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Sveikatos ministras ragina 
būti taupiais 

Vilnius, kovo 21 d. < AGEP> -
Lietuvos sveikatos apsaugos mi
nistras Antanas Vinkus. prane
šęs, kad gydymo įstaigos kas 
mėnesį iš biudžeto gauna maž
daug tik pusę tos sumos, kuri 
yra numatyta, spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį pareiškė, 
kad ..turime visi ir visur labai 
taupyti". Anot Vinkaus. nors 
numatyta ir taip labai mažai 
lėšų sveikatos apsaugai, negau
nant visų lėšų. išgyventi jau 
nebeįmanoma. Tad ir liko vie
nintelis kelias — taupyti. 

Ministerijos sudarytos komi
sijos tikrino, kaip ligoninėse 
panaudojama tai, kas turima; 
rasta ir nesklandumu, ir tikro 
pasišventimo pavyzdžių, sekti
nos iniciatyvos. Išanalizavus 
padėtį, sudarytas priedinių 
priemonių planas, kuris arti
miausiomis dienomis bus pa
teiktas tvirtinti ministerijos 
kolegijai. 

Pirmiausia siūloma bent 
dviem dienom sutrumpinti li
gonio gydymo ligoninėje truk
mę, užtikrinant, kad nenuken
tėtų teikiamos pagalbos kokybė. 
Iki metų galo tai leistų sutau
pyti apie 32 milijonus litu Dar 
penketą šešetą milijonu tiki
masi sutaupyti planiniu ligo
nių neguldant penktadieniais — 
savaitgaliu paprastai nei tyri
mai, nei gydymo procedūros ne
pradedamos Taip pat nuspręsta 
į chirurginius skyrius ligonius 
guldyti tik tada. kai visi tyrimai 
jau bus atlikti kituose skyriuo
se. Tai į medicinos taupyklę 
leistų įmesti dar kokius 7 mili
jonus litų. 

Siūloma laikinai apriboti su
dėtingas ir labai brangiai kai
nuojančias kardiochirurgines, 
angiochirurgines, sąnarių prote
zavimo, bei kai kurias kitas ope
racijas, žinoma, jei negresia pa
vojus ligonio gyvybei. Kurį lai
ką nutarta nedaryti širdies ir 
plaučiu persodinimų. 

Yra ligoninių, sakė ministras. 
kurių lovų fondas išnaudojamas 
tik 80rr ir dar mažiau. Trims 
mėnesiams pristabdžius bent 
septynių sanatorinio reabili
tacinio tipo ligoninių veikla. 

būtų galima taip pat nemažai 
le.šų sutaupyti . Iš viso, anot 
ministro, būt ina gerai išana
lizuoti reabilitacijos įstaigų 
veiklų, nes pasitaiko atvejų, kai 
žmones į jas vyksta pailsėti, o ne 
gydytis. Bus bandoma įteisinti 
ir vienų gana drąsią naujovę — 
už kiekvieną apsilankymą pas 
gydytoją poliklinikoje imti po 
vieną litą. Siūlymas tikriausiai 
susi lauks audringos kritikos, 
bet ta ip jau daroma Latvijoje. 
ir tai tur i ne t ik finansini, bet 
ir drausminant į efektą. 

Socialiai remtiniems asme
nims mokėti nereikės. Taip pat 
manoma, kad žmonės, guldami 
i ligonines, galėtų apsimokėti u i 
komunalines paslaugas — ap
švietimą, minkštą inventorių ir 
panašiai . Tai. suprantama, ne
būtų ta ikoma ligoniams, ser
gantiems vėžiu, tuberkulioze ir 
psichinėmis ligomis. 

Žurnal is tams buvo pranešta, 
kad Seime jau baigiama priimti 
Sveikatos draudimo įstatymą. 
-Jam įsigaliojus išaiškės, kiek 
Lietuvai realiai reikia gydytoju, 
kiek reikia lovų ligoninėse. At
siras konkurencija, atsiras ir 
gydytojų bedarbių. Jau dabar 
sudaroma galimybė kai kurių 
specialybių gydytojams pakeisti 
darbo profilį. 

Baigdamas konferenciją, Svei
katos apsaugos ministras An
tanas Vinkus pabrėžė, kad čia 
paminėtas priedines priemones 
siūloma ta ikyt i t ik tuo atveju, 
įei f inansavimas iš biudžeto ir 
toliau sieks tik 509c numatyto 
lėšų kiekio. Finansavimo klau
simais į vyriausybę kreipiamasi 
nuolatos. 

Ministras įsitikinęs, kad me
dicinos pagalbai turėtų būti tei
kiamas prioritetas, apgailes
tavo, kad ta ip nėra. kad sunkio
mis ekonominėmis sąlygomis 
nemažai lėšų skiriama įvai
r ioms negyvybinės svarbos 
programoms, pavyzdžiui, pa
minklų s ta tymui . Paminklas 
gali palaukt i ir geresnių laikų, 
sunkus ligonis laukti negali, 
spaudos konferencijoje susuma
vo sveikatos apsaugos ministras 
Antanas Vinkus. 

E. Bičkauskas neketina dirbti 
vyriausybėje 

Vilnius, kovo 20 d. (AGEP) -
Seimo pirmininko pavaduotojas, 
Centro Sąjungos valdybos pir
mininkas Egidijus Bičkauskas 
neigiamai atsakė į premjero 
Mindaugo Stankevičiaus siūly
mą tapti teisingumo ministru. 
Antradienį premjerui telefonu 
tai pasiūlius, E. Bičkauskas 
atsakė neigiamai, tačiau paža-

Lietuva susirūpinusi 
Rusijos pratybomis 
Vilnius, kovo 21 d (BNS) -

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Albinas 
Januška, telefonu paskambinęs 
Rusijos ambasadoriui Lietuvoje 
Nikolaj Obertyšev išreiškė su
sirūpinimą karinėmis pratybo
mis, kurios vyksta Karaliau
čiaus srityje kovo 19-23 dieno
mis. Jos vyksta ir toje Baltijos 
jūros dalyje, kuri yra Rusijos bei 
Lietuvos derybų dėl ekonominės 
zonos objektas. 

Albinas Januška atkreipė am
basadoriaus Obertyšev dėmesį i 
tai. kad Lietuva apie šiuos ma
nevrus nebuvo informuota iš 
anksto ir pažymėjo, jog tokie 
Rusijos veiksmai nestiprina 
dvišalio pasitikėjimo. 

Kovo 8 d Lietuvon Mok -iu Akademijos posėdžių s;, it- Įvyko iškilmingas posėdis, kuriame pagerbti 
1995 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai. Skirt.i vienuolika premijų uz darbus agrarinių, gam
tos, matematikos, medicinos, humanitarinių, socialinių, teologijos ir technikos mokslų srityse. 
Iš viso premijos skirtos dvidešimt trims mokslininkams bei jų grupėms. Apdovanojimus įteikė 
Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Stankevičius. 

Nuotr. J. Jurkevičiaus „Dienoje" 

Mazuto Lietuvai turėtų 
užtekti iki šildymo sezono 

pabaigos 
Vilnius , kovo 20 d. (AGEP) -

Iki šildymo sezono pabaigos Lie
tuvai neturėtu pritrūkti mazu
to, mano energetikos sistemos 
pareigūnas. Lietuvos Energijos 
bendrovės kuro tiekimo sky
r iaus viršininkas Vitulis Va
leika korespondentui sakė. kad. 
nors energetikos sistema jau 
sunaudojo apie 6 0 ^ valstybės 
mazuto atsargu, dabar Lietuva 
apsirūpina kuru be sutrikimų. 

Be to, nuo trečiadienio Lie
tuvos Energija gauna šiek tiek 
daugiau gamtinių dujų — jų su

naudojimas per parą padidėjo 
nuo 0.8 iki 1 milijonų kubiniu 
metrų. Pasak Valeikos, dabar 
Lietuvos Energija iš tiekėjų 
gauna mazutą reguliariai kiek
vieną parą Visos vasa r io 
mėnesio mazuto pirkimo sutar
tys jau įvyįjytos, kai kur ie 
tiekėjai jau patiekė ir kovo 
mėnesį numatytą kuro kiekį. Iš 
viso šį mėnesį tikimasi įsigyti 
apie 100,000 tonų mazuto. Dar 
vieną mazuto pirkimo konkursą 
ketinama skelbti balandžio mė
nesį, tačiau dėl perkamo kuro 

Pasikėsinimas prieš Rusijos 
Banko vadovą 

dėjo aptar t i šį klausimą arti
miaus iame Centro Sąjungos 
valdybos posėdyje. 

Kaip pranešė Centro Sąjungos 
sekretorius Vidmantas Staniu
lis, antradienį valdyba plačiau 
net nediskutavo šio siūlymo. 
Pasak Staniulio, formuojant 
septintąją vyriausybę, E. Bič
kauskui buvo pasiūlyta tapti 
vidaus reikalų arba teisingumo 
ministru. Tuomet valdyba pri
tarė , kad jos pirmininkas pa
sirinktų vidaus reikalu ministro 
portfelį, ir tokiu būdu buvo 
atmestas siūlymas jam tapti tei
singumo ministru. 

„Dabar aplinkybės nepasi
kei tė" , sakė V. Staniulis. Jo 
nuomone, ta i „keistokas siūly
mas" , žinant ankstesnį valdy
bos sprendimą bei tai , kad opo
zicine Cent ro Sąjunga nei
giamai vertina šios vyriausybės 
programą. Valdyba antradienį 
Egidijų Bičkauską paskyrė Cen
tro Sąjungos rinkimų štabo va
dovu. „Paskyrus j j vadovu, mi
nistro klausimas jau nebedis-
kutuojamas", pažymėjo V. Sta
niulis. 

J is taip pat paneigė bet kokias 
spekuliacijas, neva Bičkauskas 
anksčiau pats siūlėsi vadovauti 

M a s k v a , kovo 19 d. (NYT) -
Pirmadienio naktį ginkluoti 
vyrai iššovė kelis šūvius j Rusi 
jos centrinio banko vadovo gy
venamąjį butą , an t rad ien į 
pranešė Maskvos policija. Tai 
buvo pirmas tokio pobūdžio pa
sikėsinimas prieš aukštą Rusi
jos valdžios pareigūną, praneša 
„The New York Times"' dienraš
t is . 

Politiškai galingo Rusijos 
Centrinio Banko vadovas Sergej 
Dubinin, 44 metų amžiaus, tuo 
metu dirbo savo raštinėje, kur 
anksčiau kalbėjosi su JAV am
basadoriumi Thomas Pickering-
S. Dubinino motina, žmona ir 
du sūnūs buvo namie, kai trys 
kulkos įlėkė per langų stiklą. 

Jie nebuvo sužeisti. 
Centrinis Bankas kontroliuo

ja kiek apyvartoje yra pinigų, 
nustato valiutos keitimo taisyk
les ir duoda leidimus privatiems 
b a n k a m s steigtis. Sergej 
Dubinin taip pat yra pagrin
dinis Rusijos atstovas derybose 
su Tarptautiniu Valiutos fondu. 
Su fondo stipria paskata Cen
trinis Bankas griežtino bankų 
reguliavimą ir atėmė leidimus 
iš blogai tvarkomų bankų. 

Policija ir banko pareigūnai 
spėja, kad šūviai buvo įspėjimas. 
..Niekas negali tikrai pasakyti, 
bet atrodo, kad tai gali turė t i 
ryšio su bankais", pasakė vie
nas vakarietis ekonomistas. 

Vidurio jėgos skirtingai 
įsivaizduoja galimą koaliciją 

Vilnius, kovo 21 d. (AGEP) -
Kovo 17 d. su JAV lietuviu Val
du Adamkumi susitiko keturios 
Lietuvos politinės jėgos, kurios 
ketina siekti koalicijos. Susi
tikime dalyvavo Tautininku Sa 
jungos. Demokratų Partijos, 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos bei Centro Sąjungos 
atstovai. Tačiau jokio dokumen
to pasirašyta nebuvo, kadangi 

Vidaus reikalų sistemai. 
Mindaugo Stankevičiaus va

dovaujamoje vyriausybėje dar 
trūksta dviejų ministrų Iki šiol 
niekas nesutiko užimti ekono 
mikos ministro posto, o buvęs 
teisingumo ministras Jonas 
Prapiestis buvo atleistas iš 
pareigų. Seimui paskyrus jį 
Konstitucinio teismo teisėju. 

partijos galimą bendradarbia
vimą supranta labai skirtingai. 

Centro Sąjunga nelinkusi bū
simuosiuose linkimuose jungtis 
i kokius nor- bendrus sąrašus, 
nors ir palaiko V. Adamkaus in
iciatyvas junkis į plačią vidu
rio jėgų koaliciją Centristų nuo
mone, vidurio jėgos galėtų kar
tu dirbti jau po rinkimų suda
rant vyriausybę bei priimant 
sprendimus Seime. Kaip sake 
vienas iš Centro Sąjungos va
dovų Egidijus Bičkauskas, jų 
partijos sąrame atsirastų vietos 
ir Valdui Adamkui, jei jis su tuo 
sutiktu 

Pasak tautininkų vadovo Ri 
nianto Smetonos, tokia koalici
ja gali t ikėta 20r/r rinkėjų pa 
ramos arba iki 30 vietų būsima 
jame Seime 

kiekio kol kas neapsispręsta. 
„Jei visos tiekimo sutartys ir 
toliau bus vykdomos, iki šildy
mo sezono pabaigos Lietuvai tu
rėtų užtekti mazuto", sakė V. 
Valeika. 

Mazuto poreikis Lietuvoje 
labai išaugo po to, kai Rusijos 
Gazprom įmonė per pastarąjį 
mėnesį už įsiskolinimus sumaži
no duju tiekimą Lietuvai nuo 12 
iki 2.7 milijonų kubinių metrų 
per parą. Todėl dauguma ir 
elektrinių vietoj dujų ėmė 
naudoti mazutą iš valstybės re
zervo. 

Paprastai žiemą Lietuvos 
energetikos sistema per parą 
sunaudojo apie 5,000 tonų 
mazuto ir 6-8 milijonų kubinių 
metrų dujų. 

Konservatoriai 
pasisako dėl Dūmos 

sprendimo 
Vilnius, kovo 21 d. < AGEP) -

Rusijos Dūmos sprendimas, 
kuriuo formaliai atšauktas 
buvusios prievartinės sovietų 
imperijos likvidavimas, „tie
siogiai neliečia anksčiau išsi-
vadvusių Baltijos valstybių. 
tačiau visa savo esme yra agre
syvus absurdas", pabrėžia Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) vadovybe. 

Tėvynės Sąjungos pirmininko 
Vytauto Landsbergio pasirašy
tame pareiškime pabrėžiama, 
kad joks vienos valstybės par
lamento balsavimas negali pa
naikinti kitų valstybių suve
reniteto ir jo visuotinio pri
pažinimo. Vis dėlto sovietų-
fundamentalistų dominuojamos 
Dūmos sprendimas „yra pakan
kamai grėsmingas", pažymima 
trečiadienį vakare išplatintame 
pareiškime. 

Tačiau, konservatorių nuomo
ne, šis balsavimas „turėtu 
paskat int i Nepriklausomu 
Valstybių Sandraugos šalis 
pamatyti, kas joms rengiama, ir 
vėl sutvirtinti Vakarų nuosta
tas stabdyti komunistinį im
perializmą". 

Kol kas potvynio 
Lietuvoje dar nebus 

Vilnius, kovo 21 d. (AGEP) -
— Didelis atlydys Lietuvoje pra
sidės kitą pirmadienį, o kitos 
savaitės pabaigoje pajudėjęs 
upių ledas sukels potvynius, 
pranašauja Lietuvos meteoro
logai. Kaip korespondentui 
pasakė inžinierė hidrologe Ro
mualda Barkevičienė, kol kas 
vidutinė paros temperatūra 
yra apie -2 laipsniai Celsijaus 
(26 F) ir sniegas tirpsta pamažu. 

Baltijos šalys j NATO turi 
stoti kartu, pareiškė P. Gylys 

Praha, kovo 21 i (AGEP)-
Lietuvos užsienio re ikalų 
ministras Povilas Gylys pa
brėžia, kad Baltijos valstybių 
saugumas yra sienas jautriau 
sių dabarties klausimu. Todėl 
NATO plėtimasis turi vykti 
sistemingai ir tolygiai, užtik 
rinant visu Europos šalių sau 
gumo nedalomumą, paniško 
ministras trečiadieni Prahoje 
dvylikos Vidurio ir Rytu Euro
pos saliu ministru susitikimo su 
JAV valstybes sekretoriumi 
\\arren Christopher. 

„Siekiant užtikrinti saugumo 

nedalom • 
kratini. 
įvard ' 
pradedant įsi NATO 

ir kitoms 
Vidui io Europos 

p r,'\ mėjo 

Lietu • -skalu 
minist< įjos sky 
n o - pianeš ka ' 
Gylv s susi) iko -
užsienio reikalu ministru ir 
a\ l 
... laisvosios prek\ bos sutarčių 
pasu;- -as. 

W. Christopher: Neturi kurtis 
trys Europos 

Praha , kovo 21 ei. (BNS' 
JAV valstybės sekretorius War 
ren Christopher kovo 20 d. Pra
hoje susitikime su Rvi u ir ( ent-
rinės Europos šalių užsienio rei 
kalų ministrais pažadėjo, kad 
NATO plėsis t Rytus ir Į ją bus 
priimtos naujos demokratinės 
Rytų Europos valstybes 

Jis pažymėjo, kad Rusija ne 
turi būti izoliuota europinės i n 
tegracijos metu ir pareiškė, jog 
Europos Sąjungos plėtimasis 
yra toks pat svarbus kaip ir 
NATO plėtimasis. Pasak -JAV 
valstybės sekretoriaus, neturi 

susiformuoti trys Europos: sta
bilūs bei turtingi Vakarai , 
NATO bei: Europos Sąjungą ju
danti Vidurio Europa ir krizės 
apimti Rytai. 

Warren Christopher informa
vo, kad iš principo, kas ir kada 
Ims priimtas i NATO. bus nu
spręsta šių metu gruodžio me
nes) Tai bus šalys kuriose 
politinės ir ekonominės n • 
mos pažengusios toliausiai. Neo
ficialiai tokiomis šalimis vadin
tos Čekija. Lenkija ir Vengrija. 

Kovo 21 d. JAV valstybės sek
retorius atvyko i Maskva. 

NATO plėsis, nepaisant 
Rusijos rinkimų rezultato 

Maskva, kovo 21 d. 'Itar-
Tass) — NATO generalinis sek
retorius Javier Solana Mask\ <>;e 
susitiko su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin. Spaudos konferen
cijoje po susitikimo NATO ge
neralinis sekretorius konsta 
tavo, kad Rusijos ir NATO po/i 
cijos pastarosios plėtimo klau 
simu nesuartėjo. 

J. Solana informavo, kad vizi
to Rusijoje metu NATO ir Ruso 
ja susitarė pasirašyti individu 
alią bendradarbiavimo progra
mą 1996 metams. Taip pat pasi
rašytas savitarpio supratimo 

memorandumas dėl civilinio 
planavimo stichiniu nelaimiu ir 
kitų ypatingu situacijų atveju. 
J. Solana taip pat pareiškė, kad 
NATO plėsis, nepaisant to. ko
kie bus Rusijos prezidento rin
kimu rezultatai. 

1 . Nezavisimaja gazeta" žur
nalisto klausimą, ar paskutiniai 
Rusijos Durnos sprendimai su-
teikė naujų argumentų į NATO 
istoti siekiančioms .-alims. 
Solana atsake, kad NATO pla
nu atžvilgiu psichologiškai 
pozityvus efektas buvo gautas. 

Tautininkai kviečia stabdyti 
skurdą 

Vilnius, kovo 21 d. 'AGEP' -
Lietuvių Tautininku Sąjunga ir 
jos frakcija Seime pakvietė Sei
mą, vyriausybe, politines parti 
jas, visuomene stabdyti skurdą 
Nesustabdžius jo plitimo. Lie
tuvių Tautininku Sąjungos 
frakcijos seniūno Leono Mil-
čiaus nuomone. ..kalbėti apie 
kokią nors valstybes perspek
tyvą būtų absurdiška" Ketvir
tadienį spaudos konferencijoje 
jis sakė. jog tautininkai rengia 
plačią socialines saugos prou 
ramą. Šiuo metu. pasak jo. nesi 
laikoma net septynių Konstitu
cijos straipsniu del socialinių 
reikalų. 

Tautininkai neatidėliotinu 
veiksmu laiko valstybinio visuo
meninio ..paramos skurstantie 
šiems" fondo sudarymą. Jie pa 
ragino aukštas valstybines pa 
reigas užimančius pareigūnus, 
verslininkus ir žmones, gaunan 
čius didelius atlyginimus, dali 
jų skirti siūlomam steigi i fon 
dui. Tautininkai paragino Sei-

Tačiau kovo 25 d. laukiama. 
kad paros temperatūra pakils 
virš nulio, ir smarkiai tirpstan 
tis sniegas pakels upių vandeni, 
o po kelių dienu prasidės ledo 
nešis. 

mo. prezidentūros, vyri lusybės, 
ministerijų, apskričių ir kitu 
valstybinių institucini dar
buotojus, gaunančius didesnius 
atlyginimus ir įvairiais pei 
jas. laikinai atsisakyti pensijų 

Savo kreipimesi tautininkai, 
kaip saki i eonas Milčius, ragi 
na nedelsiant pradėti mokėti 
pensijas -u priemokomis, nevil
kimi m ižų iki 200 '; pensijų 
išmokėjimo, o didesnes mokėti 
dalimis 

KALENDORIUS 

Kovo 2J d.: S\ Turibijus i 
M • rovėjo, v\ skup - if>06 
Perui: Domas, Ak ' Ilgin
tas. Vismantas 1939 m naciu 
Vokietijos kariuomene užėmė 
Klaipėdos kraštą 

Kovo 24 d.: Penktas G • 
vomos sekmadienis. !.• 
Gabrielius. Hild i I1 lumantas, 
Niką. 

KOTO25 d.: Apreiškimas Svč. 
Mergelei Marijai; Marija. Harol
das. Vaišvilkas, Kante 1831 m 
Lietuvoje prasidėjo sukilimas 
prieš rusus 

Kov.» 26 d.: Feliksas, Kasi 
jonas. Tokio. Vygantas, <• 
Ludgaidas 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 23 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karo l ina Kubi l ienė 
7525 Shendan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

„MAS PROGRAMOS 
VADOVO" UŽDUOTIS IR 

TURINYS 
Seniai buvo mėginta suteikti abiejose Atlanto pusėse supran-

praktiškų gairių moksleivių tarnais terminais. Nors siūloma 
ateitininkų veiklai moderniose „Vadovą" skaityti ir mokytis iš 
sąlygose. Buvo norėta pateikti jo nuosekliai, stengtasi, kad bū-
ateitininkų ideologiją, kaip tvir- tų pakankamai progų pasireikš
tą asmenybės vystymo pagrin
dą, tinkantį ir dvidešimt pir
majam amžiui. Kilnūs planai 
tapo realybe Ateitininkų federa
cijos vadui Juozui Polikaičiui 
sudarius Ideologinės programos 
komisiją, kuri savo darbą baigė 
p a r u o š d a m a ir išleisdama 
„MAS programos vadovą". Pa
čios programos pritaikymas 
ateitininkiškai veiklai yra MAS 
vadovybės, kuopų globėjų, val
dybų bei visų narių rankose. 
Nors „Programos vadovo'" pa
ruošimas yra baigtas, jo įnašas 
jaunimo auklėjimo darbe t ik 
prasideda. Sprendžiant iš pana
šaus „Programos vadovo"' pasi
sekimo Jaunųjų ateitininkų są
jungos f JAS> veikloje, yra pag
rindo tikėti, kad ir šis „Vado
vas" moksleiviams ateitinin
kams bus naudingas ir populia
rus. 

„MAS programos vadovą" 
planuojant, komisija vadovavosi 
trimis principais — prasmingu
mu, patrauklumu ir praktišku
mu. Norėta, kad „Vadovas" bū 
tų prasmingas, kad jame atsi
spindėtų ateitininkų principai, 
vertybės ir idealai. 

„Programos vadovo" įvade 
yra trumpai aptarti penki atei
tininkų principai: katalikišku
mas, tautiškumas, šeimynišku
mas, visuomeniškumas ir inte
ligentiškumas. Vadove kiekvie
nam principui ir organizaci
niams reikalams paskirta nuo 
trijų iki keturiolikos susirinki
mų. 

Nors ir tais pačiais ateitinin
kų principais vadovaujantis — 
ar tai būtų jaunųjų ar sendrau
gių grupė — susirinkimų įgy
vendinimas turi atitikti grupės 
amžiaus psichologiją. Komisija 
tiesiog norėjo, kad ..Vadovas" 
būtų patrauklus. Kiek įmano
ma, buvo vengta sausos didak
tinės atmosferos, kai globėjas 
moko, o moksleiviai pasyviai sė
di ir nuobodžiauja. Siekta moks
leivius iš tiesų įtraukti į tokį 
saviauklos procesą, kuris vyktų 
ne tik dabar, bet ir ateityje 
Stengtasi, kad ideologinių temų 
pritaikymas būtų kuo patrauk 
lesnis. kad įtrauktų pačius 
moksleivius. 

Siekta, kad ..Vadovas" būtu 
praktiškas. Norėta, kad didžioji 
pagalbines medžiagos dalis būtų 
pačiame ..Vadove", kad nereik
tų skaitytojo nukreipti į šaluti
nius, gal net neprieinamus šalti 
mus Bandyta susirinkimus ir 
n u'.fiymus aprašyti visiems 

Čikagos DaumantoDielininkaičio kuopos jaunučiai klausosi pasakojimo apie Tris Karalius. Iš 
k _ Šarūnas Daugirdas, Juozukas Pranckevičius su sesute. Algis Kasmunas. Julija Januškytė 
ir Raimundas Kazlauskas. 

ti kuopos vadovybės ir jos narių 
kūrybiškumui, asmeninei ini
ciatyvai bei lankstumui. „Pro
gramos vadovas" yra tarsi gai
rės dinamiškai veiklai. Siūlo
mos gairės yra daugeliu atveju 
jau išbandytos, tačiau ar pasi
seks dar vienas bandymas, pri
klausys nuo globėjų uolumo ir 
kūrybiškumo. 

J A S jungia vaikus nuo 6 iki 
13 metų amžiaus, o MAS —jau
nuolius nuo maždaug 14 iki 18 
metų. Ideologinė ir organizaci
nė programa susideda iš 52 
konkrečių temų susirinkimams. 
Kai kurios temos tur i keletą 
variantų. Visą programą galima 
įvykdyti per ketverius metus, 
darant bent po vieną susirin
kimą kas mėnesį. Jei reikia ir 
yra laiko, kai kurias susirinki
mų temas galima pakartoti daž
niau, negu kas ketveri metai. 
Svarbu viską padaryti iš eilės, 
nes kitaip gali iškilti nepagei
daujamų spragų. Jeigu susirin
kimai vyks iš eilės, visi nariai 
su visa medžiaga susipažins per 
ketverius metus, nesvarbu, ku
riais metais jie būtų įstoję į 
sąjungą. Keturiolikos metų 
moksleivis, pareigingai lankęs 
visus kuopos susirinkimus, te
oriškai turėtų išmokti visą 
„Vadovo" programą per ketve
rius metus. Baigęs gimnazija, jis 
bus gerai pasiruošęs žengti į stu
dentų ateitininkų gretas. Norė
ta , kad „Programos vadovas" 
padėtų moksleiviui ateitininkui 
įsisąmoninti ateitininkų ideolo
giją, jos principus, sukurtų tvir
tą vertybių pagrindą. Norėta, 
kad šią „mokyklą" baigęs jau
nuolis būtų išsiugdęs krikščio
niškas vertybes, būtų visapusiš
kas, dvasiniai turtingas asmuo, 
pasiryžęs tarnauti Dievui, tėvy
nei ir artimui. 

Siūloma, kad kiekvienas susi
rinkimas turėtų programos ir 
pramogų dalį. Programos daly
je naudotina viena iš ideologi
nių — organizacinių susirinki
mo temų. Antroje, pramogų ar
ba saviauklos dalyje reikia pa
rinkti vieną ar keletą prie 
susirinkimo temos tinkančių 
renginių ar darbų. pvz.. žaidi
mų, dainų, rankdarbių, vaidini
mų, eilėraščių ir t.t. Reikėtų 
stengtis suderinti pirmąją ir 
antrąja dalį ne tik temos, bet ir 
aktyvumo atžvilgiu. 

Svarbią „Vadovo" dalį užima 
dr Audronės Skrupskelienės 
aprašytos globėjo-vadovo savy
bes. Čia atsakoma į klausimą. 

koks turėtų būti vadovas. Apta
riama vadovo visuomeninis pa
siruošimas, jo/jos pareigos, san
tykis su tėvais, drausmė, tvar
ka. Teikiama patarimų kaip rei
kia programą planuoti. Išvar
dinta keletas pnktiškų būdų pa
trauklumui ugdyti. 

„Programos vadovą:;" apima 
192 puslapius, išspausdintas 
gana smulkiu, bet Lietuvoje po
puliariu šriftu. Birutes Bublie
nės pieštas viršelis ir skyrių 
iliustracijos yra simboliški, 
prasmingi ir patrauklūs. Virše
lio spalvos suderintos su MAS 
spalvomis — žalia/balta. 

Komisijos darbas tęsėsi keletą 
metų. Buvo pasidalinta darbais, 
posėdžiauta, renkama medžia
ga... Buvo diskutuota, rašyta, 
taisyta, kritikuota ir vėl rašyta. 
Buvo susilaukta gražios talkos. 
Neapsieita ir be laiko gaišinimo 
ir pašalinių trukdymu. 

Programos komisijos nariai, 
atlikę pagrindinį „Vadovo" pa
ruošimo ir redagavimo darbą, 
buvo dr. Romualdas Kriaučiū
nas — pirmininkas. Birutė Bub
lienė ir Janina Udnenė. Štai 
kas „Vadove" apie kiekvieną 
sakoma: 

Dr. R o m u a l d a s Kriaučiū
n a s , psichologas, reiškiasi 
lietuviškoje spaudoje, visuome
nėje ir ateitininkų veikloje, yra 
buvęs Ateitininkų federacijos 
generalinis sekretorius, JAS 
pirmasis p i rmininkas . 

ĮDOMUS ČIKAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS 

Čikagos studentų ateitininkų 
susirinkimas, š.m. kovo 1 d. 
vykęs Lemonte. svetinguose Zi
tos Kušeliauskienės namuose, 
buvo tikrai įdomus. Dalyvavo 
apie 25 asmenys — nuo pirma
kursių iki doktorantų. Liudas 
Landsbergis buvo paruošęs ska
nius užkandžius. 

Pradžioje Haris Subačius pra
vedė trumpas bendras diskusi
jas apie demokratiją, Lietuvą 
ir žmonių nuomones apie prezi
dentą Antaną Smetoną. Haris 

jis pradėjo pašnekesį apie prez. 
A. Smetoną. Haris papasakojo, 
kaip Pirmojo pasaulinio karo 
metu Lietuva buvo sugriauta. 
Siautė badas, ypač miestuose, 
nes rusų ir vokiečių kariuome
nės buvo viską, ypač maistą, 
atėmusios iš kaimiečių. A. Sme
tona buvo vienas vadų Valsty
bės komiteto — organizacijos, 
kuri aukomis padėjo žmonėms. 
Tas komitetas išsivystė į Vals
tybės steigiamąją tarybą, 1918 
m. paskelbusią Lietuvos nepri-

mums priminė, kad Mindaugas klausomybę. Pasiskelbusi nepri-
t u r b ū t nesujungė Lietuvos 
mandagiu būdu Po to jis trum
pai kalbėjo apie Lietuvos istoriją 
nuo Mindaugo laikų iki Pirmo
jo pasaulinio karo. Po šio įvado 

laukė iš daugybės talkininkų. 
..Vadove" paminėta dr. Audro
nė Skrupskelienė. kuri parengė 
jau minėtą skyrių apie vadovų 
paruošimą, Gražina Kriaučiū
nienė, kuri rašė. redagavo ir vėl 
perrašė. Dėkota Danutei Bindo-
kienei už g r a ^ t i k o s ištaisymą 
ir Daivai JakeTiūnienei už kal
bos taisymą „bent tris kartus". 
Joks konkretus darbas neapsi
eina be pinigų. „Vadovo" spaus
dinimo išlaidas padengė šio lei
dinio mecenatai ir žinomi kata
likiškojo lietuvių jaunimo pro-

JAS jektų rėmėjai Jonas ir Aldona 
programos komisijos pirminin
kas ir Dainavos jaunimo stovyk
los Tarybos pirmininkas bei ad
ministratorius. 

Bi ru tė Bubl ienė yra baigusi 
vokiečiu kalbą ir turi verslo ad
ministracijos magistro laipsnį. 
Tai jaunųjų globėja, ateitininkų 
stovyklų rengėja. -JAS papildo
mo programos vadovėlio autorė, 
buvusi Jaunųjų ateitininku są
jungos pirmininkė. Ateitininkų 
federacijos tarybos pirmininkė, 
energinga organizatorė. 

J a n i n a Udr ienė yra baigusi 
matematika. Ji taip pat turi šios 
srities magistro laipsni Daug 
metų dėsto matematika kolegi
joje, matematikos katedros ve
dėja, buvo apdovanota pagyrimo 
raštais už pavyzdinga dėstymą. 
Moksleivių ateitininku globėja. 
jaunųjų ateitininku stovyklų 
iniciatorė. JAS vicepirmininke. 
JAS Programos komisijos nare. 
sendraugiu skyriaus pirminin
kė, JAV Lietuviu Bendruome
nės tarybos nare. patyrusi vi 
suomenininkė. 

Programos komisija nedirbo 
viena. Daug gražios pagalbos 
vienokia ir kitokia forma susi-

Čingai iš Los Angeles. „Vado
ve" neminimi Aidas ir Irena 
Kriaučiūnai, gyveną Vilniuje, 
kurie nepailstamai talkino ir 
rūpinosi, kad „Vadovo" rank
raš t is atsidurtų patikimoje 
spaustuvėje ir su laiku taptų 
viena iš pirmųjų, 1996 m. išleis
tų knygų. 

Tiek t rumpai p r i s t a t a n t 
..MAS Programos vadovą", Bū
tų įdomu išgirsti kritišką šio 
..Vadovo" įvertinimą iš tų, ku
riems jis skiriamas. 

Romualdas Kr iaučiūnas 

klausoma Lietuva dar kovojo su 
bermontininkais, lenkais ir ko
munistais. Seimą sudarė daug 
partijų ir prezidentai kelis kar
tus keitėsi, todėl valdžia nega
lėjo daug pasiekti. A. Smetona 
tuo metu rašė knygas, straips
nius, bet nebuvo politikas. 

1926 m. įvyko perversmas. 
Kariuomenė užėmė Lietuvos 
valdžią. Smetona tapo preziden
tu ir pats parašė konstituciją. 
Jis buvo narys Tautininkų par
tijos ir valdė autokratiškai. Pa
saulinės ekonominės depresijos 
metu Lietuvos ekonomija buvo 
stipri. Ūkiai buvo perstatyti ir 
Lietuva eksportavo daug maisto 
ir medžio. Smetona pagerino 
kraštą. Hario tyrinėjimai rodo, 
kad žmonės bendrai buvo paten
kinti Smetonos valdžia. 

A. Smetona iš pradžios rėmė 
.ateitininkus. Ateitininkai nebu-
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DR. V. J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 t t . , Burbank, IL 
Tai. 708-423-0114 
Valandos susitarus 

EVERGREEN RARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

976C S. Kedzie 
Tai. 708-O38-85O0 

Valandos 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Carmak Rd. 
Wastche«t*r, H 60153 

Bot 708-83M113 
Valandos Dagai susitarimą 

LINAS A. SIORYS, M.D. 
Ophtalmoloqas/Akii| Chirurgas 

9830 S. W « f * « n i t Ava. 
Chicago RMfe. IL M41S 

700 03O-OO22 
4149 V». 03rd St. 

312 739-7709 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dar" u Gydytoiai 
Pensm'ii<ams nuolaida 

4007 W S9 S» Chicago n 
M L 312-735-5554 

4707 S Giibert. LaGrange. I L 
Tet 705-352-4407 

Kab. MM. 312-589-3108 
Nemi< 708-391 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 W««t 03rd 3treet 
J*\ pirmd •' kf'vd 3 v P D 6 v p p 

Kiiornis ienomis — susrlarus 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vo^BosNBrfaS t^r^^OV* 08e\W^WaWv0%l,UTV 

HOLYCROSS 
RHYSICIANS PAVIUON 
3 n. South, Eaat S U H M 

Uthuanian Plaza Ct. 
at Cattfornia Ava. 
Chicago, IL 60829 

(312>-471-8142 
Kalbama liatuviikai 

• • • • • • • • • • • 
MOLY CROSS FAMILY 

MCDtCAL CENTER 
74S W. 31 st St. 

Chicago, IL 60616, 
(312>225-0685 

Kak. 312-738-4477 
Hez. 700-240-0047 arba 700-2404591 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
• 4 4 a t o . PirtaaM Rata 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
i Vidaus ir plaučių ligos 
1 $300 Waat Ava., Ortand Park 

706-3468100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15505—127 3t. 
Lemom. H 9043I 

Tai. i i 5-723-1954 

Pstoe Metghta, I L 40493 
Tai. 709-391-0019 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

•3S6 8. Robart* ftoatf 
Mtchocy NMra 

Tai. (700) S66-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

r O M B y M#fJjaCjBf GoafOat 
I » » » - I * 7 ai., U M M , I I taoa 
Paklauso Palos Community Hospital 

Sitver Cross Hosprtai 
y.n»r,<io<, paqai suvta"t>,) 

Tai |7M) IS7I20S 
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metams Vi matu 
JAV 906.00 $66.00 
Kanadoj* ir kitur (U.S.) 9110.00 98000 
Tik tettadienio laida: 
JAV 966.00 940.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 960.00 946.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) 9100.00 965.00 
Tik tetudieuio laida 966.00 
Užsakant l aMaaJ 
oro pasta 9600.00 9260.000 
Tik šeštadienio laida 9160.00 986.00 

Vyriausia redaktorė Danute Bindokiene 
Administratorius Pijus Stonfcius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija \tt skelbimų turini 
neatsako. Skelbimu kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą k* 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

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

vo uždrausti dėl jų ideologijos ir 
jie Smetonai nesipriešino. A. 
Smetona uždraudė visas jauni
mo organizacijas (išskyrus skau
tus) todėl, kad jis norėjo vieny
bės. Haris mums parodė, kad 
Lietuvai gal reikėjo stipraus va
do po Pirmojo pasaulinio karo, 
bet stiprūs vadai kartais nesau
go kiekvieno asmens teisių. 

Čikagos studentai ateitinin

kai nuoširdžiai dėkoja Hariui 
Subačiui už įdomų pašnekesį ir 
Zitai Kušeliauskienei, kad leido 
mums susirinkti jos namuose. 

Ald is Jameikis 

DR. ARVYDAS J . DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 9. Mafci 0t. 

Mattossort, H 00443 
Tai. 708-7484033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauto ligos 

5540 9. Putaskl Rd. 
Tai. 312-505-2802 

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

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

Pilims ,.a|eapfcere Aeeaarnvtovn 
Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER, D O S , P .C. 
4047 W. 103 9t., Oafc Lavm, IL 

Pirmas apyl su Northvrestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Ousltsslaiul 
(kalbėti angliškai) tai . 700-422-0200 

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

3flO0 W. tS K. Tet (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p. - 7 v v . am>d 12 30- 3 v p.p 
trečd uidaryta. ketvd 1 - 3 v p p 
penktd ir seild 9 v r - 12 v p p 

01)2 t . Kodais Ava., 
(312) r > 0 4 — arba (212) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERBUS 
Damų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (709) 900-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7015 W. 17104 
T M a y Park, IL 88477 

(709) 014-0871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKSA 

8 . PulaaM M . , CMaamaveL 
Rez 708-422-7007 

Kab. (1-312) 582-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA J O O W A U S ~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

3880 Mtataand Ava., 8ta . 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligoninės) 
Doantaca Ocava, ^ OOSMO -

Tol. 700-880-3113 
Valandos susitarus 

DR. VILIJA K E R E L Y T Ė -

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra 

7271 8 . Mariam, ta i . 
SĮaMaaBaaB* I L 00111 
B B W saarS^BSaTV aBavOJa* t • • « • ^•aJF^raJFajs 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. fcaMneto ir aulo: (708) 052-4150 
DR. R. K ISKUUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8a. 9081 Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v.v 
Išskyrus treš SeSt 12 iki 4 v p p. 

DR. RtTRAS V. KHHCUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
172 9cM8ar 9 L , Klesrairat, IL 90128 

709-041-2880 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 790834-1120 

S U R E N D E R L A L , M D 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S Kedjie Chicago. IL 60652 
Tai. 912-434-2123 

Hory Cross Physician Centr 
6084 S Archer Chtcago. IL 60638 

Tai. 312-884-4199 
Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai. (312) 4 7 1 * 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. KaaMa Ava . , 
CMcafa, IL 0OOS2 

Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. aitUNSKIS, MD 

T t R K I DALLA8 81IUM8KIS, MD 
CMcaoo 312-729 0900 

East Dun«aa 847-822-1212 
McNanry 815 383 8888 

CarMac OISĮnūsfci, 988 
8132 S. Kedzie Ava . 

CMcaejo, IL 80820 
Tai. 312-430-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1109 Bundas Ava., K l f ln , H. 00120 

Tol. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 S. naaerts 80., Ntckary Nats, aV 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ava. 

Tai . (700) 900-4089 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS 8EIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
9132 6. KaeMa 

V a i : antr 2-4 v p.p. ir katv 2-5 v. p.p 
šestd pagal susitarimą 

d- 312-778-2888 

EDMUNDAS VtŽINAS, M.O., S.C. 
Specialybe — Vidaus *gų gydytotas 

Kalbame lietuviškai 
8188 8. Areliai Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 909-7799 

ARAS ŽUOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
w O O ( *Oj>tVloj)o*ttaWI W # 6 J I C O B I C#*MojrT 

1020 I . OoOart Ava., SaMo 310 
IW|o'#nnP# IL o7rOS#3 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Rimties valandėlė 

TIKIME PRISIKĖLIMU 
Iš ko pažįstame Dievą? Pirma 

sis šio sekmadienio skaitinys iš 
pranašo EzechielioiEz 37:12-14' 
susumuoja: Dievas yra tas, ku
ris atveria kapus ir prikelia 
savuosius iš mirties. Dievas 
įkvėpia Šventąja Dvasia, atgai
vindamas, ir parveda į žemę. 
kurią mums paskyrė ir pažadė
jo. Dievo žodis — tikras ir veiks
mingas. 

Atliepiamoji psalmė 1129 -
130:1-8) užtikrina, kad nėra 
nuodėmės, kurios Dievas neat
leistų; kad Dievas yra tas, kuris 
vaduoja iš visų nuodėmės padą 
rinių. O laiške Romos tikintie
siems (Rom 8:8-111 šv. Paulius 
primena ir mums. kad per 
Krikštą savyje jau turime tą 
Dievo Dvasią, kuri prikėlė Jė
zų iš mirties, kuri sugriovė nuo
dėmę ir jos padarinius. Bet ji ne
veiks mumyse, jei nepasirink
sime pagal ją gyventi, o vieton 
to rinksimės gyventi grynai 
pagal savo fizinius potraukius, 
ką Paulius vadina ..kūniškai". 

Paulius jokiu būdu nesmerkia 
paties kūno; jis net užtikrina, 
kad Kristus mūsų mirtinguo
sius kūnus atgaivins savąja 
Dvasia. Kaip girdėjome neregio 
išgydyme, taip matysime ir Lo
zoriaus prikėlime — žmogaus 
mirtingasis kūnas kaip tik yra 
ta vieta, kurioje turi apsireikš 
ti Dievo garbė. O Dievo garbė 
apsireiškia ne tik fizinio gy
dymo stebuklais. Ja jaučiame. 
kai galingu jo Dvasios veikimu 
pajėgiame išlaikyti tikėjimą be; 
viltį Dievo pergale ir ištęsime 
meiles darbuose, net kai iš visų 
pusią siaučia neviltį ir mirtį ne
šančios tamsos jėgos. 

Šv. Jono Evangelijos 11 sky
rius — pasakojimas apie Lozo 
rįaus prikėlimą — yra visos šios 
evangelijos ašis: pirmieji dešimt 
skyrių paruošia šiam pasako 
jimui, viskas, kas rašoma po to. 
yra pristatoma Jėzaus žodžių 
Mortai šviesoje: ,,Aš esu 
prisikėlimas ir gyvenimas. Kas 
tiki mane, — nors ir numirtų, 
bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris 
gyvena ir tiki mane, neragaus 
mirties per amžius". Šiais žo
džiais išsakoma pati svarbiausia 
krikščioniško tikėjimo tiesa. Je 
zus Lozorių iš mirties prikelia 
viešai, kad jo mokiniai ir visa 
Jeruzalė būtų liudininkai ir 
Dievo galybės, ir Jėzaus ryšio su 
Tėvu. ir tikėjimo galios tikin 
čiuosiuose. Jėzaus asmenyje net 
ir mirtis nebėra paskutinis žo
dis. Nėra nieko, kas negalėtų 
būti Dievo žodžiu Jėzuje 
perkeista: nei nuodėmė, nei 
smurtas, neteisingumas, ne
tikėjimas, blogis, nei pati mir 
tis. Kas įvyko Lozoriui. įvyko ir 
mums per Krikštą, Sutvir
tinimą ir pakartojama kiekvie
nose Mišiose — kai meldžiamės. 

kad ne tik mūsą atneštos do 
vanos būtų perkeistos į Kristaus 
Kūną ir Kraują, bet kad ir patys 
taptume Kristaus Kūnu. vei-
kiančiu savo šeimose, darbovie
tėse ir pasaulyje. 

Lozoriaus prikėlimo pasako 
jimas prasideda keistai. Kai Je 
zus gauna žinią, kad Lozorius 
serga, jis delsia pora dienu, 
pareiškęs, jog kas jo mylimam 
draugui Lozoriui atsiliks. įvyks 
Dievo garbei. Kai Jėzus jau 
ryžtasi eiti į Judėją (kurioje. Je
ruzalės pašonėje, yra Betanija). 
jo mokiniai bando jį atkalbėti, 
nes ten jau anksčiau žmones 
bandė Jėzų akmenimis užmuš
ti. Jėzaus mokiniai būkštauja ir 
abejingi, bet kai Jėzus atvirai 
pasako, kad kalba apie Lozo
riaus mirtį. Tomas pasiduoda, 
sakydamas: ..Eikime ir mes nu
mirti su juo!" Tačiau žinant, 
kaip Jėzaus mokiniai pasielgė jo 
kančios metu, šis posakis verčia 
mus pamastyti, ar suprantame. 
ką darome Didžiosios savaitės ir 
Velykų pamaldose. 

Išbėgusi pasit ikti Jėzaus, 
Morta jam išlieja ir savo skaus
mą, priekaištą ir tikėjimą: 
..Viešpatie, jei būtum čia buvęs, 
mano brolis nebūtų miręs. Bet 
ir dabar žinau: ko tik paprašysi 
Dievą, Dievas tau duos". Jėzus 
atsako: ..Tavo brolis prisikels!" 
Ir Morta pritaria: Taip. pasku 
tinę dieną. Nors Morta tiki Jė
zumi, nei ji. nei su ja esantieji 
nesuvokia visos jo galybės ar 
kad Jėzus yra Dievo Sūnu>. 
Tuomet Jėzus paskelbia, kas jis 
yra: ..Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane. — 
nors ir numirtu, bus gyvas. Ir 
kiekvienas, kuris gyvena ir tiki 
mane. neragaus mirties per 
amžius". Del šių Jėzaus žodžiu 
priimame Krikštą, išpažįstame 
tikėjimą ir ryžtamės atsižadėti 
nuodėmės. įsijungdami i Kris
taus mistinį Kūną — Bažnyčia. 
Šiuo tikėjimu remiame kiekvie
ną savo veiksmą. Ir Jėzus klau
sia Mortos to. ko ir mes buvome 
klausiami per Krikštą: „Ar tai 
tiki?" Ir Morta tuomet išpažįs
ta savo tikėjimą: ..Taip, Vieš
patie! Aš tikiu, jog tu esi Mesi
jas, Dievo Sūnus, kuris turi atei
ti į šį pasauli". 

Tuomet Lozoriaus seserims ir 
artimiesiems padarius, ką -Jėzus 
įsako — nuritinus akmeni. -Jė
zus įsako numirusiam Lozoriui 
prisikelti ir Jėzaus draugas 
Lozorius net ir mirtyje jo klau
so Net ir mirtis yra aplinkybe 
Dievo garbei apsireikšti. Krikš
čionybe nėra priemone išveng
ti kentėjimo ar mirties, bet su 
Kristaus pagalba tikinčiųjų 
bendruomenėje, žemiškos trage
dijos pavirst.i aplinkybe Dievo 
garbei apsireikšti. 

Aldona Zailskaitė 

Tautinių šokią šventes prisimenant. 

LB DIDYSIS RŪPESTIS -
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Jau praėjusiais metais JAV ir 
Kanados LB Kraštų valdybos 
susirūpino Dešimtosios tautiniu 
šokių šventės suruošimu šiais, 
1996 metais. Buvo sudarytas 
šventei ruošti plačios apimties 
komitetas, kuriam vadovauti 
pakviesta energinga visuome
nininke, didelių gabumų mote
ris Jū ra t ė Budrienė. Jai patikė
tas darbas pareikalaus nemaža 
sumanumo, nes jis yra milžiniš
kos apimties. Tuojau pirminin
kė sudarė šventei rengti komi
tetą, į kurį įėjo jaunosios, vidu
riniosios ir vyresniosios kartos 
visuomenės veikėjai, ryžtingi 
darbininkai. Šiuo metu. su įvai
riomis atskiromis specifiniams 
reikalams komisijomis, šventės 
rengimo komitete matome net 
26 asmenis, o, jei reikės, sako
ma, dar į komitetą bus kviečia
ma,daugiau. 

Meno vadove pakviesta ilga
mete taut inių šokių ansamblio 
vadovė Violeta Smieliauskai-
te-Fabianovich. Meno vadovę 
šventei parenka Lietuvių Tau
tinių šokių instituto pirminin
kė. Violetos Fabianovich atsa
komybėje meninė šventės dalis 
— taut inių šokių parinkimas, 
repertuaro sudarymas, šventėje 
dalyvaujančių tautinių šokių 
ansamblių, grupių tinkamas pa
siruošimas atlikti parinktus šo
kius. Tai irgi milžiniškas dar
bas. Pala ikant ryšius su tauti
nių šokių grupių vadovais, kont
roliuojant repertuaro paruoši
mą, meno vadovei tenka keliau
ti, lankyti grupes, net aplanky
ti ir Pietų Amerika, iš kur irgi 
atvyks nemažas skaičius šokėjų 
bei svečiu. 

Šventei ruošti komitetą suda
ro: pirm. Jūra te Budriene, me
no vadovė — Violeta Fabiano
vich. vicepirmininkė — Nijolė 
Pupiene. sekretore — Birute 
Vindašiene. iždininkas — Ed 
Jensen. teisinis patarėjas — 
Saulius Kuprys, šventės patal
pų techniškų reikalų koordina

torius Jonas Beržanskis, daili
ninkė —- Ada Sutkuvienė ir lei
dinio redaktorius Juozas Masi-
lionis. Komiteto sudėtyje veikia, 
karp minėta, specialiems užda
viniams atskiros komisijos. 
Apie jas turėsime progos visuo
menę painformuoti ateityje. 
Viena svarbiausiųjų komisijų — 
tai lėšų telkimas šventei. Šiai 
komisijai vadovauja darbščio
sios, sumanios visuomenininkės 
— JAV LB socialinių reikalų ta
rybos pirmininke Birutė Jasai
tienė ir Gražina Liautaud. Abi 
turinčios lėšų telkimo darbe 
didelę patirtį. Darbas jau pradė
tas. Lėšoms telkti numatoma 
įvairūs būdai, be parduotų už 
renginius bilietų, dar numatomi 
laimėjimai, ieškoti šventei me 
cenatų, rėmėjų, aukotojų, par
duodant suvenyrus. O šventė 
pareikalaus milžiniškų sumų. 
Posėdžiuose jau minimos sąma
tos. Sakoma, kad šventei su
ruošti reikėsią apie 400,000 
dolerių. Tai didelė suma pinigų, 
o, kaip matyti komisijų praneši
muose, ir begalės išlaidų — 
šventei patalpos, orkestrai, 
vienetams apmokėtinos kelio
nės iš tolimųjų kraštų, šventės 
leidinys, suvenyrai ir daug kitų, 
pareikalaujančių didelių sumų 
dolerių. 

Taigi lėšų telkimo komisijai 
didelis galvosopis. Todėl jau da
bar lietuvių visuomenė JAV, 
Kanadoje ir kituose kraštuose 
turi skubėti lėšų telkimo komi
sijai talkon. Dešimtoji Tautinių 
šokių švente —jubiliejinė šven
tė, visų užsienyje gyvenančių 
lietuvių atsakomybė. Devynias 
tautinių šokių šventes suruošė-
me nuostabiai gerai. Liko net 
pelno. Tad š: dešimtoji, be abe
jo, turi susilaukti pačio didžiau
sio dėmesio. Rengėjai mano ir ti
kisi, kad šventėje dalyvaus apie 
15.000 žiūrovų. Duok Dieve, bū
tų didelis mūsų gyvastingumo 
pademonstravimas. Sakoma, 
kad Čikagoje jau po Lietuvos ne

priklausomybes atkūrimo iš 
Lietuvos atvyko, apsigyveno 
apie 10.000 žmonių. Tad deda
me ir į šiuos tėvynainius didelę 
viltį. 

Tad su viltimi ir artekime prie 
Dešimtosios taut inių šokių 
šventės, kuri įvyks š.m. liepos 
mėn. 6 d. Čikagoje, Rosemont 
Honzon stadione. Taip pat ruoš
kimės šventes dienomis daly
vauti ir kituose renginiuose — 
susipažinimo vakare, pokylyje, 
vadovų pagerbime, parodose. 

Jurgis Januša i t i s 

Danutė Bindokienė 

Keistas reiškinys 

KOMISIJA PRADĖJO 
DARBA 

Kovo 18 dieną Vilniuje savo 
darbą pradėjo Lietuvos Respub
likos Seimo ir JAV Lietuviu 
Bendruomenes komisija. Sek
madienį JAV LB Komisijos na
riai dalyvavo šv. Mišių aukoje 
arkikatedroje, o vėliau vakare 
susipažino su Lietuvos Respub
likos atstovais . Pirmadienį 
svarstytas komisijos darbo 
reglamentas, kuris buvo visų 
vienbalsiai patvirtintas. Pagal 
sutartą darbotvarkę pirma
dienio programoje pagrindinė 
tema buvo Lietuvos kultūriniai 
mainai su JAV Lietuvių Bend
ruomene. Pranešėjai buvo LR 
Kultūros ministerijos sekreto
rius Vytautas Balčiūnas. LR 
Seimo švietimo mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininkas Bro
nius Genzelis, JAV Lietuvių 
Bendruomenes Tarybos narė 
Liuda Rugieniene, Silvija Vela-
vičienė ir Bronius Budrys. 
Praneš imuose atsispindėjo 
vienų kitiems įvairūs klausimai. 
Komisijos nariai turėjo teisę 
pranešėjus apklausinėti ir 
vėliau savo tarpe iškeltas min
tis svarstyti. Kuo daugiau buvo 
pasidalijama žiniomis,tuo ryš
kėjo, kad mes esame viena in
tegrali tauta ir sutarėme — 
reikia dirbti kartu Komisiją su
daro Lietuvos centro sąjungos 
atstovas Romualdas Ozolas, 
Lietuvių tautininku sąjungos 
Mečislovas Treinys. Lietuvos 
demokratų partijos Saulius 

Kovo mėnesiui beslenkant i 
pabaigą, užsienio lietuvių visuo
menėje vis labiau ryškėja gan 
keistas reiškinys, kur), mano 
me. būtina ne tik paminėti, bet 
pasistengti, kad ateityje iš mūsų 
tarpo išnyktų. O tas reiškinys — 
Kovo 11 tosios, t.y. Lietuvos 
Nepriklausomybes atkūrimo 
1990 metais paminėjimai, arba. 
tiksliau sakant, jų stoka. 

Kiekvienas mūsų periodikos 
užsienyje skaitytojas negalėjo 
nepastebėti, kiek daug lietuvių 
jungėsi į Vasario 16-tosios šven
tę. Kiekvienoje vietovėje, kur 
susibūrę bent kiek gausesnis 
mūsų tautiečių skaičius, buvo 
ruošiami šios prasmingos šven
tės paminėjimai. Didesniuose 
telkiniuose kartais vyko tikros 
rungtynės del t inkamesnes 
šventei datos, salės ir publikos. 
Kiekviena organizacija, mokyk
la, sambūris, klubas stengėsi 
parodyti savo patriotiškumą, 
būtinai suruošdamas Nepri
klausomybes šventės iškilmes 
savo n a r i a m s ir p la tesnei 
visuomenei. 

Praėjus visoms toms šven
tėms, džiugu buvo skaityti jų 
aprašymus ir stebėtis mūsų 
žmonių išradingumu, sudarant 
minėjimų programą. Sunku bū
tų suskaičiuoti visus, įsijungu
sius į Vasario 16-tosios iškil
mių ruoštą, — o dar sunkiau — 
iškilmėse dalyvavusią visuo
mene. Tai. be abejo, buvo didin
gas meiles Lietuvai manifestas, 
turėjęs įrodyti, kad užsienio 
lietuvija ir gyva. ir stipri, ir 
pasiruošusi remti tėvynę, nors 
daugelis nepritaria dabartinei 
jos politikai. 

Tikėtasi, kad ir Kovo 11-toji, 
antroji, bet nei kiek nemažiau 
reikšminga. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo data. bus 
panašiai paminėta. Deja. kažko
dėl taip neįvyko. (Čia nekalba
me apie išimtis, nes vis dėlto 
Kovo 11-toji kai kuriose vie
tovėse buvo labai gražiai prisi
minta, t. Tiesa, vienur kitur 
buvo rasta ,,išeitis" — suplakti 
ir Vasario 16. ir Kovo 11 į vieną 
bendrą šventę. Galbūt rengėjai 
' :kejosi tuo sutaupyti energijos 
ir darbo, bet vargiai jų ..taupu
mas" ko vertas. Tai tarytum su
manymas švęsti Kalėdas ir 
Velykas vienu kartu, kad ne
reikėtų ruoštis dviem šventėm. 

Kyla klausimas: kodėl tokios 

skirtingos pažiūros į dvi, iš esmes 
vienodas ir mūsų tautai lygiai 
reikšmingas, šventes? Ar Vasa
rio 16-toji iškilmingiau šven 
čiama iš seno įpratimo, virtusios 
nepajudinama tradicija, visus 
tuos dešimtmečius gyvenant 
svetur? Ar nejučiomis Vasario 
16 ir Kovo 11 tampa dar vienas 
būdas skirstyti lietuvius į ..mes 
ir jūs"? Tarytum Vasario 16-toji 
yra „mūsų", t.y. užsienyje gyve
nančių lietuvių švente, nes dar 
daug savo tarpe turime prisime
nančių 1918 m. vasario 16 d., 
kai buvo pasirašytas Nepri
klausomybės aktas; daug dar su 
mumis žmonių, po Vasario 
16-tosios gyvenusių Lietuvoje, 
savo darbu, energija ir ištverme 
įgyvendinusių tai. ka Nepri
klausomybės akto signatarai 
patvirtino savo parašais. 

Kovo 11-toji jau kažkaip yra 
„jų", t.y. tų, kurie po II pasau
linio karo gyveno okupuotoje 
tėvynėje ar vargo Sibiro trem
tyje, bet širdyse išlaikė neuž
gesusią la isvės t rošk imo 
liepsnelę ir iš jos užkūrė vien
tisą meilės laužą, nušvietusi 
kelią į 1990 m. kovo 11d. Nepri
klausomybės akto paskelbimą. 

Nors per šešerius metus laisva 
Lietuva dar nespėjo ištrinti iš 
tautos ir daugelio žmomu pasą
monės penkiasdešimt metų ver
gijos paliktu pėdsaku, bet tai pa
ties nepriklausomybes atkū
rimo fakto nesumenkina. Ga
lime sutikti, kad po 1918 m 
vasario 16 tautoje buvo daugiau 
ideahzmo ir ryžto, bet buvo pa
kankamai ir neigiamų apraiš
kų, kurias mūsų vyresniųjų at
mintyje gerokai apdilde laikas 
bei nostalgija. 

Didžiosios tautos šventes turi 
mus suartinti , nes jos vienodai 
reikšmingos \isiems lietuviams, 
nepaisant, kur begyventų. Ar 
ga'.i būti svarbesne švente, kaip 
Nepriklausomybes? Jeigu dvi 
pasitaiko netoli viena kitos -
dar geriau! Tiek Vasario 16-toji, 
tiek Kovo 11-toji yra pergales 
diena, jrodžiusi ir saviems, ir 
svetimiems, kad Lietuva labiau 
už viską brangina laisvę. Nesi
drovėkime švęsti tos laisvės 
triumfą' Švenčiu proga pasiža
dėkime darbuotis, kad nepri
klausomoje Lietuvoje vel sukles
tėtų pažanga bei gerove, kaip 
klestėjo po 1918 metų vasario 
16 d. 

Pečeliūnas, Lietuvos demokra
tinės darbo partijos Evenstas 
Raišuotis. Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos Vytautas 
Uždavinys. Socialdemokratų 
partijos Aloyzas Sakalas, Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos Balys Gajauskas, 
Tėvynės sąjungos l Lietuvos kon
servatoriai i Nijole Ambrazaitytė, 

Lietuvos valstiečių partijos 
Albinas Vaižmužis JAV Lietu
vių Bendruomenes atstovai 
Juozas Ardys. Krašto valdybos 
pirmininke Regina Narušiene. 
Vytas Maciūnas. Liuda Rugie
niene ir Donatas Skučas Komi 
sijai pirmininkauja Everistas 
Raišuotis ir Donatas Skučas. 

Liuda Rugieniene 

NEMIRK, LIETUVA... 
Kelionės po Seinų k raš tą įspūdžiai 
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Supratau: spalio 28-oji nei gero. nei blogo neatnešė 
jų kraštui. Kaip ir aukščiausiųjų Lietuvos valdžios 
pareigūnu žygiai į Lenkiją. Išgeria tostus, pamiega pra
bangiuos viešbučiuos, apgirtę pažada dar daugiau 
rūpintis „lenkų mažuma Lietuvoje", kuri. rodos, niekada 
nebus pasotinta, o juos pamiršta. Et. kažkas gyvena 
Suvalkų krašte... 

Marytę Černelienę pasikvietė gimnazistai į itin svar
bų pokalbį. O ašpavaikštinejau po gimnaziją, susitikau 
su mokytojais, tėvais. Žinelė po žinelės aiškėjo šiu metų 
rudenį įvykusi konferencija. 

Tą dieną Punske įvyko tradicine lietuviu mokytoju 
konferencija. Atvyko į ją aukšti svečiai — Lietuvos švie
timo ir mokslo ministerijos sekretorius Remigijus Motu
zas, naujas Suvalkų vaivadijos kuratorius Mečislav Jure 
vič, kiti svečiai. 

Konferencijoje buvo pranešta, kad Lenkija nevyk 
do pasirašytos Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministerijų 
bendradarbiavimo programos, nes Lenkijos švietimo 
ministerija neturi šiam reikalui lėšų. Tuo tarpu Lietu
vos švietimo vadai neriasi iš kailio, kad tik įtiktų Len
kijai. Štai ką kalbėjo Motuzas (cituoju iš ..Aušros"): „Mes 
džiaugiamės, kad Lenkijos švietimo komiteto delegacija 
labai gerai įvertino lenkų švietimo padėti Lietuvoje. Tai 

buvo pirmas atvejis, kad oficialūs pareigūnai neturėtų 
jokių, net menkiausiu priekaištų dėl lenkų švietimo 
Lietuvoje". 

„Ak. kokie geri tie Lietuvos ministerijos berniukai. 
Kokie jie caca. O kad į sutartį nusispjovė jų kolegos 
Lenkijoje — ne motais", — šaipėsi punskiečiai. 

Širdį kaip peiliu bade R. Motuzo lankstymasis Lenki
jos švietimo ministerijai. Ypač dėkojo už lenkiškoms mo
kykloms atvežtas knygas ir 100 kompiuterių. Gal ir už 
tas knygas, kuriose daug prieš Lietuvą nukreip'u 
straipsnių bei teiginių, jog Vilnius - Lenkijos žemė0 O 
Lenkijos lietuviškos mokyklos net nesvajoja apie 
kompiuterius. Jų ir nežada duoti nei Lenkija, nei 
Lietuva. 

Išgirdo mokytojai, kad Lietuva 1990-1995 m. išleido 
174 originalius vadovėlius lenkų kalba (Lenkija — 
neišleido nė vieno vadovėlio jų valstybėje esančioms 
lietuviškoms mokykloms). 

Ministro sekretorius daug ką tą dieną atskleidė: 
lenkų mokykloms pedagogus rengia Vilniaus peda
goginis universitetas, kuris kaip ir Vilniaus universi
teto polonistikos bei slavistikos katedros bendra
darbiauja su Lenkija. Nuo šių mokslo metų Naujosios 
Vilnios pedagoginėje mokykloje taip pat pradėti rengti 
ikimokyklinių ir pradinių klasių pedagogai, kurie dirbs 
ugdymo įstaigoje lenkų dėstomąja kalba. 

Išgirdo lietuvių mokytojai, kad Lietuvoje lenkučiams 
organizuojamos stovyklos, olimpiados, lenkų mokyklos 
renkasi lenkų kultūrai nusipelniusių žmonių vardus, 

mokykloms visos programos rengiamos lenkų kalba, 
egzaminų užduotys rašomos lenkiškai, lenkiškai skelbia
mos per valstybinę televiziją, stojamuosius egzaminus 
į aukštąsias laiko lenkų kalba... Ministerijoje šalia uolių 
lietuvių dar du rūpinasi lenkų švietimu... 

— Na ir popinate tuos lenkučius... 
Neišgirdo replikos R. Motuzas 
Nors, mano nuomone, ji visai logiška. R. Motuzas 

pagyrė M. Jurevič, kad jis kartu su juo atvyko į Punską, 
o tai reiškia: „didelį lietuvių pripažinimą..." Tokie jau 
menki, pagal R. Motuzo logiką, tie lietuviai, kad pono 
lenko vizitas jiems didžiausia garbė ir atpildas Lietu
vai už lenkučių popinimą. 

Viešpatie, kas tai: mandagumas ar pasityčiojimas 
iš susirinkusių lietuvių pedagogų? „Lenkučių vaikų R. 
Motuzui gaila, bet jam ne kiek negaila lietuviukų 
Seinuose, kurie neturi galimybių mokytis gimtąja kalba. 
R. Motuzas nustebo, kad Punsko abiturientai turi lai
kyti visus egzaminus į lenkiškas aukštąsias mokyklas 
lenkų kalba. Nežinojo jis, kad ir Lietuvos istoriją bei 
Lietuvos geografiją tik teoriškai galima dėstyti, bet joms 
nėra skirtų valandų, o privalu laikytis lenkiškų 
programų. Dėstyk kada nori arba visai nedestyk. 

Kada bus išleisti lietuviški vadovėliai Seinų krašto 
lietuviams? Lenkų valdžia daro visokias kliūtis, kad 
tokie vadovėliai nepasirodytų, nors jie ir paruošti. Pa
vyzdžiui, reikalaujama, kad vadovėli recenzuotų, kaip 
mokslinį veikalą, trys mokslų daktarai Bet ar rasi juos 
Lenkijoje? 

Išvyko R. Motuzas su palyda, o lietuvių mokytojai 
širdyse iš šio susitikimo išsinešė nuoskaudas. Laikas jų 
neištirpdė. 

Sugrįžo direktorė ir vėl tęsėme pokalbi apie moki
nius, jų ateitį. Baigusiems gimnaziją nėra lengva išvykti 
studijuoti į Lietuvą. Lietuvoje skiriasi žinių vertinimo 
sistema — dešimt taškų, o Lenkijoje — šešių. Kiekviena 
aukštoji mokykla pažymius verčia pagal savo modelį. 

Anksčiau studijuojantiems Lietuvoje Punsko lietu
viams Lenkija mokėjo stipendijas, tik stojamuosius 
egzaminus reikėjo laikyti Lenkijoje. Tačiau šiais mokslo 
metais neliko ir šios galimybes. Susidarė net penkių 
lietuvių abi tur ien tų grupė, pageidavusi laikyti 
egzaminus ir gauti jiems priklau>ančią stipendiją 
Tačiau valdininkai atsisakė organizuoti stojamuosius 
egzaminus ir nė vienam nepaskyrė Lenkijos stipendijos. 
Atseit, lietuvis, ne savas, nors jau minėtoje švietimo 
ministerijų programoje aiškiai parašyta: ..Šalys gali nu
kreipti ne daugiau kaip 5 studentus visoms ar dalinėms 
studijoms kitos šalies aukštosiose mokyklose siunčian 
čios šalies sąskaita Siunčianti šalis moka stipendijas, 
apmoka keliones ir apgyvendinimo studentų bendra
butyje išlaidas. Priimanti šalis garantuoja studentui ne 
mokamą mokslą, apmoka studentų bendrabuti ir 
maitinimąsi studentų valgykloje, o taip pat užtikrina 
nemokamą gydymą 

Taigi, vienaip parašyta, o kitaip daroma Ir atvykę 
studijuoti i Lietuvą Punsko jaunuoliai patiria aibes 
sunkumų Bus daugiau) 

file:///isiems


DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 23 d. 

REIKŠMINGAS DRĄSOS 
REKORDAS 

Jei visada didžiuojamės mūsų 
krepšininku ar kitų sportininkų 
laimėjimais tarptaut inėse are
nose, tai dėmesio verti ir kiti 
žygiai, kurie pareikalauja ne 
vien noro a r ambicijos, bet di
delės drąsos ir pasiryžimo, leis
t is į rizikinga ar net pavojingą 
žygį, nesitikint medalių ar ap
dovanojimų. Lietuva nepasižy
mi aukštais kalnais, tai ir lai
piojimas kalnais nebuvo išpo
puliarintas, todėl Lietuvos al
pinistai paskęsta užmaršty ar
ba yra ignoruojami, nes tu rbū t 
neieško, ar gal neranda juos iš
keliančio ir remiančio užnuga
rio. Vienas toks drąsuolis lietu
vis Vladas Vitkauskas j au ne 
tik įkopė į septynias aukščiau
sias kalnų viršūnes ir jose 
įsmeigė l ietuviškas trispalves, 
bet jis yra vienintelis alpinistas, 
į visus tuos kalnus įkėlęs tą 
pačią vėliavą. Tai jau pasaulinio 
dėmesio reikalaujantis rekor
das. Taip pat yra žinoma, kad 
tik 21 alpinistas drįso kopti į 
septynias viršūnes. 

Paskutinis ir septintasis Vla
do Vitkausko laimėjimas yra 
įkopimas į Argentinos Andų 
Akonkaguos viršūnę, kur i yra 
7040 metrų aukščiau jūros lygio 
ir kurią pirmasis pasiekė M. 
Zubriggen 1897 metais. Trispal
vę Vitkauskas ten iškėlė sekma
dienį, vasario 25 dienos pava
kary. 

Savo istoriškus žygius Vladas 
Vi tkauskas pradėjo prieš trejis 
metus, 1993 metų gegužės 10 
dieną pirmą kartą iškėlęs tri
spalvę an t aukščiausios pasau
lio kalno viršūnės — Himalajų 
apledėjusio Everesto, kuris kyšo 
8848 metrus aukščiau jūros ly
gio ir yra Tibeto-Nepalo pasie
nyje. Pirmieji Everesto viršūnės 
kopimo pionieriai buvo anglai 
1921 metais, bet daug laiko 
praėjo, kol p a g a l i a u buvo 
pasiekta ir pati kalno viršūnė, 
nes ji yra sunkiai prieinama ir 
net iš ar t i nematoma. 

Vitkauskas lanko visus mūsų 
planetos žemynus, ieškodamas 
aukščiausių kalnų viršūnių, tai 
ir Afrikos legendarino Kiliman-
džaro, Kibo ir Australijos Kos
ciuškos viršukalnės jau papuoš
tos Lietuvos vėliavomis. Neap
l enkė j i s ir garsiojo JAV 
McKinley bei dar ir kitų kalnų. 

S t a t i s t i ka rodo, kad iki 
pernykščių metų rugsėjo 30 
dienos septynių aukščiausių 
viršūnių maršrutą buvo įveikęs 
tik 21 alpinistas, kurių dau 
guma buvo amerikiečiai ir tik 
keturi europiečiai. Tačiau Vit
kauskui tenka pati didžiausia 
garbė už tai, kad jis yra vie
nintelis alpinistas, tą pačią 
vėliavą iškėlęs septyniose kalnų 
viršūnėse. 

Vladas Vitkauskas. 

Būtų labai įdomu susitikti su 
tuo drąsuoliu ir iš jo patirti 
daugiau apie alpinizmą. Juk 
pėda po pėdos, kopiant pakriau
šėmis ir uolomis, reikia būti 
pilnai apsirūpinusiam maistu ir 
geriamu vandeniu bei kokia 
nors signalizacijos priemone, 
kad (pavojaus ar susirgimo atve
ju) galima būtų prisišaukti 
pagalbos. Iš enciklopedinės 
informacijos apie alpinizmą 
teko sužinoti, kad, kopiant į 
tokias aukštas viršūnes, šalia 
kitų reikmenų, būtina turėti 
deguonio aparatą, nes tokiame 
aukštyje nebėra kvėpavimui 
oro. Aišku, kad toje rizikingoje 
„kelionėje"' krūvis turi būti 
labai ribotas ir lengvas. įdomu 
sužinoti ir tai, kiek laiko trun
ka pasiekti aukščiausių kalnų 
viršūnes, taip sunkiai kopiant 
net kelis kilometrus į aukštį. I 
tuos klausimus atsakymą gali 
duoti t ik patyręs alpinistas, o 
mes tokį turime... Laikas būtų 
jį surasti ir pagerbti. Esame 
linkę pagerbti tuos, kurių ne
bėra gyvųjų tarpe, bet vertėtų 
pagerbti ir gyvuosius, kurie 
iškelia Lietuvos vardą ar kuriuo 
nors būdu jai pasitarnauja. 

Aureli ja M. Balašaitienė 

APMĄSTYMAI IŠ 
TURNIŠKIŲ 

Kovo 11-ji Seime 

„Gerbiamieji kolegos Seimo 
nariai, šiandieną mūsų iškil
mingame, arba, pagal Seimo 
valdybos nutarimą, neeiliniame 
posėdyje numatyta išklausyti 
kelių Seimo narių ir signatarų 
kalbas...", taip į Seimo posėdžių 
salę sausakimšai susirinku
siems prabilo Seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas. Nors 
salėje, kurios tribūna buvo 
papuošta šešiomis Lietuvos tri
spalvėmis, buvo ir tuščių vietų, 
tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų 
Seimo narių pusėje, tačiau abu 
salės sparnai ir giluma buvo 
užpildyta svečiais: užsienio val
stybių ambasadoriais, konsu
lais, Bažnyčios atstovais, savi
valdybių vadovais, teismų teisė
jais, politinių partijų ir organi
zacijų atstovais, nukentėjusiais 
sausio 13-ją dieną. Kairėje sė
dėjo Kovo I l s io s akto signata
rai, dešinėje — dabartinės ir 
buvusių vyriausybių nariai, 
tarp kurių matėme ir neseniai 
nušalintą premjerą Adolfą Šle
ževičių. Seimo pirmininkas, pa
sveikinęs visus susirinkusius, 
pakvietęs tylos minute pagerb
ti mirusių signatarų: B. Ned-
zinskienės, Č. Kudabos, V. 
Sadreikos ir visų kitų atmini
mą, perdavė pirmininkavimą 
Aloyzui Sakalui. 

Pagrindinę kalbą, kaip ir per
nai, pasakė Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas. Pirmiausia 
jis išreiškė padėką už Lietuvos 
nepriklausomybę, tardamas: 
„Prisiminkime ir padėkokime 
jiems, laisvės kovų partiza
nams, politiniams kaliniams, 
tremtiniams, disidentams, Baž
nyčios garbę ir orumą gynu
siems dvasiškiams, Sąjūdžio 
moterims ir vyrams, refor
matoriams komunistams, vi
siems patriotams, kuriems Lie
tuvos vardas širdy per okupacijų 
metus buvo šventas". 

Anot jo, „Išties, nepaisant 
didžiulių materialinių ir dvasi
nių praradimų, į nepriklauso
mybę Lietuva grįžo ori, turėda
ma palyginti gražius miestus ir 

uitrapatriotų pastangomis, ir 
suniekinom". 

Labai daug vietos kalboje 
buvo skirta užsienio lietuviams: 
„Gerbiamieji, neįmanoma su
menkinti mūsų išeivijos arba, 
kaip jie norėtų būti vadinami, 
užsienio lietuvių vaidmens, ve
dant Lietuvos laisvinimo bylą 
Vakarų pasaulyje. Be pasiren
gimo, be turto atsidūrusi karo 
maišaty mūsų tautos, mūsų ka
mieno dalis pademonstravo di
džiulį Vitališkumą, tėvynės 
meilę. įsitvirtinusi ekonomiš
kai, įgijusi vakarietišką išsila
vinimą ir sukūrusi išsišakojusią 
sistemą tautinių organizacijų, 
išeivija niekad nebuvo praradu
si vilties, kad Lietuva vėl at
gims ir bus laisva. Beje, šis 
vitališkumas,, gyvybiškumas ly
giai tiek pat būdingas ir Sibiro 
tremtiniams. Nemaža jų tapo ži
nomais ir gerbiamais mokslų 
daktarais, profesoriais, nusipel-
nusiais artistais, visuomenės 
veikėjais. 

Aš manau, kad kiekvienas 
susipratęs Lietuvos lietuvis yra 
be galo dėkingas lietuviui išei
viui už patriotinį darbą, užuo
jautą ir materialiąją paramą, 
kuri, prisipažinkime, ne visada 
buvo prasmingai ir visuomeniš
kai panaudota. VLIKas, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, 
ALTas ir kitos užsienio lietuvių 
organizacijos ryškiais vardais 
jau įrašytos į mūsų tautos isto
riją. Lietuvos ir išeivijos san
tykiuose šiandien nemaža pro
blemų. Užsienio lietuvius pra
džioje nuvylė Lietuvos piliety
bės įstatymo variantas, kai, 
saugodamiesi svetimųjų įtakos 
per dvigubą pilietybę, nuskriau
dėme ir įžeidėme savuosius. 
Laimei, šią klaidą Seimas ėmėsi 
iš ta isyt i . Išeivijos ar jos 
palikuonių daugumą sudaro 
žmonės, kurie vienaip ar kitaip 
buvo susiję su prieškario Lietu
vos politiniu, ūkiniu ar kultūros 
elitu. Jie šventai saugojo anos 
Lietuvos viziją ir svajojo ją 
atkurti atgavus nepriklausomy-
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nėję nulems jos ateitį. Ir iš 
tikrųjų, t iek herojai, tiek pa
prasti personažai augo, švietėsi, 
tvarkė net neblogai ūkį, ėmėsi 
drąsios valstybės atkūrimo idė
jos ir valstybę atkūrė. Mes 
džiaugiamės ir dėkingi, kad 
nemaža užsienio lietuvių jau 
darbuojasi tėvynėje. Vieni nuo
širdžiai pasitenkindami tomis 
sąlygomis, kurias čia randa, kiti 
reikalauja panašių, kokias turi, 
sakykim, Amerikoje. Treti kal
ba mokytojo tonu ir piktinasi, 
kad Lietuvoje tas ar anas ne 
taip, kaip Amerikoje. 

...Didžioji tautos dalis okupa
cijų metais gyveno ir dirbo 
Lietuvoje. Augino vaikus, švie-

• Pirmoji moteris astronautė 
buvo Sally Ride, parinkta spe
cialiai misijai 1982 m. balandžio 
19 d. 

lygio profesionalųjį meną ir 
tikrai nebulvarinę masinę kul
tūrą . Gaila, kad daug tų 
vertybių, ypač materialinių, 
sumenkinom ar net nusikalsta
mai sunaikinom, iššvaistėm o, 
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sugebą persidažyti kovotojai, 
tuoj pradėjo kitus vadinti kola
borantais. Ir kuo garsiau kitus 
kolaborantais vadino, tuo save 
didesniais disidentais laikė. 
...Kartais tiesiog keista klausyti 
tautos vardu kalbančiųjų Seimo 
narių, nors jų partija rinkimuo
se vos gavo balsų minimumą arba 
net negavo. Paprastai, nuo to
kios puikybės, arogancijos gydo 
rinkėjai". 

Savo kalbos pabaigoje Seimo 
pirmininkas paminėjo ir daug 
sričių kur, nors ir šiuo sunkiu 
laikotarpiu, yra pasiekiami džiu
ginantys rezultatai, nepamirš
damas priminti, kad skaudžiai 
kainavo bankų sistemoje viešė-

tėsi, kūrė, stengėsi, kad sodybos jes chaosas ir nusikaltimai. Po 
ir miestai, t a rp jų ir sostinė 
Vilnius, išliktų lietuviški arba 
taptų lietuviškesni. Teko eiti į 
kompromisus su sąžine — vieną 
kalbėti, ki tą galvoti, trečią 
daryti. Kai kas peržengė kom
promisų, padorumo ribą ir tei
sėtai nusipelnė tautos pasmer
kimo. Bet, būtent Tėvynėj likusi 
tautos dalis išlaikė, išsaugojo 
lietuvišką žeme, miškus ir van
denis, būtent jinai atliko, kaip 
jau minėjau, tą pilką kasdienini 
darbą, kur i šiandieną ne visi 
linkę pripažinti, o kai kas ir 
niekina. Matote, atgavus nepri
klausomybe, šalia tikrųjų lais
vės kovotojų ir kankinių, kur 
buvę, kur nebuvę, ėmė rastis 
gausybė tariamųjų veikėjų, apie 
kuriuos nebuvo nei girdėti pa
skutiniaisiais svetimųjų val
džios metais. Maža, kad at
sirado, šie tariamieji, arba 
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šios kalbos į tribūną buvo pak
viestas Kovo 11-osios signata
ras , LR ketvirtasis ministras 
pirmininkas A. Abišala. Jis sa
vo palyginti trumpame žodyje 
pabrėžė, kad iki kovo 11-osios 
tautos dauguma turėjo vieną 
tikslą — nepriklausomą valsty
bę. Atgavus nepriklausomybę, 
valstybės vystymosi kelias yra 
nevienodai suprantamas, nes 
yra per menkas dialogas tarp 
valdžios ir piliečių. Jo linkėji
mai, kad valdžia ir ypač parti
jos, besiruošiančios i valdžią 
ateiti, piliečiams nemeluotų. 
Kitas kalbėjo signataras L. Mil-
čius, tautininkų frakcijos seniū
nas apgailestaudamas, kad tau
tiniai aspektai yra tapę tar tum 
balastu ir ragindamas kovo 
11-ąją paskelbti valstybine 
švente. LDDP frakcijos atstovė 
L. Šiaulienė savo kalboje reiškė 

viltį, kad į naujas kovo 11-osios 
šventes ateisime labiau subren
dę bei suvokę, kad pigios politi
kos galimybės išsemtos ir reikia 
dirbti Lietuvai. E. Jaraš iūnas , 
taip pat Kovo 11-osios akto 
signataras, kalbėjo labai t rum
pai, primindamas, kad valdžia 
yra prasminga tiek, kiek tar
nauja žmonėms ir reikšdamas 
viltį, kad prireikus vėl būsime 
ryžtingi kaip ir praeity. Pasku
tinis kalbėtojas, Seimo narys 
J.V. Bubnys, pareiškė abejonę, 
ar t ikrai esame laisvi. Anot jo, 
vieni prisimena laisvės kainą, 
kiti mąsto apie laisvę dvasingai 
gyventi, o treti džiaugiasi laisve 
vogti ir plėšti, apgauti savo 
artimą, nuskriaust i bejėgį. 

Tomis kalbomis šios kadenci
jos Seimas paskutinį kartą pa
minėjo Nepriklausomybės atkū
rimo sukaktį- Nors pasėdis buvo 
iškilmingas, bet nei jo pradžioje, 
nei pabaigoje Lietuvos h imnas 
nebuvo giedamas. Pasirodo, kad 
Seimo s ta tu tas numato himno 
giedojimą sesijų pradžioje ir 
pabaigoje, ir jis buvo net dukar t 
sugiedotas dieną prieš, per 
pavasario sesijos atidarymą. 
Tektų priminti, kad prieš šį 
iškilmingą posėdį Nepriklauso
mybės aikštėje, dūdų orkestrui 
grojant valstybės himną, Gar
bės sargybos iškėlė tris Lietuvos 
vėliavas. Po to įvyko kuklus 
mūsų ginkluotųjų pajėgų para
das, kurį priėmė prezidentas, 
premjeras, Seimo pirmininkas, 
ir atokiau stovintieji Seimo bei 
vyriausybės nariai ir svečiai. 

Juozas Ga i l a 
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kad praeities negalima grąžinti 
net kelioms valandoms, kaip 
kad buvome padarę 1990-jų 
metų kovo mėnesį su 1938-jų 
metų Lietuvos Konstitucija. 
Nepasitenkinimą padidino, pri-
sipažinkim, ir tai, kad 1992 m. 
daugumą Lietuvos Seime laimė
jo kairiosios pakraipos politinė 
jėga, kuri dalies dešiniųjų daž
nai sąmoningai ir demagogiškai 
tapatinama su okupacinio reži
mo kolaborantų LKP. 

Yra ir dar vienas Lietuvos ir 
jos išeivijos trinties aspektas. 
Kai kurie išeivijos politikai ir 
specialistai tikėjosi, kad atkur
toje Lietuvoje galės dirbti 
vadovaujantį darbą, galbūt tap
ti tuo pačiu prieškario elitu. De
ja, istorija pasitvarkė kitaip. 
Kad ir kiek pastangų tėvynei iš
laisvinti padėjo išeivija, teisūs 
buvo tie užsienio lietuviai, visų 
pirma Vasario 16-sios signata
ras M. Biržiška, B. Raila ir kiti, 
kurie teigė, kad herojus liko 
namuose. Šis teiginys reiškė 
tautos politinio ir moralinio 
primato arba pirmumo dėsnį — 
tautos valią, teisėtą valią reikšti 
savajame krašte — tėvynėje. 
Mąstymą, kad ne išeivija, bet 
visų pirma sesės h* broliai tėvy-

• 1971 m. balandžio 18 d. 
Sovietų Sąjunga paleido į erdves 
pirmąją „Saliut" stotį. 

• Pirmoji modernių laikų 
olimpiada prasidėjo Atėnuose, 
Graikijoje, 1896 m. balan
džio 6 d. 

• Napoleonas Bonoparte 
1814 m. balandžio 11d. privers
tas atsisakyti Prancūzijos im
peratoriaus sosto ir buvo ištrem
tas į Elbos salą. 
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MINTYS LIŪDNOS 
SUKAKTIES PROGA 

VITALIS ŽUKAUSKAS 

Kovo 10-ji diena buvo Ame
rikos lietuviams, ypač ankstyvo
sios emigracijos, liūdno įvykio 
prisiminimas- Tą dieną, 1949 m. 
Gulfport, Miss, širdies smūgio 
ištiktas kelionės metu, mirė An
tanas Vanagaitis. 

Antanas Vanagaitis savo at
vykimu į šią šalį paspartino 
lietuvybės išlikimo idėją, pa
žadino tautinį susipratimą ir 
išplėtė kultūrinę veiklą. Jisai 
suprato, kad kasdienybės uja
mam lietuviui nepakanka baž
nyčios, klubo, draugijos ar 
saliūno. Jam reikia dar kažko. 
Pavargusiam nuo dienos ar nak
ties darbų reikia atsipalaiduoti, 
pailsėti, reikia šypsnio, dainos 
ar lengvesnio pasiskaitymo. Bu
vo aišku, kad iš dainų šalies 
atvykėlis lietuvis — ilgisi tos 
dainos, kad rūpi paliktoji tėvynė 
ir jos ilgesys nėra išblėsęs. Rei
kia jam tai priminti. 

Sudaryta profesionalų aktorių 
grupė: Jonas Dikinis, Viktoras 
Dineika, Juozas Olšauskas ir 
Antanas Vanagaitis. Siūlomąją 
pavadinti dzūkiškos dainos prie
dainiu dzimdzi-drimdzi. Pavadi
nimas ne visiems patiko, bet. 
Vanagaičiui užsispyrus, nutar
ta taip pavadinti. 

„Krikštynos" įvyko Water-
bury, Conn. „Krikštatėviais" 
buvo aktorė Polą Tindžiulyte ir 
Nadas Rastenis. Paruošta buvo 
humoristinė ir su patriotiniu at
spalviu programa, pavadinta 
„Jovalas" ir „Laisva Lietuva". 
1924 rugsėjo 20 d. Bostone įvy
ko pirmasis Dzimdzi-drimdzi 
spektaklis. 

Visuomenė dzimdzius visur 
sutiko labai palankiai, spauda 
irgi gerai vertino, tad ir salėse 
žiūrovų netrūkdavo. J ie pasi
darė populiarūs ir laukiami. Kol 
atvyko Čikagon, jau buvo aplan
kę apie 40 vietovių. 

Dzimdziai iš karto pataikė į 
publikos skonį ir garsas plačiai 
pasklido apie šį, linksmą ir 
graudinančią nuotaiką suke
liantį, vienetą. Sėkmingos gas
trolės po įvairias vietoves ry
tiniame pakraštyje, pas anglia
kasius ir kitose lietuvių gyve
namose vietovėse, 1924 metų 
pabaigoje atvedė Čikagon — 
„lietuvių sostinėn". 

Pirmasis pasirodymas įvyko 
1924 m. gruodžio 18 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje, buvo en
tuziastingai publikos sutiktas ir 
spaudos išgirtas. 

„Draugas" 1924 gruodžio 22 
d. rašė: „... chicagiečiai seniai 
jau laukė atvykstant Dzim-
dzi-Drimdzi vodevilio artistų... 
O programa?... Juokų žinoma 
buvo daugiausia... Argi tik vien 
juokus jie krečia? Visai ne! Tarp 
juokų jie sumaniai įpina ir 
rimtų ir graudžių vaizdelių. Juk 
Laisva Lietuva tikrai patrioti
nis ir auklėjantis dalykas". 

„Naujienų" 1924 gruodžio 23 
d. recenzentas pastebi: „... su 
džiaugsmu reikia mylimus ar 
t istus pasveikinti ir prašyti 

daugiau mums tokių vakarų pa
tiekti bent vieną kartą per sa
vaitę... jie teikia tai, ko čio
nykštė publika reikalauja... Jie 
žmones prajuokina taip, kad už 
šonų reikia laikytis; žiūrėk vėl 
sudainuos ir net verkti norisi, 
prisiminus gimtąjį kraštą... jų 
aprašyti negalima: reikia būti
nai juos matyti savo akimis ir 
girdėti..." 

Amerikos lietuvių gyvenime 
prasidėjo naujas kultūrinis 
laikotarpis. Nors jau nuo 1889 
metų pradėjo gyvuoti teatrali
nės draugijos lietuvių tarpe, o 
Čikagoje nuo 1892-jų, bet taip il
gai, net 71-rius metus, išsilaikė 
tik Vanagaitinė -- Margutinė 
epocha. \ tą laikotarpį tenka 
įskaityti ne tik sceninę veiklą, 
bet priskirti ir žurnalo, ir radi
jo valandėles, ir renginių orga
nizavimą ir kitokią visuomeni
nę darbuotę. 

1925 metais Vanagaitis be 
dzimdziams įsipareigojimų — 
ypač prie jų grupės prisijungus 
iš Lietuvos atvykusiai Bronei 
Dikinienei — imasi vadovauti 
..Birutės" chorui. 

1926 metais buvo nutarta 
veiklą paspar t in t i , nes V. 
Dineika ir Dikiniai numatę 
grįžti Lietuvon. Ruošiamas nau
jas reper tuaras . Vanagaitis 
Čikagoje komponuoja naujas 
dainas ir siuntinėja Bostonan. 
Su „Birutės" choru kovo 10 d. 
stato savo naują kūrinį operetę 
„Surprize Par ty ', (,,Dar
bininkas", Nr. 19, 1926 m.), o 
kitur sakoma, kad tai vaidini
mas 3 veiksmų su dainomis. 
(„Vanagaitis", 161 psl.). Veikale 
dalyvauja 20 asmenų, mišrus 
ir vyrų choras bei mergaičių 
baletas. Vaidinime pajuokiamos 
moterys, kurios nori būti artis
tėmis ir važiuoti į „Nataliją" 
mokytis. Veikia ir profesorius 
(muzikas), kuris apgauna norin
čią vykti Italijon moterį, pa
sipelno iš jos ir pabėga su kita. 

Veikalas vaidinti patogus, 
linksmas, juokingas ir lengvai 
pastatomas. Atskirus gabalus iš 
to veikalo žada padainuoti dzim
dziai per savo paskutines gast
roles po Ameriką, kurias pradės 
balandžio mėnesį. 

Dzimdziai Bostone, ruošda
miesi atsisveikinimo gastro
lėms, prisideda su programa 
vietos ir apylinkės renginiuose. 
Laikraščio „Darbininkas" reng
tame sausio 10 d. muzikiniam 
vakare, be solistų, choro ir 
smuikininko, dalyvauja J. Diki
nis, V. Dineika ir J. Olšauskas. 

Vasario 7 d. Montello, Mass. 
prie dzimdzinės programos pri
jungia du vaidinimus: „Vargšas 
Tadas" — komediją ir „Vyresny
sis angliakasis" — dramą. Tas 
veikalas parinktas todėl, kad 
tuo metu vyko angliakasių 
streikas ir dzimdziai į reper
tuarą įtraukė aktualiją. Tik
riausiai to veikalo autorium bu
vo Viktoras Dineika. 

Vasario 14 d su ta pačia prog 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 23 d. 
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Dzimdzi-drimdzi grupe (iš kaires): Juozas Olšauskas, Jonas Dikinis. Viktoras Dineika ir Antanas 
Vanagaitis. c 

rama dalyvauja Bostone. pasireiškė džiovos simptomai ir. 
Gavėnios metu ruošiamas atvykus Čikagon buvo paguldy-

r imtas vaidinimas „Sv. Geno- tas Fresh Air Hospital. Apie tai 
vaite". Nors šis veikalas jau sužinoję, bostoniškiai parėmė jį 
buvo Bostone statytas, bet pub- finansiniai. Dėkodamas jiems 
likos susidomėjimas didelis, UŽ paramą, birželio 24 d. prane-
Kaip juokingieji dzimdziai su- šėt kad persikelia tolimesniam 
vaidins rimtą veikalą? Kovo 13 gydymui į Wisconsin valstiją. 
vaidinimas buvo skirtas vai- Kiek pasveikęs, 1926 rugpjūčio 
kams, o 14 - suaugusiems. i d. laivu „Leviathan" iš New 

Spektakliuose pagrindinę Ge- Yorko uosto grįžo Lietuvon, 
novaitės rolę vaidino vietiniams Viktoras Dineika, vadovauda-
pažįstama vaidintoja M. Saka- mas lietuvių ekskursijai, laivu 
lauskaitė, Sigito — J. Dikinis, ..Columbus", birželio 10 d. 
Golių — V. Dineika ir Bruno — išplaukė Lietuvon iš Bostono. 
J. Olšauskas. A Vanagaitis, palikęs vienas, 

Iš Lietuvos atvykusiųjų vizos buvo ir toliau dinamiškas. Pra-
baigiasi ir artėja išsiskyrimo deda judinti Lietuvos Rūmų Či-
laikas su žiūrovais. Pradėta kagoje steigimą. Tuose Rūmuo-
skelbti atsisveikinimo vakarai se būtų muziejus, teatrui ir 
— „Mažasis atsisveikinimo koncertams salė. Projektas 
maršrutas" buvo toks: balan- pasirodė neįgyvendinamas, nes 

— 6 d. Montello, visuomenė nesusidomėjo, o, be 
Bostone (Lietuvių to, būtų per brangutai įvykdyti. 
8 d. Cambridge 

džio mėn. 
Mass.; 7 d 
svetainėje); 
Mass. 

Balandžio 9 d. So. Boston, 
Mass., Šv. Petro par. salėje, 
dzimdziai atlieka dalį pro
gramos vykstančio Lietuvon 
katalikiškų organizacijų veikėjo 
Leonardo Šimučio išleistuvi
niam muzikaliniam vakarėly -
koncerte. 

Dzimdzi-drimdzi atsisveiki
nimo vakaras sekmadienį,ba
landžio 11 d., Montello, Mass. 
Šv. Roko parapijos salėje, jau 
talkinant Stasiui Pilkai, kuris 
neseniai buvo atvykęs Ameri
kon, su naujais ve ika la is . 
„Durklas" — vieno veiksmo kos
tiumuota drama, „Bye-Bye" — 
vienveiksme komedija, ..Nusi
žudėlis" — vieno veiksmo juo
kai, koncertinė dalis, dalyvau
jant M. Sakalauskaitei, ir M. 
Grybaitei, ir dainininkui R. Juš
kai. 

Balandžio 14 d. paskutinis at
sisveikinimo vakaras So. Bosto
ne. Programa, kaip ir Montello 
miestelyje: 3 vaidinimai ir kon
certinė dalis. Ypač reklamuo
jamas „naujasis dzimdzius" 
Stasvs Pilka. 

J. Olšauskas gavo vargo
nininko vietą Detroit. MI Po 
paskutinių gastrolių J. Dikiniui 

Uleidžiant A Vanagaiti Amerikon 19'.M m . Valstybes teatro Kaune dalyviai, susirinkę jo atsi 
sveikinti A. Vanagaitis sėdi ketvirtas iš dešines; šalia jo - teatro direktorius Liudas Gira. 

Sumano steigti operą. 1926 
spalio 3 d. sukviečia 16 dai
nininkų ir muzikų į steigiamąjį 
susirinkimą. Pirmoji opera būtų 
„Traviata", kaip kadaise Kau
ne. Operą režisuotų Stasys 
Pi lka. Vienbalsiai nu t a r t a 
vykdyti ir renkama 5 asmenų 
Operos t a ryba : Valeri ja 
Bručienė, Nora Gugienė. Petras 
Sarpalius, Povilas Stogis ir An
tanas Vanagaitis. Siunčiama 
sveikinimo telegrama Lietuvos 
Operai per Kiprą Petrauską. 
Dėl įvairiausių priežasčių bei 
kliūčių ir šis sumanymas 
nebuvo vykdomas 

1927 metai prabėga su „Biru 
tės" choru ir ruoša gastrolėms. 

A. Vanagaitis. įgytu populia
rumu vadovaudamasis, suren
gia „Juokų kelionę" su solistu 
Juozu Babravičium ir pianistu 
Miku Jozavitu, kuris „viena 
ranka geriau skambina, nei ki
tas su dviem". Per renginius 
platinami jo rašyti leidinėliai 
„Vanago plunksna'" ir „Vanago 
snapas". Kartais yra pakviečia 
ma talkinti vietos scenines pa
jėgos. 

Detroite gyvenantis J. Olšaus
kas su Lietuvos Vyčių 102 kuo 
pos vaidintojais stato A. Vana 
gaičio veikalą „Muzikos akade 
mija" ir spektakh je balandžio 
22 d. vaidina pats veikalo au
torius. 

1928 balandžio 1 d. Čikagoje 
pasirodo pirmasis lengvo turinio 
žurnalas „Margutis", redaguo
jamas Antano Vanagaičio. Tal
kon atėjo buvusi „Birutes" 
choristė Lilija Zilvitytė. Ji buvo 
administraciniu reikalų tvarkv 
toja, o vėliau pasidarė arti 
miausia bendradarbė ir jo žmo 
na. Jinai daug prisidėjo prie 
..vanagaitinės • margutinė.-- iin 
perijos" egzistavimo. 

Štai. kaip buvo sutiktas nau 
jasis žurnalas: 

„Vanagas padėjo kiaušini m 
paprasta — marga ir pavadino 
ji ..Margutis". Padėjo ne ant 
scenos, bet susukęs lizdą iš laik 
raščio 

Ksame pratę matyti Vanagą 
taip sakant, ant laktos - ant 

scenos — visą Vanagą: jo spar
nus, jo nagus, snapą ir net 
uodegą. Dabar Vanagas nutūpė 
į popierinį lizdą, j „Margutį'" ir 
terodo jau tik plunksnas. Pri
tūpė ant nagų ir pakišo snapą 
po sparnu. Ir tematai tik švel
nią, plunksninę Vanago nuga
rą. 

Ant laktos — ant scenos — Va
nagas rodydavo feisus, pas jj 
būdavo „užimki i p r ižk i" 
(grimasos ir šokiai V.Ž.); ten jis 
tai liūto balsu surikdavo, tai 
burkuodavo it tas karvelėlis-
paukštužėlis. Lizde tos laisvės 
nebėra. Sėdėk ramiai, dėk 
„Margučius". Pusė Vanago be 
liko... be mimikos. 

Ar tik nepriseis parodyti sna
pą ir nagus?" („Darbininkas", 
Nr. 30, 1928) 

1928-1929 metų sezone vėl 
vyksta gastrolės. Sudėtis: A. 
Vanagaitis, J. Olšauskas ir M. 
Jozavitas, pasikviečiant ir vie
tinius solistus ar muzikantus. 

1928 metų bėgyje poetas ir lite
ratas Petras Akiras Biržys (vė
liau žinomas kaip Pupų Dėdė) 
Lietuvoje pasiskelbia, kad 
keliauja aplink pasaulį. Paruošė 
„pasaulio kelionių knygą" kur 
pasirašys visų lankomų valsty
bių vadai ir žinomi asmenys. 

Respublikos prezidentas pir
masis įrašė: „Linkiu laimingai 
grįžti tėvynėn Lietuvon iš pa 
šaulio kelionės", pasirašydamas 
A. Smetona. Lietuvos Respubli
kos prezidentas. Taip pat padarė 
įrašus prof A. Voldemaras, uni
versiteto docentas T. Daukantas 
ir kt. 

Vėliau — gastroliuojant Bosto
ne — toje knygoje pasirašė Mas-
sachusetts valstijos guberna
torius Frank G. Allen. miesto 
meras M.E. Nichols. Amerikos 
laivyno admirolas Philph An 
drews. generolas Edvvard L. 
Logan. o „Boston Globė" įdėjo 
Akiro Biržio nuotrauką. '„Dar
bininkas". Nr. 39. 1929). 

Keliauninkas atsiduria Ame
rikoje. Gastrolėms Vanagaitis 

American Travel Service 
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Lithuania and Latvia Jevvish Heritage 
gegužės 19-28 10 dienų kelionė 

Taste of Lithuania 
birželio 8-17 

Discover Lithuania 
liepos 7-19 

Baltic Tour 
rugpjūčio 3-17 

Roots Tour to Lithuania 
rugsėjo 7-21 15 dienų kelione 

10 dienų kelionė 

13 dienų kelionė 

15 dienų kelionė 

Imperial Splendors of Germany, 
Czech Republic, Slovakia, Hungry, Austria 
geg. 25-birž. 4 11 dienų kelionė 

Fjords of Norvvay 
rugsėjo 7-16 10 dienų kelionė 

Spain, Morocco & Portugal 
rugsėjo 13-29 17 dienų kelionė 

Dėl kainų ir smulkesnes informacijos 
prašome kreiptis Į mūsų raštinę. 

American Travel Service 
9439 S. K e d z i e , Eve rg reen Park , IL 60805-2325 

Tel. : 708-422-3000, Tel.:800-422-3190 
FAX 708-422-3163 

priima Biržį grupėn. kaip dar 
negirdėta ir nematytą personą. 
O. be to. Biržys gerai groja ar
monika ir skambina gitara. At
seit, publikai naujiena — bus po
traukis. 

Akiras Biržys šiose gastrolėse 
reiškėsi ne tik kaip komikas, 
bet ir kaip poetas. Rimtoje daly
je dėvi Lietuvos karininko uni
forma (jis baigęs Karo mokyklos 
II laidą) ir deklamuoja savo 
eilėraščius. 

Spaudoje pasirodo žinia, kad 
Biržys atidavė spaudai savo tre
čiąją, 200 psl. eilėraščių knygą. 
Dvi jau buvo Lietuvoje 1919 ir 
1924 metais išleistos. 

Po ilgokų ir sėkmingų gastro
lių — atostogos pas J. Bačiūną, 
bet ne visiems tas poilsis gerai 
baidėsi. 

„Darbininko" Nr. 61, 1929 m. 
rugpjūčio 9 d., laidoje parašyta: 

„Šiomis dienomis deportuotas 
iš Jungt. Valst. už kriminalini 
prasikaltimą art . Vanagaičio 
grupės dzimdzininkas poetas 
Akiras-Biržys. Jis buvo nuvykęs 
j Sodus, Mich. su kitais artistais 
praleisti atostogas. 

Buvęs gerai išsigėręs ir pradė
jęs nepadoriai elgtis. Amerikie 
čiai jį pagavę gerai apmušė, bet 
jam pavyko iš jų rankų paspruk 
ti. Jie pašaukė policiją ir jis 
buvo areštuotas. Teisėjas reika
lavo 10,000 dol. kaucijos. Lie
tuvos atstovybe VVashingtone į 
šį nemalonų reikalą įsimaišė ir 
jai pavyko Akirą-Biržį išsukti 
nuo Amerikos teismo. 

Imigracijos departamentas vi
są reikalą paėmė į savo rankas 

ir j) deportavo į Lietuvą, kaip 
sako. su ta sąlyga, kad jis bus tei

siamas už šį prasikaltimą Lie
tuvos kriminaliniame teisme. 

Akiras-Biržys buvo pasiskel
bęs visur kaipo Lietuvos keliau
ninkas aplink pasaulį. Jis kai 
kur ir pasipinigavo. Tikslo neat
siekė. Be laiko buvo grąžintas 
į tėvynę". 

1930 ir 1931 metais buvo 
įvykdytos kelios gastroles, bet 
jau ne tokiu plačiu mastu, o 
1932 balandžio 11 dieną pra
dėtos radijo t rans l iac i jos 
Čikagoje dar labiau A. Vana
gaitį padarė sėslų. 

1924-1931 metų dzimdzinis 
periodas pažadino Amerikos 
lietuvius iš nusivylimo ir apa
tijos ir paskatino gyvesnei 
l ietuviškai veiklai. Pa ts 
V a n a g a i t i s , t u r ė d a m a s du 
didelius rėmėjus ir patarėjus, 
verslininką Juozą Bačiūną ir 
advokatą Antaną Olį, ėmėsi 
plataus kultūrinio ir visuome
ninio darbo. Jie buvo veiklos 
ramsčiai, o jisai — sumanytojas 
ir vykdytojas. 

Sumuojant šias mintis, reikia 
pripažinti, kad sukrėtimai — 
staigi Vanagaičio mirtis, ar 
Vanagaitienes ir Mackaus žuvi
mas auto katastrofoje — nesus
tabdė vanagaitinės epochos ir 
..Margutis"' Čikagoje buvo gy
vas. 

Tik nelauktas ir netikėtas 
..Margučio'" radijo transliacijų 
nutraukimas 1995 metais už
baigė 71-rius metus trukusio 
Čikagos lietuviu kultūrinio 
gyvenimo tomą. 

..Birules" choras Cikadoje, ki 
• II eil viduryje'. 

l . e i u ' i . u ; k i<\< 'k pi- ni.-tu- vadovavo Antanas Vanagaitis 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJA 

SUTEIKTA PASKOLA 

Vyriausybė garantavo 20 mln. 
litų pusės metų tarpbankinę pa
skolą Valstybiniam komerci
niam bankui. Tai jau penktasis 
bankas, kuriam tarpbankinėms 
paskoloms suteikiamos valsty
bės garantijos. Viso tokių garan
tijų suteikta jau 100 milijonų 
litų. 

Įstatymas „Dėl priemonių ko
mercinių bankų likvidumui pa
laikyti" suteikia teisę vyriausy
bei garantuoti paskolas iki 300 
mln. litų. Iki šiol garantijos 
buvo suteiktos Žemės ūkio (iki 
20 mln. litų), Vilniaus bankams 
tiki 30 mln.), „Ūkio bankui" (iki 
20 mln.) ir „Šiaulių bankui" (iki 
10 mln. litų). Šiems bankams 
paskolos garantuotos 1 metams. 

Dabar Lietuvos bankai turi 
laisvų pinigų, tačiau jų beveik 
neskolina dėl nestabilios padė
ties finansų rinkoje. Pvz., sausį 
tarpbankinių paskolų buvo su
teikta tik 10 mln. litų, o 
užsienio valiutomis jų iš viso 
nesuteikta. 

Vyriausybės garantijų komer
ciniai bankai prašo apsidraus
dami, kad galėtų pasiskolinti, 
jei jiems iškiltų likvidumo pro
blemų. (AGEP, 03.12) 

REKORDIŠKAI MAŽAI 
PAJAMŲ 

Kovo mėnesį šiek tiek pagerė
jo padėtis vyriausybės vertybi
nių popierių rinkoje. Pirmadienį 
buvo nupirkta visa mėnesio 
trukmės 55 mln. litų vertė 
obligacijų emisija, o vidutinės 
metinės palūkanos už juos 
sumažėjo iki 37 proc. Kovo 12 d. 
buvo nupirkta beveik visa taip 
pat 55 mln. litų dydžio trijų 
mėnesių trukmės obligacijų 
emisija. 

Sausio mėnesį biudžetas gavo 
340 mln. litų, o vasario mėnesį 
— tik 290 mln. litų pajamų. Pa
gal planą biudžetas kiekvieną 
mėnesį turi gauti apie 400 mln. 
litų, o parduodant valstybės 
obligacijas, kas mėnesį biudže
tas papildomai dar turi gauti 
apie 54 mln. litų. Tačiau vasario 
mėnesi iš valstybės vertybinių 
popierių pardavimo ne tik ne
gauta numatytų papildomų pa
jamų, bet netgi teko 71 mln. litų 
paimti iš biudžeto, dengiant 
anksčiau išleistas valstybės 
paskolos obligacijas. 

Nepaisant labai aukštų palū
kanų už vyriausybės ver
tybinius popierius, išt ikus 
bankų griūčiai, šalies komer
ciniai bankai palūkanų už 
indėlius ne tik nepadidino, bet 
netgi sumažino. Jų nuomone, 
žmonės dabar taip nepasitiki 
bankais, kad beviltiška didinti 
palūkanas — pinigų bankams 
žmonės vistiek nepatikės. 

Patikimiausiu komerciniu 
banku šiuo metu laikomas 
„Vilniaus bankas" už indėlius 
valiuta siūlo 8 proc., o už 
indėlius litais 12 proc. metinių 
palūkanų. „Hermis" atitinka
mai moka 6 proc. ir 12 proc., 
„Ūkio bankas" — 10 proc. ir 
14-16 proc.. Taupomasis bankas 

— 8-10 proc. ir 14-15 proc. 
metinių palūkanų. 

(AGEP, 03.08) 

„INKARAS" DIRBA TRIMIS 
PAMAINOMIS 

Per mėnesį Kauno „Inkaras" 
ištuštino visus atsargų san
dėlius ir pardavė 25,000 porų 
naujų guminių batų. Toks pir
kėjų antplūdis užgriuvo dėl 
prognozuojamo didžiulio potvy
nio. 

Dabar bendrovė guminę ava
lynę — vyriškus, moteriškus ir 
paaugliams skirtus botus bei 
kaliošus — lieja trimis pamaino
mis, be to, šeštadienį ir sekma
dienį. Guminė avalynė gamina
ma iš Prancūzijoje pirkto plas-
tikato. 

„Visą avalynę dabar par
duodame tik Lietuvos pirkė
jams. Ypač daug užsakymų gau
name iš rajonų", koresponden
tui sakė įmonės prekybos vice
prezidentas Raimondas Vilki
nis. 

Per kovo mėnesį „Inkaras" 
pagamins 65,000 porų botų ir 
apie 20,000 porų kaliošų. Ba
landžio mėnesį planuojama šios 
avalynės išlieti tiek pat. „Ru
denį atnaujinsime ilgesnių botų 
(iki kelių) gamybą, nes batų il
gis iki pusės blauzdų ne visus 
tenkina", sakė R. Vilkinis. 

Dabar įmonė gamina naują 
įrangą modernesnei guminei 
avalynei lieti. Tikimasi, kad ji 
bus paklausi ir Vakarų rinkoje. 
Vyriškų ir moteriškų botų did
meninė kaina beveik 26 litai, 
kaliošai kainuoja beveik 14 litų. 
Vaikiška avalynė keliais litais 
pigesnė. (AGEP, 03.14) 

DIDĖJA PREKYBOS 
APD>ITIS 

Nors Lenkijos prekyba su Lie
tuva sudaro mažiau kaip 1 proc. 
jos bendros užsienio prekybos 
apyvartos, tačiau nuo 1994 m. 
dviejų šalių prekyba nuolat 
auga. 

Dabar Lenkija yra šeštoji Lie
tuvos partnerė pagal prekybos 
apyvartą ir penktoji šalis pagal 
investicijų į Lietuvos ekonomi
ką dydį. Iki šiol Lenkija in
vestavo į Lietuvos ekonomiką 
apie 7.5 mln. dolerių. 

Pernai Lietuvos ir Lenkijos 
tarpusavio prekybos apimtis 
išaugo iki 253,719 mln. dolerių, 
arba 30 proc., palyginti su 
1994-siais. („Diena", 03.05) 

VOKIEČIAI NORI 
INVESTUOTI l LIETUVOS 

GELEŽINKELI 

Lietuvos ir Vokietijos bendro
vių susivienijimas bendradar
biauja įgyvendinant transporto 
programą geležinkelių srityje. 

Pasak Susisiekimo ministeri
jos sekretoriaus Algirdo Šaka
lio, vokiečiai siūlo finansuoti 
didelio krovinių terminalo sta
tybą Kaune bei europinio stan
darto geležinkelio tiesimą nuo 
Lenkijos sienos iki Kauno. 

Balandžio mėn. vokiečiai turė
tų pateikti galutinius ekonomi
nius skaičiavimus, tuomet pra
sidės derybos dėl sutarties. Pre
liminariais skaičiavimais, in
vesticijos vertinamos maždaug 
800 mln. litų. 

Pagal Vokietijos siūlomą ne
tradicinį finansavimo metodą, 
vadinamą BOT (Buiet Operate 
Transfer), Lietuvai geležinkelio 
tiesimas ir terminalo statyba 
nieko nekainuotų. 

(„Diena", 02.28) 

VASARĮ INFLIACIJA 
LIETUVOJE BUVO 2.4% 

Infliacija vasarį Lietuvoje bu
vo 2.4 proc., praneša Statistikos 
departamentas. Dviejų mėnesių 
infliacija buvo 5.6 proc., o per 
metus nuo pernai vasario — 
30.4 procentų. Nuo 1993 metų 
gruodžio iki šių metų vasario 
kainos šalyje šoktelėjo 108%. 

Jau tris mėnesius iš eilės la
biausiai brangsta maisto pro
duktai — vasarį jų kainos pakilo 

3.3 proc. Išlaidos būstui, kuras 
ir energija, sausį pabrangę ma
žiausiai, vasario mėnesį pabran
go 2.3 proc. Sveikatos priežiūra 
ir medicinos paslaugos, taip pat 
švietimas, poilsis ir kultūra va
sarį pabrango po 0.9 proc., na
mų ūkio funkcionavimo reikme
nys ir paslaugos — 0.7 proc., dra
bužiai ir avalynė — 0.6 proc., 
transportas ir ryšiai — 0.5 proc. 

Mažiausiai praėjusį mėnesį 
pakilo alkoholinių gėrimų ir ta
bako gaminių kainos — 0.3 proc. 
Kitų prekių ir paslaugų kainos 
vasarį padidėjo 1.6 proc. 

Per du šių metų mėnesius la
biausiai pabrango maisto pro
duktai — 8.1 proc., mažiausiai 
— 1.3 proc. transportas ir ryšiai. 

(AGEP, 03.03) 

NEPRITARĖ 
VYRIAUSYBĖS 

PROGRAMAI 
Lengvosios pramonės įmonių 

asociacija (LPL\) nepritarė sep
tintosios vyriausybės programos 
daliai, kuri susijusi su pramone. 
Daugelio įmonių vadovų nuo
mone, ši programos dalis labai 
abstrakti ir esminių gamintojo 
problemų nesprendžia. 

„Puntuko", akcinių bendro
vių „Šatrija", „Siūlas", „Apran
ga", „Linas" ir kitų įmonių 
vadovai sukritikavo posėdžiui 
pateiktą nutarimo projektą, ku
riuo asociacija ketino vyriausy
bės programai „iš esmės pri
tarti". 

Tačiau,pasak lengvosios pra
monės įmonių vadovų, iš esmės 
kol kas vyriausybė nesprendžia 
nieko, t.y., nesiūlo, kaip įveikti 
apyvartinių lėšų, kreditų ga
vimo, naujų darbo vietų kūrimo, 
delspinigių ir kitas problemas. 
Vyriausybės programos pro
jekte net neužsimenama apie 
Politinės vertės mokesčio (PVM) 
panaikinimą įvežamai naujai 
įrangai bei technologijoms, taip 
pat nekalbama, kaip bus re
miami eksportuotojai, toliau iš
saugant fiksuotą lito ir dolerio 
santykį. 

Posėdžio dalyviai pasiūlė vy
riausybei įsteigti eksporto rė
mimo ir apyvartinių lėšų fondą. 
Jam vyriausybė turėtų skirti 
apie 40 mln. dolerių valstybės 
vardu gaunamų užsienio pa
skolų, taip pat lėšų iš biudžeto. 

Vyriausybei buvo pasiūlyta 
numatyti papildomas lengvatas 
produkciją eksportuojančioms 
įmonėms, jei lito ir dolerio kur
sas išliks toks pat. „Jei to 
vyriausybė nedarys, tai dėl in
fliacijos mūsų eksportas taps 

nuostolingas", sakė „Šatrijos" 
generalinis direktorius Jonas 
Stravinskas. 

Dėl pastovaus lito kurso bei 
infliacijos pasekmių baiminosi 
ir kitų įmonių vadovai. Jie siūlė 
asociacijos ekonomistų grupei 
suskaičiuoti galimus nuostolius. 

Asociacija į vyriausybės prog
ramą pasiūlė įrašyti nuostatą, 
kad PVM įvežamiems naujiems 
įrengimams bei technologijai 
nebus taikomas, taip pat suda
ryti sąlygas steigtis užsienio 
bankams. Pirmieji užsienio ban
kai šalyje, LPIA prezidento Jo
no Karčiausko nuomone, turi 
būti įsteigti jau šiais metais. 

Į siūlymų paketą įrašyta, kad 
delspinigių normą vyriausybės 
apskaičiuotų pagal infliacijos 
lygį. Be to, griežtai reikalauja
ma, kad nė vieno dokumento vy-, 
riausybė nepriimtų „atgaline 
Hntn" 

(AGEP, 03.13) 

STATYBOS KOMBINATĄ 
ĮSIGIJO NORVEGAI 

Nuostolingai dirbusį Alytaus 
Namų statybos kombinatą nusi
pirko Norvegijos firma „Balti-
eum Invest AS". Naujojoje 
Lietuvos ir Norvegijos įmonėje 
.Alytaus namai" 80 proc. akcijų 
turi užsieniečiai. Įmonėje gami
namos durys, grindų lentos, ga
ražų vartai, trijų stiklų langai, 
kelių tipų surenkami namai ir 
vasarnamiai. Netrukus bend
roje įmonėje bus pradėti gamin
ti klijuotos medienos gaminiai 
ir tik į pastato išorę atsi
darantys langai. Tai viena bend
rovės plėtojimo programos da
lių, kuriai užsienio partneriai 
ketina skirti apie 2 mln. dolerių. 

Alytaus Namų statybos kom
binate serijinė namų gamyba 
žlugo prieš kelerius metus. 
Bendrovėje liko 227 darbuotojai, 
iš kurių tik du trečdaliai nuolat 
turi darbo. Kitiems mokama už 
prastovas. Tikimasi, kad naujie
ji įmonės savininkai supranta, 
kad įmonė didelio pelno greitai 
negali duoti. Nuo vasaros vidu
rio tikimasi pradėti dirbti be 
nuostolių. Šiuo metu bendrovės 
skolos sudaro daugiau kaip 
250,000 dolerių. 

(LR, 03.07) 

DERYBOS DĖL „VIA 
BALTICA" FINANSAVIMO 

Vilniuje kovo 4 d. įvyko 
Lietuvos ir Europos investicijų 
banko derybos dėl automagis
tralės „Via Baltica" finan
savimo ir dėl signalizacijos 

įrengimo geležinkelyje projekto. 
Šis susitikimas tai tolesnis 

žingsnis po Stokholmo susitiki
mo sausio pabaigoje, kur visam 
tūkstančio kilometrų ilgio greit
keliui „Via Baltica" buvo nutar
ta skirti 180 mln. dolerių. 

Projektą, be Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Lenkijos, Suomijos 
vyriausybių, rems Europos Ko
misija, Pasaulio bankas, Euro
pos investicijų, Europos rekon
strukcijos ir plėtros bei Šiaurės 
investicijų bankai. 

Iš bendros 180 mln. dolerių su
mos Lietuvai bus skirta 48 mln. 
d 0 l e r i u - („Diena", 03.05) 

M I S C E L L A N E O U S 

• Į T I K T U O S 
ĮvSDSMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos minta leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbo greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 S 4 3 1 * 
KLAUDIJUS 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL E S T A T E 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEFOCM !̂ 
^ ^ 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

^ 

REALMART U, Inc. 
8602 S. Putoki Rd. 
Chicago, IL 60628 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuos* Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu».312-MM100 
Fa*. 312-886-3887 

Pagar 312-30*0307 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208V, W«st 9Sth Street 

Tat (708) 424-8654 
(312)581-8664 

OLStCKtCO^MC. 
ntlStttiStmt 
lmt.lKi.ftOI 

j K s coHsmocnoM 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, ali* 
miniaus ir kf. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tei. mmmmm. 

kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei M 
namų vidaus ir išores remonto darbai: 

J I 2-787-11» 

IMU STONUS 
Ratas Sto. 701257.7100 

g j g h P Į tes. 708.969.3732 

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimai 
•MLSkorr**uteriujrFWpaga»e 
• Nuosavybių įkainavimas veNui 
«Perkame ir parduodama namus 
• Apartmentus ir Jame 
• Pensininkams nuolaida 

NAUJAS amKINYS LEMONTCI 
(Arti Lemonto Lietuvių centro) 

21 W. Wen* t*. , Lamom 
„Open House" - atidaryta apžiūrėjimui 
sį sekmadieni, kevo 24 4., 1-4 v-a-p. 
Soaring staircaae to loft overtooks for
mai living/dining rms. Huge sunken 
fam. rm. w/tireplace. Master suite 
Wcathedral ceiftngs. wa»wn ctoeat. batrt 
& separate shower, 3 bdrms. den. 2'A 
battis. tull bsmt. 3 car garage. skylites, 
airy multi-ieve! deck. oversized lot 
w/panoramic view* $291.000. 

Atvažiuokite! Apžiūrėkite! 
Informacijai kreipkitės į: 

BtARUA STOMHCAS 
708-232-2817 

KMKCIK K A I T O * 
7922S.PMbaUldl 

43*5 S. Aida* A*c 

DANUTĖMAYER 
284-1900 

Jm norus perrjuoii ar pina neima]. 
Jipro-

PStamaus. įkaJnavimat veltui. 

kCCSMT RSALTY, MtCT 
5288 Weet 961h Strett ! • • 

Oafc L*»n. Hftl*s 80*63* 

VALdMC 
KILIMUS, BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-51 SS 

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

OeTRCA ATSTOVYBĖ 
234S W . SSOi Street 
T a i . : 312-77S-14SS . 

r inkes kalnas? Reikia greitos 
informacijos ir profesionalaus patar
navimo? Skambinkite Vidui: tel. 
312-SS1-SS00 arba 
312-S1S-+14*. 

HELP VVANTED 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių oir-
ikime ir pardavime!,? Yffieste Į f 
[priemiesčiuose. . 

F O R R E N T 

• v 

VVAGNER 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Viri 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRiTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
SSIOPi. PiiIaaM Bd. 
Ta*. (S12) SS1-4111 

prižiūrėti 10 
. berniuką kasdieną nuo 7 v.r. iki 

6 v.v. Reikia siek tiek artojų kalbos. 
Skambinti: 70S-442-447S, Rrverside 
Klaust Loretos aras Peny. Kalbėt 
angliškai. 

FOftNftNT 
Isnuomejamas a a s l i a e a i a s ' 4 
k a s * . 1 mieg. butas 67 4- Kedzie 
apyi. $355 į men. • ..sseurity". Tel. 
312-77S-0410. 

HAWAII — nuoataM salai No
rintiems tuo įsitikinti, siūlome 
apsistoti „Hale Gediminas", kur 
jūsų laukia „lova ir pusryčiai". 
Informacijai skambinti tel. 
SOS-32S-S1S*. 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, konv 
panijonems ir namų ruošos dar
bininkams. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

T 

Tat. •11-7J8-78B0 

FORBENT 
Oak Lawn, IL, large ap£ 

Available May ist. 
CaS 70S-423-1347 

Gražus 3 kemb. butukas su 
baldais. $10 į dieną. • 

Tai. 312-471 -0311 

FOft R INT 
2 rooms, fumished, heated, K. cook-
ing. For a sentor 

Tel. 312-247-S30S 

9 3 S » 9 S * t t a « 9 : e * * * 

Mūsų i laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel.: 1-708-368-1550 1-800-7004)664 
One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 

Chicago — Toronto — Montreal 

tm> 

RENATA'S DOMESTK 
FLACEMENT AGENCV 

Positions available runnies, house 
keepns for EnglUh sprakmg vvomen 

CJII: 312-28*>72»7 

i pigus butas apartm. 
name dviems viengungiams vyrams. 
Apžiūrėti 7 v . v . - • v.v. Adresas: t 70a 
S. Nottlnejtiasji, # 2 1 , 

ILS041S. 

va ju * J 
BALTIA EXPRESS CO LTD. , 

im» aaaaaĮaaaesai 
SIUNTINIAI SE MUTTO { UETUVA 

•SRJNTt*AI LAIVU PER 4M0D*ENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
• MeSMETftNU MAISTO PR00UKTU StUNTNYS U2 $3S00 PER 14 DIENU; 
•MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI: 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAVIMAS; 

rfMTATVKm SSJNTtjaU* JUMS PATOGIU ADRESU: 

COLTO SAITU 
SM7SPULASK 1-SOO-SPARNAl 

l-*0O-772-7t24 
4*aTMOMASonrvt 

samiNv n.s. anos 
TunSK ATSTOVUS LOS ANOSLIS St OMANO KAPOS 

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
dieni vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998 

F O R SALE 

MISCELLANEOUS 

INCOMiTAJC 
SERVICE 

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

P R A N A 8 O . M E I L Ė , C P A 
4S31 W. SKh S t , 

Oa*Lawn,K. 
SekmadkamatS Pasaulio 

Liet. Centre, Lsmont 
Tel.: rastine 701-424-4425 

namai 70S-63S-5347 

esvSaweaa*ss 
įvairūs arto audiniai, gintaro karelai, 
rožarteiai, gintariniai asssSaįat, Aušros 
Vartų Marija ir inkrustuoti paveikslai. Pri
statoma arba pasiunčiama. 

US. Savings Bonds 
MakeGreatGiffe. 

A putrflc jcrvfc* et ttm 

http://lmt.lKi.ftOI


* * p 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

NELAIMĖS, NUOSTOLIAI IR 
DRAUDIMAS 

Amerikoje visi turime 'vairius 
draudimus: sveikatos, automo
bilio, namų, turto ir t.t. Gyve
nimas be draudimo yra neįsi
vaizduojamas, nebent žmonės 
nieko neturi ir gyvena iš val
džios pašalpos. Bet ar visi 
žinome, ką turime daryti, jei 
atsitinka nelaimė: kaip atsiimti 
tuos draudimo pažadėtus pini
gus, pataisymus ir tur to graži
nimą? Atminkite, kad niekas 
nieko jums neduos už veltui, ir, 
jei galės, tai jums duos mažiau, 
negu turėtumėte gauti, ar jums 
pažadėta. Čia vienas pavyzdys: 
kai gaisras sunaikino vieno Los 
Angeles teisėjo n a m u s , jo 
apdraudos bendrovė pasiūlė 
116,000 dol., kad apsimokėtų 
remontus. Tas teisėjas sakė, kad 
tai nepakankama suma. Kai per 
eile mėnesiu, nusivylęs teisėjas 
nepasiekė susitarimo, jis nuta
rė paduoti savo apdraudos bend
rovę į teismą, kadangi ji nerodė 
geros valios derėtis, vis delsė ir 
darė nepakankamus bei nepri
imtinus pasiūlymus. Teisme, 
prisiekusieji (jury) sutiko su 
teisėjo skundu ir jam skyrė be
veik 1,4 milijonų doleriu nuo
stoliams apmokėti. 

Apdraudos ekspertai ir advo
katai , kurie dalyvauja tokiuose 
teismuose, sako, kad toks geros 
valios t rūkumas yra nuolatinė 
apraiška. O apdraudos bendro
vės tvirtina, kad toks kalti
nimas yra nesąmonė. Draudimų 
ekspertai sako, kad nepriim
t inai žemas pasiūlymas iš ap 
rjTjŲĘtofl bendrovės užmokėti 
nuostolius („low balling") yra 
priežastis, dėl kurios daugiausia 
susilaukiama skundų valstijos 
apdraudos įstaigose. 

Bob Hunter, apdraudos direk
torius The Consumer Federa-
tion of America ir buvęs apdrau
dos komisionierius Texas vals
tijoje, teigia, kad vienos apdrau
dos bendrovės yra blogesnės už 

kitas. Tai yra bendra kor
poracinės filosofijos kryptis Ina 
DeLong, prezidentė United Po 
licy Holders (grupė kuri rūpina 
si klientų reikalais) ir buvusi 
State Farm „adjuster"'. tvirtina, 
kad apdraudos bendrovės ska
tina savo vertintojus (adjustersi 
siūlyti klientams mažiau. Jie 
tai daro, neišmokydami jų, kaip 
įvertinti nuostolius ir nusta
tydami kvotas, kurias „adjus-
ters" turi išpildyti. Yra sakoma, 
jei esi „adjuster", turi stengtis 
palaikyti kaip galint mažesnius 
nuostolius. Žemesni draudimo 
bendrovės pasiūlymai (low ball
ing) yra taisyklė, o ne išimtis. 
Beveik kiekviena bendrovė taip 
daro ir tai dažniausiai joms pa
vyksta. 

Tuo tarpu draudimo bendro
vės su tokiu tvirtinimu nesu
tinka. State Farm sako, kad jos 
„adjusters" turi praeiti 3 pako
pų pagrindinį apmokymą. Yra 
labai klaidinga taip galvoti, kad 
jie daro žemus pasiūlymus ir 
kad jiems tai pavyksta. Kartais 
yra ginčų dėl faktų, bet jie 
paprastai, tuojau pradeda rašyti 
čekius. 

USAA draudimo atstovas irgi 
sako, kad jie nedaro žemų pa
siūlų, nes tai yra prieš jų bend
rovės nuostatus, prieš visus 
principus, kaip jie tvarko savo 
verslą. 

Dalis apdraudų bendrovių 
darbo yra smulkiai išnagrinėti 
prašymus dėl nuostolių apmo
kėjimo, kovoti su apgaulingais 
prašymais, kurie, kaip jie sako, 
vis labiau auga. The Coalition 
Against Insurance Fraud (gru
pė, kuri tiria apdraudos suk
tybes), sako, kad 10% visų 
prašymų apdraudos bendro
vėms yra neteisingi. Dėl tos 
priežasties jos yra atsargios, bet 
atsargūs turėtų būti ir jų klien
tai. Jie turėtų patikrinti ap-
draudėjų nuostolių įvertinimą, 

l> atlanta 
IMPORT-EXPORT, INC. 
2719 West 71st Street, Chicuge. 1L 60629 

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

Rusiją, Ukrainą Ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baldus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarfzuojame dokumentus, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus 

Dirbame, lirmad - nenktad 9-5 / Šestad -°-2 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Skilo patarnavimą: pristatyti Jūsų artimiesiems maisto siun
tinius sudarytus Lietuvoje. 

ŠVENTINIS SIUNTINYS #5 
Dešra, rūkyta 1 kg.; miltai 4 kg.; cukrus 4 kg., aliejus, augi. 
2 R; žemiau išvardinti produktai gramais: 
Sūris, Rokiškio 500;kond. pienas su cukrum 400; margarinas 
Rama 400; šokolado kremas 400; kava, malta Fotgers 360; 
kava pupelių, Eduse 250; majonezas 200; vištienos sult. 240; 
medus 500; silkė, marin. 360; šprotai aliej. 4 dėž. 640; riešu
tai skard., sūdyti 400; žirneliai, žali konsev. 650. 

Kainos su pristatymu S73.00 USD 
TAS* PAT Ut $10.00 USD prie pagrindinių siuntinių galime 
pristatyti: 

A. Cukrus 11 kg. B. Kavos pupelių, Eduse 1 kg. C. Alie
jus, augi. 6 Itn. D. Šprotai aliejuj, 14 dež. 2.240 kg. 

Pinigų pristatymas į Lietuvą — 4<H> • pristatymas $12.00 
Dsi pilno sąrašo ar daugiau informacijos rašykite arba skam-

Cfoek, Ont., L M SAS, Canaea, tel. t$ f 04$ nu. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. kovo mėn. 23 d. 

,.Lietuvos Vaikų vilties" gydomi vaikučiai ir jais besirūpinantys savanoriai kalėdiniame pobū 
vyje, kuri suruošė Jim ir Gražina iji yra LVV komiteto pirmininkė) Liautaud savo namuose. Iš 
kaires: Aušra Petry, LVV reikalų vedėja; Albinas HofTmanas. Paulius Steponavičius, Justinas 
Milkevičius, Regimantas Nemkevičius'priekyjei. Gražina Liautaud, Agnė Širvytė (priekyje), Rūta 
Burbaitė, Gintarė Siutilaitė ir Marija Kriaučiūnienė. 

jei mano, kad apdraudos bend
rovės pasiūla y ra nepakan
kama, ir daryti gerus užrašus 
apie jų pokalbius su apdraudėju. 
Jei nepavyksta patenkinamai 
susiderėti, kre ipki tės į advoka
tą. 

Net ir tos apdraudos bend
rovės, kurios gauna gerus įver
t inimus iš klientų, turi nesuta
rimų su kai kur ia i s klientais. 
USAA draudimo bendrovė ver
tinama, kaip viena iš geriausių, 
bet, to nepaisant , Los Angeles 
teisėjas ginčijosi su ja kelis 
mėnesius dėl nuostolių paden
gimo. Iš to gal ima pasimokyti, 
kaip derėtis su apdraudos bend 

DAR APIE TELEFONUS 
Žmogus grįžti namo ir galvoji 

ramiai , šeimoje praleisti va
karą, savaitgalį. Tačiau sus
kamba telefono skambutis ir 
gražiai , maloniai kalbančiu 
balsu žmogus siūlo jiems pirkti tą 
ar kitą daiktą, pataisyti jūsų, 
jau ir ta ip gražiai sutvarkytą, 
namą, pasėti naują žolę kieme, 
patikrinti šildymo sistemą; siūlo 
pigias atostogas egzotiškame 
krašte ir t.t. Ir viskas už pačią 
žemiausią kainą, galima sakyti, 
galbūt nemokamai! Telefonas 
yra labai reikalingas šių dienų 
gyvenime ir mes nei vienas tik
riausiai be telefono nemokėtu
mėme apsieiti. Tačiau įvairūs 
vaizbūnai, žmonės, kurie nori 
jums parduoti a r iš jūsų pasi
pelnyti, irgi naudojasi tuo pato
gumu — telefonu. Ir kaip tik tuo 
metu, ka i jūs norite pailsėti, jie 
bando įsiūlyti savo prekes arba 
patarnavimus, arba tiesiog jus 
apgauti ir sutrukdyti jūsų ramų 
poilsį namie. Tokie vertelgos 
labai lengvai apgauna tikinčius 
į jų pasiūlas. J i e taip moka 
žmogui įkalbėti tai , ko jam ne
reikia, ir dažniausiai aukštesne 
kaina, kaip krautuvėje. „The 
Federal Trade Commission" 
įvedė naują taisyklę kovai prieš 
tokius neprašomus telefonų pa 
skambinimus, vadinamus „tele-
marke te r s" — jie negali jums 
skambinti anksčiau, kaip 8 vai. 
ryte ir po 9 vai. vakare. Jie taip 
pat negali jums skambinti,;jei 
jūs prašėte jų to nedaryti. Ta 
taisyklė, įsigaliojusi nuo 1^95 
metų gruodžio 31 dienos, apima 
visus klaidinančius ir išnau
dojančius, nepageidaujamus 
skambinimus. Naudotojai — 
„consumers". jeigu jie buvo 
apgauti telefoniniais paskam-
binimais, prašomi pranešti apie 
tai „The National Fraud Infor 
mat ion C e n t e r " tel. 1-800-
876-7060. Taip pat apie „tele 
marke t ing" apgavystes galite, 
ir reikėtų, pranešti The Federal 
Trade Commission, Room 1105, 
Washington. D.C. 2058O. Tuo 
adresu kreipiantis, galite gau
ti informaciją apie šią naują 
„telemarket ing" taisyklę. Nesi
duokite suviliojami ir išnaudo
jami įvairių vertelgų, kurie, 
naudodamiesi jūsų laisvalaikiu, 
telefonu bando jus apgauti. 

rovė ir kaip ši gali pakeisti savo 
nuostolių įvertinimus, jei sutei
kiama tiksli informacija. 

Kai 8,000 kvadratinių pėdų 
namas Los Angeles buvo 1990 
metais gaisro sugadintas, pagal 
to teisėjo, — nukentėjusio pra
šytojo, advokaą, USAA drau
dimo bendrovė, pradėjo pasiūlą 
nuo 116,000 dol., kad nukentė 
jęs teisėjas suremontuotų namą. 
Bet prašytojas tą pasiūlą atme
tė. Tarp kitų dalykų į 116,000 
dol. sumą buvo įskaityta ir 
pjaustytos Filipinų mahogani 
durys, vietoje kurių, jie siūlė 
pigią pušį. Taip pat kietmedžio 
grindys miegamajame turėjo 
būti pakeistos kilimu. Tada 
nukentėjęs prašytojas, pasikvie
tė savo įvertintoją apdraudai 
pateikė 424,00/0 dol. sumą. Kai 
bendrove nuodugniau peržiūrėjo 
specialius namo įrengimus, apie 
k u r i u o s anksč i au nieko 
nežinojo, pradėjo pastoviai 
d idint i nuostolių sumą. O 
nukentėjęs teisėjas pastoviai 
v i sus pa s iū lymus a tmetė . 
Maždaug 2 mėnesius po gaisro 
USAA pasiūlė 300.000 dol. Jis 
atmetė tą pasiūlymą ir pasisam
dė advokatą, kuris užvedė bylą 
p r ieš USAA. kad nerodo 
derybose geros valios, kaltino, 
kad bendrove nenori mokėti 
išlaidų už a t i t inkamus pa
taisymus nukentėjusio name, 
kaltino už delsimą. Po mėnesio 
nuo bylos pradžios bendrovė 
sutiko mokėti 424.000 dol. nu
kentėjusiam. 2. metus vėliau 
teisėjas laimėjo bylą. 

Advokatai pataria, kai ap
draudos bendrovės nenori mokė
ti už nuostolius, klientai turėtų 
būti budresni Taip pat patyrę 
advokatai sako. kad viena pro 
blema yra ta. kai klientas gal 
voja, kad įvertiritojas — „adjus
ter" jam padės Bet (vertintojas 
dirba apdraudos bendrovei. 
Žinokite, kad įvertintojai yra 
išmokyti rasti išeitį (paprastai 
palankią darbdaviui I ir klientai 
neturėtų priimti jų žodžius už 
tiesą. Pasiimkite savo apdraudą 
ir nuodugniai ją perskaitykite. 

Pora svarbiu patarimų per
k a n t a p d r a u d ą : 

1. Pirkite apdraudą iš bendro
vės, kuri turi gerus klientų at
siliepimus. Paskambinkite savo 
valstijos apdraudos depar 
tamentui ir paklauskite, kaip 
vertinama ta bendrovė, kiek 
prieš ją nusiskundimų. 

2. Perskaitykite savo apdrau 
dos dokumentus, kad žinotu 
mete, ką jie draudžia. Pvz., dau

guma pagrindinių namų ap
draudų nedraudžia nuo potvy
nio ir žemės drebėjimo. 

3. Laikykite stambių pirkinių 
sąskaitas, pvz., brangenybių, 
meno kūrinių, brangių kilimų, 
kad lengvai galėtumėte įrodyti 
tų daiktų vertę, jei turėtumėte 
prašyti iš apdraudos mokėjimų 
už nuostolius. 

P r a š a n t iš apd raudos mo
kėjimų už nuostolius 

1. Smulkia i užsirašykite 
viską apie savo prašymą ir už
sirašykite pašnekesius su ap
draudos agentu. 

2. Padarykite savo įkaina
vimą, bet, prieš pasirenkant 
įkainuotoją, patikrinkite jį. Kai 
kurie įkainuotojai turi privačias 
sutartis su apdraudų bendro
vėmis. Pasirinkite architektą ar 
kontraktorių. kad padarytų 
įkainavimą. 

3. Jei apdraudėjas pasiūlytų 
jums sumą, su kuria nesutinka
te, parašykite, kodėl jūs manote, 
kad reikia daugiau ir paprašy
kite atsakymo raštu. Susiriškite 
su savo valstijos apdraudos 
departamentu, jei negaunate 
laiku atsakymo iš savo apdrau-
dėjo. Turėkite paruošę savo 
užrašus ir korespondenciją. 

4. Niekada neiškeiskite jokių 
apdraudos bendrovės čekių, jei 
nesutariate dėl sumos. Jei iškel
site, apdraudą gali aiškinti, kad 
jūs sutikote su jų sprendimu. 

Negalima per daug kaltinti ir 
draudimo bendroves, kad jos yra 
labai atsargios su išmokėjimais. 
Jos gauna daug netikrų, „išpūs
tu" prašymų ir turi gerai tikrin
ti, kad atskirtų tikrus nuo suk
tų, tikrus įvertinimus nuo per
dėtų. Kaip ir visur, kur yra pini
gai, atsiranda ir sukti žmonės — 
vieni nori jus apgauti, kiti drau
dimo bendroves, todėl visiems 
reikia būti atsargiems. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" <Your money 
1996.2.2V 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasa i t ienė 

BUS SKATINAMI 
EKOLOGIŠKAI 

ŪKININKAUJANTYS 
Kėdainių rajono taryba įstei

gė ekologinio ūkininkavimo 
fondą. Už šio fondo lėšas bus 
skatinami tie ūkininkai ir sodų 
bendrijų nariai, kurie be trąšų 
bei pesticidų augins daržoves, 
kitas kultūras. Fondas taip pat 
rems mokslininkus, kurie teiks 
konsultacijas besidomintiems 
ekologiška žemdirbyste. 

Mielai 

A.tA. 
PLACIDAI BALSAITYTEI 

mirus, seseriai, poniai VALERIJAI ŠIMKIENEI, 
nuoširdi mano užuojauta 

Adelė Pabrėža 

A.tA. 
KAZYS AIŽINAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. kovo 19 d., sulaukęs 75 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Nuliūdę liko: žmona Irena Kazitenaite. duktė Danute, 

žentas Vytas Lukauskas, sūnus Rimantas Bužėnas, marti Vir
ginija; anūkai: Vida Gorski, Adriana Becerra, Santiago Lu 
kauskas, Janina Lukauskaitė, Aušra Buženaite: penki 
proanūkai. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams, 
kuopa #36, Panevėžiečių klubui ir Venecuelos Lietuvių klu
bui. 

Velionis buvo pašarvotas kovo 21 d. nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California A ve. 

Laidotuvės įvyko penktadienj, kovo 22 d Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto buvo atlydėtas į Švč. M Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 10 
vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių 
velionis buvo palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONUTĖ 

KEMEŽIENĖ 
BRADŪNAITĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai laikoma vyro glėbyje ir šeimos 
apsupta, amžinai sustojo plakusi širdis mūsų mylimos 
Žmonos, Mamytės ir Sesers, kurios netekome 1995 m. 
balandžio 9 d. Waterbury, CT. Ji buvo palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Jos krikščioniški meilė Dievui, šeimai ir artimui nieką 
da nebus užmiršta. Mes visi jaučiame didelę tuštumą jos ne
tekę, bet žinome, gailestingas Dievas suteikia jai Amžiną 
Ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos: šeštadienį, kovo 30 
d. 5 v.v. Švč. M. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčioje Čika
goje; antradienį, balandžio 9 d. Romoje; antradienį, balandžio 
9 d. 7:30 v.r. Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, VVaterbury, CT; 
šeštadienį, balandžio 13 d. Lietuvoje. Alvito parapijos 
bažnyčioje, kurioje velionė buvo pakrikštyta. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Onutę savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Jonas, sūnus Petras, duktė Ramutė 
Kazlauskienė su vyru Vidu, broliai su šeimomis, gimi
nes ir draugai. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai . 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermi tage 
ALL PHONES 

I -312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-70&-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

LEMONT 12401 S ARCHER AVF (4 DERBY RD ) 
EVERGREEN PARK 2929 VV S7 ST 

T1NLEY PARK 16600 S O AK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NATIONW!DE TOLL FREE (nemokamas) T-l. 1-800-994-76O0 

m į į 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PAVASARIS DRAUGO FONDE 

J e i g u ik i š io l n e b u v o t e 
a p s i s p r e n d ę dalyvauti „Drau
go" koncerte, įvykstančiame 
šiandien, t.y. kovo 23 d., 6:30 
vai. vak.. Jaunimo centro didžio
joje salėje, tai labai prašome 
konce r t e d a l y v a u t i . Savo 
apsilankymu pagerbsite šaunų 
„Gintaro" jaunimo ansamblį, 
atvykstantį at l ikt i programą 
net iš Toronto, o taip pat parem-
site „Draugą". Mūsų dienraščio 
draugai, bičiuliai ir apskritai 
lietuviškoji visuomenė visuomet 
mielai ir gausiai lankosi visuose 
„Draugo" renginiuose. Kvie
čiame nedaryti išimties ir šį šeš
tadienį. IKl" PASIMATYMO! 

J A V LB V a k a r ų a p y g a r d a 
ruošia metinį apylinkių valdy
bų, kontrolės komisijų, apylin
kių atstovų ir šios apygardos 
r inktų XIV LB Tarybos narių 
metinį suvažiavimą balandžio 
21d. . sekmadienį, t a rp 9 vai. r. 
ir 1 vai. popiet. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

Vyresn ių jų l i e tuv ių cen t re , 
„Seklyčioje" kovo 27 d., trečia
dienį, 2 vai. popiet, bus rodoma 
vaizdajuostė „Lietuviai televizi
joje", sukurta Arvydo Reneckio 
ir jo bendradarbių. Šią vaizda
juostę parūpino Regina Jau-
tokaitė, kad visi trečiadienio 
popie tės l a n k y t o j a i ga lė tų 
pamatyti ir pasidžiaugti lietu
viška televizijos programa. Kaip 
įprasta, bus ir bendri pietūs. Visi 
k v i e č i a m i , v is i l a u k i a m i . 
Atvykite! 

P a t i k s l i n i m a s . Kovo 20 d., 
trečiadienio, „Draugo" laidos 
4-to psl. viršuje išspausdintos 
nuotraukos paraše išvardinant 
asmenis pasitaikė netikslumas. 
Nuotraukoje an t r a s asmuo iš 
kairės yra Juozas Šulaitis (ne 
Šilkaitis). Už korektūros klaidą 
atsiprašome. 

x A m e r i c a n L i t h u a n i a n R. 
Cath . #20 k u o p a , per S. Daulie-
nę, a ts iuntė $150.00 globojamo 
našlaičio metinį globos mokes
tį. Dėko jame! „ L i e t u v o s 
Našlaičių g l o b o s " komi te tas . 

(sk) 
x V y t a u t a s i r Emil i ja Kut-

ka i , švęsdami auksinį vedybų 
Jubiliejų paaukojo $500 Lietu
vos par t izanams grįžusiems iš 
Sibiro vergų stovyklų, kad bent 
kiek palengvintų jų gyvenimą 
tėvynėje. Lietuvos Partizanų 
globos fondo valdyba sveikina 
jubiliatus ir dėkoja už taip gau
sią auką, linkėdami Dievo palai
mos jų tolimesniame gyvenime. 

(sk) 
z V i e n u o l i k o s d i e n ų kelio

n ė aplankant gražiausius mies
tus Europoje — Pragą, Buda
peštą, Vieną i r Salzburgą, ge
gužės 25 - b i r že l io 4 d. Dėl in
formacijos prašome skambinti 
Amer ican Trave l Service 708-
422-3000 arba 800-422-3190. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pnlaski Rd., Oikago, IL 60629 
(h bl į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4900 
14325 S. B>U Rd., Lockport, It 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzfe Avenų* 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeStad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

453* W 63th Stnet 
Chicago, IL 60*29 

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

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

K o n c e r t ą „Sep tyn i Kris
t a u s žodžia i" nuo kryžiaus, — 
žinomąją ir tradicinę Gavėnios 
pabaigos Dubois kantatą, ruošia 
Sacred Chorai šeštadienį, kovo 
30 d., 7:30 vai. vak., barokinėje 
Divine Word koplyčioje, Techny, 
IL, Waukegan Rd., tuoj į šiaurę 
už Willow Rd. Chorą, kuriame 
gieda 100 asmenų, sudaro šiau
rės vakarų priemiesčių žmonės, 
jo dirigentas ir vargonininkas 
y ra p i a n i s t a s Kimberly 
Schmidt, pažįstamas savo vir
tuozišku skambinimu ir lietu
viams. Solo partiją atliks ir 
Genovaitė Mečytė-Giedraitienė. 
Kviečiama lietuvių visuomenė 
susidomėti šiuo koncertu ir 
jame dalyvauti. 

A l d o n a Pa luka i t i enė , Mar-
ąuette Parko LB apylinkės pir
mininkė, koordinuoja žiūrovų 
autobusus į X Lietuvių tautinių 
šokių šventę, kuri vyks liepos 6 
d., Rosemont Horizon stadione, 
ir į susipažinimo vakarą, kuris 
bus penktadienį, liepos 5 d., 8 
vai. vak., Navy Pier patalpose. 
Numatoma, kad autobusai į 
šiuos renginius važiuos iš Oak 
Lawn, Lemonto, Cicero ir Mar-
ąuette Parko. Vietas autobu
suose reikia užsisakyti, iš anks
to skambinant A. Palukaitienei 
šiuo telefonu; (312) 471-0811. 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
Marquette Parke ruošiamo religinio 
koncerto plakatas. Koncertas vyks 
Verbų sekmadieni, kovo 31 d., 2 vai. 
p.p., bažnyčioje. Dalyvaus parapijos 
choras, solistai, instrumentalistai. 
Visuomenė maloniai kviečiama. 

x „Atvi ro žodžio forumas" 
bus penktadieni, kovo 29 d., 
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių cent
ro Bočių menėje. įėjimas iš apa
tinės mašinų aikštelės. Kalbės 
Liudas Šlenys („Mėsos produk
tų gamyba Lietuvoje"), Leonas 
Maskaliūnas („Cementinių blo
kų gamyba Lietuvoje") ir 
Stanley Balzekas („Verslo gali
mybės ir automobilių parda
vimas Lietuvoje"). I įdomią 
vakaronę visus kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos bū
relis. 

x I š F lo r idos i r iš Lietuvos 
mes l i n k i m e jums geros 
nuotaikos! Ansamblis „Gin
ta ras" — penkt. ir šeštd. nuo 10 
vai. vakaro, o sekmd. nuo4 vai. 
p.p. „Club G i n t a r a s " 2648 W. 
89 St., Ch icago . 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti , A. & L. In
surance Agency, 9438 S. Ked-
zie A ve., Evergreen Pk., IL 
80906-2335. Tel. 708-422-34M. 

(sk) 

x AMBER AUTO 8ALES, 
INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje j au 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas 
mėnesi išaiunčisma po 20-30 au
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti masinas i 
Lietuvą (Klaipėdą). Padedame 
nupirkti naudotus automobilius 
varžytinėse-biržose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana
doje. Amber Auto Sales, I n e , 
7191 E. Davison, DetroR, MI 
49312, tel. 313-395-0201, fax 
31948543914. 

(sk) 

Atsisveikinus su žiemos laiko
tarpiu kovo 20 dieną, belieka 
džiaugtis kopiančia pavasario 
saulute ir „kopiančiu" pa
vasario vajumi Draugo fonde. 

Su žiemos šalčiais Čikagoje 
pasiekus pusę milijono Draugo 
fonde, investavimams nešant 
gražų prieauglį, pusiaukelėje 
sustoti negalime. Efektyvi fi
nansinė parama „Draugo" dien
raščio sėkmingam tolimesniam 
leidimui reikalauja sutelkti 
milijoninį Draugo fondo kapi
talą. Jo prieauglio metinė 
parama „Draugo" leidimui už
tikrins tolimesnę dienraščio eg
zistenciją. 

Jau nemažai „Draugo" skai
tytojų bei fondo narių didesniais 
ar nedideliais čekiais atsiliepė 
į Draugo fondo pavasario vajaus 
laiškus. Už tai fondas jiems nuo
širdžiai dėkoja. Kaip sugrįžtan
čių pavasario paukščių, dar 
neatsiliepusių „Draugo" skaity
tojų, fondo garbės narių, narių 
ir rėmėjų laukia pavasario va
jus Draugo fonde. Pusiaukelėje 
sustoti negalime. Draugo fondui 
reikalinga visų parama. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,000 dolerių: 
N.N., pavardės prašė neskelb

ti , iš viso 3,650 dol., garbės 
nariai, IL. 

Su 200 dolerių: 
Rūta Dudzik, iš viso 600 dol., 

Rockford, IL; Ona Ramienė, iš 
viso 600 dol., Hickory Hills, IL; 
Petras Grina, iš viso 1,000 dol., 
garbės n a r y s , Neschanic Sta-
tion, NJ; Regina ir Vytautas 
Vai, iš viso 400 dol., Oak Brook, 
IL 60521; Stasė Jakubonienė, 
Chicago, IL; Filomena Černius 
(150 dol.), iš viso 900 dol., 
Chicago, IL; dr. Alina ir Van-
delinas Domanskiai, iš viso 600 
dol., Palos Park, IL. 

Su 100 dolerių: 
Česlovas Masaitis, iš viso 

1,200 dol., g a r b ė s n a r y s , 
Thompson, CT; Helen Schanel, 
iš viso 1,100 dol., ga rbės narė , 
Wood Dale, IL; Agota ir Pranas 
Gudaitis, iš viso 600 dol., Lock
port, IL; Matilda Kurapka, iš 
viso 300 dol., Putnam, CT; Emi
lija Gaškienė, iš viso 400 dol., 
4334 S. Christiana, Chicago, IL; 
Emilija Gaškienė, iš viso 200 
dol., 5154 S. California, Chica
go, IL; Julius Veblaitis, iš viso 
300 dol., Union, NJ; Juozas 
Končius, iš viso 400 dol., Le-
mont, IL; JAV LB Palm Beach 
apylinkė, iš viso 300 dol., Flo
rida; Kazys Kielius, iš viso 150 
dol., Chicago, IL; Adelė Sakalas, 
Oak Lawn, IL; Leokadija Pač-
kauskas, iš viso 600 dol., Union 
Pier, MI; Birutė ir Juozas Brie
dis, iš viso 400 dol., Chicago, IL; 
Jonas Kučinskas, iš viso 750 
dol., Miami Beach, FL; Teofilė 
Mišauskienė, Union Pier, MI; 
Ona Mažionytė, iš viso 1,125 
dol., garbės narė , Chicago, IL. 

x Travel Centre , Ltd. siū
lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 847-
8284773. 

(sk) 
x „Piko valanda" pirmau

janti išeivijoje radijo 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 1:46 • . 
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais 
klausimais, iškaitant komer
ciniu! skelbimus bei mirties 
pranešimus, kreipkitės adresu: 
LITHUANIAN NEW8 KA
IMO, PO Box 1191, Oak Park, 
IL 89304 arba rod . tel. 709-

Su 50 dolerių: 
Antanas Kvedaras, iš viso 400 

dol., Savannah, GA; Albinas ir 
Sofija Slivinskai, iš viso 150 
dol., Burbank, IL; Emilija Mika
lonis, Los Angeles, CA; V. Juod-
gudis, Mt. Prospect, IL; Romas 
Pūkštys — Transpak, iš viso 250 
dol., Chicago, IL; Augusta 
Šaulytė, San Francisco, CA; 
Juozas Arlauskas, iš viso 250 
dol., New Britain, CT; Antanas 
Mažiulis, iš viso 400 dol., Bos
ton, MA; Gražina Mikėnas, iš 
viso;' 130 dol., Woodridge, IL; 
Juozas Pažemėnas, iš viso 300 
dol., Queens Village, N.Y.,; 
Irena Truškūnienė, Glendora, 
CA; Joana ir Vytautas Dailidės, 
iš viso 400 dol., Crete, IL; Anis 
ir Aldona Grinįai, Lockport, IL; 
ALTos Indiana skyrius, iš viso 
100 dol., Merillville, IN. 

Su 25 doleriais: 
Ona ir Bronius Balčiūnai, iš 

viso 225 dol., Manahawkin, 
N.J.; Elena Barnet, New York, 
N.Y.; John Kuncas, iš viso 50 
dol., Export. PA; Vytautas 
Matulionis, iš viso 80 dol., 
Cleveland Hts, OH; Maria ir 
Vidmantas Raišys, iš viso 125 
dol., Mercer Island, WA; Kostas 
Stankus, iš viso 253 dol., Lock
port, IL; Česlovas ir Laima Ki
liuliai, Lexington, MA; Marija 
Noreikienė, iš viso 150 dol., Put
nam, CT; LSS Skaučių Seserija, 
iš viso 100 dol., Worcester, MA. 

Su 20-10 dolerių: 
Antanas Sereika, iš viso 40 

dol., Chicago. IL; Algimantas 
Uogintas, iš viso 55 dol., Water-
bury, CT; Helen Carter, iš viso 
45 dol., Chicago, IL; Bronė Viš-
niauskas, iš viso 40 dol., Gard-
ner, MA; Vincas Saras, Los An
geles, CA; Alvydas Donauskas, 
Metairie, LA; Irena Sienas, 
Darien, IL; Jonas Baužys, Sun-
ny Hill, FL. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Fondo iždininkas 

Vlado Putvio-Putvinskio Šaulių sąjungos rengtame Čikagoje kovo 3 d., Šventes prelegentas Algis 
Regis 'kairejei, Šaulių žvaigždes ordmu apdovanoti — dr. Leonas Kriaučeliūnas, Danute Bin 
dokiene; ordinus į teikę I- S S I vadas Mykolas Abarius. «, . _ 

J Nuotr. Zigmo Degučio 

(•k) 

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

(sk) 
x Hart fordo lietuviai skau

tai globoja našlaiti Lietuvoje. 
Per V. K. Nenortą atsiuntė 
$150.00 našlaičio metini globos 
mokesti. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas. 

(sk) 

x J u o z a s Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
t ax" reikalais ir įsigyjant 
va i r av imo teises. Casa Blan-
ca R.E., 8529 S. Kedrie, Chi
cago, IL, tel. 709403-7334, ar
ba 312-778-2233. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos i amerikie-
tiškąją N T S C i r atvirkščiai, 
kreipkitės i LMTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave„ Chicago, 
IL 80909. TeL 312927-9091. 
Sav. P e t r a s Bernotas. 

(sk) 
x J a u laikas tvarkyti mo

kesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas , kaip ir visada per 
ilgą eile metų, pasiruošęs jums 
patarnauti . Šeštadieniais bus 
ištaigoje 4536 W. 63rd St., Chi
cago, prieš „Draugo" pastatą. 
Dėl susitarimo, prašau skam
binti 312 284-0100. Reikalui 
esant, su malonumu atvyks į 
namus. Algis A. Luneckas, 
Accountant. (ak) 

x Bal tk Monumentą, Inc.,. 
2621W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2992. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Kaip ir k iekvieno mėne
s io p a s k u t i n i sekmadienį , 
k o v o 31 d. Balt ia Ex press at
stovas priiminės siuntinius į 
Lietuvą Lemonto lietuvių cent
re nuo 9 vai. ryto. Daugiau 
sužinosite paskambinę nemo
kamu tel . 1-800-SPARNAI ar 
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x J ū r a t ė ir Pe te r F i scher 
per „Saulute", Lietuvos vaikų 
globos būrelį metams paėmė 
remti labai sunkiose sąlygose 
senelės auginamą našlaite. Per 
„Saulute", metų paramą kon
krečiam vaikučiui yra $20.00 
per mėnesį, sumokant už visus 
metus iš karto ar dalimis. Labai 
ačiū, „Saulutė", 419 Weidner , 
Buffalo Grove, IL 60089. 

(sk) 

x Graž ina O. Herzog, Rol-
ling Hills Estates, CA atsiuntė 
$150.00 globojamo našlaičio me
tinį mokestį kitiems metams. 
Dėkojame! „ L i e t u v o s Naš
l a i č ių g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
80629. 

(sk) 

X A.a. Stasio Šunaičio atmi
nimui, Regina ir Rimas Griške-
liai paaukojo $50.00 „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir gausioms šeimoms 
Lietuvoje. „Saulutė" dėkoja už 
auką ir nuoširdžiai užjaučia a.a. 
Stasio Šimaičio artimuosius. 
Ačiū, „Saulutė", 419 Weidner 
Rd. , Buffalo Grove, IL. Tel. 
847-537-7949 a rba 847-
541-3702. 

(sk) 

x A.a. Magdelenos Tapu-
l ionienės dešimties metų mir
ties prisiminimui duktė Meilu
tė Kusak ir anūkas Paulius 
Kusak skyrė $240.00 „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos bū
reliui metams paremti našlaitę 
Šilutės rajone. „Saulutė" nuo
širdžiai dėkoja už auką ir pras
mingą a.a. mamytės prisimini
mą. 

(sk( 

x Greit parduodu vienos i r ' 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAZ REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 598-5959 ar
ba (709) 425-7161. 

(sk) 

x J e i reikia Įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. 
1-709-2464241. Aš padedu 
pensininkams. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

mink lą , a p l a n k y k i t e St. 
Casimir Memoriale, 3914 W. 
l l l t h S t Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydi ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 

(sk) 

ĮSPŪDINGAS VLADO PUTVIO 
PUTVINSKIO PAMINĖJIMAS 

Lietuvos Šaulių sąjungos dali
niai išeivijoje — JAV-se, Kana
doje ir Australijoje, jau daugiau 
kaip keturiasdešimt metų savo 
sėkmingos šauliškosios patrio
tinės veiklos pasireiškimuose, 
kasmet prisimena ir su didžia 
pagarba mini sąjungos įkūrėjo 
Vlado Putvio-Putvinskio metinę 
sukaktį, kurią š.m. kovo 3 d., 
Čikagoje, Šaulių namuose, su
rengė ir sėkmingai pravedė 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės vadovybė. Nepaisant, kad 
tą dieną Jaunimo centro patal
pose vyko tradicinė, skautų ren
giama, sutraukianti daug daly
vių, Kaziuko mugė, Vlado Put
vio-Putvinskio paminėjime Šau
lių namų erdvi salė buvo 
užpildyta. Minėjime, gausiai 
dalyvaujant ramovenams, šau
liams bei šauliškosios veiklos 
rėmėjams ir svečiams, pras
mingą programą pravedė, rink
tinės vado pareigas einantis, K. 
Šidlauskas. 

Minėjimą pradedant, šauliui 
J. Gurevičiui komanduojant, į 
salę buvo įneštos JAV, Lietuvos, 
Karių veteranų sąjungos „Ra
movė", Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės, Čikagos rajono jūrų 
šaulių „Nemuno" rinktinės — 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopų vėliavos. Pa
giedotas Lietuvos h imnas . 
Rinktinės kapelionas kun. Ki-
reilis sukalbėjo invokacinę 
maldą. Pr is ta tyt i minėjime 
dalyvaujantieji garbės svečiai: 
iš Detroito atvykęs LŠSI vadas 
M. Abarius, Tautinės sąjungos 
pirmininkas dr. L. Kriauče
liūnas ir Irena Kriaučeliūnienė, 
dienraščio „Draugas" vyr. 
redaktorė D. Bindokienė, iš Lie
tuvos atvykęs Kauno Veterina
rijos akademijos rektorius dr. 
prof. V. Bizokas, LKVS „Ramo
vė'" centro valdybos ir Šaulių 
Žvaigždės ordino Tarybos pirmi
ninkas E. Vengianskas, dienos 
prelegentas — Mažosios Lietu
vos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas A. Regis, kun. F. 
Kireilis ir LŠSI Centro valdybos 
vado pavaduotojas — LKVS 
„Ramovė" Čikagos skyriaus 
pirmininkas J. Mikulis, kurie 
vėliau pakviesti, šio minėjimo 
proga tarė sveikinimo ir lin
kėjimų žodį. 

x TRANSPAK praneša: 
„1926 m. Kaune įkurtas au
tomobilių klubas; 1993 m. vals
tybinių automobilių kelių ilgis 
sudarė 21,100 km; 1993 m. Lie
tuvoje būVo 910,700 telefono 
aparatų, prijungtų prie bendro 
tinklo. Pagrindinis prekybos su 
Lietuva partneris 1993 m. buvo 
Rusija". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos) Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS
PAK, 2638 W. 89 SU Chicago, 
I L tel. 312-436-7772. 

(sk) 

• Brang iaus i a s pasaulio 
pašto ženkliukas - 1856 m. 
Britų Gvianos 1 cento „magen-
ta" — buvo parduotas iš varžy
tinių už 850,000 dol. 

Skaityta įdomi, prasminga ir 
turininga A. Regio paskai ta 
apie LŠS-gos įkūrėją Vladą Put-
vį-Putvinskį, trumpai nusakant 
jo biografiją, padėtus šauliško 
šios ideologijos pagrindus, nuo 
pelnus Lietuvos Šaulių sąjungą 
organizuojant, šaulių pasišven 
timą ir pasireiškimus, s iekiant 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
partizaninėse kovose ir Šaulių 
sąjungos reikšmę dabartinėje 
Lietuvoje bei išeivijoje. Prele 
gento kalba su dideliu dėmesiu 
minėjime dalyvavusių buvo iš
klausyta ir gausiai plojimais 
palydėta. 

Po paskaitos r inktinės ka
pelionas kun. Kire i l i s pri
saikdino du šaulius-kandida-
tus R. Kubilių, H. Pleinį ir už 
nuopelnus, visuomeninėje bei 
šauliškoje veikloje besidar
buojant Lietuvos labui ir Saulių 
sąjungos gerovei, LŠSI vadas M. 
Abarius ir Šaulių Žvaigždės or
dino Tarybos pirmininkas E. 
Vengianskas, Vasario 16-sios 
dienos proga, apdovanotiems vi
suomenės veikėjams, šaul iams 
ir jūrų šauliams, asistuojant 
LŠSI Moterų vadei A. Kirvai-
t y t e i ir Vy tau to Didžiojo 
rinktinės vadei S. Ferro-Matule-
vičiūtei, įteikė LŠS-gos Garbės 
žymenis: Šaulių Ž v a i g ž d ė s 
o rd iną — dr. L. Kriaučeliūnui, 
redaktorei D. Bindokienei, mu
zikui F. Stroliai, š. V. Zabukie-
nei, š. K. Ramanauskui, j . š . V. 
Kulbokui ir j .š . A. Skopui. Šau 
lių Žvaigždės medal į - š. J . 
Šidlauskui, š. P. Jokubkai, š. F . 
Peleckienei ir š. A. Ramanaus
kienei. 

Garbės žymenų įteikimu, vė
liavų išnešimu ir visiems sugie
dojus posmelį „Lietuva brangi", 
buvo baigta minėjimo oficialio
ji dalis. Po programos minėjimo 
dalyviai buvo skaniai r inkt inės 
moterų pavaišinti ir smagiai , 
pakilioje nuotaikoje, kurį laiką 
pabendrauta. Beužkandžiau 
jant, S. Šidlauskienės ir A. Re
gio pastangomis, buvo ren
kamos piniginės aukos Lietuvos 
Saulių sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putv io-Putv insk io s ū n a u s 
80-mete žmoną, sugrįžusią iš 
tremties Sibire, vargingoje būk
lėje gyvenančią Vilniuje, finan
siniai paremti. Minėjime daly
vavę suaukojo 275 dol., kur ie 
pasiųsti į Lietuvą. 

Baigiant šią trumpą, Čikagos 
Vytauto Didžiojo Šaulių rink
t inės surengto r e i k š m i n g o 
paminėjimo, apžvalgą, tenka t ik 
pasidžiaugti šaulių nenuilstama 
aktyvia kultūrine, ideologine 
bei patriotine veikla, padėkoti 
rinktinės vadovybei už prasmin
guose šaulių renginiuose malo
nios nuotaikos palaikymą, pa
sveikinti apdovanotus Šaulių 
sąjungos Garbės žymenimis ir 
palinkėti Lietuvos Saulių sąjun
gai, kaip iki šiolei, taip ir toliau, 
tvirtai stovėti mūsų brangios 
Tėvynės Lietuvos labui ir lietu
viškosios išeivijos ge rove i , 
šauliškai patriotinėje dvasioje, 
besidarbuojant. 

V g . 


