
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DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naperville 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tol.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

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

7600 W. Collaga Dr. 
Palos Halghta, IL 60453 

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-728 4200 
Elgin 708 622 1212 

McHenty 815-344 5000. exl 6508

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
. DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Carmak Rd. 
Wastchaatar, 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. 312-738-5556

4707 S Gilbert, LaGrange, IL
Tai. 708-352-4487

Kab. tai. 312-586-3188 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Street
Vai: plrmad ir ketvrtd. 3 v p p —8 v.p p. 

Kitomis dienomis — susitarus
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

JAV................................
metams 
$95 00

Vi metų 
$55.00

3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur........
Tik šeštadienio laida:

.(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00

JAV ............................ $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur 
Užsakant į Lietuvą

. .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00

(Air cargo).................... $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant i užsieni 
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

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 
nors skelbti.
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ • 
, DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 ,
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brldgevlaw, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl 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
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
■^J/allando^paM^susĮtanm£į^^

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

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

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

3900 W 95 St. Tel. (708) 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 9 v r -12 v p.p

6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

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 79th Avė Hickory Hllls. IL
Tai. (706, 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 ScMller 81., Elmhursl, IL 60126 

708-841-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzle, Chicago 00052 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r 12 
ketvd 12-4 v p p , penktd 12 6vv

i *

. *

• 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

9630 S. Rldgeland Avė. 
Chicago RMge, IL 60415 

705-636-6622 
4149 W. 83rd St.

312-735-7709

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2602

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 Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuetle Medlcsl Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 80120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harle.n Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmu
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v. p p 
šeštd pagal susitarimą 

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

Namų 708-446-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

N apervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Naperville IL 60583 
Tat. 708-527-0060 

Valandos pagal susitarimą I
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Rimties valandėlė

JĖZUS - MŪSŲ 
SUTAIKINTOJAS

Šį sekmadienį Kristus mus 
kviečia į naują gyvenimo būdą, 
aukštesnį meilės lygį. Pirmasis 
skaitinys iš Jozuės knygos (Joz 
5:9-12) prasideda Dievo žodžiais 
Izraelio tautos vadui Jozuei, jam 
įvedus tautą į Pažadėtąją žemę: 
„Šiandien nustūmiau nuo jūsų 
Egipto gėdą” — būtent, kad nuo 
dabar jau jie palieka savo seną, 
vergystės gyvenimo būdą, 
kuriuo gyveno, būdami vergais 
Egipte, ir pradeda gyventi kaip 
laisvi žmonės, tarnaujantys tik 
Dievui, priimdami Dievo jiems 
duotą žemę ir jos gėrybes.

Stebuklingai išvaduoti iš 
Egipto nelaisvės, jie keturias
dešimt metų Dievo ranka buvo 
vedami per dykumą ir maitina
mi iš dangaus krintančia duona 
— mana. Dabar, jie pirmą kartą 
valgo savo žemės derlių ir val
gydami prisimena Dievo padary
tus stebuklingus darbus. Jiems 
pasibaigė stebuklų metas — 
nustojo kritusi mana — ir 
prasidėjo kasdienybė: galės mai
tintis savo rankų darbu. Bet jie 
jaučia, kad dabar ypač svarbu 
minėti Dievo jiems padarytus 
darbus, kad neužmirštų kas jie 
yra ir kaip jie atsirado šioje 
žemėje. Jiems būtina savo 
vaikams perduoti Dievo darbų 
atminimą, kad ir jie šioje žemėje 
gyventų kaip Dievo tautos na
riai, ir netaptų svetimų dievų ir 
viešpačių vergais.

Todėl kasmet lietingojo metų 
laiko pabaigoje (pavasarį), 
nuėmę pirmąjį derlių jie valgė 
Paschą (žodis, nurodantis ir 
Perėjimo įvykį, jo šventę, ir jos 
minėjimo metu valgomą avinė
lį), minėdami stebuklingą Dievo 
išvadavimą iš vergovės Egipte, 
pervedimą per jūrą ir dykumą, 
kur buvo stebuklingai mai
tinami, į Pažadėtąją žemę. 
Šiuo lemiamu įvykiu Abraomo 
palikuonys buvo pakeisti iš 
vergų svetimoje šalyje į laisvėje 
gyvenančią, Dievo išsirinktąją 
tautą.

Šv. Paulius pirmame laiške 
Korinto tikintiesiems rašo: 
„Mūsų Pascha yra Kristus” (1 
Kor 5:7), ir šį sekmadienį gir
dimame antrame laiške Korintie- 
čiams (2 Kor 5:17-21) jis rašo, 
kad jie, Krikštu pradėję naują 
gyvenimą Kristuje, yra nauji 
kūriniai (panašiai, kaip per dy
kumą išvestieji buvę vergai tapo 
Dievo tauta). „Kas buvo sena — 
praėjo, štai atsirado nauja. O 
visa tai iš Dievo, kuris mus per 
Kristų sutaikė su savimi ir davė 
mums sutaikinimo tarnystę”,

rašo šv. Paulius. Anot jo, ka
dangi Kristus per savo auką 
padarė taiką tarp mūsų ir 
Dievo, jis ir mus įgaliojo būti 
taikos darytojais: „Taigi, Kris
taus vietoje mes einame pa
siuntinių pareigas, tarsi pats 
Dievas ragintų per mus”.

Ir tuomet taikdarystės pavyz
džiu Bažnyčia duoda mums 
Kristaus palyginimą-pamoką, 
kaip reikia daryti taiką — at
leisti: duoda patį sunkiausią pa
vyzdį — ne tik kaip įžeistas tė
vas iš meilės viską atleidžia su
grįžusiam sūnui, bet dar labiau: 
kaip brolis yra kviečiamas 
laikinai pamiršti savo teises ir 
nepavydėti, nors ir visai ne
vertai tėvas apdovanoja jo 
palikimą išeikvojusį sūnų (Luko 
15:1-3, 11-23).

Kad galėtume vykdyti Jėzaus 
mums duodamą taikdarių užda
vinį, pirmiausia patys turime 
sukurti taikingus ryšius su tais, 
su kuriais gyvename ir bend
raujame. Ir kaip pats Jėzus 
negalėjo sutaikinimo misijos 
atlikti be didžiulės aukos, 
negalime norėti ir mes kurti 
taiką be savo asmeniškos aukos.

Šio sekmadienio Evangelijoje 
matome, kaip tėvas peržengia 
nuoskaudas, širdies skausmą ir 
teisingumo jausmą iš begalinės 
meilės savo sūnui ir atviru glė
biu priima jį atgal pas save, nors 
turėjo būti net labai įskaudintas 
jį palikusio ir savo palikimą 
išeikvojusio sūnaus, kuris savo 
veiksmais pamynė visus tėvo 
jam diegtus idealus.

Galėtumėm sakyti, kad šiuo 
pavyzdžiu Jėzus rodo Dievo 
meilę atgailaujančiam nusidė
jėliui, kad tai viršžmogiška 
meilė, kurios nereikalaujama iš 
mūsų. Bet Jėzaus palyginimas 
čia nesibaigia. Jėzus toliau 
pasakoja apie tėvui ištikimą, 
pareigingą vyresnį sūnų, kuris, 
baigęs darbą, grįždamas namo, 
išgirsta tėvo namuose puotos 
muziką. Sužinojęs priežastį, jis 
išdėsto tėvui padėtį: „Štai jau 
tiek metų tau tarnauju ir 
niekad tavo įsakymo neper
žengiau, o tu man nė karto nesi 
davęs nė ožiuko pasilinksminti 
su draugais. Bet vos tik sugrįžo 
šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį 
turtą su blogais draugais, tu 
bematant jam papjovei pe
niukšlį!”

Pareigingasis sūnus teisingai 
išdėstė padėtį pagal teisingumo 
dėsnius. Bet tėvo atsakymu 
sūnui Kristus ir mus kviečia 
peržengti iš teisingumo į meilės

UŽUOSDAVAU TIK KAVOS 
KVAPĄ

ALDONA BAUMILAITĖ* 
KIRŠANSKIENĖ

Atėjo rinkimai į savi- pensininkės, žuvusiųjų kareivių 
valdybes. Rinksime naują vieti- motinos. Netikiu, kad atsiras 
nę valdžią, tik ar išsirinksime bent vienas atstovas, kuris šios 
vertus, rūpestingus? priemokos neims. Sąžinė —

Buvę atstovai nebendravo su vargšų turtas. Be to, žuvis gen-
rinkėjais, „nesirgo” jų bėdomis. 
Tai dar vienas nelinksmas mū
sų gyvenimo puslapis.

Rajono tarybos ir valdybos 
gyvavimo laikotarpis įrodė, kad 
šios dvi struktūros su būriu 
valdininkų nebūtinos. Būtų už
tekę vienos. Nei tarybos, nei 
valdybos konkrečios veiklos ne
jaučiau, nebent, eidama rūmų 
koridoriais, užuosdavau nuo
stabų kavos aromatą.

Su tarybos pirmininku porą 
kartų bendravome raštu. Krei
piausi, prašydama, kad Motinos 
dienos proga žuvusiųjų kareivių 
motinoms skirtų (kaip kiti ra
jonai) kuklias pinigines pašal
pas. Pirmas atsakymas: „Nutar
ta pašalpų neskirti”. Po metų: 
„Apgailestaujame, tačiau skir
ti pašalpas išimtinai žuvusiųjų 
sovietų armijoje, kareivių moti
noms ir žmonoms nėra galimy
bių”. Tarybos pirmininkas atsi
prašė kaip tikras valdininkas.

Rąjono tarybos atstovai vienos 
sesijos metu, atrodo, labai su
sikaupę išklausė Lietuvos Ka
reivių motinų sąjungos pirmi- kyliams organizuoti. Po rinki- 
ninkės Birutės Kairienės liūdną mų į valdžią ateis nauji žmonės, 
pranešimą tuo pačiu klausimu, Vėl bus rengiamos naujos pažin- 
.tačiau motinų kančios, sielvar- tinės kelionės... Negalima būti 
to ir šauksmo, kad jos paliktos užsidariusiems, nieko nematyti,
likimo valiai, neišgirdo.

Užtat paskutinėje sesijoje, ta
rybos pirmininkui pasiūlius 
išmokėti rajono tarybos atsto
vams po 8 MGL dydžio priemo
kas, 28 nariai džiaugsmingai 
balsavo „už”, ir sprendimas bu
vo priimtas be didelių diskusijų. 
Priemokos po 480 Lt bus išmokė
tos paskutinės ataskaitinės se
sijos metu. Atstovai liko pa
tenkinti. Kur ne! Vargšai! Tai 
ne invalidės, ligotos, vos krutan
čios, vis besigydančios ligoni
nėse, skurstančios, skausmo, 
sielvarto ir kančios palaužtos

gyvenimą: „Vaikeli, tu vi
suomet su manimi, ir viskas, 
kas mano, yra ir tavo. Bet rei
kėjo puotauti ir linksmintis, nes 
tavo brolis buvo miręs ir vėl at
gijo, buvo žuvęs ir atsirado”. Be 
Kristaus, kurį turime kaip Ve- 
lykų-Paschos Avinėlį Šventojoje išvykti nedirbantis pensininkas 
Eucharistijoje, tokia meilė žmo- arba invalidas? Nebent į Anapi- 
nėms neįmanoma, bet Kristus lį... Už laiptinės apšvietimą 
įgalina taikos atstatymą net ir mokame kas mėnesį, tačiau 
didžiausias nuoskaudas išgy- laiptinėje tamsu. Nespėji įsukti 
venusiems. lemputės, o ji sprogsta, nauja

Aldona Zailskaitė lemputė — litas su centais. O

da nuo galvos. Neseniai, skai
čiau, kaip Latvijos prezidentas 
Guntis Nemanis reagavo į Sei
mo frakcijų tarybos nutarimą 
padidinti jam algą, vietoj 500 
latų, mokėti 800 latų: „Atly
ginimo didinimas man šiuo me
tu yra ankstokas ir neįmano
mas, nes neįvykdėm nei dalies 
užsibrėžtų reformų, kurios 
leistų tinkamai apmokėti kiek
vienam už jo atliktą darbą”.

Humaniška ir sąžininga! Mū
sų prezidentas apie tai net 
nesusimąstė. O Seimo deputa
tams nėra nei kairės, nei de
šinės, kai sprendžiamas „apsi- 
dovanojimo” klausimas. Ne 
išimtis ir mūsų rajono išrink
tieji.

Lieka tik džiaugtis mums, rin
kėjams, kad svarstydami š.m. 
biudžetą, mūsų deputatai suma
žino reprezentacines išlaidas: 
skyrė 100,000 litų, o galėjo 
paskirti pusę milijono!

Pokalbyje su žurnaliste 
tarybos pirmininkas aiškina: 
„Tai nėra lėšos, skirtos po-

su niekuo nebendrauti”.

„Atsidarykite”, ponai, bend
raukite, bet pirmiausia su savo 
rinkėjais, matykite juos, jų 
skurdą, vargą, neužmirškite, 
kad, tik apiplėšdami mokesčių 
mokėtojus, jūs galite daugiau 
kaip pusę milijono litų skirti re
prezentacijai, '‘t.y., tolesniam 
mokesčių mokėtojų skurdini
mui!

Su rajono valdytoju taip pat 
teko „susitikti raštu”. Išva
žiavome su vyru mėnesiui iš 
namų ir jokiais komunaliniais 
patarnavimais nesinaudojome, 
tačiau mokėjome. Kreipiausi į 
valdytoją. Jis, kaip ir dera val
dininkui, „atsirašė”. Vienas iš 
jo išvardintų motyvų, kam tokiu 
atveju nereikia mokėti, buvo 
toks: „išvykus į ilgalaikes 
komandiruotes”. Į kokias il
galaikes komandiruotes gali

kiek litų gali „susprogdinti” 
pensininkas, jei jis gauna 
100-130 litų pensįją.

Tuo klausimu ne kartą rašiau 
Butų ūkio valdybai. Nė krust! 
Pataisyti nėra kam. Dar blo
giau, sutrikus vandens prie
taisams. Ateina neblaivūs ar 
pagiringi meistrai „pasikrapš- 
to”, paima pinigus — išeina, ir 
vėl viskas kaip buvo. Eksploa
tacijos mokesčius renka, o eks
ploatacija nesirūpina.

Mano rąjono atstovo nema
čiau ir nepažįstu. Matyt, 
„slapstosi”, jeigu per visą 
kadenciją nesiteikė susitikti, 
bent susipažinti. Iš dabartinių 
kandidatų į valsčiaus tarybą 
rinkčiau vos vieną kitą. Ne
balsuosiu už tokį deputatą, 
kuris nekelia pasitikėjimo kaip 
žmogus. Nebalsuosiu ir už per- 
sivertėlį, agresyviai patriotiškai 
„atgimusį” (iš purpurinio į tri
spalvį), nebalsuosiu ir už kiek
vieną tremtinį. Orus ir taurus , 
o ne pykčio iškreiptu veidu tu
rėtų būti tremtinio portretas. 
Nebalsuosiu ir už tą, kuris labai 
apsidžiaugė pasiūlymu išeinant

„apsidovanoti” (atseit, kaip 
Seime). Nebalsuosiu už daugu
mą buvusių todėl, kad apvylė 
mus, maitino pažadais, nepatei
sino vilčių.

Nesiruoškite visi „buvę” nau
jai kadencijai. Norisi sąžiningų, 
dorų, veiklių, mąstančių ir galvo

jančių apie atsakomybę. Nprisi 
kokių, kurie dirbtų rinkėjų 
naudai, kad, sulindę į valdžią, 
nepamirštų savo pažadų ir rū
pintųsi rinkėjų reikalais. Tik 
gaila, kad demokratinėje Lietu
voje jau ir balsuoti už atskirus 
kandidatus negalime — nori ne
nori, o jie, kaip karvių banda, 
eina į valdžią jau grupėmis. 
„Kaip visame pasaulyje”, 
mėgsta sakyti mūsų valdžios 
vyrai. Deja, mūsų atlyginimai ir 
pensijos gerokai nutolę nuo viso 
pasaulio. Tik kainos kol kas — 
pasaulinės.

O mums ir vėl tenka tik uos
tyti kavos kvapą...

Danutė Gedeikienė praveda ateiti
ninkų ruoštą šv. Kazimiero minėji
mą, Philadelphijoje.

Kodėl gėdijamės savo 
palikimo?

Nepaisant, kas mėgintų ki
taip įtikinėti, vis dėlto kalba yra 
tikrasis bet kurios tautos turtas, 
išskiriantis ją iš kitų pasaulio 
tautybių margumyno, sutei
kiantis savitą charakteristiką, 
išsireiškimo būdą ir atspalvį. 
Argumentas, kad žmogus gali 
stipriai jausti savo kilmės 
šaknų trauką, nors nemoka nei 
vieno tos kalbos žodžio, yra tik 
iš dalies tikslus. Be stiprių kal
binių saitų, rišančių jį prie savo 
tautos kamieno, asmuo daug 
silpniau jaučia etninės tapaty
bės sąvoką ir greičiau pasiduoda 
aplinkos įtakoms.

Kad be kalbos negali ilgai išsi
laikyti ir tautybė, žinoma jau la
bai seniai, o tie, kurie tvirtina 
priešingai — ne tik patys klys
ta, bet ir kitus klaidina. Jei 
pasaulyje pradėta rimtai 
rūpintis sparčiai nykstančia flo
ra bei fauna, juo labiau verta 
sielotis pavojais, gresiančiais 
kalboms, kai nuolatinis žmonių 
judėjimas nejučiomis primaišo 
svetimų žodžių į tas kalbas, ir 
jos pradeda prarasti savitas ypa
tybes.

Toks pavojus tyko ir lietuvių 
kalbos, kuri jau nuo amžių 
turėjo kovoti su svetimybių 
įtaka ir sąmoningomis kaimynų 
pastangomis įtikinti lietuvį, kad 
jo gimtoji kalba yra per prasta, 
tinkanti tik eiliniam, nemoky
tų, nekultūringų žmonių pokal
biui, o norint išsakyti svarbias 
mintis, sukurti didingus kū
rinius, reikia griebtis svetimos 
kalbos arba bent svetimžodžių, 
pavadintų kilniu „tarptautinių 
žodžių” vardu. Nors yra atvejų, 
kai tie svetimžodžiai neiš
vengiami, bet šiuo metu jų pri
dygo lyg šungrybių aplink supu
vusį kelmą. Kai turime gerus, 
tikslius savo kalbos žodžius, 
neatrodysime „gudresni” 
pakeitę juos svetimos kalbos žo
džiais, prikabinus jiems 
lietuvišką galūnę.

Ši svetimybių gaudymo mani
ja apniko ne tik šiaip kalbą, bet 
apkrėtė mūsų svarbiausią tapa
tybės įrodymą — pavardes. Mo
teriškas pavardes. Atsirado 
noras jas suvienodinti taip, kad 
iš pavardės jau nebeaišku, ar 
kalbama apie vyrą, ar moterį, ar 
netekėjusią mergaitę. Nedaug 
kalbų pasaulyje turi atskiras 
galūnes vyriškoms ir moteriš
koms pavardėms. Lietuvių 
kalba yra viena iš nedaugelio. 
Mes visuomet didžiuodavomės, 
galėdami apsieiti be pridėtinių

Danutė Bindokienė

žodžių, kaip kitos kalbos. Dabar 
jau ir Lietuvos spaudoje vis 
dažniau moteris pavadinama 
vyriška pavardės forma. Juk 
mūsų skirtingos pavardžių galū
nės yra tautinės tapatybės ir 
lietuvių kalbos turtas, kurį 
turime išsaugoti ir vertinti.

Žinoma, čia kalbame apie mo
terų pavardes, vartojamas 
savųjų tarpe. Būtų nelogiška 
kasdieniniame gyvenime kita
taučiams užduoti dar vieną 
„vargą”, ištarti mūsų pavardes 
su -aitėmis, -utėmis, -ytėmis, 
-ienėmis... Tačiau nėra jokio 
pasiteisinimo, kai lietuviškoje 
spaudoje rašoma, kad susi
rinkime kalbėjo J. Jonaitis, 
parodoje modeliavo V. Petraitis, 
vaikus dainuoti mokė A. Kukis. 
Ir žinok, žmogau, apie ką čia 
kalbama, juo labiau, kad ir var
do raidė nieko nepaaiškina. 
Jeigu J. Jonaitis būtų Joana 
Jonaitis, bent suprastume, kad 
tai moteriškas sutvėrimas...

Tiesa, ir „Drauge” pasitaiko, 
kad moteris paminima vyriška 
pavarde, bet tik tuo atveju, kai 
neįmanoma patikrinti, ar tai iš
tekėjusi, ar netekėjusi moteris. 
Kodėl lietuvės bijo savo mo
teriškumo ir slapstosi po vyriš
komis pavardėmis net savųjų 
tarpe? Kodėl ir Lietuvoje prade
dama šia yda užsikrėsti? Būtų 
gera, jeigu koks išminčius su
rastų atsakymus į tuos klau
simus.

Jeigu jau pradėjom kalbėti 
apie tapatybės reikalus, galbūt 
čia gera proga užsiminti dar 
vieną erzinantį įprotį: vengimą 
parašyti visą asmens vardą, 
pasitenkinant tik pirmąja jo 
raide. Kai kas pasiteisina 
„vietos taupymu1’, kiti dangsto
si „kuklumu”, o dar kitiems gal 
trukdo paprasčiausias tin
gėjimas rašyti vieną papildomą 
žodį, nors tas žodis tiksliai įvar
dina minimą žmogų, suteikia 
jam ar jai tikrąjį individualumą 
ir išskira iš kitų su tokia pat 
pavarde ir inicialu. „Draugo” 
redakcija visiems bendradar
biams būtų labai dėkinga, jeigu 
jie pasistengtų po nuotrau
komis, reportažuose, žinutėse 
parašyti visą asmens vardą ir 
pavardę. Spausdintas žodis išlie
ka daug ilgiau, negu žmonės, 
todėl ateityje galbūt kam bus la
bai svarbu sužinoti aprašytojo 
ar paminėtojo žmogaus vardą 
(su tuo klausimu susiduriame 
beveik kasdien), o ko būtų 
galima paklausti, jau nebe- 
rasime...

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Ir nebuvo sunku. Raktai tebuvo sunerti iš dviejų 

pienių, o grandinė iš daugelio, iš kiek tik nori. Kai jau 
buvom sunarstę po ilgoką galą, paklausiau:

— Kam velniui reikia tokios ilgos grandinės?
— Daug kam, — net akių nuo darbo nepakeldamas, 

— atsakė. — Daug kam. Neramias dūšias reikia prie 
sienos pririšti. Jeigu kuri labai spardosi, tai dar ir supan
čioti reikia.

— Jeigu mane su tokia mėgintų pririšti, kaipmat 
nusitraukčiau, — rimtu veidu pasakiau.

— Nenutrauktum, — nutęsė Ipatėlis, vis nuo savo 
darbo akių nepakeldamas, — ne tokie nenusitraukia

— Va, žiūrėk! — ištempiau savo grandinę, kiek jos 
buvau padaręs.

Ipatėlis pakėlė galvą.
— Tą nutrauktum. Ir be tavo sakymo žinau, kad nu

trauktum, bet ne tą, kur pats velnias pasidaro. Ar 
žinai,ką jis su tokia grandine norėjo mūsų kaimui 
padaryti?

Žinoma, kad nežinojau, net savo grandinės nebemė
ginau traukti, tik žiūrėjau akis išpūtęs į labai 
surimtėjusi Ipatėlį.

— O, tai buvo seniai, dar gerokai prieš mano laikus. 
Tada Nikšų ąžuolas, kur su gandralizdžiu, tebuvo dar 
tik geras kuolas. Ir kelmynė, sako, dar nebuvo kelmynė, 
bet didelė bala, po kurią velniai naktimis vienas kitą 
gaudydavo. Vieną naktį pasigaudę, pasilakstę, visi 
nulėkė į pragarą, o vienas patingėjo su visais kartu lėkti,

atsigulė ant varnalėšos lapo ir užmigo. Kai saulės įkai
tintas pabudo, buvojau geri priešpiečiai. Vidurdienį ne
bebuvo kaip vienam į pragarą cimbinti. Pragaras tuo 
metu vis tiek jau uždarytas. Belskis, jeigu nori, o paskum 
dar ko gera gali gerai į kailį gauti, kam su visais kartu 
negrįžai. Nebent pasisektų ką gera nutverti ir Liucipe - 
riui dovanų parnešti. Maknojo po balą nuo vieno kraš
to ligi kito, varles gąsdino, puntagalvius vaikė ir 
sugalvojo. Sugalvojo visą kaimą liucipieriui parnešti. O 
velnias, jeigu jau ką sugalvoja, tai dirba labai greitai. 
Tuoj išbėgo į pievą, prisigriebė glėbį pienių ir ėmė pin
ti grandinę. Dar tebepindamas, nubėgo prie Mikšų ąžuo
lo, galą pririšo, o pats, vis tebepindamas, nulėkė pa
kluonėmis. Galvojo apsukti visą kaimą, paimti 
grandinės abu galus: ir žmones, ir trobas, ir gyvulius, 
ir viską, kas tik kaime yra, sutraukti į krūvą, surišti 
užsimesti ant pečių ir dumti į pragarą. Ąžuolo viršūnėje, 
patogiai tarp šakų įsitaisęs, sėdėjo kaimo angelas sargas. 
Buvo karšta diena, visas kaimas buvo sugulęs pokaičio, 
visi ramiai miegojo, tai ir angelą suėmė snaudulys. Jis 
matė, kaip velnias pienes skynė, kaip grandinę dirbosi. 
Vienu tarpu net buvo užėjęs noras paklausti, ką žada 
su ta grandine veikti, bet snaudulys buvo toks saldus, 
kad akys lipte lipo, tai padėjo galvą ant ąžuolo lapo ir 
saldžiai užmigo. Taip saldžiai, kad net seilė nutekėjo. 
O velnias nesnaudė. Jis pynė, skubino ir vietoje 
nestovėjo. Jau buvo kaimo galą prabėgęs, jau bėgo kita 
kaimo puse, kai angelą sargą pažadino iš viršaus 
ateinantis balsas: „Ar užmigai, kad nematai, kai tau 
iš panosės visą tavo kaimą velnias į pragarą nusineš?!”

Angelas pašoko, prasitrynė akis ir pamatė, kad 
velnias jau pusę kaimo apibėgo. Pamatė, suprato, ką 
velnias sugalvojo, bet nesumetė, ką daryti, tai tik pakėlė 
akis į dangų ir sušuko: „Ką daryti?!” Bet iš dangaus 
atsakė: „Kaimas ne mano, - tavo, tai ir žinok, ką daryti.

Tik džiaukis, kad laiku pažadinau”. Pasakė ir nutilo. 
Angelas žinojo, kad to balso daugiau nebeišgirs, o velnias 
jau buvo daugiau negu pusę kaimo apibėgęs. Iš ąžuolo 
pačios viršūnėlės apsidairė, kad čia pat pievoje rupšnoja 
pririštas Mikšų jautis. Angelas tą jautį gerai pažino, ir 
staiga atėjo gera mintis. Nusileidęs į pievą, pasigūžė prie 
jaučio ir tiesiai į ausį sušnibždėjo. Garsiai šaukti bijo
jo, kad velnias neišgirstų. Sušnibždėjo: „Gelbėk, velnias 
visą tavo kaimą rengiasi į pragarą nešti. Matai, jis tuoj 
jį su grandine apsuks, į krūvą sutrauks ir nusineš į pra
garą”. Jautis yra jautis. Jis daug nešenka. „Kaip?” — 
tepasakė. Angelui daug sakyti ir nereikėjo, jis tuoj viską 
sumetė ir paaiškino: „Matai, prie ąžuolo pririštas vienas 
velnio grandinės galas. Tu nutrauk ją, žliuobk ir žliuob- 
damas vykis velnią. Kad ir nepavysi, bet kai daug 
grandinės sužliuobsi, jis neturės su kuo viso kaimo į 
krūvą sutraukti ir turės tuščias į pragarą grįžti. Žliuobk, 
jautei, negaišk. Matai, kad velnias negaišta. Ar supran
ti?” „Suprantu, — jau sumaurojo jautis, — bet kaip?. Aš 
pririštas”. Tik tada angelas suprato, kad jautis pririš
tas. Tada greitai, net drebėdamas, paleido jautį ir 
išsigando: velnias jau nebetoli kaimo kito galo. Paleistas 

jautis šoko prie grandinės. Pienės jam visada patiko, o 
tos velnio nučiupinėtos buvo tokios skanios, kad šir
dis salo. Ir ėmė žliuobti. Suko liežuviu į gumulus, 
rįjo ir šuoliu leidosi paskui velnią. O velnias net 
nesidairė. Jis žinojo, pokaičio pogulis tuoj baigsis, 
žmonės ims kilti ir sunku bus sukilusius į krūvą 
sutraukti. Kuri nors moteriškė, pamačiusi, kas dedasi, 
gali dar švęstu vandeniu perlieti. Nuo skubėjimo gran
dinę nerti, net pirštai ėmė tirpti, bet velnias buvo įpra
tęs daug sunkumų iškęsti, iškęs ir tą. Jau kaimą apsuko, 
jau ir ąžuolas matyti. Tik reikia galiuką pabaigti, tada 
sumegs grandinės galus ir pradės traukti miegantį 
kaimą į krūvą. O kai parneš tokią kuprinę į pragarą,

pats Liuciperis iš džiaugsmo nežinos, ką daryti. Taip 
smarkiai skubėdamas ir dar taip užsigalvojęs, velniūkš
tis net neišgirdo jaučio kojų dundėjimo. Tik kai jau buvo 
prie pat ąžuolo, pąjuto kažin ką grybštelint už užpakalio. 
Žvilgterėjo atgal — ogi, jautis, didžiausias visų pragaro 
galybių priešas. Velniūkštis taip šoko prie ąžuolo, lyg 
jam paties angelo sparnai būtų išdygę, bet pamatė, kad 
iš visos jo grandinės prie ąžuolo tėra likęs tik toks 
galiukas,kaip trijų dienų pelytės uodegytė. Dar norėjo 
pasidairyti, kur visa jo grandinė dingo, bet jautis taip 
grybštelėjo už užpakalio, taip kilstelėjo, kad užpakalį 
nudiegė, lyg kas karšta geležim būtų bakstelėjęs, o pats 
pasijuto bekyląs į orą. Tai šoko bėgti atgal į kelmynę, 
tada labai didelę ir baisią balą, o jautis nesilieka, vis 
grybšt ir grybšt velniui už užpakalio, o užpakalis vis 
dilgt ir dilgt. Jautis buvo greitas, bet ir velnias ne lė
tesnis. Kad ir kaip stengėsi, bet gerai ragu užpakalį užka
binti nepasisekė, ir velnias įšoko į balą. Kiek pabėgęs 
vandens paviršiumi, rado didelį lapą, nuvijo ant jo 
tupinčią varlę, pats užšoko ir atsisuko pažiūrėti, kur yra 
jautis, o tas, pribėgęs balą, sustojo, įpykęs šnirpštė, mau
rojo, kojomis žemę kasė, bet į balą bristi bijojo. Velnias 
ėmė juoktis: „Na ir ką gavai? — sakė, — pailsai, uždusai, 
nusiplakei, o dabar - še tau kas!” ir iškišo liežuvį. Tokį 
ilgą raudoną, kaip čigonės skarą. Ir dar paraitė, pamoja
vo. Toks pasijuokimas jaunam stipriam jaučiui kaip yla 
dūrė tiesiai į širdį. Jis pabėgėjo pabaliu į vieną pusę, 
pabėgėjo į kitą, o velnias nenustojo erzinęs, liežuviu 
makalavęs. Tada jautis pasitraukė atbulas nuo balos, 
jau ryžosi įsibėgėti ir šokte šokti ant to paties lapo, kur 
velnias strikinėjo, bet tuo tarpu angelas pagavo už rago 
ir sulaikė. „Palauk, jauteli, — pasakė. — Padarei didelį 
darbą, ir užteks”.

(Bus daugiau)

»
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POETUI LEONARDUI 
ŽITKEVIČIUI MIRUS

JONAS P. LENKTAITIS

Š.m. kovo 6 d., Flushing, NY, 
ligoninėje mirė, ilgą laiką sirgęs 
poetas, 12 knygų autorius, 
Leonardas Žitkevičius. Palai
dotas Cypress Hills kapinėse, 
Woodhavene, kovo 10 d. Žmona, 
smuikininkė Zenona Rajauskai- 
tė, mirė prieš trejus metus. Liko 
sūnus Eugenijus irgi reikalin
gas mediciniškos priežiūros. 
Velionis gimęs 1914 m. lapkri
čio 6 d., Vabalninke. Vaikystę 
Draleido Rusijoje, tačiau, karui 
pasibaigus, tėvai grįžo į Lie
tuvą ir pradžios mokyklą Le
onardas baigė Vabalninke. 
1934 m. Biržų gimnaziją, o 
1938 m. Klaipėdoje Pedago
gikos institutą. Paskirtas pra
džios mokyklos mokytoju, ke
lerius metus mokytojavo įvai
riose vietose. Vilnių atgavus, 
stojo į Vilniaus universitetą 
studijuoti lituanistiką. 1941 m., 
prasidėjus sovietų — vokiečių 
karui, laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės paskirtas Vilniaus 
Radiofono direktorium, An
tanas Gustaitis pakvietė jį į 
lituanistikos ir literatūros 
skyrių. Vokiečiams perėmus ra
diofoną, lietuvių skyrius buvo 
perkeltas į Kauną. Kartu per
sikėlė ir Žitkevičius. Čia jam 
buvo pavesta suorganizuoti ir 
pravesti savaitinius literatūros 
ir muzikos montažus bei kitas 
panašias, jaunimui skirtas, 
radijo programas. Pasitraukęs į 
tremtį, kurį laiką dirbo Augs
burge, „Žiburių” redakcijoje. 
Atvykęs į JAV, pradžioje dirbo 
fabrike ir talkino „Amerikos” 
bei „Vienybės” redakcijoms. Iš 
Bostono į Brooklyną perkėlus
„Darbininką”, 1968 metais 
pastoviai pradėjo dirbti jo redak
cijoje. Staiga ištikus paralyžiaus 
smūgiui, ilgą laiką sirgo. Namie 
žmonos slaugomas stiprėjo., ta
čiau dirbti jau negalėjo. Būda
mas namie, talkįno Lietuvių 
rašytojų draugijai. Skaitė kon
kursams atsiųstus romanus, 
apysakas ir kitus literatūros 
veikalus, ir juos vertino. Per tą 
laiką yra perskaitęs per šimtą 
konkursams atsiųstų rank
raščių.

1926 m. vaikų laikraštėlio pa
skelbtame, gražaus rankraščio 
konkurse, laimėjo antrą vietą. 
Konkurse dalyvauti taisyklės 
buvo nesudėtingos. Reikėjo 
„gražiai ir švariai” perrašyti, 
Vytės Nemunėlio „Žvaigždu
tėje” anksčiau spausdinto eilė
raščio keturias eilutes. 
Vieniems metams praėjus, tame 
pat laikraštėlyje, buvo išspaus
dintas pirmasis jo eilėraštis, 
kuriuo prasidėjo L. Žitkevi
čiaus, vaikų literatūros rašytojo, 
karjeros pradžia. Jaunimui ar
timo turinio, nesudėtingai ri
muoti eilėraščiai noriai buvo 
spausdinami visuose laik
raščiuose ir žurnaluose. Pirmo
ji jaunimui skirta eilėraščių 
knyga „Čyru vyru pavasaris” 
buvo išleista 1935 metais. „Su 
tėvelio kepure”, 1938 m., sovie
tų okupacijos metu, „Muzikan
tų brigada”, 1941 m., iš vokiečių 
kalbos versta poemėlė jaunimui 
„Septyni Kriauziukai”, su 
vokiečio dailininko darytomis
iliustracijomis, specialiu lei- kitas mokytojas Stasys Tijūnai- 
diniu išleista 1943 metais. ti«, to paties tikslo vedinas,

L. Žitkevičiaus laidotuvės.

„Tarp tūkstančio žvaigždelių”,
1944 m. „Nemunėlio šnekos”,
1945 m. „Saulutė debesėliuose”, 
1953 m. „Nesulauksiu kol 
užaugsiu”, 1984 metais.

Leonardas Žitkevičius.

Dirbdamas vokiečių administ
ruojamam Kauno radiofone, ati
džiai sekė, klausė ir stebėjo jų 
veiksmus bei klastingus 
pareiškimus ir priemones Lietu
voje įgyvendinti nacių tikruo
sius siekius. Parašė ir slapta 
šafirografu išspausdino satyros 
veikalą, pavadintą „Literatūros 
vakaras”. Kiek vėliau šį veikalą 
papildė kitų autorių kūriniais, 
bet, vokiečių frontui pradėjus 
trauktis atgal, jis liko nespaus
dintas. 1955 m., išleido pirmąjį 
satyros ir ironijų veikalą su
augusiems, „Daiktai ir nuo
rūkos”. Dvi knygas išleido 
slapyvardžiais. Runcės Dandie- 
rino — „Šilkai ir vilkai” ir Balio 
Pavabalio — „Vizijos prie tele
vizijos”. Tuos slapyvardžius 
dažnai vartojo ir rašydamas į 
periodinę spaudą.

Leonardas Žitkevičius pri
klauso tai grupei lietuvių rašy
tojų, kurie gimė pirmajam ka
rui prasidėjus ir užsibaigia 1920 
metais, Lietuvai esant nepri
klausomai. Jis yra tikras ir 
tyras Nepriklausomos Lietuvos 
visuomenės švietimo tvarinys ir 
užsibrėžtų tikslų pasiekimo pa
vyzdys. Jis pradžios mokslą 
įgijo, ne sėdėdamas šalia 
verpiančios motinos, bet jau 
lietuviškoje pradžios mokykloje. 
Nusikalsta kiekvienas prieš 
kovojusius už spaudos draudimo 
panaikinimą, nepripažindamas 
tuolaikiniam pradžios mokyklos 
mokytojui užtarnautos reikš
mės. Mokytojai, dar esančius 
pradžios mokyklos suole, 
busimuosius rašytojus ir poetus 
supažindino su lietuviškojo žo
džio reikšme, siekiant nepri
klausomybės, lietuvių kalbos 
rašyba, rašytąja lietuvių litera
tūra ir lietuviais rašytojais.

Jau 1920 m. mokytojas Anta
nas Giedraitis Jurbarke, pra
dėjo leisti pradžios mokyklos 
vaikams skirtą mėnesinį laik
raštėlį „Žiburėlis”; 1923 metais

išleido antrą laikraštėlį, pava
dindamas „Žvaigždute”. Suma
niai redaguodamas, padarė laik
raštėlį patraukliu ir skatino 
jaunuosius laikraštėlio skaityto
jus bendradarbiauti. Su atsiun
tusiu medžiagą vedė susi
rašinėjimą, priduodamas nau
jam „bendradarbiui” specialaus 
pripažinimo. Jo pastangų ir su
manumo dėka „Žvaigždutėje” 
buvo išspausdinti: Vytės Nemu
nėlio (Bernardo Brazdžionio), A. 
Balčiūtės, Leonardo Žitke
vičiaus, Vytauto Tamulaičio, 
Aloyzo Barono, Mariaus Kati
liškio ir dar apie 20 kitų pir
mieji kūriniai.

Pradėjęs rašyti „Žvaigždutė
je”, L.Žitkevičius tobulėjo vaikų 
literatūros kūrybos srityje, 
gerai pažino jos reikalavimus, 
tą kūrybos šaką gerbė ir puo
selėjo. Vaikams skirtuose leidi
niuose ir atskiruose eilėraščiuo
se visur pirmavo giedri ir švie
si nuotaika. Tobulai surimuoti 
eilėraščiai, redaktorių buvo no
riai spausdinami. Jo knygos tu
rėjo pasisekimą, buvo perka
mos, ir randamos vaikų dar
želių, pradžios mokyklų 
knygynėliuose ir viešose biblio
tekose. Jaunuoliams skirtų eilė
raščių motyvai buvo meilė, 
pažadai, nusivylimas, o tremty
je — Lietuvos žemė, tėvynės 
meilė ir tėvynės ilgesys.

Suaugusiems jis mokėjo iš
reikšti savo poetinius jausmus 
ir pažiūras satyros bei 
pašaipaus humoro forma. Daug 
metų dirbęs kartu su Antanu 
Gustaičiu, buvo natūralu, kad 
painiai susukta ir supainiota, 
realybe persunkta gustaitiškoji 
satyra turėjo įtakos. Todėl 
slapyvardžiais išleistuose, suau
gusiems skirtuose veikaluose 
„Šilkai ir vilkai” ir „Vizijos prie 
televizijos”, be A. Gustaičio 
galima atpažinti Pivošos pa
sakojamojo humoro, K. Binkio 
lakiosios vaizduotės 'ir Pulgio 
Andriušio romantika apvynio
tos satyros ir ironijos daigus.

Atsisveikinti susirinko apie 
20 velionį pažinojusių žmonių, 
jį gerbusių už įnašą vaikų 
auklėjimui, jaunimo literatūrai 
ir lietuviškai periodinei spau
dai, kuriai jis dirbo už grašius. 
Susirinkusiųjų tarpe nebuvo 
„Darbininko” vyr. redaktoriaus 
nei naujųjų redakcinės kolegijos 
narių, drastiškai turiniu ir iš
vaizda pakeitusių laikraštį, 
„sutarybinusių” lietuvių kalbą. 
Nebuvo sekmadienio ryto lietu- 
tuviškojo pusvalandžio atstovo, 
visuomet vaikščiojančio su 
„nuodėguliu” rankoje. Pamiršo 
jį ir dailininkų draugija, kurios 
nariai pasinaudojo jo rašybos 
populiarumu visuomenei prista
tyti savo iliustracinius sugebėji
mus. Nebuvo nei vieno eilinio ar 
specialaus laikraščio korespon
dento, viską matančių ir ži
nančių, kiekvieną kartą pasi
rašančių mokyklos atstovų, 
skautų, ar kurios kitos jaunimo 
bendrijos ar organizacijos nario, 
kurių gerovei jis skyrė visą 
gyvenimo kūrybą. Nebuvo nei 
tų asmenų, visuomet renginių 
metu, sėdinčių pirmose eilėse. 
Už visus kalbėjo ilgametis jo ko
lega Paulius Jurkus. Koplyčioje 
maldas sukalbėjo Apreiškimo 
parapijos klebonas, kun. Vyt. 
Palubinskas ir tėvas pranciškus 
Gedgaudas, OFM.

I bažnyčią ir palydėti į 
kapines atėjo tik dalis at
sisveikinime buvusių asmenų. 
Gedulingas Mišias laikė kuni
gai: V. Palubinskas, J. Pakal
niškis ir svečias iš Lietuvos R. 
Mikutavičius. I kapines važiavo 
klebonas V. Palubinskas.

Atsisveikinimo metu koply
čioje, padėtyje susiorientavusi, 
dr. Marija Žukauskienė, iš 
vakaro supirkusi užkandžiams 
produktų, kapinėse paprašė M. 
Salinskienę visus čia esančius 
pakviesti į Kultūros Židinį iš
gerti šiltos kavos. „Darbininko” 
atstovai ir čia nesiteikė užeiti.

Gavus pranešimą apie jo mirtį 
ir patyrus apie sunkumus iš 
ligoninės išgauti mirusiojo

ĮAMŽINTAS LOZORAIČIŲ 
ŠVIESUS ATMINIMAS

Minint Vasario 16-ąją, 
77-ąsias Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo metines, 
Kaune atidengta lenta Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministrui Stasiui Lozoraičiui ir 
jo sūnui, Lietuvos ambasadoriui 
JAV ir Italijoje, mūsų tautos 
Vilties prezidentui, Kauno m. 
garbės piliečiui, Vytauto Didžio
jo universiteto garbės daktarui 
Stasiui Lozoraičiui. Lozoraičių 
šeima šiame name gyveno ket- 
veris metus (1935-1939).

Atminimo lentą, sukurtą ar
chitekto J. Lukšės ir skulpto
riaus V. Žuklio, atidengė Kauno 
m. tarybos pirmininkas V. Gri- 
nis. Jis sakė: „Kol Lietuva buvo 
okupuota, Lozoraičiai dirbo Tė
vynei, nes tuomet, kai daugeliui 
valstybės atkūrimo perspektyva 
atrodė tolima ir net neįmano
ma. Savo veikla jie pelnytai 
vadinami Vilties ambasado
riais”. Išryškinęs ambasado
riaus Stasio Lozoraičio dvasios 
šviesą ir stiprybę, V. Grinis 
išreiškė viltį, „kad šios vietos, 
kur Lozoraičiai praleido kele
rius savo trumpo buvimo Lietu
voje metus, paženklinimas pa
skatins mūsų miesto gyventojus 
ir svečius dažniau susimąstyti 
apie gyvenimo tėvynei prasmę”.

Ambasadoriaus S. Lozoraičio 
atminimo pagerbimo komiteto 
pirmininkė M. Garšvienė kalbė
jo: „Mes atėjome čia ne tik tam, 
kad pagerbtume garbingą Lozo
raičių giminę, bet ir tam, kad 
nulenktume galvas prieš mūsų 
garbingą praeitį, prieš išsaugo
tus mūsų baltiškus, lietuviškus 
genus, kurie davė Lietuvai įžy
mius politikus, įžymius karius 
— vyčius. Lozoraičių kraujuje 
buvo ryškūs ir diplomato, ir 
kario genai. Visa tai kaip ant 
delno matosi jų nueitame kely
je, kuris prasidėjo čia — šiame 
name. Iš čia vyčiai pradėjo žygį. 
Jų putoti žirgai nei minutei 
nebuvo atgręžti atgal, net tada, 
kai už nugaros nebuvo Lietuvos, 
ten, kur jie buvo, buvo Lietuva.

Tai vyčiai, negrįžtantys iš 
kovos lauko be pergalės, nešan
tys savyje Lietuvos gabalėlį, ku
riame galėdavo sušilti daugelis 
mūsų tautiečių. Tai jų ryžtas ir 
pasišventimas Lietuvai. Tebūna 
pavyzdys mums ir ateities 
kartoms”.

Prieš pašventindamas lentą 
Lozoraičiams atminti, Lietuvos 
Sąjūdžio Kauno kapelionas, Šv. 
Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios 
klebonas A. Keina pakvietė 
susikaupimo maldai už prisike
liančią, bet dar vis kenčiančią 
tautą. Buvo sukalbėta „Tėve 
mūsų”.

Kun. A. Keina kalbėjo: „Kuo 
mums išlieka brangus mūsų 
tautos sūnus Stasys Lozoraitis? 
Jo atvykimas ir darbas čia —

lavoną, buvo skambinta Lietu
vių rašytojų draugijai ir 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkui, Kennebunkport, Maine, 
pasiteirauti ir paskatinti daryti 
žingsnius, kad laidojimo forma
lumai labiau nesusikompli
kuotų. Abu atsakymai buvo la
bai trumpi: „Laidotuvės yra 
šeimos reikalas ir į tai nėra 
jokio reikalo svetimiems kištis”. 
Žmonai mirus, buvo kapinėse 
nupirkta vieta trims asmenims. 
Velionį palaidojo toli nuo žmo
nos kapo, tarpe išvartytų, senų, 
be kryžių bei antkapių kapų.

Po laidotuvių pasiteiravus, 
teko sužinoti, kad administ
racijos parengtas kapinių per
tvarkymo planas 1995 m. vasa
rio 6 d. New Yorko Valstijos 
Aukščiausiojo teismo buvo 
patvirtintas ir yra uždrausta 
tame skyriuje kasti naujas duo
bes. Mirusiam palaidoti 
duobėje, kuri buvo kasta ir joje 
jau yra palaidotas vienas 
asmuo, ne anksčiau kaip prieš 
penkerius metus, reikalingas 
specialus leidimas. Jo niekas 
nesiteikė paprašyti!

Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, 
nebuvo beprasmis. Jo atvyki
mas ir darbas atskleidė gilią 
mūsų tautos žaizdą. Kiok dalis 
tautos nusigręžė nuo Dangaus 
pasiuntinio — padėti mūsų 
tautai keltis ir skleistis. Nusi
gręžė nuo Stasio Lozoraičio. Ne 
visi, bet dalis nusigręžė. Tesopa 
mums dėl to širdis. Nusigręžda- 
mi nuo jo, jie nusigręžė ir nuo 
sudėtų nekaltų žmonių aukų, 
pradedant knygnešiais, sukilė
liais ir ateinant iki mūsų dienų.

Skaudu, kai dalis tautos ne
klausia, kuo gi nusikalto ge
riausi mūsų tautos sūnūs — 
nužudyti Sibire, nacių mirtinin
kų lageriuose, Gulage ir Lietu
vos miškuose. Dabartinio prezi
dento A. Brazausko sveikinime 
šios brangios šventės (Vasario 
16-osios — aut.) proga su pagar
ba prisimenami partizanai, 
tremtiniai, visi kentėjusieji, bet 
nė pusė žodžio, o kas juos 
kankino?!

Lietuva nereikalauja, kad jie 
būtų sodinami į kalėjimus , bet 
tūri žinoti, kas kankino geriau
sius mūsų tautos sūnus čia — 
Kaune — saugumo rūmuose. Žy
dai ieško tų, kurie šaudė jų 
vaikus. O Lietuva? Tyli. Būtina, 
kad visi žinotų, jog nusikalti
mas nebus nuslėptas. Ir už 
kiekvieną nusikaltimą reikės 
atsakyti. Tylėjimas skatina 
tolimesnius nusikaltimus. Tą 
mes šiandien matome ir mūsų 
tautoje. Kai tauta apiplėšiama, 
taip naikinama jos didžiausia 
vertybė. Tuo norima pakirsti 
tautos šaknis.
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STASYS LOZORAITIS

Mūsų tautos sūnaus S. Lozo
raičio gyvenimas rodo mums 
kelią, rodo visiems, kurie supra
to ir liko ištikimi. Pasiauko
jimas už tautą ir nuolatinė 
aukos dvasia. Melsdami jam 
Dangaus ramybės, melskimės 
už mūsų tautą, pirmiausia už 
tuos, kuriems jau šiandien 
trūksta duonos, kuriems labai 
sunku, kurie neturi darbo, kurie 
pasimetę, kurie palūžę, kad jie 
sugrįžtų. Melskime dangiškąjį 
Tėvą pagalbos, kad mūsų tauta 
keltųsi, gyventų, mūsų tautos 
sūnų, tarp jų Stasio Lozoraičio 
dvasia.

Dėl Lietuvos viską atiduoti — 
savo gyvenimą, savo sugebėji
mus. Tiktai pasiaukojanti dva
sia dėl Lietuvos, dėl vieni kitų, 
prikels mūsų Lietuvą. Stasys 
šiandien yra švyturys, rodantis 
kelią į tautos prisikėlimą. Gera
sis Dievas jam teatlygina, o mes 
— mylėkime. Mylėdami Lietu
vą, rūpindamiesi ir besisieloda
mi rūpesčiais bei kančiomis, ti
kėdami, kaip jis tikėjo, kad 
Lietuva išliks, kol bus bent 
vienas taip mylintis Lietuvą, 
kaip ją mylėjo mūsų sūnus 
Stasys Lozoraitis”.

Prie pašventintos lentos švie
siam tėvynės sūnų Lozoraičių 
atminimui buvo uždegtos žva-

Vasario 16 gimnazijos kapelionas kun. Gediminas Tamošiūnas (kairėje) ir 
berniukų bendrabučio vedėjas Edmundas Jankūnas.

Nuotr. Marijos Šmitienės

VOKIETIJOJE PARDUODAMOS 
PILYS

Manau, jog ne vienam žmogui 
kartais atklysta mintis: kaip 
gera būtų turėti didelę pilį, būti 
princu ir ten ištaigingai ir be 
rūpesčių gyventi! Žinoma, svajo
ti nedraudžiama. O vis dėlto, 
tokių svajonių išsipildymui 
galimybė yra.

Praėjusių metų gale daugely
je pasaulio valstybių, jų tarpe ir 
Amerikos, laikraščiuose buvo 
pasirodę skelbimai apie rytinėje 
Vokietijos dalyje parduodamas 
pilis bei kitus didelius objektus. 
Vokietijos informacijos centro 
New Yorke leidžiamame leidi
nyje rašoma, kad tie skelbimai 
sukėlė labai didelį susi
domėjimą. Tik jiems pasirodžius 
spaudoje, į pardavimo įstaigą 
„Treyhand Liegenschaftgesells- 
chaft”, (TLG) Berlyne pasiū
lymai pradėję plaukti vienas po 
kito. Pagal TLH įstaigos direk
toriaus Gunter Himstedt pra
nešimą, iki gruodžio 14 d., buvo 
gauta 276 pasiūlymai. Iš jų 26 
pasiūlymai buvę iš užsienio; 17 
iš Amerikos ir po 3 — iš Kolum
bijos, Japonijos ir Šveicarijos.

Parduodamos pilys esančios 
apleistos, blogame stovyje ir 
reikalaujančios didelių re
montų. Bet norintieji jas įsigyti 
į tas problemas dėmesio ne
kreipia. Matomai, kad su pini
gais jie nesiskaito.

Pirkėjai labiausiai yra susi
domėję, netoli nuo Berlyno 
esančia benykstančia Wulkow 
pilimi. Už ją buvo pasiūlyta

kės, sugiedota „Marija, Marija”, 
tautos himnas, buvo dainuo
jamos tautinės ir patriotinės 
dainos.

Pranas Abelkis

Atminimo lenta Lozoraičiams 
Kaune.

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

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 informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę.

American Travel Service
9439 S. Kedzie Evergreen Park, II, 60642 

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

200,000 Vokietijos markių. Par
davėjai, šalia parduodamos 
kainos, dar pareikalausią iš 
pirkėjo, kad jis į pilies atnau
jinimą investuotų 11 milijonų 
markių. Už kitą pilį, kuri esan
ti gana neblogame stovyje, 
siūloma 10 milijonų markių.

Pardavėjų tikslas nėra pilis 
parduoti tiems, kurie tik dau
giau pasiūlys. Jie žiūrės, kad 
pirkėjo įsigyta pilis taptų „gy
va”. Reikalaus, kad pilys ne
taptų tik „Dream houses” su 
golfo laukais, o būtų paverstos 
viešbučiais, švietimo įstaigomis, 
prieglaudos namais, sanatori
jomis.

Vienam pirkėjui pilį įsigyti 
jau pavyko. Jis ją žada paversti 
„Native American” kultūros 
muziejumi. Kitas pirkėjas sako, 
kad, jeigu pavyks pilį įsigyti, jis 
joje įrengs viešbutį gyvuliams, 
šalia jo — gyvulių kapines.

Pardavėjai tikisi, kad už 
parduotas pilis ir investavimą 
dėl jų atnaujinimo į Vokietijos 
ekonomiką įplauks apie 330 
milijonų markių. Pilis (o jų net 
20) numatoma parduoti per dve
jus metus.

Svajojantieji įsigyti pilį — 
paskubėkite!

P. Palys

• 1835 m. sausio 17 d. Anykš
čiuose gimė poetas, kalbininkas, 
vyskupas Antanas Baranaus
kas. Jis padėjo pagrindus lietu
vių kalbos dialektologijai, su
darė pirmąją lietuvių kalbos 
tarmių klasifikaciją, sukūrė 
kalbotyros terminų ir originalią 
rašybą, pagrįstą kalbos garsų 
kilmės principu. Mirė 1902 m. 
lapkričio 26 d., palaidotas Seinų 
bazilikoje.
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

2711 West 71 st Štreet, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

„SOCIAL SECURITY” 
INFORMACIJA PAŠTU

luvauliAo, sestad smo, iaau ui. auvu iiieu. u. 5

Jeigu dar negavo, tai netru
kus apie 9 milijonai amerikiečių 
gaus paštu iš „Sočiai Security” 
administracijos informaciją — 
pranešimą. Tai daroma pagal 
naują įstatymą, reikalaujantį 
pranešti būsimiems pensinin
kams, kiek jie gali tikėtis gauti 
pensijos.

„Sočiai Security” pareigūnė 
Shirley S. Chater pradėjo tą 
programą šių metų vasario 16 
dieną, įmesdama į Washington, 
DC, pašto dėžutę pirmąją siuntą 
pranešimų, vadinamų „Per
sonai Eamings and Beneflt 
Estimate Statements”. Tie 
pranešimai nusako numatytas 
(estimated) mėnesines pąjamas 
asmenims, kurias jie galės gau
ti, kai išeis į pensiją, ar 
pasidarys invalidais — negalin
čiais dirbti. Tai pirmas žingsnis 
ilgametės programos, kurios 
tikslas yra paaiškinti daugiau 
apie „Sočiai Security” mokė
jimus kiekvienam amerikiečiui, 
sulaukusiam 25 metų ar 
vyresniam.

Įstatymas, reikalaujantis tai 
atlikti, yra dalis „The Omnibus 
Budget Reconciliation Act of 
1990”. Kadangi „Sočiai Securi
ty” įstaigos kompiuteriai turėjo 
būti atnaujinti ir pertvarkyti, 
užtruko 5 metai, kol galima 
buvo pradėti siuntinėti tą 
informaciją.

Būsimų mokėjimų (benefits) 
apytikriai apskaičiavimai 
turėtų sutvirtinti „Sočiai Secu
rity” pensijų sistemos patiki
mumą tuo metu, kai ši sistema 
yra visų kritikuojama. Valdžios 
kontrolieriai sako, kad „Sočiai 
Security” pensijų fondas gali iš
sisemti 2029 metais. O praeitų 
metų rudenį padaryta apklausa 
parodė, kad daugumas ameri
kiečių tarp 18 ir 34 metų 
amžiaus labiau tiki į UFO — 
skrajojančias lėkštes, negu į 
„Sočiai Security” pensiją, jiems 
sulaukus pensijos amžiaus. Pir
moji siunta apie „Sočiai Securi
ty” mokėjimus bus siunčiama 9 
milijonams amerikiečių, sulau
kusių 60 metų ar vyresnių, 
kurie yra mokėję „Sočiai Securi
ty” mokesčius, bet dar neišėję į 
pensiją. Š.m. spalio mėn. bus 
siunčiama antroji siunta 
maždaug 1,6 milijonams žmo
nių, kuriems sueis 60 metų 
1995 metais. Panašios informa
cinės siuntos bus siunčiamos 
kasmet per visus likusius 
90-sius metus naujai sulauku
siems 60 metų asmenims. Ir 
1999 m. spalio mėn. „Sočiai 
Security” įstaiga pradės siųsti 
informaciją visiems, kurie moka 
į „Sočiai Security” fondą ir 
kurie yra sulaukę 25 metų ar 
vyresni — iš viso apie 123 mili
jonams žmonių.

Siunčiamas pranešimas yra 
žmogaus uždarbis ir apytikrė 
galima gauti pensija (Personai 
eamings and Beneflt Estimate 
Statements”). Tai kompiuterių 
surinkti ir išspausdinti duome
nys, kurie apimą šiuos 5 punk
tus:

1. parodo uždarbio istoriją — 
kiek esate uždirbęs;

2. parodo, kiek esate įmokėjęs 
į „Sočiai Security” fondą;

3. parodo numatytą (estima
ted) mėnesinę pensijos sumą, 
kurią galite tikėtis gauti, 
sulaukęs 62 metų, visą mėn. 
pensijos sumą, sulaukus 65 
metų ir sulaukus 70 metų;

4. informaciją, kada jūs galite 
gauti invalidumo pensiją ir kiek 
gautumėte per mėnesį, 
sakykim, jei šiandien taptumėte 
invalidu;

5. apskaičiuoja, kiek gautų 
žmona (ar vyras ir vaikai), jei 
jūs įnirtumėte.

Asmenims, kurie gaus šią in
formaciją, yra patariama pa
tikrinti savo dokumentus, juos 
palyginti su „Sočiai Security” 
įstaigos atsiųsta informacįja ir 
pranešti „Sočiai Security” įstai
gai, jei kas nors neatitinka.

Uždarbio duomenys yra labai 
svarbūs, sprendžiant, kiek 
pinigų jūs gausite iš „Sočiai 
Security”, nes šios pensijos 
mokėjimai remiasi jūsų 35 metų 
uždarbio vidurkiu. Reikia turėti 
bent 40 ketvirčių, maždaug 10 
metų darbo, kurių metu mokėjo
te į, „Sočiai Security” fondą, kad 
gautumėte pensiją. Invalido 
pašalpą arba palikuonies (žmo
nai, vyrui ar vaikams) pašalpai 
gauti užtenka 24 darbo ket
virčių. 1

Ką turite daryti, jei suranda
te klaidą, jei jūsų dokumentai 
neatitinka „Sočiai Security” 
įstaigos sumoms?

Jei turite sutaupęs čekių 
atkarpas ar W-2 formas, galite 
nunešti į vietinę „Sočiai Securi
ty” įstaigą ir tarnautojai tuoj iš
taisys klaidą, sako „Sočiai 
Security” įstaigos atstovai. Jie 
padės mokesčių mokėtojams 
atitaisyti dokumentus, jei mokė
tojai matys, kad buvo padaryta 
klaida, bet jūs negalite prista
tyti tai įrodančių dokumentų. 
„The Personai Earnings ir 
Beneflt Estimate Statements” 
duomenys yra tik apytikriai, jie 
remiasi jūsų uždarbiu ir 
prielaida, kad uždarbis liks gan 
pastovus. Tiksli suma, kurią jūs 
gausite, išėjęs į pensiją, remiasi 
uždarbiu, kurį gausite per 
likusius metus iki išėjimo pen
sijon ir taip pat gyvenimo pa
brangimo pakėlimai.

Šie „Sočiai Security” praneši
mai neparodo, ką jūs gautu
mėte, remiantis vyro/žmonos 
duomenimis, o ne savo. Pvz., 
moterys, kurios nedirbo, augin- 
damos vaikus, gali gauti dau
giau, remiantis vyro duomeni
mis, negu remiantis savo pa
čios uždarbiu. Tai yra dėl to, 
kad žmonos, augindamos 
vaikus, neišdirbo visus 35 
metus, kas atsiliepia, darant 
mėnesinus apskaičiavimus. Dėl 
to metai, kada jūs nieko 
neuždirbote, sumažins jūsų 
uždarbio vidurkį.

Jei turite kokių neaiškumų, 
arba jei yra kas neaišku dėl 
žmonos/vyro pensijos gavimo 
(spousal benefits), skambinkite 
„Sočiai Security” įstaigai 
1-800-772-1213.

„Chicago Tribūne” (1995.2.21 
Your Money Kathy Kristof).

Aldona Šmulkštienė ir Bi
rutė Jasaitienė

MEDICARE
PATARNAVIMAI

Atsakymai į įvairius patarna
vimų neaiškumus.

Klausimas: Ar medicare 
moka už „custodial care”?

Atsakymas: Ne. Medicare 
nemoka už „custodial care” 
asmeniui, jeigu tai yra vienin
telė pagalba, kuri yra reika
linga sergančiam ar sveikstan
čiam ligoniui. „Custodial care” 
pagalba yra laikoma ta, kuri 
padeda žmogui kasdieniniuose 
gyvenimo žingsniuose, pvz.: at
sikelti, apsirengti, paimti laiku 
vaistus ir pan. Si pagalba nerei
kalauja specialaus pasiruošimo 
ir už tai „Medicare care”' 
nemoka.

K.: Ar mano daktaras pats turi 
išsiųsti į Medicare įstaigą parei
kalavimą, kad jam užmokėtų už 
mano gydymą?

A.: Nuo 1990 metų rugsėjo 1 
d. buvo pravestas Medicare įsta
tymas, kad už patarnavimus jie

„Lietuvos Vaikų vilties” JAV medicininio kadro nariai su prezidentu A. Brazausku. Iš kairia-
med. sesuo R. Lancaster, operacinės vyr. med. sesuo N. Jamieson, dr. J. P. Lubicky, A. Brazauskas,
anestežiologė dr. M. Brennan ir operacinės med. sesuo P. Michniak. „ . ,T vNuotr. V. Kapočiaus

NAUJAS „VARPAS” Nr. 29
JONAS DAUGĖLA

Šiomis dienomis skaitytojus 
pasiekė skoningai paruoštas ir 
tvarkingai suredaguotas naujas 
„Varpo” žurnalas. Vedamajame 
red. A. Kučys sako: „negalime 
nutylėti blogųjų, bet ryškiausių 
(pusių), kurios kelia susirūpini
mą ir, ko labiausiai mes bijome, 
krašto gyventojų abejonės laisvo 
gyvenimo verte” (psl. 3). Tad ir 
visi šio „Varpo” straipsniai yra 
surišti su šiandieninio mūsų 
tautos gyvenimo spręstinais 
klausimais.

Šiam numeriui redaktorius 
pasikvietė eilę naujų bendradar
bių. Iš nuolatinių žurnalo ben
dradarbių beliko tik du. Tiesa, 
mūsiškis Br. Raila išimtinai 
jautriai prisiminė savo jaunys
tės draugą, nenuilstamą kovo
toją, rašytoją K. Borutą. O visi 
kiti devyni bendradarbiai yra iš 
Lietuvos. Būdinga, kad jų raši
niai nėra perspausdinti iš lietu
viškos spaudos, bet yra tiesiog 
parašyti „Varpui”.

Gal tik nebuvo būtina pa
skelbti ir A. Brazausko kalbos 
ir dar papuošti ją portretu per 
visą pusftpį. Nebojant, kad pre
zidentas kalbos originalą specia
liai įteikė „Varpui”, buv. LKP 
gen. sekr. kalba dr. K. Griniui 
garbės nedaro, o daugeliui skai
tytojų sukels kai kurių 
abejonių.

Dr. K. Karvelis apžvelgė švie

patys, t.y. daktarai, išsireika
lauja Medicare mokėjimus, net 
ir tuo atveju, jei daktarai ir 
nesutinka su Medicare skirta 
gydimui suma. Daktaras 
reikalavimą mokėti Medicare 
įstaigai turi pristatyti laike 
metų, kitaip Medicare uždeda 
baudą.

K.: Kaip dažnai galima daryti 
„mammography”, kad „Medi
care” užmokėtų?

A: Medicare užmokės už 
krūtinės patikrinimus tuo atve
ju, jei tas bus daroma Medicare 
patvirtintos įstaigos ir bus daro
ma ne dažniau kaip dveji metai.

K.: Koks yra Medicare mokė
jimas už „hospice care” (nepa
gydoma liga sergančio ligonio 
priežiūrą)?

A.: Medicare Part A užmoka 
210 dienų už apmokamas Medi
care pripažintas išlaidas nepa
gydomam ligoniui. Reikalui 
esant, tas mokėjimo periodas 
gali būti pratęstas neribotam 
laikui.

K.: Aš esu 65 metų. Ar 
Medicare automatiškai yra ma
no pirminis draudimas?

A.: Nebūtinai. Jeigu jūs,

rusimi^^4*
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timo reikalus atkurtoje Lietuvo
je. Tenka pagirti autoriaus 
kruopštumą surenkant tiek 
daug statistinės medžiagos. Jis 
taip pat sumini ir visus 
vyriausybių įstatymus. Visa ši 
medžiaga ryškiai rodo, kad, vos 
paskelbus nepriklausomybę, bu
vo siekiama vėl atkurti tautinę 
mokyklą. Bet šios pastangos 
nebuvo įgyvendintos, nes vy
riausybė neskyrė šiam reikalui 
nei pakankamai pinigų, nei rei
kiamo dėmesio. Mokytojų atly
ginimai buvo nedideli, neužteko 
net kasdieniniam pragyveni
mui, nebuvo pakankamai tinka
mų vadovėlių ir pan. O be to, 
dar visus šiuos sunkumus papil
do savo straipsnyje A. Žemaity
tė. Ji rašo, kad 50 proc. moks
leivių rūko, o 80 proc. dvylikto
kų geria.

Kitame straipsnyje studijiniu 
tikslumų dr. K. Karvelis aprašo 
partizanų spaudą. Ši spauda 
partizaninių kovų metais buvo 
leidžiama ypatingai sunkiose 
sąlygose. Bet vis dėlto buvo 
išleista daugiau kaip 40 skir
tingais pavadinimais periodinių 
leidinių. Ir tai buvo šių istorinių 
kovų ginklas. Tai buvo partiza
nų atskirų dalinių susižinojimo 
priemonės. Ši spauda palaikė ir 
tautos kovingumą.

Šiame numeryje yra atspaus
dinta A. Zalatoriaus kalba,

būdamas 65 metų, ar jūsų su
tuoktinis, dar dirbate ir turite 
darbovietės draudimą, tai tada 
Medicare draudimas yra antri
nis draudimas.

K.: Kaip ilgai užtrunka Me
dicare Part B (daktarų) sąskaitų 
apmokėjimas?

A.: Pagal Medicare įstatymą, 
visos sąskaitos gautos paštu, 
turi būti apmokėtos po 28 dienų, 
sąskaitos gautos elektroniniu 
būdu — po 14 dienų.

Kai Medicare gauna sąskaitą, 
padaro jos mikrofilmą ir duoda 
eigos numerį. Visos sąskaitos 
yra įvedamos į kompiuterį per 
24 valandas. The Health Care 
Financing Administration yra 
išleidus įstatymą, kad sąskai
toms, gautoms elektroniniu bū
du, nebūtų apmokėtos anksčiau 
nei 14 dienų, o paštu — ne 
anksčiau, kaip 28 dienos nuo jų 
gavimo. Be to, prie to reikia 
pridėti dar 7 dienas pašto pa
tarnavimui.

Naudotasi „Medicare - Sočiai 
Security” informacija.

Birutė Podienė ir 
Birutė Jasaitienė

kurią jis pasakė Vilniuje 1989 
m., minint „Varpo” šimtmečio 

, sukaktį. Šioje kalboje jis išryš
kino visas priežastis, kodėl per 
50 metų bolševikai juodino V. 
Kudirką ir visais būdais stengė
si, kad jo raštai ir mintys nepa
siektų tautos, o ypač jaunosios 
kartos. Bet jis taip pat apgailes
tauja: „Turiu galvoje... kaltės 
atgailos jausmą ir sąžinės prie
kaištus dėl didžiulio įsiskolini
mo Kudirkai”.

Prof. A. Rosinas straipsnyje 
„Kalbos ugdymas Lietuvoje” 
labai teisingai aptaria mūsų 
kalbos taršą svetimžodžiais ir 
kitus kalbinius trūkumus. Kal
bos apsaugojimui ir jos Svarini
mui yra įsteigtos net kelios 
valdiškos institucijos. Tačiau jų 
pastangos iki šiol daug naudos 
nedavė. Gaila, kad autorius 
nenurodo šios nesėkmės 
priežasčių.

Seimo nary s, Demokratų par
tijos pirmininkas S. Pečeliūnas 
yra susirūpinęs, kad LDDP Sei
me piktnaudoja savo turimą 
daugumą, Lietuvos politiniame

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos Žiemos seminare, įvykusiame vasario 3-11 d. Zermatt, Švei
carijoje. Nuotraukoje — seminaro dalyviai, atvykę iŠ Lietuvos, Kanados, Italijos ir Amerikos, 
Matterhorn kalno papėdėje. Nuotr. dr Aro žliobos
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gyvenime pradedd ėzovietizaci- 
jos eigą. Be to, savo daugumą 
naudoja ne tik. valstybės valdy
mui, bet savo valią diktuoja
visoms kitoms Seimo frakci-*
joms. Jis daro labai liūdną 
išvadą: „Jei nesugebėsime paša
linti tokių tendencijų, atei
tyje galime tikėtis naujos 
katastrofos”.

Be to, dar yra du J. Daugėlos 
straipsniai, kurių viename pri
simenama kaip gelbėjantis nuo 
bolševikinio pavojaus, mes trau
kėmės į Vakarus. O kitame — 
aptariamas užsienio lietuvių ir 
Lietuvos politinių partijų 
santykis.

Kaip ir anksčiau taip ir šiame 
numeryje daug vietos skiriama 
įvairaus pobūdžio paskutinių 
lietuviškų leidinių aptarimui ir 
paminėjimui.

A. Šidlauskas kiek plačiau 
įvertina šiuo metu pradėtą leisti 
penkių tomų leidinį „Nenugalė
tos Lietuvos kančia”. Jau yra 
pasirodę du šio veikalo tomai. Jo 
nuomone: „Tai pirmas tokio po
būdžio leidinys Lietuvoje. Tokio 
iki šiol nebūta”. Pirmajame 
tome yra aprašyta antisovieti- 
nio pogrindžio veikla, o sekan
čiuose tomuose bus rašoma mū
sų tautos kančia ir aukos kovo
se už tautos išlaisvinimą. Vei
kale bus paskelbta ištisa eilė 
patikrintų dokumentų ir gyvųjų 
liudininkų prisiminimai. Ne
abejotinai, kad tai bus labai ver
tingas istorinis leidinys.

A. Kučys itin kritiškai įverti
na istoriko A. Eidinto „K. 
Griniaus” knygą. Šioje knygo
je istorikas daro eilę istorinių 
klaidų. Kažkodėl K. Grinių pri
stato kaip socialistinių pažiūrų 
asmenybę ir prikiša jam bedie

vystę. Tad iš viso šioje knygoje 
autorius nupiešia labai netei
singą ir gerokai iškraipytą di
džiojo varpininko portretą.

Yra dar paminėta ir plačiau 
aptarta eilė kitų leidinių. Taip 
pat prisimintas liaudininkų vei
kėjo L. Šmulkščio mirties penk
metis ir paskutiniu metu amži
nybėn iškeliavę B. Dundulis ir 
A. Masionis.

Iš N. Andrejevienės straipsnio 
sužinome, kad šiuo metu Lietu
vos mokyklose pradėjo veikti 
moksleivių varpininkų kudir- 
kaičių organizacija. Jau įvairio
se mokyklose yra susibūrę net 
18 šios naujos organizacijos bū
relių. Rengiamos studijinės 
stovyklos, leidžiamas jų laikraš
tis „Varpo gausmas”. Šią 
varpininkų srovės organizaciją 
visokeriopai remia A. Masionio 
stipendijų fondas Čikagoje. Fon
do pirmininkas yra „Varpo” 
redaktorius A. Kučys. Jį kudir- 
kaičiai išsirinko savo organiza
cijos garbės pirmininku.

Tad iš viso šio „Varpo” turi
nys yra įvairus ir spalvingas. 
Visi straipsniai rūpestingai pa
ruošti ir jaučiama stipri 
redaktoriaus ranka. Tad „Var
pas” turėtų susilaukti deramo 
mūsų dėmesio tiek šioje, tiek 
anoje Atlanto pusėje.

• Mokslininkė, archeologė, 
antropologė dr. Marija Gimbu
tienė gimė 1921 m. sausio 23 d., 
mirė 1994 m. JAV.

• Popiežius Jonas XXIII 
1415 m. sausio 17 d. panaikino 
kryžiuočių ordino teises į Lietu
vą.

LAISVĖS a .f ?09 
PANEVĖŽYS, LIETUVA 
TEL: (370) 54-306-75

I )



• r
KELIAS l

„NESVEIKATĄ”?
Lietuvos Medicinos biblio

tekai gresia pavojus prarasti 
savo pastatą. 1994 m. biblioteka 
šventė savo 50 m. jubiliejų. Bib
liotekai jau prieš metus pradėjo 
grėsti pavojus, galimybė dirbti pil
nu ciklu: bibliotekos pirmos pa
talpos buvo kito pastato rūsyje, 
tada prieš 3 metus gavo geres
nes patalpas Kaštonų gatvėje
Vilniaus miesto centre, o dabar čįkagoe lituanistinės mokyklos Vasario 16-tosios minėjimo vadovės, mokyto

jos - L. Tautkuvienė, J. Dovilienė ir H. Dainienė.
Nuotr. V. Žukausko

KODĖL ŠV. JUOZAPAS ĮRAŠYTAS 
KOVO 20? CLASSIFIED GUIDE

gresia pavojus, kad biblioteka 
bus perkeliama į buvusį fabriką
— į penktą aukštą, kur nėra 
kelto. Tuo tarpu, Kaštonų Nr. 7 
pastatas bus privatizuojamas. 
Galima įtarti, kad toks spren
dimas yra politiškai motyvuotas
— arba kokia ministerija nori 
perimti patalpas, o gal net par- 
duoti/išnomuoti, kad pardavėjai 
galėtų užsidirbti.

Lietuvos Medicinos biblioteka 
tarnauja Sveikatos ministeri
jai. Ji gauna literatūrą ir 
duomenis iš Pasaulio Sveika- 
tos-World Health Organization 
kaip „depository library”. Ji re
mia ir palaiko ryšius su Lietu
vos medicinos mokyklų biblio
tekom Kaune ir Vilniuje, bet 
taip pat remia Lietuvos ligo
ninių ir klinikų bibliotekas bei 
darbuotojus. Ji bendradarbiau
ja su JAV Medicinos biblioteka 
ir pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga, užtikrinant techno
logijos ateitį — video, CD-ROM 
ir Interneto projektų dėka. Bib
liotekos vedėja Salvinija Ko- 
čienė dalyvavo tarptautinėje 
bibliotekų konferencijoje IFLA 
(International Federation of
Library Associations) Havanoje
1994 m. rugp. mėn. ir tikisi ats
tovauti Lietuvos Medicinos bib
liotekai tarptautiniame medici
nos bibliotekininkų suvažiavi
me š.m. gegužės mėn. Washing- 
ton, D.C.

Biblioteka šventė savo 50 m. 
jubiliejų su ex libris paroda, 
dalyvaujant menininkams iš 
kitų kraštų. Biblioteka buvo 
plačiai aprašyta Lietuvos spau
doje. Ja naudojasi Lietuvos me
dikai ir seserys, kurie negalėtų 
kitaip prieiti prie pasaulinės 
medicininės spaudos — per 
brangu. Atviros Lietuvos fondas 
ir kitos bibliotekos bei gydyto
jai užsako brangius žurnalus ir 
tokiu būdu Lietuvos Medicinos 
biblioteka gali išlaikyti savo 
prenumeratas.

Pastato praradimo reikalas 
šiuo metu „diskutuojamas” Lie
tuvos teismuose, ieškoma kitų 
išeičių. Ar tokie reikalai sveiki 
pačiai bibliotekai, bibliotekos 
fondams (kaip Lietuvoje vadina 
pačias knygas ir žurnalus), bib
liotekos tarnautojams ir biblio
tekos vartotojams? Teigčiau, 
kad ne.

Kovo 15 d. medicinos biblio
tekininkų tarptautiniame elek
troniniame tinkle MEDLIB-L 
pasirodė žinutė iš italės biblio
tekininkės, kad Lietuvos Medi
cinos bibliotekai reikia pagal
bos. Dr. Deonilla Pizzi yra Eu
ropos medicinos bibliotekininkų 
sąjungos vicepirmininkė (Euro- 
pean Association for Health In
formation and Libraries). Ji 
prašė, kad medicinos biblio
tekininkai rašytų Lietuvos 
valdžios pareigūnams (A. Bra
zauskui, A. Šleževičiui, Č. Jur
šėnui, A. Vinkui) šiuo reikalu. 
Dr. Pizzi taip pat prašo siųsti 
paramos laiškus Medicinos Bib
liotekos direktorei Salvinijai 
Kočienei ir pasiūlymus apie pa
saulinius standartus valstybi
nėms bibliotekoms. *

Pagal dr. Pizzi, Norvegijos, 
Danijos ir Italijos biblio
tekininkai jau pradėjo reaguoti 
į ši labai nesuprantamą Lietu
vos valdžios nutarimą. Būtų 
gera, jei lietuviai bibliote
kininkai, gydytojai ir kiti taip 
pat reaguotų į šį prašymą.

(Lietuvos Medicinos bibilio- 
tekos adresas: Kaštonų 7, Vil
nius).

Ramunė Kubiliūtė

KIEK LIETUVIŲ 
KARALIAUČIAUS KRAŠTE

Oficialiai teigiama, kad Kara- 
liaučiavskrašte gyvena 19,000 
lietuvių, bet gali būti kur kas 
daugiau. Daugiausia jų susibū
rę Karaliaučiaus srities ir Lie
tuvos Respublikos pasienio di
desniuose miestuose ir mieste
liuose: Tilžėje (Sovietske), Ra
gainėje (Nemane), Gumbinėje 
(Nesterove), Eitkūnuose (Černy- 
ševe). Kuo gilyn į sritį, tuo 
lietuvių mažiau.

Norint palaikyti lietuvybę rei
kia, kad vaikai nuo mažens nuo
latos girdėtų šnekant lietuviš
kai, patys tos kalbos mokytųsi. 
Vadinasi, reikia lietuviškų dar
želių, pradinių, sekmadieninių 
mokyklų. Srities švietimo ir 
mokslo komiteto duomenimis, 
dabar lietuvių kalbos mokosi 
per 300 vaikų ir suaugusiųjų. 
Dirba per 20 pedagogų, dalis jų 
atvyko iš Lietuvos, dalis — 
vietiniai.

Lietuviški židiniai rusena Til
žėje (penkių vaikų lietuviška 
grupė darželyje „Zolotoj petu- 
šok”). Ragainės 2-ojoje vidurinė
je mokykloje veikia keturios 
pradinės klasės, yra 11 mo
kinių. Aukštesniųjų klasių 35 
moksleiviai (daugiausia rusai) 
lanko lietuvių kalbos fakultaty
vą (mokytoja Janina Matusevi- 
čienė). Atsirado reali galimybė 
nuo 1995/1996 mokslo metų mo
kyti lietuvių kalbos ne tik šio
je, bet ir Timiriazevo vidurinėje 
mokykloje. Kitose vietose stei
giami ar jau įsteigti lietuvių 
kalbos būreliai, fakultatyvai.

Įsrutis (Černiachovskas) nuo 
Lietuvos nutolęs tik 60 km, bet

čia lietuviškai kalbant išgirsi 
rečiau negu Tilžėje ar Ragainė
je. Aukštosios pedagoginės mo
kyklos direktorius Aleksas Bud
nikas (jis ir Įsručio lietuvių 
kultūros bendrijos pirmininkas) 
papasakojo, kad jo vadovauja
moje mokykloje anksčiau moky
davosi po 30-40 Lietuvos Respu
blikos moksleivių iš Vilkaviš
kio, Šakių, kitų rajonų. Dabar 
tesimoko vos keturi. Kodėl? 
Abejojama, ar Lietuvoje galios 
čia išduotas mokslo pažymė
jimas.

Ši mokykla galėtų rengti pra
dinių klasių mokytojus vieti
nėms lietuviškoms mokykloms 
— iki pat Karaliaučiaus. Tada 
nebūtų tokia aktuali atvykstan
čiųjų apgyvendinimo problema. 
Pasak A. Budniko, nūo kovo 
mėnesio mokykloje galėtų veik
ti lietuvių kalbos ir kultūros 
fakultatyvas. Norinčių mokytis 
jau yra per 30, atsirastų ir 
daugiau. Reikia fakultatyvo 
vadovo.

Mokykloje iš viso mokosi 
1,100 studentų, dirba 120 dės
tytojų. Aukštoji pedagoginė 
mokykla palaiko glaudžius ry
šius su Hanoverio (Vokietija) 
aukštąja pedagogine mokykla, 
Lenkijos tokio pat profilio 
mokyklomis.

Černiachovsko (Įsručio) kny
gos namai netrukus gaus labai 
reikalingą lietuvių grožinės 
literatūros knygų siuntą. Jau 
dabar surinkta ar nupirkta per 
300 egz. vaikiškų knygelių, 
klasikos kūrinių.

(LA, 02.03)

Gavome skambinimų su klau
simais, kodėl Šv. Juozapo šven
tė pažymėta kovo 20 d. tiek 
„Draugo” kalendoriuje, tiek ir 
pirmame puslapyje. Juk nuo 
amžių Šv. Juozapas švenčiamas 
kovo 19 dieną. Šv. Juozapo šven
tės tradicinė data iš tiesų nėra 
pasikeitusi nei Bažnyčios litur
giniame kalendoriuje, nei 
„Draugo” kalendoriuje. Tik šį
met Bažnyčios liturginiame ka
lendoriuje (kurio šventės pažy
mimos kiekvienos datos „Drau
go” kalendoriuje viršutinėje 
eilutėje) yra nukelta į kovo 20 
d. O tai dėl to, kad tą pačią 
dieną supuolė dvi lygiai svar
bios šventės, tad vieną reikėjo 
švęsti diena vėliau.

Bažnyčia šventes skirsto 
pagal svarbą: „iškilmėmis” yra 
vadinami visi Advento, Ga
vėnios ir Velykų laiko sekma
dieniai, Pelenų diena, Vėlinės, 
Didysis Ketvirtadienis, Penkta
dienis ir Šeštadienis ir kai ku
rios didžiosios šventės, tokiomis 
pažymėtos Bažnyčios litur
giniame kalendoriuje. Po jų dar 
yra „šventės” (jų tarpe eiliniai 
metų sekmadieniai, Didžiosios 
savaitės pirmadienis, antra
dienis ir trečiadienis), kurios 
turi pirmenybę, jei tą dieną 
pasitaiko vadinamosios „pami
nėjimo” rango šventės, pvz.,

daugelio visuotinio Bažnyčios 
kalendoriaus šventųjų šventės. 
Tad, kai jos pasitaiko sekmadie
niais, „paminėjimo” rango šven
tųjų šventės liturginiame kalen
doriuje praleidžiamos. Žinoma, 
žmonės vis tiek švenčia savo 
vardines, nors jos ir sekmadie
nį pasitaiko, todėl „Draugo” 
kalendoriaus datų skyrelio apa
čioje yra įrašomos tradicinės 
vardinės, nepaisant, ar jos šven
čiamos liturginiame kalen
doriuje, ar ne.

Liturginiame kalendoriuje Šv. 
Juozapo šventė (kovo 19 d.) yra 
to paties rango (t.y. „iškilmės”) 
kaip ir Gavėnios sekmadieniai, 
taigi abi privalomos švęsti. Tad, 
kai dvi tokios šventės pasitaiko 
tą pačią dieną, viena jų nuke
liama į artimiausią datą, kad 
nebūtų praleista. Todėl šįmet ne 
per klaidą Šv. Juozapo šventė 
Bažnyčios liturginiame ka
lendoriuje pažymėta švęsti 
pirmadienį, kovo 20 d., nors 
„Draugo” kalendoriuje tra
dicinių vardinių sąraše ji lieka 
kovo 19 dieną. Ateinančiais 
metais kovo 19-oji bus pirma
dienį, tad tuomet vėl sutaps tra
dicinė šios šventės diena tiek 
liturginiame kalendoriuje, tiek 
ir pagal tradicinę šios šventės 
dieną.

Aldona Zailskaitė

REAL ĖST ATE REAL ESTATE

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1995

Skrydis Į Vilnių
Iš

Bal. 1 - 
gog. 31

Biri 1 - 
rugp. 31

Chicago $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York 630 740 B
San Francisco 900 1,025
Tampa 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų. 
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra jau paruošta. 
Kreipkitės. Prisiusime. Grupių organizatoriams teikiamos 
specialios nuolaidos.

VYTIS TRAVEL 
40-24—235 St.

Douglaston N Y 11363 
Tel. 718-423-6161; 1-800-77-VYTIS 

FAX 718-423-3979

Bake foi

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
B us.: 312-S65-6100, ras.: 312-778-3971

ACCCNT REALTY,
5265 VVest 95th Street’ 1 

Čak Lawn, Illinpis 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.

Vilniuje, Architektų gatvėje, pigiai
parduodamas gražus 4 kambarių 
butas; 2 balkonai, telefonas. Virtuvė 
apstatyta švediškais baltais. Skambnti;
8-9 vai. vakaro tol. 813-367-3958.

FOR SALE

Tautinėse Lietuvių kapinėse,
Justice, IL parduodu vieną sklypą su 
paminklu ir privilegija įrašyti į jį vardus.

Kreiptis tai. 708-923-0336

MISCELLANEOUS

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

DEKORAVIMAS
Skambinti Vytui: 312-523-7289, pager 
312-289-5287

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

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 
7922 S. Pulaski Rd. 

* ’ 4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. |kainąyiiųąs,veltui.

FOR RENT

Išnuomojamas S kamb. 2 mleg.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 8425 į 
mėn. + 1 mėn. „socurtty dap” ir 
„leasa”. Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

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

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

Tai. 708-863-4926

HELP VVANTED

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

KAVINE
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

10%—2O°/o—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi VVest 95th Street 

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

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. S kam-, 
binti Sigitui: 312-797-1929. r

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 
737-5168

VELYKINĖ DOVANA
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms Ir draugams LIETUVOJE, rūkytos 
kiaulienos mėtos produktų rinkinį.

15A-15 kg. $95.00 13A-13 kg. $80.00 10A—10 kg. $65.00
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.

15 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 į namus laikotarpyje dviejų savaičių nuo užsakytos datos, čekius 
rašyti: DS ENOINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax*u arba paštu.

D8 INOINBERINO, INC 
12421 Archer Avenue 
Lsmont, IL 60439

Tel.: 709-287-2034 
Pax: 706-267-8982

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1466

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai Ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinstsi. Keramikos 
plytelės. Karėto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS TOS-ėM-MėO

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 706-636-5347

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. su s įkalbės i t 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

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

Pradinė alga $8 į vai.; bOtinr
turėti darbo leidimą (work p' 

mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 

Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

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

Tai. 312-237-0076

RENATA’S
EMPLOYMENT AGENCY

offers domestic jobs, housekeepers, 
babysitters, for English speaking 
women. Good pay. Call and leave 
message, tai. 312-28S-72S7

GENERAL AUTOMOTIVE
R A R reikalinga; pilnas laikas ,,Benefits" 
Turi būt patyrę Siame darbe, turėti įrankius ir 
susikalbėti angliėkai Darbovietė miesto 
pietvakariuose Kreiptis:

T.R.8. 70E-34S-200S

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Caro
Employment Agancy 

Tol. 312-736-7900

f
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 

Informacijos Skyrius
Algirdas-Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 

tel. 703)471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
LIETUVOSIŠ

PRIVATIZAVIMO | 
KOMISIJA NUOSTATŲ

NEKEIČIA

Seimo Ekonominių nusikal
timų tyrimo komisija dėl Kė
dainių chemijos gamyklos priva
tizavimo rekomendavo premje
rui atleisti iš pareigų Centrinės 
privatizavimo komisjos (CPK) 
pirmininką Kęstuti Bara
nauską. Po šio pasiūlymo K. Ba
ranauskas pats buvo pareiškęs, 
jog atsistatydina. Pokalbyje su 
„Lito” žurnalistu CPK pir
mininkas savo pareiškimą apie 
atsistatydinimą pavadino tik 
susierzinimu.

Centrinė privatizavimo komi
sija savo posėdyje dar kartą 
išnagrinėjusi Kėdainių chemijos 
gamyklos privatizavimo eigą, 
nerado jokių priežasčių, dėl 
kurių reiktų keisti sprendimą ir 
bendrovę „Minta ir partneriai” 
pripažinti konkurso laimėtoja.

Seimo sprendimą atidėti įmo
nės privatizavimą iki 2000 metų 
K. Baranauskas vadina netei
sėtu. Pasak jo, Seimas vado
vaujasi emocijomis. Įmonė 
parduota, tai — įvykęs faktas, o 
Seimas atgaline data nuspren
džia priešingai.

LOŠIMO NAMAI 
POGRINDYJE

Praėjusių metų pradžioje Sei
mas pakeitė Įmonių įstatymą ir 
uždraudė steigti ir laikyti 
lošimo narrtus bei organizuoti 
azartinius lošimus. Rinkoje 
susiklostė keista padėtis. Trijų 
rūšių azartiniai lošimai eg
zistuoja legaliai (piniginė 
skaitmeninė ir piniginė mo
mentinė loterija, „Bingo”), 
kiti priversti slėptis pogrindyje 
(ruletė, „Black jack”, kaip rašo 
„Verslo žiniose”, Vilius Šimkus, 
jis neseniai pagal skelbimą laik
raštyje dalyvavo konkurse 
Vilniaus „Erfurto” naktiniame 
bare, kur buvo atrenkami kan
didatai dirbti lošimo namuose. 
Konkursas — 20 žmonių 
į vietą. Tapęs kandidatu, 
žurnalistas „Erfurte” mokėsi 
krupje meno. „Trejetą savaičių 
pasisukiojus tarp rimtų vyrų, 
pavyko sužinoti, kad be „Erfur
to”, sostinėje veikia dar bent 
trys pogrindiniai lošimo namai.
Vilniaus vyriausiojo policijos 

komisaro nuomone, tokių nele
galių lošimo namų yra kur kas 
daugiau, tačiau jų veiklą, kaip 
ir prostituciją, įrodyti yra labai 
sunku.

„Įstatymas, draudžiantis azar
tinius lošimus, daro Lietuvą 
nepatrauklią užsieniečiams”,

tvirtina Vytautas Zimnickas, 
Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas. Jo nuomone, 
valstybė vien už lošimo namų 
licencijas kasmet uždirbtų po 
keliolika milijonų litų. Pinigų 
būtų galima gauti ir iš pelno 
mokesčio, užsieniečių inves
ticijų ir turistų. Tačiau Seime 
yra ir kitaip galvojančių. 
Arimantas Raškinis, vienas iš 
įstatymo pataisos, drau
džiančios azartinius lošimus, 
iniciatorių, tvirtina, kad lošimo 
namai nereikalingi, šalia jų 
visada klesti prostitucija ir kiti 
nusikaltimai. Jo nuomone, jeigu 
policija dirbtų geriau, pogrin
dinių lošimo namų Lietuvoje ne
liktų.

NORI LIETUVIŠKO 
TRAKTORIAUS

Dar LTSR Aukščiausiojoje ta
ryboje palaiminto lietuviško 
traktoriaus idėja iki šiol „nepra
sikala iš kiaušinio” ir tik priva
ti iniciatyva neleidžia jai mirti, 
rašoma „Verslo žiniose”. Akci
nėje bendrovėje „Gamega” 
sukonstruoto lietuviško trakto
riaus „Garliava” gamyba jau 
stoja. Per 3.5 metų pagaminta 
100 traktorių. Šiemet užsakyti 
dar du. „Gamegos” direktoriaus 
Algimanto Totilo žodžiais, pa
gaminti daugiau kaip 10 trak
torių nebeįmanoma, nes bai
giasi šarvuočių mazgų rezervas. 
Daugelį detalių firma pirko 
prieš 4 metus iš rusų karinės 
technikos remonto dalinio. 
Dabar pirkti tuos mazgus — 
brangu, nepelninga per mėnesį 
gaminti 2-3 traktorius.

Beje, „Garliavos” traktoriaus 
lietuviškos dalys — tik skardos, 
svirtelės, šalutės, rėmas ir kiti 
niekučiai. „Garliava” buvo iš
bandyta Domeikavos žemės 
ūkio technikos bandymų stotyje. 
Lietuviškas traktorius pigesnis 
už panašaus galingumo (60 ark
lio jėgų) lenkiškus, suomiškus ir 
vokiškus traktorius, tačiau 
brangesnis už pagamintuosius 
Rusijoje ir Baltarusijoje. Lietu
vos žemės ūkio technikos prez. 
Andrejus Jakas įsitikinęs, kad 
geriau apsimoka įsivežti 
rusiškus traktorius. Praktiškai
nutraukusi „Garliavų” surin
kimą, „Gamega” dabar bando 
tartis su viena lenkų gamykla.

Tuo tarpu uždaroji akcinė 
bendrovė „Julika” pasišovė 
gaminti tikrai lietuvišką trak
torių — net 80 proc. jo dalių bus 
gaminama Lietuvos įmonėse. 
Traktoriai turėtų kainuoti 
12-15,000 litų. Įgyvendinusi 
savo projektą, po 5 metų

„Julika” turėtų gaminti 10,000 
traktorių per metus. Bendrovės 
vadovas Kerbelis įsitikinęs, kad 
jų lietuviškas traktorius nu
rungs rusiškus. Be to, „Julika 
sutinka mainais traktorius ati
duoti žemdirbiams už grūdus 
bei galvijus.

BANKŲ „AUKSO 
AMŽIUS” 1

Kovo 2 d. „Vilniaus bankas” 
šventė 5-tąsias veiklos metines. 
Banko įstatinis kapitalas — 25 
mil. litų. Komentuodamas 
„Lietuvos rytui” bankinin
kystės sąlygas Lietuvoje, „Vil
niaus banko” valdytojas Julius 
Niedvaras pažymėjo, kad per 
pastaruosius dvejus metus į 
bankus pradėta žiūrėti ne kaip 
į priešus, o kaip į finansinės sis
temos šalyje kūrėjus. Išskirtinis 
„Vilniaus banko” bruožas — 
aktyvi veikla tarptautinių fi
nansinių ryšių rinkoje. Jis turi 
daugiausia kredito linijų iš 
užsienio bankų. Korespondenti
nius ryšius bankas palaiko su 
250 pasaulio bankų, šiais 
metais dalyvauja Pasaulio 
banko ir PHARE programos 
finansuojamame projekte, kuris 
numato analogiško banko paieš
kas Vakarų Europoje.

„Vilniaus banko” pafctneriu 
ruošiasi tapti Nyderlandų 
bankas — ABN-AMRO. Šio pro
jekto vertė — 1 mil. dolerių. 
Banko valdytojas J. Niedvaras 
paaiškino, kad panašaus profilio 
banko darbuotojai dvejus metus 
dirbs „Vilniaus banke” pagal 
dvi programas — vadovų ir 
departamentų. Pagrindinės šių 
programų kryptys — ilgalaikė 
strategija ir planavimas, kredi
tavimo politika, banko vidaus 
auditas, apskaita ir darbas su' 
vertybiniais popieriais.

Kai kurie šalies bankininkai 
teigia, jog Lietuvos bankų 
„aukso amžius” jau praėjo, kai 
dėl didelės infliacijos jie nieko 
nemokėjo indėlininkams. J. 
Niedvaro nuomone, šiuo metu 
bankams atsiranda galimybių 
vystyti naujas bankininkystės 
kryptis — išperkamąją nuomą, 
faktoringą. Tam, kad šios sritys 
būtų išjudintos, reikia 4-5 metų. 
Bankininko nuomone, norma
liame banke tik apie 50 proc. 
pajamų gaunama iš kreditų 
palūkanų, kitos pajamos — tai 
lėšos, gaunamos aptarnaujant 
klientus.

„RŪTĄ” SUSIGRĄŽINA 
SAVININKAI

Saldainių fabriką „Rūta”
Šiauliuose 1913 m. įkūrė An
tanas Gricevičius. 1921 m. fab
rikas apdovanotas pirmaisiais 
dviem aukso medaliais. Aukso 
medalį pelnė ir pirmoje Lietuvos 
žemėje ūkio parodoje Kaune 
1922 m. 1937 m. „Rūtos” sal
dainiai pirmą kartą buvo išsiųs
ti į tarptautinę parodą JAV. 
1941 m. birželio 14 d. A. Gricevi- 
čiaus šeima buvo ištremta, 
fabrikas — nacionalizuotas.

Dabar buvę fabriko savinin
kai — „Rūtos” paveldėtojas, įkū
rėjo sūnus Antanas Gricevičius 
— susigrąžino fabriką savo nuo
savybėn, nors nuosavybės byla 
dar nebaigta. Nors fabrikas ir 
buvo grąžintas, tačiau iki galo 
reikalas neišspręstas. Įmonės 
atidavimas užtruko pustrečių 
metų, šiuo metu dar bylinė
jamasi, nes susikirto savininkų, 
valstybinės įmonės ir žemės 
ūkio ministerijos interesai, dėl 
buvusios valstybinės įmonės 
skolų biudžetui. Natūralu, kad 
savininkai nenori mokėti buvu
sios valstybinės įmonės skolų. 
Dėl jų fabriko turtas areštuotas.

Tačiau „Rūta” dirba) Šiuo 
metu per savaitę pagaminama 
nuo 12.5 iki 19 tonų 50 rūšių 
saldainių. Savininkai apgailes
tauja, kad nebegaminama čia, 
kaip tarpukaryje, karamelė, 
šokoladas. Todėl jie planuoja 
ateityje pastatyti naują gamy
bos cechą.

Rima Jakutytė

Dalia Jakienė, (dešinėje), LF atstovė Philadelphįjoje, įteikia paramos čekį 
Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos vedėjai Brigitai Kazinskienei Vasario 
16-tosios minėjime, vykusiame A.m. kovo 12 d.

PADĖKA
. A.tA.

JUOZAS STASIULIS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Brolis mirė 1995 

m. vasario 24 d. ir buvo palaidotas vasario 27 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių, kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, šv. Mišias, palydėjimą į Amžiną Poilsio 
vietą ir maldas kapinėse.

Taip pat dėkojame kun. V. Mikolaičiui lankiusiam velionį 
ligoninėje ir pasimeldusiam už jį koplyčioje.

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, pareišku- 
siems užuojautas žodžiu ar raštu, taip pat ir už gėles velioniui.

Dėkojame sol. Danai Stankaitytei už gražias giesmes 
bažnyčioje.

Didžiausią padėką reiškiame karsto nešėjams, paskutinį 
kartą pasitarnavusiems mūsų brangiam Vyrui, Tėvui, 
Seneliui ir Broliui.

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui ir 
sūnui už malonų patarnavimą.A ’ "> X* ' • Mt g •

Liūdinti žmona, duktė, sūnūs, sesuo, brolis, brolienė 
ir jų šeimos, bei kiti giminės.

:>n A.tA.
KAZIMIERUI VAIČIUI 

VAIČIAKAUSKUI• 'į t t • •
'mirus, Žmoną STEFANIJĄ, sūnus — RAMOJŲ su 
šeima, VAIDOTĄ su žmona ir visus jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. ,

Nidos Ap. gyventojai

A.tA.
PAULIUI A. MAČIUIKAI

♦Tragiškai žuvus, tėvus GRAŽINĄ ir BENIŲ, seserį 
LAURĄ, brolį JONĄ ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Roma Vyšnia
Audronė ir Phillip Sauer su šeima

• I

Kovo VienuoliktosioR minėjme Jaunimo centre (kovo 12 d.) iš kairės: Šaulių 
sąjungos tremtyje pirm. Mykolas Abarius ir šventės prelegentas Valdas 
Adamkus.

Nuotr. Jono Tamulaičio

A.tA.
KAZIUI VAIČIUI

- t - ■ ■ ■

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų RAMOJŲ ir kitus 
šeimos narius.

„Metmenų" žurnalo kolektyvas

; i i '
A.tA.

PRANUTEI IVANAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos brolį JURGĮ 
JANUŠAITĮ bei jo šeimą ir velionės dukrą ELENĄ 
ir sūnų ALBERTĄ.

Ona Idzelienė Liubinskienė

Tragiškai žuvus
, »: ...

A. t .A.
PAULIUI MAČIUIKAI

t J

tragiškai žuvus, tėvus GRAŽINĄ ir BENIŲ, seserį 
bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

* Santaros-Šviesos Federacija

•b
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PADĖKA
A.tA.

PRANUTĖ JANUŠAUSKAITĖ 
IVANAUSKIENĖ

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė, išgyvenusi didįjį 
žemišką skausmą, Viešpaties buvo pašaukta į Amžinuosius 
Namus, į kuriuos Ji visą gyvenimą šventai tikėjo, 1995 m. 
vasario mėn. 26 d., Čikagoje, ir kovo 1 d. buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo mylimo vyro a.a. 
Kazimiero.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė Jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo Ją į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui Velionę 
lankiusiam per porą metų Jos sunkios ligos metu namuose 
ir kas pirmą mėnesio penktadienį Ją aprūpinusiam Šv. 
Komunija.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui, kun. Antanui Zakarauskui, 
kun. Vito Mikolaičiui, ligoninės kapelionui kun. Pranui Kelp- 
šui, tėvui Jonui Kidykui, SJ, už atsilankymą i šermenis 
koplyčioje, už rožinio ir kitas maldas ir už atnašautas 
iškilmingas šv. Mišias už Velionės sielą laidojimo dieną Šv. 
M. Marijos Gimimo šventovėje.

Taip pat ačiū kun. Vito Mikolaičiui už pasakytą jautrų, 
a.a. Velionės prasmingą gyvenimo kelią nušviečiantį 
pamokslą Šv. Mišių metu, palydėjimą į Amžino Poilsio vietą 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir maldas prie kapo.

Dėkojame visiems už nuostabiai gražias ir gausias gėles.
Dėkojame Putnamo seselėms, seselėms kazimierietėms, 

pranciškietėms, Tretininkių draugijai ir visoms katalikiškoms 
organizacijoms, jų narėms už gausų dalyvavimą šermenyse, 
bažnyčioje, palydėjimą į kapines, už gausias šv. Mišias ir 
maldas.

Dėkojame Putnamo seselių vardu atsisveikinusiai V. 
Čepaitienei, Lietuvos Dukterų vardu atsisveikinusiai pirm. 
Marijai Noreikienei už jautrias, savo Sesės a.a. Pranutės 
kilnius darbus žemiškoje kelionėje vertinančias Dievui ir 
žmonėms, kalbas.

Dėkojame lietuvių didžiųjų organizacijų pirmininkams, 
nariams, žurnalistams dalyvavusiems atsisveikinime, pamal
dose ir kapinėse.

Dėkojame operos sol. Danutei Stankaitytei už gražias gies
mes bažnyčioje ir muz. Ričardui Šokui už vargonų palydą.

Dėkojame visiems mūsų Brangiesiems už taip gausų daly
vavimą šermenyse, bažnyčioje ir palydėjmą į kapines.

Ypatingą nuoširdžią padėką reiškiame visiems, 
pareiškusiems mums skausmo valandose gilias užuojautas žo
džiu, telefonu, laiškais ir spaudoje.

Išskirtina, nuoširdžiausia padėka Jums, brangūs Daytona 
Beach tėvynainiai: Lietuvių klubo valdybai, Lietuvių 
Bendruomenės apyl. valdybai, choro „Sietyno” vadovui ir na
riams, ALTS-gos skyriaus valdybai ir nariams ir visiems mūsų 
bičiuliams ir bičiulėms, jautriai mus užjautusiems skausmo 
dienose ir lengvinusiems mūsų išgyvenimus.

Dėkojame a.a. Velionės vaikaičiams ir dukraitėms 
paskutinį kartą mylimą Močiutę nešusiems į Amžinojo Poilsio 
vietą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir sūnui 
už malonų paskutinį patarnavimą.

Labai atsiprašome, kad neturime galimybės Jums, bran
gieji, kiekvienam asmeniškai padėkti.

Mūsų mylimieji, niekada nepamiršime Jūsų nuoširdumo, 
prisidėjusio prie mūsų skausmo palengvino liūdesio dienose.

Tegul Dievulis Jums visiems už Jūsų nuoširdumą atlygina 
gausiomis malonėmis.

Su meile ir dėkingumu Jums
liūdintys: dukra Elena Aleknienė, sūnus Albertas, 

brolis Jurgis Janušaitis su šeimomis.

1

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS 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. SOUTHWEST HIGHWĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Vyresniųjų lietuvių centre,

„Seklyčioje”, kovo 29 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, ruošiama 
religinės muzikos popietė: bus 
rodoma Lietuvos Vyčių choro 
paruošta vaizdajuostė „Septyni 
Kristaus žodžiai” su solistais 
Dalia Eidukaite-Fanneli, Ed
vardu Zelniu, Algirdu Braziu ir 
orkestru, diriguojant Faustui 
Stroliai. Po to bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. 
Atvykite!

Sula — pavasario gyvybės 
kraujas... Amerikoje yra tra
dicija, kad iš klevų leidžiama 
sula ir gaminamas sirupas. 

" Toks klevinio sirupo festivalis 
ruošiamas šeštadienį ir sekma
dienį (kovo 25-26 d.), nuo 10 vai. 
r. iki 4 vai. p.p., North Park 
Village Nature Center, 5801 N. 
Pulaski Rd., Chicago. Ruošia 
Chicago’s Department of 
Environment. Bus galima 
pamatyti didžiuosius klevus, 
sulos leidimo procedūrą, 
virinimą didžiuliuose katiluose 
atvirame ore, o po to paraguti 
šviežio sirupo. Tai nebloga 
pramoga visai šeimai.

Prel. Jonas Kučingis, Los
Angeles, CA, kaip jau daug 
kartų praeityje, parėmė „Drau
go” koncertą, įvyksiantį balan
džio 2 d. Jaunimo centre, 100 
dol., kad jo sveikinimas būtų 
įdėtas į koncerto programinį 
leidinėlį. Ačiū!

„Lituanica” futbolo klubo 
narių ir rėmėjų susirinkime, 
kovo 19 d. vykusiame Lietuvių 
centre, Lemonte, buvo perrinkta 
klubo valdyba, išrenkant dar 
vieną asmenį vietoje pernai 
mirusio ilgamečio klubo darbuo
tojo a.a. Jono Juškos. Valdybą 
sudaro: Alberto Glavinskas, 
Gediminas Bielskus, Leonas Ju- 
raitis, Bronius Mikėnas, 
Vytautas Juodišius, Jonas Zak- 
sas, Edvardas Šulaitis ir Jonas 
Žukauskas.

Arimantas Račkauskas,
Kauno miesto meras, atvyksta 
vienos dienos vizitui ir antra
dienį, kovo 28 d., 7 vai. vak., 
ruošiamas jo susitikimas su 
lietuviška visuomene Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 
Svečias žada kalbėti, „kaip dar 
niekas iki šiol nėra kalbėjęs”, 
todėl verta jo pasiklausyti.

Šv. Mišios už a.a. Aleksand
rą Likanderienę bus auko
jamos Jėzuitų koplyčioje kovo 
26 d., sekmadienį, 9 vai. ryte. 
Jos užprašytos Lietuvių Moterų 
klubų federacijos Čikagoje 
valdybos. Visos LMKF Čikagos 
klubo narės ir a.a. Aleksandros 
artimieji bei pažįstami kviečia
mi pamaldose dalyvauti.

The Augie J. Altar Scholar-
ship — stipendija kasmet ski
riama lietuvių kilmės jaunuo
liui, besiruošiančiam studijuo
ti farmaciją, veterinariją, 
zoologiją, tapti gydytoju, gailes
tingąja seserimi ir pan. Informa
cija dėl stipendijų teikiama ra
šant: The Augie J. Altar Scho- 
larship, c/o 7115 W. 91st St., 
Bridgeview, IL 60455-2048. 
Anketos turi būti nusiųstos 
stipendijų fondui iki š.m. 
gegužės 31 d. Anketas taip pat 
galima gauti minėtu adresu.

Sol. Jonas Vaznelis atliks
Basilio ariją iš operos „Sevilijos 
kirpėjas” metiniame „Draugo” 
koncerte balandžio 2 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Jau seniai girdėjome šį 
savo pamėgtą solistą scenoje 
dainuojant, todėl bus gera pro
ga jį vėl išgirsti ir pasidžiaugti. 
Paskubėkite įsigyti bilietus 
dienraščio administracijoje ir 
„Seklyčioje”.

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-666-2550.

(sk)
x l DAINAVOS ansamblio 

50 m. sukakties banketą sta
lus rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 708-423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl Mar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 631h Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą

Dana Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis ir Lietuvių Operos 
vyrų choras sekmadienį, balan
džio 2 d., 3 vai. po pietų, turi 
susitikimą „Prie vienuolyno 
durų”. Iš tikrųjų tai ištrauka iš 
Verdi operos „Likimo galia”, 
kurią jie atliks „Draugo” kon
certe. Kviečiame ir Jus į tą 
susitikimą!

Religinės muzikos koncer
tas ruošiamas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje ba
landžio 9 d., 3 vai. po pietų. Tai 
jau tradicinis sielos pakilimo ža
dintojas, atliekamas šios parapi
jos choro Verbų sekmadienį. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
koncerte dalyvauti, nes ši 
parapija labai reikalinga pa
ramos.

x A.a. Liudos Raubienės 
atminimui, Marija Kušlikienė 
paaukojo $100 „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui. 
„Saulutė” nuoširdžiai dėkoja už 
auką ir reiškia užuojautą a.a. 
Liudos Raubienės artimiesiems.

(sk)
Lietuvos jaunių futbolo ko

manda, pakeliui į tarptautinį 
turnyrą Texas valstijoje, kelias 
dienas viešės Čikagoje. Į Čika
gą atvyks balandžio 4 d. ir 
išvyks bal. 7 d. rytą. Čikagoje su 
svečiais iš Lietuvos numatomos 
kelios draugiškos rungtynės, 
vienos jų turėtų būti su gera 
amerikiečių komanda. Lietuviš
koji visuomenė, ypač sporto en
tuziastai, kviečiami prisidėti 
prie jaunųjų futbolininkų ap
nakvinimo. Galintieji juos pri
imti, prašomi skambinti Jonui 
Žukauskui, tel. 708-579-3379.

Rima Polikaitytė ir dr. Audrius Polikaitis atlieka skaitymus iš dr. Dalios 
Kučėnienės knygos „Žemaitė Amerikoje”, vasario 19 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje.

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

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

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

(sk)

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(sk)
x Kviečiame visus į smuiki

ninko R. Katiliaus koncertą, 
kuris bus Lietuvių Dailės Mu
ziejuje, Lemonte penktadienį, 
kovo 31 d. 7:30 v.v. Akompa
nuoja L. Dorfmanas. Bilietai 
muziejuje arba 1-708-257-2034. 
Gera žinia — muziejuje naujas 
fortepijonas.

(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. 
312-436-7772.

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(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 Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)
x Pranešimasl Optical 

Studio, 2620 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-778-6766 
užsidaro i.m. balandžio 7 d. 
Suinteresuoti dar gali kreiptis 
akinių reikalais (papiginti 
rėmai) iki kovo 81 d. Darbo vai.: 
trečd. 1 v. p.p. - 5:30 v. p.p., 
ketv. 10 v.r. - 5:30 v. p.p., 
Aeštd. 10 v.r. -1 v. p.p. Sav. Al
dona Kaminskienė.

(sk)

LĖŠOS DRAUGO FONDUI

Neseniai šventėųie Vasario 16 
dieną ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo — Kovo 11 
dienos šventę spausdami vienas 
kitam ranką, linkėdami, kad* 
šios šventės suteiktų stiprybės 
mūsų siekimuose ir darbuose.

Lietuvos nepriklausomybė 
mus įpareigojo dirbti mūsų tau
tos ir mūsų valstybės gerovei. 
Su ta dvasia kartu eina ir mūsų 
spauda, užsienyje mūsų vienin
telis dienraštis „Draugas”. Jo 
išlaikymui bei laisvos spaudos 
labui visi mes susirinkome lėšų 
telkimui Draugo fonde, kad 
išliktume nepriklausomi, sava
rankiški „Draugo” dienraščio 
leidyboje.

Draugo fondo ižde šiandien 
turime sutelkę 327,194 dole
rius. Prie jų pridėjus 1994 me
tų kuklias palūkanas ir di
videndus, gauname 333,616 
dolerių pajamas Draugo fonde 
iki 1995.03.15. Išlaidų turėjome 
4,851 dolerį. Dėl trumpalaikio 
investavimo negausius 1994 m. 
dividendus 6,422 išmokėjome 
„Draugui”. Jam išmokėjome ir 
spaustuvės mašinos pirkimui ar 
remontui Kalėdų vajaus sutelk
tus 20,578 dolerius. Draugo fon
do ižde liko 301,765 doleriai, iš 
kurių 291,457 yra investuoti į 
„Stocks & Bonds”.

Per metus ir 3 mėnesius Drau
go fonde pavyko sutelkti treč
dalį milijono dolerių. „Dien
raščio „Draugo” iždą parėmėme 
su 27,000 dolerių. Tai konkre
tus mūsų bendrų pastangų vai
sius, labai reikalingas „Drau
go” spaustuvės mašinai.

Deja, Kalėdų vajus parodė, 
kad sutelkėme mažą sumą, at
siliepiant tik 259 „Draugo” 
skaitytojams. Laike vajaus ne
daug įnašų gavome ir Draugo 
fondo iždui. Kas atsitiko? Iš
blėso 1994 m. pradžioje buvęs 
entuziazmas? Žiemos ledais 
apšalo meilė savam dienraščiui? 
Slegia finansinė krizė? Ar tik 
paprastas nerangumas, sakant: 
„Paremsiu rytoj”. Juk dienraš
tis „Draugas” išeina ir visus 
lanko šiandien. Jis nesako, kad 
išeisiu rytoj, o gal poryt. 
Parama jam reikalinga šian-

Kovo 2 d. laidoje po nuo
trauka su Marijampolės Caritas 
veikėjom buvo paminėta, kad 
skyriaus pirm. E. Montvilienė 
yra pačiame dešiniajame nuo
traukos pakraštyje, tačiau jos 
nematyti (vis čia kaltos tos 
aptriušusios, pasenusios mūsų 
dienraščio spausdinimo maši
nos...). Gailimės, kad E. Mont
vilienė mūsų skaitytojams ne
teko matyti.

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 
Pk., IL 60642, tel. 708-422-3000 
arba 1-800-422-3190.

(sk)
x Balandžio 1 d., šeštadie

nį, 5 vai. p.p. „Tėviškės” pa
rapijos bažnyčioje, 6641 S. 
Troy, Chicago, IL įvyks iškilių 
muzikų — smuikininko Rai
mundo Katiliaus ir pianisto 
Leonido Dorfmano — reli
ginių kūrinių koncertas. Kvie
čiame visus atsilankyti į šį iš
skirtinį aukšto meninio lygio 
renginį. Auka $8.

(sk)
x Jau laikas tvarkyti 

mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
įstaigoje, 4536 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)

nas L. Wickowski, direktorė R. Magurani, A. Šlenienė, Lietuvos karitietė D. Kabašinskaitė, 
„Saulutės” darb. M. Čemiūtė, V. Miklyčienė (Liet. Caritas) bei seselės Stella ir Lamberta.

Nuotr. I. Tijūnėlienės

dien. Ją šiandien ir telkia Drau
go fondas.

Pasivėlavus su trečdalio mili
jono sutelkimu 1994 metais, 
šiais 1995 metais turime sustip
rinti Draugo fondo lėšų telkimą, 
kad metų gale fondo ižde būtų 
pusė milijono. Turime surasti 
naujus Draugo fondo narius bei 
rėmėjus. Jų per mažai yra 
„Draugo” skaitytojų šeimoje. 
Mes, nariai, rėmėjai, įgaliotiniai 
padidinkime savo įnašus. Juos 
padvigubinkime. Suruoškime 
lėšas nešančius parengimus. 
Ieškokime lėšų amerikiečių 
tarpe. Suraskime stambesnių 
testamentinių palikimų. Drau
go fondo lėšų telkimo komitetas 
ruošia naują Pavasario lėšų 
telkimo vajų.

1995 metų pavasario vajus 
prasidės kovo mėnesį ir tęsis iki 
birželio galo. Vajaus sėkmin
gumui labai reikalingas Jūsų, 
mieli įgaliotiniai, direktoriai, 
nariai ir mecenatai entuziaz
mas, iniciatyva ir konkrečios 
pastangos Draugo fondo lėšų 
telkimui. Labai prašau vajaus 
entuziazmą ir pasisekimus pa
rodyti ir „Draugo” puslapiuose. 
Kviečiu visus į tolimesnes mūsų 
dienraščio išlaikymo pastangas 
per Draugo fondą.

Bronius Juodelis 
Draugo fondo tarybos 

pirmininkas

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties kon
certą gaunami Lion Frame 
Gallery, sav. L. Narbutis, 3125 
W. 71 St., Chicago, 1160629 ir 
Pasaulio Lietuvių centre, Le- 
mont, IL balandžio 2 ir 9 d. po 
Mišių.

(sk)
x Rožinis ir šv. Mišių auka 

už Lietuvą ir žmoniją balan
džio 1 d., šeštadienį, 2 vai. p.p. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čia Židinys.

(sk)

x SVEIKINU LIONGINĄ 
RUSTEIKĄ IR JO ŽMONĄ 
VLADĄ, atvykusius į JAV-bes 
paviešėti pas tėvą STEPHEN 
RUSTEIKĄ, gerai žinomą kon- 
traktorių Sonoma mieste, Kali
fornijoje. Tėvas ir sūnus, karo 
audrų bei sovietų okupacijos 
perskirti, po 50 metų susitiks 
pirmą kartą! Nuoširdžiai linkiu 
mieliems svečiams linksmos 
viešnagės, o Stephen Rusteikai 
malonaus pabendravimo su il
gai nematytu sūnumi ir marčia.

Margarita Miranda
(sk)

x Dėmesio, Lemonto gy
ventojai! Kas norėtų nuvažiuo
ti ir grįžti autobusu į sukaktu
vinį „Dainavos” koncertą ba
landžio 23 d. Čikagoje, prašome 
užsiregistruoti iki balandžio 9 
d. pas I. Kazlauskienę, 
708-257-8346 arba kovo 26 ir 
balandžio 9 d., sekmadieniais 
Pasaulio Lietuvių centre po 
Mišių.

(sk)

LIETUVIŠKI PAPROČIAI 
VAIZDAJUOSTĖJE

Saulės spinduliams tirpdant 
baltai apdengtą žemę, popiečių 
mėgėjai būriais traukė į 
Vyresniųjų lietuvių centrą, 
„Seklyčią”, pasižiūrėti rodomos 
vaizdajuostės apie lietuvių 
papročius įvairiais metų laikais.

Popietę pradėjo Elena Siru
tienė sakydama, kad visos 
tautos yra papročių kūrėjos t 
Lietuviai nuo jų neatsilieka, 
turi daugybę įvairių papročių, 
bet, laikui bėgant ir gyvenant 
už Lietuvos ribų, pradedame kai 
kuriuos užmiršti. Norintiems 
daugiau sužinoti rekomendavo 
paskaityti Danutės Bindokinės 
knygą „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje”, gaunamą 
„Draugo” knygyne. Dėkojo V. 
Jakovickui už paskolintą vaiz
dajuostę apie papročius Lietu
voje.

Papročiai, tai šimtmečiais iš
gyventi veiksmai, susiję su tau
tosaka ir įvairių žmonių bendra
vimo būdais. Papročius mes 
kuriame patys, vieni jų 
pasilieku bendruomenėje, o kiti 
nueina užmarštin.

Lietuvių liaudis sukūrė daug 
papročių šv. Kalėdų ir Naujų 
metų laikotarpiui. Daug 
papročių yra Velykų laiko
tarpiu. Prieš prasidedant 
Gavėniai — septynių savaičių 
pasninkui, buvo paplitęs 
Kanapinio ir Lašininio tarpu
savio kovų pavaizdavimas.

Verbų sekmadienis, o ypač

JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininkė Alė Kėželienė su savo 
vyru, adv. Algimantu Kėželiu „Seklyčioje”.

x J ui i e Kowrak, iš Phila- 
delphia PA, yra nauja Lietuvos 
našlaičio rėmėja, atsiuntė $150 
— metinį našlaičio globos 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas.

(sk)
x Lietuvos našlaičiams 

gautos aukos: Jadvyga Ge- 
čiauskas iš Philadelphijos a.a. 
Jadvygos Poškienės prisimi
nimui paaukojo $20, a.a. 
Angelą Akerley prisiminti, 
dr. Eleanor Masterson iš Ha- 
vertown, PA, aukojo $50 ir Jū
ratė Krokytė iš Phila. Pa. 
aukoja $25. Lietuvos našlaičių 
vardu reiškiame užuojautą 
velionių šeimoms ir artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)
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Velykų šeštadienis, turėjo išvys- 
tęs daugybę įvairių papročių 
įvairiose lietuvių gyvenvietėse. 
Kiaušinis vaidino nemažą 
vaidmenį, nes iš jo galėjo išsiris
ti nauja gyvybė, primenanti 
Kristaus prisikėlimą nugalėjus 
mirtį.

Ateinantis pavasaris sukūrė 
daug įdomių papročių, susijusių 
su ūkio darbais, gyvulių išlei
dimu iš uždarytų tvartų. 
Lietuvių liaudis, priėmusi 
krikščionybę, kūrė papročius su 
kiekvienu gimtadieniu bei var
dadieniu, pasisavindami tos 
dienos šventojo pergyventus 
įvykius. Kas gali neprisiminti 
šienapjūčių, rugiapjūčių ir 
bulviakasių, kurios buvo iškil
mingai švenčiamos, papročių.

Be vaizdajuostės apie pa
pročius dar buvo parodytas 
filmas „Šventaragio slėnis”, kur 
senų senovėje gyvenęs Krivių 
Krivaitis, senojo lietuvių 
tikėjimo vyriausias vaidila. 
Šiame slėnyje kunigaikštis Ge
diminas sapnavo staugiantį 
geležinį vilką. Čia jis pastatė 
pilį ir įkūrė Vilniaus miestą.

Papročių vaizdajuostė nukėlė 
susirinkusius į laikus, kada 
gyvenome Tėvynėje ir kartu 
priminė, kad mes turime papro
čius puoselėti ir juos perduoti 
jaunąjai kartai, kuriems gal 
neteks gyventi prosenelių
žemėje. . ~

Ant. Paužuolis

x Aldona ir Rimas Vaitkai 
atsiuntė $240 metams paremti 
Telšių rajono našlaitę, kurią su 
broliuku globoja dėdė ir teta, 
patys turintys du vaikus. 
„Saulutė” nuoširdžiai dėkoja, 
nes tai antras vaikas, kurį A. ir 
R. Vaitkai remia per „Saulutę”. 
Ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
TAX I.D. #36-3003339.

(sk)

x Smuikininko Raimundo
Katiliaus koncertas dar negir
dėtų kūrinių akompanuojant 
Leonidui Dorfmanui, bus šeš
tadienį, balandžio 8 d., 4:00 
vai. p.p. Jaunimo centre. Vi
sus maloniai kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bilietai gaunami, „Patria” ir 
„Lion Frame Gallery” Čikagoje.
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