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Prašymą atleisti premjerą 
pasirašė 65 Seimo nariai 

Vi ln ius , sausio 19 d. — 
Penktadienį vykusioje spaudos 
konferencijoje Seimo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcijos seniūnas An
drius Kubilius, patikslindamas 
kai kurių visuomenės infor
mavimo priemonių pranešimus, 
pažymėjo, kad atleidžiant mi
nistrą pirmininką prezidento 
teikimu, reikia, kad tokiai ini
ciatyvai Seime būtų pritarta 
paprasta balsų dauguma. Kaip 
praneša konservatorių Infor
macijos skyrius, anot Kubiliaus, 
būtų žymiai daugiau sunkumų, 
jei Seimas Adolfą Šleževičių 
norėtų nušalinti savo inicia
tyva, pateikdamas jam inter
peliaciją. Tada reikėtų, kad 
tokiam sumanymui pritartų ne 
mažiau kaip 71 Seimo narys. 

Pabrėžęs, jog po atviru laišku 
prezidentui, kuriuo jis ragina
mas atleisti ministrą pirmininką 
Adolfą Šleževičių, pasirašė 65 
Seimo nariai. A. Kubilius sakė, 
kad jei prezidentas tam pasi
ryžtų, ji paremtų ir daugiau 
LDDP frakcijos narių, kurie 
tokį laišką yra „pasirašę savo 
širdyje", tačiau nedrįsta to 
padaryti viešai. Kubiliaus 
nuomone, būtų geriausia, jei 
prezidentas tokį pasiūlymą 
pateiktų pirmosiomis vasario 
dienomis. Iki to laiko ministras 
pirmininkas ir Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas Kazys 
Ratkevičius turi parengti bankų 
veiklos atstatymo ir indėlių 
grąžinimo programą, kurią 
prieš tai reikėtų įvertinti, sakė 
Seimo narys. 

Pasak jo, pakeitus ministrą 
pirmininką, turėtų būti suda
ryta daugumos Seimo narių pa
laikoma technokratinė vyriau
sybė, kuri dirbtų iki paanks
tintų rinkimų gegužės ar birže
lio mėnesį. Andrius Kubilius at
metė prielaidą, kad LDDP galė
tų vien savo jėgomis paskirti 
vyriausybę, todėl paankstinti 
rinkimai yra neišvengiami, jei 
būtų nutarta keisti premjerą. 

Kita vertus, Andrius Kubilius 
nemano, kad A. Šleževičius 
galėtų išsilaikyti savo poste iki 
eilinių Seimo rinkimų. Pasak jo, 
tai rodo didžiulis visuomenės 
spaudimas, kuris yra gal net 
didžiausia visuomenės reakcija 

po 1991 m. sausio įvykių. O tai, 
kad premjeras vis dar neatsista
tydina, A. Kubiliaus nuomone, 
gali lemti arba A. Šleževičiaus 
baimė, kad jam bus iškelta bau
džiamoji byla, arba jam reikia 
laiko „kai kuriems galams pa
slėpti", arba dar ne iki galo 
ištesėti pažadai „ne visiškai 
aiškioms finansinėms struktū
roms". 

Vienu svarbiausiu šiandienos 
įvykiu Kubilius laiko vyriau
sybės (t.y., ministro pirmi
ninko), LDDP ir prezidento san
tykių raidą. LDDP nusigręžimą 
nuo prezidento ir parėmimą A. 
Šleževičiaus j i s pavadino 
„LDDP paralyžiumi". Pasak jo, 
1992 m. rinkimus LDDP laimė
jo todėl, kad ji buvo vadinama 
A. Brazausko partija. „Šiandien 
ji tokia nebėra. Kas ji yra 
dabar?" — retoriškai klausė 
Seimo narys. 

Anot jo, ministro pirmininko 
pakeitimo ir paankstintų 
rinkimų bijo ta LDDP dalis, 
kuri nebesitiki toliau dalyvauti 
politikoje ir dar nori pabūti 
Seimo nariais bent iki rudens. 
Kita vertus, aktyvesnė partijos 
dalis, A. Kubiliaus nuomone, 
kovoja dėl būsimo paltuos pir
mininko bei opozicijos vado 
posto. Konservatorių frakcijos 
vadovas teigė, kad iią kovą 
laimės žmogus, kuris „ryžtingai 
atsistos į preraasntp pusę'', 
kadangi nusigfėlimas fltao pre
zidento prieš būsimuosius 
Seimo rinkimus būtų LDDP sa
vižudybė. 

Andrius Kubilius pabrėžė, 
kad delsimas keisti vyriausybę 
ir tolimesnis blaškymasis yra 
labai žalingi Lietuvai, nes tai 
skatina visuomenės radikali-
zaciją. Tokiu būdu į būsimąjį 
Seimą gali patekti daug popu
l ist inių ir ekstremistinių 
partijų, kurios perims tuos 
balsuotojus, kurie dabar remia 
LDDP. „Jeigu prezidentas ne
sustabdys LDDP issibalansa-
vimo, gali kilti pavojus vienam 
iš svarbiausių darbų — Konsti
tucijos 47-ojo straipsnio 
pakeitimui ir Europos asociaci
jos sutarties ratifikavimui", 
įspėjo Tėvynes Sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) frakcijos va
dovas. 

Premjeras įspėja prieš lito 
vertės sumažinimą 

Vilnius, sausio 18 d. (AGEP) 
— Kalbos apie galimą lito atri
šimą nuo dolerio, tuo leidžiant 
jo vertei sumažėti yra niekuo 
nepagrįstos, pareiškė premjeras 
Adolfas Šleževičius. Spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį ko
mentuodamas vėl kilusias kal
bas apie neva galimą lito vertės 
sumažinimą Sleževičius sakė, 
jog lito nuvertinimo pasekmės 
gultų pirmiausia ant žmonių 
pečių. 

Pasak jo, nustačius lito ir 
dolerio santykį, tarkim, 5 su 1, 
gyventojai, laikantys pinigus 
bankuose, prarastų apie 450 mi
lijonų litų. Be to, iš to laimėtų 
įvairūs bankų ir kitų finansų 
institucijų skolininkai — jų 
skolos dydis sumažėtų 25 pro
centais. Pavyzdžiui, sakė vy
riausybės vadovas, jei vers' 
lininkas skolingas bankui 10 
milijonų litų, tai nuvertinus 
litą, jo skola sumažėtų 2.5 mili
jonais litų. „Tai reiškia, kad 
skolą turėtų sumokėti visa vi
suomenė", teigė premjeras ir 

klausė, ar tai logiška ir pras
minga. 

Adolfas Šleževičius taip pat 
sakė, jog Lietuva aukso ir va
liutos atsargų turi maždaug 250 
milijonų dolerių arba vienu treč
daliu daugiau, nei reikėtų pa
dengti visiems apyvartoje esan
tiems litams. 

Ministras pirmininkas siūlė 
atidžiai pažiūrėti, kas ir kodėl 
siūlo nuvertinti litą. Anot jo, 
toks žingsnis paslėptų „labai 
daug chaotinių procesų". 

Oras Lietuvoje 
Vilnius, sausio 18 d. (AGEP) 

— Praėjusią savaitę Lietuvoje 
buvo šiek tiek šilčiau, todėl ir 
apsiniaukę. Dienomis oro tem
peratūra buvo tarp - 3 ir - 6 
laipsnių Celsijaus (21-26 F), 
pajūryje apie 0 C (32 F), nak
timis iki -16 C (3 F). 

Atšilus orui, prasidėjo lijund
ros. Keliai visoje Lietuvoje sli
dūs, kai kur nepravažiuojami. 
Savaitgaliui numatomas oro pa
sikeitimas — bus debesuota su 

Lietuva pasmerkė ir 
terorizmą, ir netinkamą 

reakciją į jį 

I bankų skandalui įsivelta vidaus reikalų ministras Rainasis Vaitekūnas (kairėje) sausio 9 d. 
Seime tarėsi su Lietuvos Banko valdybos parminiBku Kasiu Ratkevičium (dešinėje), kuri LDDP 
buvo nutarusi „paaukoti", bandant iisiiaĮialjli is bankininkystės skandalo. Tačiau dabar pačiam 
prezidentui paprašius Vaitekūną atsistatydinti, jis, rnrfdwnfiff LDDP ir vyriausybes paramą, to 

Nuotr. P. Lileikio , .Lietuvos ryte" 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) -
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pasmerkė tarptautinio 
terorizmo veiksmus ryšium su 
Turkijos kelto „Avrasįja" pagro
bimu iš Juodosios jūros uosto 
Trabzon, kurį įvykdė čečėnų 
vado Džochar Dudajevo gerbė
jai. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija taip pat pasmerkė 
čečėnų įvykdytą įkaitų paėmi
mą Kizljare, Dagestane, ir nu
vežimą į Pervomajskoje. 

Anot pareiškimo, teroro veiks
mai ir įkaitų paėmimai neturi 
būti toleruojami ir reakcija į 
juos turi būti greita ir veiks
minga. Tačiau, karinės jėgos 
panaudojimas, nuo kurio žūva 
civiliai, nėra tinkama priemonė 

atsiliepti į tokias situacijas, 
rašoma Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos pareiškime. 

Tokie veiksmai sukelia naujų 
kliūčių taikingam ir civilizuo
tam konflikto Čečėnijoje spren
dimui ir skatina konflikto pli
timą visame regione, rašoma 
pareiškime. Tokie veiksmai su
mažina galimybes šį ilgai užsi
tęsusi konfliktą išspręsti poli
tinėmis priemonėmis. 

Visos konflikte dalyvaujan
čios pajėgos turi suvokti savo 
atsakomybę už to regiono stabi
lumą, už taikos išsaugojimą ir 
už pagarbą žmogaus gyvybei, 
rašoma Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime. 

Prezidentas toliau sieks 
vidaus reikalų ministro 

atsistatydinimo 
Vilnius, sausio 18 d. (AGEP) 

— Lietuvos prezidentas neketi
na keisti savo nuostatos ir 
toliau sieks vidaus reikalų 
ministro Romasio Vaitekūno at
sistatydinimo, trečiadienį pra
nešė Prezidento spaudos tar
nyba. Pasak pranešimo, antra
dienį vidaus reikalų ministro in
iciatyva įvyko susitikimas su 
prezidentu, kuriame preziden
tas „kritiškai įvertino vidaus 
reikalų ministro veiklą ir pa
siūlė jam atsistatydinti". 

R. Vaitekūnas sutiko su pa
siūlymu ir pažadėjo neatidė
liodamas įteikti atsistatydinimo 
pareiškimą ministrui pirminin
kui Prezidentui tuoj pat tele
fonu susisiekus su premjeru 
Adolfu Šleževičiumi, jis „pritarė 
tokiam žingsniui" sakoma pra
nešime. 

Kaip skelbta, trečiadienį iš 
ryto ministras R. Vaitekūnas vie
šai pareiškė, kad jis prezidentui 
nežadėjo atsistatydinti, o prem
jeras A. Šleževičius šio reikalo 
visai nekomentavo, nors turėjo 
tam galimybę. 

„Atsirado jėgos ir nuomonių 

Opozicija remia 
prezidentą 

Vilnius, sausio 18 d. (AGEP, 
— Lietuvos vadovybėje išryškė
jus aštriai konfrontacijai tarp 
prezidento ir premjero, opozici
ja pareiškė remsianti prezidentą 
ir, kaip ir anksčiau, reikalauja 
atstatydinti premjerą, vidaus 
reikalų ministrą bei reorgani
zuoti vyriausybę. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis, paprašytas 
pakomentuoti susidariusią poli
tinę padėti šalyje, išreiškė 
nuomonę, kad prezidentui Al
girdui Brazauskui pavėlavus 
ryžtingai anksčiau išspręsti 
premjero atstatydinimo klausi
mą, „gerokai nukentėjo prezi
dento autoritetas". 

Prezidento sprendimą, kad vi
daus reikalų ministras Romasis 
Vaitekūnas turi atsistatydinti 
„ministras ignoravo, turėdamas 
pirmiausia premjero, o po to ir 
valdančiosios frakcijos Seime 
paramą", pažymėjo-V. Lands
bergis. Jo nuomone, po finansi
nių nuostolių Lietuva dabar pa
tiria ir politinius nuostolius, o 
„pasitikėjimo krizė eina link pa
vojingos ribos". 

pragiedruliais, kai kur nedideli 
krituliai, rūkai, lijundra. 

įvairovė šiuo klausimu, tačiau 
aš linkęs laikytis savo nuo
monės tvirtai ir jos nekeisiu", 
žurnalistams trečiadieni pasakė 
A: Brazauskas. 

Prieš tai jis susitiko su val
dančiosios LDDP frakcijos vado
vais, kurie pasisakė už Romasio 
Vaitekūno palikimą pareigose. 
Be to. veliau^eciadieni LDDP 
frakcija vieningai balsavo, kad 
R. Vaitekūnas nebūtų pakeis
tas. Frakcijos posėdyje dalyvavo 
ministras R. Vaitekūnas ir 
premjeras A. Šleževičius. 

Po šio frakcijos posėdžio už už
darų durų premjeras A. Šleže

vičius žurnalistams vėl atsisakė 
komentuoti ministro R. Vaite
kūno reikalus, pareiškęs, kad 
pirmiausia reikia „išspręsti 
premjero klausimą". Nei jis 
pats, nei kiti posėdžio dalyviai 
nekomentavo, ką tokie premjero 
žodžiai reiškia. 

LDDP frakcija sudarė specia
lią grupę, kuri domėsis premjero 
indėlio atsiėmimo iš Lietuvos 
Akcinio Inovacinio Banko aplin
kybėmis. Jas tiria Generalinė 
prokuratūra. Pasak frakcijos 
pirmininko Gedimino Kirkilo, 
grupė sudaryta, kad frakcija 
žinotų visas skandalo aplin
kybes, kai galbūt Seimui reiks 
balsuoti , ar bus leidžiama 
prokuratūrai kelti baudžiamąją 
bylą prieš premjerą. 

Jelcinas skelbia, kad įkaitų 
incidentas sėkmingai baigtas 

Ūkininkai prašo atšaukti 
nutarimą pirkti grūdus iš 

Amerikos 
Vilnius , sausio 16 d. — 

Lietuvos Krikščioniškoji Ūki
ninkų Sąjunga sausio 4 d. 
išplatino laišką Lietuvos mi
nistrui pirmininkui Adolfui Šle
ževičiui, kuriame prašo atšauk
ti Lietuvos vyriausybės gruo
džio 22 d. priimtą nutarimą 
skirti lėšų grūdams iš Amerikos 
pirkti. 

Sąjungos pirmininko Alvydo 
Mikelionio pasirašytame laiške 
premjerui rašoma: 

„Kaimo žmonės dar nepamir
šo pažadų, kuriuos LDDP ats
tovai dosniai dalino rinkiminės 
kampanijos metu. Tačiau atėju
si į valdžią, , .daugumos" 
vyriausybė pažadus pamiršo ir 
galutinai sužlugdė kaimo ūkį jo 
infrastruktūras, kooperaciją bei 
daugelio žmonių viltis atgavus 
žemę ūkininkauti. 

„Išdavoje kas antras žmogus 
kaime šiandien neturi darbo. 
Žmonės apimti nevilties, pra
randamas pasitikėjimas savo 
jėgomis, nebetikima jokiais 
valdžios pažadais. Dide l i s 
moralinis nuosmukis, klesti 
girtuokliavimas, apstu asocialių 
šeimų, kenčia vaikai. 

„Kaimo žmonės negali su
prasti, kodėl vyriausybė randa 

— Lietuvos Seimas vienbal
siai priėmė pareiškimą, remian
tį Rusijos priėmimą į Europos 
Taiybą, ir išreiškė viltį, kad Ru
sija laikysią ET įsipareigojimų. 
Pasak pareiškimo, Rusija turė
tų skubiai spręsti ekonominius 
ir finansinius klausimus su Lie
tuva bei kitomis ET šalimis. Ru
gy* raginama taikiai sprąsti Če
čėnijos klausima, (Itar-Taes) 

lėšų didinti biurokratų skaičiui 
ir jų algoms, o kaimo reikmėms 
tiesiog nieko nebegali surasti. 
Sunku paaiškinti kaimo žmogui 
ir tai, kad valstybės pareigūnai, 
skandalingai pagarsėję korup
cija, kyšininkavimu, biudžeto 
lėšų švaistymu lieka nebaudžia
mi, o dori ir sąžiningi valdi
ninkai stumiami bedarbystėn. 
Žmonėms apskritai nebeaišku, 
kokia gi ta negalia, ištikusi 
vyriausybę. 

„Lietuvos Krikščioniškoji 
Ūkininkų Sąjunga nepritaria 
vyriausybės ekonominei ir so
cialinei kaimo skurdinimo poli
tikai, smulkaus ir vidutinio 
verslo žlugdymui, žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo pramo
nės monopolizavimui. Mums 
yra neaišku, kodėl jau kelinti 
metai vyriausybei taip nesiseka 
supirkti Lietuvoje išauginto 
grūdų derliaus bei paremti ūki
ninkus, auginančius grūdines 
kultūras. 

„Tačiau vyriausybė nėra to
kia jau negalinti. Jau kelinti 
metai skiriama po 10 milijonų 
dolerių kreditai grūdų pro
duktams iš Amerikos nupirkti. 
Štai ir 1995 m. gruodžio 22 die
nos Nutarimu nr. 1613 vyriau
sybė jau paskyrė 10 milijonų do
lerių lengvat in į i lgalaikį 
kreditą grūdų produktams 
pirkti Amerikoje 1996 metais. 

„Reikalaujame, kad vyriau
sybė atšauktų Nutarimą nr. 
1613, o 10 milijonų dolerių 
lengvatinį ilgalaikį kreditą 
siūlome konkurso tvarka skir
ti Lietuvos ūkininkams, augi
nantiems grūdines kultūras. 

„Lietuvos Krikščioniškoji 

Terechnoje, Rusija, sausio 18 
d. (LAT) — Po keturių dienų 
atkaklaus visu Rusijos arsenalu 
šaudymo į Pervomajskoje kai
mą, prezidentas Boris Jelcinas 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
čečėnų sukilėliai, laikę per 100 
rusų įkaitų, visi negyvi ir 
dauguma įkaitų paleisti, rašo 
„Los Angeles Times" korespon
dentė Carol J. Williams iš Ru
sijos. 

Bst prezidento Jelcino gyri
masis, kad Rusijos pajėgų su-
bombardavimas šio mažo kai
melio Dagestane „čečėnų tero
ristams buvo sunki pamoka", ir 
jo pažadas išnaikinti čečėnų re
zistentus ignoravo kietą rea
lybę, kad dešimt dienų trukusi 
įkaitų paėmimo krizė padarė 
Kremliui didelę gėdą. 

Ketvirtadienį čečėnus remian
tys musulmonai kovotojai Juo
dojoje jūroje tebelaiko pasigrobę 
Turkijos keltą ir sprogmenimis 

užminuotu keltu plaukia į 
Istambulo uostą. 

Nepaisant Jelcino tvirtinimų, 
kad čečėnų sukilėliai nugalėti, 
tebeaidėjo šūviai iš sunaikinto 
Pervomajskoje kaimo, iš kurių 
galima buvo suprasti, kad ne 
visi čečėnų kovotojai žuvo. Ir 
manoma, kad pačiam įkaitų pa
grobimo vadovui Salman Radu-
jev pavyko pabėgti. 

Rusijos ministras pirmininkas 
Viktor Cernomyrdin paskelbė 
pareiškimą truputį anksčiau, 
nei prezidentas, kuriame pripa
žino, jog greičiausiai visi įkaitai 
kaime žuvo. Net Rusijos Federa
cijos Saugumo Tarnyba, kuri 
vadovavo Rusijos operacijai 
prieš čečėnus, kurioje buvo 
panaudota net 10,000 karei
vių, pripažino, jog po viso 
nakties bombardavimo dar liko 
pakankamai čečėnų gynėjų, 
bandžiusių prasiveržti pro rusų 
apsuptį prieš aušrą. 

R. Ozolas teigia, kad 
prasidėjo valstybinis 

perversmas 
Vilnius, sausio 18 d. (AGEP) 

— Lietuvoje prasideda valstybi
nis perversmas ir jį būtina 
sustabdyti, perspėja Seimo 
narys, Centro Sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas. 
Ketvirtadienį spaudos konferen
cijoje jis sakė, kad po to, kai 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui pasipriešino Lietuvos Demo
kratinės Darbo Partijos frakci
ja, tapo aišku, apie kokį per
versmą rudenį kalbėjo Seimo 
Ekonominių nusikaltimų tyri
mo komisijos pirmininkas Vy
tautas Juškus. 

Pasak Romualdo Ozolo, dabar 
sprendimus turi daryti prezi
dentas ir Seimas, nes LDDP 
frakcija solidarizavosi ne su 
prezidentu, o su „grupuotes re
miančia vyriausybe ir vidaus 
reikalų ministru". LDDP frakci 
ja trečiadienį pasisakė už vidaus 
reikalų ministro Romasio Vaite
kūno palikimą poste, nors prezi
dentas siūlė jam atsistatydinti. 

Ūkininkų Sąjunga, suprasdama 
ir labai rimtai įvertindama 
kaime susidariusią situaciją, 
siūlo 'negalios išt iktai ' 
vyriausybei visokeriopą pagal
bą kaimo ekonominio ir socia
linio vystymo klausimais", 
baigiamas laiškas Lietuvos mi
nistrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui. 

Ozolas teigė, jog kadangi nėra 
vidaus reikalų sistemos veiklą 
reglamentuojančių įstatymų, iš
ryškėjo valdymo centralizacija. 
„Viskas yra ministro rankose", 
sakė Seimo narys, tvirtindamas, 
kad policijos komisarai gali 
veikti tik gavę instrukcijas. 

Centro Sąjungos vadovas taip 
pat teigė, kad Vidaus reikalų 
ministerija atstovauja atskirų 
pareigūnų interesams. Pasak jo. 
ypač stiprią įtaką turi ..Šiaulių 
grupuotė, kurią dengia šiaulie
čiai Seime". Paklaustas, kodėl 
tokią įtaką daro Šiauliai. R. 
Ozolas atsakė, kad ..vyksta ko
va už Šiaulių strategine padė
tį". 

KALENDORIUS 

Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas, 
popiežius 'mirė 2F0 m.), ir Se 
bastijonas'mirė 330 m.), kanki
niai; Daugvydas, Vaide. Jurgū-
nas. 

Sausio 21 d.: Trečias eilinis 
sekmadienis. Agnietė. Epifanas, 
Garsė, Rungailė. 

Sausio 22 d.: Šv. Vincentas, 
kankinys imire apie 304 m.); 
Anastazas, Gaudentas. Aušrys, 
Skaiste. 1902 m. gimė daininin
kė Vincė Jonuškaite. 1921 m. 
Kaune įsteigtas Karo Muziejus 

Sausio 23 d.: Ildefonsas. 
Raimundas, Gailys. Gundė. 

» « 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E. Willowbrook, IL 60514 

TĘSIAME TRADICIJĄ 
Šventos Kalėdos — gera pro

ga mums susirinkti ir kaip 
bendra šeima švęsti Atpirkėjo 
gimimą bei prašyti Jėzaus pa
laimos bei geros sveikatos. Ta 
mintimi remdamasi Čikagos 
studentų ateitininkų sąjungos 
draugovė 1995 m. gruodžio 17 d. 
popietę suruošė tradicines Atei
tininkų kūčias Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Žvakių švie
soje, šventė buvo pradėta šv. 
Mišion >. aukotomis kun. An
tano Sudlaičio. Po šv. Mišių 
Čikagos draugovės pirmininkas 
Marius Polikaitis pasveikino at
vykusius ir padėkojo visiems šių 
Kūčių rengimo talkininkams. 
Prieš vakarienę, dr. A. Juoze-
vičienė ir dr. K. Rimkus uždegė 
Kūčių žvakę, simboliškai prime
nančią šeimos narius, kurie 
negalėjo šioje šeimos šventėje 
dalyvauti. Po susikaupimo 
minutės dalyviai dalinosi 
kalėdaičiais, linkėdami vieni 
kitiems geriausių švenčių. Visi 
gardžiavosi Onos Norvilienės 
skaniai paruošta Kūčių vaka
riene. 

Visiems pasisotinus, Stulgin-
skio/Lipniūno moksleivių atei
tininkų kuopos atstovė Lina 
Sidrytė entuziastiškai supa
žindino su šventės menine prog
rama. Pasirodė jaunučiai muzi-
.kantai, balerinos ir poetai 
Talentingas jaunimas pradžiu
gino visus. Audriui Polikaičiui 
akordeonu pagrojant, visi da

lyviai jungėsi į kalėdinių 
giesmių giedojimą. Suskambė
jus „Tyli naktis, šventa naktis", 
būrys Daumanto jaunučių atei
tininkų pritemdytoje salėje 
suvaidino prakartėlės vaizdą. 
Šis gražus vaizdas ramiai 
nuteikė visus ir priminė tikrą 
prasmę šios tradicinės šventės. 

Čikagos studentų ateitininkų 
sąjungos draugovės vardu, 
dėkojame asmenims, be kurių 
mes. studentai, negalėtume ap
sieiti: kun. Antanui Saulaičiui, 
kuris visados sutinka mums 
padėti: Onai Norvilienei, mūsų 
visų močiutei, už kūčių maisto 
paruošimą; V. Žadeikienei už 
nuolatinę pagalbą registruojant 
dalyvius; visiems kitiems talki
ninkams: J. Ivašauskienei, G. 
Jucienei, dr. A. Juozevičienei, 
E. Kantienei, A. Lietuvininkie-
nei. dr. A. Liulevičiui, J. Norvi
lienei. S Plenienei, I. Poli-
kaitienei, A. Vadeišienei ir V. 
Valavičienei. Dėkojame dien
raščiui ..Draugui", „Margučiui 
II" ir Jaunimo centrui. Didelis 
ačiū dr. Audriui Polikaičiui už 
akordeono akompanimentą, 
Daumanto jaunučiams ir Stul-
ginskio/Lipniūno moksleiviams, 
ypač Linai Sidrytei už gražią 
programą. Didelis ačiū visiems 
svečiams, kurie savo dalyva
vimu padeda studentams ateiti
ninkams šią tradiciją tęsti. 
Garbė Kristui! 

Renata Kvantaitė 

ATEITININKŲ HIMNO AUTORIAUS 
115 METŲ GIMIMO SUKAKTIS 

Kun. Jurgis Tilvytis-Žalvar-
nis, MIC, gimė 1880.IV.8, mirė 
1931.Xn.24. Tai kunigas pasi 
darbavęs ne tik parapijų veik 
loję, bet subūręs krikščionių 
darbininkų sąjungą. Rūpinosi jų 
gerove, sudarydamas jų darbo 
sutartis su darbdaviais. Steigė 
vartotojų bendroves, koopera
tyvą. Sudarė bene pirmą valsčių 
nepriklausomoje Lietuvoje. Dar
bininkams ruošė įvairius kur
sus, šelpė studentus, savo 
parapijoje įkūrė 5 pradžios 
mokyklas ir į progimnaziją, 
ištaisė ir pats parašė kelias 
giesmes, giesmyną. 

Jau nuo jaunų dienų buvo 
stiprus patriotas, poetas , 
išleidęs savo eilėraščių rank
raštinę knygelę. Iš Mintaujos 
gimnazijos buvo pašalintas, nes 
atsisakė skaityti rusų kalba 
maldas. 

Be ateitininkų himno parašė 
pavasarininkų, blaivininkų ir 
kitus himnus, o kai kuriems net 
gaidas. 

Kun. Jurgis Tilvytis palai
dotas Marijampolėje, kur jį pa
gerbiant pastatytas paminklas, 
viena ligoninė ir gatvė pava
dinta jo vardu. 

k.k. 

dentė gvvenusi ir dirbusi trejus 
„ZUPERSAVAJTGALIS" metus Lietuvoje su įvairiomis 

organizacijomis, ir kunigas An
tanas Saulaitis. Savaitgalio 
metu vyks studentų ateitininkų 
suvažiavimas, kuriame bus 
svarstoma ateinančių metų 
veikla. SAS ..Zupersavaitgalis" 
vyks Dainavoje, sausio 26-28 d. 
Registruokitės pas Laurą Lap 
šytę. tel. 708-457-6739. Regis
tracijos mokestis yra 40 dolerių, 
užsiregistravusiems iki sausio 
21 d 35 doleriai. Lauksime! 

SAS CV 

„Lietuvybė — kokia man išjos 
nauda?" Kviečiame visus 
studentus ateitininkus j metinį 
„Zupersavaitgalį". kuriame šis 
klausimas bus svarstomas. Prie 
Prano Dovydaičio „Trys pama
tiniai klausimai" pridėsime šį 
naują klausimą ir nagrinėsime 
lietuvybės svarbą studentams 
ateitininkams šiuo metu Padėti 
tuo klausimu, dalyvaus advo 
katąs Povilas Žumbakis. Re 
becca Martin, amerikiete stu 

Svečiai LAF Moksleivių ateitininku sąjungos akademiniame savaitgalyje, Vilniuje, 1995 m. 
lapkričio 18 d. Akademija skirta Aušros Vartų Marijai paminėti. U k.: sėdi — Vilimantė Boru
taitė, Ateitininkų fed. tarybos pirm. Vidas Abraitis, Ateitininkų fed. vadas Polikaitis, LAF 
Sendraugių s-gos pirm. dr. Vincas Rastenis, buvęs čikagietis Kazimieras Pabedinskas ir Lietu
vos vyriausybės patarėjas religijų reikalams Petras Plumpa. 

AKADEMINIS ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS AUŠROS VARTŲ 

MARIJAI PAMINĖTI 
Lapkričio 18-19 d. Vilniuje 

vyko tradicinis Lietuvos atei
tininkų savaitgalis, skirtas Auš
ros Vartų Marijai paminėti. 
Renginys prasidėjo šv. Mišiomis 
Šv. Teresės bažnyčioje. Per 
pamokslą kun. R. Grigas pri
minė susirinkusiems paskuti
nes Kristaus misijos istorijoje 
akimirkas, kai po kančios kry
žiumi stovėjo būrelis ištikimųjų. 
Jie neprarado vilties, matydami 
mirštantį Jėzų, jie liko ištver
mingi tikėjime, kurio sinonimas 
yra meilė, sakė kun. R. Grigas. 
Jis ragino, nepaisant sunkumų, 
stengtis ištverti tikėjime, nes tai 
yra viena iš sąlygų priimti 

T 

PAGERBIAMA 
ATEITININKŲ 
FEDERACIJA 

Lietuvos Vyčiu organizacija, 
veikianti daugiau negu 80 
metų, yra labai daug savo veik
los laito pašventusi: Lietuvos 
reikalams. Jau nuo 1918 m., 
Lietuvos Nepriklausmybės pa
skelbimo laikų, rūpinosi ir kėlė 

.Lietuvai svarbius klausimus, 
varstydama JAV įvairių įstai
gų duris, šelpdama vargan pa
tekusius lietuvius. 

Nuo 1962 m. Lietuvos Vyčiai 
kasmet išskiria ir įvertina kurią 
organizaciją ar asmenį pagerbi
mui savo kasmetiniame ren
ginyje , .Lietuvos prisiminimai". 
Taip pažymėti buvo: BALFas, 
ALTas, VLIKas, Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolija, Lietuvių 
Skautų s-ga, Stasys Lozoraitis, 
Petras Daužvardis, Jozefina 
Daužvardienė, Leonardas Šimu
tis, Valdas Adamkus ir kt. 

Šiemet Lietuvos Vyčių vidurio 
Amerikos apygarda tokį įverti
nimą paskyrė Ateit ininkų 
federacijai. Žymenį priims Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis. 

Visi ateitininkai kviečiami 
dalyvauti „Lietuvos prisimi
nimų" bankete ir Ateitininkų 
federacijos pagerbime. Banke
tas vasario 4 d., 4:00 v. p.p. vyks 
Martinicfue pokylių salėje. Vie
tas prašoma užsisakyti pas Ąuiie 
Zakarka, tel. 708425-5015 arba 
pas Evelyn Oželienė, tel. 312-
254-7553. 

k.k. 

Dievo meilę, kurią jis dosniai 
dalija savo vaikams, norė
damas, kad jie ir tarpusavyje 
ją dalytu. Tokio ištvermingo 
tikėjimo ir vilties pavyzdys, 
kunigo žodžiais, yra Marija, 
kurią Jėzus paliko mums Mo
tina kryžiaus akivaizdoje. 

Po pietų akademijos dalyvius 
pasveikino Lietuvos Atei
tininkų federacijos vadas J. 
Polikaitis. Jis priminė, kad 
ateitininkai turi jaustis atsa
kingi už savo aplinką. Jų tikslas 
yra ne tik atnaujinti save, bet 
ir „nešti Kristų į pasaulį". 
Kiekviena pastanga yra ver
tinga, nes didėli darbai slypi 
mažuose. Taip pamažu buvo at
gauta nepriklausomybė, pama
žu turi būti atkurtas ir dvasin
gumas. J. Polikaitis linkėjo susi
rinkusiems vilties, be kurios 
sunku gyventi pilnavertį gyve
nimą, ir stiprybės įgyvendinant 
Kristaus valią. „Eidami jo 
keliu, pajėgsime būti ištikimi 
Dievui, tautai, nėimai ir savo 
principams", — sakė jis, patar
damas nenusiminti, jei ne vis
kas pavyksta, nes— „tas nedaro 
klaidų, kuris nieko nedaro". 

Laikinai einantis LAF pirmi
ninko pareigas V. Abraitis at
kreipė dėmesį į kuriančią mei
lės galią, kuri gelbsti pasaulį. 
Kiekvienas žmogus trokšta mei
lės, todėl visi bus laimingesni, 
jei ja dalinsis. Ateitininkams jis 
linkėjo ugdyti veiklią meilę, 
kuri turėtu sudaryti laimės 
pamatą. 

Vėliau tėvas Phillipe — Marie 
Mossu ateitininkams skaitė pa
skaitą ..Žvilgsnis į Mariją pagal 
encikliką 'Redemptoris Mater'". 

Jis atkreipė dėmesį, kad jau or
ganizacijos pavadinime „Atei
tis" slypi krikščioniška prasmė, 
būtent, viltis. Sunku įsivaiz
duoti laimingą ateitį neturint 
vilties, tuo tarpu Viltis yra pa
grindinė enciklikos „Redemp
toris Mater" tema, sakė jis. 
Prelegentas mūsų gyvenimą 
palygino su kelione. Jo žodžiais, 
kasdien esame vis arčiau Kris
taus, o Kristus vis arčiau mūsų. 
Laukiantieji, jo nuomone, pa
vyzdį turėtų imti iš Marijos, 
kuri intensyviausiai išgyveno 
Adventą. Tėvas Philippe pabrė
žė, kad Marija yra visų maldos 
kelionių pavyzdys. Ji nuolat 
lydi mus kelionėje į Kristų. Jis 
taip pat sakė, jog Marija moko 
laisvės, atsikratyti savo baimių. 
Jis kvietė neapleisti savo kūno 
ir nesielgti, kaip tie, kurie sako 
„esu krikščionis savo siela ir 
galva, bet pasaulio žmogus savo 
kūnu". Pabaigoje pažymėjo, jog, 
trokšdami vaisingesnio gyve
nimo, turėtume žvelgti į Mariją 
ir atsiminti tris svarbiausius žo
džius: Fiat — „teesie man"; Sta-
bat — „stovėjo po kryžiumi"; 
Magnificat — giesmė Dievo ga
lybei. 

(„Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje", 1995 m. Nr. 11) 
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H metų 3 i 
JAV 986.00 966.00 936.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $110.00 $40.00 $40.00 
Tik sestadtonio lakia: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoj* ir kitur (U.S.) $40.00 $46.00 $36.00 
Utaakaat i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $66.00 
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Vyriausia redaktorė Danute Biadokiene 
Administratorių* Pįju* Stendu* 

Moderatorių* kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kssdisn 
nuo 8:30 iki 4:30, tsstsiiiiniaii 
nedirba. 
• Redakcija u* skelbimų turini 
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siunčiamos, gavus prašymą ką 
norsskelUL 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-400, tostsmeniaii nedirba. 

• Redakcųe straipsnius taiso 
ssvo nuociūr*. Nesu naudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopųą. 
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ŠVIESA, SUŠVITUS 
TAMSYBĖSE 

Šio sekmadienio pirmasis 
skaitinys — Izaijo pranašystė 
apie tamsoje vaikščiojančią tau
ta, kuri išvys skaisčią šviesą (Iz 
8:23 — 9:1) — yra tas pats, kuri 
girdėjome Kalėdų piemenėlių 
Mišiose. Tik Kalėdų naktį jis 
nurodė į kūdikėlio Jėzaus gimi
mą Betliejuje, surišant jo gimi
mą su dieviškosios šviesos užte
kėjimu, o šį sekmadienį jis su
rišamas su suaugusio Kristaus 
misijos pradžia nežydų tautų 
apgyventoje Galilėjoje — Zebu-
lono ir Naftalio kraštuose. 

Izaijo pranašystė prasideda, 
paminint, kad tie kraštai šiau
riniame Izraelyje anksčiau buvo 
„paženklinti gėda". Pranašo 
Izaijo laikais, kai jis bandė 
perspėti Izraelio karalių Achazą 
dėl Asirijos pavojaus, bet 
Achazas atmetė Dievo pagalbą, 
šios dvi Izraelio provincijos — 
Zebulonas ir Naftalis — buvo. 
pirmosios, Asirijos nugalėtos 
732 metais prieš Kristų. Užė
musi šias šalis Asirija, didele 
dalį šios šalies izraelitų gyven
tojų iš8ivežusi belaisviais, jų 
vieton privežė kolonistų iš toli
mųjų Asirijos imperijos kraštų. 
Nuo to laiko tos sritys, kurios 
ligtol buvo Dievo išsirinktosios 
tautos gyvenvietė, tapo žino
mos, kaip „pagonių gyvenama 
sritis". Anot pranašo Izaijo, ši 
padėtis visoms kitoms tautoms 
rodo, kaip Dievo išsirinktoji 
tauta jį atmetė ir dėl to 
užsitraukė gėdą. 

Tokioje gėdingoje ir net bevil
tiškoje būklėje Izaijas stiprino 
tautos viltį šį sekmadieni gir
dima pranašyste. Kad nepaisant 
jos pačios užsitrauktos gėdingos 

- būklės, kai ji turi „vaikščioti 
" tamsybėse", Dievas padarys, 

kad jai dar užtekės šviesa. Kad 
ne tik ji, bet ir jos tarpe gyve
nantys pagonys linksminsis dėl 
Dievo duoto džiaugsmo ir švie
sos, kad Dievas sulaužys juos 
slėgusi jungą, sulaužys pavergė
jo vėzdą ir gainiotojo lazdą, kaip 
jis savo tautai yra ir praeity 
padaręs, davęs jiems stebuklin
gą pergalę prieš Midano kariuo
menę (Teisėjų 7:15-25), kai davė 
jiems žemę. 

Kristaus laikais Galilėja tebe
buvo tankiai apgyventa pago
nių (nežydų), o Jeruzalėje šven
tyklą valdantieji tautos vadai 
tebesipiktino to krašto religiniu 
tamsumu. Bet Dievas vėl nuste
bino tautą — pasielgė taip, kaip 
jie nesitikėjo: atsiuntė Mesi
ją-Kristų savo misiją pradėti ne 
į Jeruzalę, kur save šviesiais 
laikantys tautos vadai istorinėje 
tautos sostinėje laukė Mesijo, 
bet kaip tik į tą nuskriaustą, 
religiškai tamsų Zebulono ir 
Naftalio kraštą — Galilėją. 

Ateiti pas nuskriaustuosius, 

apleistuosius, visuomenės at
mestuosius — yra būdinga Die
vui. Ir Jėzus, kai fariziejai ir 
Rašto aiškintojai piktinosi, kad 
jis valgo su nusidėjėliais ir 
muitininkais, priminė, kad gy
dytojas eina pas ligonius, ne 
sveikuosius, kad Mesijas ateina 
paklydusių Izraelio tautos avių 
parvesti. 

Evangelijoje (Mato 4:12-23) 
evangelistas cituoja kaip tik šią 
Izaijo pranašystę, ja užbaigda
mas pirmuosius keturis skyrius 
užsitęsusį įvadą į pasakojimą 
apie Jėzaus misijinį darbą. Čia 
jis pažymi, kad su Jono suėmi
mu pasibaigus jo darbui, Jėzus 
jį tęsia jau nauju būdu Galilėjo
je, išpildy damas pranašystę, 
kad „tamsybėje tūnanti tauta 
išvydo skaisčią šviesą". Jėzus 
savo misiją pradeda, pasikvies
damas talkon dvi poras žvejų: 
brolius Simoną ir-Andriejų ir 
Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Jo
ną. Jie, palikę žuvavimo tink
lus, kurie simbolizuoja materia
linio apsirūpinimo gyvenimo 
akiratį, nusekė paskui Jėzų. 
Jėzus juos išvedė į daug plates
nės, gilesnės veiklos lauką — 
jau ne vien žmogiško supratimo 
ribose, o dalyvaujantį paties 
Dievo planuose visai žmonijai. 

Jėzus tęsė Jono Krikštytojo 
darbą, kaip ir jis skelbdamas: 
„Atsiverskite, nes dangaus ka
ralystė čia pat!" Bet Jėzaus dar
bas pranoko Jono misiją. Kur 
Jonas buvo tik šauklys, Jėzus 
jau buvo vykdytojas: „Jėzus 
vaikščiojo po visą Galilėją, mo
kydamas sinagogose, skelbda
mas karalystės Evangeliją 'r 

gydydamas žmonėse visokias li
gas bei negales". Janiu pasirodė 
esąs Izaijo pranašautoji šviesa, 
kuri pradžiugino ne tik jos lau
kusią tautą, bet ir jos pakraš
čiuose — žemėje už Jordano 
upės, dabartinėje Sirijoje esan
čio Dekapolio Romos imperijos 
miestuose — bei žydų tautos 
tarpe Galilėjoje gyvenusius 
pagonis — nežydus. 

Jėzus, kaip ir Jonas, kviečia 
atsiversti, pasukti savo gyveni
mą pagal Dievo kvietimą, bet 
Jėzus duoda ir savo Dvasią, kuri 
įgalina siaurų žemiškų rūpesčių 
tamsybėse vaikštančius žmones 
tikėti ir gyventi Dievo duoda
moje šviesoje. Ir jis ne tik 
ragina, bet savo pavyzdžiu rodo, 
kaip gyventi pagal šią šviesą. 
Krikščionybė yra ne filosofija, 
bet gyvenimo kelias Kristaus 
šviesoje: gaudant jau ne sau 
maistą — žuvis, bet Dievo kara
lystei dieviškos šviesos laukian
čius, artimo meilės reikalingus 
žmones: vargšus, vaikus, 
ligonius. 

Aldonm ZmOmkmktė 

Po 1991 m. sausio 13 (sekmadienio) kruvinosios nakties: tragiškųjų įvykių lauka saugo sovietų 
omonininkai. Nuotr. Prano Abelkio 

KODĖL LECH WALĘSA 
PRALAIMĖJO RINKIMUS? 

Per amžius Lenkija — tiek 
tauta, tiek valstybė, — buvo 
išdidi, Lietuvai nieko gero ne-
linkinti, mūsų kaimynė. Kažku
ris atlaidus, dar unijos dvasios 
oru kvėpuojantis ir į giminystę 
linkęs, bet istorinėse kryžkelėse 
klystelėjęs, istorikas ją net 
pavadino mūsų tautos pussese
re. Kas ir kokia ji bebūtų, įdomu 
sekti ir žinoti, kokios krypties 
vėjai mūsų pietinės pašonės 
Lenkijoje pučia. 

Kas Lenkijai yra 
Lech Walęsa 

Reikia vis dėlto pripažinti, 
kad prieš 14 ar 15 metų Lech 
Walęsai ir jo vadovaujamai 
„Solidarumo" darbininkų unijai 
ragus surėmus su komunistine 
valdžia, pavergtose Rytų Eu
ropos tautose pirmą kartą švys
telėjo laisvės vilties spindulėlis. 
Walęsos drąsa užkrėsti Lenkijos 
žmones pastatė sovietine Rusiją 
į labai keblią padėtį. Lengviau
sia ir vienintelė sov. Rusijai 
tada žinoma išeitis buvo Lenkiją 
„suvaldyti" karinėmis pajėgo
mis, o jos laisvės siekius su
trypti ir Walęsa bei kitus jo 
šalininkus sunaikinti. Bet, jeigu 
sov. Rusija būtų taip pasielgusi, 
ji būtų užsitraukusi viso pasau
lio, o ypač Amerikos, didžiausią 
nemalonę ir griežčiausias eko
nomines sankcijas. Todėl ji ne
drįso to daryti ir Walęsos asmuo 
pradėjo ryškėti didvyrio vaid
menyje. Negana to, lengviau ir 
patogiau sovietams būtų buvę 
Lenkijos laisvės . siekius 
užgniaužti, jei nebūtų to 
„nelemto", visame pasaulyje be 
galo populiaraus ir mylimo, 
lenko popiežiaus. Žodžiu, sutapo 
kelios nepaprastos aplinkybės, 
padėjusios Lech Walęsai apsi
gaubti didvyrio šlove ir laimėti 
Lenkijai ne tik laisvę, bet ir sau 
prezidentystę. 

Kodėl šiandien Walęsa 
tautos atstumtas? 

Vakar didvyris, šiandien 
tautos atstumtas. Kas atsitiko? 
Tokie pavyzdžiai istorijai 
nesvetimi. Winston Churchil 

KAROLIS MILKOVATTIS 

II pasaulinio karo metu tiesiog 
išgelbėjo britų salą nuo sunai
kinimo, bet, karui pasibaigus, 
jis balsuotojų buvo nustumtas ir 
pakeistas opozicijos vadu, dar 
biečiu Clement Attle. Maršalas 
Henri Philippe Petain prancūzų 
tautai buvo labai nusipelnęs I 
pasaulinio karo didvyris, bet po 
II pas. karo jis buvo tautos pa
smerktas ir nuteistas mirti. Tai 
nepakeičiami kietos buities fak
tai, ne visuomet atidengiantys 
tikrąsias „nuslydimo" iš malo
nės priežastis. 

Lech Walęsos „kritimą" iš 
balsuotojų malonės gal yra kiek 
lengviau atpažinti. Jis yra dvi
lypis: ekonominės padėties ne-
pagerėjimas ir jo asmens ne
lankstumas. Kitais žodžiais: tas 
užkietėjęs užsispyrimas, kuris 
Walęsą pasodino į valstybės pre
zidento „sostą", po penkerių 
metų jį pražudė. Gal tiksliai ke
liais žodžiais jį apibūdino vienas 
Lenkijos atsargos pulkininkas: 
„Jis tiko kovos metui, bet ne
tinka kasdieninei taikos meto 
politikai". ( 

Per ištisus penkerius prezi
dentavimo metus Walęsa pažei
dė ar visai nutraukė ryšius su 
parlamentu. Pirmaisiais metais 
jis visai nesiskaitydavo su savo 
bendraminčiais ir laisvai pavar
todavo „veto" teisę, kada par
lamentas nesutikdavo su jo dik
tuojama nuomone. Buvęs jo ko
vos draugas ir krašto apsaugos 
ministras Janusz Onyszkiewicz, 
sako: „Walesos sipnybė yra ta, 
kad jis politiką mato grynai tik 
savo akimis. Jis padėties ne
saisto ir negalvoja apie galimas 
išdavas". Jo bendradarbiai nu
siskundė, kad prieš šių metų 
rinkimus jis net nė karto neatė
jo į savo rinkiminę būstinę. 

Kiekvienų rinkimų metu dau
gelis balsuotojų balsuoja už 
asmenį, ne ui partijos progra
mą. Lenkai nesmagiai pasijuto, 

1 kai, prez. Bush besilankant Len
kijoje ir užsukus į Walęsų na
mus, Lech JAV prezidentui pa
siūlė alaus. O diplomatiniam 
etiketui ypač jautrūs „prose 

panai" raudonavo, kai jie 
televizoriuose matė, kaip 
Walęsa, lankydamasis Anglijos 
karalienės Elzbietos II Bucking-
ham rūmuose, nemokėjo elgtis. 
Dauguma lenkų jį kaltina ne
mokėjimu gramatiškai kalbėti, 
vartojant skubius ir dvipras
miškus išsireiškimus, blogas 
manieras. Daugelis balsuotojų 
pasipiktino, kai jis atsisakė 
paduoti ranką savo oponentui, 
dabar prezidentu išrinktam 
K wasniewskiui. 

Apkaltintas netinkamumu 
būti prezidentu, jis susierzinęs 
teisinosi: „Mano rankos suriš
tos, parlamentas man neleidžia 
veikti". 

Walęsa visu svoriu įsijungė į 
politiką, kai jis 1976 metais 
buvo atleistas iš Gdynės Lenino 
vardo laivų statybos įmonės 
elektriko pareigų už pasiprie
šinimą komunistinei unijai. Po 
ketverių metų — 1980 m. rug
pjūčio mėnesį —jis buvo trium-
fališkai nešamas ant darbinin
kų pečių, kai valdžia buvo pri
versta pripažinti jo „Solidarumo" 
darbo uniją, pirmą visoje Sovie
tų Sąjungoje. 

1983 metais jam buvo suteik
ta Nobelio Taikos premija. Ga
liausiai, po daug jo vadovau
jamų streikų, komunistai buvo 
priversti prisipažinti nugalėti. 

Tačiau, atgavus laisvę, „Soli
darumo" organizacija suskilo į 
daugelį tarpusavyje besivaržančių 
politinių partijėlių. Net Walęsos 
ilgalaikis draugas ir patarėjas, 
pirmasis pokomunistinio laiko
tarpio ministras pirmininkas 
Tadeusz Mazowiecki, kandida
tavo prieš Walęsa 1990 metų 
prezidentiniuose rinkimuose. Po 
penkerių prezidentavimo metų 
Walęsa neturi patrauklumo, ku
rį turėjo būdamas kovingu elek
triku Gdynės laivų statykloje. 
Jis ypač nedomina jaunesniosios 
kartos balsuotojų. 

Tad darytina išvada, kad Lech 
Walęsa įkrito į duobę, kurią iš 
dalies pats sau išsikasė. Ir dabar 
Lenkįja, po Lietuvos ir Vengri
jos, yra trečioji Rytų bloko vals
tybė, nusmukusi į buv. komu
nistų glėbį. 

Danutė Bindokienė 

Priešrinkiminės 
mintys 

Deja, ne visuomet kandidato 
pažadai ir pasiruošimas bei 
tinkamumas pareigoms nule
mia, ar jo pavardę balsuotojai 
ras įrašytą j galutinį sąrašą. 
Rinkiminė kampanija kainuoja 
milijonus dolerių. Nors daug 
lėšų paaukoja partija, kuriai 
kandidatas atstovauja, nemažai 
įplaukia iš įvairių pramo
nininkų, verslininkų ir kitų 
įtakingų turtuolių, kurie viliasi 
tuo būdu įsigyti prielankumo, 
jeigu kandidatas laimės rin
kimus. Vis dėlto kandidatuojan
čiam reikia nemažų nuosavų iš
teklių. Stora piniginė čia kar
tais turi daugiau įtakos, negu 
idealizmas ar politika. (Galbūt 
tik šešioliktasis JAV preziden
tas Arbraham Lincoln turėjo 
teisę pasakyti, kad pateko į 
Baltuosius rūmus be ypatingo 
„kraičio") 

Kadangi Amerikoje egzistuoja 
dvipartinė sistema, demokratai 
ir respublikonai turi įsisenė
jusią priešrinkiminę procedūrą 
ir jos tvirtai laikosi. Po pernai 
rudenį vykusių rinkimų, kai At
stovų rūmuose ir Senate dau
guma vietų atiteko respubliko
nams, jie jautėsi labai tvirtai, 
numatydami nesunkią pergalę 
ir prezidento rinkimuose. Ta
čiau po susikirtimų su demok
ratų partijos likučiais vy
riausybėje ir prezidentu dėl 
biudžeto subalansavimo bei kitų 
svarbių programų, populiarumo 
švytuoklė gerokai pasviro į kitą 
pusę. Nors iki rinkimų dar ne
mažai laiko, bet respublikonų 
retorika pradeda įgauti ausį 
rėžiančią gaidą, nes pirmenybių 
sąraše jau ne kraštui svarbūs 
klausimai ir programos, kurias 
vykdytų jų pagrindinis (bent iki 
šiol) kandidatas Bob Dole, o pre
zidento ir jo žmonos puolimai. 
Tai gali sukelti tik balsuotojų 
pasipiktinimą ir iš to išplau
kiančią apatiją rinkimams ap
skritai. Tokių pavyzdžių kai kur 
yr? pasitaikę vietiniuose rinki
muose. 

Vyriausybės rinkimai bet ku
rios valstybės gyvenime yra 
vienas svarbiausių periodinių 
įvykių, nes gyventojai laisvo 
balsavimo keliu turi teisę pa
rinkti, kas jiems atstovaus ir 
tvarkys svarbiausius krašto 
vidaus bei santykių su užsieniu 
reikalus per tam tikrą, įsta
tymais ribojamą, laiko tarpą. 
Kadangi Amerika yra sudėta iš 
atskirų valstijų, turinčių taip 
pat savo valdomuosius organus, 
be to, dar imant dėmesin mies
tus, apskritis, valsčius, balsa
vimai kur nors vyksta kone 
kiekvienais metais ir žmonės 
renka pareigūnus į daugelį 
valdžios pozicijų, tačiau svar

biausia krašto gyventojų pi
lietinė pareiga yra kas ketveri 
metai aktyviai dalyvauti pre
zidento rinkimuose. Šiam įvy
kiui partijos ir jų propaguojami 
kandidatai pradeda ruoštis 
gerokai iš anksto. 

Rinkimų lenktynėms kandi
datai rikiuojasi ir Rusijoje. Nors 
prezidentas Boris Jelcin jau 
pareiškė kandidatuosiąs kitai 
kadencijai, jis turi pakankamai 
rimtų varžovų ir rinkimų rezul
tatų numatyti šiuo metu beveik 
neįmanoma. Viena aišku, kad 
dabartiniai Jelcino ėjimai Čečė
nijoje ir jo vaidmuo vėliausioje 
įkaitų dramoje Dagistane per 
daug populiarumo nesuteikė, o 
varžovams davė daug papil
domos medžiagos kritikai. Rusi
jos prezidentas, užuot parodęs 
sugebėjimą šaltai spręsti atsira
dusią krizę, užsirekomendavo 
kaip plačiagerklis ir nenuo
laidus tironas. Galima tikėtis, 
kad Rusijos gyventojai gyvai da
lyvaus balsavimuose, nes perei
tų metų gruodžio mėnesį atsto
vų rinkimuose į Durną didelis jų 
procentas vis dėlto balsavo. 
Valdantieji neturėtų užmiršti 
(įskaitant ir mūsų tėvynėje), 
kad gyventojų atmintis nėra la
bai trumpa — jie tiksliai 
suskaičiuoja visus teigiamus 
reiškinius ir visas nesėkmes, o 
po to nulemia, kuri svarstyklių 
lėkštė aukščiau pakyla... 

Laukiame rinkimų ir Lietu
voje, bet šiuo metu ten tiek neži
nomųjų, kad ir iš žvaigždžių ne
būtų įmanoma išskaityti rezul
tatų. Bankų krizės, korupcija, 
gyventojų nepasitenkinimas 
esama padėtimi turės daug le
miamos ir pragaištingos reikš
mės valdančiajai partijai. Pra
ėjusių rinkimų kampanijoje 
buvo aštriai kritikuota ir kaltin
ta V. Landsbergio vyriausybė, 
bet Algirdas Brazauskas, A. 
Šleževičius, LDDP rankose atsi
dūręs Seimas bei ministerijos 
jau turėjo laiko padėtį Lietuvoje 
gerokai pataisyti. Deja, ji 
nepalyginamai blogesnė negu 
buvo prieš 1993 metus. 

Nereikia naiviai galvoti, kad 
tie, kurie po rinkimų atsiras 
vyriausybės postuose, kažkaip 
magiškai panaikins krašte 
visus trūkumus, nusikaltimus 
bei kitas blogybes, bet galbūt 
gyvenimas bus pasuktas teigia-
mesnėn pusėn ir tamsūs de
besys pamažu pradės sklaidytis. 

Lietuvos gyventojai turi 
suprasti, kad tėvynės ateitis yra 
jų pačių rankose, jie turi pa
rinkti į valdžią teisingus, dorus 
ir sąžiningus žmones, o paskui 
remti jų pastangas darbuotis 
viso krašto gerovei. 

DEBESYSE 
JURGIS JANKUS 

9 Buvo ir laikas pradėti. Mama 
sakydavo, kad jau devynioliktus ainu. Pavalgas pietus, 
pasakiau, kad ainu tų smarkių vaatuvių pažiūrėti, ir 
išėjau. Eidamas p«-RočpjaunL išgirdau, kad Dvarelių 
Jote aunas laukuass draakosL Aišku, kad boro palaidi 
ir ką nors užpuolė. O P i buvo tokia pasiute, kad bs fa
ną laadoa pro palaidus nė nemėgink praeiti. Blauzdų 
gal ir naapkramtya, bat kalnių tvaikų tikrai i 
Mgu tuos lagnues dar ir trajraptnM 
traukia, gan fr žegnoti* Atrodė, kad ir tas jau anam. Kad 
nepatekčiau i badą, paankan i paročpjaunio krūmus 

o garnio. Vaikštau, dairausi, nors pasiusk 
i nė vieno tokio, kuria butų garas ir kuri galė

čiau pailiu išsipjauti. Visi tokia sakom išėję slksnis-
palaikiai. Mgu kuria dar vartaania, bs kirvio neįveiksi. 
Visiškai netikėtai akį užkliuvo bahalksniukas, aukštyn 
išbėgas kaip įtempta styga. Tokie tik laadynai augdavo, 
o čia haKalkanhisas, lygus, per kaita aprinsmue be jokios 
sakalai, Nuo aunu. atsiginti per metisas, bet birbynei 
vargu ar kitą toki galėtum kur ręsti. Bent Ugi Hol no 
gfl I U-—a. _ a A-tt-J 1 • . - - Į * • a * 
I K ggasV9ssBB0w D 9 * Baw vQ>DD aMmVssTVsS IVssSaV # M K Q PsmMNBSo) 
visą išsukti, botų nebe birbyne, bet tikras klarnetas. B 
pat masone onoetom, svupynam ir omynem BUVO gaiva 

, Via galvojau kaip ners auaikrapityti pinigu 

ir nusipirkti klarnetą. Su juo gal net į dūdų orkestrą kas 
nors priimtų. Išgaravo ir vestuvės. Išsipjoviau alksniuką. 
Norėjau kuo ilgiausią išsukti, tai nepagailėjau gero tar-
po uždrožti ir, net drebėdamas, imu sukti. Sukasi. Ns 
tik sukasi, bet sukasi ir sukasi Kitas seniai būtų 
nnsisnksa, o tas sukasi ir sukasi, ir dar taip lengvai. Lyg 
pateptas. Kai visas uždrožimss sulindo į vidų ir kai 
ėmiau bijoti, kad užpjovimas nepradėtų skilti, pukJtir 
nutruko. Ištraukęs pamatavau, buvo sprindis ir du geri 
krumpliai. Tokios ilgos net iš abiejų galų niekada nebu-
vau išsukęs. Uasidrofiau kitą galą. irgi gersi sukost Išsi
suko graži pustrečio sprindžio birbynė. Man tai jsu 
tikras klarnetas. Visada bandžiau išsukti tokią, kad išsi
tektą Išžios skylutės, o čia galėjau pjauti nors ir aš
tuonias, jei tik iš karto pasisektų išpjauti lietuvėlį. 
Pasisakė ir tas. Nereikėjo nei plonyti, nei skutinėti. Ii 
karto gražiai birbė. Beveik kaip tikras klarnetas. Rūpes
tingai atsimatavęs, išpjoviau skylutes ir pamėginau. Bir
bė dailiai. Rypuota rypavo. Tokio gražaus balso birbynės 
dar niekada nebuvau pasidaręs. Parypavęs nustebau: 
ii anapus krūmą, iš pamiškės atsiliepė toks pat paryps-
vimas, tik daug gražesniu balsu. Dar parypavau, jis ir 
vėl atsilieps. Pagalvojau, kad Sruogiukss atėjo pasitikti, 
tik nebuvau girdėjas, kad jis mokėtų taip dailiai paliur 
linti. Ai paliurUnau, jis taip pat atsiliepia. Paliurlinu 
kitaip, jis kitaip ir atsiliepis. Pagalvojau, ar tik ne 
klarnetą bus įsitaisęs ir stsinešęs pasigirti. Išlin-1 

dau per krūmus, o pamiškėje stovi toks jau gana sens
telėjęs Žmogelis ir šypsosi. „Vs, ir susiradom , 

sako. Nustebau, kad kažin koks nepažįstamas sa
ko: „Susiradom", tai ir pasakiau: „Kad aš ne tams 

.tos ieškojau". O jis: „Žinau, žinau. Ieškojai Smogu 
čio. Bet jo čia negalėjai ir rasti. Jis vestuvėse jau seniai 
kojas raito. Ką kitą veiks tavęs nesulaukęs. Bet nenusi
mink. Tokių vestuvių daug buvo, dar daugiau bus, o to
kia birbynė gal tik viena: ir pažiūrėt yra ko, ir ne bet 
kaip pabirbiniuotL Nemainyčiau į kokį išklerusį klarne
tą, tik matau reikėtų truputėli padailinti. Ar leisti iš 
arčiau pažiūrėti?'* Padaviau. Pažiūrėjo, paprašė peikuko. 
Paskutinėjo pagal liežuvėli, papūtė, vėl paskutinėjo, 
tokią plonytę stšaižėlę nuo liežuvėlio krašto atlupo, vėl 
papūtė. Net ausis pastačiau: birbynė nebebirbė, bet 
suskambo taip, lyg kas čia pat gerą klarnetą pustų. 
Pamėgino išlinguoti dainelę ir sustojo. „Kad, va, bro
liuk, skylutes ns visiškai vietoje išpjovei". Nesmagu 
pasidarė, kad taip papeikė. Ligi šiol visi sakydavo, kad 
mano birbynės gerisusios. Kažin kodėl nešokau ginčy
tis, net nepasiutau kaip pasakiau:, ,Kad kitaip neišma
niau". Ir Uioj ištiesiau ranką. „Prašau atiduoti peiliuką, 
— pasakiau. Išpjausiu kitą alksniuką ir tuoj išsuksiu 
kitą Ar parodysi, kokiose vietose reikia skylutes 
pjsuti?" Pasakiau ir ižtiesisu ranką peiliuko, bet žmo
gus tik nusišypsojo. „Neskubėk. Birbynė labai gera. Var
gu ar geresnę ir beissuktum. Niekojai netrūksta. Tik, 
žiūrėk, skylutes į geresnes vietas pastumdysim". 
Visiškai išverčiau akis. Kaip tu sykį išpjautas bepa-
stumdysi? Valandėlę nežinojau, ar juoktis, sr senuką 
tiesiai ii proto išsikrausčiusiu pavadinti. Būčiau ką ir 

pasakęs. Ir greičiausiai ką nors labai negera, bet neb /o 
kada: jis uždėjo pirštą ant skylutės ir aiškiai mačiau t«ip 
pastūmė. Paskum stumtelėjo kitą, trečią Visas sustum
dė, sustumdė, lyg būtų kokios sagutės, paskum šonuo
se išpjovė dar po vieną mažyliams, atidavė peiliuką ir 
užbirbyniavo. Tokio gražaus balso ir tokių išringisvimų 
nė sapne nebūčiau tikėjęsis. Buvo nebe birbynė, bet ge-
riauaias klarnetas. Net geresnis, apie kokį ii pat 
vaikystės buvau svajojęs, tik niekada pasiekti negalė
jau, o čia va ir yra. Tik kada išmoksiu taip paliurlenti 
kaip jis. O jeigu ta birbynė ir nepanaši į klarnetą, tai 
kas. Vien nuo tos minties net rankos ėmė drebėti. Pa-
ringavęs, palingavęs gražiausių dainų, nušluostė bir
bynę į skverną ir padavė: „Pamėgink pate. Tik ne taip 
sau, bet kokią nors dainą. Tokią, kur ne tik gerai moki, 
bet ir kur prie širdies". Dainų dainuoti mokėjau daug ir 
armonikėle pagrodavau, tik padūduoti niekas neišei
davo. Atėjo į galvą „Kada noriu verkiu". Motina ją visą 
laiką niūniuodavo, kartais ir balsiai padainuodavo, ne
retai ir mane patį pasisaukdavo, kad pritarčiau. Mė
ginau ir birbyne pritarti, tik niekada nepasisekdavo. Mo
tina pasijuokdavo, kad jos daina eina savo keliu, o mano 
birbynė savo. Nors birbynė buvo ta pati, bet ii senuko 
paėmiau su baime, dar su didesne baime dėjausi į burną. 
Bijojau apsisarmatyti, bet piritai lengvai surado savo 
garsus, ir daina suskambo taip, kad ir pati motina būtų 
apsidžiaugusi. Pamėginau kitas, piritai jas beveik iš kar
to sugaudė. 

(Bus daugiau) 

; . 
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Raimundas ir Rita Lumbiai 
Nuotr. Pranės Šlutienes 

DAR VIENA LIETUVIŠKA 
PORA 

Šiltą, saulėtą šeštadienio, 
1995 m. rugsėjo 16 d., Sv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje meiles ir 
ištikimybės priesaiką vienas 
kitam davė Rita Dapkutė ir 
Raimundas Lumbis. 

Rita, Ilonos ir Petro Dapkų 
vienturte duktė. Bronės Pakš
tienės ir a.a. Prano Pakšto 
anūkė, iš tėvo pusės a.a. Julės 
Bagdonienės ir a.a. Petro Dap
kaus anūkė. 

Rita gimė. augo ir mokslus 
baigė Čikagoje. Buvo veikli 
skautuose, ateitininkuose ir 
studentų sąjungoje, vaidino 
„Antro kaimo" teatre. Baigė 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nę mokyklą. Pedagoginį institu
tą ir University of Illinois at 
Chicago bakalauro laipsniu iš 
biologijos ir žurnalistikos. Rita 
stažavosi, gilindama lietuvių 
kalbą Vilniuje, nes ruošėsi 
magistro laipsniui University of 
Illinois at Chicago lietuvių 
kalbos ir literatūros srityje. 

Rita jau keleri metai gyvena 
Lietuvoje ir verčiasi verslu. 

Bu»o pirma, kuri atidarė picos 
restoraną Vilniuje, vėliau ati
darė labai patraukliai ir įdomiai 
išpuoštą 1970-tųjų m. stiliaus 
restoraną, pavadintą „Ritos 
slėptuvė". Begyvendama Lietu
voje, susipažino su Raimundu 
Lumbiu. Raimundas baigęs in
terjero apdailos specialybę 
Vilniuje. Raimundo tėvelis mirė 
jam esant vos keturių metukų. 
Tėvelio sveikata buvo palaužta 
Sibiro šalčių. Nelengva buvo 
Raimundo mamytei Janinai 
Lumbienei auginti du vaikučius 
be vyro. Buvo gaila, kad Janina 
Lumbienė negalėjo dalyvauti 
vestuvėse dėl silpnos sveikatos. 
Raimundo sesutė Irena su vyru 
irgi turėjo šios kelionės at
sisakyti. Bet Rita ir Raimundas, 
grįžę į Lietuvą su kunigu atnau
jino jų įžadus, dalyvaujant 
mamytei ir kitiems giminėms. 

Šv. Mišias aukojo Antanas 
Saulaitis, S. J. Vilniaus katedros 
prelatas Kazimieras Vasiliaus
kas dalyvavo per šv. Mišias ir 
davė savo palaiminimą, Sv. Mi
šių giedojimus ir grojimus at

liko: buvęs Metropolitan, Lyric 
ir Čikagos lietuvių operos solis
tas Algirdas Brazis, taip pat 
pusseserė, solistė Rūta Pakštai-
tė-Smith, atvykusi iš New Yor-
ko, fleita grojo Rima Polikaity-
tė, smuikininkas-Herkulis Stro-
lia, ir virtuozas vargonininkas 
Ričardas Šokas. Giedojimai ir 
grojimai nepaprastai jaudinan
čiai skambėjo gražios bažnyčios 
erdvėje. 

Prie altoriaus Ritą lydėjo jos 
tėvelis, Petras Dapkus. Vestu
vių palydą sudarė: vyriausioji 
pamergė — Dalia Šumskytė iš 
Čikagos, vyriausis pabrolys — 
Pranas Pranckevičius iš Čika
gos; Judita Juozaitienė (Čikaga) 
ir pusbrolis Dainius Zalensas 
(Clevelando), Daina Puterienė ir 
Ramutis Puteris (Torontas, Ka
nada), Reda Pliurienė ir Ramu
tis Pliura, (Racine, Wis.), Diana 
Gylytė-Quintos (Čikaga) ir 
Liudas Kuliava (Čikaga). Gėles 
ir žiedus nešė Vilytė ir Vytukas 
Smith, pusseserės Rūtos vaikai. 
Ritos ir pamergių sukneles pa
siuvo Toronte gyvenanti Ramu
nė Stravinskaitė, kuri yra pro
fesionali siuvėja. 

Vakare svečiai rinkosi į 
Jaunimo centrą, kuris buvo 
gražiai papuoštas Ritos mėgia
mu 1970 metų stiliumi. Tie, 
kurie lankėsi „Ritos slėptuvė
je,". Vilniuje, turbūt pažino jos 
darbo tęsinį. Dauguma dekora
cijų ir buvo atlikta pačios Ritos. 
Malonu, kad dar yra jaunimo, 
kuris nepamiršta laiko, praleis
to lietuviškoje pastogėje. 

Salėje jaunieji ir palyda 
pasitiko svečius juostų užtvara, 
per kuria norintys pereiti turėjo 
kuo nors kelią išsipirkti. Vi
siems suėjus, jaunuosius pasi
tiko Ritos tėveliai su vynu, 
duona ir druska. Po to jaunieji 
maršo muzikos lydimi žygiavo 
aplink salę, mėtė saldainius ir 
užėmė savo vietas prie paskir
to stalo salės priekyje. Vestuvių 
puotą pravedė patys jaunųjų 
pulko dalyviai ir draugai. Buvo 
įvairių juokingų kupletų, sugal-

BAŽNYČIA IR LIETUVYBĖ 
LOS ANGELES LIETUVIŲ 

PARAPIJOJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

MEDININKŲ PILIS 
SNAUDŽIA 

Rudens lietus ir žiemos šalčiai 
sustabdė Medininkų pilies at
statymo darbus. Pilies sienos 
viršuje apdengtos-konservuotos. 
kad įsiskverbęs rudens vanduo 
neišgriautų tų galingų mūro 
sienų, žiemos šalčiams užėjus. 
Kaip pasakiškai atrodo Medi
ninkų pilis žiemą! Pirmą kartą 
teko matyti pili snaudžiant po 
šviežio sniego danga, apsupta 
šerkšnu nubaltintais medžiais. 

Pilies bokšto mūrai „išaugę" 
iki antro aukšto. Iš likusių si
joms skirtų skylių bokšto sieno
je matome, kad bokštas buvo 
penkių aukštų Pačios bokšto 
sienos daugiau kaip šešių pėdų 
storumo! Bokšto sienose išmū
ryta anga su laiptais, siekianti 

kiekvieną aukštą, taip, kad iš 
vieno aukšto galėjai pereiti į 
kitą mūro sienos viduje. Ši tech
nika buvo plačiai naudojama 
XIV amžiuje. Istorikų žiniomis, 
1320 metais ties Medininkais 
žuvo net 29 kryžiuočių ordino 
broliai ir jų magistras Henrikas 
Plockietis. Tai buvo didelis 
lietuvių laimėjimas to laiko 
mastu. 

Medininkų pilies atstatymo 
fondas (MPA fondas) šios pilies 
bokšto atstatymui surinko apie 
25,000 dol., iš kurių 12,500 dol. 
išmokėta Lietuvos valstybinei 
įmonei „Paminklai" už pada
rytą darbą. Dar liko atstatyti 
trys aukštai, tad iki šiol suauko
tų pinigų neužteks. Kaip malo

nu, kad MPA fondą žada tūks
tantine paremti net Australijos 
lietuviai! Ir štai netikėtai 
gauname šimtinę auką iš a.a. 
inž. Vinco Žemaičio giminių. 
Laiške rašoma: „Medininkų 
pilies atstatymas šiandieną jį 
būtų labai dominęs. Ypač — jo 
galima ateities reikšmė padidin
ti lietuvių įtaką tame krašte: 
padėti suklaidintiems, nutautu
siems jos apylinkių lietuviams 
„vėl būti savimi". ..„Kadangi, 
manau, jis ir šiandieną nesijau
čia miręs. Bet — peržengęs vie
tos ir laiko ribas — šiandieną 
turi gyvą bei artimą ryšį ir su 
visais tais, kurie Medininkų pi
lį XIII amžiuje planavo ir sta
tė". 

Norintieji prisidėti prie Me
dininkų pilies atstatymo, malo
niai prašome čekius rašyti 
M.P.A. Fund vardu, siun

čiant adresu: Standard Federal 

Žiema prie Medininkų pilie* įvažiavimo vartų. 
Nuotr Leono MaskalMiM 

Los Angeles ilgametis lie
tuvių parapijos klebonas — da
bar emeritus — prelatas Jonas 
Kučingis yra tvirtas lietuvybės 
šulas Vakarų Amerikos pakran
tėje. Jo pavarde dažnai skaito
me visuose Amerikos ir Kana
dos laikraščiuose ir jo dažnos 
šimtinės tų laikraščių paramai 
yra reikšmingas įnašas lietuvių 

votų pačių pulko palydovų. Kal
bėjo ir dėkojo Ritos tėveliai, 
Petras ir Ilona, atsilankiusiems, 
o jaunieji dėkojo tėveliams už 
vestuvinę puotą. Visiems buvo 
staigmena, kai Ritos tėvelis, 
kuris dalyvaudavo ir dainuoda
vo su Balio Pakšto orkestru, pa
dainavo „Besame Mucho". A.a. 
Balys Pakštas buvo Ilonos dėdė. 
Pedro, kaip artimieji jį vadina, 
gimęs Kuboje ir laisvai kalba 
ispanų kalba. 

Svečių tarpe matėsi Lietuvos 
garb. konsulas Čikagoje su 
žmona, Vaclovas Kleiza, Ritos 
krikšto tėvas su žmona Vytas 
Valikaitis, a.a. Balio Pakšto 
našlė dėdienė Emilija, muz. 
Emilija (Pakštaitė) ir jos vyras 
„Amerikos balso" ved. Romas 
Sakadolskis iš Vašingtono, Rūta 
Pakštaitė-Smith iš New Yorko, 
pusseserės Kristina Miluknytė 
ir Sigita Pakštaitė iš New 
Yorko, pusseserė Beata ir vyras 
Čiurlionis iš Clevelando. 

Tradicinė vainiko ir prijuos
tės užrišimo ceremonija buvo 
pačios Ritos ir Raimio sumoder
nizuota su tam tikra juokinga 
vaidyba. Visi dar ilgai šoko ir 
linksminosi šernai matytų 
draugų tarpe. 

Rita ir Raimis medaus mėnesį 
praleido Pink Palace viešbutyje. 
Dar pabuvę savaitę Amerikoje 
dalyvavo Alice ir Andriaus 
Rasučių vestuvėse. Po to grįžo 
atgal į Lietuvą prie darbų. 

Linkime jiems daug sveikatos, 
meilės, kantrybės, prieauglio ir 
ilgų sėkmingų gyvenimo metų 

Pranė Šlutienė 

Bank for Savings, c/o M.P.A. 
Fund, Acct. #1101369692,4192 
S. Archer Av., Chicago, IL 
60632 9985. 

Norėtųsi dar kartą paminėti 
Medininkų pilies atstatymo fon
do tikslus: 

1. rinkti aukas Medininkų pi
lies atstatymui; 

2. dedikuoti pilies atstatymą 
žuvusiems Lietuvos pasienio 
sargybiniams prie Medininkų 
pagerbti; 

3. pažymėti L.D.K. Mindaugo 
740-ų metų karūnavimo jubilie
jų; 

4. įjungi Lietuvos, išeivijos ir 
vietinį jaunimą pilies atstatymo 
darbe; 

* 
5. garbingos senovės Lietuvos 

pilies atstatymu sumažinti 
lenkų ir tuteišių įtaką Medinin
kuose; 

6. pasiūlyti Lietuvos vyriau
sybei pilies kieme, po atviru 
dangumi, ruošti koncertus, isto
rinius vaidinimus (Sound & 
Light shows) ir t.t. 

Ir vėl sugrįš pavasaris, pabus 
Medininkų pilis, sulapos ap
linkui medžiai. Vėl kils aukštyn 
galingos pilies sienos. Ir vėl 
jaunimas stovyklaus pilies 
kieme, skambės lietuviška 
daina... Sugrįš į pilį Mindaugas, 
Vytenis, Vytautas, Kazimieras. 
Juos saugos žuvusiųjų pasienie 
čių vėlės. Vietiniai žmones pasi 
jus vėl lietuviais esą. O mes visi 
važiuosime į Medininkų pilį 
naktį po žvaigždėtu dangumi 
pasiklausyti legendų apie Lietu 
vos senovę... 

Leonas Maskaliūnas 

spaudai. Jis yra Amerikoje gau
siausio ir darbingiausio „Drau
go" vajaus komiteto garbės pir
mininkas Los Angeles mieste. 

Apie jo darbus spausdinta 
daug straipsnių Lietuvos ir 
užsienio lietuvių spaudoje. Jis 
sielojasi visų lietuvių gerove. 
Religijos ir lietuvybės reikalai 
yra pagrindinis jo gyvenimo 
tikslas. Prieš kurį laiką jis 
atsiuntė man „XXI amžiaus" 
laikraštį, leidžiamą Lietuvoje, 
prašydamas pakomentuoti Auš
ros Kargaudienės, Kauno M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
meno skyriaus vedėjos, pokalbį 
su Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčios vikaru kunigu Aloyzu 
Volskiu. Šis pokalbis su kun. A. 
Volskiu yra vertas visų mūsų 
dėmesio. 

Deja, dėl vietos stokos nėra 
galimybės visą pokalbį pakar
toti, todėl noriu pakomentuoti 
tik jo svarbiausias mintis. 

Kun. A. Volskis, 39 metų 
amžiaus kaunietis, atvyko dirb
ti į Šv. Kazimiero parapiją prieš 
dvejus metus. Šios jauno kunigo 
mintys, planai ir sumanymai 
yra įdomūs, realūs ir skirtingi 
nuo vyresnės kartos užsienio lie
tuvių, nes amžiaus skirtumas ir 
Vakarų bei Rytų kultūros įtaka 
ir auklėjimas kiekvienam mūsų 
atsiliepė į galvoseną. . 

Gyvendami demokratinėje ša
lyje, turime toleruoti skirtingas 

Prel. Jonas Kučingis ' 

nuomones ir pasisakymus, jeigu 
jie ir nesutinka su mūsų įsiti
kinimais. Svarbiausia, kad savo 
ir oponentų mintis galime lais
vai išreikšti, demokratinio pro
ceso vyksme. 

Žurnalistės užklaustas, su ko
kiomis problemomis susiduria 
palaikant lietuvybę Amerikoje, 
kun. A. Volskis atsako: „Kole
gos sako, kad reikia jungti lie
tuvybę ir katalikybę, bet aš to 
nenoriu daryti. Man tai atskiros 
vertybės. Nenorėčiau sakyklos 
naudoti tautinei propagandai 
skleisti, nes krikščionybė ir 
tautiškumas yra kertiniai gyve
nimo orientyrai..." 

Paskatintas šio kun. A. Vols
kio pareiškimo, pažvelgiau į 
Lietuvių Enciklopediją, ieško
damas Lietuvos vyskupų pareiš
kimų šia tema, tačiau niekur 
neradau, jų pasisakymų bažny 
čioje atskirti katalikybę nuo 
lietuvybės. 

Norėdamas patirti daugiau 
pasisakymų šia tema, paskai
čiau „Lietuvių dienų" Los 
Angeles 1954 metais įsteigėjo 
prel. J. Kučingio mintis. Jos 

SĖKMINGAI PRAĖJĘS 
TARPTAUTINIS 
SIMPOZIUMAS 

Vašingtone, Mayflower vieš
butyje, keturias dienas vyko 
tarptautinis simpoziumas „Mar
šalo palikimas: partnerystė atei
čiai". Jo darbe dalyvavo delega
cijos iš 27 šalių, dalyvaujančių 
Partnerystė „Vardan taikos" 
(PVT) programoj, bei 16os NATO 
šalių ir 15-os Europos Sąjungos 
valstybinių atstovai. Simpoziu
mo darbe dalyvavo ir Lietuvos 
delegacija, kurios sudėtyje buvo 
į JAV atvykę: Seimo kancleris 
N. Germanas, URM sekretorius 
A. Januška, KAM sekretorius 
V. Sarapinas, Civilinės saugos 
departamento direktorius G. 
Pulokas ir Generalinio štabo ko
vinio mokymo skyriaus vedėjas 
R. Žibąs. Vašingtone prie 
oficialios delegacijos prisijungė 
ir simpoziumo darbe dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius JAV dr. 
Eidintas. Į simpoziumą taip pat 
atvyko delegacijos iš trylikos 
JAV valstijų, vykdančių jung
tinės karinių kontaktų pro
gramas su Vidurio Europos ir 
NVS valstybėmis. 

Dėl JAV rytinėje pakrantėje 
siautusios pūgos ir gausaus snie
go, simposramas prasidėjo para 
vėliau nei buvo planuota — sau
sio© dieną. Simpoziumo organi
zatoriai buvo priversti padaryti 
esminius pakeitimus progra
moje, kadangi daugelis į simpo
ziumą vykusių delegacijų, tarp 
jų i Lietuvos, buvo priverstos 
po Ivi paras praleisti įvairių 
JAV miestų aerodromuose, 
laukdamos palankių skridi
mams oro sąlygų. 

Simpoziumo metu JAV, 
NATO kraštų — partnerių 
aukšti pareigūnai, Tautinės 
gvardijos atstovai skaitė pra
nešimus, kuriuose pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas PVT 
programos analizei bei per 
spektyvoms, saugumo Europoje 
ir bendradarbiavimo tarp 
NATO ir vadinamųjų „naujųjų 
demokratijų" stiprinimui. 
Lietuvos delegacijos narys 
pulkininkas G. Pulokas simpo
ziume perskaitė pranešimą apie 

Lietuvos ir JAV bendradarbia
vimą civilinės saugos srityje. 

Simpoziumo metu įvyko Lie
tuvos delegacijos narių susi
tikimai su kitų valstybių atsto
vais bei simpoziumo organizato
riais, kurių metu pasikeista 
nuomonėmis apie tolesnio bend
radarbiavimo PVT programoje 
galimybes. 

URM sekretorius A. Januška 
ir KAM sekretorius V. Sarapi
nas apsilankė JAV Valstybės 
departamente, kur susitiko su 
Valstybės sekretoriaus pava
duotoja Lynn Davis bei JAV Gy
nybos departamente, kur juos 
priėmė einantis Gynybos sekre
toriaus pavaduotojo pareigas 
Frederick Smith. Abiejų susi
tikimų metu buvo konstatuotas 
geras tarpusavio santykių sto
vis, apsvarstytos dvišalių san
tykių perspektyvos, saugumo 
Baltijos regione ir Europoje 
klausimai. JAV atstovai patvir
tino JAV paramą Lietuvos 
nepriklausomybei, suverenite
tui ir saugumui. L. Davis ir F. 
Smith ypač pabrėžė Lietuvos 
dalyvavimo NATO taikos už
tikrinimo misijoje Bosnijoje poli
tinę reikšmę ir padėkojo už 
Lietuvos karinio būrio pasiun 
timą šiai misijai vykdyti. 

puikiai derino lietuvybę su 
katalikybe. Jo žodžiais, or
ganizuoti „Lietuvių dienas" 
geriausia galėjo patarnauti pa
rapija, nes jos tikslas yra ne tik 
rūpintis religine sritim, bet ly
giagrečiai jai turi rūpėti tau
tiniai bei kultūriniai lietuvių 
reikalai. 

Lietuvių parapijų tikslas yra 
tarnauti visam, pilnutiniam, 
žmogui. „Kas mano galvoje kū
rėsi 1954 metais, — sako prel. 
Kučingis, — tai Amerikos Kata
likų Vyskupų tarybos komitetų 
„Socialinei gerovei ir pasaulio 
taikai" dokumente vadinamasis 
kultūrinis pliuralizmas Jungti
nėse Valstijose (Origins Nr. 15, 
1981 m.). Ten yra pasakyta: 
„Parapijos neturi baimintis tap
ti kultūrinio ir dvasinio gyvas
tingumo centrais, siejant žmo
nių papročius ir tradicijas su tų 
laikų Evangelijos mokymu". Mi
nėtas dokumentas pagyrė 
tautinių parapijų vaidmenį, jų 
įnašą į viso krašto Bažnyčios 
lobyną . 

Baigiant šio įdomaus pokalbio 
eigą, kun. A. Volskis sako: „Iki 
šiol kunigų ir bendruomenių 
bendravimo tradicija nebuvo 
asmeninė, aš gi ieškau asme
ninių ryšių. Turiu ir draugų 
tarp savo bendraamžių, kurie, 
kaip ir aš, yra neseniai čia 
atvykę. Mus vienija ne tik kal
ba, amžius, bendros problemos, 
bet ir tai, kad senbuvių dažnai 
esame laikomi 'Sovietų paga
dintais'. Bet vis pagalvoju, kad 
po tuo tariamu 'pagandintu' sle
piasi nemaža, o kartais ir dra
matiška, gyvenimo patirtis, o to 
kartais trūksta 'nepagadin
tiems' ". 

Mano nuomone, skirstymas 
lietuvių į „pagadintus" ir „ne
pagadintus" yra reali teisybė. 
Lietuvoje Sovietų Sąjungos 
okupacijoje išaugo bemaj.^rjįs 
lietuvių kartos. Nelaimingo is
torinio laiko tėkmė pagimdė 
abipusį žmonių sužalojimą. 
Todėl ir posakis: „mes ir jūs", 
dar ilgą laiką tebeegzistuos 
mūsų tarpe. 

URM sekretorius A. Januška 
taip pat susitiko su JAV pre
zidento specialiuoju padėjėju 
Daniel Fried, su kuriuo buvo 
aptarti regioninio bendradar
biavimo ir saugumo klausimai, 
JAV pagalbos Lietuvai svar
biausios sritys ir perspektyvos. 

Sausio 10 dieną ambasadoje 
įvyko darbinis Lietuvos ir Perm-
sylvanijos valstijos delegacijų 
susitikimas. Jo metu buvo ap
svarstyta Lietuvos ir Penn-
sylvanijos Tautinės gvardijos 
dalyvavimo „Kariškiai — kariš
kiams" programa. Abiejų dele
gacijų atstovai išreiškė norą 
išplėsti bendradarbiavimą, 
tame tarpe ekonomijos, kultūros 
ir kitose srityse. 

Sausio 11 dieną Seimo kanc
leris N. Germanas ir ambasado
rius A. Eidintas apsilankė Pran
cūzijos ambasadoje, kur pa
reiškė užuojautą dėl prezidento 
F. Mitterand mirties ir pasirašė 
užuojautų knygoje. 

Sausio 13 dieną delegacija iš
vyko į Vilnių. 

Lietuvos ambasados JAV 
- spaudos skyrius 

Prof. SUaya GotUutaa (kairėje) ir dr Vitolia Vengris po M. K. Čiurlionio 
koncerto ir knjrfoa apie Čiurlionį (red. S. GotUutaa) aupaiindinimo 1996 m. 
lapkričio 28 d. Lietuvos ambasadoje, Waahington, DC. 

Nuotr Elvyroe VodopaUenės 



ŽIUPSNIS ATSIMINIMU 
JONAS ŠARKA 

Juozo Gailos .Apmastymai iš 
Turniškių" („Draugas", 1995-
11-14) ir A. Gustaičio laiškas 
(1995-12-05) paskatino mane su
sirasti rašomąją mašinėlę ir 
paleisti abu smilius į darbą. J. 
Gaila laišku kaimo klebonui, 
tėvui Stanislovui, pasiprieši
nusiam Žaliojo tilto statulų 
nuėmimui, labai vaizdžiai, 
įžvalgiai, taikliai, meistriškai ir 
tiesiog pavydėtinai išdėsto savo 
mintis. Prisipažinsiu, jį beskai
tant mano akys truputį sudrė
ko... Nutariau vėl prabilti apie 
tarybinius paminklus ir tas ne
lemtas skulptūras raudonar
miečiui — „išlaisvintojui", su 
kaupu vykdžiusiam XX 
amžiaus didžiausio tirono, Josifo 
Dziugašvilio Visaranovičiaus — 
Šėtono, užmačias. Mat, sovie
tinių paminklų Hanginm laišku 
„Draugui" esu kėlęs jau bene 
porą metų. Į jį tuomet atsiliepė 
keli laiškų rašytojai iš šiapus ir 
anapus. Visa tai prasidėjo dėl 
vieno paskaitininko viešo pa
reiškimo Omahoje, kad Šiau
liuose sovietiniai paminklai jau 
esą nuimti nuo pjedestalų, pa
talpinti į saugias vietas ir 
laukia perkėlimo į muziejus. 
Savo laiške, tarp kitko, užuot 
vietoje išstačius muziejuose, 
juos sulydinti, panaudojant 
žemės ūkio padargams gamin-

• ti , o betoninius suverčiant 
Nemuno delton potvynių išplau
toms pylimų spragoms užkišti. 
(Tuomet kaip tik Šilutės mies
tas buvo patvinęs). A. Gustaitis 
irgi yra teisus, savo laiške 
pateikdamas panašių patarimų. 

Šiuo rašiniu noriu pasidalin
ti keliais įspūdžiais iš savo 
jaunyStTėa dienu, vienokių ar 
kitokiu keliu surištų su raudon
armiečiais, jų „nuopelnais" 
mano giminių ir artimųjų „la
bui". Iš anksto noriu įspėti, kad 
čia aprašomuose žmonėse nera
site įžymių asmenybių. Tačiau 
kai kurie gal būtų išgarsėję, jei 
jiems būtų buvę leista toliau 
gyventi::. ^t 

Pradėsiu nuo mūsų kaimynų 
Purtikų. Juozas P. buvo „ame
rikonas". Amerikoje išbuvo 14 
metų, sunkiai dirbdamas prie 
vieno ir to paties darbo. Kažkur 
Pennsylvanijoj, geležinkelio va 
gonų dirbtuvėje, ant nugaros 
gulėdamas, dažydavo virš jo 
riedančias ašis. Kadangi jis nei 
rūkė, nei „gėrė", tai pajėgė susi
taupyti pinigų. Grįžęs Lietuvon, 
vedė pasiturinčio ūkininko duk
rą Petronėlę G. ir nusipirko 
stambesnį ūkį į vakarus nuo 
mūsų, kaimynystėje. Tai, be
rods, buvo 1933-iais metais, kai 
Darius ir Girėnas, perskridę 
Atlantą, žuvo Soldino miškely. 

Savo išvaizda Juozas priminė 
Winston Čurčilį, tik cigarų ne
rūkė. Mano tėtis su juo greitai 
susidraugavo, patarinėdavo jam 
ūkininkavime. Mama mus vai
kus dažnai pasiųsdavo pas Pur-
tikus pasiskolinti duonos, cuk
raus, druskos ar šiaip kokių 
namų apyvokos rakandų, o jie 
to paties ateidavo pas mus. Po 
kiek laiko Purtikų šunes piktai 
nebelodavo ant mūsų, o Šarkų 
šunes ant jų — taip gražiai, 
kaimyniškai sugyvendavom, 
tik, deja, neilgai. Paskutinį 
kartą juos matėm 1941 m. birže
lio 14-os dienos rytą. 

Vos saulei tekant, tėvai paža
dino mus, įsakydami skubiai pa
sislėpt, nes pas Purtikus nuva
žiavo sunkvežimis su keliais ka
reiviais. Visi supratom, kad jau 
veža. Gal po valandos iš rugių 
lauko pamatėm dulkėtą atvirą 
sunkvežimį, keliu netoli mūsų 
grįžtantį atgal. Jame, net ketu
rių uniformuotų raudonarmie
čių lydima, ant ryšulių sėdėjo 
Purtikų šeima, įskaitant du dar 
visai mažus sūnelius. Jie visi tik 
silpnai pamojo į mus. Keista, 
bet net mūsų šunes nesulojo... 

Tas vaizdas kaip šiandieną 
tebestovi mano atminty. Iki šiol" 
nesu girdėjęs apie tolimesnį jų 
likimą, nors ne kartą teiravaus. 
O ta jų palyda-raudonarmiečiai 
irgi neišnyksta iš atminties; 
kepurės su smaigaliu viršuj, il
gos milinės, už juos pačius il
gesni ...štikuoti" šautuvai. Tie 
..didvyriai"' budriai saugojo 
didžiausius „liaudies priešus — 
buožes" nuo bandymų nuverst 
tarybinio rojaus valdžią, tad gal 
tikrai jie „užsipelnė" įamžinimo 
paminkluose ant Žaliojo tilto? 
Spręskite patys... 

Manau, jog daug kas. ypač vy
resnieji, yra girdėję apie kunigų 
žudynes Skaruliuose. (Ž. L. En-
cikl : Skaruliai, B. Vėgėlė, P. 
Vitkevičius). 1941 m. birželio 22 
d . prasidėjus karui tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos, prie 
bažnyčios, stebint būriui per
sigandusių parapijiečių, po pa
maldų sovietų kareiviai suėmė 
tris tenai buvusius kunigus su 
pretekstu, kad iš bažnyčios į 
juos buvo paleistas šūvis. (Žmo
nės vėliau sakė, kad šūvis atėjo 
iš kur kitur; tik jo garsas atsi
mušęs į bažnyčią, sudarė prie
šingą efektą). Skarulių klebonas 
P. Vitkevičius, jam atsisakius 
eiti su raudonarmiečiais, buvo 
parapijiečių akivaizdoje nu
šautas. Kiti du buvo nuvaryti į 
rugių lauką, žiauriai sumušti 
bei nukankinti. Liet. Enciklo
pedija kažkodėl nemini kai 
kurių „smulkmenų", kaip an
tai, pagal žmonių pasakymus, 

buvo kardais nukapotos tų ne
laimingųjų ausys bei kitos kūno 
dalys, ir įbruktos į jų burnas. 
Panašią versiją man patvirtino, 
Omahoje gyvenanti, uoli „Drau
go" skaitytoja Ona K., tuomet 
gyvenusi Jonavoje, vos kilomet
rą nuo įvykio vietos. Dabar ten, 
kiek žinau, pastatytas didžiulis 
azoto trąšų fabrikas. 

Vienas tų aukų, kun. Vėgėlė, 
buvo Veprių parapijos klebonas. 
Jis man suteikė pirmuosius sak
ramentus, mokė pagrindinių ti
kėjimo tiesų. Parapijiečiai jį 
mylėjo, o jis — parapijiečius. Ge
ras j is buvo ganytojas. Prisime
nu jį šventoriuje, apsuptą būrio 
vaikų, juos bemokinantį doro 
gyvenimo. Savo basom kojom, 
įstatytom į sandalius, jis man 
priminė patį didžiausią ganyto
ją — Jėzų Kristų. Savo ilga 
sutana, akiniais ir „ežiuku" 
kirptais plaukais buvo panašus 
į mūsų tautos dainių kun. Joną 
Mačiulį-Maironį. Kažkada jis 
turėjo balso stygų operaciją. 
Nuo tada jo balsas skambėjo 
kimiai. To nepaisant, jis sa
kydavo patrijotiškus ir giliai 
dvasingus pamokslus. Visur jis 
būdavo. Prisimenu, kai kartą 
jis, virš kelių laikydamas savo 
sutaną, vienose draugiškose fut
bolo rungtynėse spardė sviedinį; 
tik neprisimenu, kieno pusė lai
mėjo. 

Savo širdy jį nešiosiuos, kaip 
tikrąjį kankinį, už žmones ir ti
kėjimą atidavusį savo gyvybę. 
Nesuabejočiau, jei kas būtų 
pasakęs, kad paskutiniai jo žo
džiai buvo: .Atleisk jiems, Vieš
patie, nes jie nežino ką daro". 
Nežinau, kaip nutars su gėlėmis 
pasielgti J . Gailos minimas tė
vas Stanislovas, bet aš esu tvir
tai nusistatęs neporinį skaičių 
rožių padėt ant kankinių kapo 
Skaruliuose, kai vėl būsiu Lie
tuvoj. 

Gal t r i s dienas vėliau labai 
panašiomis aplinkybėmis žuvo 
ir mano dėdė, mamos brolis 
Jonas Ramonas. Jį su kitu par
tizanu — sukilėliu suėmė galbūt 
tas pats raudonarmiečių dalinys 
netoli Veprių miestelio. Pas juos 
surado pistoletus. Vienam jų 
pavyko pabėgti, o mano dėdę, 
nusivedę pamiškėn, sušaudė. Ir 
jis, manau, buvo kankinamas; 
mes vaikai, atmenu, pas mamą 
teiravomės, kodėl karstas per 
šermenis buvo uždaras. Mamai 
turbūt buvo per skaudu pasakyt 
teisybę... Jis žuvo vos trečią 
dešimtį įpusėjęs. Dar neseniai 
jis vilkėjo Lietuvos kario uni
formą. Karinę tarnybą atliko 
Lietuvos aviacijoje, užsitarnau
damas puskarininkio laipsnį. 
Šaunus buvo vyras ir atrodė 
šauniai; jo nuotraukoje radau 
panašumo į filmų artistą Robert 
Redford. Prisimenu, kartą Vep
rių ežere, po pamokų mokykloje 
čiuoždamas, įlūžau. Prieš tai 
mano tėtis buvo mus įspėjęs 
neiti ant plono ledo, tad, bijo
damas jo bausmės, du kilomet
rus visas šlapias bėgau pas 
senelę. Dėl „sušilimo" dėdė 
Jonas mane privertė išgert 
stamboka gurkšnį degtinės. Tai 
turbūt pagelbėjo, nes nesusir
gau. Tai buvo mano pirmas susi
pažinimas su alkoholiu... 

Bet vis dar negaliu suprasti, 
kodėl tos skulptūros paliktos 
ant Žaliojo tilto ir kodėl norima 
daugelį kitų padėti į muziejus? 
„Siaubinga", kaip dabar Lie-

STATYS PAMINKLĄ MUMS 
VISIEMS 

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

Holocaust muziejus buvo pa
statytas JAV sostinėje, Wash-
ington, DC, kad pasaulis neuž
mirštų nacių vykdyto žydų nai
kinimo. Dabar yra nutar ta sta
tyti panašų muziejų Vašingtone 
komunizmo aukoms atminti . 
Amerikos sostinę lankantys 
amerikiečiai ir milijonai turistų 
iš kitų pasaulio kraštų, visuomet 
galės akivaizdžiai pamatyti, kiek 
gyvenimų nutraukė, sugriovė 
ar sužalojo komunizmas. Ir 
šiuos žodžius skaitantieji, ir juos 
rašantys, bei mūsų artimieji čia. 
ir Lietuvoje, yra komunizmo 
aukos, nors laikas daugelio 
mūsų žaizdas jau apgydė. 

Supažindinti su būsimojo mu
ziejaus apimtimi ir paskirtimi į 
Connecticut atvyksta — Victims 
of Communism Memorial Foun
dation — patariamosios tarybos 
narys dr. Paul Hollander. Tary
boje taip pat dalyvauja, baltie-
čiams prielankumą daug kartų 
įrodęs, dr. Zbignievv Brzezinski 
(jis kartu su dr. Jeanne Kirk-
patrick net yra apsiėmęs būti 
garbės pirmininku Association 
for the Advancement of Baltic 

tuvoje mėgstama sakyt. Praėjus 
gal trim dienom po mano dėdės 
laidotuvių buvo kitas, gana 
įdomus atsitikimas. Gen. Gu-
deriano tankai jau visais keliais 
riedėjo į rytus. Ankstyvą sek
madienio rytą iš ūkanoto mūsų 
sodo, baukščiai dairydamasis, 
pasirodė raudonarmietis-kari-
ninkas ir per tvorą paprašė 
mano mamos gerti ir valgyti. 
J am atsisakius eiti į vidų, 
mama jam padarė gana storą 
sumuštinį su sūriu ir lašiniais. 
Kartu atnešė ir puoduką pieno. 
Taip sakant, trokštantį pagirdė, 
alkstanti pavalgydino. Pieną 
paskubomis išgėręs, j is greitai 
pasitraukė. Tik spėjom paste
bėti, kad jo kepurės lankas ir 
apykaklės apvedžiojimai buvo 
avietinės spalvos; tai buvo skir
ta politiniams karininkams (po-
litrukams). Dar daug vėliau pa-
sipiršdavo keistos mintys, kad 
tas , mūsų mamos taip sočiai pa
vaišintas, raudonarmietis galėjo 
būti mūsų klebono Vėgėlės ir 
dėdės Jono teisėjas bei egzeku-
torius. Juk Skaruliai nuo mūsų 
vos 12 km, tuojau už Bečių 
miško. Kokia skaudi gyvenimo 
ironija! Kas žino, gal mano 
m a m a irgi ta i j a u t ė , be t 
nepasakė? 

Turiu ir daugiau pavyzdžių, 
kodėl aš taip nusistatęs prieš 
paminklus tarybiniams „hero
jams, rudosios hydros tramdyto
jams". Vienas jų — tai Lietuvos 
kariuomenės leitenanto S. Lu
koševičiaus mirtis nuo politruko 
rankos. J is buvo nušautas vie
name Vilniaus restorane, iški
lus kažkokiam politiniam gin
čui. Sakoma, kad jo žudikas 
vėliau gavo nemažą pakėlimą. 
Tai įvyko dar prieš karui prasi
dedant. Lt. Lukoševičių paži
nojau, nes buvo mano tėčio gero 
draugo, Veprių bažnyčios vargo
nininko, sūnus. Tėtė pasakojo, 
kad buvo labai taiklus medžio
tojas. 

Ir man teko vaikštinėti per 
Žaliąjį tiltą Vilniuje, kai ten dar 

. 1988 m. lankiausi Sąjūdis dar 
nebuvo pradėjęs viešai reikštis. 
Ir aš, kaip ir Juozas G , daug 

Studies, AABS, lėšų telkimo po
būviui), Robert Conųuest (žino
mas knygų apie komunizmą au
torius), lt. gen. William E. Edom 
(ret.), dr. Richard Pipes ir kiti . 
Tarptautinėj šio projekto tary
boje dalyvauja Elena Bonner, 
Vladimir Bukovsky, Vytautas 
Landsbergis, Estijos ir Latvijos 
prezidentai ir kiti žymūs as
menys. 

Dr. Hollander į Connecticut 
pakvietė Baltic, Central , and 
Eastern European Coalition 
(Baltijos valstybių, Vidurio ir 
Rytų Europos sąjungą). 

Baltic, Central , and Eastern 
E u r o p e a n Coa l i t i on , a r b a 
BCEEC, buvo įsteigta 1994 
metais Estonian, Latvian, and 
Lithuanian Alliance — ELLA — 
iniciatyva. Pati ELLA susiorga
nizavo 1987 metais Jaunučio P. 
Nasvyčio iniciatyva, kai reikėjo 
greitos ir taikl ios polit ikos 
vieneto. Baltijos valstybių laisvi-
nimosi metais ELLA pasižymė
jo išradingom demonstracijomis, 
žaibišku ir efektingu informaci
jos skleidimu per Connecticut 
didžiąją spaudą, televiziją (įskai
tant pirmą platesnį intervievv su 
baltiečiais MacNeil/Lehrer Re-
port laidoje), radiją ir taikl iu 
spaudimu Kongrese per Connec
ticut senatorius bei atstovus, 
kurie užstojo Baltijos t au tų 
bylą. Tai buvo iš dalies a tkak 

nuotraukų dariau, bet kažkodėl 
neprisiverčiau nufotografuoti 
nei paminklo Černikovskiui, 
anei tų Žaliojo tilto skulptūrų. 
Kartą, tiltu einant, mano pus
brolis, Mindaugas Pečiulis, už
klausė, kodėl aš, būtent, neda
rąs tilto nuotraukų. Pustyliai 
jam atsakiau, kad tai man nesą 
prie širdies. J is mane labai 
gerai suprato. Mat j is pats, su 
tėvais ir sesute Jane , netoli de
šimtį metų praleido tolimoje ir 
nesvetingoje Jakutijoje. Jis mirė 
metais po to susitikimo Vilniu
je, vos 56 m. sulaukęs. Manau, 
kad tremty daug sveikatos pra
rado, prievarta dirbdamas kaž
kokių mineralų kasyklose. Nuo 
Žaliojo tilto tuomet jis man 
parodė ir garsųjį Lukišk ių 
kalėjimą, kur jo tėtis. Jonas P., 
prieš tremtį bene daugiau kaip 
dvejus metus buvo enkavadistų 
tardomas ir kankinamas. Mat. 
iš nekaltoji bandė padaryt kal
tu. 

Pereitą vasarą, vėl lankant is 
Lietuvoje, mačiau ne vieną 
paminklą raudonarmiečiui — ir 
dar ant pjedestalų: tai Palango
je, Šilutėje ir dar kažkur. Kai 
kurių net nuotraukas padariau. 
Čia. matote, yra skir tumas tas , 
kad jie pastatyti karių kapinėse. 
Ant antkapių užrašų radau ir 
keletą su lietuviškom pavar
dėm. Negalėčiau pasakyti ir ne
norėčiau sužinot, kiek jų savo 
kareiviavimo metais pasielgė 
taip, kaip tie raudonarmiečiai 
Skaru l iuose a r Vepr iuose . . 
Kiekvienos tautos ar valstybės 
karys pridera turėt i padorią 
vietą, su jam priderama pagar
ba, nepaisant, kuriame krašte jo 
kūnas palaidotas. Deja, atrastu
me tūkstančius pavyzdžių, k u r 
lietuvis karys, prisiekęs ka
riauti už savo tėvynę, padėjęs 
galvą savame krašte, tos privile
gijos negavo ir dabar negauna, 

lauš ELLA darbo dėka. Pir
masis ELLA pirmininkas buvo 
J . P . Nasvy t i s , vėl iau pir
mininkavo latvė Vairą Paegle, 
o šiuo metu — estė Ilvi Cannon. 

Baltijos valstybėms atgavus 
nepriklausomybę, ELLA galvo
jo išsiorganizuoti, tačiau daug 
kam atrodė, kad dar vis reikia 
tokio vieneto, kol Karaliaučiaus 
srityje sutelkta daugiau negu 
100,000 Rusijos karių ir Balti
jos tautoms būtų saugiau tapti 
NATO nare. Be to, Amerikoje 
stiprėjant nuomonei, kad JAV 
turėtų atsiriboti nuo įsipareigo 
j imų kitose šalyse, reikėjo 
piliečių balso, pasisakančio už 
JAV savo rolės tesimą Europoje 

ELLA apsisprendė darbo ne 
tik nenutraukti , bet ieškoti 
talkos, tad pakvietė Connecticut 
ukrainiečių, lenkų ir vengrų 
atstovus bendrai siekti Karą 
Haučiaus demilitarizavimo bei 
Baltijos tautų, taip pat Centri 
nės ir Rytų Europos valstybių 
priėmimo į NATO bei palaikyti 
JAV užsiangažavimą Europoje. 
Dėl įvykusių pasitarimų 1994 
m. kovo mėn. įsteigta Baltic, 
Central, and Eastern European 
Coalition, kuriai pirmininkauti 
sutiko ELLA pirmininkė Ilvi 
Cannon, BCEEC lietuviams at
stovauja Algimantas Gureckas 
ir Elona Vaišnienė. Posėdžiau 
j ama beveik kas mėnesį. 

Vykstant diskusijoms, ar -JAV 
turė tų savo karius siųsti į 
Bosniją pa l a iky t i ta ikos . 
BCEEC nusiuntė pareiškimą 
prezidentui Bill Clinton, Con 
necticut senatoriams ir atsto 
vams, spaudai ir radijai, pa 
brėžiant Amerikos dalyvavimo 
Europoje svarbą ir pritariant 
karių siuntimui į Bosniją. 

BCEEC nusprendė palaikyti 
muziejaus komunizmo aukoms 
statymą. Tuo tikslu kreipėsi į 
Connecticut gubernatorių John 
Rowland su prašymu, kad gegu
žės mėnuo būtų paskelbtas ko
munizmo aukų atminimo mėne
siu (bus paskelbtas). Artimu 
laiku BCEEC kreipsis j valdiš 
kasias bibliotekas, kad ruoštųsi 
gegužės mėnesį savo skaityto 
j ams pasiūlyti skaitinių apie 
komunizmą. BCEEC skelbs lėšų 
telkimo vajų, j kurį įtrauks kitų 

kraštui atgavus nepriklauso
mybę. Kiek tūkstančių jų ilsisi 
niekam nežinomuose, niekuo 
nepaženk l in tuose kapuose0 

Daug, daug, nesuskaičiuojamai 
daug!... 

Ir vis man iš akių nedingsta 
skulptūros ant Žaliojo tilto. 
Tokios šaltos, tokios nesavos! 
Net inka mūsų amžinai sosti
nei Vilniui, ir tiek... O, tiesa, vos 
nepamiršau įtraukt savo dėdės 
Silvestro U. Jis buvo tėtės 
vidurinės sesers vyras. Jo istori
ja labai trumpa; kažkas atėjo, 
išsivedė ir niekad negnžo. Jo 
dukra Danutė sakė, kad nei 
bylos nerado. Kur jo kapas — 
niekas nežino... 

Genocido aukom* paminkiau Ginkūnų kapineae. 
Nuotr Petro Pociau* 
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PAMINKLINE LENTA 
TREMTINIAMS 

1994 m. gruodžio 28 d. Kaune, 
ant Vyriausiojo policijos komi
sariato sienos buvo atidengta 
lenta, kurioje užrašyta, kad 
dabartiniuose Vyriausiojo poli 
cijos komisariato rūmuose 
1940-1941 metais ir 1944-1991 
metais veikusiame sovietinio 
saugumo Kauno skyriuje buvo 
kankinami ir žudomi Lietuvos 
žmonės. Lentos atidengimo pro
ga politiniai kaliniai ir trem
tiniai surengė minėjimą, kuria
me dalyvavo apie 50 žmonių. 
Minėjime kalbėjęs politinis 
kalinys, buvęs Kauno viceme
ras Rapolas Vasiliauskas sake 
nematąs jokiu garantijų, kad 
buvę sovietines priespaudos lai
kai negalėtų sugrįžti Kiti kai 
bėjusieji pasigedo renginyje 
jaunimo. Kauno Šv. Kryžiaus 
'karmelitui bažnyčios klebonas 
A. Keina sukalbėjo maldą už 
tremtinius ir politinius kali
nius. Vienas renginio dalyvis 
buvo atsinešęs Sibiro tremtinio 
slides, pagamintas iš elnio odos. 

tautybių žmones, kurie yra ken
tėję nuo komunizmo. Su žydų ir 
rusų bendruomenėm ryšys jau 
užmegztas ir jos sutiko ben
dradarbiauti prie šio projekto. 
Planuojama susisiekti su kubie
čiais, vietnamiečiais, laosiečiais 
ir kitais. 

Prieš renkant lėšas muziejui 
įrengti, reikia susipažinti su 
tuo, kas planuojama. Tad 
BCEEC pakvietė dr. Paul Hol
lander supažindinti visuomenę 
su šio paminklo paskirtimi ir 
apimtimi. Dr. Hollander prane
šimą padarys ir į klausimus at
sakys ketvirtadienį, sausio 25 
dieną. 7 vai. v ak., Central Uni-
versity, Davidson Hali (Foun-
ders Hali) salėje. 1615 Stanley 
Street, New Britain. 

Paul Hollander yra vengras, 
pabėgęs iš Vengrijos 1956 
metais. Universitetą baigė Lon
done. Didžiojoje Britanijoje, 
magistro laipsnį iš sociologijos 
įsigijo University of Illinois, 
Champain-Urbana (tuo metu 
ten studijavo ir daug lietuvių), 
o doktoratą jam suteikė Prince-
ton universitetas. 

Dr. Hollander yra dėstęs Har
varde ir šiuo metu dėsto Mas-
sachusets universitete. Am-
herst. Jo tyrinėjimai apie komu
nizmo ir socializmo pasekmes 
buvo remiami Guggenheim. 
Ford. Olin. Bradley. Earhart 
fondacijų. IREX ir kitų. Dr. 
Hollander yra parašę daug 
straipsnių, spausdintų ne vien 
JAV. bet ir Vokietijoje, Angli
joje. Italijoje, Vengrijoje, 
Meksikoje. J is taip pat parašęs 
keletą knygų. 

Visiems bus verta pasiklausy
ti ir sužinoti, kas planuojama 
mūsų visų praeities kančioms 
įamžinti. 

Elona Vaišnienė 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

DIDŽIAUSIA BANKU 
KRIZĖ LIETUVOJE 

Prieš pat šv. Kalėdas Lietuvos 
valdžia dosniai „apdovanojo" 
savo žmones, vienus palikdama 
be atlyginimų, kitus — didelėj 
nežinioj, ar kada nors atgaus 
savo pinigus. 

Lietuvos bankas nuo gruodžio 
20 d. sustabdė didžiausio Lietu
voje, komercinio Akcinio Ino
vacinio banko, o nuo gruodžio 
22 d. Litimpeks banko veiklą. 
Revizijos šiuose bankuose, pa
sak Lietuvos banko valdybos 
pirmininko Kazio Ratkevičiaus 
pareiškimo, parodė, kad šie 
bankai yra nemokūs, taip pat 
pažeisti įstatymai ir kiti teisi
niai aktai. Bankų veikla gali 
būti atnaujinta tik restruktūri-
zavus bankus. Abiejų bankų ta
rybų įgaliojimai sustabdyti, 
valdybos nušalintos. Dabar ban
kams vadovauja Lietuvos banko 
paskirti laikinieji adminis
tratoriai. 

Lietuvos Akcinio Inovacinio ir 
Litimpeks bankų veiklos su
stabdymas sukėlė didžiausią 
finansinę krize nuo pat Nepri
klausomybės atkūrimo 1990 m. 
Iki šiol bankrutavę 11 komerci
nių bankų, tik lašas jūroje, 
palyginus su šių dviejų didžiau
sių bankų sustabdymu bei jau 
dabar jaučiamomis ir dar būsi
momis pasekmėmis. 

Lietuvos Akcinis Inovacinis 
bankas — didžiausias privatus 
komercinis bankas ne tik Lietu
voje, bet ir vienas solidžiausių 
bankų Baltijos šalyse. Pagal 
Londono finansinį žurnalą „The 
Banker", šis bankas užima 78 
vietą geriausių Vidurio Europos 
bankų sąraše. Lietuvos Akcinio 
Inovacinio banko (LAIB) akcinis 
kapitalas — 42 mln. litų. Šiame 
banke sukaupta daugiausia gy
ventojų indėlių — apie 16 proc. 
visuose šalies bankuose laiko
mų pinigų — 300 mln. litų. 
LAIB aptarnavo pagrindines 
Lietuvos energetikos įmones ir 
didžiausias pramonės įmones, 
kaip Ignalinos atominę elektri
nę. Akcinę bendrovę „Lietuvos 
energija" (buvusi valstybinė 
energetikos sistema), „Mažeikių 
naftą", Alytaus „Snaigę" ir t.t. 
Šis bankas Lietuvoje buvo lai
komas pačiu patikimiausiu, tad 
jo veiklos sustabdymas sukėlė 
didelę sumaištį. 

Bankas „Litimpeks" aptar
navo šalies dujininkus. Jo akci
nis kapitalas - 17 mln. litų. 
Litimpeks turėjo apie 20.000 
klientų, kurių 76 proc. — priva
čius įmonės bei akcinės ben
drovės. Litimpeks banke yra 
238 mln. litų gyventojų indėlių. 

Gruodžio II d. abiejų bankų 
akcininkai bendrame susirinki
me nusprendė sujungti bankus 
ir įsteigti Lietuvos Jungtinį 
banką, kurio akcinis kapitalas 
1996 m. pasiektų 200 mln. litų, 
ir jis užimtų apie 20 proc. ša
lies finansų rinkos. Jungtinio 
banko tarybos pirmininku buvo 
išrinktas LAIB tarybos pirmi
ninkas Eugenijus Verbavičius, 
o valdybos pirmininku — Gin
tautas Preidys, Litimpeks val
dytojas. Jungtinis bankas galėjo 
pradėti savo veiklą, tik gavęs 
Lietuvos banko licenciją. E. Ver
bavičius sakė, kad nebus leng
va įveikti visus biurokratinius 
barjerus ir spaudos konferenci
joje fantazavo, kaip būtų gera 
gauti kalėdinę dovaną — Lietu
vos banko vadovas grįžta po vi
zito Kinijoje ir išduoda jungti
niam bankui licenciją. Dovaną 
bankai tikrai gavo... 

Gruodžio 20-21 d.d. policija 
sulaikė LAIB prezidentą ir 
banko valdytoją Artūrą Balke
vičių, Litimpeks banko valdyto
ją Gintautą Preidį ir tarybos 
pirmininką Joną Mackevičių.-
Pastarasis gruodžio 22 d. paleis
tas, o kitiems dviems Generali
nė prokuratūra patenkino Vi
daus reikalų ministerijos Tar
dymo departamento prašymą 
skirti kardomąją priemonę — 
suėmimą. 

Dėl šių bankų veiklos ir jų 
vadovų tarnybinio aplaidumo 
iškeltos baudžiamosios bylos. 
Preliminariais duomenimis, 
LAIB iššvaistyta 271 mln. litų, Li 
timpeks banke — 150 mln. Abu 
bankai yra išdavę labai daug 
neaiškių paskolų. Kai kurie 
verslininkai ir firmų vadovai 
yra paėmę dešimtis ir šimtus 
mln. litų paskolų be jokių 
garantijų. 

Oficialiai teigiama, kad ban
kų krizę lėmė blogas vadovavi
mas šiems bankams. Tuo tarpu 
LAIB vadovai nusikalstama 
veikla kaltina šalies centrinį 
banką. Pasak banko prezidento 
pirmo pavaduotojo Romo Rama
nausko, „bankas yra visiškai su
naikintas, sužlugdytas iki pa
matų, ir aš nežinau, kas dar 
galėtų jam padėti". Jis teigia, 
kad šiandien nėra jokių garan
tijų, kad bankas galėtų būti vėl 
atstatytas, ir jokie indėlių 
draudimai jo padėties neišgel
bės. Yra galimi tik du keliai — 
arba banką perima valstybė, ar
ba jis bankrutuoja. 

Lietuvos banko veiksmams, 
užkertantiems kelią krizės 
bankuose gilėjimui, pritaria 
vyriausybės vadovas, Tarptau
tinio valiutos fondo atstovas 
Lietuvoje, Pasaulio bankas. A. 
Šleževičius netgi teigia, kad 
toks žingsnis buvęs suderintas 
su pastarosiomis pasaulinėmis 
finansų organizacijomis. Tuo 
tarpu dalis Seimo narių irgi 
kaltina būtent K. Ratkevičių ir 
Lietuvos banką dėl nepakanka
mos komercinių bankų priežiū
ros. Dalis Seimo narių gruodžio 
21 d. posėdyje reikalavo, kad K. 
Ratkevičius atsistatydintų. Šis 
sakė savo atsistatydinimo klau
simą aptarsiąs su prezidentu ir 
ministru pirmininku. Tačiau K. 
Ratkevičius neigia asmeniškai 
jo ir Lietuvos banko kaltę dėl 
krizės didžiausiuose Lietuvos 
bankuose. 

Kita vertus, dabar aiškėja, 
kad jau prieš pusmetį užkuli
siuose buvo kalbama apie LAIB 
sunkumus. Tą žinojo ir centrinis 
bankas, ir kitos valdžios in
stitucijos, tačiau nebuvo imtasi 
jokių išankstinių priemonių pa
taisyti padėtį ar patraukti 
atsakomybėn tuos asmenis ir 
firmų vadovus, kurie iš banko 
išnešė milijonus litų. K. Ratke
vičius apie šiuos du bankus yra 
viešai pasakęs savo nuomonę 
tik dėl jų jungimosi, kad Lietu
vos bankas neleis to daryti, nes 
jie nevykdo centrinio banko rei
kalavimų, o svarbiausia — 
bankų pakankamumo rodiklio, 
kuris Lietuvoje yra 13 proc. 
Bankininkai jį vertina kaip di
džiausią pasaulyje ir visiškai 
neatitinkantį šalies ekonomikos 
padėties. Beje, tik 2 bankai 
Lietuvoje tevykdo visus Cent
rinio banko reikalavimus — 
„Hermis" ir „Tauras" (G. 
Konopliovo bankas). 

Prieš pat Kūčias keli Seimo 
LDDP frakcijos nariai iniciavo 
ir surinko savo frakcijos narių 
reikiamą kiekį parašų po pareiš
kimu Seimo pirmininkui, kad 
atsistatydintų Lietuvos banko 

valdybos pirmininkas. 
Lietuvos banką kaltina LAIB 

ir Litimpeks indėlininkai, įmo
nių vadovai, ekspertai. Pvz., 
ekonomikos dr. prof. Kęstutis 
Glaveckas didžiausia šalies 
bankininkystės problema vadi
na būtent Lietuvos banko val
dytoją K. Ratkevičių. 

LAIB veiklos sustabdymas į 
sunkią padėtį įstūmė šalies 
energetiką, nes bankas aptar
navo 47 proc. energetikos įmo
nių. Sutrikę ats iskaitymai 
neigiamai atsilieps visai pra
monei, kuriai ir taip trūksta 
apyvartinių lėšų. Kol kas 

pavyko išspręsti tik vieną 
problemą, kaip apmokėti už 
branduolinį kurą Ignalinos 
atominei elektrinei. Už kurą 
bus tiesiogiai apmokėta iš 
vyriausybės lėšų, gautų už 
užsienyje parduotas valsty
bines obligacijas. 

„Mažeikių naftos" generalinis 
direktorius Gediminas Kiesus 
įsitikinęs, kad dėl banko krizės 
ūjyje kils grandininė reakcija. 
Sutrikus atsiskaitymams, nebe
bus vykdomos sutartys su Rusi
ja, iš kurios perkama nafta, taip 
pat su Lenkija, kuri Mažeikiuo
se perka naftos produktus bei 
su kitais partneriais. 

Neatmetama galimybė, kad 
gali tekti sustabdyti ir Alytaus 
šaldytuvų įmonę „Snaigė". Tai 
viena geriausiai ir stabiliausiai 
Lietuvoje dirbančių įmonių. 
Taip pat pirmą kartą per visą 
įmonės istoriją gali būti dar
buotojams neišmokėti atlygini
mai. Dėl atlyginimų žmonėms 
susirūpinęs ir Ignalinos atomi
nės elektrinės generalinis direk
torius Viktoras Ševaldinas. 
Elektrinės darbuotojų atlygini
mams kas mėnesį reikia 7 mln. 
litų. 

Dėl bankų veiklos sustab
dymo ypač kenčia individualios 
ar nedidelės privačios įmonės, 
visiškai nebetekusios lėšų ir 
nebegalinčios nei atsisakyti su 
partneriais, nei dirbti toliau. 

Iki krizės Akciniame ino
vaciniame banke Lietuvos 
žmonės kituose bankrutavu
siuose šalies komerciniuose 
bankuose jau buvo praradę per 
82 mln. litų. Iš jų — per 52 mln. 
litų-valiutiniais indėliais. Sei
mas gruodžio 21 d. priėmė indėlių 
privalomojo draudimo įstatymą. 
Pagal įstatymą draudimo suma 
bus lygi indėlio dydžiui, tačiau 
ji negalės būti didesnė nei 5,000 
litų. Draudimo kompensacijų 
dydis sudarys 80 proc. indėlio 
sumos. Tačiau nebus draudžia
mi gyventojų indėliai užsienio 
valiuta. Lietuvoje nėra įstatymo, 
draudžiančio turėti indėlius 

""užsienio valiuta. Lietuvos ko
merciniai bankai juos priima 
teisėtai. Pagaliau ir litai, ir 
užsienio valiuta vienodai naudo
jami paskoloms. Tad kodėl pri
imtas toks diskriminacinis 
įstatymas, logiškai sunku pa
aiškinti. Ekspertai teigia, kad 
toks įstatymas geriausiu atve
ju apsaugos tik apie 10 proc. 
visų indėlių. 

LAIB indėlininkai, nežinoda
mi, kas bus su jų pinigais, prieš 
Kūčias susirinkę prie banko pa
stato Vilniuje, išrinko iniciaty
vinę grupę ir priėmė griežtą 
pareiškimą prezidentui, prem
jerui, Seimo ir Lietuvos banko 
pirmininkui, kuriame reikalau
jama tiksliai pasakyti datą, nuo 
kurios bus pradėti grąžinti 
indėliai, ir be išlygų grąžinti 
visas sumas tiek litais, tiek 
užsienio valiuta. Indėlininkai 
siūlo imtis net ypatingų priemo
nių — nemokėti už butus, komu
nalines paslaugas ir t.t. 

Lietuvos banko vadovas ir 
premjeras tik tuščiomis frazė
mis kartoja, kad bus padaryta 
viskas išsaugoti bankus ir žmo
nių pinigus. Vienintelis žinomas 
konkretus dalykas, kad netru
kus atvyks Pasaulio banko eks
pertai, kurie mėgins išsiaiškinti 
susidariusią padėtį Lietuvoje. 
Aišku, tokios kalbos indėlinin
kų patenkinti negali. 

Lietuvos banko ir vyriausybės 
vadovai kategoriškai neigia 
gandus apie galimas finansines 
problemas kituose Lietuvos ko
merciniuose bankuose. Pasak 
ministro pirmininko, bankuose 
yra pakankamai pinigų, lei
džiančių užtikrinti bankų siste
mos stabilumą. Jo teigimu, gy
ventojai, laikantys savo pinigus 
kituose komerciniuose bankuo
se, gali būti ramūs dėl jų 
saugumo —jokių apribojimų, at
siimant indėlius, nėra ir nebus. 

Sužinojus apie LAIB sustab
dymą, indėlininkai pradėjo atsi
iminėti pinigus ir iš kitų bankų. 
Vėliau šis srautas sumažėjo. 
Kita vertus, įmonės, organizaci
jos priverstos kituose bankuose 
atsidaryti sąskaitas. Dažniau
siai renkamasi banką „Her
mis", Vilniaus banką .Valsty
binį komercinį. 

Lietuvoje vyrauja nuomonė, pir
miausia ją reiškia Lietuvos kon
servatoriai, kad krizė šiuose 
bankuose sukelta specialiai, no
rint atitraukti dėmesį nuo Že
mės ūkio banko, kurio iššvais
tytos lėšos kelis kartus didesnės 
negu tų dviejų bankų. 

Rima Jakutytė 

IEŠKO DARBO 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998 

prie vaikų, 
ligonių arba namų ruošoj. Gali gyven
ti kartu. Kreiptis į sesele kazimieoetf 
Salvatore: S12-829-2296 arba 
312-S29-S022. 

2 moterys įsako 
bet kokio darbo. 

Tol. (312) 778-7064 

25 motų vyras I i Uotuvos ieš
ko bet kokio darbo. Turi patirtį 
ligonių priežiūroje. Kreiptis nuo 6 
v.v. iki 9 v.v. Tel. 1-7 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS 
oro taen. 10 A., ssisaarlhal VUSO v. p.p. 

rengia savo 

JUBILIEJINI KONCERTĄ 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 

Organizacijos ir pavieniai asmenyt, norintieji tavo sveikinimus kvarte
tui įdėti i jubiliejinį leidinėli, prašomi siųsti teksią ir dovaną iki vasario 

E. Jarattius. Siųsti E. Janieaus c/o ROQUE * MARC CO. INC 
Santa Menka Bhrd., SANTA MONKA, CA, 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoirs ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vį Ws*t 96th Strset 

Tel. (708) 424-6654 
(312) 581-8884 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2668. 

uenivoe, tesKO 
pirkti nebrangią automašiną 
Skambinti nuo 6 v.v. • 10 v.v. 
tel. 312-471-5024). 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G . M E I L Ė , CPA 
4931 W. SSth SL, 

Oa*Lawn,IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemortt 
Tel.: rastine 312-424-4425 

namai 708-636-5347 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Decfcys 
Tai. 312-S6S-S624 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
727-11M 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

ai/RCA ATSTOVYBE 
2240 W. tttJi Street 
TeL: 212.77t-14tS 

Nemokama:, Pirkir, asas 
Joseph E. Stanaitis Investment Propertiea 

lIcensmcfR&al Estate 8K** 
Nuosavybė 

• Acreage 
• Business 
• Resiclentiai 

Toli Free 1 -800-330-5478 or 1 

• Žemė 
• Biznis 
• Narnai 

904-428-2412 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

1 0AKLAWN 
RCALTY 
6253W.96St. 
0*k Lswn, IL 60453 

BALYS BUDRAITIS 
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavimą, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 708488-7000 Hes. 312-77MB71 
Fs* 708488-7008 Pager 312-3TJ8-0307 

2 
su patogumais, antrame 

aukšte. Laiptinėje tik 2 bt. Galimas ir abiejų 
butų pirkimo vahjantas Bt. kaina $30.000. 
Skambinti: • B — J 011-370-7-22-SS-S4 
nuo S vai. p.». 

Si, 
RE/MAX 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriu* FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir perduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
»Pensininkams nuolaida 

$239,900 beautHul brfck heme only 5 yrs. old, located in new area o« 
Lemont; elose to LMh Cntr.; 4 bedrms, 3 baths; tam. rm. and fireplace • 
basement; on r^emium lot, open to parkfike view; minutes from train & 
expressway. 

Century 21/Casties by Ktng, 
ss*forOsor9SlQestoJ8,tot: 709 964 6400 

E OLSrOU^MC. 
IIIIStitiStrNt 

Ste^aarseaMsisseaM tSSsaM 

fgmajmmm 

•AAUASTOMKAS * 2 £ T 
&•**• Bus. 701257.7100 

KM8KIR SXAlTOti 
7*22 S. FebaU Rrf. 

• 4345S.An*t»Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

' - ' m n Į IĮ • n • u i t i i ntt m* • i l . l i l l • Į • ..i • 

jei nonte parauoo ar ptnui namus, 
ĮDars^ISsyer.Jipro-

k 

ST. PETERSBURG $21,500. Oreat 
low conrjo lee, etose to 

ralk to shoppino and 
Uhuanian Club. Šato, qutot adutt 
community. 1 bdrm/1ba/Ftorida 
rm., ėst in kitehen, ceUing farts, 
new psJnt, new carpsting. CaM 

i WaStor (SIS) 221-1212. 

HELP VVANTED 

SCCS3TT RCALTY, 
5265 VVeet 9Sth 

Oak Uįsy Stoji 

70S-429-044S 

ABTA T. MrKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja {vairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
{priemiesčiuose. 

ssr* 

FOR RENT 

RENATA'S DOMESTIC 
PLACEMENT AGENCY 

Positions avattaMe: nannin, house 
keepCTS for English speaking women. 

CaU: 312-286-7267 

F O R M N T 
Išnuomojamas apelleomas 4 
ku is i . 1 mieg butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į men. -t- „securtty". Tel. 
312-779-0410. 

FOR SALE 

r i s i -111111. 
etftittanti c#fTwnto, 

1 
..ptufnbiny" b#i M. 1 

namų vidaus ir išores remonto darbai | 
SkameMMStoM c 312-7S7 1828 1 

SIOLOMB DARBUS! 

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

A l Care 

TeL 812-726-7908 

Likviduojamas butas Čikagoje. Ne
brangiai parduodami visi kambario 
bariai; vkyMa, TV k- kt. srmjrkmenos. 
Kreiptis tel. 706-261-477S 

tOOrUAI: 
rrirtn i n i įsas m., ssr pat. 
50.000 žodžiu, tadų. 27x20 cm. kertu eb-
dsru. $25 US(6eWu arba moneyorder) 
TuritTHV (vsitiy 

LMV 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virs 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8810 S. Maafd M . 
TeL (912) 881-4111 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A * * . , ChJcago, I L 60638 

Tel . 312-561-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas— "catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

SI K A V I N Ė 
390 N. Clark, Chfcage, n 40810 

Tel. 312-644-7790 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali įaUaryta 

' • • 



JAV LB Krašto VaMyboa 
DAR APIE STIPENDIJAS, PINIGUS, 

MOKSLĄ 

2711 West 7 1 * Street, Chteego, Mino* 60629 
(312) 476-2666 • Fax (312) 4364009 

KREDITO KORTELĖS, SKOLOS, 
PINIGAI 

S 

H 

Amerikoje retai rasime 
žmogų, kuris neturėtų ir nevar
totų kredito kortelės. Kredito 
kortelė yra didelis patogumas 
tvarkingam ir atsakingam 
asmeniui. Nereikia nešiotis viso 
pluošto pinigų, važiuojant į 
krautuves apsipirkti. Gale 
mėnesio atėjusias sąskaitas 
užmoki vienu čekiu ir gyveni 
laimingas. Tačiau reikalai 
pablogėja, jei asmuo, kuris 
naudoja kredito kortelę, yra ne
tvarkingas, neatsakingas, jo 
norai ir reikalavimai yra 
didesni nei jo uždarbis ir, atėjus 
kredito kortelės sąskaitai mėne
sio gale, jis jos negali sumokėti. 
Aišku, kreditoriams tokie 
žmonės labai patinka, nes jiems 
sumoka didelius procentus už 
paskolas, o išpardavimo metu 
nupirktas pigus daiktas kai
nuoja labai brangiai. Ne tik kre
dito korteles, bet ir visokios 
prekybininkų pasiūlos — „pir
kite dabar, mokėkite vėliau'' — 
daugeliui žmonių yra pražū
tingos. Reikia atminti, kad nei 
vienas prekybininkas nieko 
veltui neduoda, o bando įvai
riais būdais iš jūsų išvilioti kiek 
galiam4*ugiau pinigų pažadais 

' ir .įlengvatomis". 
Finansų ekspertai sako, kad 

pavojaus ženklai jau matyti: tai 
vis didėjanti vartotojų skola. 
Reikia mokėti didesnius nuo
šimčius už paskolas, kurios 
neužmokėtos daugiau nei 30 
dienų. Vis daugiau finansinių 
analistu-sako, kad milijonai 
amerikiečių jau yra priėję prie 
bankroto ribos, o jų finansai ir 
paskolos yra visai išsekusios. Ir 

; tai yra šiuo metu, kai švenčių 
sąskaitos kaupiasi jūsų pašto 
dėžutėse. 

Ką daryti? Jei turite nemažai 
skolų, reikia sudaryti gerą 
planą jas sumažinti š iais 
mntsis Tbks planas gali reikš
ti skirtumą tarp ekonominio 
išsilaikymo ir visiško kritimo į 
skolų duobe, iš kurios gal bus 
neįmanoma išlipti. Jūsų 1996 
metų skolų sutvarkymo planas 
turėtų prasidėti trimis svarbiais 
sprendimais: 

1. Tuojau užmokėti savo di
džiausias kredito kortelės sko
las, o likutį pervesti į pigesnę 
kredito kortelę. 

2. Turėkite finansinį planą 
1996 metams: sudarykite pa
prastą savo biudžetą, naudo
dami pereitų metų išlaidas kaip 
kelrodį. Paskaičiuokite, kiek 
išleidote pragyvenimui (butui, 
maistui, transportacrjai ir t.t.) ir 
kiek tai jums kainavo savaitei, 
ar mėnesiui, ar metų ketvirčiui. 
Žiūrėkite, kur galite sumažinti 
išlaidas 1996 metais ir laiky
kitės to plano. Kiti labai papras
ti pasiūlymai: neškite* į darbą 
sumuštinį, užuot valgę valgyk
loje pietus; sumažinkite apdrau-
dos mokesčius, padidindami at
skaitymą (deductible). Nau
dokite santaupas (jei jų turite) 
atmokėti skolas. 

3. Nutarkite, kad 1996 metais 
mokėsite už viską grynais, jei jų 
neturėsite — nepirksite. Tyri
mai parodo, kad, taip darydami, 
išleisite 25% mažiau, nes iš
vengsite procentų mokėjimų ir 
paliausite naudoti „patogias" 
kredito korteles. 

Čia dar keletas patarimų jūsų 
finansiniam planui: 

1. Patikrinkite savo santau
pas, kiek jos vertos, palyginus 
jas su kredito kortelių skola. Jei 
reikalinga, laikinai susilai
kykite nuo taupymo plano 
įmokų darbovietėje (jei tokį turi
te), aiškų, jei tai nepakenktų 
tam planui. Neužmokėti kredito 
kortelių 17% balansą reiškia tą 

patį, kaip gauti 22% apmokes
tinto investavimo, jei esate 28% 
mokesčių pakopoje. 

2. Atidėkite didžiuosius pirki
nius tol, kol išmokėsite švenčių 
skolas. Nesigundykite pošven
tiniais išpardavimais, jei turite 
skolų. Jūs galite pasiekti, ar net 
peržengti savo kredito ribą, jei 
pirktumėte skalbimo mašiną, 
džiovintuvą ar šaldytuvą su kre
dito kortele tuoj po švenčių. 

3. Nelaukite iki mėnesio galo, 
o mokėkite kredito kortelės 
mokėjimus anksčiau. Procentai 
jau gal buvo įskaičiuojami už 
senuosius pirkinius, prieš jums 
gaunant paskutinę sąskaitą, Jei 
negalite visko iš karto užmo
kėti, tai geriausia apmokėti 
kredito kortelės sąskaitą tą 
pačią dieną, kai ją gaunate. 

4. Pagalvokite apie „home 
eąuity l ine of credit", ar 
paskolą, kad g a l ė t u m ė t e 
užmokėti kredito kortelių skolą. 
„Home-eąuity" paskolą tei
kiančios institucijos ima papras
tai 9%, palyginti su 15% ar 18% 
vidurkiu, kurį ima kredito kor
telių davėjai. Be to, „home eąui
ty" procentai gali būti nurašy
ti nuo mokesčių. Bet tuo pačiu 
būkite atsargūs su „home eąui
ty" paskola. Finansiniai pata
rėjai nepataria pake i s t i 
trumpalaikės skolos, kaip kredi
to kortelių, į ilgalaikę skolą, 
kaip „home eąuity line". Jūs 
skolintojui sumokėsite daugiau 
procentų, nes mokėsite ilgesnį 
laiką. Be to, yra gera laikyti 
„home eąuity" rezerve, jei jums 
iškiltų tikra finansinė krizė. 
Sausio mėnesio bankų reklamos 
sako, kad sujungti skolas į vieną 
„home eąuity" skolą, yra gera 
priemonė sumažinti mėnesinius 
skolų mokėjimus. Bet tai ne
būtų gera mintis, jei jūs esate 
ant bankroto ribos. Priežastis: 
kai sujungiate visas solas į vie
ną, jūs pakeičiate negaran
tuotas (unsecured) kredito kor
telės skolas ir mėnesinius mokė
jimus į garantuotą (secured) 
skolą. Dėl to, jūsų kreditoriai 
gali paimti užstatą (namą ar 
pan.), jei jūs bankrutuotumėte. 
Pasitarkite su advokatu, prieš 
darant kokį žingsnį šia kryp
timi. 

5. Jei esate visai prasiskolinę, 
pagalvokite apie papildomą 
darbą part-time šalia nuola
tinio. Šio darbo visą užmokestį 
paskirkite skolų mokėjimui. 

Nesigėdinkite ir nebijokite pa
kalbėti su kreditoriais apie 
skolų mokėjimo sunkumus, 
susitarkite dėl skolų mokėjimo 
plano pratesimo. Kreditoriai 
sudaro tokius planus daugeliui 
savo klientų. Jie nenori praras
ti pinigų ir nenori bylinėtis su 
skolintoju, nes visa tai kainuo
j a 

6. Jei niekaip nepavyksta 
savo skolų sutvarkyti, nedary
kite žingsnių paskelbti bankro
tą, pirma nepasitarę su pelno 
nesiekiančia „Consumer Credit 
Counseling Services" įstaiga 
savo apylinkėje. Gaukite tos vie
tinės įstaigos telefoną, skam
bindami 800-388-CCCS. Specia
lūs patarėjai padės jums suda
ryti biudžetą ir skolų mokėjimo 
planą. 

Pagal paskutinius duomenis, 
santaupų procentai eina žemyn, 
taip pat ir paskolų procentai 
keičiasi. Amerikoje retas kuris 
neturi skolų, J žmones, kurie 
neturi skolų, kurie viską 
užmoka iš karto, žiūrima krei
vai, nes jie neduoda pasipelny
ti prekybininkams. Galima 
turėti skolas, galima naudoti 
kredito korteles, bet viską 
reikia daryti protingai ir su 

Tėvai, kurie planuoja leisti 
vaikus į universitetą, nuolat 
galvoja apie vis didėjančius 
mokslapinigius. Pvz., mokslo 
išlaidos 1995-1996 akademi
niams metams pakilo vėl 6.5%; 
mokslapinigių vidurkis priva
čiuose universitetuose yra 
$10,333, o valstybiniuose — 
$2,780. Svarbu yra žinoti ir tai, 
kad studentų amžiaus gyven
tojai sumažėjo 13.5% nuo 1975, 
ir šiandien siekia tik 14 mili
jonų. Dėl to mokslo įstaigos, iš
troškę studentų, yra labiau 
linkusios derėtis su tėvais ir 
vaikais. Išmintingi tėvai gali 
dažnai išsiderėti finansinį 
pagalbą, kuri numuštų 50% ar 
daugiau nuo oficialios universi
teto kainos už mokslą, kambarį 
ir maistą bei kitus mokesčius. 
To nepaisant, negalvokite, kad, 
tik atėję į universiteto „finan-
cial aid" įstaigą, tuojau galite, 
pareikalauti daugiau paskolos 
pinigų. Tiktai šeimos, kurios 
moka gudriai derėtis, gali išei-c 
ti iš tokios įstaigos, gavę 
nemažą pagalbą. Bet nenusi
minkite, jei negalite gauti dau
giau pinigų — paskolos iš uni
versiteto. Yra kitų šaltinių, iš 
kurių jūsų duktė ar sūnus gali 
gauti f inansinės pagalbos 
mokslui. Čia keletas patarimų, 
kurie galėtų jums padėti: 

1. Derėjimosi menas. Kad 
pripildytų savo klases gerais 
studentais, universitetai ne
vengia derėtis ir toliau, nors jau 
ir yra padarę savo pasiūlymą. 
Imant vidurkį, universitetai 
tikisi surinkti pusę savo pinigų 
iš studentų ir jo tėvų. Kitą pusę 
sudaro paskolos, „grants", dar
bo ir studijų mokėjimai, ką uni
versitetas duoda studentui. Tai 
duoda pakankamai vietos 
derejimuisi. Finansinės pa
galbos dydis, negrąžinami 
„grants" ir grąžinamos pasko
los yra skirtingos įvairiuose 
universitetuose bei šeimose. To 
priežastis yra, kad vieni 
universitetai turi daugiau pini
gų, negu kiti dėka dosnių 
alumnų. 

Nuo 1991 universitetams yra 
uždrausta suskirstyti finansinės 
pagalbos pasiūlas tam pačiam 
prašytojui. Dėl to subjektyvūs 
sprendimai apie šeimos padėtį 
(kiek jai reikalinga finansinės 
paramos) labai skiriasi, bent 
skirstant pinigus iš paties uni
versiteto fondų. Federalinė 
finansinė pagalba — federal fi-
nancial aid — yra apskaičiuo
jama pagal specialią, valdžios 
nustatytą, formulę. Dėl šios 
pagalbos ir jos gavimo būdų pa
aiškinimų, pasitarkite su sū
naus/dukros vidurinės mo
kyklos patarėju. 

Jei norite, kad jūsų sūnus ar 
dukra turėtų galimybę gauti 
didesnę pagalbą, domėkitės tur
tingesniais universitetais ar 
kolegijomis. Padalinę „college 
endowment" iš studentų skai
čiaus, jūs maždaug susidarysi
te vaizdą, kiek jie gali duoti 
finansinės pagalbos studentui. 

2 . S i e k i t e g a r a n t u o t o s 
mokslo kainos . 

Nedidel i s , bet augantis 
kolegijų universitetų skaičius 
užtikrina mokslo kainos ribas. 
Michigan State ir Rice universi
tetai, pvz., pažada pirmame
čiams studentams, kad jų moks-
lapinigiai nekils greičiau, negu 
„consumer price indei", kuri* 
dabar yra 3.2% metams. Mar-
ųuette universitetas yra paža
dėjęs nekelti mokslapinigių 
daugiau kaip 6% kasmet per 
ateinančius 4 metus. Morehead 
State universitetas irKentucky 

universitetas yra užšaldė 
bendrabučių kainas ketveriems 
metams. 

Jei jūsų vaikas nutartų lan
kyti universitetą, kuris nega
rantuoja kainos, bandykite 
gauti finansinę pagalbą visiems 
ketveriems metams. Kitaip 
galite tapti auka universitetu 
teikiamų nuskaitymų kainos 
pirmiems metams, kurie nebe-
pakartojami kitiems trejiems 
mokslo metams. 

3. Mokiniai, jau būdami vidu
rinėje mokykloje, turėtų steng
tis įsigyti universiteto kreditų. 
Jūsų vaikas gali sumažinti 
išlaidas ketverių metų studi
joms universitete iki 40%, jei 
jau vidurinėje mokykloje ima 
universiteto lygio kursą ir gau
na gerą pažymį, laikydamas 
„advanced placement" egzami
nus, arba studijuodamas bent 
metus ar dvejus geroje „com-
munity college". Bet pasi
tikrinkite, kad jūsų vaikas pa
duotų prašymą į tokius uni
versitetus ar kolegijas, kurie 
duoda užskaitus už „advenced 
placement" kursus ir už 
„community coljege" kursus. 

4. Pagreitinkite savo vaiko 
studijas. Vis daugiau universi
tetų/kolegijų siūlo trejų metų 
programas. Maždaug 175 kole
gijos, jų tarpe Albertus Mag-
nus-Connecticut, Drury-Missou-
ri, ir Middlebury Vermont turi 
jau oficialias trejų metų pro
gramas. Taip galima sutaupyti 
iki 20,000 dolerių, įskaitant pra
gyvenimą. 

Pasinaudokite aukštosios 
technikos pagalba 

Dabar daug informacijos gali
ma gauti per kompiuterius. 
Daug tėvų planuoja nupirkti 
savo būsimiesiems studentams 
1,500 iki 2,500 dolerių vertės 
kompiuterius, kai jie įstos į uni
versitetą. Bet kodėl nenupirkti 
to kompiuterio dabar ir nepla
nuoti, ieškant stipendijų, kad 
sumažintumėte studijų išlaidas. 
Yra įvairių kompiuterių progra
mų, kurios duoda tam reikalui 
skirtas informacijas. Pradėkite 
nuo „grants" ir stipendijų, 
kurios yra išvardintos RSP Fun-
ding Focus. Tie sąrašai yra at
naujinami kas mėnesį, America 
Online ($9.95 kas mėnesį; key-
word: RSP 800-827-6364). 

Mažiausiai 700 kolegijų teikia 
informaciją per „Internet's 
World Wide Web", kur yra nu
rodomi reikalavimai stipendi
joms gauti. 

Kai kurie eina dar toliau. 
Northwestern universitetas 
(Internet adresas: http://www. 
acns.nwu.edu/) atsako bendrus 
klausimus apie finansinę pagal
bą, pvz., ar reikia finansinės 
pagalbos prašyti iš naujo kas 
metai? (Taip). Jei norite sužinoti 
kolegijų „on-line" adresus, pa
tikrinkite „The American 
Universit ies home page 
(httpV/www.clas. ufl.edu/ CLAS/ 
american — universit ies . 
html)", kuris gali sujungti jus 
su įvairiais universitetais-kole-
gijomis. Taip pat daug informa
cijos teikia: 

1. „Internet search service", 
pvz. Yahov (http://www.yahov.-
com); 

2. The Department of Educa-
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tion brošiūra „Student Guide 
'95-96", kurią galite rasti „on-
line" http//www.ed.gov/prog 
(underline) info SFA (student 
guide). 

3. The Financial Aid Informa
tion page (http://www.cs.cmu.-
edu/afs/cs/user/mkant/Publ ic/ 
Fin Aid/fi naid.html/). 

4. „Paying les for college '96" 
(Peterson's $26.95) prideda ir 
DOS diską, kuris padeda 
paskaičiuoti, kiek ilgai truktų 
jums grąžinti įvairias studento 
paskolų sumas. 

5. Kaplan (žinomas kaip SAT 
egzaminų paruošėjas) siūlo 
5 CD-ROM setą „On Campus 
'96" ($49.95; Windows and 
Mac). Tarp kitų dalykų, jie siūlo 

1600 kolegijų/universitetų apra
šymus, 300 jų parodyti video ir 
nuotraukose, su jais galite 
susipažinti namuose, prieš pasi
renkant norimą asmeniškai 
aplankyti universitetą. 

Kaip matote, galimybių yra 
daug ir visokių, tik reikia jų 
norėti ir ieškoti. Tegul nei 
vienas lietuvis vaikas, kuris 
nori mokytis, dėl pinigų stokos 
nepalieka mokyklos suolo. Šiais 
laikais, jei norite ką nors pa
siekti, jei norite gerai gyventi — 
mokykitės! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne" (Your Money 
1996.1.4). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

Ilgamečiui Detroito Lietuvių Organizacijų Centro 
(DLOC) valdybos nariui 

A.TA. 
ANTANUI SUKAUSKUI 

. i i i . 
3 i '' 

miros, nuoširdžiai užjaučiame žmoną BRONĘ, sūnus 
ZIGMĄ, ANTANĄ ir RIMGAUDĄ su šeimomis, 
dukteris MARYTĘ BRO WN ir ZITĄ ŠAULIENĘ su 
šeimomis, brolį AUGUSTINĄ SUKAUSKĄ Toronte, 
seserį ONĄ JUŠKIENĘ Toronte ir visus gimines ir 
artimuosius. 

Ade. Kęstutis Miškinis, DLOC pirmininkas ir 
DLOCK valdyba 

atlanta 
I M P O R T E X P O R T , INC. 
2719 West 7lst Street, Chicago. IL 60629 

(312)434-2121 (800)775-SEND 
Persiunčiame siuntinius [ Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją. 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti S rūsių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baldus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

Iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus. 

Dirbame f'irffMd. - penktad. 9-5 / Šeštad. - 9-2 

KAIRYS BALTIC EXPEDITIN<$ 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% viri $2,000.00 

saiku. Skolos ir kredito kortelės 
palengvina gyvenimą, bet tik 
tiems, kurie moka gyventi. 

Naudotasi medžiaga ii „Chi
cago Tribūne" (Your money 
1996.1.3). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birute Jasaitienė 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
VISO 

Siuntėjas 

Tel. 

$ 
$ 

Gavėjas 

Tel. 

1Z00 

Mūsų brangiai klasės draugei 

A.TA. 
dr. IRENAI TALLAT-KELPŠAITEI 

G1EDRIKIENEI 

mirus, jos vyrui, inž. STASIUI GIEDRUČIUI, broliui 
KAZIUI, seseriai dr. JANINAI su šeimomis reiškiame 
širdingą užuojauta. 

Buv. Šv. Kazimiero gimnazijos VU laida: 
A. Balandaiti BrUland 
I. Matytė Mačiūnienė 
A. Miliutytė Grinienė 
E. Požėlaiti Kmitienė 
S. Urbonaitė Didžiulienė 
A. Venclauskienė Apeikienė J 

Mūsų mylimai draugei 
A.tA. 

dr. IRENAI TALLAT-KELPŠAITEI 
GIEDRIKIENEI 

baigus šia Žemišką kelione, jos vyrą, mūsų brangų 
draugą, inž. STASĮ GffiDRIKJ, jos brolį KAZĮ, seserį 
dr. JANINĄ su šeimomis ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame, Budėdami kartu. 

Stasė ir Algirdas Didžiuliai 
dr. Alina ir Van, Domanskiai 
Birutė ir Kostas Urbonai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Chicagos miesto Turi laidotuvių patalpas visose 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 
BRIGHTON PARK 4330 S. CAUFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK «c S O N S 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HK3CORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708474-4410 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont , 

CanadaLSE 5A6 tel. 905-643-3334. 
'Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus. 
•Mes galime palydėti Jus važuojant į Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis. 

PETKUS * SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST 
CICERO 5940 W. 35 ST 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST. 

TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

http://www
http://acns.nwu.edu/
http://www.clas
http://ufl.edu/
http://www.yahov.-
http://www.ed.gov/prog
http://www.cs.cmu.-


' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Iš Kaiedų eglutes vaidinimo Maironio lit. mokykloje Lemonte — dvi stirnelės 
(iš kairesi: Gintare Radvilaitė ir Andrija Radick. Vaidinimas vadinosi 
..Dovanos Jėzuliui". 

BALFo Cicero 14-to sky
r i a u s valdyba kviečia į metinį 
susirinkimą, kuris vyks sausio 
2S d., sekmadienį, 11 vai. ryte 
kun Kęstutis Trimakas aukos 
šv. Mišias Šv. Antano bažny
čioje. Mišių metu giedos solistė 
Laima Stepaitienė ir parapijos 
choras, vadovaujamas Marijaus 
Prapuolenio. Tuoj po pamaldų 
susirinkimas vyks parapijos 
salėje. Valdyba kviečia visus na
rius gausia: dalyvauti, o taip 
pat kviečiami visi, pritariantys 
BALFo veiklai. 

M. E. Gedgaudas IARC Ma 
cfaines, Inc. t. Pacoima. C A. dar 
taip neseniai atsiuntė didelę 
auka ..Draugo" laikraščiui, o 
dabar vel gavome 500 dol. 
Džiaugiamės savo dienraščio 
draugu, esame dėkingi už su
teikta vertinga bei reikalingą 
pagalba ir linkime rėmėjui gra
žių saulėtų dienu. 

x Rašytoja S tasė Pe te rso
n ienė organizuoja „Užsienio 
lietuvių rašytojų vaikų ir 
jaunimo literatūros antologijos" 
išleidimą. Nebus ignoruojamas 
nei vienas autorius ar autorė, 
rašę vaikams ar jaunimui. Tuo 
tarpu tik informacijai ir pasiūly
mams autoriai kreipiasi šiuo ad
resu: Stasė P e t e r s o n i e n ė , 
2534 W. 40th St., Chicago , IL 
60632. Tel. 312-847-1693. 

(sk) 
x Vilniaus Styginio kvar

t e to koncertas bus sekmadienį, 
s a u s i b 28 d., 12:00 vai. p.p. (po 
11:00 vai. Mišių) Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, Pa
saulio lietuvių centro apa
tiniame aukšte. Pajamos skiria
mos vargstantiems vaikams 
Lietuvoje. Visus kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos bū
relis. 

(sk) 
x . .Gr įž tanč iu p a u k š č i ų 

preliudijos: Lietuva — bevar
dės impresijos" — Alg. Kezio 
fotografijų knygų ir leidinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont. IL sausio 20 d. -
vasa r io 11 d. A t i d a r y m a s 
saus io 20 d., šeštadienį, 7:30 -
9 vai. vakaro. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNĄ 
: « « W 63 St., Chicago. IL 60629 

Tfl H-3121 TTo-^i^ 
1432S S. B*ll Rd., Lockport. IL 60441 

Tfl (~08) 101-4*66 
\ a!and<^ "<ia.il MiMtarma 

Advokatas G i b a i t i s 
6247 S Kedzie Ave 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700 
Kriminaline Teise 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4336 W. 63th Street 
Chicago. IL 60629 

i>kersai fcafvf. -•„, .Draugo"; 
Tel.: 312 IS4-0100 

valandos pagal susitar-.ma. 

Vilniaus meras Alis Vidū-
nas, kviečiamas Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus ir Lietu
vių Bendruomenės, vasario 
mėnesį pirmą kar tą atvyksta į 
JAV. Čikagos, Detroito, Los 
Angeles ir New Yorko lietuviai 
turės progą susipažinti su juo. 
Politinė popietė Detroite ren
giama vasario 4 d., 11:30 val.r., 
Dievo Apvaizdos l ie tuvių 
parapijos kultūros centre. Čika
goj Balzeko muziejus ir Čika-
gos-Vilniaus seserystės ryšių 
komitetas ruošia atidarymą 
Vilniaus Kultūros ir prekybos 
centro vasario 9 d., 7:30 val.v., 
Balzeko muziejuje. Los Angeles 
Vasario 16-sios minėjimas vyks 
vasario 11 d., 12:30 vai. r. 
parapijos salėje. New Yorke 
minėjimas ruošiamas vasario 18 
d., 3:30 vai. p.p., Kultūros Židi
nyje, Brooklyne. Šiuose rengi
niuose A. Vidūnas yra pagrin
dinis prelegentas. Lietuvoje jis 
pagarsėjęs savo įdomiomis, turi
ningomis ir pa t r io t inėmis 
kalbomis. 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuvoje kūmai krikštynose 
turi sėdėti susiglaudę, kad 
vaiko dantys būtų tankūs, lygūs 
ir gražūs". Pinigai, siuntiniai 
ir k o m e r c i n ė s s iun tos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 S t , 
Chicago, IL, teL 312-436-7772. 

(sk) 

z Carol L. Anglin , Los Ga 
tos CA, An thony ir Helen 
Rollis, Chicopee MA, globoja 
kiekvienas po našlaitį Lietu
voje. Kiekvienas pratęsdamas 
mokestį kitiems metams at
siuntė po $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našla ič ių globos" 
komitetas. 

(sk) 

x Dėmesio! Chicagoje pasi
rodo l i e t u v i ų t e l ev iz i jo s 
programa, s a u s i o 24 d. 8 v. v. 
ir sausio 25 d. 1 v.p.p. per 
miesto 19 kabe l in į kanalą. 

(sk) 
x J e i re ik ia įsigyti vairavi

mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į E d Sumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
p e n s i n i n k a m s . ,sk.) 

x „P iko v a l a n d a " pirmau
janti išeivijoje radi jo laida 
skelbianti naujausią, necenzū
ruotą informaciją iš Lietuvos. 
Politika, ekonomija, sociologija, 
teisėtvarka, religija, moterų 
klausimai, kultūra bei sportas 
- viskas judriam besidominčiam 
Lietuvos ir išeivijos klausimais 
klausytojui. Gyvenate Illinois, 
Indiana, Michigan ar Wiscon-
sin? Neužmirškite „Piko valan
dos" pirm. - penk. imtinai 4 v. 
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais 
klausimais, įskaitant komer
cinius skelbimus bei mirties 
pranešimus, kreipkitės adresu: 
LITHUAN1AN NEWS RA-
DIO, P O Box 1161, Oak Park , 
IL 60304 arba red. teL 708-
3860666. 

(sk) 

Prašymai Lietuvių fondui 
1996 metų švietimo, kultūros 
paramai bei projektams tur i 
būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki 
šių metų kovo 15 dienos. Pra
šymai studentų stipendijoms 
tur i būti atsiųsti iki balandžio 
15 dienos. Prašymų anketos 
Lietuvių fondui t u r i b ū t i 
atsiųstos paštu arba įteiktos 
Lietuvių fondo raš t inė je 
asmeniškai. Faksu (Fax) at
siųstos anketos nebus priima
mos. Prašymų anketos stipendi
joms bei paramai yra gaunamos 
šiuo adresu: Lietuvių fondas, 
14911127th Street, Lemont, IL 
60439. Telefonas (708) 257-1616. 

Vyresniųjų lietuvių cen t re , 
„Seklyčioje", sausio 24 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė, pavadinta 
„Lietuvių katalikų kultūrinis 
palikimas". Vaizdajuostę pa
ruošė Lietuvos vyčiai, joje su
rinkta medžiaga, apimanti 14 
lietuviškų parapijų Čikagoje ir 
priemiesčiuose. Matysime ir jau 
dabar nugriautą Šv. Jurgio 
bažnyčią, kurią filmuojant, 
prisidėjo daug asmenų, pasko
lindami savo nuotraukas bei 
skaidres. Visi kviečiami ir 
laukiami. Nepraleiskite progos 
pama ty t i šių bažnyčių i r 
parapijų kroniką vaizdajuostėje. 
Kaip paprastai, po programos 
bus bendri pietūs. Atvykite! 

ARTIMŲJŲ ATMINIMAI DRAUGO 
FONDE 

Tamsią ir lietingą sausio 
18-sios dieną Draugo fondo 
„padangę" praskaidrina nesi
tikėta viešnia redakcijoje su 
tūkstančio dolerių čekiu Drau
go fondui. 

— č i a jums, fondui mano 
tėvų a.a. Vincent G. ir Cathe-
rine atminimui, — man įteikė 
voką su čekiu ir su Naujųjų 
metų geriausių linkėjimų kor
tele Patricia Kamar-Kamaraus-
kas, Draugo fondo narė, o dabar 
jau g a r b ė s n a r ė . 

Jau ne kartą Draugo fondas 
gavo tūkstantines ir šimtines 

Daugel iui i Čikagą seniau 
atvykusių lietuvių buvo gerai 
pažįstamas, miesto centre — 32 
W. Randolph — esantis „Orien-
ta l" teatras. Nuo 1980 metų j is 
buvo uždarytas, bet šiemet 
miesto meras Richard M. Daley 
pranešė, kad teatras bus iš 
pagrindų atnaujintas, nes ta i 
ypač didingas ankstesnių laikų 
architektūros paminkals (sta
tytas 1926 m. pagal architektų 
C.W. & George L. Rapp pro
jektą). Teatro remontu rūpinasi 
Čikagos m i e s t a s ir Livet 
bendrovė iš Toronto, Kanadoje; 
projektas kainuosiąs apie 24 
milijonus dolerių. 

„Nauji metai" - Patrikas Gladstein su savo močiute Unite „SeklTCios" 
trečiadienio popietėje. Kadangi j tas trečiadienių popiete* daugiausia susi
renka vyresnio amžiaus lankytojai. Ui mažasis Patriks*, net ir be užrašo 
„1996", būtų buvęs labai populiarus. 

Nuotr Alino* Gladstein 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Viktutė ir 
Rimas Siliūnai $500, Daiva ir 
Petras Kisieliai $50, Teresė ir 
Linas Meilai $50, Rūta ir Tadas 
Kulbiai $240 metams paremti 
konkretų našlaitį, Ona Šilė-
nienė $60, Laima Braune $120, 
Sofįja Jelionienė $50 pagerbti 
Ukmergės Antano Smetonos 
gimnazijos mokytojos a.a. Elž
bietos Mikalauskienės atmini
mą. Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove , 
I L 60089, tel. 706537.7949, 
TAX ID#36-3003339. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
I L 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav . Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
1 l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1 Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite a p 
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vil imas 
Nelsonai. Tel. 312-2336335. 

(sk/ 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponams L. V. 
Milukams, Plainview, NY už 
$250 auką. Jūsų dosni auka 
padės LML toliau tęsti pradėtus 
darbus. LML dėkinga už Jūsų 
nuolatinę finansinę paramą. 

(sk) 
x Irena h- Albertas Kere

liai, Palos Park, IL, naujieji 
Lietuvos našlaičių globėjai, at
siuntė $300 dviejų našlaičių 
metinę paramą. Našlaičių var
du nuoširdus ačiū! „Lietuvos 
Našlaičių globot" komitetas. 

(sk) 

x Automobi l io , namų ir li
gos d r a u d i m a s atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Laurait i , A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Ave., E v e r g r e e n Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
tax" reikalais. Casa Blanca 
R.E., 6529 a Kedzie, Chicago 
IL, tel. 708-103-7334. 

(sk) 

x Kelionė i P a e i t o Vallar-
ta, Meksika, kaina $599, septy
nios dienos. Į kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis. 
Skambinkite: Travel Centre, 
LtA, Teresei Lesniauskienei. 
• * 7066264773. 

(•k) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

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

(sk* 

mirusių artimųjų prisiminimui, 
juos ir davėjus įrašant į Drau 
go fondo garbės narius. Iki šiol 
d idžiaus ią įnašą $3,000 į 
Draugo fondą a.a. chemiko Jo
no Prunakio prisiminimui yra 
įnešusi Vanda Prunskienė , 
Draugo fondo antrojo laipsnio 
garbes narė. 

Mirusių artimųjų atminimo 
įnašai Draugo fonde turi dvi
gubą prasmę. Tuo įnašu lieka 
pažymėtas b rangus asmuo 
Draugo fondo garbės narių len
toje ir ta auka Draugo fondui 
yra suteikiama didelė parama 
išeivijos vienintelio dienraščio 
„Draugo" tolimesnei egzisten
cijai. 

t 

Draugo fondo garbės nariai, 
gyvieji ar jau iškeliavę į amžiny
bę, yra didieji mūsų lietuviškos 
spaudos mecenatai. Jie lieka pa
vyzdžiu tiems mūsų vidurinės ir 
jaunesnės kartos „Draugo" 
skaitytojams, tėvelių išlepin
tiems, kurie laukia, kad tie tė-
veliai-pensininkai ne tik remtų 
Draugo fondą, bet ir už juos 
sumokėtų „Draugo" prenume
ratą. 

Nauji įnaša i Draugo fonde 

Su 1,000 dolerių: 
Patricia Kamarauskas (iš viso 

$1,200), garbės narė, Brook-
field, IL a.a. tėvų Vincent G. ir 
Catherine Kamarauskų atmi
nimui. 
Su 200 dolerių: 

Dr. Leonidas ir Praurimė Ra
gai (iš viso $500), Itasca, IL. 

Julia ir Emil Sinkys (iš viso 
$600), Santa Monica, CA. 

K. Žostautas, a.a. Algio Sa-
balio atminimui, St. Petersburg 
Beach, FL. 
Su 100 dolerių: 

Petras Brizgys (iš viso $500), 
Hickory Hills, IL. 

Ray Grigaliūnas (iš viso $500), 
Forest Park, IL. 

Maria Mogenis (iš viso $700), 
Ouincy, IL. 

Pilypas ir Elvyra Naručiai (iš 
viso $600), Oak Lawn, IL. 
Su 25 doler ia is : 

Jurgis Matusevičius (iš viso 
$225), Palos Hills, IL. 

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū. 

Fondo iždininkas 

x Kviečiame visus sene
lius, tėvelius, draugus, buvu
sius mokytojus ir mokinius „Su
grįžti į jaunystę — disco IMT Le
mento li t . , .Maironio" mokyklos 
balių vasario 3 d. Pradžia 5 
vaL p-p. Vakarienė, programėlė 
ir kokiai; $80 asmeniui. Rezer-
vacįįos: Loreta 708349-7496 ar
ba Žibutė 708-157-0153. 

(sk) 
x Juozas ir Rėdą Ardžiai, 

Fairview PA, globoja našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami jo globos 
mokestį kitiems metams atsiun
tė $150. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 

(sk) 
z Pranas G. Meilė, CPA 

sąžiningai užpildo Income Tsx 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai ap-
sunkino ir ateityje apsunkins 
matini mokesčių f?nnų užpil
dymą. Skambink i t e : 708-
4244428, adresas: 4981 W. 95 
St», Oak Lewn, FL. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 Weat Cermak Road -
t e t (812) 847-7747. 

(sk) 

* Greit perduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R&VMAKRRALTORS, Rimas 
Stankus, teL (812) 5896989 ar 
ba (706) 426-7161. 

(sk) 

Lietuvos styginis kvartetas (U kaires): Audron* Vainiūnaite, Petras Kunca, 
Audrone Pšibilskiene ir Augustinas Vasiliauskas. 

VILNIAUS STYGINIS 
KVARTETAS ČIKAGOJE 

„Draugo" dienraščio pusla
piuose dažnai pastebime „Sau
lutės" vardą. Kas toji „Saulu
tė" , aiškinti nereikia, nebent 
esame nejautrūs nelaimingiems 
našlaičiams Lietuvoje. 

Prieš kelias dienas teko skai
tyti „Saulutės" 1996 pradžios 
metų darbo kalendorių. Reikia 
nustebti, kiek tas „Saulutės" 
būrelis dirba! Būrelio susirinki
mai, kultūriniai renginiai, lab
daros siuntinių pakavimas į Lie
tuvą — tai jų kasdieniniai rū
pesčiai. O šio prasmingo darbo 
vairuotoja yra „Saulutės" pir
mininkė Indrė Tijūnėlienė. Tie
sa, būrelio narių sąrašas gan il
gas, bet paprastai visi darbai, ir 
rūpesčiai prasideda ir baigiasi 
pas pirmininkę Indrę. 

„Saulutė" įvairiais būdais 
stengiasi rinkti pinigines aukas, 
kad galėtų nors kiek pradžiu
ginti našlaičius ir palengvinti jų 
dalią, kurių Lietuvoje yra jau 
10,000. Kultūrinės popietės, 
koncertai bei koncertėliai nesu
kelia tūkstančių, tačiau vis 
viena pamažu šimtine po šimti
nės papildo jų kasą. Kiekvienas 
iš mūsų esame užimti savo gy
venimo rūpesčiais, kad kartais 
nepagalvojame apie vargstan
čius. Tačiau kiekvienas galime, 
„Saulutei" priminus, paskirti 
bet kokio dydžio auką (vienam 
našlaičiui metinė parama yra 
240. dol.), ar ats i lankyti į 
„Sau lu tės" ruoš iamus ren
ginius. 

• i, 

x Mažeikiečio a.a. Vlado 
J u k n e v i č i a u s a t m i n i m u i 
mažeikiečiai suaukojo $40 ir per 
Sofiją Jelionienę įteikė „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos bū
reliui, kad užsakytų JAV lei
džiamą vaikų žurnalą „Eglutę" 
Mažeikių mokykloms: M. Rač
kausko vidurinei mokyklai ir 
Montessori vaikų darželiui 
„Bitutė". Dėkojame ir mielai 
toliau priimame prenumeratas 
„Eglutei" (20 dol. metams), kad 
j i pradžiugintų vargstančius 
vaikus Lietuvoje. Ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 80089. 

(sk) 

z Dr. Audriaus V. Plioplio 
meno kur in ių parodos ati
darymas Artemisia galerijoje, 
700 N. CarpentsT, Chicago 
(312-298-7888), įvyks penkta
d ien i vasario 2 d , nuo 8 iki 
7 v.v. Paroda tesis nuo sausio 30 
d. iki vasario 24 d. Tą patį 
penktadienį įvyks kitas A. V. 
Plioplio darbų parodos ati
darymas Chicago CuHural Cen-. 
ter, 77 E. Randolph, Chicago 
(812-774-8880), 7 iki 8 v.v. Si 
paroda yra dalis Chicago Artist 
International Program irtasis 
nuo sausio 27 d. iki balandžio 7 
dBėto,MongsnonWunderuch 
Galerija, 704 N. Wslls, Chicago 
(812448-2864) , i iuo metu 
eksponuoja A. V. Plioplio 
kūrinius grupinėje parodoje, 
kuri tesis iki balandžio mėn. 
Visi kviečiami dalyvauti 
atidarymuose ir parodose. 

(sk) 

Netikėtai į Čikagą tik vienai 
parai , sausio 28 d., atvyksta 
Vilniaus styginis kvartetas. 
Nors žiemos metas nepalankus 
koncertų renginiams, bet „Sau
lu tė" ryžosi priimti ir pagloboti 
kvarteto menininkus ir suruošti 
jų koncertą PLC Lemonte. 

Kiekvienas tautos papuošalas 
ir t u r t a s yra sava kultūra. Ir 
mūsų t a u t a išsiskiria iš kitų 
tau tų savo tautine kultūra. Tik 
nedaugelis menininkų mūsų 
tautoje pasiekia toki lygį, kuris 
atkreipia kitų tautų dėmesį. 
Vilniaus styginio kvarteto na
riai yra tokie menininkai, kurie 
yra pasiekę tarptautinių aukš
tumų. Ja i s žavisi jau ir kitos 
tautos. 

Styginis kvartetas debiutavo 
1965 metais. Tai buvo tik pra
džia didelio, pasišventusio dar
bo muzikos srityje. Baigę studi
jas Vilniuje, tobulinosi Maskvo
je ir 1972 metais konkurso keliu 
gavo aukščiausią tarptautinį 
įvertinimą — premiją Liege 
mies te , Belgijoje. 1973 m. 
styginis kvartetas buvo pagerb
tas, suteikiant jam „Vilniaus 
styginio kvarteto" vardą. 

Sis kvartetas yra koncertavęs 
30 kraštų, įskaitant buvusios 
Sovietų Sąjungos kiekvienos 
valstybės sostinę. Jis koncer
tavo k iekviename Lietuvos 
mieste, net ir mažiausiuose 
miesteliuose, atlikdamas 2,500 
koncertų vien Lietuvoje. Kas
met at l iekama iki 80 koncertų 
įvairiuose kraštuose: Europoje, 
Afrikoje, Centrinėje ir Pietų 
Afrikoje, Azijoje. Šiais metais 
pirmą sykį Vilniaus styginis 
kvar te tas koncertuose Ame
rikoje. 

Kiekvienais metais Vilniaus 
styginis kvartetas paruošia nau
ją programą. Jo repertuare yra 
400 klasikinių kūrinių, 100 
š i u o l a i k i n i ų , 80 Lie tuvos 
kompozitorių kūrinių, iš kurių 
40 yra dedikuota specialiai šiam 
kvartetui . 

Kvarteto vadovė yra Audronė 
Vainiūnaite — pirmas smuikas, 
Pet ras Kunca — antras smui
kas, smuikininkė Audronė Pši
b i l s k i e n ė ir v iolončel is tas 
Augustinas Vasiliauskas. Kiek
vienas kvarteto narys dažnai 
atlieka solo partijas kitų ansam
blių koncertuose. Visi jie yra 
Lietuvos muzikos akademijos 
profesoriai Vilniuje. Kvartetas 
ir toliau dirba, tobulėja, plėsda
mas repertuarą. 

Vilniaus styginis kvartetas 
yra amerikiečių pakviestas kon
certui į New Yorką. Pasinaudo
dami šia kelione, jie lankysis 
Čikagoje sausio 28 d. Tai bus 
vienintelis koncertas mūsų tau
tiečiams ir būtų didelis nuosto
lis jo neišgirsti. Koncertas vyks 
PLC Lemonte, po 11 vai. *v. 
Mišių, t.y. 12 vai., lietuvių 
dailės muziejuje. „Saulutės" 
darbščiosios narės visus malo
niai sutiks ir pavaišins. Koncer
to pelnas bus skiriamas našlai
čiams Lietuvoje. Pelno dydis 
priklausys -nuo dalyvių skai
čiaus. Būkime jautrūs kultūri
niams įvykiams ir dosnūs naš
laičiams. 

MAB 

http://ia.il



