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Premjeras: Žemės 
ūkio atstatymui reikia 

užsienio investicijų 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 
„Mano pozicija — užtikrinti visų 
vykdomų ekonomikos reformų 
tęstinumą", savo pirmoje spau
dos konferencijoje pasakė prem
je ras Adolfas Šleževičius. 
„Alternatyvos reformoms nėra, 
tačiau jas reikia padaryti prag
matiškesnes", pasakė jis. Prem
jeras pateikė dramatiškų, pasak 
jo, duomenų, rodančių dabartinę 
žemės ūkio būklę. Pagal ekono
mikos nuosmuki žemės ūkyje, 
praėję reformos metai buvo 
skausmingesni, negu treji prie
vartinės sovietinės kolektyvi
zacijos (1949-1952) metai. Įver
tindama susidariusią situaciją, 
vyriausybė turės neabejotinai 
koreguoti žemės ūkio reformą. 

Adolfas Sleževičius kalbėjo, 
kad dabartinė Lietuvos ūkio pa
dėtis yra tokia, jog be ženklios 
užsienio investitorių paramos 
paprasčiausiai neužtenka jėgų 
iš esmės pertvarkyti ūkį. Prem
jeras apgailestavo, kad per pas
taruosius trejus metus nebuvo 
jokio reikšmingesnio projekto su 
rimtomis užsienio investicijo
mis. „Jeigu gauti kreditai ir 
toliau bus skiriami šildymui ir 
maistui, mes neturėsime atei
ties", sakė jis. „Privalome su
kurti užsienio investitoriams 
patrauklų ekonominį mikrokli
matą, kad jie turėtų palankias 
sąlygas kurt i naujas darbo 
vietas, pajėgumus". Adolfas 
Šleževičius pasakė, kad vyriau
sybė rengia veiksmų programą, 
kaip sušvelninti žemės ūkio pro
dukcijos kainų kėlimą. 

Kokius premjeras įsivaizduo
jąs santykius su Rusija? „Su 
Rusija, kaip ir su kitomis 
kaimyninėmis šalimis, mūsų 
santykiai turėtų būti grin
džiami normalios ekonominės 
naudos principu. Galima labai 
piktintis, jog mes deramės su 
kaimynu Rytuose, tačiau mes 
nieko negalime padaryti, kad 
gautume energetinių resursų iš 
kitur". 

Egidijus Bičkauskas apie 
Šiaurės Ta rybos ir Baltijos 

Asamblėjos 
bendradarbiavimą 

„Šiaurės valstybių dėmesys 
Baltijos šalims nesumažėjo", 
pareiškė Seimo pirmininko pa
vaduotojas Egidijus Bičkauskas. 
J is vadovavo Seimo delegacijai 
kovo pradžioje Oslo mieste vy
kusioje Šiaurės Tarybos 42-oje 
sesijoje. 

„Šiaurės Taryba buvo viena 
tarptautiniu organizacijų, palai
kiusių Baltijos valstybių nepri
klausomybę. Dabar ji deda pa
stangas, kad šiuose kraštuose 
nepriklausomybė būtų kuo grei
čiau įtvirtinta", pasakė E. Bič
kauskas. 

Jis apgailestavo, jog santykiai 
tarp Šiaurės Tarybos ir Baltijos 
Asamblėjos neretai yra tik de
klaratyvūs. „Šiaurės valstybių 
noras padėti mums dažnai ne
duoda rezultatų dėl mūsų pačių 
neorganizuotumo", sakė Bič
kauskas. 

Oslo vykusioje sesijoje išryš
kėjo Skandinavijos valstybių 
noras matyti geriau organizuotą 
Baltijos Asamblėjos struktūrą. 
Jos pageidautų, kad Šiaurės 
Tarybos pavyzdžiu Baltijos 
Asamblėjoje aktyviau daly
vautų valstybinės vykdomosios 
valdžios atstovai. 

Egidijus Bičkauskas galvoja, 
kad šiuos klausimus turėtų 
apsvarstyti Baltijos Asamblėjos 
sesija, kuri vyks Taline balan
džio pabaigoje. 

Kovo 11-osios Aktas jau 
saugomas valstybiniame 

archyve 

Nuo šiol Kovo 11-osios — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo aktas yra saugomas 
Lietuvos Respublikos valstybi
nio archyvo užantspauduotame 
seife. Sis tarptautinės reikšmės 
dokumentas, kurį pasirašė 124 
tuometinės Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai, priimtas amži
nam saugojimui, tačiau, kaip 
pasakė šio archyvo direktorius 
Alfonsas Piliponis, tai nereiš
kia, kad dokumentas bus amži
nai paslėptas nuo visuomenės 
akių. Valstybinio archyvo dar
bo taisyklės leidžia skolinti 
dokumentų originalus ne ilges
niam kaip dviejų mėnesių laiko
tarpiui. A. Piliponio nuomone, 
tokios galimybės galėtų būti su
darytos tik prezidento arba jo 
įgaliotų prezidento kanceliarijos 
atstovų pageidavimu. 

Lietuvos Respublikos valsty
biniame archyve saugomi visi 
išlikę valstybinės reikšmės 
dokumentai nuo pat 1918 metų. 
Sovietinės okupacijos metais 
didelė dalis dokumentų Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų mi
nisterijos potvarkiu buvo iš
vežta, ne viskas grąžinta. 

Lietuva prekybą reguliuos 
muitais 

Lietuvos vyriausybės nuta
rimas „Dėl prekių eksporto ir 
importo reguliavimo Lietuvos 
respublikoje tvarkos" įsigalios 
ne nuo kovo 15, kaip nutarta 
anksčiau, o nuo birželio 1 d. 
Toks sprendimas priimtas vy
riausybės posėdyje. Lietuvoje 
bus atsisakyta nuo adminis
tracinio licencijavimo ir pereita 
prie visame pasaulyje įprasto 
užsienio prekybos reguliavimo 
muitais. 

Pasak Ekonomikos ministro 
J. Veselkos, naujovės įsigalio
jimo terminas pratęstas dėl to, 
kad muitų dydžiai buvo nepa
kankamai apgalvoti ir juos rei
kia keisti. Greičiausiai buvo 
mažinami daugelio prekių eks
porto muitai, tačiau kai kurių 
žemės ūkio produktų eksportas 
gali būti visai uždraustas dėl to, 
kad valstybė numato mokėti 
subsidijas žemės ūkio produkci
jos gamintojus. 

Baltijos šalių 
energetikos perspektyvos 

Taline vykusiame G-24 
valstybių energetikų darbo 
grupės susitikime Lietuva 
nurodyta kaip stambiausia ir 
potencialiausia elektros energi
jos eksportuotoja Baltijos šalių 
regione. Specialistų nuomone, 
joje gerai išvystyti elektros 
tinklai, tačiau juos būtina su
jungti su Vakarų elektros tink
lais, pirmiausia nutiesiant 
liniją į Lenkiją. 

Ekspertai siūlo Baltijos vals
tybėms kaupti daugiau dujų at
sargų. Jų dideles saugyklas turi 
Latvija, kuriomis galėtų pasi
naudoti ir Lietuva. Vėliau. 

Gresia pavojus 
Rusijos Federacijai 

subyrėti 

Prisnigus pūgai JAV pietinėje valstijoje Alabamoje, Birmingham miesto kelyje žmonės kapsto 
įklimpusią mašiną. Pietinės valstijos daug nukentėjo ir dėl to, kad neturi sniego kasimo mašinų. 

Uraganai, pūgos rytiniame 
JAV pakraštyje 

Atlanta, Georgia, kovo 14 d. sniego, o 2 F laipsnių (- 18 C) 
(NYT) — JAV rytinį pakraštį temperatūros sulaužė rekordus. 
pribloškė didžiausia pūga šiame Kaip daugelis miestų JAV pie-
šimtmetyje, iš viso ir daugiau- tuose, kurie retai temato sniegą, 
sia žalos padarė pietinėse valsti- Birmingham miestas neturi 
jose, kurios aplamai retai mato sniego kasimo mašinų. Georgia, 
sniegą. Sekmadienį saulutė pa- Alabamos ir Floridos gubernato-
keitė siaučiančią pūgą, bet daug riai paskelbė nelaimės stovį kai 
kur ji tik ryškiau parodė padą- kuriose savo valstijų vietovėse, 
rytą žalą, o daugelį miestų, besi- į jas siunčiant specialius kadrus 
kapstančių iš sniego^ surakino su malūnsparniais hči kitomis 
dar ir rekordiniai šalčiai. priemonėmis gelbėti keliuose 

Apie 1.5 milijonai žmonių liko audros pagautų žmonių, 
be elektros, tūkstančiai liko North Carolina valstijos kal-
pūgos pagauti keliuose, aerodro- nuose 100 moksleivių iš Bloom-
muose bei greitosiomis suorga- field Hills, Mich., buvo išvykę 
nizuotose pastogėse, o žuvusiųjų 
skaičiai kas valandą augo. Nuo 
Meksikos įlankos plačiu ruožu 
rytiniu JAV pakraščiu, per 
pietinius Apalačų kalnus iki 
vakarinės Virginijos valstijos 
apie 60 žmonių mirė nuo aud
ros. (Pirmadienio rytą per visą 
audros taką suskaičiuota jau 
120 žuvusių). 

Audra, penktadienį išaugusi 
iš sūkurio Meksikos įlankoje, to
limųjų pietų valstijose siautė 
uraganinėmis vėtromis, sukel
dama milžiniškas bangas iš 
jūros, buvo daugiau kaip 50 tor
nadų ir kai kuriose vietovėse 
per 50 colių sniego. 

Sekmadienį Birmingham, Ala
bamoje, audra užvertė 13 colių 

primityviai stovyklauti, kai juos 

užklupo pūga. Pirmadienio rytą 
jau 60 tų vaikų pėsti išėjo iš 
girios kalnuose, bet 40 vaikų 
dar neatsirado. Siaurinėje Geor
gia valstijoje savanoriai, turin
tys per sniegą galinčias važiuo
ti mašinas susirinko gelbėti 
1,200 žmonių pensininkų gy
venvietėje, kurie nuo šešta
dienio liko be elektros. Tarp-
valstijiniame greitkelyje einan
čiame per Alabamą ir Georgia 
apie 1,000 automobilių ir sunk
vežimių įstrigo, keliems sunk
vežimiams paslydus ant ledo ir 
skersai įklimpus, užblokuojant 
kelią. 

Audra suparalyžavo ir aero
dromus įvairiuose miestuose 
taip, kad lėktuvai negalėjo nei 
leistis juose, nei iš jų pakilti. 

Jungtinės Tautos siekia bent 
50 tautų pritarimo apsaugoti 

žemės klimatą 
New Yorkas, kovo 15 d. — 

Pirmadienį Jungtinių Tautų rū
muose pradėjo posėdžiauti atsto
vai iš 160 valstybių, pasira
šiusių tarptautinę konvenciją 
apsaugoti žemės klimatą nuo 
kenksmingų išmatų, praneša 
Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėms Tautoms. Vadina
moji „Klimato konvencija" buvo 
pasirašyta 1992 m. birželio 
mėn., Rio de Janeiro mieste. 

ekspertų nuomone, Baltijos 
valstybių dujų tinklus galima 
būtų sujungti su Vakarų ir 
Šiaurės šalių sistemomis. 

Baltijos valstybėms rekomen
duota sparčiau įgyvendinti 
regioninės reikšmės energetikos 
pertvarkymo projektus. G-24 
rūpinasi, kad šie projektai 
derintųsi su Šiaurės šalių pro
jektais. Energetikos ministro 
pavaduotojas Saulius Kutas, 
vadovavęs Lietuvos delegacijai, 
pasakė, jog šiam reikalui bus 
panaudota Lietuvai skirta Eu
ropos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Banko 24 milijonų ekiu paskola. 

Likviduoto Sov. Sąjungos 
Banko indėlininkai atgaus 

tik nedideles sumas 

kovo 15 d., kai buvo panaikin
tas bankas, jame laikė 7.2 mili
jono dolerių. Bankas turėjo 
1,500 indėlininkų, vienoje 
sąskaitoje vidutiniškai buvo 
4,800 dolerių. Dar apie 500 
sąskaitų, kuriose buvo daugiau 
kaip 140 milijonų dolerių, banke 
turėjo Lietuvos įmonės ir or
ganizacijos. Sovietų Sąjungos 
banką perėmusi Rusija grąžinti 
skolų artimiausiu metu sakosi 
ne tur in t i galimybių, nors 
vasarą, susitikime su Vytautu 
Landsbergiu, prez Boris Jelci
nas pažadėjo atsiskaityti. 

Lietuvos vyriausybė nutarė 
grąžinti indėlininkams tik dalį 
jų lėšų. Vienam indėlininkui 
bus išmokama 400 dolerių dali
nė kompensacija, bet ne dau
giau kaip 50% indėlio dydžio. 

Vyriausybės priėmė nutarimą Didesne kompensacija bus iš-
dėl dalinio nuostolių kompen- duodama indėlininkams, ku-
savimo Lietuvos Respublikos riems būtina gyd>' is užsienyje 
piliečiams, kurie turėjo valiu- arba įsigyti brandų vaistų. Jų 
tinių indėlių pernai likvi- prašymą turės patvirtinti Svei 
duotame Sovietų Sąjungos Eko- katos apsaugos arba Socialinės 
nominių Ryšių su Užsieniu Ban- apsaugos ministerjų vadovai, 
ko Lietuvos skyriuje. Kompensacijom^ valstybės 

Lietuvos piliečiai 1992 m. biudžete skirta 390,000 dolerių. 

vykstant Jungtinių Tautų že
mės konferencijai. 

Tarp 160 valstybių pasitarime 
dalyvaus ir Lietuvos atstovai. 
Praėjusių metų birželio mėnesį 
konvenciją Lietuvos vardu pa
sirašė buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Į šį pasitarimą iš 
Vilniaus atvyko Lietuvos Aplin
kos Apsaugos departamento už
sienio ryšių skyriaus vadovas 
Inesis Kiškis. Aplinkosauginin
ko kelionė įmanoma dėka Švei
carijos vyriausybės dosnios au
kos. Lietuvos delegacijoje į kon
vencijos pasitarimą yra ir Misi
jos patarėjas Darius Sužiedėlis. 

Klimato konvencijos tikslas — 
stabilizuoti anglies dvideginio ir 
vadinamą šiltnamio efektą 
kuriančių dujų išmatas, kurių 
tankumas žemės atmosferoje 
sulaiko saulės šilumą ir 
aukšt ina planetos bendrą 
temperatūrą. Konvencijos 
tekstas — tai 15-os mėnesiu 
derybų tarp 150 valstybių 
išdava. Galutinė konvencijos 
redakcija, pristatyta Rio de 
Janeire,vis dėl to sulaukė ne 
mažai kritikos iš gamtosaugos 
organizacijų bei kai kurių Eu 
ropos valstybių, kurių teigimu, 
konvencija stokoja kontrolės bei 
priežiūros mechanizmo. 

Konvencija įsigalės po to, kai 
ją ratifikuos 50 valstybių par
lamentai. Šiuo metų konvenciją 
ratifikavo tiktai 14 valstybių. 
Nevaldiškų organizacijų žinio
mis, daugiau kaip 50 valstybių 
žada ratifikuoti konvenciją iki 
šių metų galo. Lietuvos Seimas 

Maskva, kovo 14 d. (NYT) -
Tai, kad Rusijos Liaudies Depu
tatų Kongresui nepavyko rasti 
kompromiso su Jelcinu dėl Rusi
jos valdymo, gresia ne tik prez. 
Boris Jelcino politinei ateičiai, 
bet ir pačios Rusijos Federacijos 
išlikimui, rašo New York Times 
korespondentas iš Maskvos 
Serge Schmemann pirmadienio 
laidoje. 

Paskutiniųjų 15 mėnesių lai
kotarpyje įvairios pusiau auto
nomiškos Rusijos sritys, provin
cijos bei miestai yra pasiėmu
sios vis daugiau autonomijos. 
Sritys, kaip Tatarija ir Baškirija 
jau yra formaliai pasiėmusios 
daug galių. Provincijos, kaip 
Nižny Novgorod yra pradėjusios 
plačias ekonomines programas, 
kurios ne vienu požiūriu prasi
lenkia su federaliniais įsta
tymais. Kai kurios sritys ne
besiunčia mokesčių j centrą. 

Centrifigūnės jėgos stiprėja 
provincijoje 

Kremliuje beplintant kovai 
dėl galios vadinamieji „auto
nomijų vadai" mažiau domisi 
partine politika, o daugiau tuo, 
ką kuri grupė jiems gali duoti. 
Tiek prez. Jelcinas, tiek ir jo 
konkurentas parlamento pir-
mininaks Ruslan Chasbulatov 
— abu vilioja tuos vadus, žadė
dami jiems dar daugiau autono
mijos už paramą. 

Tačiau, Schmemann nuomone, 
sričių nepriklausomumo vysty
masis gali būti ir neblogas 
dalykas. Daugelis miestų ir kai 
kurių sričių savivaldybės yra 
pardavusios į privačias rankas 
daugumą valstybinių prekybų 
bei krautuvių ir kai kurios 
sritys, kaip Karelija, nebelaukė 
leidimo iš centro vykdyti žemės 
privatizavimą. 

Bet jei centrifūginės jėgos ir 
toliau skat ins autonomijos 
didėjimą provincijoje, gali suir
ti visa Rusijos federacija taip, 
kaip centrui sužlugus, suiro ir 
Sovietų Sąjunga. Jei centras 
bejėgis, neįmanoma vykdyti jo
kios pinigų kontrolės progra
mos, tad ir viso krašto ekono
minis vystymasis sustotų, rašo 
Schmemann. 

Jelcinas svarsto tautos 
apklausą 

Iš tų kelių pas i r ink imų, 
kuriuos Kongresas paliko Jelci
nui, atrodo, kad jis greičiausiai 
nutars pravesti teisiškai neįpa
reigojantį viso krašto piliečių 
nuomonės atsiklausimą, kaip jie 
norėtų, kad kraštas būtų valdo
mas, vieton anksčiau Jelcino 
planuoto Konstitucinio referen
dumo. 

Daugumos politikos žinovų 
manymų, žmonių nuomonės at
siklausomas tik padidins jau 
dabar nemažas centrifūginės 
jėgas. Gorbačiovo pravestas at-
siklausimas dėl Sovietų Są-

kol kas nėra svarstęs kon
vencijos ratifikavimo. 

Konvencijos signatarų pasi
tarimas New Yorke išklausys 
atstovų pranešimus apie tai, 
kaip valstybės siekia įgyven
dinti sutarties reikalavimus ir 
kaip vyksta ratifikavimo dar
bai. Suvažiavimas taip pat turės 
nustatyti konvencijos finansi
nės paramos fondo gaires. Pasi
tarimas pasibaigs kovo 20 d. 

jungos ateities 1991 m. kovo 
mėn. tik pagreitino Sovietų 
Sąjungos subyrėjimą. 

Tas pavojus išryškėjo šešta
dienį vykusioje Kongreso sesijo
je, kai įvairių sričių atstovai visi 
argumentavo prieš Konstitucinį 
referendumą. Bet Jelcino pava
duotojai argumentuoja, kad 
Rusijos suskilimo pavojus yra 
nemažesnis, centrinę valdžią ir 
toliau alinant nesibaigiančiais 
ginčais. Penktadienį vykusioje 
Kongreso sesijoje, B. Jelcinas 
pareiškė prisiimsiąs „pilną 
atsakomybę" už krašto gyven
tojų apklausinėjimo pasekmes. 

Greičiausia, apklausinėjimas 
patvirtins, kad Jelcinas yra 
populiaresnis už Kongresą. Bet 
kas po to? Apklausinėjimas ne
bus teisiškai įpareigojantis, o iš 
tikrųjų niekas nei Kongresas, nei 
krašte neabejoja Jelcino popu
liarumu gyentojų tarpe. Kaip 
tik dėl to Kongreso pirminin
kas R. Chasbulatov ir pasidarė 
toks aršus senosios Konstituci
jos gynėjas: joje Liaudies De
putatų Kongresas yra pavadin
tas ne tik įstatymdavystės orga
nu, bet ir „aukščiausiuoju 
valdžios galios forumu". 

Ar Je lc inas sugebės pasiimti 
politinę galią 

Tad tebelieka klausimas, ar 
Jelcinas sugebėtų iš savo popu
liarumo sukurti politinę galią. 
Tuo tarpu nelabai jam sekasi tai 
padaryti. 

Tai primena ir kitą jo svars
tomą galimybę: prez. Jelcinas 
niekuomet nepaaiškino, ką jis 
turėjo galvoje, kalbėdamas apie 
„kraštutines priemones", kurių 
imtųsi išsilaikyti valdžioje. Ban
dymas peržengti Kongresą rei
kalautų kariuomenės paramos 
ir grėstų kraujo praliejimu bei 
tarptaut iniu pasipiktinimu. 
Jelcino pavaduotojai aiškiai pa
sakė, jog Jelcinas nori tos gali
mybės visomis priemonėmis iš
vengti. Tad alternatyva yra, kad 
tiek Kongresas, kur is vėl 
susirinks birželio mėnesį, tiek ir 
Aukščiausioji Taryba ir toliau 
tašys, kiek galint Jelcino galias. 

Artimoje ateityje prez. Jelcino 
vyriausybė tebelieka, reformos 
bei privatizavimo programos 
tebevyksta. Bet Jelcino prieši
ninkai dės visas pastangas. 
Jelcino vyriausybės narius po 
vieną iškrašptyti. kad jų ve
damos reformos sustotų. Jau 
pernai gruodžio mėnesį jiems 
pasisekė pašalinti ministro pir
mininko pareigas einantį Jegor 
Gaidar, kuris buvo visų reformų 
pagrindinis planuotojas. 

— J A V Vėžio Draugijos pa
skelbta studija rodo. kad žmo
nės, kas antrą dieną paimantys 
po aspirino tabletę, mažiau 
suserga didžiosios žarnos vėžiu. 

KALENDORIUS 

Kovo 16 d.: Dionyzas, Juli
jonas, Vaidotas, Vilija. 

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas, 
Gertrūda. Gendvilas, Varūna. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saule tekėjo 6:03, 
leisis 5:59. Temperatūra dieną 
40 F (4 C), apsiniaukę, lietinga 
ir šalta, naktį 26 F (- 3 C). 

Trečiadienį saule tekės 6:02. 
dalinai saulėta ir lis. šalčiau. 

I 
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Dal i s V i lkav i šk io gimnazi jos mokinių 1939 metais . 

VILKAVIŠKIO GIMNAZIJAI 75 METAI 
1907 metais lapkričio 26 d. 

Vilkaviškyje, Šeflerio ir Pleč-
kausko namuose buvo įsteigta 
berniukų gimnazija. Pirmuoju 
jos direktoriumi buvo Razumei-
čikas. Visi mokytojai buvo sve
timtaučiai, išskyrus Kudirką. 
Dėstomoji kalba buvo rusų, o 
gimnaziją išlaikė miesto gyven
tojai, kurių daugumą sudarė 
nelietuviai. Stat ist ikos ži
niomis, 1913 metais gimnazijo
je mokėsi 270 mokinių, ir pir
moje abiturientų laidoje buvo 
tik du lietuviai. 

Pirmojo pasaulinio karo metu 
ši mokslo įstaiga buvo perkelta 
į Vilnių, o iš ten į Voronežą, kur 
buvo sujungta su M. Yčo gim
nazija, bet vėliau vėl veikė 
Vilkaviškio gimnazijos vardu. 

Tikrąja lietuviškos gimnazijos 
įkūrimo data laikome 1918 
metų lapkričio 15 dieną, kai, 
kunigo Vaičiulio pastangomis, 
buvo atidaryta .,Žiburio" drau
gijos gimnazija, išleidusi 
pirmąją abiturientų laidą 1924 
m. Šios gimnazijos pirmuoju 
direktoriumi buvo pakvietas 
Steponas Vaitkevičius, kuris 
šias pareigas ėjo iki 1927 metų. 
Vėliau ,.Žiburio" ir ,,J. Basana
vičiaus" gimnazijos direktoriais 
buvo A. Juška, M. Kriščiūnas, 
J. Eidėnas, A. Žilinskas, S. 
Paliulis ir J. Vosylius. 

1929 metais gimnazija buvo 
suvalstybinta ir pavadinta Jono 
Basanavičiaus vardu. 1938 
metais, prieš pirmąją sovietų 
okupaciją, joje mokėsi 335 
mokiniai. 

Po Antrojo pasaulinio karo dėl 
politinės padėties gimnazija 
prarado savo religines ir tau
tines tradicijas. Jos vietoje buvo 
įsteigtos dvi v idur inės 
mokyklos, kuriose moksleiviai 
mokosi ir šiandien. Buvusiuose 
gimnazijos rūmuose įsikūrė 
Centrinė Vilkaviškio biblio
teka. 

„Žiburio", vėliau „Jono Ba
sanavičiaus", gimnazija buvo 
rimta mokymo įstaiga, davusi 
Lietuvai didelį būrį patriotų, 
žymių pedagogų ir rašytojų. Čia 
pirmąją „kūrybinę gyslelę" 
atrado S. Nėris, A. Vaičiulaitis, 
P. Karuža, P. Orintaitė, K. Bra-
dūnas, J. Švabaitė-Gylienė, A. 
Baranauskas ir kiti mūsų ger
biami rašytojai bei poetai. Kiek
vienas buvęs šios gimnazijos 
mokinys pajunta malonų 
jausmą krūtinėje, nes ir jis ar ji 
mokėsi vienoje mokykloje su 
poetu Kaziu Bradūnu. pagerb
tu Lietuvos valstybine literatū
ros premija! 

1991 m. gegužės mėnesį peda
gogų grupėje gimė mintis atkur
ti Vilkaviškyje k l a s ik inę 
mokymo ištaigą, Dr. Jono 
Basanavičiaus gimnazijos pa
vyzdžiu. Naujoje gimnazijoje 
mokslas jau yra prasidėjęs, ir 
mokytojų darbą dirba U. 
Žalienė, B. Šeimienė, J. Sinke
vičienė, S. Dambravienė ir R. 
Morkūnas. Dirbama senose 
buvusios gimnazijos patalpose. 

kuriose yra Centrinė biblioteka. 
Buvusieji gimnazijos auklė

tiniai (kurie gyvena Lietuvoje) 
ir naujos gimnazijos steigėjai 
nori iškilmingai paminėti šios 
mokslo įstaigos 75 metų ju
biliejų. Jie kviečia po visą 
pasaulį išsisklaidžiusius buvu
sius mokytojus ir mokinius su
važiuoti į Vilkaviškį 1993 m. 
rugsėjo 9-11 d., tuoj po Šv. Tėvo 
apsilankymo Lietuvoje. 

Pirmąją dieną bus iškilmin
gas suvažiavimo atidarymas, re
gistracija, pamaldos ir prisimi
nimų vakaras. Antrąją — iš
vyka į Budavonės mišką (kur 
buvo nukankintas gimnazijos 
kapelionas, kunigas profesorius 
dr. Justinas Dabrila), Dr. J. 
Basanavičiaus atstatytos tėviš
kės ir Dr. V. Kudirkos klėtelės 
aplankymas. Vakare konfe

rencija. Trečiąją dieną susi
tikimai su draugais mokyklose 
ir vakaronė-koncertas. 

Norima išleisti ir atsiminimų 
leidinėlį arba nors lankstinuką. 
Trūksta atsiminimų medžiagos 
ir lėšų. Laukti nėra ko, juk buvę 
gimnazistai, o juo labiau moky
tojai — žmonės jau nejauno am
žiaus. Ko neužrašysime dabar, 
greitai gali būti per vėlu. Nėra 
likusių jokių archyvų, o palikti 
mūsų gimnaziją be istorijos — 
nusikaltimas. Prašome buvu
sius mokytojus ir mokinius siųs
ti savo prisiminimus ir aukas 
leidinėliui šiuo adresu: Asta 
Velioniškienė Sodų g. Nr. 1, 
4270 Vilkaviškis. 

Daugiau informacijos galima 
gauti, skambinant Elenai Ma-
jauskienei (312) 376-2934). 

E. Majauskienė 

Ne kiekvienam lemta su
laukti 80-tą gimtadienį ir būti 
taip aktyviai įsijungusiam į 
auklėjimo darbą. Vasario 13 
dieną tyliai, ramiai šventėme 
Domicėlės Petrutytės gimtadie
nį. 

Sunku trumpai išskaičiuoti 
jos ilgo gyvenimo darbus, skir
tus vaikų ir šeimų auklėjimui. 
Jos pedagoginis darbas prasi
dėjo laisvoje, prieškarinėje 
Lietuvoje, Kaune, M. Varnienės 
vadovaujamoje mokykloje. Susi
pažinusi su Montessori, jau tada 
pasiryžo savo gyvenimą pašvęs
ti M. Montessori idėjų skleidi
mui — vaikų auklėjimui. 

Rusam antru kartu grįžtant į 
Lietuvą, D. Petrutytė su Mari
ja ir Adomu Varnais pasitraukė 
į Vakarus, kur tuoj pradėjo 
organizuoti Montessori klasę 
pabėgėlių stovykloje. Patys 
gaminosi ir Montessori medžia
gą, kur i buvo atsivežta į 
Ameriką, prieš keletą metų 
išsiųsta Lietuvon. 

Atsidūrusi Amerikoje, D. 
Petrutytė su M. Varniene 
įsijungė į lituanistinių mokyklų 
darbą, bandydamos, kiek sąly
gos leido, taikyti Montessori 
auklėjimo principus. 

1958 m. su grupe entuziastų 
įkūrė draugiją, kuri vėliau buvo 
pavadinta Amerikos lietuvių 
Montessori draugija, šįmet 
švenčianti 35 metus. 

D. Petrutytė jau nuo 1950 m. 
bendradarbiauja spaudoje. Tais 
laikais labai daug straipsnių 
apie Montessori rašė į „Laiškų 
lietuviams" ir „Moteries" žurna
lus, iki šiol bendradarbiauja 
periodinėje spaudoje čia ir Lie
tuvoje. 1959 m. grupei jaunų 
motinų D. Petrutytė vedė kur
sus, kurių paskaitos buvo pa
daugintos ir siuntinėjamos susi-
domėjusiom šeimom. 

D. Petrutytė savo žiniomis 

KETURIOS PADEDA 
AŠTUONIOLIKAI 

Kovo 6 d. seserų pranciškiečių 
motiniškuose namuose Pitts-
burghe apie ryšius su moterų 
vienuolijomis Lietuvoje tarėsi 
JAV-se gyvenančių lietuviškų 
seserų vadovės, tęsdamos gruo
džio 1 d. vystytą ryšių tinklą. 
Kadangi Lietuvoje veikia 18 
vienuolijų su beveik tūkstančiu 
narių, ke tur ioms bend
ruomenėms šioje Atlanto pusėje 
tenka ieškoti ir kitų pagalbos. 

Trumpai apžvelgusios dabar
t inę Lietuvos ekonominę, 
politinę, švietimo, religinę 
padėtį, ilgiau svarstė seserų 
darbą ir gyvenimą Lietuvoje. 
Šiuo metu kelios Lietuvos vie
nuolijos perrašo savo konstitu
cijas, pritaikydamos jų pobūdį 
bei turinį, 1983 m. išleistam, 
naujam Bažnyčios teisynui. 
Jeigu Lietuvoje įstatai neiš
versti, tenka JAV-se anglų 
kalbon išversti, kad kanonų 
teisės žinovės vienuolės galėtų 
lietuvaitėm patarti, kaip šiems 
laikams nuostatus bei gaires su
rašyti. 

Seserys, gyvenusios po kelias 
butuose ar namuose, buriasi ir 
į didesnius vienuolynus, kaip 
kazimierietės Pažaislyje. Prieš 
II pasaulinį karą veikusios at
gauna savo pastatus, esančius 
nekokioj būklėj, o naujosios vie
nuolijos ieško namų, kuriuose 
dirbančios seselės gyventų ir 
priežiūros reikalingos galėtų 
ramiau būti slaugomos. Visa tai 
reikalauja išteklių, kurių ir 
JAV lietuvių kilmės vienuolijos, 
pačios besirūpinančios vyresnio 
amžiaus seserimis, neturi . 
Tačiau seserys imasi pačios ir 
kitų t a lk inamos siųsti 
reikmenų apaštaliniam darbui, 
namų apyvokos daiktų, sveika
tai reikalingų dalykų Lietuvos 
vienuolių gyvenimą praskaid
rinti ir jų darbą palengvinti. 
Jau išsiųsta daug knygų,*o, 
Lietuvoje moterų vienuolijų 

apie Montessori dalinosi ne tik 
sų lietuviais. Jos žiniomis džiau 
gėsi MMTTC ir MECA mokyto 
jų paruošimo kursantai. Taip 
pat daug dirbo su jaunomis šei
momis Roland Knox ir Alcuin 
Montessori mokyklose, kaip ir 
Kriaučeliūnų vardo Montessori 
mokykloje. 

1987 m. pro laisvės plyšelį 
Montessori pradėjo grįžti Lietu
von, o, plyšiui didėjant, D. Pet
rutytė iškviečia dvi mokytojas 
iš Lietuvos imti Mon*essori kur
są. 1992 metais abi studentės, 
atlikusios visus reikalaujamus 
darbus ir suorganizuotose kla
sėse atidirbusios metus laiko, 
gavo Amerikos Montessori auk
lėtojos diplomą. Vida Gasper-
kaitė sėkmingai dirba Vilniuje 
103 darželyje; Dalia Tilindienė 
— Kaune, „Drobės" darželyje. 
Abi labai daug laiko pašvenčia, 
padėdamos kitom mokytojom, 
norinčiom susipažinti su Mon
tessori metodu. 

Be šių dviejų, dabar jau diplo 
muotų auklėtojų, D. Petrutytė 
yra iškvietusi ir daugeliu atve 
jų apmokėjusi kelionę, dar vie
nuolikai asmenų, vienaip ar ki
taip susirišusių su Montessori 
idėjų skleidimu Lietuvoje. 

Po pirmo apsilankymo Lietu
voje 1987 metais, D. Petrutytė 
lankėsi dar kelis kartus, važi
nėdama po visą kraštą, vedė 
kursus, seminarus. Paskutinio 
apsilankymo Lietuvos švietimo 
ministerijos lėšomis buvo įra
šyta juosta, kurioje D. Petrutytė 
trumpai nušviečia Montessori 
esmę, duodamos ištraukos iš 
103 ir „Drobės" darželio darbo. 

Savo lankymosi metu D. Pet
rutytė pradėjo organizuoti 
Kaune pedagoginį Montessori 
centrą, kur, besidomį tuo meto
du, pedagogai galėtu gauti rei
kiamos informacijos ir susipa
žinti su Montessori medžiaga. 

konferencijai įsisteigus, būtų 
įvesta ir svarbesnių knygų bei 
kitos vienuoliškos literatūros 
biblioteka. Per tuos 50 sun
kesniųjų metų vienuolės drau
ge su kitais išvertė apie 500 reli
ginio turinio knygų iš įvairių 
kalbų, išspausdino jas 
rašomomis mašinėlėmis. Ver
tingesnes reikėtų lengvesniu 
būdu padauginti. 

Lietuvos vienuolių porei
kiams sužinoti 1993 sausio mėn. 
buvo pasiųsta apklausa apie na
rių skaičių, dabartinius atsikū
rimo projektus, reikalingas dar
bo priemones, būtiną asmenims 
asmenišką parama (sveikatos, 
rūbų, vaistų, namų ruošos, bui
ties priemonių ir kt.), sunkiau 
išsprendžiamus medžiaginius 
rūpesčius. Atsiklausta, ar būtų 
seserų, kurios galėtų atvykti į 
JAV mokytis, savo profesijoje ar 
darbe tobulintis. Šiuo metu 
kelios seserys iš Lietuvos 
mokosi Kanadoje ir JAV, taip 
pat Prancūzijoje, Italijoje ir 
kitur. JAV seserys talkina, tei-
raudamosios apie stipendijas, 
apgyvendinimą ir globą taip 
skirtingoje kultūroje. 

Lietuvoje Caritas šalpos bei 
švietimo veikla tapo būdas vie
nuolėms bendradarbiauti ir ar
timo meilės tarnybos užda
vinius vykdyti. Švč. Jėzaus Šir
dies pranciškietės Kaune globo
ja vienišas bei skriaudžiamas 
moteris. Kitos dirba mokyklose, 
todėl Pittsburgho pranciškietės 
pernai į Utenos katalikišką 
mokyklą nusiuntė savo dvi 
seseris, Doloritą ir Michelę, 
mokytojauti. Šias dvi seseris 
apie Velykas aplankys dar dvi 
pranciškietės iš JAV, jų pradėtą 
darbą geriau pažinti ir talką 
geriau suderinti. 

Lėšų JAV seserys ieškos per 
fondus, besidominčius reli
giniais ir katalikiškais projek
tais Rytų Europoje. Tokie jau 

Šventėm D. Petrutytės gimtadienį. Iš kairės (sėdi): Gina Mačiulienė, Domicėlė 
Pet ru ty tė , M a r y t ė Kucinienė; II eilėje: Vida Rudienė, Dana Dirvonienė. Sta
sė Vaišvi l ienė, J an ina Juknevič ienė , Nijolė Cijūnėlienė. 

padeda jaunųjų seserų auklė
jimui, parūpindami pragyve
nimo išlaidas. Naujų seserų la
vinimo reikalais šiais metais 
vyksta kazimierietė ses. Regina 
iš Čikagos, o teisiniais klau
simais jau antrąjį kartą skren
da dvi amerikietės pranciškie
tės irgi iš Čikagos. Putnamietė 
ses. Igne gegužės-birželio mėn. 
talkins Lietuvoje. 

Lietuvių kilmės JAV vienuo
lijų vadovės svarstė savo 
pagrindinį tikslą būti Lietuvos 
vienuolijų balsu, kol seserys iš 
Lietuvos tvirčiau įsijungs į 
Europos bei pasaulio vienuolijų 
telkinius, tuo pačiu padėdamos 
vienuolijų vadovėms vystyti 
savo vienuolijose jaunųjų 
auklėjimą, dvasingumą ir apaš
talines tarnybas. Šis ryšių 
tinklas padės ir ryšiams su 
seserimis — susirašinėjimu, 
kasdieniais s iuntinėl iais , 
maldos parama. 

Pasitarime dalyvavo pran 
ciškiečių vyresnioji ses. Marga-
ret Carney ir ryšininkė naujai 
pradėtai Lietuvos misijai, tary
bos narė ses. Alma Pukel. 
Kazimierietėms atstovavo 
vyriausioji vadovė ses. Marilyn 
Kuzmickus, ses. Margaret 
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Šis darbas ilgas ir sudėtingas 
dabartinėmis Lietuvos sąlygo
mis. 

Marijos Varnienės ir D. Petru
tytės jų namuose vedama klasė 
buvo pirmoji Illinois valstijoje, 
tad susilaukė didelio dėmesio 
amerikiečių auklėtojų tarpe. 

Linkime Domicėlei Petruty-
tei dar daug darbingų metų, kad 
dar daug kartų švęstume jos 
gimtadienius. 

Stasė Vaišvilienė 
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LIETUVA DALYVAUS 
PARODOJE MUBA-93 

Lietuvos įmonės pirmą kartą 
savo gaminius eksponuos tarp
tautinėje parodoje Šveicarijoje. 
I kovo 12-21 denomis Bazelyje 
rengiamą parodą Muba-93 išvy
ko 15-os įmonių atstovai su savo 
gamybos pavyzdžiais. 

Bazelyje tikimasi lietuviškų 
audinių, avalynės, kilimų, šam
pano, dviračių bei kitų gaminių 
pirkėjų. 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Raz. (312) 779-5533 
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Petcavage, ses. Teresita, Čika
gos namų vyresnioji, o Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserims — 
ses. Igne Marijošiūtė iš Put-
namo Š. Amerikoje esančių pro
vincijole. Šį kartą dėl suvažia
vimo Nukryžiuotojo Jėzaus 
<Broc<tono) seserų vadovė ses. 
Mercedes negalėjo dalyvauti. 

Seserų posėdžiai sutapo su 
pranciškiečių 71 metų sukakti
mi, kuriai suvažiavo narės ir iš 
toliau. Per šv. Mišias kun. A. 
Saulaitis, SJ pamokslėlyje api
būdino Lietuvos seserų dvasin
gumo bruožus, o popiet seserys 
ir apie 60 Pittsburgho apylinkės 
rėmėjų pobūvyje po Lietuvos 
vaizdų skaidrių klausė klausi
mų kalbėtojų ses. Ignės ir kun. 
Saulaičio. Pranciškietės buvo 
suruošusios nuotraukų parodą 
apie savo misijas JAV, Brazili
joje ir dabartinį skyrių Lietu
voje (Heje, prieš pat karą trys 
pranciškietės iš JAV buvo 
nuvykusios kurtis Lietuvoje, 
tačiau nespėjo uždavinio 
vykdyti). 

Numatoma kviesti bendrą 
pasitarimą su lietuvių vyrų vie
n u o l į vadovybėmis, o kitas 
seserų pasitarimas vyks rudenį 

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

3900 W 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
Irečd. uždaryta. Ketvd 1-3 v p.p . 

penkt >r šeštd 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr, penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. !Lj 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Ootometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, ontaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127tn St. 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Putname. AS 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hllls. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

: antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel . kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec. Šešt. 12 iki 4 vai p.p. 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ••< savaitgaliais tel 708-834 1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Centar-

Naporvllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310, 

Napervllle IL 60583 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. : d St , Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm. antr . ketv ir penkt. 3-6; 
^Šeštadieniais pagal susitarimą 

' 



Ta pati panelė, 

TIK KITA SUKNELĖ 
šie žodžiai yra atėję iš Lietu

vos ir labai gerai pavaizduoja 
buvusių komunistų demokratė
jimą. Ne tik demokratėjimą, bet 
virtimą didžiausiais Lietuvos 
patriotais. Nežinia, kur dingo 
visi tie, kurie šnipinėjo, iš
davinėjo, tardė, kaltino ir teisė. 
Dar nelabai tolima praeitis, tad 
kur dingo tie, kurie susirinku
sius prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo lazdomis mušė. Ne tik 
tie, kurie mušė, bet ir kurie 
mušti įsakymus davė. Reikėtų 
manyti, kad tai buvo daroma su 
Centrinio komiteto žinia. 0 da 
bar tie buvę CK. darbuotojai j 
valdžią ir jos aplinką sugrįžta. 
Dabar jie turėtų galvas į sieną 
daužyti , kad ta i s ,,gerais 
laikais" nenumatė ateities ir 
išleido „Tarybų Lietuvos encik
lopediją". Kas ją leido, yra pra
tarmėje a iškia i parašyta: 
„Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos nu
tarimu pradedama leisti „Tary
bų Lietuvos enciklopedija". 

Ją išleido, kad save ir savo 
„garbę" ateičiai paliktų, tad ir 
visus savo „nuopelnus" nuo
dugniai surašė. Dabar tie, kurie 
į valdžią braunasi, norėtų, kad 
ta enciklopedija „skradžiai žemę 
nusmegtų". Kuomet mes pa
skaitome, kad toks ir anoks 
veikėjas yra pristatomas, kaip 
„LTSR nusipelnęs mokslo 
veikėjas (1959), Soc. darbo 
didvyris"..., tai paskaitę, žinome, 
kad toks veikėjas turi turėti 
mokslinių nuopelnų, tačiau 
„darbo didvyrių" titulai buvo 
segami už paklusnumą ir pasi
darbavimą partijai. Eiliniai 
„bilieto nešiotojai" tokių įver
tinimų nesusilaukdavo. Gal 
nėra nieko blogo, jeigu žmonės 
darė karjerą. Bet visai kitas 
reikalas, kai A. Brazauskas, 
gražiai kalbėdamas apie vieny
bę ir posūkį į Vakarus, aplink 
save suburia tuos, kurie buvo 
senojo režimo palaikytojai. 

Į ministro pirmininko kėdę 
pasiūlytas Adolfas Šleževičius, 
buvęs komunistų partijos centro 
komiteto aparate, o vėliau 
„persitvarkė" ir buvo LDDP 
tarybos narys. Tarybinėje encik
lopedijoje jo neradau, tačiau iš 
žmonių lūpų girdėjau, kad jis 
buvęs idėjinis komunistas. O 
dabar susipažinkime su seimo 
pirmininku. „Česlovas Juršėnas 
LTSR partinis veikėjas, žurna
listas. TSKP narys (1968). 1960 
baigė Vilniaus un-tą, 1973 — 
Leningrado aukštąją partijos 

RUSŲ GINKLAI 
LIETUVOJE 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Turistinis leidinys 
KAZYS BARONAS 
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mokyklą. 1973-75 LKP Centro 
komiteto instruktorius, nuo 
1983 LKP CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus spaudos, 
televizijos ir radijo sektoriaus 
vedėjas. Nuo 1982 dar ir LTSR 
žurnalistų s-gos valdybos sekre
torius (Tarybų Lietuvos en-
ciklop., II psl. 161)". Iš to, kas 
pasakyta, aiškiai matyti, kad 
buvo komunizmo agitatorius, 
spaudos, televizijos ir radijo 
varovas. 

Į „persitvarkiusių" kompaniją 
jungiasi ir Raimundas Rajeckas, 
kuris pakviestas Vyriausiuoju 
Respublikos prezidento patarėju 
bei atstovu ypatingiems rei
kalams. Kaip matome, pareigos 
yra gana svarbios. Tad pažiū
rėkime, už kokius nuopelnus jis 
yra joms pakviestas. „R.R. nu
sipelnęs mokslo veikėjas (1981). 
TSKP narys (1962). 1973-78 
Liaudies ūkio planavimo ir eko
nomikos instituto direktoriaus 
pavaduotojas. Nuo 1968 dėsto 
Vilniaus un-te, nuo 1978 eko
nominės kibernetikos katedros 
vedėjas, profesorius". Daugeliui 
galbūt yra neaišku, kas yra ta 
„kibernetika". Varčiau tarp
tautinių žodžių žodynus ir 
neradau. Tai aprašoma L.E. 
papildomame tome, o „Tarybų 
Lietuvos enciklopedijoje" taip 
rašoma: „Kibernet ika yra 
mokslas, tiriantis įvairioms sis
temoms bendrus valdymo pro
cesus". Galima prileisti, kad tuo 
pavadinimu buvo pridengtas 
centralizuotas valdymas. 

Teko nugirsti ir net skaityti, 
kad buvęs stribas V. Pet
kevičius dalyvauja „na
cionalinio saugumo" komitete. 
Tuo negalėjau patikėti, tai 
paklausiau A. Abišalos, buvusio 
premjero, kuris atsakė: „Ne tik 
Petkevičius, bet ir į jį panašūs 
grįžta". Tad, matydami, kokiais 
žmonėmis save apsistato, ne
galime tikėti A. Brazausko net 
ir gražiausiais žodžiais. Yra 
amerikiet iškas pasakymas, 
kuris lietuviškai taip skambėtų: 
„Būriuojasi vienodų plunksnų 
paukščiai". Žinome, kad ant tos 
pačios šakos tik vienodi paukš
čiai tupi. Todėl ir Petkevičius, 
prisiminęs „gerus laikus", 
neužmirš savo senų draugų. O 
apie jį yra sakoma, kad, besi
ginčydamas pritrūkęs argu
mentų, pasakė: „Seniau mes 
tokius šaudydavome". Tad pri
siminęs senus laikus, kad vėl 
nepradėtų su šautuvu švais
tytis. 

J. Ž. 

Prieš dvejus metus sovietų 
kariuomenė vyravo Lietuvoje 
savo grasinančia jėga. Lietuvos 
Sąjūdis buvo beginklis. Jis nau
dojosi vieninteliu moraliniu įsi
pareigojimu pranešti Vakarų 
pasauliui apie tuometinius ka
riuomenės sauvaliavimus. 

Jauni lietuviai tuo metu gynė 
televizijos bokštą ir parlamen
to rūmus tik su savo krūtinėmis 
ir smėlio maišais. Tačiau jie 
negalėjo sulaikyti triuškinančių 
sovietų tankų puolimų. 

Vienas Lietuvos parlamento 
rūmų gynėjas — pavadinkime jį 
Jurgiu — per tarpininkus mėgi
no pirkti ginklus iš sovietų ka
riuomenės. Žygis jam nepavyko. 
Kariuomenė nė už jokius pini
gus nepardavinėjo ginklų. 

Dabar, prieš porą savaičių, tam 
pačiam Jurgiui rusų karininkas 
pasiūlė parduoti sunkųjį lieps
nosvaidį - kulkosvaidį trivamz
dį ginklą, kuris pajėgus sunai
kinti viską 150 metrų spinduly
je. Kaina — tik 1,300 dolerių. 

Pagal esamą sutartį rusų ka
riuomenė turėtų apleisti Lie
tuvą ateinantį rugpjūčio mėne
sį. Todėl nenuostabu, kad jau 
dabar daugelis kareivių nori 
pasidaryti pinigo — Amerikos 
dolerių. 

Paskutinių savaičių bėgyje B. 
Jelcinas apkaltino Krašto ap
saugos ministeriją vogimu ir 
pardavimu didelio ginklų bei 
amunicijos kiekių. Daug šių 
vogtų ginklų patenka į orga
nizuotų nusikaltėlių rankas. 

Iki šiol dar šių problemų nėra 
paliestos atominių ginklų atsar
gos. Jų apsaugojimas kainuoja 
daug pinigų, kurių labai trūksta 
rusų kariuomenei. 

Pasibaigus šaltajam karui ir 
negresiant pasauliniam konflik
tui, Rusija daugiau koncentruo
jasi į vietinių neramumų malši
nimą. Naujai susikūrusiose res
publikose yra likę daug pavojin
gų ginklų. Pvz., Azerbaidžano 
valstybė turi pakankmai tankų, 
kurie galėtų būti panaudoti 
prieš Armėniją, su kuria jau 
seniai tęsiasi nesutarimai. 

Rusijoje naujokų šaukimas į 
kariuomenę yra katastrofiškoje 
padėtyje. Pernai rudenį iš 
pašauktų naujokų atsiliepė tik 
penki. Dėl kariuomenės trūku
mo Rusija sustabdė savo dalinių 
atitraukimą iš Baltijos valsty
bių. Kariuomenės vadovybės 
viltis yra savanorių verbavi
mas. 1992 metais, iš pasiūlytų 

PRELATUI 
JUOZUI PRUNSKIUI 

85 METAI 

Gavau iš Lietuvos laišką, 
kuriame aprašoma prel. J . 
Prunskio 85 metų sukaktis. 
„Šeštadienį, vasario 27 d.. Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mija minėjo prel. J. Prunskio 
gimimo jubiliejų. Renginys buvo 
labai šiltas. Žmonių pilna salė, 
daug giminių. Jaudinantys jį 
pažinojusių giminių atsimini
mai. 

Vakarą, kaip įprasta, pradėjo 
kun. J. Boruta „Tėve mūsų" — 
bendra malda. Vakaro pagerbi
mo rengėjai LKMA istorijos sek
cija savo iniciatyva rengė tris 
pranešimus: 1. biografinė veikla 
(istorikė Vasiliauskienė), 2. 
literatūrinė ir atsiminimai (li
tuanistė prof. Kučinskaitė) ir 3. 
žurnalistinė, bet prelegentas 
Bulota neatvyko. Ypač šiltai 
kalbėjo Stasė Arčinskaitė, prisi
minusi preleta ir kaip širdiečių 
seselių kapelioną, ir kaip žur
nalistą, kurio redakcijoje buvo 
ir jo gyvenimą lydintis šūkis: 
„Pats negaišk ir kito negai-

tarnybai 100,000 vyrų, atsakė 
tik 13,500. Be prekybos ginklais, 
užsiimama ir kitais .nešvariais 
verslais", — kuro lėktuvams 
pardavimu, radijo įrengimų, 
sunkvežimių ir kitų susisiekimo 
priemonių pasiūla. 

Kai Amerikos savaitraščio 
„Newsv eek" korespondentas 
perr ai spalio mėnesį lankėsi 
pietinėje Rusijoje, ten rado 
puikų ginklų tmg F kelėje ant 
ištiestų paklodžių buvo par
davimui išdėstyti automatiniai 
šautuvai, kulkosvaidžiai, gra
natos, dėžės amunicijos, kišeni
niai ginklai, granatų sviedikai 
ir kita. Dėl lengvai įsigijamų 
ginklų įvairiose vietovėse daž
nai vyksta ginkluoti konfliktai. 

Baigiant verta .'įsiminti Vy
tauto Landsbergio neseniai pa
sakytus žodžius. ..Rusijos karo 
planuose Lietuva tebėra jos sfe
roje". 

Rusijos grėsmingos karinės ir 
ekonominės politikos tenden
cijos Baltijos valstybių atžvilgiu 
sustiprėjo po Lietuvos preziden
to rinkimų. 

Landsbergio žodžiais — Balti
jos valstybės perkeliamos į 
buvusių satelitinių valstybių 
rangą. Taigi Lietuvos visiška 
laisvė ir nepriklausomybė yra 
vėl pažeidžiama. Laukiamas ir 
naujas Rusijos ūkinis spaudi
mas. 

Atėjo laikas, kad. grėsmingos 
padėties akivaizdoje, būtina 
laikytis ne partines, bet vienin
gos Lietuvos politikos. 

Miunchene veikianti „Balti-
sches Reisebiuro — Pabaltijo 
kelionių įstaiga" Naujųjų metų 
proga išleido labai gražų turis
tini žiniaraštį. Jame pateikiama 
daug žinių iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyvenimo, pažymint, 
kad šiuose kraštuose randami 
vidurio Europos kultūriniai bei 
istoriniai pėdsakai, ypač vo
kiečių statytuose Rygos ir Tali
no miestuose. Kelionės į Pabal
tijo valstybes yra pilnos įvairių 
staigmenų ir -nuotykių su gra
žia Kuršių Neringa, gintaro pa
krantėm. 

Vokiečiai prieš karą Latvijo
je ir Estijoje sudarė didžiausią 
mažumų grupę, tad žiniaraštis 
į pirmą vietą įkelia tas valsty
bes, tačiau gan daug vietos 
paskirdamas Lietuvai. Mūsų 
valstybei skirtoje žiniaraščio 
dalyje, dviejuose puslapiuose iš
spausdintos net septynios nuo
traukos, kurių didžiausia yra 
prie arkikatedros su mūsų tri
spalvėm žygiuojanti demonst
rantų minia. Trumpa Lietuvos 
istorija, pažymint, kad V š. p. 
Kristaus indoeuropiečiai surado 
Pabaltijo auksą — gintarą. Šian
dieną 3.5 mil. gyventojų krašte 
teka 800 upių, o 3 tūkst. ežerų 
puošia Lietuvos gamtą. 

1323 m. įsteigtame Vilniuje 
randami įvairių laikotarpių pas
tatai. Kelionių įstaiga pataria 
aplankyti senamiestį bei žydų 
gyventą miesto dalį. Su 400 
kambarių įrašytas „Lietuvos" 
viešbutis, nutolęs nuo miesto 
centro tik 10 min. Viešbutis 

labai ištaigingas, kambariai su 
visais patogumais. Veikia penki 
barai, trys valgyklos ir 1.1, 
nenurodytos kambarių kainos. 

Kaunas turi beveik 500,000 
gyventojų. Jis buvęs Lietuvos 
sostine 1921-1939 m. Kaunas 
yra Neries ir Nemuno upių san
takoje, dar taip pat vadinamas 
„die litauische Stadt — lietuviš
ku miestu", pažįstamas spalvin
ga pėsčiųjų dalimi, turi daug ga
lerijų ir muziejų, kurių tarpe 
taip pat garsus „Velnių muzie
jus". 

Lietuvą galima pasiekti ilga 
autobuso kelione, automašina 
arba iš Vokietijos geležinkeliu 
(nepažymėti skrydžiai į Vilnių 
ir Palangą). Atspausdintame že
mėlapyje nurodoma Šeštokų ge
ležinkelio stotis ir kelionė į 
Vilnių, Kauną, Šiaulius, Palan
gą ir atgal. Įstaiga nurodo 
kainas. Su viešbučiais jos siekia 
beveik 2 tūkst. markių (1 JAV 
dol. = 1 m. 60 pf). 

Pabaigoje yra trijų valstybių 
žemėlapis su atžymėtais dides
niais miestais (kiek mažesnis 
Šiaurinės Europos žemėlapis 
kartu su Pabaltiju) bei Vilniaus, 
Rygos ir Talino miestų planai. 
Primenama, kad trys Pabaltijo 
valstybės kalba skirtinga kalba, 
nors galima susikalbėti vokiš
kai, angliškai ir rusiškai. Pini
gai — Estijoje kronos, Latvijoje 
— latviški rubliai, Lietuvoje — 
kuponai. Tačiau mielai priima
mos vokiškos markės ir doleriai. 

Jau keletą kartų lietuviškoje 
spaudoje minėjau, kad Lietuva 
turėtų atkreipti didelį dėmesį į 

Tarp'autinio ekslibrisų konkurso parodos atidarymo metu (iš kairės): dailininkai - V. Gocen-
tas. R. Saliamoras (Vilnius), Maksutova (Riga), A. Čepauskas, R. Gaižauskaitė (Vilnius) ir Šilu
tės n.iesto meras A. Krušnauskas. 

turizmą, gal net įsteigdama 
ministeriją. Jas turi pietiniai 
Europos kraštai, kadangi užsie
niečiai į valstybės iždą įneša 
beveik ketvirtadalį visų valsty
bės pajamų. O kuo blogesnė mū
sų Lietuva su gamtos„deiman-
čiukais" — Kuršių Naringa, 
Druskininkais, Birštonu, Tra
kais, Kulautuva, Palanga ir t.t. 
Dabar, žlugus Jugoslavijai ir jos 
turizmui, atsidaro vokiečiams 
platūs vartai į Lietuvą. Ji, kaip 
ir Jugoslavija, lengvai pasiekia
ma automašinom, autobusais, 
traukiniais. Tačiau turėtų būti 
sutvarkyta Lazdijų-Agradnikų 
(lenk. Ogrodniki) muitinė, įves
ta stipri turistų apsauga nuo au
tomašinų vagišių, apiplėšimų. 
Priešingu atveju ministerijos 
pastangos pritraukti turistus į 
Lietuvą liktų Sizifo darbu. 

Gražią naujametinę dovaną 
savo skaitytojams padovanojo 
didžiausias Bavarijos-Miunche-
no dienraštis „Sueddeutsche 
Zei tung", išspausdindamas 
spalvotą Europos žemėlapį, kar
tu pažymėdamas naujai atkurtų 
ar įsteigtų valtybių sienas, šo
ne nurodydamas sostines, plotą, 
gyventojų skaičių, tautines vė
liavas. Prie Latvijos vėliavos 
padaryta didelė klaida: vietoje 
dviejų raudonų (viduryje balta 
spalva), įdėtos lelijos spalvos. 

Pasirodo, kad savo plotu už 
Lietuvą yra mažesnės šios nau
jos ar atkurtos Europos valsty
bės: Bosnija-Heccogavina, Esti
ja, Kroatija, Latvija, Makedoni
ja, Moldavija, Slovėnija, Slova
kija, Armėnija. Kartu negalima 
užmiršti Šveicarijos, Danijos, 
Belgijos, Olandijos, Albanijos ir 
kt. Europos valstybių. Tad nėra 
reikalo visuomet teigti, kad Lie
tuva yra mažytė Pabaltijo vals
tybė, kadangi už ją yra daugiau 
mažesnių Europos valstybių. 
Tik gyventojų skaičiumi mūsų 
tėvų žemę pralenkia Bosnija, 
Kroati ja, Moldavija ir k t . 
kraštai. Tik Armėnija turi tiek 
pat gyventojų kaip ir Lietuva. 
Žemėlapis spalvotas, pavadin
tas „Politische Karte Europa 
1993-1993 m. politinis Europos 
žemėlapis". Miuncheno dienraš
čio tiražas — 770 tūkst. egzemp-
liorių. 

Vokiečių tremtinių savaitraš
tis „Das Ostpreussenblatt" rašo, 
kad Karaliaučiaus muitininkai 
Kuršių Neringoje sulaikė stam
bų lietuvį spekuliantą. J i s 
mėgino slapta įvežti į Lietuvą 
deimantus, platiną ir ginklus. 
Bendra „prekių" kaina siekia 
per 1 mil. rbl. Tas pats savait
raštis „dejuoja", kad naujai iš
leistame Karaliaučiaus miesto 
vadove atrodo, kad savo ranką 
įspaudė lietuviai, kadangi Ryt
prūsių sostinės istorija yra ne
teisingai aprašyta. 

NIEKAM NEREIKALINGI 

šink". Išsamiai apžvelgė ir jubi
liato literatūrinę veiklą. Kun. 
A. Svarinskas daug šiltų žodžių 
ir prisiminimų pažėrė iš jo studi
jų 1942 m. kunigų seminarijo
je, kurioje prelatą pažino. Prela
tą rodė pavyzdžiu, kaip reikia 
dirbti Lietuvos labui. 

Gydytojas prof. Jackevičius 
pasidalino bendravimo Čikagoje 
įspūdžiais (jo ir prelato mamos 
buvo pusseserės). Ypač jaudi
nančiai, pats graudindamasis, 
kalbėjo Jonas Bališa (rodos, 
tokia pavardė) — tikras pus
brolis, palietęs išblaškytos gi
minės kančias, laiškus iš Sibiro, 
ir užbaigęs: „Telaimina jį 
Dievas ir šventoji Mergelė Ma
rija". 

Po jo „XX Amžiaus" bendra
darbis E. Topinkas, ir vėliau 
pusbrolis R. Gineitis pasakojo 
apie jubiliato mamos kančias Si
bire, apie plačią giminę. Tikrai 
labai prasmingas ir nuoširdus 
vakaras, iš kurio išsinešiau 
daug šilumos, o ja ir norėjau 
pasidalinti. 

Kazys Pabedinskas 
Chicago, IL 
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išeina. 

Vyrai juokiasi ir nori sužinoti už ką: bet Mikas tik 
mirksi ir ragina gerti. 

— Tik nepamanykite, kad už tą išlietą butelį, — 
sako. — Jis už tikrus dalykus nusipelnė. 

Vyrai geria ir nė vienas nežino, kokie tie tikri 
dalykai. Vyras su odiniu paltu atsikelia nuo 
sandėlininkų ir nežymiai išeina, po valandėlės taip pat 
tyliai įeina kooperatyvo vedėjas. 

— Išneškite snapsą, — sako. — Aš manau 
keturiasdešimt minučių turėsim svečių. O 
greičiau. Odinis švarkas nuėjo prie telefono. 

Du vyrai pakyla, surenka butelius ir 
Mergaitė su šlapiu skuduru perbraukia grindis paskui 
surenka silkes ir išeina. Paima lėkštę ir iš 
sandėlininkų. 

— Prašau dar keturias, — pasako latvis. 
Mergaitė labai ilgai negrįžta, paskui visiem atneša 

alaus, o sandėlininkams pasako, kad silkių rebėra. 
— Taip staiga pritrūko? — nustemba vokietis. 
— Mes sandėlio neturime, — truktelėjusi ;>ečiais. 

atsikerta ir vėl išeina. 
Tuodu pasižiūri vienas į kitą, nusišypso. įsikiša 

butelį į kišenę ir išeina. Noriu išsivesti ir Mik% bet 
kooperatyvo vedėjas atsineša kortas ir pasiūlo lošti 
„durnių". 

— Dabar ir aš tik klientas. O šita kompaiuiėlė nori 
seniai mus likviduoti. 

Jis pasakojo kelis atsitikimus, kai policija buvo 
užvesta, bet vis kaip pro nosį braukti išėjo, o iŠ galvo
ju, kad mūsų kišenėse per daug pinigu J' nibždu 

Mikui į ausį, ir jis pakyla. 
— Pabūkite, — sako vedėjas. — bus įdomu. 
Bet mes nebepasiliekam. Parėję užeinam pas 

kaimynus. Pro jų langą matyti kooperatyvas. Jeigu kas 
atvažiuotų, būtų gerai matyti. Tikrai netrukus išgirs
tam motociklus ir apie virtuvės pastatą sumirga švie
sos. 

Pasakom, kas ten yra. Kaimynas kviečia pasižiū
rėti, bet mes verčiau pasiliekam namie. Susirenka 
daugiau, kalbam apie įvairius dalykus, paskui pra
dedam lošti kortomis. Pareina kaimynas. Policija nieko 
neradusi, pasidairiusi ir išvažiavusi. Užsisėdim ilgai. 
Jau po trijų, kai nueinam į savo kambarį. 

Išmiegam ligi pat pamaldų. Pašokam tik, kai 
varpelis ima skambinti. Nevalgę nubėgam į bažnyčią, 
o paskui verdamės pietus. Po pietų pasiimu knygą ir 
atsigulęs skaitau, o Mikas išeina. Vakare nueinam į 
šokius. Visą tą laiką galvoju, kaip man pasiseks 
nupirkti dolerius. Žinau, kad Amerikoj du šimtai 
dolerių labai nedidelis reikalas, bet čia viso gyvenimo 
problema. 

Kai grįžtam, vėl po trijų. Visą dieną nė žodžiu ne
buvom prasitarę apie tą reikalą, bet dabar, nusireng
damas, pasakau: 

— Tai ryt maunu į Hamburgą. 
— Bet Mik atsargus. Jeigu įkliūtum, nežinočiau 

kur lįsti. 
— Nesirūpink, tesivešiu tik tuščią portfelį. 
Kambarys atvėsęs. Mikas dar kuria krosnį, bet aš 

atsigulu, užsimetu paltą ir stengiuosi apie dolerius ne
galvoti. Už dviejų valandų reikės kelti, galvoju, kad 
nepramigčiau. 

Užmiegu greitai, sapnuoju daug dolerių ir pabun
du nuo sirenos kaukimo. įžiebiu lempa Mikas guli. 
rankas po galva pasikišęs, ir juokiasi. 

— Būk pasveikintas Hamburge, — sako. 
— Reikėjo pakelti, — piktai atsikertu. 
— Nepyk, aš tikiu laime. Jeigu pramiegojai, tai 

turbūt taip reikėjo. 
— Na, rytoj dar bus viena diena. 
— Žinoma. Poryt irgi. 
Greitai valgome, rengiamės, pasiimu pjūklą, kir

vius ir išvažiuojame į mišką. Atsikvėpdami tarp dviejų 
pjūvių, viską smulkiai aptariame. Jeigu gaučiau, 
reikėtų paimti du šimtus dolerių. Kas nuo kelio liksią, 
būsią gera kišešnėj turėti. J is nemanąs, kad nebūtų 
gal ima keliasdešimt dolerių įsivežti. I krantą išėjus, 
su doleriais irgi smagiau. 

Per tas dvi dienas Mikas spėjo perrūgti ir apsipras
ti. Nebešneka apie baimę. Jau ir pats beveik drįstu pa
važiuoti. 

— Pažiūrėsim, o gal pavažiuosim ir abu, — sako 
iššokęs iš sunkvežimio. 

— Abiem smagiau, — pritariu. 
Prie durų stovi du vyrai su baltais raiščiais ant 

rankovių. Matau juos, bet galvoju apie pietus. 
— Baisiai ėsti noriu, — sakau praeidamas pro juos. 
Koridoriuje stovi dar du, ir visi sueina paskui mudu 

į kambarį. Metu akis į lovą ir baisiai apsidžiaugiu, kad 
nė žymės kavos nebėra likę. 

— Mes norim kambarį pažiūrėti, - labai manda
giai sako policijos viršininkas. 

— O ko pasigedot? 
— Čia direktorius prašė. 
Jis jaučiasi labai nesmagiai. 
— O ko tie latviai čia? — spiriasi Mikas. 
Aš dabar tik geriau apsižiūriu ir pamatau, kad tie, 

kur stovėjo lauke, yra latviai. 

(Bus daugiau) 

. <• 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

Gary, Indianoje, vykusiame Vasario 16 tos minėjime. Iš k. — B. Vilutienė. 
Gytis Liulevičius — paskaitininkas, prel. Ignas Urbonas ir prof. Pr. 
Žukauskas. 

Nuotr. A. Vilučio 

GARY, IN 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

SUKAKTIES M I N Ė J I M A S 

Indianos šiaurės vakaruose 
gyvenantys lietuviai šią labai 
gražią sukaktį šventė dviem 
piograr: - -lis. 

Vasario 13 d. 8:35 vai. ryto 
per Hammond. IN., radijo stotį 
WJOB šios stoties vedėjas Ir-
win Levin, lietuviams atstovau
jant Indianos Altos pirmininkui 
Vincent Gumuliauskui ir Altos 
iždininkui Vladui Ruzgai, pra
vedė šia tema pasikalbėjimą. 
Sugrojus Lietuvos himną, Le-
win paaiškino šios dienos minė
jimo reikšmę. „Ankstyvesniais 
metais E. Chicagoje. IN., prie 
miesto rotušės šią dieną būdavo 
keliama Lietuvos vėliava, bet 
šiandien mes to nedarome, nes 
Lietuva yra ir vėl laisva", — 

pabrėžė jis. Supažindinus klau
sytojus su Gumul i ausku ir 
Ruzgą, jie abu papasakojo apie 
dabartinę Lietuvos padėtį. Dvi 
didelės blogybės slegia dabar 
Lietuvą: bloga ekonominė padė
t is ir buvusi sovietinė okupaci
nė armija labai pamažu trau
kiasi iš Lietuvos. Gyvena ir ar
ti 100,000 rusų, kur ie nenori 
grįžti į Rusiją, re ikšdami pre
tenzijas į Lietuvos pensijas. 
Lietuviams labai t rūks ta butų, 
o rusai vis gyvena geriausiuose 
butuose. Klausimai buvo įdo
mūs ir į juos a tsakymai buvo 
labai geri. 

Pagrindinis šios sukakties mi
nėjimas vyko vasario 14 d. 
Gary, IN., Šv. Kazimiero para
pijoje. Už žuvusius Nepriklauso
mybės kovose, Lietuvos par
tizanus, už mirusius Sibire ir 
nukankintus tėvynėje, už žuvu
sius Vilniuje ir už visą lietuvių 
tautą, prašant Aukščiausiąjį pa
laimos jos ateičiai, šv. Mišias 
aukoja prel. Ignas Urbonas. Jis 
pasakė lietuvių ir anglų kalbo
mis ir jautrų pamokslą, baigda
mas šiais žodžiais: „Melskimės 
ne tik už žuvusius dėl laisvės, iš
tremtuosius bei Sibire mirusius, 
bet ir už tuos, kurie šiuo metu 
stovi prie Lietuvos vairo, kad 
Dievas apšviestųjų protus, kad 
j ie išvestų Lietuvą iš šios 
sunkios padėties". 

Vėliavas įnešė Vytauto 289 
posto veteranai, lydimi organi
zacijų vadovų ir šios parapijos 
li tuanistinės mokyklos moki
nių, aps i r engus ių l ie tuviš
kais drabužėliais. Vaikučius 
vedė kazimierietė seselė Janina 
ir J. Valeikienė. Choras, vargo-
ninkaujant Barbarai Balt, gra
žiai giedojo patriotines giesmes. 

Po pamaldų parapijos daržely
je buvo pakeltos JAV ir Lietu
vos vėliavos. Programai vadova
vo Altos p i rmininkas Gumu-
liauskis. Prel. Urbonas sukalbė
jo maldą už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, o šioje parapijoje 

gimusi J ū r a t ė Tautv i la i tė — 
Fischer sugiedojo J A V ir Lietu
vos h imnus , bendru giedojimu 
pr i ta r ian t v is iems dalyviams. 
Li tuanis t inės mokyklos vaikai 
pa le ido g e l t o n u s , ž a l i u s ir 
raudonus bal ionus, skanduoda
mi „Laisva L ie tuva" ! 

Minėjimas buvo tęs iamas pa
rapijos salėje. Altos pirmininkui 
a t idar ius šį minėjimą, prel. Ur 
bonas supažindino su svečiais, 
kurių, deja, š iais me ta i s buvo 
nedaug. Amerikiečių politikų 
šiais meta i s nepas i rodė nei 
vienas. Matyt , ne r ink imin ia i 
metai , todėl ir balsuotojų nerei
kia medžioti. Iš l ie tuvių svečių 
buvo prof. Pr . Ž ukaus kas iš 
Kauno, kuris t r umpa i pasveiki
no čia dalyvaujančius ir įteikė 
prel. Urbonui knygą „Lietuva" 
ir mažą kryželį, išdrožinėtą jo 
tėvo. ilgamečio Sibiro tremtinio. 
Dalyvavo ir prof. A. Liulevičius 
bei „Draugo" redak to rė A. Liu-
levičienė. Gary , IN., miesto 
meras Thomas Barnes a ts iuntė 
savo proklamaciją, skelbiančią 
šią dieną Lietuvos d iena . Pro
klamaciją perskaitė Gumuliaus-
kis. J ū r a t ė Tautvi la i tė-Fischer 
at l iko t rumpą men inę progra
mą, pa t i sau p r i t a r d a m a gitara, 
sudainavo 4 da inas : „Tėviškė
lė," „Kur Šešupėlė ," „Kauno 
va l sas" ir „ A r a s " . Minėjimo 
kalbėtojas buvo s tud. Gytis 
Liulevičius. Trumpai lietuvių ir 
anglų kalbomis j is nušvietė da 
bar t inę Lietuvos padėtį, pa 
brėždamas, kad ka ip t ik šią 
dieną vyksta Lietuvos preziden
to r inkimai . „Galim sulaukti ir 
nemalonios žinios, bet svarbu, 
kad r inkimai yra laisvi ir demo 
kratiški . Kuris iš šių kandidatų 
bus išrinktas prezidentu, tikėki 
mės. išves Lietuvą iš šios sun 
kios padėt ies" , užbaigė kal
bėtojas. 

Po programos buvo vaišės. Šį 
šventinį minėjimą suruošė Lakp 
apskri t ies Altos skyr ius . Aukos 
buvo renkamos Altai arba L. 
Bendruomenei . 

Lake apskr. skyr iaus valdybą 
sudaro: pirm. — Vincent Gumu-
l iauskis . vicepirm. — K. Balt ir 
P. Auksei . Sekre tore B. Vilu 
t ienė ir iždinink.'-s V. Ruzgo. 

V. Va i l i on i s 

PUTNAM, Conn. 
7 5 - T O J I L I E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
Š V E N T Ė 

Negausus l ietuvių te lkinys 
Pu tname ir jo apylinkėje, kurio 
cent ras yra Marijos Nekalto 
P r a s i d ė j i m o s e s e l i ų vie
nuolynas, vasar io 14 šventė 75 
metų Lietuvos nepr ik lausomy 
bės paskelbimo šventę . 

Šventė pradėta 8 vai. ryto vie
nuolyno koplyčioje šv. Mišiomis 
už Lietuvos laisvę žuvusius, jos 
laisvę ir gerovės kilimą Kun. V. 

Cukuras pamoksle kvietė lietu
v ius me l s t i Aukščiausiojo 
palaimos Lietuvai. Prašė pa
laimintąjį arkivyskupą Jurgį 
M a t u l a i t į mels t i t a u t a i 
užtarimo ir globos. Tikinčiųjų 
maldas skaitė ir aukas nešė LB 
Putnamo apylinkės valdybos 
nariai. 

V i s u o m e n i n ė vieša šven-
tės-minėjimo dalis vyko vie
nuolyno Raudondvario salėje 2 
vai. p.p. Minėjimą pradėjo LB 
apylinkės valdybos pirm. A. 
Lipčienė. o kun. V7. Cukuras 
sukalbėjo, visiems pritariant, 
pradžios maldą, kurios antroje 
dalyje prisiminti ir už Lietuvos 
laisvę žuvusieji Perskaityta 
JAV prezidento Bill Clintono 
s v e i k i n i m a s , pasiųstas LB 
krašto valdybai Vasario 16-tos 
proga. Sveikinimas priimtas 
visų plojimu. 

Pirm. Lipčiertės pakviesta 
Elona Vaišnienė (Marijošiūtė), 
kultūros baruose ir švietime dir
banti tiek Amerikoje, tiek lietu
viuose ir Lietuvoje, savo kalbo
je teigė, kad tautai nepriklauso
mybė yra nepakeičiama verty
bė, tačiau reikia, kad piliečiai 
turėtų laisvę ir ta laisvė būtų 
visuomeniška, ne egoistinė ir 
savanaudiška. Sovietų Rusija ir 
Vokietija buvo nepriklausomos, 
bet Stalino ir Hitlerio laikais 
piliečiai buvo belaisviai. Lietu
va iškovojo nepriklausomybę, 
bet jos laisvei dar grasinama, jos 
piliečiai laisvi, bet daugelis jų 
egoistai ir gerovės siekia tik 
sau. Kad kiltų Lietuvos žmonių 
gerovė, tvir tėtų laisvė, būtina 
š a l i n t i savanaudiškumą ir 
u g d y t i v i suomeniškumą. 
Lietuvos išeivių pareiga padėti 
ž m o n ė m s Lietuvoje ugdyt i 
visuomeniškumą, rūpinimąsi 
ar t imu ir jam reikalingos pagal
bos teikimu. Plojimais padėko
t a Va i šn i ene i už vaizdžiai 
pa te ik tas mintis. 

Anglų kalba paruoštą rezoliu
ciją, p r a š a n č i ą aukš tų jų 
Amerikos valdžios pareigūnų 
padėti Lietuvai išsilaisvinti nuo 
pavergimo liekanų 'rusų ka
riuomenės) ir padėti kelti jos 
gerovę, perskaitė seselė Jud i ta 
Zab i t a i t ė . Rezoliucija vien
balsiai priimta. J i jau išsiųsta. 

Po to buvo Aldonos Rygelie-
nės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, artistiškas S. Nėries 
ir J. Degutytės eilėraščių dek
lamavimas, žadinęs nostalgiją ir 
tėvynės meilę. Tą meilę gilino 
J. Bružo parodyta vaizdajuostė 
iškarpų iš įvykių Lietuvoje. 

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Sekė pabendravimas, 
vaišinantis kava ir užkandžais. 
Minėjime suaukota daugiau 
negu 1000 dolerių LB darbams, 
ypač Lietuvių informacijos Va
šingtone įstaigos išlaikymui. 

Minėjiman atvyko ir keletas 
lietuvių iš Nevv Londono, daly
vavo ir ..Norvvich Bulletin" 
dienraščio korespondentas p. 

Woodcook. Jo straipsnis lietuvių 
ir Lietuvos reikalais tilpo dien
raštyje. Putnamo „Observer 
Patriot", po pasikalbėjimo tele
fonu su dr. J. Kriaučiūnu, 
išspausdino straipsnį su dr. 
Kriaučiūno foto nuotraukomis 
apie Pu tnamo lietuvius, šventę 
ir pagalbą Lietuvai. 

J u o z a s Kr iauč iūnas 

ROCHESTER, NY 

VASARIO 16-JI 

Nijolė Draugelienė sekma
dienį, vasario 21 d., 9 vai. r. 
lietuviškos radijo valandėlės 
programą pradėjo „O, skambink 
per amžius". . . muzikos garsais. 
Skambėjo himnas, buvo 
perskaitytas 1918 m. Lietuvos 
Tarybos paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas, išvardinant ir visų jo 
s igna ta rų pavardes. Anglų 
kalba paaiškino Vasario 16-sios 
reikšmę, prisiminė visus už 
Lietuvos laisvę žuvusius did
vyrius. Baigdama kvietė radijo 
klausytojus atsilankyti į Va
sario 16-sios minėjimą, apibū
dino ir šventėje kalbėti pakvies
tą Darių Sužiedėlį. 

11 vai.r. bažnyčioje už kovoje 
dėl Lietuvos laisvės žuvusius 
buvo aukojamos šv. Mišios. Gie
dojo Rochesterio Bendruomenės 
choras, vadovaujamas Raimon
do Obalio. Mišių skaitinius 
skaitė Birutė Litvinienė. 

Po Mišių parapijos salėje 
vyko minėjimas. įnešus vėliavas, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 

himnai. Sveikino ukrainiečių, 
latvių ir estų atstovai. Raštu 
sveikinimus atsiuntė JAV val
džios pareigūnai. 

Programos vedėja Rūta Mo-
noenko supažindino dalyvius su 
neseniai iš Lietuvos grįžusiu 
Darium Sužiedėliu, talkinusiu 
St. Lozoraičio r i nk iminė j e 
kampanijoje.* 

Pakviestas kalbėti, D. Sužie
dėlis apsakė dabartinę padėtį ir 
rinkimines nuotaikas Lietuvoje. 
Pastebėjo, kad Lietuva dabar 
yra nusisukusi nuo išeivijos ir 
domisi tik pinigų r inkimu. 
Išeivija turėtų savo pagalbą ir 
darbą k re ip t i p r ivač ioms 
grupėms ir organizacijoms. 
Kalbėtojas buvo su dėmesiu iš
klausytas. 

Po pertraukos vykusioje meni
nėje programoje pluoštą savo 
kūrybos e i lėraščių , s k i r t ų 
Lietuvai , paska i tė Ne r imą 
Naru tė . Du muz ikan ta i iš 
Kanados savo atl iekamomis 
dainomis nukėlė visus dalyvius 
mintimis į Lietuvą. Minėjimas 
buvo b a i g t a s Mai ron io 
„Lietuva brangi". 

Darbščiosios Angelė Dzia-
konienė ir Eugenija Bulsienė ir 
šį kartą visus dalyvius vaišino 
gardžiai paruoštais užkandžiais. 
Jų pastangas visi įvertino. 

Nerimą N a r u t ė 

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Putname. Iš k. - paskaitininke Elona 
Vaišnienė, kun. V. Cukuras ir „Norvvich Bulletin" korespondentas Woodcock. 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

BEVERLY SHORES, IN. 

ŠVENTĖME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 
Michigano ežero rytinio pak

raščio lietuviai atšventė Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
šventę vasario 21 d. Beverly 
Shores lietuvių Klubo rengta 
šventė pradėta pamaldomis šv. 
Onos bažnyčioje. I š ias pamal
das susirinko lietuviai ne tik iš 
Beverly Shores, bet ir iš Union 
Pier , Michianos, South Bend ir 
k i tų aplinkinių vietovių. Šv. 
Mišias aukojo kun. A. Saulaitis, 
savo pamoksle paminėdamas 
keletą artimo meilės pavyzdžių 
iš jo neseniai lankytos Lietuvos. 
„Tikiuosi, kad Lietuva žengiant 
į pilnutinę laisvę ir demokratiją, 
gerės ir plėsis savanoriška tar
nyba artimui.. .". Mišių skaity
m u s skaitė J. Vaznelis, vargo
nais grojo ir giesmėms vadovavo 
V. Gutauskas. Žuvusiųjų už 
laisvę prisiminimui taut in ia is 
drabužiais pasipuošusios S. Sta-
ponkienė, O. Petrienė ir P. 
Mikštienė uždegė prie altoriaus 
specialiai paruoštas žvakes. 

Pamaldoms pasibaigus, Be
verly Shores Lietuvių Klubo 
pirmininkas V. Peseckas t rum
pai nušvietė šios dienos reikšmę 
lietuviams, nesvarbu, kur jie be
gyventų. Sugiedojus Lietuvos 
himną, L. Keršienė perskaitė 
1918 m. nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, o A. Karnienė 
J A V prezidento Bill Clintono 
sveikinimą lietuviams nepri
klausomybės šventės proga. Dr. 
G. Balukas supažindino šventės 
dalyvius su šios dienos kalbėto
j u dr. J. Račkausku, apibūdin
damas jo pasiekimus moksle 
ir pasišventimą l ietuviškam 
darbui . 

Dr. J. Račkauskas savo kalbos 
pradžioje pabrėžė, kad pasižiū
rėjusi į savo valstybės ilgą 
istoriją, Lietuva t ik ra i a t ras 
savo kelią. Išbuvusi ilgus metus 
kalėjime, prieš trejus metus 
kovo 11d. paskelbė nepriklau
somybės aktą, kuris buvo kaip 
d e t o n a t o r i u s s u s p r o g d i n t i 
Sovietų Sąjungą. Laisvės sie
kiančiai tautai istorinis paliki
mas buvo labai naudingas. Vien 
t ik dvidešimto amžiaus Lietu
vos istorija parodė, kad t au ta 
niekada nebuvo priėmusi Lietu
vos okupacijos. 

Po prelegento kalbos klubo 
pirmininkas V. Peseckas kvietė 
šventės dalyvius prisidėti savo 
a u k a prie Dariaus-Girėno pa
minklo statybos Kaune , kuri 
tu r i būti užbaigta prieš š.m. 
liepos 17d., kurią sueis 60 metų 
nuo jų skrydžio į Lietuvą. 
Paminklas statomas pagal dar 
prieš karą padarytą skulpto
r iaus B. Pundžiaus projektą. 
Statybos darbai jau esą pradėti. 

Pasibaigus šventės oficialiai 
daliai , visi dalyviai buvo kvie
čiami sustoti pietums netoli 
esančiame G. ir J . Stankūną 
restorane. Pietų metu dr. J. 
Račkauskas, neseniai keletą 
savaičių praleidęs Lietuvoje, 
padarė platesnį pranešimą apie 
tenykščių žmonių šiuolaikinį 
gyvenimą. Pranešimą papildė 
pas N. ir J Vaznelius besilan
kąs svečias iš Lietuvos prof. A. 
Arminas ir dr. K. Ambrozaitis. 

Nepriklausomybės šventės 
proga sur inkta aukų: JAV 
Lietuvių Bendruomenei 760 
dol., Dariaus-Girėno paminklo 
statybai 400 dol., Lietuvos Am
basadai 140 dol. ALT'ai 130 dol. 
Vasario 16-sios gimnazijai — 50 
dol. 

D-as 

CLASSIFIED GUIDE 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZaiiS?' 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•82S South 79th Avenue 
Htckory HM, IINnels 60457 
Tai. 708 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefonai: 77-7147 Ir 77-M-t2 

REAL ESTATE HELP VVANTED 

G R E AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

' • Pensininkams Nuolaida'" 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti: 
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai. 

IEŠKO DARBO 

Moteris turinti patyrimą slaugyti 
ligonius, vairuoja automobilį, kal
ba angliškai, ieško darbo Flo
ridoj. 

Tel . 1-407-286-3357 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%_20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licerfsed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver-
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išrys-' 
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc., Lanham, Nevv York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose, 
Vokietijoje. Išleido „Galerija" ir 
„Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

PANEVĖŽIO KATEDROS PARAPIJA ATSTATO 
BUVUSIUS PANEVĖŽIO SENELIŲ NAMUS 

Per 50 metų tie namai laiko ir nerūpestingų šeimininkų visiš
kai suniokoti. Atstatymui reikia didelių lėšų. Darbus remia 
vyriausybė ir savivaldybė,tačiau be jūsų pagalbos, brangūs tau
tiečiai, Kanadoje, Amerikoje ir kituose kraštuose, darbų įvykdyti 
negalėsime. Jūsų valiutinės aukos šiais kasdienės infliacijos laikais 
yra nepaprastai svarbi pagalba Gausiau aukojusius įrašysime į 
Katedros garbės lentas. O gal kas norėtumėte sugrįžti į Lietuvą 
ir apsigyventi mūsų senelių namuose — pensionate? Tikime Jums 
suteiksią jaukų būstą ir tinkamas sąlygas. Pensionatas tik 150 
metrų nuo Panevėžio Katedros. Laukiame Jūsų pageidavimų ir 
Jūsų aukų. 

Iš anksto dėkojame, teatlygina Dievas! 
Panevėžio Katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius 

Panevėžio Katedros pastoracinė taryba 
Aukas galima pervesti į mūsų sąskaitą: 
Overland Bank 
Account No 51894 000 333 001 (67084196) 701080648 in the name 

of THE BANK OF LITHUANIA 
Panevėžio Katedra 
Banko-korespondento adresas: OVERLAND BANK, VIA Balastra, 

5, CH-69O0 Lugano, Svrttzarland, T«iex: 841000 otb ch overbank 
lugano, S.VV.I.F.T.: OTBK ch 22 



DABARTINIAI LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLAI LAIŠKAI 

tinti ir naujus asmenis įsijungti 
talkon lietuvių tautai. Daug 
tūkstančių lietuvių gyvena už 

JUOZAS MASILIONIS 
Minėdami ir švęsdami vieno 

mėnesio laikotarpyje dvi Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktis, deimantinę ir vos 
trejų metų, prisiminkime patys 
ir priminkime kitiems, kad dėl 

jos de facto ir de jure įsitvirti- • 
nimo reikėjo įvairiausiomis 
priemonėmis kovoti. Visuome
nės mokslas, atsimenu, kadais 
mokė, kad valstybė turi turėti 
savo tautą, kraštą, arba teri
toriją ir valdžią. O ar tebeat-
simename, ką prieš beveik 400 
metų (1595) savo „Postilės" 
prakalboje sakė apie tautą kan. 
M. Daukša: „Ne žemės der
liumi, ne drabužių įvairumu, ne 
šalies gražumu, ne miestų ir 
pilių stiprumu laikosi tautos, 
bet daugiausiai išlaikydamos 
savąją kalbą"... Jis nesako, kad 
nereikia žemės derliaus, šalies 
grožio, miestų. Reikia. Neturi 
valstybės, nėra laisvės tautos 
kalbai, teritoriją grobsto kas 
nori. Neturi valstybės, neleidžia 
dalyvauti olimpiniuose žai
dimuose, nors ir labai dėl to 
kovoji. Neturi pripažintos vals
tybės, niekas nepripažįsta tavo 
išleistų pašto ženklų, pinigų... 

Čia norisi pakalbėti apie 
pašto ženklų vaidmenį gyve
nime. 1918-1940 m. Lietuva 
išleido daugiau kaip 500 įvai
riausių pašto ženklų. Su nepri
klausomybės netekimu jie 
nepranyko iš ta rp taut inės 
arenos: didžiausiuose pašto 
ženklų kataloguose jie visą 
okupacijų laikotarpį rado vietą 
su iliustracijomis, aprašymais. 
Jie, kaip ir mūsų diplomatai, 
kovojo dėl aneksijos nepripaži
nimo. Tas pats yra ir su ano 
meto lietuviškais pinigais. Pra
džioje litas buvo vertas 10 et., 
vėliau 6 et. Prieš keliolika metų 
už visas lietuviškas monetas, 
kurių nominalinė vertė 33.94 
lt., mokėjau 117 dol., o popie
riniai litai dar brangesni. Pini
gų rinkimas — numizmatika — 
yra pašto ženklų — filatelijos — 
sesuo. 

Dabartinė, Kovo 11 d. aktu 
atkurtoji Lietuva, dar Sovietijos 
tebeterorizuojama, nė vienos 
valstybės dar nepripažinta, dėl 
pripažinimo pradėjo, tarp kitų 
būdų, kovoti ir filatelija, savo 
pašto ženklų leidimu. Pirmieji 
p.ž. pradėti spausdinti 1990.X.7. 
Tai „Angelas" — 4 ženklai, 5, 
10. 20 ir 50 nominacijomis. Dėl 
laukiamo lito įvedimo visi lietu
viškieji p.ž. prie skaičiaus neturi 
nei rublio, kapeikų ar talonų pa
vadinimo. Tik teko matyti voką 
su „angelo" p.ž., kur prie skai
čiaus 5 yra ir raidė k. Šie 
ženklai spausdinti Lietuvoje, 
„Spindulio" spaustuvėje, karpy-
tiniai, be klijų. Niekam ji^ .^pri
pažįstant, pradžioje jie galėjo 
kursuoti tik Lietuvoje, netrukus 
ir į kitas Baltijos valstybes 
siunčiant. Visi kiti pradėti 
spausdinti Leipcige. Čia vėl 
susidurta su kliūtimis: įvežant 
į Lietuvą, sovietai pasienyje 
juos konfiskuodavo. 

Kita bėda, o gal nebėda. Lietu
va, neturėdama valiutos už p.ž. 
spausdinimą užsimokėti, ofi
cialiai ar ne, dalį perleisdavo 
užsieniečiams filatelistams, o 
gal ir spekuliantams. Iš jų ir 
mes, išeiviai, tuos p. ž. savo 
r inkin iams gaunam. Mano 
draugai ne visus p.ž. Lietuvos 
paštuose galėdavo rasti ir čia at
siųsti. Gal ir ten p. ž., kaip ir 
kitas prekes, iš po skverno ar 
Gariūnuose pardavinėdavo... 

Vieną gerą ypatybę tur i 
lietuviškieji p. ž., kad ant kiek
vieno jų yra išleidimo metai. 
Neturint katalogo, bent metais 
juos galima sugrupuoti. 

1990 m. yra išleisti šie pašto 
ženklai: 1 - 4 . „Angelas" (5,10, 
20, 50), 5-7. „Vytis" (10, 20, 
30), 8. „Kryžių kalnas" (50), 9. 
„Laisvės varpas" (200), 10. 
„Kryžiai-koplytstulpiai" (40). 

11. „Madona" — Vilniaus Auš
ros Vartų Marija (70), 12. „Šv. 
Onos bažnyčia" (100). 

1991 m. pažymėti šie pašto 
ženklai: 13. „Vasario 16" (20), 
14. „Kovo 11" (20). Trikampiai: 
15. „Lemtingasis birželis. 
Birželio 14 1941-1991", (20), 16. 
„Birželio 22. Karo ir antrosios 
okupacijos pradžia" (50), 17. „Už 
Lietuvą. 1941-1991. 50 metų 
nuo pasipriešinimo pradžios" 
(70). 18-24. „Vytis" (15, 25, 30, 
40, 50,100, 500). 25. „Jungtinių 
Tautų org. narė" (100), 26-27. 
„IV Pasaulio lietuvių žaidynės" 
(20, 50), 28-29. „Lietuvos alpi
nistų žygis į Everestą" (20,70). 

Tais pat metais buvo išleisti 
trys pašto ženklai DLK Ge
dimino 650 mirties metinėms 
paminėti: 28-30. „Trakų salos 
pilis" (30), „Lietuvos didysis 
kunigaišktis Gediminas" (50) ir 
„Vilniaus aukštutinės ir žemu
tinės pilių rūmai" (70). Du p. ž. 
retiesiems Lietuvos paukš
čiams: 31. „Gervė (35 + 15) ir 
32 „Juodasis gandras" (50). 

1992 m. išleisti šie p. ž.: 33. 
„Tautinis olimpinis komitetas" 
(50 + 25), 34. „XVI žiemos 
olimpinės žaidynės, Albertville 
'92" (130), 35, „XVI vasaros 
olimpinės žaidynės, Barcelona 
'92" (280); 36. „Vytis" (1000). Oi 
tas Vytis, Vytis. Tai ne mūsų 
įprastasis, o panašus į Bal
tarusijos. Nežinau, kas nuo ko 
persipiešė. Atsiprašau, kad 
šaltumo neišlaikiau! Toliau du 
miestų serijos p. ž.: 37. 
„Vilnius" (300) ir 38. „Kė
dainiai" (200). Trys p. ž. 3941. 
„Suvalkiečiai XIX" (200, 500, 
700). Pora p. ž. retiems au
galams: 42. „Pajūrinė zunda" 
(300) ir 43. „Plačialapė klumpai
t ė" (200). Tik tiems dviem p. ž. 
išėjus, lotynistai atrado, kad 
vieno iš jų lotyniškame augalo 
pavadinime esanti klaida. 
Manot, kad filatelistai dėl to 
nusiminė? Anaiptol: kai kurie 
tokių ir teieško. 1992 m. spalio 
3 d. išleisti 4 p. ž. „Mare Balti-
eum" bendrai su Estija, Latvija, 
Lietuva ir Švedija, norint pa
brėžti tų tautų bendrumą. Juose 
nėra kainos, tik raidės P. P. B. 
Turbūt „kaina sutartinė": 45. 
„Erel is žuvininkas" , 46. 
„Paprastasis griciukas", 47. 
„Didysis dančiasnapis" ir 48. 
„Urvinė antis". Jie išleisti 8 p. 
ž. knygutėje. 

Neseniai gauti trys p. ž. baž
nyčių serijoje. Jie visi trys išsi
skiria iš kitų tuo, kad neturi 
pažymėtų metų. Neradau jų, 
nors ir per padidinamąjį stiklą 
žiūrėjau: 49. „Zapyškio bažny
čia XVI a." (300), „Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia Vilniuje XVII 
a." (1000), 51. „Prisikėlimo baž
nyčia Kaune" (1500). 

Vėl su pažymėtais metais, 
1993, išleisti du p. ž. „Vasario 
16 Lietuvos nepriklausomybės 
diena". Abiejų kaina nepažy
mėta, gal vėl „sutartinė". Jie 
pažymėti raidėmis: 52. A. 
„Jonas Basanavičius, 53. B. 
Jonas Vileišis. Na, ir paskuti
nieji du, 54 ir 55. naujomis kai
nomis užspausdinti „Vyčiai": 
ant 1990 35 užspausdinta 100, 
ant 40 - 300. 

Sakiau: paskutinieji. Tiek 
turiu, bet, kol valstybė gyva, tol 
ji leis pašto ženklus, o filatelis
tai juos rinks. Jau ir dabar, gir
dėjau per radiją, vėl esą išleisti 
keli nauji. 

Šis straipsnis yra ne mokslinis 
filatelinis, kur kiekvienas 
ženklas turi būti tiksliai aprašy
tas, nurodant jo dailininką, 
išleidimo tikslią datą, kiekį ir 
panašiai, o tik informacinis, 
kiek ir kokių p. ž. yra išleista. 
Sistemingam p. ž. rinkimui 
reikalingi albumai su tiksliomis 
filatelinėmis žiniomis. Tikė
kime, kad ir Lietuvoje atsiras 
filatelistų — pavienių ar drau
gijų — kurie tokiais albumais 
pradės verstis. 

SUSIRŪPINKIME, 
KOL NEVĖLU 

Š. m. vasario 23 d. „Tėviškės 
žiburių Nr. 8 Antanas Valeika 
straipsnyje „Kanados lietuvių 
bendruomenės veikla", rašo: 
„Šiuo metu finansinė padėtis 
KLB nėra stipri, todėl KLB 
skelbia vajų išeivijos veiklai at
naujinti (VTVA). Sukeltos lėšos 
bus vartojamos sustiprinti 
išeivijos kultūrinę ir švietimo 
veiklą". Straipsnio pabaigoje 
KLB pirm. J. Krištolaitis rašo: 
„KLB pagalba Lietuvai vajus 
savo uždavinį atliko. Surinko 
Lietuvos vyriausybei milijoną 
dolerių". Toliau rašo: „KLB 
valdyba skelbia lėšų telkimo 
vajų Kanados lietuvių tautinės 
veiklos suaktyvinimui, mūsų 
pačių egzistencijos pratęsimui. 
Pirmumas skiriamas švietimui 
— mokykloms, kultūrinei veik
lai, muziejui ir jaunimo 
įjungimui į bendruomenę". Kol 
dar ne vėlu dėmesio vertas KLB 
pirmininko atsišaukimas. Tuo 
pačiu verta pagalvoti ir mums 
Amerikoje apie išeiviją, jos 
veiklos atnaujinimą ir sustip
rinimą. 

Lietuvai atgavus laisvę ir 
nepriklausomybę, mes atidarėm 
širdis ir pinigines Lietuvai. 
Šalia giminių rėmimo, pirkom 
kompiuterius, rinkom ir 
renkam aukas Lietuvai, stei-
giam katedras, statom bažny
čias, paminklus, remiam 
Lietuvos organizacijas, kišam 
pinigus iš Lietuvos at
važiuojantiems pigiems poli
tikieriams, skiriam stipendijas, 
perkma dūdas ir t.t. ir t.t. 
Mestas šūkis „Veidu į Lietuvą". 
Ir taip mūsų fondai mažėja, 
kišenės tuštėja. Kyla klau
simas, o kur pasiliekam 
mes — išeivija? Paskutinių 2-3 
metų laikotarpyje matom mūsų 
išeivijoj silpnėjančią vi
suomeninę, kultūrinę veiklą, 
mažėja lituanistinės mokyklos, 
mažėja ansambliai, tuštėja 
minėjimų ir renginių salės, 
užsidarinėja laikraščiai arba 
žurnalai, kuriais teka mūsų 
tautinės gyvybės sultys, silpnėja 
organizacijos ir t.t. 

Išeivija suvaidino svarbų 
vaidmenį po pasaulinio karo; 
išeivijos reikšmė buvo svarbi 
žiaurios okupacijos metais; 
stipri, susipratusi ir gerai or
ganizuota išeivija bus reikalin
ga ir ateityje. 

Lietuvą dar slegia daug ne
gerovių. Ilgas ir sunkus kelias 
į tikrą laisvę ir nepriklau
somybę. Mūsų parama ir toliau 
bus reikalinga. O tą uždavinį 
atliksime, tik būdami gerai or

ganizuoti, stipriai tautiškai 
susipratę. Turime išlikti gyvais 
lietuviais. Kitu atveju mūsų 
pensininkų suaukotais pinigais 
nupirktos dūdos gali groti 
išeivijos laidotuvių maršą. 

Tad pasekime KLB pavyzdžiu 
ir paskelbkim vajų mūsų tau
tinei gyvybei palaikyti, mūsų 
išeivijos stiprinimui. Tada ir 
mūsų parama Lietuvai bus 
žymiai naudingesnė, ir prasmin
giau prisidėsim prie šviesesnio 
Lietuvos rytojaus kūrimo. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Lockport, IL 

TALKINKIME 
LIETUVIŠKOMS 
GIMNAZIJOMS 

Lietuvai 1990 kovo 11 dieną 
paskelbus Nepriklausomybę, 
greitai paaiškėjo, kiek daug 
trūksta tinkamų knygų, vado
vėlių, anglų kalba žodynų, 
mokslinių raštų, t inkamų 
žurnalų. Užsienyje gyvenantieji 
lietuviai ir lietuviams palankūs 
kitų tautybių žmonės įvairiai 
padeda Lietuvai, siunčia spau
dos, medicinos ir kitko. Tokią 
paramą reikia palaikyti, ska-

I Lietuvos administruojamų ribų 
— Sibire ir Rusijos platybėse, 
prūsų žemėse, Lenkijos, Gudijos 
okupuotose lietuviškose srityse, 
Vokietijoje ir kitur. 

Neseniai laiške iš Lietuvos 
mokytoja prašo įvairių lietu
viškų knygų Pageidaujamas 
sužymėjo taip: Istorinė litera
tūra apie Lietuvą ypač iki 1941 
metų. Grožiniai kūriniai, para
šyti mūsų tautiečių. Anglų 
kalbos pradžiamoksliai. Galėtų 
būti ir sudėtingesnių knygų, 
knygelių, ypač skaitymėlių. 
Vaikai labai nori išmokti anglų 
kalbos, o mūsų gimnazijoje tai 
įmanoma tik savarankiškai. 

Daugelis žino daug adresų 
Lietuvoje. Čia dar keletas 
kitų, laukiančių knygų iš 
užsienyje gyvenančių lietu
vių: Vasario 16 gimnazija — 
Litauisches Gymnasium, 6840 
Lampertheim-Huttenfeld 4, 
Germany; J. S. Paltanavičius, 
Lietuvių gimnazijai, 16-515 
Punsk, Woj. Suvalki, Poland; 
Lietuvių Kultūros namai — 
Dom Kultury Litevvskiej, 16-515 
Punsk, Woj. Suvalki, Poland; 
Kauno Jėzuitų gimnazija, 
Rotušės aikštė 9, Kaunas 3000, 
Lithuania; Lazdijų gimnazija 
(vidurinė mokykla), Lazdijai 
4560, Lithuania. 

Rimtos literatūros, spaudos 
labai reikalingas Klaipėdos 
universitetas, Biblioteka, S. Nė
ries 5, Klaipėda 5799, Lithu
ania. 

Lietuviai turi daug knygų, ku
riomis nesinaudoja. Visos lietu
viškos mielai laukiamos Lietu
voje. Gal kas galėtų užprenu
meruoti mėgstamą žurnalą, 
laikraštį. Maskvoje yra tūks
tančiai lietuvių, jie įsteigė 
lietuvišką mokyklą. Reikia 
lietuviškos spaudos. Jų adresas: 
Litovskoje Obščestvo, UI 
Vorovskovo 24.121069 Moskva, 
Russia. 

Algirdas Gustaitis 
Santa Monica, CA 

naujesnis ir geresnis neišėjo, 
reikia vadovautis 1972-siais 
Vilniuje išleistu „Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynu". Žodžio 
minėti viena iš trijų reikšmių 
jame taip nusakyta: „švęsti (me
tines, sukaktį)". Duotas pavyz
dys: „Didžiojo Spalio sukaktį". 
Su priešdėliu pa- — tas pats: 
paminėti: „iškilmingai atšvęsti 
kokią sukaktį. Pavyzdys: 
„(paminėjo mokyklos 100 metų 
sukaktį". 

Net ir labai riboto žodyno, 
taupių nuorodų Prano Skar
džiaus „Lietuvių kalbos 
vadovas", veiksmažodį minėti 
paaiškinęs tik pirmąja reikšme 
(„ką nuolat atsiminti"), daikta
vardį minėjimas aptar ia : 
„atsiminimas; atminimo šven
tė". 

Rašinėdamas leidinių, daž
niausiai žurnalų, apžvalgas, 
šimtus kartų esu kibęs prie ne
tinkamų žodžių. Prieš kitus 
tikslindamas, visada „pasitar
davau" su D.l.k. žodynu. Kartą 
užkliuvo rašančiojo gausiai var
tojamas, mano nuomone klai
dingai rašomas, žodis. Išsiba
riau. Apžvalgėlę rašiau atosto
gaudamas, ne namie, be žodyno 
po ranka. Už savaitės pasi
tikrinęs apstulbau: užsipulta 
pačiam klystant! Tik telefonu 
prisiskambintas redaktorius 
paskutinę minutę iš gėdos išgel
bėjo. 

Alfonsas Nakas 
Sunny Hills, FL 
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me savosios žemės šeiminin
kais. 

Atsiradus už Tėvynės ribų, 
kažkam šmėkštelėjo dingstis, 
kad atėjo puiki proga slaviškai 
kultūrai puoselėti. Lietuvoje 
okupantas ir jo statistai slavino 
vietovardžius, tautines švento
ves, pavardes, kapus, pamink
lus ir t.t. Neatsiliko ir išeivija, 
suslavindama buvusio Lietuvos 
kavalerijos pulko vardą, kuris 
tuo vardu per visą Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį eg
zistavo. Laike tėvynės laisvės 
klestėjimo tūkstančiai žvalaus 
lietuviško sodžiaus jaunimo 
tame pulke atliko savo karinę 
prievolę. 

Taigi, tūkstančiai. Kaimiška 
išmintis teigė: „Kam klius, kam 
neklius, vis tam eiliniui karei
vėliui". Pulko kieme jais jodi 
nėjo grandinis, kaip čigonas 
arkliais, o už rajono ribų auklėjo 
mandatus turintieji. Vieni juos 
įtaigojo mylėti ir gerbti tautinio 
sukirpimo švarkelius, spalvas ir 
budėti tėvynės laisvės idealų 
sargyboje, o kiti, dar gyviems 
esant ir mirusiems, jau prievar
ta tempė ir darbar tempia jiems 
ant nugarų caro imperijos kazo
kų „mundurus". 

Kazys Žara, 
Yucaipa, CA 

' A.tA. 
Paul Algimantas Paliulis 

38 metų amžiaus po sunkios ligos mirė 1993 m. kovo 14 d. 
savo namuose. Gimęs ir augęs Cicero, IL. 

Nuliūdę liko dvi dukrytės: Crystal Ann ketverių metų ir 
Sharon Lee trejų metų; tėvai Irena ir Bronius Anicetas; brolis 
Petras su žmona Joyce ir dukra Tracy; daug dėdžių, dėdienių, 
tetų, pusbrolių ir pusseserių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 

Nuliūdę: dukry tės , tėvai , brolis su šeima. 

JŪS ŠVĘSKITE, AŠ 
MINĖSIU 

Mane nustebino gerb. rašyt. 
Jurgio Jankaus išpuolis prieš 
neva netinkamą veiksmažodžio 
minėti ir daiktavardžio minė
jimas vartojimą, Vasario 
Šešioliktosios ir kitų sukakčių 
iškilmes aprašinėjant. Turbūt 
visi rašantieji sutiksite, kad, kol 

NEKLASTOKIME 
KARIUOMENĖS ISTORIJOS 

Š.m. vasario 16 d. „Draugo" 
laidoje V. Statkus, aprašydamas 
kpt. Kazio Rimo biografiją, net 
du kartus toje pačioje skiltyje 
teigia, kad buvo: „... išsiųstas 
stažuotis į husarų pulką Kau
ne". Kad kariūnai buvo siun
čiami stažuotis į dalinius — 
faktas. Tik jokiu būdu ne į 
„husarų". Pažymėtina, kad po 
1918 m. nepriklausomybės pa
skelbimo iki 1940 m. begėdiško 
Lietuvos kariuomenės likvida
vimo ir valstybės suvereniteto 
pakasynų „husarų" vardu ka
riuomenės dalinio Lietuvos te
ritorijoje nebuvo. Čia jau gryna 
lietuviško būdo išraiška — pa
taikavimas svetimiesiems. Taip 
nusigrįždami patys nuo savęs ir 
simpatizuodami svetimųjų 
„mundurams" (švarkeliams), 
nei nepasijutome, kad jau nesą-

A.tA. 
ADELĖ DULKSNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. kovo 12 d., 11:50 vai. vakaro, sulaukusi 89 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Dusetose. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas, marti Danutė, anūkės 

Daina Gulley ir Audra Dulksnys, brolis Vincas Brazys su 
žmona Ona, gyv. Detroit, MI bei kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. pulk. Konstantino Dulksnio. 
Velionė pašarvota kovo 16 d., antradienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus-Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks kovo 17 d., trečiadienį. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapjios 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos iv. Mišios 
už velionės siela. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus , mart i , anūkės , brolis i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/ Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

Kolegę ZUZANĄ JUŠKEVIČIENĘ, mirus Vyrui 

A.tA. 
kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
Centro valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avi n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

Mielai praeities dienų draugei, 

A.tA. 
DANUTEI SAKAVIČIŪTEI 

NOVICKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą HENRIKĄ ir 
visą šeimą. 

Irena Levickienė ir vyras Jonas 

A.tA. 
DANAI NOVICKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, vyrui HENRIKUI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Birutė Pankienė ir šeima 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funąral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. FFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kviečiame atvykti į dien
raščiui „Draugui" paremti 
ruošiamą aukšto lygio koncertą 
kovo 20-dv, šeštadienį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Pro
gramą at l iks sol. Giedrė 
Kaukaitė ir pianistė Gražina 
Ručytė. Koncerto ruošos dar
bams vadovauja „Draugo" 
paramos vajaus pirm. Vaclovas 
Momkus ir renginių vadovė 
Marija Remienė. Bilietai 
gaunami Gifts International — 
Vaznelių prekyboje Marąuette 
Parke ir prie įėjimo. Kas turėjo 
įsigijęs bilietus anksčiau, nebe
reikia iš naujo rūpintis — tie 
patys bilietai galios ir 
šeštadienį. 

x Ateinantį sekmadienį, 
kovo 21,12 vai. pietūs Lietuvių 
centre, Lemonte. Tuoj po pietų 
premijos įteikimas Gintei 
Damušytei. Gintė kalbės apie 
Lietuvos poziciją ir savo darbą 
Jungtinėse Tautose. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir arčiau 
susipažinti su šia jauna 
visuomenininke. 

x Dalios Kasčiūnaitės, vie
nos garsiausių Lietuvos šiuolai
kinių menininkių, kūrybos 
paroda veikia Chicago Cultural 
Center, 78 East VVashington 
A ve., Randolph Street Cafe 
Gallery (I aukšte). Parodoje eks
ponuojami 34 abstrakcionisti-
niai mišrios technikos darbai. 
Iškilmingas parodos atidarymas 
įvyks kovo 19 d., 6:00 vai. vaka
ro, dalyvaujant Vilniaus merui 
Arūnui Grumadui ir Čikagos 
merui Richard M. Daley bei ofi
cialioms delegacijoms. Parodą 
organizavo Chicago-Vilniaus 
miestų draugystės komitetas ir 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus. Paroda tęsis iki 
balandžio 25 d. Visi kviečiami! 
Įėjimas nemokamas. 

x Antanina Garšvaitė-Sty-
ga, London, Ont., Kanada, rašo: 
„... mano brangaus pusbrolio 
kun. Prano Garšvos atminimui. 
šv. Mišias turėjau už Prano sielą 
Londono lietuviškoje bažnyčioje. 
Jis buvo man brangus, nes buvo 
stiprus ramstis mano šeimos 
nelaimėse"... 

x Komitetas Lietuvos Inva
l idams Gelbėti (ALD) prašo 
aukas siųsti Lietuvių katalikų 
Labdarių sąjungai (ALD), 2636 
W. 71st Street, Chicago, IL 
6029, tel. (312) 4366566 Regina 
Saulis, (312) 925-7730 Apolonija 
Steponavičienė. Invalidinis in
ventorius, susitarus telefonu, 
priimamas šiuo adresu; 2636 W. 
71st Street , Chicago, IL, 
60629. 

(sk) 

x DRAUGO VAJAUS kon
certas įvyks šia pakeista data: 
kovo mėn. 20 d., šeštadienį, 7 
v.v. Jaunimo centre. Visi, 
anksčiau Įsigytieji, bilietai 
galioja. Bilietų bus galima gauti 
ir prie įėjimo. 

(sk) 

x PINIGAI garantuota i 
pasieks jūsų gimines prieš 
Velykas! Atsiskaityti iki kovo 
22 d. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x A. a. Ona Jagė l i enė , il
gametė Marąuette Parko ir Kr. 
Donelaičio lituanistinės mo
kyklos mokytoja, mirė š.m. kovo . 
14 d. Christ ligoninėje, sune
galavus širdžiai. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau. 

x Gražina Landsbe rg ienė 
kalbės kovo 19 d„ penktadienį, 
Jaunimo centro kavinėje vaka
ronėje. Kalbės apie Lietuvos 
našlaičius ligonius vaikus ir 
pagalbą jiems. Kalbės apie įvai
rius Lietuvoje veikiančius fon
dus, įstaigas ir būdus naš
laičiams ir s e rgan t i ems 
vaikams padėti. Visi kviečiami 
vakaronėje dalyvauti. 

x Nijolė Ščiukai tė , lietu 
viams žinoma solistė, koncer
tuoja JAV lietuvių kolonijose ir 
ta pačia proga yra LB Brighton 
Parko apy l inkės valdybos 
pakviesta savo koncertą atlikti 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje kovo 21d. Solis
tė maloniai sutiko giedoti per 
lietuviškas Mišias 10 v.r., o po 
to parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave., visus 
palinksminti savo įdomiu reper
tuaru. Visi kviečiami atvykti. 
Pelnas skiriamas bažnyčios 
naujo stogo išlaidoms suma
žinti. 

x Kun. Kęstutis Tr imakas 
aukos šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjų šventėje, 
kovo 21 d., 3 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių 4 vai. — 
vakarienė ir meninė programa 
Jaunimo centro salėje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti ir 
paremti nedidelio seselių būrio 
didelius darbus. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t ro dramos būrelis Seklyčioje, 
kovo mėn. 17 d., trečiadienį 2 
vai. p.p. stato 3-jų veiksmų vaiz
delį — „Sugrįžimas". Rež. Liuci
ja Atkočiūnienė. Po vaidinimo 
bendri pietūs. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

x Velykų p u s r y č i a i Sek
lyčioje ruošiami balandžio 11d. 
9 vai. ryto. Kviečiame registruo
tis iš anksto Vyresniųjų lietuvių 
centre. 

x LB Cicero apyl inkės me
tinis susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, kovo 21d.. tuoj po 
11 vai. šv. Mišių parapijos mažo
joj salėje, įėjimas pro šonines 
duris iš 15-tos gatvės. Kviečia
mi visi apylinkės lietuviai daly
vauti, tuo parodysime, kad 
mums rūpi ir toliau tęsti 
lietuvišką veiklą. 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x TRANSPAK jstaiga St. 
Petersburg, FL. jau veikia. Ve
dėja — Vida Meiluvienė. Istg. 
tel. 813-360-9881, namų -
813-360-1364. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį tur to 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Čikagos ir apylinkių visuomenininkės, susirinkusios apiarė vakaronę su Gražina Landsbergiene, 
kurioje ji kalbės ne politinėmis temomis, o apie V. Landsbergio įsteigtą fondą padėti Lietuvos 
nelaimingiesiems ir vaikams. Vakaronė bus kovo 19 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Sėdi iš kairės: dr. Janina Jakševičienė, Marija Remienė, Gražina Landsbergienė, Jadvyga 
Damušienė, Janina Lieponienė, Faustina Mackevičiene; stovi: Birutė Briedienė, Stasė Semėnienė, 
Birutė Jasaitienė, Irena Kerelienė, Irena Narbutiene. Margarita Mankienė, Indrė Tijūnėlienė. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

x J A V LB Brighton Parko 
apylinkė yra Nekalto Prasi
dėjimo parapijos ribose. Visi šios 
parapijos lietuviai pavyzdingai 
remia ir išlaiko savo bažnyčią. 
Šiuo laiku jai ypač yra rei
kalinga parama, nes dedamas 
naujas stogas. LB valdyba, 
būdama veikli parapijos gyve
nime ir matydama jos finansi
nius sunkumus, šiam tikslui 
rengia koncertą kovo 21 d. 
Nekalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje 11 v.r. (tuoj po lietuviškų 
Mišių). Koncerto programą 
atliks Nijolė Ščiukaitė, kuri 
kaip tik šiuo laiku yra atvykusi 
iš Lietuvos. 

x Lietuviškos knygos klu
b a s šiomis dienomis išsiuntė 
savo nariams dvi knygas: Vyt. 
Bagdanavičiaus „Tikėjimo, 
išminties ir taikos dvasia" ir St. 
Daliaus „Kituose kraštuose". 
Šias knygas gaus tie klubo na
riai, kurie iki vasario 20 d. j klu
bo užklausimą neatsakė, kad jų 
nepageidauja. Ta proga malo
niai primename, kad palengvin
ti raštinės darbą ir sumažinti 
išlaidas, prašome už gautas 
knygas kaip galima greičiau 
atsilyginti. Iš anksto dėkojame. 

x Dr. Augustinas ir Maria 
Laučiai , Mt. Olive. 111.. rašo: 
„Mielam prieteliui iš Argen
tinos laikų a.a. kun. Prano 
Garšvos atminimui aukojam 
„Draugui" 100 dol.". 

x Lionė Bemotaitė-Niedva-
rienė ieško brolio Vlado Ber
noto, gyv. Anglijoje, o nuo 1960 
m. Amerikoje. Žinantieji apie jį, 
rašyki te : L. N i e d v a r i e n ė , 
Liepų alėja 5-45, 5300 Pane
vėžys, Li thuania. 

(sk) 

x Tetos Pranės Žilevičiūtės 
Pole ik ienės-Pocienės , gyv. 
318-144 St.. Dolton, IL, arba 
jos vaikų Poleikių ieško sūnė
nas B. Žilevičius, Minijos 23, 
Telšiai, Lithuania. Atsiliep
kite, rašykite. 

(sk) 

x Suvalkiečių draugijos me
tinis susirinkimas bus kovo 26 
dieną, penktadienį Z. Kojak 
salėje 4500 S. Talman Ave., 
Chicago. Visi nariai dalyvau
kime — reikės apsvarstyti šių 
metų veiklos programą. 

x Lietuvos įkaitų paėmimo 
į Stutthofo kacetą 50 metų 
sukaktį minint, kovo 21 d., 
sekmadienį šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčije bus 10:30 vai . ryto. 

x MAISTO SIUNTINIAI -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98, arba tik mėsos ir 
aliejaus — $98. Pervedam pini
gus doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VEIKLOS TĘSINYS 

Rudeniui praslinkus, greta 
eilinių pamokų mokykloje vyko 
šiaudinukų darymas. ,sprag
tuko" deko. įcijų paruošimai bei 
repeticijos. „Spragtuko" pasta
tymas per Kalėdų eglutę buvo 
vpatingas, nes visi mokyklos 
mokiniai dalyvavo vaidinime. 
Vyresni mokiniai: Rima Bar-
kauskaitė, Erika Braune, Lidi
ja Dutton, Reda Karaliukaitė, 
Robertas Končius, Aras Nausė
das, Saulius Petroliūnas ir 
Vytas Ringus atliko pagrindi
nius vaidmenis, o kiekviena 
klasė su savo eilėraščiais, 
šokiais bei dainavimu papildė 
„Spragtuko" pasaką. Salėje 
sukosi snaigės, eglės, gėlės ir 
nykštukai. Vyko mūšis tarp 
pelių ir kareivių. &>ko kaukės, 
lėlės, žaislai, saldainiai ir 
šokoladai. Rinkosi princai ir 
princesės į „Spragtuko" užburtą 
pasaulį. Silvija Radvilienė, Lidi
ja Ringienė, Rasa Poskočimienė 
ir Živilė Šilgalienė paruošė 
veikalą, jom padėjo Raimundas 
Novak su muzika ir Tomas 
Liaugaudas scenos tvarkymu. 

Po atostogų pertraukos visi 
vėl būrėsi į Centrą, vieni tęsti 
mokslą, kiti planuoti bei dirbti, 
tėvų komitetas rūpinosi, kad 

x J a u n a s fizikos daktaras , 
Lietuvos tremtinių sąjungos 
iškeltas kandidatu į Lietuvos 
Seimo atstovus, laisvai kalban
tis angliškai, puikiai žinantis 
kompiuterius ir vairuojantis au
tomobilį, mielu noru padirbėtų 
JAV ar Kanadoje bet kokį dar
bą. Rašyti adresu: Gediminas 
D., An taka ln io 85/2-50, 
Vilnius 2040, Lithuania, tel.: 
37.02-768486. 

(sk) 

mokyklos balius sausio mėn. 30 
d. sėkmingai praeitų. (Pasisekė 
jiems!) Mokytojai kiekvieną 
mėnesio pirmą šeštadienį 
rinkosi kursams, kuriuos pra
vedė Jūratė Kuras-Harris. Šie 
suėjimai davė ir duoda moky
tojam progos susipažinti su įvai
riais dėstymo būdais. Tokie kur
sai tęsis iki mokslo metų galo. 
Mokiniai dalyvavo dviejuose 
konkursuoe. Pirmasis — 
metinis Lietuvių Dailės muzie
jaus Vasario 16-tos proga meno 
paroda. Šiais metais tema buvo 
LIETUVA — sakmių, pasakų, 
padavimų, sausio 13-toji ar pan. 
motyvai. Paroda įvyko vasario 
27 d. Premijos bus įteiktos 
vėliau. Antro konkurso gaires 
nustatė LB Švietimo Taryba. 
Kūriniai buvo perduoti 
rengėjams. 

Mokslo metų pradžioje buvo 
nutarta kiekvienais metais 
turėti kokį nors jaunimui ati
tinkamą meno projektą, kuris 
įjungtų visus mokinius į darbą 
ir parinktąja tema puoselėtų 
jaunime pasididiavimą, kad jie 
yra lietuviai ar lietuvių kilmės. 
Šių metų meno projektui buvo 
pasirinkta dažyti marškinukus, 
o išrinkta tema — Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
sukaktis. Mokiniai galėjo 
naudoti paruoštus šūkius, 
paveiksliukus arba išbandyti 
savą kūrybą. Baltų marškinukų 
fone vaikų valdomais tep
tukais kūrėsi trispalvės, tulpės, 
rūtos, Geležinis Vilkas, 
Gedimino stulpai ir žodis LIE
TUVA. 

Mokykla, kaip jau įprasta, at
šventė Vasario 16, dalyvau
dama Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės suruoštame minėji-

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 
TREČIADIENIO POPIETĖ 

Trečiadienį, kovo 10 d., 2 vai. 
p.p., susirinkus vyresniesiems į 
Seklyčią, programų vadovė 
Elena Sirutienė pareiškė, kad 
šiandien bus nauja ir įdomi pro
grama. Ji pristatė Grandies tau
tinių šokių grupės vadovę Ireną 
Smieliauskienę, kuri maloniai 
pasidalijo kelionės Lietuvon 
įspūdžiais. Pirmiausia ji pa
brėžė, kad Grandis su savo pro
grama yra aplankiusi daugelį 
net tolimų vietovių — 
Australiją, Pietų Ameriką, kol 
pagaliau gavo vizas aplankyti 
jau laisvą Lietuvą. 

1992 m. liepos mėn. išlipo 
Vilniaus aerouoste, o juos su 
gėlėmis pasitiko Šviesos šokėjų 
ansamblio vadovas Jauniškis ir 
nariai. Taip ir prasidėjo lanky
mas miestų ir net miestelių su 
grakščiai atliekamais tautiniais 
šokiais. Visi stebėjosi tokiu 
gražiu lietuviškų atžalynu, jų 
lietuvių kalbos mokėjimu, ypač 
jų puikiais tautiniais drabu
žiais. 

Ekrane nušvito kiekvieno 
lietuvio širdžiai brangūs vaiz
dai: Trakų pilis ir ežeras, Kauno 
Vytauto Didž. muziejus su lais
vės statula, Maironio namai su 
jo statula ir Kauno rekonstruo
tu senamiesčiu bei švaria Lais
vės alėja. Ir tada 12 porų grakš
čių šokėjų ėmė džiuginti žiūro
vų širdis savo senais, ori
ginaliais tautiniais šokiais. 
„Blezdingėlė" vasnojo tartum 
sparnais, toliau „Kepurinė", 
„Šapnagių polka", „Malūnas" 
ir daug kitų. Iš viso jie savo 
repertuare turėjo 19 šokių. Ypač 
įspūdingai praėjo atsisveiki
nimas Kauno Vyt. Didž. uni
versi tete su dėkojimais, 
gėlėmis ir, žinoma prakalbomis. 

Daugiau kaip valandą truku
si programa tartum kvėpė į visų 
širdis tėvynės Lietuvos meilės 
jausmus. Vadovė nuoširdžiai 
dėkojo Grandies vadovei Irenai 
Smieliauskienei, suteikusiai 
progos pasidžiaugti Lietuvos 
vaizdais ir tokiais simpatingais 
jaunų šokėjų veidais. 

Po to buvo bendri pietūs. 
Savanorės talkininkės B. Zei-
kienė, J. Gaigalienė, A. Lietuv-
ninkienė ir O. Lukienė labai 
sklandžiai visus aptarnavo pa
tiekalais, kas labai pagyvino 
visų nuotaiką. VI. Radziukynas 
kas trečiadienį aukoja savo 
laiką, pardavinėdamas bilietus. 
Tokiu būdu mūsų trečiadienio 

me. Žemesnės klasės, nuo 
darželio iki 4-to skyriaus, atliko 
programą, kuriai vadovavo 
Rasa Poskočimienė ir Lidija 
Ringienė. 

Beliko trys mokslo mėnesiai. 
Sutiksime pavasarį, Velykas, 
bus dar daug rašymo bei skai
tymo, išleisime šių metų abitu
rientus, pabendrausime ge
gužinėje ir, tik akimirkai atsi
dusę, ruošimės ateinantiems 
mokslo metams. ^ R 

popietės pasidarėo jauki pramo
ga, pasižmonėjimas ir pabendra
vimas, ko mums tikrai reikia. 

Vyresniųjų centro vyriausia 
galva Birutė Jasaitienė tikrai 
at l ieka LB valdybos jai 
patikėtas pareigas sklandžiai, 
ka r tu su mūsų išradinga 
programų vadove Elena Siru
tiene. Jos už tai užsitarnauja vi
sų mūsų padėką. 

APB 

Maironio Lituanistinės mokyklos mažieji mokiniai laukia atlikti programą Lemonto LB Vasario 
16-tos minėjime. Nuotr. A. R. 

30-TAS LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių fondo narių tris
dešimtas metinis visuotinis su
važiavimas, šaukiamas š.m. 
kovo 27 d., šeštadienį, 8:30 
v.ryte Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Lietuvių fondo nariai, 
negalintieji dalyvauti suvažia
vime, prašomi savo įgaliojimus 
perduoti tiems asmenims, kurie 
suvažiavime tikrai dalyvaus. 
Nežinantieji, ką įgalioti, pra
šomi įgalioti LF valdybos ar 
tarybos narį, kurie tikrai daly
vaus suvažiavime. 

Suvažiavimo informacija ir 
darbotvarkė jau pasiųsta 
visiems nariams š.m. vasario 24 
d. Ji panaši ir į ankstyvesnių 
suvažiavimų programą, nes to 
reikalauja LF įstatai. Šį kartą 
gal bus platesnės diskusijos dėl 
fonfo lėšų papildomo skyrimo 
Lietuvai, o taip pat dėl fondo 
lėšų — pelno platesnio skirsty
mo lietuvybės išlaikymui išeivi
joje. Norint turėti ir skirstyti di
desnį pelną lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje, negalima mažinti 
pagrindinio fondo kapitalo. Jį 
reikia būtinai didinti naujais 
įnašais, naujais nariais. 

Lietuvos valstybės vairui 
patekus į buvusių funkcionierių 
rankas ir, praeities patirtimi re
miantis, abejojant Lietuvos 
laisvės bei tautos gerovės tei
singu ir tvirtu siekimu, šiam LF 
narių suvažiavime būtinas gau
sus dalyvių skaičius. Reikalingi, 
iš anksto apgalvoti, narių 
pasisakymai, santūriai ir blai
viai nustatant gaires ateičiai. 

Lietuvių fondas yra mūsų visų 
pagrindinė jėgainė lietuvybės 
iš laikymui išeivijoje. Są
moninga ir tvirta išeivija yra 
svarbus ramstis Lietuvos nepri
klausomybės išlaikyme. Tad 
visi nariai dalyvaukime LF 
suvažiavime. 

Br. Juodelis 

VASARIO 16 SENELIŲ 
NAMUOSE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta Calif. 
Gardens Senelių namuose vasa
rio 26 dieną. Prie tautinėmis 
spalvomis papuoštų stalų susi
rinko pajėgesni šių namų lietu
viai gyventojai švęsti Vasario 
16-tą dieną. 

Šio& šventės rengėjų pakvies
tos iš Vyresniųjų Lietuvių cen
tro Čikagoje Elena Sirutienė 
ir Ona Lukienė puikiai pra
vedė programą. Pradžioje E. 
Sirutienė savo žodyje trum
pai apibūdino Nepriklauso
mybės dienos prasmę. Po to O. 
Lukienė visus sudomino dai
nomis, pravesdama bendrą visų 
susirinkusių dainavimą. Buvo 
par inktos populiaresnės, 
daugumai žinomos liaudies 
dainos. Vėliau skambėjo Algi
manto Barniškio dainų reper
tuaras (įrašytas juostelėje), ku
ris dar ryškiau pagyvino šią 
nuotaiką ir suartino bendrai 
melodijai. 

Po dainų ir muzikos visi vai
šinosi Baltic kepyklos ir pro
gramos atlikėjų padovanotais 
skanumynais. 

P. T. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

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