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Konservatoriai grumiasi 
prieš strateginių objektų 

privatizavimą

Alytus atsisakė Jungtinių 
Tautų bazės

Vilnius, sausio 20 d. (LA- 
AGEP) — Visos opozicinės Sei
mo frakcijos pateikė įstatymo 
projektą, kuriame siūloma iki 
2000 metų papildyti nepriva
tizuojamų įmonių sąrašą. Siū
loma neprivatizuoti ir nestatyti 
į varžytines šių strateginių ob
jektų: įmonės „Lietuvos gele
žinkeliai”, Vilniaus, Kauno ir 
Palangos aerodromų, Biržų naf
tos transporto įmonės „Nafto
tiekis”, įmonės „Lietuvos du
jos”, Lietuvos energetikos sis
temos, Ignalinos atominės elek
trinės bei visų miestų ir rajonų 
vandens tiekimo įmonių.

Kaip rašo Lina Pečeliūnienė 
„Lietuvos aide”, pirmasis 
opozicijos teikiamo įstatymo 
straipsnis skelbia: „Naftos per
dirbimo ir jos produktų impor
to bei eksporto objektai pri
reikus gali būti privatizuojami 
tik pagal atskirą įstatymą”. 
Sausio 19 d. Seimas pirmu bal
savimu pritarė opozicijos pro
jekto pateikimui. Bet tada, 
pagal LDDP tradiciją, balsavi
mas pakartotas ir projektas at
mestas.

Tą pačią dieną spaudos konfe
rencijoje tokį valdančiosios par
tijos sprendimą komentavo kon
servatoriai Andrius Kubilius ir 
Kęstutis Skrebys.

Kubilius sakė: „Vyriausybė 
stengiasi išvengti to, kad 
strateginių objektų privati
zavimą spręstų Seimas”. Labai 
skubiai privatizuoti strategi
nius objektus vyriausybė pradė
jo gruodžio mėnesį, kai Seimas 
tebesvarstė neprivatizuojamų 
objektų sąrašą.

Kęstutis Skrebys pastebėjo, 
kad grupės, kurios siekia 
privatizuoti energetikos sis
temą, ir tų grupių atstovai 
Seime klaidina, sakydami, neva 
energetikos objektai nuosto
lingi. Pagal oficialią infor
maciją, Biržų „Naftotiekio” 
įmonės pelnas 1993 m. tris kar
tus viršijo įstatinį kapitalą, o 
1994 m. buvo daugiau kaip 
100%.

Dešimt procentų Energetikos 
sistemos akcijų leista priva

Muitinėse suaktyvėjo 
kova su kontrabanda

Vilnius, sausio 26 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje Lietuvos muitinės 
departamento direktorius Vita
lijus Geržonas apžvelgė praė
jusių metų muitinių darbą.

Jis informavo, kad praėjusiais 
metais muitinės postuose su
rinkta 574 milijonai litų 
pridėtinės vertės mokesčio, 
akcizo, importo muitų, išieškota 
baudų ir delspinigių. Prekių su
laikyta už 13 milijonų litų. Tokiu 
būdu 1 į muitines įdėtas litas 
pernai davė 15 litų pelną.

Suaktyvėjo ir kova su kontra
banda. 1993 metais buvo išaiš
kinta 900 kontrabandos atvejų 
ir iškeltos keturios baudžiamo
sios bylos, o pernai — 1,200 kon
trabandos atvejų ir 89 bylos. Iš
aiškinta 17 atvejų, kai per Lie
tuvą buvo gabenami narkoti
kai — daugiausia aguonos, ka
napės, marihuana.

Direktorius informavo, kad 
toliau vyksta muitinės postų 
statyba ir pagrindinis dėmesys 
skiriamas Kygartų bei Kalva
rijų postams. Kalvarijų postą 
planuojama visiškai atidaryti 
maždaug vasaros viduryje.

tizuoti darbuotojams už inves
ticinius čekius. Premjeras 
skelbia, kad tai daroma, norint 
subalansuoti investicinių čekių 
ir privatizuojamų objektų 
santykį. Bet Skrebys atsako: 
„Aiškinimą, kad eilinis žmogus 
galės dalyvauti energetikos 
sistemos privatizavime, pali
kime Premjero sąžinei”.

Jis pasakė, kad už investi
cinius čekius privatizuota 38% 
turto, o čekių panaudota beveik 
80%. Iki dabartinio Seimo išrin
kimo privatizuotą 29% turto. 
Dabar investiciniai čekiai labai 
nuvertėjo, todėl jų reikia dau
giau mažesniam turto kiekiui 
privatizuoti. Todėl kalbos, kad 
investicinių čekių skaičius 
didesnis, negu likę privatizuo- 
tinų objektų, pasak Skrebio, 
neatitinka tikrovės.

Kadangi energetikos sistema 
įrašyta į specialiosios paskirties 
akcinių bendrovių sąrašą, 
valstybė joje turės 70% akcijų; 
30% bus privatizuota. Andrius 
Kubilius, remdamasis Ekono
mikos ministerijos sekretoriaus 
V. Navicko nuomone, teigė, kad 
vėliau energetikos sistema 
galės būti restruktūrizuojama — 
iš jos išskirs atskirus objektus, 
ir tie 30% privačių akcijų gali 
atsidurti viename objekte. Sa
kykim, privačia taps atominė 
elektrinė!

„Lietuvos aidas” _ paprašė 
Skrebio pakomentuoti LDDP 
frakcijos nario Juliaus Veselkos 
skelbtą strateginių įmonių 
privatizavimo būdą (parduoti 
užsienio, tarp jų ir Rusijos, 
investitoriams) (Žr. sausio 25 d. 
„Drauge” — Red.) Skrebys sakė, 
kad naftos perdirbimo ir ekspor
to bei importo objektai gali būti 
parduodami viešo tarptautinio 
konkurso būdu, tačiau konkur
se „neturėtų dalyvauti mili- 
tarinis politizuotas Rusijos 
kapitalas”. Jei LDDP remiamos 
grupės susiprivatizuos naftotie
kį ir dujotiekį, politinė valdžia, 
pasak Skrebio, visai nebereika
linga: „Sėdint ant čiaupo ga
lima diktuoti kainas, kelti viso
kiausias sąlygas”.

Pajudėjo reikalai ir kuriant 
bei diegiant Lietuvos muitinių 
kompiuterinę sistemą. V. Ger- 
žono nuomone, tai vienas iš 
efektyviausių būdų kovoti su 
pažeidimais, nes kuo mažiau 
muitinėse lieka subjektyvaus 
faktoriaus, tuo jų darbas efek
tyvesnis.

Į klausimą, kokių priemonių 
imamasi, kad muitinės postuose 
nebūtų imami kyšiai, pažeidi
nėjama drausmė, Muitinės de
partamento direktorius pripa
žino, kad tvarka muitinėse dar 
nepakankama, tačiau neban
doma naudotis „stručio poli
tika”. Pradėjo veikti anoniminis 
telefonas, kuris ypač pasiteisino 
darbo drausmės požiūriu, įsta
tymu įtvirtintas atrankos į mui
tinės darbą metodas, įteisintos 
priėmimo į darbą komisijos.

Nustatyti tam tikri priėmimo 
į darbą kriterijai, o visi 
pareiškimai įsidarbinti regis
truojami ir tiriami jų padavimo 
motyvai. Daug naudos atneša ir 
muitinės darbuotojų skatinimas 
mokant 10% nuo konfiskuotos 
kontrabandos lėšų sumos.

Pritaikant šias priemones, už

Buvęs „Geležinio vilko” brigados vadas pulk. leillČeslovas Jezerskas (kairėje) su buvusiu krašto 
apsaugos ministru Audrium Butkevičium ir dabartiniu krašto apsaugos ministru Linu 
Linkevičium. Pulk. Įeit. Jezerskas nuo sausio 5 d. išvyko studijuoti į Rusijos Federacijos 
Generalinio Štabo Akademiją Maskvoje. Jis yra pirmasis šios brigados kariškis, išvykęs studi
juoti Maskvoje. Iki šiol Lietuvos karininkai buvo siunčiami tobulintis į Vakarų šalis.

Seimo priimtas įstatymas 
— akibrokštas Bažnyčiai

Vilnius, sausio 25 d. (BNS- 
AGEP) — LDDP padarė „tikrą 
akibrokštą Bažnyčiai”, sako 
Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis, komentuodamas praė
jusią savaitę Seime priimtą 
Religinių bendrijų teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo tvarkos įstatymą.

„Viskas buvo padaryta už 
akių, nieko nesitarus”, po
kalbyje per Lietuvos Televiziją 
sausio 23 d. pasakė Vilniaus 
arkivyskupas. Dar didesnį 
susirūpinimą Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininkui Bač- 
kiui kelia valdančiosios partijos 
pareiškimas, kuris, pasak 
arkivyskupo, „aiškiai rodo 
priešiškumą ir nesiskaitymą su 
Bažnyčia”.

Praėjusį savaitgalį priimtame 
LDDP tarybos pareiškime „Dėl 
valstybės santykio su Bažnyčia” 
katalikų bažnyčia kaltinama 
pastangomis įtakoti valstybės 
politiką. „Tendencija paversti 
katalikų Bažnyčią valstybine, o 
katalikybę — oficialiąją ideolo
gija prieštarauja Lietuvos Res
publikos Konstitucijai, kelia 
grėsmę jaunai mūsų demokra
tijai ir pažeidžia svarbiausią jos 
principą — žmonių laisvę gyven
ti ir veikti pagal savo įsitiki
nimus ir sąžinę”, nurodoma

Kauno biudžete 
daugiausia skirta 

socialinėms 
reikmėms

Vilnius, sausio 20 d. (LR- 
AGEP) — Kauno miesto taryba 
sausio 19 d. patvirtino 1995 m. 
miesto biudžetą. Pąjamų pla
nuojama gauti daugiau kaip 
231 milijoną litų, tačiau jau 
dabar aišku, kad bus apšvie
čiama tik viena kiekvienos 
gatvės pusė.

Didžiausią miesto biudžeto 
dalį (66%) sudarys lėšos 
socialinės paskirties ir kultūros 
įstaigoms išlaikyti ir jų veiklai 
finansuoti. Iš jų daugiau kaip 
30% bus skiriama švietimui, 
28% — sveikatos apsaugai, 25% 
butų ir komunaliniam ūkiui.

darbo drausmės pažeidimus per
nai buvo atleisti 86 muitinės 
darbuotojai — tai maždaug 
trečdaliu daugiau negu 1993 
metais.

LDDP tarybos pareiškime. Ja
me taip pat priekaištaujama 
Bažnyčiai už pastangas atgauti 
turtą „tyliomis ir neoficialiomis 
derybomis su įvairiomis vykdo
mosios valdžios institucijomis”.

Arkivyskupas Bačkis pasikal
bėjime televizijoje sakė, kad nuo 
lapkričio mėnesio sudarytos ofi
cialios Šv. Sosto irj.ietuvos Res
publikos darbo grupės parengti 
susitarimą turto grąžinimo 
klausimais, tačiau įstatymas 
Seime priimtas „nieko nepra
nešus ir nieko nesitarus”.

Bažnytinio turto 
grąžinimo įstatymai 

negrąžins žemių
Vilnius, sausio 20 d. (LR- 

AGEP) — Seimo nariai sausio 
19 d. per pusvalandį iš esmės be 
balsavimo priėmė du gana nema
žos apimties dokumentus: „Lie
tuvos religinių bendrijų teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos įstatymą” ir 
„Lietuvos visuomeninių orga
nizacijų įstatymą”.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
pirmojo įstatymo priėmimo pro
cedūroje atsisakė dalyvauti 
beveik visos (išskyrus Social
demokratų) opozicinės Seimo 
frakcijos. Tokia pozicija buvo 
argumentuojama tuo, kad dar 
nesibaigė konsultacijos tarp 
Bažnyčios hierarchų ir valdžios 
atstovų, kad įstatyme nespren
džiamas žemės grąžinimo klau
simas ir kiti. Nepaisant to, 
įstatymas buvo priimtas 59 
Seimo narių balsais.

Minėtame įstatyme numaty
ta, kad religinės bendrijos turi 
teisę į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą (išskyrus žemę ir mišką), 
kuris buvo nacionalizuotas ar
ba kitaip valstybės nusavintas, 

i Ši teisė atstatoma, grąžinant 
išlikusį religinių bendrijų turtą 
arba išmokant piniginę kom
pensaciją. Įstatyme nurodoma, 
kad religinėms bendrijoms ne
grąžinami gyvenamieji namai ir 
butai, taip pat pertvarkyti ar 
perstatyti pastatai, istorijos, ar
cheologijos ir kultūros objektai, 
turintys valstybinės reikšmės. 
Pastarieji gali būti perduoti 
neterminuotam naudojimui, nu
stačius jiems paminklosaugos 
sąlygas ir religinei bendrijai 
pasirašius saugojimo įsiparei
gojimą.

Žymiai padidėjo 
Lietuvos išlaidos

ambasadoms
Vilnius, sausio 18 d. (LR- 

AGEP) — Užsienio reikalų 
ministerijos duomenimis, dabar 
Lietuvos atstovybėse užsienyje 
dirba 192 žmonės, iš jų 89 turi 
diplomatinius rangus, 13 jų — 
ambasadoriai. Užsienio reikalų 
ministerijoje yra 78 tarnautojai 
kuriems suteikti diplomatiniai 
rangai.

Numatoma, kad šiemet jų pa
daugės apie 30-čia. Daugiausia 
į ambasadas išvyks dirbti eko
nomikos patarėjų. Vieno ats
tovybės darbuotojo užsienio 
šalyse išlaikymas per metus 
1993 m. kainavo 50,000 dolerių. 
Pernai jų atlyginimams išleista 
beveik 2.75 milijonai dolerių. 
Lietuvos ambasadoriaus Nor
vegijoje atlyginimas — 2,565 
dolerių.

Užsienio reikalų ministerijai, 
įskaitant išlaidas Lietuvos ats
tovybėms užsienyje, 1994 me
tais buvo skirta beveik 23 mili
jonai dolerių.

Užsienyje veikia 22 Lietuvos 
ambasados, 5 atstovybės tarp
tautinėse organizacijose, 3 kon
sulatai ir 11 Garbės konsulatų. 
Daugiausia ambasadų įsteigta 
1993-1994 metais.

Šiemet 142,000 dol. skirta 
naujai ambasadai Izraelyje, 
134,000 ir 220,000 dol. Egipte ir 
Kinijoje numatomoms steigti 
ambasadoms. Gardine steigia
mam konsulatui skirta beveik 
80,000 dolerių.

Lietuva savo nuosavybėn yra 
įsigijusi 12 pastatų užsienyje. 
Už Lietuvos ambasados pastatą 
Ukrainos sostinėje Kijeve su
mokėta 700,000 dolerių. Šiemet 
numatoma pirkti pastatą Balta
rusijos sostinėje Minske, pradėti 
statyti ambasadą Rygoje ir kon
sulatą Karaliaučiuje. Vasario 
16-ąją numatomos įkurtuvės 
Lietuvos ambasadoje Kazach
stano sostinėje Almaty.

Svarstys įstatymą dėl 
pabėgėlių priėmimo 
Vilnius, sausio 26 d. (Elta) — 

Galimas dalykas, kad Lietuva 
prisįjungs prie maždaug 120 
šalių, kurios šiuo metu priglau- 
dažia pabėgėlius. Tai bus pada
ryta priėmus įstatymą dėl pa
bėgėlio statuso. Jo projektas 
ketvirtadienį pateiktas Seimui.

Įstatymas nustatys užsienie
čiams, ieškantiems prieglobsčio, 
pabėgėlio statuso suteikimo

■ sąlygas ir tvarką.

Vilnius, sausio 25 d. (LA 
AGEP) — Daugiau kaip prieš 
metus, kai Krašto apsaugos mi
nisterijoje kilo idėja steigti trijų 
Baltijos šalių taikos palaikymo 
batalioną (vadinamą BALT- 
BAT, kuris veiks Jungtinių 
Tautų siunčiamas), imta žval
gytis po Lietuvą, kur galima 
būtų įkurdinti pagrindinę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
Žydrųjų šalmų bazę.

Kaip rašo Gintaras Mikšiūnas 
„Lietuvos ryte”, tinkamos 
vietos, gerų sąlygų poligonui ir 
mokymo bazei įrengti ieškota 
Panevėžyje, Marijampolėje, 
Rukloje, Šiauliuose. Labiausiai 
tinkanti atrodė lauko kariuome
nės „Geležinis vilkas” brigados 
Alytaus bataliono bazė, kurioje 
kadaise buvo sovietų armijos 
mokomasis desantinis junginys. 
Bazė gerai išsilaikiusi, nereikė
tų daug lėšų įrangai, o ir Aly
taus miestui būtų nauda.

Buvęs krašto apsaugos minist
ras Audrius Butkevičius, lanky
damasis Briuselyje paminėjo 
Alytaus bazę, kaip tinkančią 
Žydriesiems šalmams mokytis. 
Atvykę Vakarų ekspertai taip 
pat neblogai įvertino Alytaus 
lauko kariuomenės „Geležinio 
vilko” brigados teritoriją.

Bet prieš taikos palaikymo ba
taliono įkūrimą Alytuje sukilo 
miesto valdžia. Alytaus miesto 
deputatų taryba pareiškė, kad 
šaudykla ir treniruočių aikš
tynas yra miesto teritorijoje, 
įvairios pratybos, šaudymai 
trukdys gyventojų ramybę, o 
kaip „Lietuvos aidui” pasakė 
Alytaus bataliono vadas pik. 
ltn. A. Ramoška, vienas iš ar
gumentų buvo ir tas, kad taik- 
darių batalionas atneš į miestą 
venerinių ligų epidemiją.

Tačiau, pasak alytiškių, kliu
vinys — ne gyventojų ramybė ir 
ne venerinės ligos, o šaudykla, 
kuri yra miškelyje ant Nemuno 
kranto. Mat tenai pažadėta skir
ti sklypus kai kuriems Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės versli
ninkams. Pagal priklausomybę 
šaudykla yra valstybės nuosa
vybė, o ją disponuoja Krašto ap
saugos ministerija. Į vyriausybę 
ėmė plūsti raštai iš Alytaus 
tarybos, kad ši teritorija būtų 
atiduota Alytaus miesto savi
valdybei.

Dėl Alytaus savivaldybės su
kelto triukšmo spaudoje ir spau
dimo vyriausybei Krašto apsau
gos ministerija atsisakė minties 
kurti BALTBAT bazę šiame 
mieste.

Buvo nutarta panaudoti Ruklos 
bazę, o kol buvo stumdomasi ir 
vilkinama, Lietuva iš vis prara
do iniciatyvą BALTBAT bazės 
kūrime. Tuo tarpu latviai 
nemiegojo ir pasiūlė Adažių

Jo projekte- numatoma, kad
Lietuvoje pabėgėlių bus pripa
žįstamas užsienietis, tuomet, 
kai dėl pagrįstos baimės būti 
persekiojamas dėl rasės, reli
gijos, tautybės ar dėl politinių 
įsitikinimų negali ar bįjo nau
dotis tos šalies, kurios pilietis jis 
yra, gynyba. Tačiau teisė nau
dotis prieglobsčiu Lietuvoje ne
bus suteikiama, kai yra pagrin
do manyti, kad jo siekiantis as
muo įvykdė nusikaltimą taiką 
prieš taiką, arba karinį nusikal
timą, kad yra kaltinamas už ne
politinio pobūdžio nusikaltimą, 
kad jis pagrįstai gali būti lai
komas pavojingu Lietuvos sau
gumui.

Pabėgėlio statusą suteiks Vi
daus reikalų ministerija.

bazę, kurioje ir buvo įsteigtas 
pagrindinis Baltijos šalių taikos 
palaikymo bataliono mokymo 
centras.

Dėl Alytaus šaudyklos ir to
liau vyksta karas. Miesto ta
ryba, vadovaujama pirmininko 
D. Kurtinaičio, vėl rašo raštus 
premjerui.

Šaudykla naudojasi ne vien 
kariškiai. Pasak pik. ltn. A. 
Ramoškos, ten mokosi šaudyti 
ne tik Alytaus „Geležinio vilko” 
atskirojo Kunigaikštienės Bi
rutės bataliono kariai ir kari
ninkai, bet treniruojasi beveik 
visa Alytaus įgula, apie 1,500 
savanorių, Vidaus reikalų mi
nisterijos pirmojo vidaus pulko 
Alytaus kuopos kariai, policijos 
pareigūnai, „Aro” vyrai bei 
penkių Alytuje veikiančių ban
kų apsaugos darbuotojai.

Praradus šaudyklą ir prie jos 
esantį taktinį lauką, visą Aly
taus įgulą tektų išvaikyti, o 
„Geležinio vilko” batalioną iš
formuoti. Važiavo komisijos iš 
Vilniaus, buvo galvota, kad 
įmanoma rasti kompromisą, pa
siūlyti kitą sklypą arba pinigų 
šaudyklai perkelti. Tačiau nei 
pinigų, nei sklypo iki šiol nėra. 
Buvo žadėtas sklypas Dzūkijos 
nacionaliniame parke, tačiau 
sukiltų aplinkosaugininkai ir 
žalieji.

Krašto apsaugos ministerija 
jau yra atidavusi savivaldybei 
110 ha plotą netoli Santaikos 
gyvenvietės bei 160 ha buvusį 
tankų poligoną netoli Radžiūnų. 
Tačiau savivaldybės apetitas 
nesumažėjo. Į Alytaus šaudyklą 
1994 m. kariškiai investavo 
45,000 litų.

Kaip pavyko sužinoti, vyriau
sybė ir Krašto apsaugos minis
terija nepritaria Alytaus miesto 
tarybos planams iškeldinti šau
dyklą. Nepritaria tokiam daly
kui ir Alytaus tarybos dešinio
sios pakraipos deputatai bei opo
zicinių partijų Alytaus miesto 
skyriai.

Lietuvos karininkas
studijuoja Maskvoje
Vilnius, sausio 19 d. (LR- 

AGEP) — Motorizuotų pėstinin
kų „Geležinio vilko” brigados 
vadas pulkininkas leitenantas 
Česlovas Jezerskas išvyko į 
Maskvą studijuoti Rusijos Fede 
racijos generalinio štabo aka
demijoje.

Iki šiol krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius 
pabrėždavo Lietuvos integravi 
mąsi į Vakarų politines ir 
saugumo struktūras, o Lietuvos 
kariškiai buvo siunčiami tobu 
lintis į Vokietiją ir JAV.

Beje, 1974 m. pulk. Įeit. Česlo
vas Jezerskas kartu su Rusijos 
gynybos ministru Pavel Gračev 
tarnavo Kaune dislokuotame 
sovietų armijos dalinyje.

KALENDORIUS

Sausio 28 d.: Šv. Tomas Akvi 
nietis, Bažnyčios mokytojas 
(1225-1274); Petras, Karolis, 
Leonidas, Nijolė.

Sausio 29 d.: Ketvirtas eili
nis sekmadienis; Sulpicijus, Va 
lerijus, Girkantas, Pranciškus.

Sausio 30 d.: Martyna, Ja 
cinta, Ipolitas, Nikodemas, Ban 
guolė.

Sausio 31 d.: Jonas, Marcelė, 
Liudvika, Liuda, Jaunė.
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1994-95 metų Studentų Ateitininkų sąjungos centro valdyba. Iš k. - Laura 
Lapšytė — narė, Kristina Liaugaudaitė — pirmininkė, Haris Subačius — 
sekretorius, Julija Krumplytė — vicepirmininkė ir iždininkė, Kriafina 
Vygantaitė — narė.

Gražią popietę mokiniai ir mo
kytojai nekantraudami laukė 
atvykstant svečių — Pasvalio 
ateitininkų.

Mūsų mokykloje ši diena ne
eilinė: įsteigiama ateitininkų 
kuopelė. Mintis įsijungti į šį 
kilnų judėjimą — neatsitiktinė, 
nes mums rūpi Lietuvos ateitis, 
norime savo veiklą grįsti tikėji
mu ir meile.

Susibūrimui prasidėjus, pa
gerbėme įnešamą trispalvę ir 
sugiedojome Tautinę giesmę. Po 
bendros maldos, Šventojo Rašto 
skaitymo simboliškai pasiža
dėjome dideliais ir mažais dar
bais įkūnyti ateitininkų idėjas, 
giedojome giesmę „Ką padarėt 
vienam iš mažiausiųjų brolių, tą 
padarėte man...”, kuri bus 
krinčiniečių Credo.

Su džiaugsmu sutikome žinią, 
jog Krinčino parapijos klebonas 
Sigitas Uždavinys priėmė mūsų 
kvietimą būti dvasios vadu. 
Gerbiamas kunigas glaustai 
apibūdino kelią, kuriuo ėjo atei- 
tininkija, principus — katalikiš
kumą, tautiškumą, inteligen
tiškumą, visuomeniškumą ir

ŽVILGSNIS Į PRAĖJUSIUS METUS
vaidmuoPopiežiaus Jono Pauliaus II 

apsilankymas Lietuvoje buvo 
labai didelis įvykis. Tai dideli 
pasiruošimai, planavimai.

Vilniaus universiteto Religi
jos studijų ir tyrimų centras (va
dovė Eglė Laumenskaitė) ren
gia studiją apie popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymą Lie
tuvoje. Taip rašo „Naujasis ži- 
dinys/Aidai” 1994 m. rugsė- 
jo/spalio laidoje. Šiam projektui 
centras renka medžiagą iš spau
dos analizių, rengiš pokalbius. 
Tam reikalui kviečiami įvairių 
sričių pasauliečiai inteligentai, 
jų tarpe Vilniaus arkivyskupas 
Audris Bačkis.

Įdomu skaityti jų pasisaky
mus, svarbu sužinoti ko buvo 
laukta iš šio vizito, o svarbiau
sia, ar matosi, kokie pasikeiti
mai įvyko žmonių galvosenoje. 
Žinoma, čia ir skiriasi nuomo
nės. Pokalbininkams į akis kri
to valstybės skiriamas dėmesys, 
gal net per didelis. Todėl kai 
kurie savo vertinimą turėjo 
skirti į dvi dalis: vieną asme
nišką pergyvenimą, o kitą spek- 
taklinį. Išorinis buvo labai puoš
nus, bet susirinkusiuosius tas 
nelabai domino. Jiems labiau 
buvo įdomu ką popiežius turėjo 
pasakyti ir ką tuose pasaky
muose kas ją jautė. Daugelis 
pokalbininkų iš anksto nežinojo 
kaip tam susitikimui pasiruošti. 
Žinoma, tikintieji ir dvasininkai 
jautė ką Šventas Tėvas jiems 
pasakys. Tačiau eiliniai žmonės 
laukė gal „stebuklo”, kad atvy
kęs Jonas Paulius II iš karto 
„įkvėps Šventąją dvasią” ir jų 
tikėjimas sustiprės, 50 metų 
įdiegtas ateizmas ištirps, o ir jų 
ekonominis gyvenimas pagerės.

Pokalbyje dalyvaujantieji 
tokių dalykų nesitikėjo ir kai 
jiems teko pasikalbėti su savo 
draugais, kurie buvo abejingi 
tam apsilankymui, susidarė 
nuomonė, kad jie pozityviai ver
tino tą vizitą. Ypač tą pajuto 
dalyvavę Šv. Jono bažnyčioje. 
Dauguma ten kviestųjų atėjo 
abejingi, bet Popiežiaus išreikš
ta mintis: „Šiame sunkiame 
kelyje į ateitį, kurios niekas 
negali nuspėti ir nubrėžti jos 
ribų, tikrai lemiamą reikšmę

šeiminiškumą, pasidžiaugėme, 
kad ateitininkais susidomėjo ir 
toji jaunimo karta, kuriai nebe
teko ateitininkų vėliavos 
matyti, palinkėjo būti tei
singais, tyrais ir draugiškais, 
Kristų laikyti savojo gyvenimo 
centru.

Mūsų svečiai iš Pasvalio 
giedojo giesmes, pasakojo apie 
savo veiklą. Mes tartum 
girdėjome jų pokalbį su Dievu, 
prie tos maldos ir patys 
prisidėjome. Pasvaliečiai 
pakvietė visus sugiedoti Lietu
vos ateitininkų himną. Mokyk
los vadovai pasveikino naujus 
ateitininkus ir pakvietė visus 
arbatos. Vėl kalbėjomės, kartu 
giedojome vildamiesi, jog svečiai 
ir ateityje turtins mus savo 
buvimu. Atsisveikinome su 
Pasvalio ateitininkais, o širdyje 
liko malonūs įspūdžiai ir didelis 
noras tarnauti Dievui ir 
Tėvynei.

Inga Buckaitė,
Krinčino pagrindinės 
mokyklos ateitininkė

Iš Panevėžio vyskupijos atei
tininkų laikraščio jaunimui.

turi intelektualų 
juos paveikė.

Pokalbyje dalyvaujantieji su
pranta, kad popiežius atvyko ne 
į save žmones patraukti; jo no
ras — atverti visų širdis į Kris
tų. Jis žinojo, kaip kalbėti su 
jaunimu, paprastais žmonėmis, 
inteligentais. Jo kalba lietuviš
kam jaunimui, anot Vilniaus ar
kivyskupo Audrio Bačkio, tai 
tik paprastas katekizmas arba 
abėcėlė, palyginant su tuo, ką 
jis pasakė viso pasaulio jauni
mui Denveryje, Amerikoje. Čia 
jis daugiau kalbėjo apie pasau
lio blogybes, seksą, ir visa kita. 
Jonas Paulius II pasakė daug 
pamokančių dalykų jaunimui 
Kaune, bet jo žodžiuose nebuvo 
jokio moralizavimo. Savo pa
moksluose popiežius iškėlė 
vertybių ugdymo reikalą, bet jis 
supranta kokią žalą padarė ko
munizmas ir viską atstatyti rei
kia daug laiko.

Diskusijų dalyviai pasigenda 
atgarsio, kurį popiežius mėgino 
iškelti savo pamoksluose, susi
tikimuose. Jei iš hierarchijos 
laukti, kad patrauktų mus prie 
Bažnyčios, tai mes neišgirdome 
Jono Pauliaus II primygtinai 
pasakytų žodžių, kad žmonės 
yra Bažnyčia.

Dalyviai taip pat nustebę tyla 
Lietuvoje dėl Šv. Tėvo išleistos 
enciklikos „Veritatis splendor”, 
kuri visą Europą suskaldė į at
skiras stovyklas. Tuo tarpu en
ciklika dar nepasiekė Lietuvos.

K. K.

SAS 1994 m. Žiemos akademijoje studentai ateitininkai auaidomeję klauaoei 
paskaitos.

LIETUVOS ATEITININKAI APIE SAVE
Linkuva

Linkuvos vidurinės mokyklos 
moksleiviai nori būti ateiti
ninkais. Jie renkasi du kartus 
savaitėje, gieda giesmes, svars
to šiandienos religinio bei vi
suomeninio gyvenimo proble
mas. Sekmadieniais gieda 
bažnyčioje per jaunimo šv. 
Mišias.

Utena

Utenoje veikia Kristaus Dan
gun Žengimo ateitininkų 
kuopa. Kuopos pagrindą sudaro 
„Saulės” gimnazijos mokslei
viai. Renkasi kiekvieną antra
dienį. Susipažįsta su atei
tininkų ideologija, principais,

RYŽTINGAS ŠUOLIS
XII Pasaulio Ateitininkų 

Kongresas, prieškongresinė Lie
tuvos ir išeivijos stovykla savo
tiškai apibendrino ateitininkiš- 
kos studentijos atsikūrimo Lie
tuvoje laikotarpį. Jau nemaža 
grupė žmonių sudaro organiza
cijos branduolį, nusistovėjo me
tinis renginių kalendorius ir 
tradicijos, tad pagrindiniu tam
pa ne klausimas, kokia mūsų 
buvimo prasmė, bet kaip tą 
prasmę įgyvendinti. Iš ieškoji
mo pereiname į pastovios vagos 
varymą. Atrodo, galima būtų 
nurimti po „didžiojo šuolio” ir 
„nebūties” į ateitininkijos at
gaivinimą. Tačiau greitai besi
keičiančios aplinkos meta nau
jus iššūkius, kurie mus priver
čia rinktis tarp patogios dabar
ties būsenos ir naujos situacijos, 
naujos pradžios, kurioje vėl iš 
naujo reikės įsitvirtinti. Kas 
vertingiau? Aišku, patogumas 
ir ramybė. Tikrai, vadovauda
miesi sveiku protu, turėtume tai 
pasirinkti bet yra viena, viską 
„sujaukianti" gyvenimo tiesa, 
kurią kažkas įvardino posakiu: 
„Kas nerizikuoja, tas negyve
na”, o mirti, aišku, niekas 
nenori. Tai šio momento iššūkis 
organizacijai, dėl kurio verta 
ryžtis šuoliui per bedugnę, ieš
kant naujesnės geresnės atra
mos. Atsakymas slypi mumyse, 
tiksliau mūsų santykyje su mus 
supančiais žmonėmis. Kiekvie
ną kart, užkalbindami nepažįs
tamus žmones, priimame iššūkį. 
Turime pasitikėti ir atsiverti, 
kad galėtume užmegzti asmeni
nį ryšį, kartu rizikuojame savo

A

ATEITININKŲ ŽIEMOS 
AKADEMIJA 
JONIŠKYJE

Studentų Ateitininkų sąjun
gos nariai sausio 22-29 dienomis 
Joniškyje organizuoja IV žiemos 
akademiją „Vadovavimas ir 
tarnystė”.

Kiekvieną rytą daugiau nei 
šimtas ateitininkų ir sąjungai 
prijaučiančiųjų Joniškio mokyk
lose skaitys paskaitas, bendraus 
su mokiniais.

Savaitę truksiančioje akade
mijoje žada dalyvauti daktaras 
Arvydas Žygas, politologas Egi
dijus Vareikis, muzikologas 
Donatas Katkus, dirigentas 
Gediminas Dalinkevičius. 
Studentai ateitininkai kasmet 
organizuoja žiemos akademijas 
tolimesniuose nuo sostinės 
nedideliuose šalies miestuose.

(„Lietuvos aidas”, 1995.1.20)

vadais. Svarsto ateitininkų 
šiandienos problemas, ruošia 
programėles šventėms. Dažnas 
svečias susirinkimuose yra 
klebonas P. Adomonis. Kuopos 
globėja — s. Kristina.

Ramygala

Ateitininkų veiklai pritarian
čiųjų moksleivių grupelė buriasi 
Ramygalos vidurinėje mokyklo
je. Susitikimuose kalbama apie 
ateitininkų susikūrimo istoriją. 
Mokosi giedoti Ateitininkų him
ną. Spalio mėnesį kalbėjosi apie 
Panevėžio vyskupą K. Paltaro
ką. Prieš Kalėdas galvoja aplan
kyti vienišus senelius, padova
noti jiems pačių pagamintas

nepažeidžiamumu. Pasitikėji
mas iš esmės niekada nelieka 
atskirtas nuo rizikos. Ir vis dėlto 
rizikuojame, nes žmogiški ryšiai 
yra mums kaip vanduo ir oras 
— be jų žmogus miršta. Išryškė
ja du iššūkio aspektai: nauja 
situacija ir rizika tam, kas ją 
priima.

Iššūkis studentams ateitinin
kams šiandien: ar būsime apri
boti bendraminčių ratu, ar tap
sime atviri naujiems žmonėms, 
idėjoms, veiklai, visuomenei ir 
savo pačių galimybėms. Ką tai 
reiškia mums kaip organizaci
jai? Visi, kurie ieško Kristaus 
pilnatvės išsipildymo pasaulyje, 
turi be didelių sunkumų mus 
surasti: turi turėti galimybę pa
sirinkti ir įprasminti save 
ateitininkiškoje šeimynoje.

Patirtis rodo, kad dabartinė 
kuopų sistema nėra pajėgi ska
tinti organizacijos augimą, nes, 
pasiekus tam tikrą žmonių skai
čių, vėliau augama labai pama
žu Naujo susiorganizavimo pa
vyzdžiu galėtų būti korporacinis 
veikimas ir studijų rateliai. Bū
rį mosi į korporaciją pagrindas 
yra studijų sritis arba bendri in- 
teresai.Toks veikimas: 1. leidžia 
savo idėjas pritaikyti konkre
čiai; 2. netrukdo studijuoti, bet 
priešingai — sudaro daug dides
nes galimybes kartu ir nenuobo
džiai gilintis į savo sritį: 3. 
suteikia pretekstą ateiti į 
organizaciją tiems, kurie nėra 
įsigilinę į ateitininkų idėjas.

Studijų rateliai — tai įvairių 
problemų sprendimas ir jų įgy
vendinimas bendraminčių susi
rinkimuose. Tokia veikimo for
ma padeda susirasti nauju veik
los ir idėjos bendraminčių, taip 
pat leidžia patirti šeimyniškos 
bendruomenės dvasią. Didžiau
sias tokio veikimo trūkumas 
yra tas, kad tektų palikti jau
kias kuopas ir susitikti su kitais 
žmonėmis, surasti savo vietą 
naujoje situacijoje. Būtent čia iš
šūkis organizacijai tampa asme
niniu iššūkiu: ar aš ryžčiausi su 
dviem, trim draugais pradėti 
burti naują studentų būrelį, no
rintį ir tikintį, kad galima visa 
atnaujinti Kristuje.

Vygantas Malinauskas
Iš Lietuvos SAS aplinkraščio 
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dovanėles. Labai nori bendrau
ti ir dalyvauti įvairiuose rengi
niuose.

Panevėžys
Šv. Kazimiero jaunųjų ateiti

ninkų kuopa 14 vidurinėje mo
kykloje įsikūrė 1991 metais. 
Kuopos veikloje dalyvauja 30 
moksleivių: 16 iš jų davusių 
įžodį. Jaunesnieji vasarą daly
vauja ateitininkų stovyklose, 
vyresnieji — akademijose. Dalis 
ateitininkų įsijungia į liturginį 
gyvenimą, kultūrinę veiklą, su
sipažįsta su ateitininkų ideolo
gija, tautos istorija, stiprina sa
vo tikėjimą. Kuopos pirmininkė 
— Agnutė Vaivadaitė, globėja — 
s. Vanda Žemeliauskaitė.

Lapkričio 19 d. trys Tilvyčio- 
Žalvarnio kuopos ateitininkai 
davė įžodį. Panevėžio 18 vi
durinėje mokykloje lapkričio 24 
d. įvyko priešadventinis vaka
ras. Naujus narius pasveikino 
vyskupijos dvasios vadas kun. 
R. Gudelis, globėja A. Saladū- 
naitė, kun. S. Jasilionis. Va
karas buvo pilnas dainų ir žai
dimų.

(Iš Panevėžio vyskupijos 
ateitininkų laikraščio)
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Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60529
Tol. (312) 436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rez. (704)245-0047; arba (705)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3400 W. SS St. Tel. (70S) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p.-7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
trėčd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . 

penki Ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tol. (312) 925-2870

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

Valandos pagal susitarimą
<132 t. Kedzle Avė., Chicago 

(312) 774-4444 arba (312) 4*4-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tel. (312) 474-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL.
Tel. (704) 564-4101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avo.

Lislo, IL 60532
Tol. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Harlem, tat. 708-594-0400 
BrMgevIem, IL 50488

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 775-2580

Namų 705-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. kabineto Ir buto; (708)452-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 tekilai BL, Elmhurst. IL 50125 

704-441-2409
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais Ir savaitgaliais tel. 704-434-1120

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

Kalbame lietuviškai
8165 8. Archer Avė. (prie Auetin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

•• AKIŲ LIGOS .
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campua
1020 E Ogden Sulle 310.

Napervllle IL 80583
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 t. Kedzle, Chlcego 40052 
Tol. 312-424-2123

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

1



Rimties valandėlė Danutė Bindokiene

DIDŽIAUSIAS STEBUKLAS 
- MEILĖ

Kai susitinka rytai ir
vakarai

Šio sekmadienio skaitiniuose 
mums yra pristatomi du asme
nys, kurie vykdė Dievo valią 
žemėje: pranašas Jeremijas ir 
Jėzus. Abu susidūrė su savosios 
tautos pasipriešinimu, buvo jos 
atmesti, bet abu jautė stiprią 
paties Dievo paramą ir globą 
savo misijos vykdyme, nes jie 
nepagailėjo jokios aukos, dirb
dami, kad žemėje įvyktų Dievo 
valia.

Evangelijoje (Luko 4:21-30) 
tęsiamas praėjusio sekmadienio 
pasakojimas apie Jėzaus misijos 
pradžią Nazarete, kai sinago
goje jis paskaitė Izaijo prana
šystę: „Viešpaties Dvasia su ma
nim, nes jis patepė mane, kad 
neščiau gerą naujieną vargdie
niams ... vaduoti prislėgtųjų ir 
skelbti maloningų Viešpaties 
metų”, kurioje išsakyta ir jo 
misija.

„Maloningi Viešpaties metai”
— tai užuomina pagal Senojo 
Testamento Kunigų knygą (Kn 
25:8-17, 29-31) įsakytų .jubi
liejaus” metų. Jų pavadinimas 
kilo iš to, kad įsakyta juos 
pradėti, „skardžiai pučiant ra
gą”, iš hebraiško žodžio , jobel”
— ragas. Pagal Dievo įsakymą, 
nurodytą Kunigų knygoje, kas 
49 metai kiekvienam žmogui 
sugrąžinama jam priklausiusi 
žemė, jubiliejiniais metais žemė 
nedirbama — ilsisi. Tai papil
dymas jau Išėjimo (Iš 23:10-11) 
ir Pakartoto Įstatymo (Įst 
15:1-3) knygose minimų „šeš
tadieninių” arba „šabatinių” 
metų: kas septyneri metai žemė 
nedirbama, jai duodama ilsėtis, 
kaip ir žmogus privalo kas sep
tintą dieną ilsėtis, per šabą — 
šeštadienį. Pakartoto Įstatymo 
knygoje nurodyta, kad tais me
tais visos skolos dovanojamos. 
Panašiai ir vergai tais metais 
turi teisę pasirinkti laisvę, ar 
toliau tarnauti. Tų įstatymų 
tikslas — priminti žmonėms, 
kad jie patys ir jų žemė priklau
so Dievui, jam pašvęsti — kad 
jie niekuomet negali amžinai ir 
neatšaukiamai priklausyti ki
tam žmogui, kaip daiktai.

Tad Jėzus atvyko skelbti pa
našių „Dievo malonės metų” — 
kai žmonės išvaduojami iš viso
kios nelaisvės: nuodėmės, ligos, 
piktų dvasių, luošumo: žmonių 
sugrąžinimą Dievui, kai 
dovanojamos skolos.

Kaip girdime Evangelijoje, žmo
nės Jėzui „pritarė ir stebėjosi 
malonės pilnais žodžiais, sklin
dančiais iš jo lūpų”. Bet jiems 
buvo sunku priimti tuos žodžius 
iš jo, nes jis jiems buvo per ar
timas, jie jį pažino kaip paprastą

žmogų, jų tarpe užaugusį: „Argi 
jis ne Juozapo sūnus?!” O girdė
dami jį, jie jautė, kad nebegalės 
gyventi kaip anksčiau, žiūrėti 
pro šalį į praeinantį vargstantį 
ar ligonį.

Jiems patiko klausytis Jėzaus 
žodžių, bet nelabai norėjo patys 
keistis. Jie norėjo būti nustebin
ti stebuklais — kaip pramoga, 
bet patys nenorėjo sekti Jėzumi. 
Tad Jėzus jiems primena, kad 
taip, kaip čia vyksta jų tarpe, 
taip buvo ir su senovės Izraelio 
pranašais: jie buvo siunčiami 
stebuklų daryti ne tam, kad 
stebintų savuosius, kurie jau 
pažįsta Dievą ir jo malonin
gumą, nors ir gyvena labai 
sunkiose sąlygose, bet pas 
svetimšalius, kaip Sareptos 
našlę (1 Kar 17:9) ir sirijietį 
Naamaną (2 Kar 5:1-14), kad jie, 
patyrę Dievo maloningumą, jį 
pažintų ir pamiltų.

Nazareto žmonėms nepatiko 
girdėti, kad iš jų laukiama atsi
liepimo į Dievo meilę, nes jie 
Dievą jau pažįsta; kad stebuklai 
bus daromi ne jiems, nes turė
dami tikrą tikėjimą, jie jau da
lyvauja Dievo meilės žmogui 
stebukle. Stebuklai bus daromi 
tiems, kurie Dievo dar nepažįs
ta.

Ta tema kalba ir šv. Paulius 
laiške Korinto tikintiesiems (1 
Kor 12:31 -13:3-13). Kristų jau 
pažįstantiems jis sako: „Jūs 
siekite aukštesniųjų malonės 
dovanų” — ne stebuklus daryti, 
o mylėti taip, kaip Kristus 
mylėjo: kantriai, nepavydint, 
nesididžiuojant ir neišpuiks- 
tant. Jis kviečia prašyti Dievo 
pagalbos ir malonės (stebuklo), 
kad mokėtume mylėti nesava
naudiškai, kad mokėtume tar
nauti kitiems su džiaugsmu, ne
pamesti vilties, nepaisant 
gyvenimo sunkumo, ir ištverti 
meilėje, net kai ji visai neįver
tinama.

Panašiai kaip Kristus, savo 
tautos atmestas pranašas Jere
mijas, sunkų Dievo pašaukimą 
ištesėjęs, senatvės sulaukęs 
tremtyje Egipte prisimena kaip 
Dievas jį pašaukė ir savo pažadą 
jį remti jo misijoje ištesėjo (Jer 
1:4-5, 17-19): „Tave aš pašven
tinau pranašu tautoms, tave aš 
paskyriau ... Skelbk jiems visa, 
ką tau paliepsiu! Tu jų nesibai
mink ... Tegu jie kovos su tavim, 
tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu 
su tavim, kad tau padėčiau”.

Nors mes verčiau norėtume 
matyti stebinančius stebuklus, 
mes, kaip Nazareto gyventojai, 
kaip Korinto tikintieji, ir kaip 
pranašas Jeremijas, pažinę

Didžioji mūsų tėvynės šventovė — Vilniaus arkikatedra. Nuotr. Alberto Kerelio

RUSIJOJE NETEPĘS, 
TOLI NENUVAŽIUOSI

IGNAS MEDŽIUKAS

Dr. Vincas Kudirka kadaise 
vykusiai pavaizdavo caro valdi
ninkus, kaip girtuoklius ir kyši
ninkus. Šiandieninėje Rusijoje 
kyšininkavimas yra tiek įsiga
lėjęs, kad be jo beveik neįmano
ma jokių reikalų atlikti. Tai 
kliudo įvedamai rinkos ekono
mikai ir blogai nuteikia gyven
tojus, siekiant demokratijos. 
Mokesčių inspektoriai, fabrikų 
direktoriai, policijos valdinin
kai, kariškiai ir politikai visoje 
Rusijoje yra įsivėlę į korupcijos 
skandalus. Bet tardytojai ir 
prekybininkai sako, kad viešu
mon išęina tik maža dalis tų nu
sikaltimų. Rusijos žmonių ypa
tingas polinkis — greit pratur
tėti, pasenę įstatymai, politinis 
nepastovumas, ilgai trukęs 
sutramdytas noras gerai gyven
ti, prasiveržęs bet kokia kaina 
ir priemonėmis susidaryti sąly
gas praturtėti.

Tuo pat metu senoji valstybės 
biurokratija, sukurta komunis
tų, stengiasi savo rankose 
išlaikyti valdžią, įvesdama 
daugybę formalumų, lincencijų, 
leidimų, reikalingų valdininkų 
parašų, kad iš to turėtų naudos. 
Tokios sąlygos iššaukia cinizmą 
apie visus tuos, kurie yra val
džioje, neišskiriant nė preziden
to Jelcino, nes išugdo pyktį prieš 
sistemą ir visus, kurie ja pa-

Kristų, esame kviečiami patys 
būti meilės „stebuklais” ki
tiems žmonėms, artimo meilės 
veiksmais skelbti, kad žmonėms 
atėjo „Dievo malonės metai”.

Aldona Zailskaitė

sinaudoja, labiausiai nesiskaity
dami su įstatymais.

1991 m. optimizmas dėl komu
nizmo žlugimo ir geresnio gyve
nimo viltis išblėso, nes tik para
zitai, pasinaudoję esamomis są
lygomis, sugeba gerai gyventi. 
„Žmonės prarado viltį, jie netiki 
į nieką, — pareiškė Ella Pam- 
filova, uoli reformų šalininkė 
Rusijos parlamente ir kovotoja 
prieš korupciją. — Visuomenė, 
netekusi moralės,žūsta”. Jos ir 
daugelio kitų nuomone, korup
cija ir dėl to kilęs cinizmas 
sudaro patogias sąlygas dema
gogams už viaką kaltinti Vaka
rus, žadant grąžinti discipliną. 
Tai sukelia nostalgiją grįžti į 
buvusius laikus ir jų tvarką.

Tačiau ir praeityje yra buvę 
daugelis korupcijos atvejų, ypač 
Brežnevo valdymo laikais. Čia 
buvo įsivėlę aukštieji partijos 
pareigūnai, bet ir kasdieniniam 
gyvenime be kyšių nebuvo apsi
einama. Jei nori, kad tavo vai
kas lankytų geresnę mokyklą, 
duok kyšį. Jei nori be eilės nu
sipirkti šaldytuvą, atnešk do
vaną tam, nuo kurio tas pri
klauso. Panašiai ir visur kitur. 
Maždaug prieš 14 metų iš Vil
niaus atvykęs į JAV žydų tau
tybės stud. Šmuškevičius pasa
kojo: „Sovietų Sąjungoje viskas 
yra galima, tik reikia žinoti, kur 
prieiti”. Juo labiau šiuo metu, 
kai viskas yra parduodama, 
pradedant eksporto leidimu, 
baigiant automobilio vairavimo 
teisės pažymėjimu. Statistiniai 
duomenys rodo, kad areštų ir 
kyšių, pradedant 1992 m., kas

met vis didėja 30 procentų. Vi
daus reikalų ministerijos duo
menimis, 1993 m. buvo iškelta 
daugiau kaip 52,000 kyšininka
vimo ir ekonominio prievarta
vimo bylų. 1994 m. per 9 mėn. 
šių nusikaltimų skaičius pakilo 
iki 70,000.

Reikia žinoti, kad daugelis nu
sikaltėlių nėra pagaunami ir 
nenubaudžiami dėl įstatymų 
trūkumo ar valdininkų paper
kamumo. Iš prezidento Jelcino 
raporto apie nusikaltimus ir 
kyšininkavimą matyti, kad vie
nas trečdalis detalios prekybos 
pajamų tenka korupcijos tiks
lams. Taigi Rusijos vartotojai 
sumoka 33 procentus „mokes
čių” kyšių, papirkimų ir eko
nominio prievartavimo forma.

Viešosios apklausos duome
nimis nustatyta, jog pusė ap
klaustųjų pareiškė, kad per 
paskutinius trejus metus jie 
patys ar jų giminės turėjo duoti 
valdininkams kyšius. Jokia sri
tis ekonomijos ar vietovės at
žvilgiu nėra išimtis. Pelningų 
rąstų ar statybinių medžiagų 
pardavimas vyksta už užsie
nietišką automobilį. Krimina
linių nusikaltimų kvotos sus
tabdomos už dolerius. Federa
linės valdžios pinigai padedami 
į tam tikrus bankus kaip kyšiai. 
Nauji valdžios kreditai duodami 
karinės gamybos fabrikams, 
kad galėtų su jais pasidalinti 
principu „ranka ranką mazgo
ja”.

„Mes duodame kyšius, — pa
sakojo vienas rusų bankininkas. 
— Aukšto rango valdininkai, 
ministrai yra mažiau linkę im
ti kyšius, bet vidutinio rango 
valdininkai yra chroniški kyšių 
ėmėjai”.

Organizuotų nusikaltimų gru
pėse yra labai paplitęs kyšinin
kavimas. Jie stengiasi „patep-

Lietuvių patarlė sako, kad 
„pripratimas yra antras pri
gimimas”. Kartą įsigalėjęs ir 
ilgą laiką buvęs pagrindiniu 
gyvenimo varikliu, bet koks 
įprotis pareikalauja nemažai 
valios, pastangų, o kartais net 
pašalinės pagalbos, kad galėtų 
būti panaikintas.

Panašiai galima kalbėti ir 
apie didesnio masto pripra
timus, sakykim, daug metų 
veikusią krašto valdymo sis
temą. Nors ji ir labiausia varžy
tų savo piliečių laisves, griež
čiausiai kontroliuotų visą jų 
gyvenimą, metams bėgant, kai 
lieka mažai vilčių sulaukti ki
tokių dienų, žmonės, nelyginant 
tas „kariamas šuo”, prie visko 
pripranta. Pasikeitimai, ypač 
įvykę labai staiga, sukelia 
maišatį ir įvairius sunkumus. 
Žmonės pradeda ilgėtis „senų 
laikų”. įprastoji, nusistovėjusi, 
nors ir labai žiauri, kasdienybė 
jau pradeda atrodyti beveik 
idiliška.

Po beveik 50 metų „įprastos 
rutinos”, maždaug nuo 1989 m., 
dideli pasikeitimai sujudino 
Rytų ir Vidurio Europą. Apie 
juos buvo svajota, daug darbuo
tasi, dar daugiau pavojų bei 
kančių išgyventa, kad tie 
pasikeitimai įvyktų, bet 
šiandien, maždaug penkeriems 
metams praslinkus, gyvenimas 
dar nėra nusistovėjęs. Tebe- 
gresia pavojus, kad pasiryžimo 
ir džiaugsmo banga, iškėlusi 
tautas į laisvės aukštybes, gali 
vėl trenkti jas totalitarizmo be
dugnėn. Esame neblogai susi
pažinę su Baltijos kraštų, 
Ukrainos, Gudijos, Lenkijos ir 
kitų šalių, neseniai iš komunis
tinės sistemos perėjusių į 
demokratinę, problemomis. 
Ypač mus jaudina Lietuvos rū
pesčiai ir sunkumai. .Tačiau 
gal daugelį nustebintų sužino
jus, kad Rytų ir Vakarų Vokieti
ja, prieš penkerius metus susi
jungusi į vieAalytę valstybę, 
skęsta panašiose klampynėse.

1990 m. visas pasaulis galėjo 
pajusti vokiečių džiaugsmą, kad 
Berlynas vėl tapo vienos, 
jokiomis „sienomis” bei užtva
romis nepadalintos Vokietijos 
sostinė. Visa Europa tais metais 
šventė daugelio tautų lais-

ti” prokurorus, policijos 
valdininkus ir kitokius valdžios 
pareigūnus. Nustatyta, kad šių 
rūšių pareigūnai gauna nuola
tinius atlyginimus iš nusikal
tėlių. Neseniai Maskvoje buvo 
išaiškinta, kad du prokurorai

vėjimo šventę ir ateitis atrodė 
gan šviesi. Po penkerių metų 
vokiečių džiaugsmas baigia 
užgesti nepasitenkinimo 
liūtyse.

Pasirodė, kad sovietų okupa
cija buvo rytinius vokiečius at 
skyrusi ne tik Berlyno siena, bet 
ir kultūrinėmis, ekonominėmis, 
ideologinėmis užtvaromis, ku 
rias daug sunkiau nugriauti 
negu akmenines. Rytų Vokie
tijos 16 mil. gyventojų mėgino 
įsilieti ir pasivyti 64 mil. Vaka
rų Vokietijos gyvenimo stan
dartą. Kad buvusioji R. Vokie
tija galėtų greičiau pasivyti 
vakarinę pusę, kanclerio 
Helmut Kohl vyriausybė turėjo 
įvesti 7.5% federalinius mo
kesčius, kurie, kaip galima tikė
tis, susilaukė daug protestų. 
Nemažą problemą dar didina ir 
darbų stoka, nes čia taip pat 
pasirodo aiškus skirtumas tarp 
Rytų ir Vakarų. Buvusioje 
rytinėje dalyje bedarbiai sudaro 
13.5%, vakarinėje — 8.2%. Per
nai bedarbių skaičiaus vidurkis 
visoje Vokietijoje buvo 9.6%. Tai 
didžiausias procentas per 45 po
kario metus. Dėl to krašte pasi 
reiškė daug protestų ir net 
smurto veiksmų prieš Vokieti
joje gyvenančius svetimtaučius, 
nes jie „atima darbus iš vo
kiečių”. Tuo gyventojų nepasi
tenkinimu netruko pasinaudoti 
„naujieji naciai”, dar labiau 
kurstydami neapykantą kita
taučiams.

Nepaisant Vokietijos vyriau
sybės pastangų „sulyginti” abi 
puses ir sulydyti jas į vientisą, 
stiprią, produktingą valstybę, 
skirtumas tarp „rytų” ir „vaka 
rų” dar labai akivaizdus. Ma
noma, kad reikės bent vienos 
kartos, kol iš pagrindų pasikeis 
komunizmo suluošinta rytiečių 
galvosena bei pasaulėžiūra. Tas 
pareikalaus ne vien daug mili
jonų markių, bet geros dozės 
tolerancijos, kantrybės, artimo 
meilės. Šią „auklėjimo formulę” 
galėtume ir sau prisitaikyti, nes 
ir mūsų tėvynėje situacija labai 
panaši. Kadangi vakarų vokie
čiai gausesni ir turtingesni už 
rytinius, jų susijungimo pro
blemos išsispręs daug lengviau. 
Lietuviams reikės daugiau pa 
stangų, bet ilgainiui ir jų gyve
nimas sunormalės.

turėjo ryšius su mafija. Vienas 
buvęs KGB pareigūnas, tarnau
jąs Rusijos federacijos saugumo 
žinyboje, buvo areštuotas Voro
neže, nes už atlyginimą padėda- 
vęs organizuotoms nusikaltėlių 
grupėms.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

Kaip Serapinas pramušė šulinio dugną

Ipatėlis buvo šnektos žmogus. Ne vien šnektos, bet 
ir sau žmogus. Jo ne tik šnektos, bet ir pats buvimas 
buvo kiek kitoks, negu visų kitų. Kai visi dalges jau 
kaldavosi stati, jis savąją vis tebeplakdavo ant sėdimo
sios pentelės: kai visi savo dalgėms jau buvo įsitaisę 
šunkojus, kad laisvomis rankomis galėtų laisviau sukti 
ir plačiau užgriebti, jis tebesuko su nauruku; pagaliau, 
kai visi naudojo degtukus, jis tebesivertė su skiltuvu. 
Iš miško parsinešdavo kempių, jas užmerkdavo, raugin
davo, salietros dėdavo, kad išdžiūvusios geriau 
užsidegtų. Kai išdžiovindavo, kempės nebebuvo pana
šios į kempes, bet tapdavo minkštos, papurusios, rudos, 
lengvai plėšomos. Tai to rudo pūko atplėšęs, kairės 
rankos nykščiu prispausdavo prie titnago gabaliuko, 
dešiniąją brūkštelėdavo skiltuvu per titnagą, iššokdavo 
kibirkštys ir rudas kempės pūkas pradėdavo rūkti. Man, 
vaikui, buvo smagu žiūrėti,kaip rudu pūku bėga rau
doni degimo kirminiukai. Kai kempė gerai įsidegdavo, 
įsidėdavo ją į pypkę ir imdavo papsėti, kartais net 
pakliurksėdamas. Jeigu čia pat būdavo koks vyras, tai 
pasiūlydavo degtuką, bet degtuko Ipatėlis niekada neim
davo, sakydavo, kad degtukas sugadina dūmo skonį, pa
smirsta medžio smalkėmis ir pragaro siera.

Pypkes irgi dirbosi pats. Nupjaudavo jauną uosiuką,

tokį,kur šakos stačiai į šonus išaugusios, išpjaudavo ga
balą taip, kad iš kamieno išeitų pypkės galva, o iš šakos 
— kandiklis. Pypkę išgremždavo peiliu. Uosiuko šaku
tės šerdis stora, tai dažnai nereikėdavo kandikliui skylu
tės net viela deginti, užtekdavo tik su kokiu vielgaliu 
šerdį iškrapštyti.

Gan seniai jo paties brolis, parvažiuodamas iš Rygos 
į svečius, parvežė visiškai dailią pypkutę, su riestu kan
dikliu, balta kukavine galvute su viršeliu. Parvežė ir 
pasakė: ką tu čia vis čiulpi tą plaktukėlį, parūkyk pypkę 
kaip reikiant, bet Ipatėlis jos nerūkė. Sykį prisikimšo, 
porą dūmų patraukė, susiraukė, pasakė, kad mirusiu 
akmeniu smirdi, iškratė ir padėjo ant lentynos. Dabar,' 
sako, joje voras sau namus įsitaisė, o Ipatėlis su tuo voru 
pasišneka ir jį iš dangaus iškritusiu mieščionėliu vadina. 
Voras už tokį pravardžiavimą ne tik nepyksta, bet iš
tiesia priekinę koją ir pakutena jam atkištą Ipatėlio 
piršto galiuką.

Jis šnekasi ne vien su voru. Šnekasi su daug kuo. 
Su ąžuolu, kūno paunksmyje mėgsta pypkutę papapsėti, 
su dideliu akmeniu, kažin kaip išdygsiu vidury Alks- 
nytės, su pesliu, klykaujančiu mėlynose dangaus pla
tybėse, su karkvabaliu, iškritusiu iš ąžuolo, apvirtusiu 
aukštielninka, kabaruojančiu visomis trimis poromis kojų 
ir niekaip negalinčiu apsiversti.

— Matai, jeigu kojas kiek ilgesnes turėtum, įsikib
tum į debesį ir apsiverstum, o dabar turėsi prašyti 
manęs. Tik matai, kad aš jau toks: niekam nieko veltui 
nedarau, o tu jau taip nususęs, kad nė prie užpakalio 
prilipusio skatiko neturi. Nebent susitarkim taip: tu 
man pasakyk viską, ką žinai. Ne tik ką žinai, bet ko 
į tą ąžuolą atlėkei ir į ką taip užsižiopsojai, kad net iškri- 
tai. Sakai, kad aukštielninkas negali kalbėti. Gerai, 
t

apversiu, bet žiūrėk, kad viską pasakytum.
Užkiša pypkutės kandiklį, apverčia, karkvabalis 

stovi pilvu prie žolės prigludęs, ūsus krutina, o Ipatėlis 
klauso ir vis pasako:

— Ahe... a... sakyk tu man... na, na... juokauji... ir 
sakai, kad tikrai taip... tikiu, tikiu, nėra ką tuoj zirsti. 
Kai visi aplinkui iš manęs šaiposi, sakau, kad gal ir tu...

O tu stovi ten pat net lūpą atviepęs, žinai, kad 
karkvabalėlis tikrai kalba, ir negali suprasti, kodėl 
Ipatėlis girdi, o tu ne.

O po kelių dienų, kai Stuogių Kreivaragė pakrūmėj 
atsives tris ėriukus, Stuogių Igniukui Ipatatėlis šnekės:

— Matai, jeigu ne ta kvailė varna, motina būtų 
Kreivaragę šiandien namie palikusi. Karkvabalis lėkė 
ją perspėti, kad Kreivaragė atsives tris, o varna norėjo 
kitaip. Ji norėjo, kad vienas ėriukas liktų jai. Juk žinai, 
kad avis teturi tik du speniukus, tai trečias negaus pieno 
ir turės pasilikti krūmuose. Gerai, kad užvakar kark
vabalis, nuo varnos bėgdamas, įstrigo ąžuolo lapuose, 
nukrito man po kojų ir viską pasakė. Dabar, Igniuk, bėk 
pas mamą ir pasakyk, kad Kreivaragė krūmuose atsi
vedė tris. O gal geriau pats bėk į krūmus, paimk vieną 
ir parnešk namo. Užsiauginsi ir turėsi savo aviną. Tik 
nemokyk badytis, pats kakta nuo jo į užpakalį gausi.

Iš jo šnekų ir aš tesužinojau, kaip atsitiko, kad jis 
gyvena didelėje gražioje troboje, o karvei ir kiaulei teturi 
mažiuką tvartelį ir dar prie jo prišlietą daržinėlę. 
Sužinojau ir kodėl jo šulinys niekada neišsenka, o van
duo visada šaltas, grynas ir gardus gerti.

O buvo taip. Ir labai seniai. Ne tik prieš mano, bet 
dar ir prieš Ipatėlio laikus, tik nuo Ipatėlio niekas nieko 
negalėjo paslėpti. Jis žinojo viską. Žinojo, kas buvo la
bai seniai, žinojo, kas čia pat giliai po žeme ir kas tenai

anapus dangaus mėlynumo. Jis net žinojo, kad jis joks 
Ipatėlis, bet visiškai rimtas Ipatijus, kurio vardas net 
į klebono brevijorių įrašytas. Kai tuokėsi, jis pats kle
bono paklausęs, koks galų gale tikrasis jo vardas. Tada 
ir sužinojęs. Sakė atvežę kūmai jį krikštyti ir nežinojo 
vardo. Užmiršo kokį tėvai sakė. Tada klebonas paėmęs 
ir brevijoriaus tos dienos šventąjį ir jo vardu pakrikš
tijęs. Tai kūma ten pat zakristijoje, pervystydama 
rėksnį, Ipatėliu pravadinusi. Taip ir pasiliko. Kas kažin- 
kokį Ipatijų beprisimins. Kas gali žinoti, gal ir anas, kad 
ir šventas, galėjo visokiausius svietiškus atsitikimus 
žinoti ir savo žinojimo nuo kitų neslėpti. Net ir nuo 
vaikų. Jeigu taip būtų buvę, gal Ipatėlis buvo į jį ir atsi
gimęs. Aš pats dar vaikystėje iš Ipatėlio tesužinojau, kad 
mūsų kaime tada atsitiko taip, kaip retai kada kur atsi 
tinka. Atsitiko taip, lyg kur Amžinojoje knygoje būtų 
buvę įrašyta. Bet kas žino, gal ir buvo įrašyta, kad kada 
nors taip atsitiks ir atsitiko.

Tada buvau kokių šešerių, gal septynerių, metų. 
Išėjom su Ipatėliu grybauti. Su juo grybauti būdavo la 
bai lengvai: jis žinojo, kur kokie grybai dygsta, kada 
dygsta, net kur po lapais ar samanomis slepiasi. Būdavo 
einam kartu, o jis: „Pala, pala. Žiūrėk! Savo grybus tuoj 
suminsi. Argi nematai, kad į tave žiūri ir nori, kad paim 
tum”. Kai parodo, nustembi — net keli baravykai tau 
čia pat po kojų. Pirma nebuvo, o dabar taip aiškiai 
matyti, lyg ką tik iš žemės būtų iššokę. Užtat su Ipatėliu 
grybauti būdavo labai smagu: ne tik visokių istorijų 
prisiklausydavau, bet ir grybų krepšį, net persikreipęs, 
parsinešdavau. Kartais net daugiau už patį Ipatėlį, nors 
man nė į galvą neateidavo, kad be jo vargu būčiau ir 
krepšio dugną uždengęs.

(Bus daugiau)
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Susipažinkime

Prof. Leonardas ir Zita Šimučiai.

APIE LITUANISTINĮ 
ŠVIETIMĄ, 

BENDRUOMENĘ, 
PILIETYBĘ

Kalba žurnalistas 
Ignas Medžiukas, šventęs 

85-jį gimtadieni

NUSIPELNĘS LIETUVIS 
MUZIKAS

Dr. Leonardas J. Šimutis, 
muzikologijos Garbės profeso
rius, buvo paskirtas dirbti į 
Čikagos Mokytojų kolegiją 
(vėliau kolegija buvo pavadinta 
Čikagos Valstybiniu universi
tetu) 1951 m. kovo 1 d., kur jis 
dirbo Muzikos katedros vedėju 
nuo 1981 iki 1985 metų, iki 
išėjimo į pensiją. Nuo 1954 iki 
1969 metų rugpjūčio mėn. jis 
buvo De La Salle/Fenwick vidu
rinių mokyklų choro bei Šv. Ri
tos bažnyčios vyrų choro direk
toriumi. Devynerius metus dir
bo DePaul universiteto Muzikos 
fakulteto dėstytoju, o nuo 1966 
iki 1970 m. Aukštesniojo muzi
kinio lavinimo fakulteto nariu. 
Nuo 1951 iki 1969 m. vadovavo 
Čikagos Mokytojų kolegijos 
chorui ir pastatė šias operas: 
Menotti „The Medium ir Tele- 
phone”, Bernstein „Trouble in 
Tahiti”, Kur Weil „Slėnyje” ir 
Alec Wilder „Žemumos jūra”. 
Jis buvo keletos minėto uni
versiteto komisijų pirmininku, 
tarpe jų universiteto personalo, 
baigimo ir kt.

Dr. Leonardui J. Šimučiui 
buvo suteiktas bakalauro ir ma
gistro mokslinis laipsnis 
DePaul universitete, kur jis 
specializavosi trijose pagrin
dinėse srityse: muzikologijoje, 
kompozicijoje ir muzikiniame 
švietime. Jis turi magistro 
laipsnį muzikinio švietimo 
srityje ir užbaigė magistro 
studijas kitose dviejose, aukš
čiau minėtose, srityse. 1961 m. 
Otavos universitetas Kanadoje 
suteikė jam Filosofijos daktaro 
mokslinį laipsnį. Jo doktorato 
disertacija: „James Lockhart — 
muzikos švietėjas”, buvo skirta 
psichologinių, mokslinių bei 
muzikinių veiksnių, įtakojusių 
Mursell mąstymą, analizei.

Dr. Leonardas J. Šimutis ak
tyviai darbavosi ir muzikinės 
kompozicijos srityje. Jis parašė 
keletą klasikinės muzikos 
kūrinių, sonatą fortepijonui, 
keletą sonatų solistui ir chorui 

fortepijonui, Mišias (lietu-

kaus parapijoje, East Chicago, 
IN (1941/1942), Our Lady of 
Vilnia parapijoje (1945-1952) ir 
dirbo choro direktoriumi Kris
taus Karaliaus parapijoje 
(1952-1954). Jis buvo aktyvus 
Čikagos Romos Katalikų arki
vyskupijos muzikinės komisijos 
narys, Lietuvos Katalikų bend
ruomenės pirmininkas, Ame
rikos Lietuvių centro valdybos 
narys, nuo 1946 m. Amerikos 
Muzikologų federacijos narys. 

Nuo 1992 m. jis yra Vilniaus 
Muzikinės Akademijos kon
sultantas. Jis taip pat buvo 
lietuvių muzikinių archyvų — J. 
Žilevičiaus ir J. Kreivėno var
do — valdybos narys. Jis taip pat 
yra Amerikos Baltų studijų 
sąjungos, narys ir skaito pa
skaitas bei pranešimus Jung
tinėse Valstijose ir Kanadoje. 
Yra parašęs daug koncertų 
apžvalgų ir straipsnių apie 
lietuvišką muziką lietuvių ir 
anglų kalba. Kartu su žmona 
Zita profesorius yra daug kelia
vęs po Europą ir Aziją.

Dr. Leonardas J. Šimutis įsto
jo į Lietuvos Ifyčių organizaciją, 
112 kuopą, 1938 spalio 11 d. 
Greitai tapo Lietuvos Vyčių 
Čikagos apskrities choro nariu 

1939 m. su choru dalyvavo

— Kolega Ignai, neseniai 
šventei 85-jį gimtadienį. Lie
tuvoje buvai pasiruošęs ir 
sėkmingai pradėjęs teisinin
ko karjerą, kurios priversti
nėje išeivijoje nebegalėjai 
tęsti. Kokiose srityse užsie
nyje tenkinai savo dvasinius 
poreikius?

— Atvykęs į JAV, iš pradžių 
pragyvenimą sau ir šeimai pel- 
niausi, dirbdamas fizinį darbą. 
Nuo 1955 m. visą laiką dirbau 
įvairiose pareigose bankuose. 
Dvasinius poreikius tenkinau 
dirbdamas lituanistinėje mo
kykloje, organizacijose ir bend
radarbiaudamas spaudoje.

— Kokias pareigas lituanis
tinio švietimo sistemoje Vo
kietijos stovyklose teko eiti?

— Gyvendamas Vokietijoje, 
dėsčiau lietuvių gimnazijoje, bu
vau Selingenstadto gimnazijos 
vicedirektorius, stovyklos švieti
mo ir kultūros vadovas.

— Atvykęs į Los Angeles, 
buvote lituanistinės mokyk
los mokytojas, mokyklos ve
dėjas ir švietimo inspekto
rius. Daugelyje vietų lituanis
tinis švietimas gerokai nusil
pęs. Kas lėmė, kad Los Ange
les Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla nerodo silpnėjimo 
ženklų? Mokinių skaičius vis 
laikosi apie šimtinę, susidaro 
mokytojų kolektyvas, vieši 
mokyklos renginiai turiningi.

— Mano įsitikinimu, čia viską 
lemia talentinga mokyklos di
rektorė Marytė Nevvsom su savo 
pagalbininkais Violeta Ged
gaudiene ir Algimantu Žemai
taičiu. Ji pasirenka kvali
fikuotus mokytojus ir yra ge
ruose santykiuose su tėvų ko
mitetu.

-*■ Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ar lituanistinio 
mokymo bei auklėjimo tiks
luose ir priemonėse neturėtų 
būti įnešta pataisų?

— Nebent tik dėl pasikeitusių 
aplinkybių. Lietuvai išsilais
vinus, tenka atsikratyti nu
skriaustos tautos, vertos tik 
užuojautos, požymių, kreipiant 
didesnį dėmesį kultūrinių 
bruožų ugdymui, stengiantis 
lietuvių kultūrą įnešti į pasau
lį. Metodika ir priemonės turėtų 
likti tos pačios.

— Esate buvęs JAV LB apy
gardos ir apylinkės pirminin
kas. Ir dabar nuo tos veiklos 
nesate nutolęs. Ar nemanote, 
kad LB reiktų performuluoti 
savo tikslus? Juk net prof. 
Mykolas Krupavičius Bend
ruomenei skyrė du lygiaver
čius uždavinius: rūpintis 
lietuvybės išeivijoje išlai
kymu ir Lietuvos laisvinimu. 
Lietuva jau laisva. Ar LB da
bar turi apsiriboti tik pir
muoju tikslu?

— LB negali apsiriboti vien 
lietuvybės išlaikymu. Ji turi 
stebėti Lietuvos gyvenimą ir, 
gresiant pavojui jos nepriklau
somybei, eiti pagalbon. Jei buvo

Mūsų uolusis bendradarbis Ignas Medžiukas.

įsipareigojimas: padėti lietuvių 
tautai atgauti laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę, tai dabar 
turėtų būti pakeista: padėti iš
laikyti laisvę ir nepriklausomy- 
bę

— 1949 VLIKas paskelbė 
Lietuvių chartą ir laikinąsias 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nuostatas, kurios bu
vo keičiamos, tobulinamos, 
kol galiausiai tapo PLB kon
stitucija. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, PLB ta pačia 
konstitucija ir toliau tebe- 
sivadovauja. Kaip Jum, teisi
ninkui, atrodo, kokią vietą 
nepriklausoma Lietuva turi 
PLB struktūroje: ar yra 
PLB-ės dalis, ar egzistuoja 
šalia PLB-nės?

— Tokia konstitucija buvo su
daryta tuo metu, kai Lietuvos 
suverenitetas buvo suspenduo
tas. Lietuvai atgavus laisvę, 
sąlygos pasikeitė. Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungai priklau

so visas jaunimas, gyvenantis 
už Lietuvos ribų. Panašiai tu
rėtų būti ir PLB-nėje.

— Daug metų praleidote 
ateitininkuose. Buvote Los 
Angeles at-kų sendraugių 
pirmininkas. Praėjusią vasa
rą lankėtės Lietuvoje. Ar tu
rėjote kontaktų su Lietuvos 
at-kais ir kokią misiją skiria
te at-kams Lietuvoje?

— Mano kelionės į Lietuvą 
pagrindinis tikslas buvo aplan
kyti gimines ir dar gyvus moks
lo draugus, taip pat dalyvauti 
Dainų šventėje. Besimokyda
mas „Žiburio” gimnazijoje Prie
nuose, 1928 m. dalyvavo kaip 
choristas Antroje dainų šventėje 
Kaune, Petro Vileišio aikštėje. 
Dėl laiko stokos su Lietuvos 
ateitininkais mažai turėjau kon
taktų. Jei ateitininkai turės 
gerus vadus, tai jie galės efek
tyviai prisidėti prie bolševikų 
sužaloto Lietuvos veido atnau
jinimo.

— Lietuvoje likusiems lietu
viams prievarta buvo pri
mesta Sovietų sąjungos pilie
tybė. Išeiviai, bent Ameriko
je, priimdami Amerikos pilie
tybę, turėtos Lietuvos pilie
tybės savanoriškai atsisakė. 
Ar turi pagrindo priekaištas, 
kad nepriklausomybę atkū
rusi Lietuvos valdžia iš išei
vių atėmė Lietuvos pilietybę? 
Ar atsisakę pilietybės iš tikro 
dar ją kažkaip tebeturėjome? 
'Ar priekaištautojai tautybės 
nesumaišo su pilietybe? Juk 
pilietybė yra grynai teisinis 
aktas.

— Teisingai, pilietybė yra 
teisinis aktas, bet daugelio 
valstybių pilietybės įstatymuose 
tautybei duodamas prioritetas. 
Lietuvos 1928 m. konstitucija 
prileidžia dvigubos pilietybės 
galimybę. Įstatymo leidėjai 
turėjo atkreipti dėmesį į aplin
kybes, kuriose Antrojo pasauli
nio karo išdavoje daugelis turėjo 
palikti Lietuvą ne ieškodami 
skanesnės duonos, bet gelbėda
miesi nuo bolševikų teroro. Taip 
pat tremtiniai, jų vaikai ir vai
kaičiai turėjo automatiškai at
gauti Lietuvos pilietybę. Bet 
įstatymų leidėjai neatkreipė 
dėmesio į šiuos motyvus. Tačiau 
paskutiniai pilietybės įstatymo 
pataisymai lengvai leidžia šių 
kategorijų asmenims atstatyti 
Lietuvos pilietybę.

— Plačiai ir kūrybingai 
reiškiatės žurnalistikoje. Ra
šote „Drauge”, „Darbinin
ke”, „Tėviškės žiburiuose”. 
Ar bendradarbiaujate ir Lie
tuvos spaudoje?

— Lietuvos spaudoje neben
dradarbiauju, tik esu pastebė
jęs, kad kai kurie Lietuvos laik
raščiai buvo įsidėję mano 
straipsnių, spausdintų „Drau
ge” ir „Tėviškės žiburiuose” 
ištraukų ar komentarų.

ir
New York Pasaulinėje parodoje. 
1941 m. rugsėjo 19 d. buvo 
pakviestas vadovauti minėtam 
chorui. Šiam chorui vadovavo 
iki 1951 m. vasaros, išskyrus 
tuos metus, kai jis tarnavo 
Amerikos aviacijoje. Jis yra 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
ketvirtojo laipsnio narys ir 
narys iki gyvos galvos.

Leonardas ir Zita turi keturis 
vaikus, kurie jau sukūrė savo 
šeimas: dr. Leonard (Nancy), dr. 
Zita(dr. Michael Drillings), dr. 
Frank (Joyce), Robert (Eva) ir 10 
vaikaičių.

Virginija Vaitekonytė- 
Obando

įr
viškas ir angliškas), kompo
zicijas chorui ir solistams, ketu
riasdešimt minučių trukmės 
baletą, kuris susilaukė daugelio 
pastatymų Čikagoje ir jos apy
linkėse, Čikagos Baleto gildija 
pastatė baletą keturis kartus 
Eight Street ir Studebaker 
teatre.

Dr. Leonardas J. Šimutis 
plačiai žinomas ir kaip vargoni 
ninkas: vargonavo Šv. Pranciš-

STIKLAS IR SKARDINĖS 
- KELIAMS GRĮSTI

Marijampolėje buitinių pa 
slaugų įmonė pradėjo rinkti iš 
gyventojų importinių gaminių 
ir gėrimų skardines bei bute 
liūs Butelius ketinama smul 
kinti ir panaudoti asfaltuotų 
kelių taisymui vietoj akmens 
skaldos („Respublika”, 1995 , 
114)

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA 
Į 50-SIUS METUS

Šv. Kazimiero Kolegija Romo
je šiais metais švenčia 50-uosius 
metus savo įsikūrimo Romoje. 
Pusė šimto metų greitai praėjo. 
Bet jų eigoje daug pasiekta. 

Kolegija įsikūrė, išsilaikė, išbu
jojo, tapo patikima ir rimta 
įstaiga, atstovaujanti Lietuvą 
Amžinajame mieste. Per tą lai
ką paruošta ir išleista visa eilė 
žymių Bažnyčios darbuotojų: 
vyskupų ir kunigų.

Pastaruoju metu Jo Švente
nybė popiežius Jonas Paulius II 
pagerbė kolegiją,pažymėdamas 
tris įžymius buvusius kolegijos 
auklėtinius.

Prel. St. Žilys, ilgametis 
kolegijos Dvasios tėvas ir Rytų 
Bažnyčių Kongregacijos parei
gūnas, jau 1992 m. buvo pakel
tas į Apaštalinius protonotarus, 
aukščiausias titulas prieš vys
kupystę. Šis įvykis dėl prelato 
Stasio didelio kuklumo praėjo 
beveik nutylėtas. Bet privalu 
tai priminti mūsų visuomenei,

nes prel. St. Žilys tikrai yra už
sitarnavęs Bažnyčiai ir kolegi
jai būti pagerbtas.

Džiaugiuosi, kad, jau 70 me
tus peržengęs ir iš Kongre
gacijos pasitraukęs poilsiui, 
prel. Stasys toliau pasilieka 
kolegijos Dvasios tėvo parei
gose. Jis buvo ir lieka dvasinį 
gyvenimą kolegijoje pulsuojan
ti jautri širdis. Pažymėtina, kad 
prelatas turi privilegiją talkin
ti Šv. Tėvui Jonui Pauliui II 
paruošti ir pasakyti lietuvišką 
žodį įvairiomis progomis. Visi 
turėtume prašyti Dievą, kad jis 
protonotarą St. Žilį sveiką ir 
darbingą laikytų ilgus metus 
Bažnyčios ir kolegijos labui.

Prel. A. Jonušas, taipgi ilga
metis kolegijos ekonomas, šio
mis dienomis pakeltas į prelato 
rangą, šio įvertinimo jis tikrai 
ir seniai yra nusipelnęs. Per 43 
metus jis atlieka nepamainomą 
darbą kolegijoje, atlieka su 
dideliu pasiaukojimu ir suge-

bėjimu. Prel. A. Jonušas išti
kimai tarnavo ne tik kolegijai, 
buvo nepamainomas rengiant 
visokias šventes minėjimus, 
suvažiavimus. Finansai, nak
vynės, susisiekimas visada buvo 
jo rankose. Nemažiau reikšmin
gas darbas buvo ir yra aptar
naujant svečius: jų sutikimas, 
palydėjimas, nuoširdus patar
navimas. Visa tai padarė jį la
biausiai žinomą, prieinamą ir 
branginamą kolegijos vadovy
bės asmenį: ilgus metus išeivi
joje, o dabar jau ir Lietuvoje. 
Ne visada aš buvau patenkintas, 
kad jis svečius vesdavo vaišinti 
į restoranus. Aš bevelydavau 
svečius priimti ir vaišinti kole
gijoje. Tokiu būdu laimėdavau 
prietelių sau ir rėmėjų kolegijai. 
Jis buvo kitos nuomonės, o gal 
turėjo ir asmeninį išskaičia
vimą. Atsimintina, kad visi dir
bome be atlyginimo. Be to, savo 
svetingumu ir vaišingumu, nors 
ir restoranuose, jis laimėdavo 
prietelių ne tik sau, bet ir ko
legijai.

Štai kodėl kolegija jam yra ir 
turi būti amžinai dėkinga. No
rėčiau ir meldžiu Dievą, kad 
prel. Antanas dar ilgai liktų 
kolegijos tarnyboje ir būtų popu
liarus bei naudingas kolegijai ir 
Bažnyčiai Lietuvoje. Jo nusto
jus, kolegijoje atsivertų didelė 
tuštuma.

Raštą visumoje pristatė kaip 
įkvėptą Dievo žodį, bet sure
daguotą laiko bėgyje, naudojan
tis šaltiniais ir paisant pirmoje 
eilėje skelbiamo mokslo, o ne 
istorinių faktų. Aš gi esu giliau
siai įsitikinęs, kad keturios 
evangelijos ir apaštalų laiškai 
buvo parašyti apaštalų ir evan
gelistų, kaip Bažnyčia visada 
tikėjo ir mokė.

Turime būti prel. Antanui dė
kingi už jo paruoštus ir ren
giamus naujus Seno testamento 
knygų vertimus į lietuvių 
kalbą. Atliko didelį darbą. 
Linkime, kad tęstų šį darbą su 
ta pačia energija iki pabaigos.

Prel. Ladas Tulaba

KALĖDŲ POPIETĖ 
VIEKŠNIUOSE

Viekšnių Caritas kartu su 
krikščionimis demokratais bei 
konservatoriais surengė Kalėdų 
popietę vienišiems ir socialiai 
remtiniems miestelio bei apylin
kių žmonėms. Jų susirinko dau
giau kaip 25. Buvo paruoštas 
puikus šventinis stalas. Atvy
kęs Kalėdų senelis gausiomis 
dovanomis apdovanojo vienišus 
senelius ir visus susirinkusius.

„Biržiškų” draugijos folk
loro ansamblis smagiai nuteikė 
linksmai dainuodamas savo ne
sibaigiančias dainas.

First In Travel Ta Lithuania
American Travel Service
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, Šv. Kazimiero kolegija /kairėje) ir „Vilią Lituania” Romoje

Prel. Antanas Rubšys buvo 
mielas kolegijos alumnas. 
Džiaugiuosi, kad jį nukreipiau 
į šv. Rašto studijas. Po arkiv. J. 
Skvirecko jis įeina į šv. Rašto 
vertėjų ir studijuojančių elitą. 
Nesiėmiau pasisakyti dėl jo 
įvadų į šv. knygas „Raktas į 
seną ir naują testamentą”. Nes 
kas liečia „Šaltinių teorįją”, esu 
skirtingos nuomonės. Laikausi 
tradicinio mokymo apie šv. Raš
to knygų autentiškumą ir isto
riškumą, ypač kas liečia Naują 
testamentą, o pirmoje eilėje — 
evangelijas.

Prel. Antanas sekė mokymą 
kuris atėjo iš protestantiškų 
racionalistų, bet kurį tam tikra 
prasme pasisavino ir mokė net, 
bent dalinai, ir Biblinis ins
titutas. Tiesa, prel. Antanas šv.

Žemiausios vasaros kainos 
skrydžiams iš sekančių JAV 

miestų j Vilnių

Atlanta $766.00
Boston $716.00
Chicago $786.00
Cleveland $816.00
Dalias $836.00
Detroit $766.00
Houston $836.00
Los Angeles $936.00
Miami $786.00
New York $716.00
San Francisco $936.00
Seattle $936.00
Tampa $786.00
Washington $746.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti išpirkti 
iki 1995 m. sausio 31 d. Išskrendant tarp birželio 18 - liepos 13 ir 
grįžtant tarp rugpjūčio 17 - rugsėjo 4 prie bilieto kainos reikia pridėti 
550 00
Siūlome bilietus iš VILNIAUS l įvairius JAV Ir KANADOS mies
tus. Informaciją dėl bilietą kalną bei kitą kellonią ir turistinių 
patarnavimą maloniai sutelks mūsą raštlnlą tarnautojai.
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AR RYTŲ LIETUVOS 
LIETUVIŠKO ŠVIETIMO 

PADĖTIS PAGERĖS?
Atsako ministras V. Domarkas

Lietuvos švietimo ir ypač Ry
tų Lietuvos mokyklų klausimai 
domina ir jaudina Amerikos lie
tuvius. Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministras 
Vladislovas Domarkas, nors ir 
yra labai užimtas, maloniai su
tiko pasikalbėti šiomis temomis.

— Kaip Švietimo ir mokslo 
ministerija planuoja sustip
rinti valstybinės kalbos dės
tymą Rytų Lietuvos mokyk
lose?

— Rytų Lietuvoje yra dviejų 
tipų mokyklos: 1. lietuvių mo
kyklos, kuriose visi dalykai dės
tomi lietuvių kalba; 2. rusų ir 
lenkų mokyklos, kuriose mokosi 
vaikai, kuriems lietuvių kalba 
nėra gimtoji kalba. Mokiniai lie
tuvių kalbos mokosi kaip atski
ro dalyko.

Naujos mokymo programos 
yra sudarytos taip, kad, baigę 
mokyklą moksleiviai gebėtų 
kalbėti lietuviškai. Mūsų tiks
las yra, kad kitų tautybių žmo
nės, gyvenantys Lietuvoje, ga
lėtų bendrauti lietuviškai.

Turime problemų, iš kurių 
aštriausia — lietuvių kalbos 
mokytojų trūkumas rusų ir len
kų mokyklose. Nors yra numa
tytos kai kurios lengvatos, pvz., 
įsigyjant butą, matyt, jos yra 
nepakankamos ir žmonės nero
do didelio noro eiti dirbti šio 
darbo.

— Šiuo metu yra išleisti 
vadovėliai 1-3 reformuotos 
mokyklos klasėms. Kada 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja planuoja išleisti vadovė
lius 4 ir S reformuotos mo
kyklos klasėms?

— Visiškai reformuotą mo
kyklą auginame pamečiui. Da
bar pagal reformuotos mokyklos 
programą jau mokosi pirmų-tre- 
čių klasių moksleiviai, ateinan
čiais metais mokysis ketvirto
kai ir t.t. Tai nereiškia, kad ki
tose klasėse nėra naujų vadovė
lių. Aukštesnės mokyklos kla
sės gauna po keletą naujų va
dovėlių kasmet, tačiau visą su
komplektuotą vadovėlių rinkinį 
jos gaus pamečiui.

Mokyklų reformą remia Atvi
ros Lietuvos fondas. Yra vykdo
mos bendros programos, kurių 
50% finansuoja Atviros Lietu
vos fondas, o 50% — Švietimo ir 
mokslo ministerija. Skelbiami 
konkursai vadovėliams rašyti, 
autoriai atrenkami konkursų 
keliu ir rašo vadovėlius. Nese
niai Lietuvon buvo atvykęs At
viros Lietuvos fondo steigėjas G. 
Soros, jis buvo patenkintas 
bendrų programų vykdymu. Mi- 
nisterija savo įsipareigojimus 
taip pat įvykdė.

— Kada Švietimo ir mokslo 
ministerįja planuoja įgyven
dinti tikrą reformuotos mo
kyklos programą, aprūpi
nant naujais vadovėliais vi
sas vidurinės mokyklos kla
ses?

—Tikimės, kad visiškai refor
muoti Lietuvos bendrojo lavi
nimo mokyklas pavyks dar šia
me tūkstantmetyje. Labai rim
tai dirbame Lietuvos švietimo 
reformos srityje, kad užbaig
tume spręsti principinius klau
simus. Kai kuriuos dalykus dar 
reikia suderinti, pvz., refor
muotoje pagrindinėje mokyklo
je numatoma 10 klasių, tuo tar
pu dabar yra devynmetė pagrin
dinė mokykla.

— Lankydamasis Rytų Lie
tuvos rusų ir lenkų mokyklo
se, pastebėjau, kad jų moks
leiviai geriau kalba angliš
kai negu lietuviškai. Ką Švie
timo ir mokslo ministerija 
planuoja daryti, kad aprū
pintų šias mokyklas naujais 
lietuvių kalbos dėstymo kita
kalbiams vadovėliais ir kad 
jose dirbtų šiuolaikinius ug
dymo metodus įsisavinę mo
kytojai?

Prof. Vladislovas Domarkas.

— Dėl vadovėlių leidimo 
turime savo programą. Kitakal
bėms mokykloms leidžiami va
dovėliai jų dėstoma kalba, nors 
tai ir sudaro problemų, nes dėl 
mažo tiražo labai padidėja jų 
kaina.

Mokytojai daugiausia ruošia
mi Vilniaus Pedagoginiame 
universitete, ten yra grupės, 
kur lenkai studijuoja lietuvių 
kalbą. Baigę universitetą, jie 
net gali dėstyti lietuvių kalbą. 
Žinoma, reiktų pritraukti dau
giau lietuvių, kad jie mokytų 
kitakalbius lietuvių kalbos, tam 
reiktų rimtesnio ekonominio 
skatinimo.

Lietuvoje mokytojų daugiau
sia paruošia Vilniaus Pedagogi
nis universitetas. Jame visų stu
dijuojamų dalykų mokymo prog
ramos jau pertvarkytos, bet kol 
pagal jas studijavę ateis dirbti 
į mokyklas, praeis keli metai.

— Nemėžio lietuvių pradi
nė mokykla padarė man la
bai gerą įspūdį. Gaila, kad ją 
baigę mokiniai turi toliau tęs
ti mokslą trikalbėje Nemėžio 
vidurinėje mokykloje, kurio
je vyrauja svetima kultūra. 
Kada Švietimo ir mokslo mi
nisterija planuoja įkurti Ne- 
mėžyje lietuvių vidurinę 
mokyklą?

— I šį klausimą negaliu tiks
liai atsakyti. Sunku žinoti visas 
mokyklas ir jų problemas. AŠ 
pasižymiu Jūsų keliamą klausi
mą kaip naudingą informaciją 
ir pasidomėsiu tuo ateityje.

— Vilniaus rajono tarybos 
deputatai (daugumas jų yra 
lenkų sąjungos nariai), iki 
šiol nepatvirtino D. Sabienės 
rajono švietimo skyriaus ve
dėjos pareigoms ir reikalauja 
ją pakeisti. Daugkartiniai pa
tikrinimai parodė, kad D. Sa- 
bienė yra tolerantiška vado
vė, gerai atliekanti savo dar
bą ir gerai mokanti visas tris 
kalbas. Ją vertina ir remia 
rajono pedagogai. Kaip, Mi
nistre, Jūs vertinate D. Sabie
nės darbą?

— D. Sabienės darbą vertinu 
gerai. Švietimo ir mokslo minis- 
terįjos sekretorius Motuzas, ku
ris yra tiesiogiai atsakingas už 
švietimo sritį, visą pusdienį pra
leido su Vilniaus rąjono vado
vais, aiškindamasis šiuos klau
simus. Tai leido sušvelninti 
situaciją. Mes palaikome D. Sa 
bienę.

— Kada Švietimo ir mokslo 
ministerija planuoja įsteigti 
Eišiškėse atskirą lietuvių vi
durinę mokyklą?

— Buvo paruoštas projektas 
statyti Eišiškėse didelį Kultūros 
centrą kartu su mokykla. Buvo 
labai dideli užmojai. Tai, kas 
užplanuota, pareikalautų apie 
10 milijonų Lt lėšų. Mums tai 
ne pagal išgales, bent jau per ar
timiausius metus. Galbūt reikė 
jo planuoti santūriau. Todėl da 
bar susidaro labai dideli finan
siniai sunkumai. Pagal planus 
kitiems metams skirta 0.5 milų

jono Lt. Jei tūkstantmečio pa
baigoje užbaigsime šią statybą, 
bus gerai.

— Mokytojo, dirbančio 18 
valandų per savaitę, mėnesi
nis atlyginimas tėra vos 232 
Lt, t.y. mokytojas gauna ma
žiau negu 60 dolerių per mė
nesį. Akivaizdu, kad taip at
lyginamas mokytojas tegali 
vos prasimaitinti, kitoms iš
laidoms lėšų jam nelieka. Dėl 
to daug gerų mokytojų išėjo 
iš mokyklų dirbti į kitas įstai
gas. Kaip ir kada gerb. mi
ni tras planuoja padidinti 
mokytojų atlyginimus?

— Tai yra tiesa? Padėtis su 
mokytojų atlyginimais yra labai 
bloga, aš tai suprantu. Mokyto
jai negali pragyventi iš algos, 
priversti papildomai uždarbiau
ti. Ta pati situacija ir aukšto
siose mokyklose, asistento atly
ginimas — 260 Lt, iš jo dar at
skaitomi mokesčiai. Profesorius 
gauna tik tris kartus daugiau 
už asistentą.

Manau, kad ateinančiais me
tais švietimo darbuotojų atlygi
nimai turėtų pakilti bent 50%. 
Viskas priklausys nuo to, kaip

pasiseks surinkti mokesčius. > 
Paskirta dalis švietimui ir 
mokslui kitais metais turėtų pa
didėti api 35%. Kadangi dabar
tinis finai ;l^imo lygis yra labai 
žemas, tai ne kažkas, nėra labai 
d'’Ug. Lėšų skirstymo klausimas 
yra labai sudėtingas. Policijai, 
gynybai reikia, šjrs institucijos 
susikūrė visai naujai. Visiems 
r ik a. Susiduria įvairių žinybų 
interesai. Vyridusybes posėdyje 
d^r vienas ministras nepa- 
s ki kad jafrri užtenka lėšų. 
Š ūp *vi timui ir mokslui Lie
tu ojt skiriama apie 4% nuo 
valstybinio produkto, tai maž
daug atitinka Europos lygį (Vo- 
kietijoje — 4.4%), bet taip lygin
ti netinka, nes labai skiriasi 
pradinis lygis.

Dėkoju Jums už pokalbį ir lin
kiu ko geriausio pasisekimo 
mokslo ir švietimo darbe. Kaip 
bus išauklėtas ir išmokytas Lie
tuvos jaunimas, tokia ir bus 
Lietuva.

—Pastaba: paskutinios žinios 
iš Lietuvos praneša, kad atlygi
nimai buvo pakelti tik 10%, o 
infliacija viršys 25% per metus.

Kalbėjosi Gintautas Vitkus

išmokėtų- jums tik 100,000 
dolerių — t.y. tik nrno '■pdrau- 
dos sumą. t

O kaip su daiktais, esančiais 
namo viduje? Šiuo atveju 
patarimas yra ąiškus: apdraus
ti suma, už kurią tuos daiktus 
galėtumėte nusipirkti, o ne 
suma, už kurią juos pirkote. 
Vieną dalyką turite patikrinti: 
apdrauda dalykams, esantiems 
namo viduje, turi ribas. Ver
tingi daiktai, pvz., brangenybės, 
brangūs paveikslai, peržengia 
tas ribas. Pagalvokite apie 
atskirą apdraudą tiems daly
kams.

DRAUGAS, šešu iienis, 1995 m. sausio mėn. 28 d.

Jeigu turite nuoj ininkus ir 
jei jie dėl kokios nelaimės negali 
jūsų name gyventi, pagalvokite 
apie specialią apdraudą, kuri 
užmokėtų jums už nuomų ne
tekimą. Kaip matote, išimdami 
apdraudą, turite gerai žinoti, ko 
norite ir ką gaunate. Imdami pi
gų draudimą ne visada sutaupy
site, ypač nelaimės atveju. Kar
tais, taupydami dolerius, galite 
prarasti tūkstančius!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Your Money 
1994-11-29 by Alina Matas).

JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Gintarė Miciulevičiūtė (18 m. iŠ Kauno) su LVV savanoriu Vytautu Dijoku.JŪSŲ NAMAI IR JŲ APDRAUDIMAS

Daugeliui žmonių namas yra 
visas turtas, arba didžiausia 
dalis turimo turto. Todėl ap
draudžiant nuosavybę — 
namus, reikia būti labai atsar
giam ir nesumažinti to drau
dimo, kad, nelaimei atsitikus, 
per daug nenukentėtumėte.

Kai planuojate pirkti namą, 
arba jei jums namo apdraudą 
reikia atnaujinti, pamatote, kad 
namų apdraudos nuolat kyla. 
Jei didesni mokesčiai už namo 
apdraudą jums sudarytų kiek 
finansinių sunkumų, nemažin
kite apdraudos, kad vėliau ne
reikėtų gailėtis. Tik prisi
minkite uraganą „Andrew”, 
kiek jis nuostolių padarė ir kiek 
daug žmonių savo turtą pra
rado!

Vienas apdraudos agentas 
sako: „Apdrauda yra lyg arba
tos maišelis. Jūs nežinote, ar 
gera, ar bloga bus arbata, kol 
neįdedate maišelio į karštą 
vandenį”. Ypač šiais laikais pa
tariama namų savininkams įsi
gyti kuo didesnes namų apdrau- 
das, nes neseniai įvykusios 
Amerikoje įvairios gamtos 
nelaimės sunaikino daug namų, 
daug žmonių prarado viso gyve
nimo sunkaus darbo vaisius, 
vien dėl to, kad neturėjo, ar per 
mažai turėjo, nuosavybės 
apdraudos.

Kalbant apie apdraudos įsigi
jimą, pirma nuspręskite, kokio 
didumo apdraudą jūs norite 
turėti. Geriausia apdrauda yra 
tokia, kuri apdraudžia namą 
tiek, kad būtų galima jį atsta- 

' tyti, nelaimei ištikus.

Dabartinės statybos 
kainos

Kai kurie apdraudos agentai 
siūlo tokią formulę, sprendžiant 
apdraudos didumą: išmatuokite 
namo kvadratūrą (be žemės — 
sklypo) ir padauginkite iš 60 
dol. Jie mano, kad 60 dol. už 
vieną kvadratinę pėdą maždaug 
atitinka dabartines statybos 
kainas. Jei manote, kad jūsų 
išlaidos, atstatant namą, būtų 
didesnės, tai kiekvieną kvad
ratinę pėdą padauginkite iš 
didesnės sumos. Jums nereikia 
apdrausti žemės ar namo 
parduodamosios vertės, nebent 
jūsų paskolos davėjas to rei- 

i kalautų.
Daug namų savininkų ap

draudžia namą tokia suma, kaip 
maždaug parduodami kaimi- 
nystėje esantys namai, ar tokia 
suma, kuria namas yra įver-

tintas. Bet žinovai sako, kad tai 
klaidinga. Patarėjai namų pir
kėjams sakydavo, kad užtenka 
apdrausti 80% namo atstatymo 
kainos, nes buvo tikima, kad 
visiškas namo sunaikinimas yra 
labai retas atvejis. Pvz., jei jūsų 
namo visiškas atstatymas kai
nuotų 100,000 dolerių, patar
davo įsigyti tik 80,000 dolerių 
vertės apdraudą. Bet po didžiųjų 
gamtos nelaimių, pvz., Kali
fornijos gaisrų ir uragano An- 
drew padarytų nuostolių, kur 
visos apylinkės buvo visiškai su
naikintos, dabar apdraudų spe
cialistai pataria nerizikuoti ir 
apdrausti savo nekilnojamą 
turtą 100%.

Jei jūs esate namo savininkas 
ir įsigijote apdraudą iš vienos 
draudimo agentūros, o ne iš 
„Joint Undenvriters Associa- 
tion”, jums gal reikėtų pagalvo
ti dar apie vieną garantiją dėl 
pakankamos apdraudos; ,,a 
guaranteed replacement cost 
policy” — apie apdraudą, kuri 
garantuotų namo atstatymo 
išlaidas. Ne visos apdraudų 
bendrovės tokias apdraudas 
duoda, bet, jei jūsų bendrovė jas 
duoda, tai jos vertos ir aukš
tesnio mokesčio. Tokia apdrau
da apmoka namo atstatymo 
išlaidas ir tuo atveju, jei atsta
tymas yra didesnis už apdrau
dos ribas. Pvz., jūsų namo 
atstatymas kainuotų 100,000 
dolerių ir jūs turite tokiai sumai 
apdraudą. Bet praūžia uraganas 
ir jūsų bei jūsų kaimynų namai 
yra sunaikinti. Namų 
atstatymo pareikalavimas 
pakyla, tuo pačiu pakyla ir 
kainos. Jūs negalėtumėte rasti 
kontraktoriaus, kuris sutiktų 
atstatyti namą už mažiau, negu 
120,000 dolerių. „The guaran
teed replacement cost policy” 
užmokėtų jums 120,000 dolerių. 
Be tos garantijos jūsų apdrauda

Patikrinkite, ką jūsų 
apdrauda draudžia

Kai nusprendėte, kokia suma 
apdrausite namą, pasitikrin
kite, ką jūsų apdrauda draudžia. 
Dauguma apdraudų draudžia 
nuo bendrų nelaimių: gaisrų, 
audrų, lėktuvo pukritimo ant 
jūsų stogo... Dvi nelaimių rūšys 
nėra visų apdraudų bendrovių 
draudžiamos: tai audros — pvz., 
uraganas Andrew ir potvyniai.

Jeigu gyvenate vietoje, kur 
gali įvykti potvynis, jums reikia 
turėti atskirą potvynio apdrau
dą iš federalinės valdžios. Jeigu 
jūsų namas nėra pavojingoje po
tvynių vietoje, apdraųdų agen
tai siūlo imti aukščiausią 
nurašymą (deductible), net iki 
5,000 dol., kad nereikėtų mokė
ti didelių metinių apdraudos 
mokesčių.

Jei jau turite apdrauda, kas 
metai ją atnaujindami peržiū
rėkite. Jei statybos įstatymai 
pasikeičia, jei jūsų pagerinote — 
padidinote namą, jei infliacija 
gerokai pakyla, jūsų apdrauda 
gali pasidaryti nepakankama, 
pakeiskite! Apdraudos agentai 
sako: jog Andrew uragano metu 
paaiškėjo, kad daugelis žmonių 
pristatė priestatus prie savo 
namų, kitaip namus pagerino, 
bet draudimo bendrovei to 
nepasakė ir draudimo nepakėlė.

Žinovai taip pat pataria paim
ti apdraudą papildomom pragy
venimo išlaidom padengti. Tai 
apmoka išlaidas, jei jūs negali
te gyventi savo name, kai jis yra 
remontuojamas ar atstatomas. Ši 
apdrauda apmoka kainos skir
tumą tarp valgymo restorane ir 
namuose, arba nuomojant 
laikinas gyvenimo patalpas. 
Tokia apdrauda padidintų jūsų 
apdraudos mokestį maždaug 
10%.

JŪSŲ FINANSINĖ 
SVEIKATA

Kaip kartą metuose jūs lanko
te daktarą patikrinti savo svei
katą, taip turėtumėte, kasmet 
ar kas kiek laiko patikrinti ir 
savo - finansus — savo turtą, 
pasidarydami piniginio įverti
nimo lapą.

Apskaičiavę, koks yra j asų 
„netto”, sužinosite, kiek jūs 
esate vertas finansiškai. Kai 
žinosite savo turto ir skolų dydį, 
galėsite lengviau tvarkyti ir da
ryti ateities planus. Lengvas 
būdas padaryti savo vertės 
sąmatą yra apskaičiuoti, ko ver
ta viskas, ką jūs turite, ir iš tos 
sumos atimti visas turimas sko
las. Kas liks — tai jūsų turtas. 
Žinoma, tai nebus buhalteriniai 
apskaičiavimai, bet jie vis tiek 
parodys jūsų piniginį stovį.

Jūsų turtas yra viskas, ką tu
rite, pradedant namu, brange
nybėmis, vertybių popieriais, 
„stocks” ir „bonds”. Skolos yra: 
elektros, vandens, dujų, telefono 
sąskaitos, kredito kortelių 
skolos, paskolos universitetui, 
automobiliams ir namams. Na
mų savininkų galbūt didžiau
sias turtas yra jų namas, o di
džiausia skola — paskolos. Kita 
vertus, nuomininkų didžiausias 
turtas yra santaupos, arba gyvy
bės apdrauda, kurią galima pa
versti pinigais. Ojų didžiausia 
skola galbūt yra paskola, paim
ta universitetui baigti ar au
tomobiliui pirkti.

Kiek reikia turėti 
pinigų grynais?

Patariama turėti pakankamai 
santaupų, kad galima būtų 
užmokėti mažiausiai šešių 
mėnesių skolas, jei įvyktų kokia 
nelaimė. O kiek reikėtų turėti 
daugiau, priklauso nuo jūsų 
gyvenimo būdo. Tik jei jūsų 
skolos didesnės už pajamas, gal 
jums reikėtų kreiptis patarimo 
į profesionalą finansinį planuo
toją.

O dabar pabandykite įvertinti 
savo finansinį stovį:

1. pinigai (čekių ir santaupų 
knygutės); 2. vertybių popieriai; 
3. mutual funds; 4. jūsų pasko
los kitiems, kurios tikrai bus 
grąžintos; 5. jūsų gyvybės 
apdraudos vertė; 6. brange 
nybės, meno kūrinai, senienos; 
7. automobiliai; 8. pensijos fon
dai; 9. kiek iš viso verta jūsų 
pensija; 10. namas; 11. kitas 
nekilnojamas turtas; 12. kiti 
vertingi daiktai: pvz., beisbolo 
kortelių kolekcija, namų apyvo
kos daiktai ir t.t.

Įvertinę viską, sudėkite ir 
žinosite, kiek turite.

Skolos:

1. šiuolaikinės sąskaitos (tele
fono, eletros, dujų); 2. kredito 
kortelių skolos; 3. mokesčiai, 
kuriuos reikia mokėti; 4. 
automobilio paskola; 5. įvairių 
skolų mėnesiniai mokėjimai; 6. 
paskola už nekilnojamą turtą; 7. 
home-equity loan; 8. studento 
paskolos; 9. kitos išlaidos (nuo
ma, vaiko išlaidos ir t.t.).

Sudėję mokėjimus ir skolas, 
atimkite iš savo turto ir žinosite 
savo finansinį stovį — savo 
finansinę sveikatą. Yra žmonių, 
kurie, daug uždirbdami, nuolat 
nesuveda galo su galu — išlei
džia daugiau nei uždirba ar turi. 
O kiti, mažai uždirbdami, turi 
dar ir atliekamų pinigų ir jų su
taupo. Reikia mokėti ne tik 
pinigus uždirbti, bet juos ir 
išleisti ar taupyti. Yra žmonių, 
kurie turi daug pinigų, bet sau 
gaili geresnio duonos kąsnio, o 
kiti ką gauna, tą pačią dieną 
išleidžia. Taigi reikia surasti tą 
aukso vidurį uždirbti, gyventi ir 
taupyti.

Naudotasi medžiaga „Bloom- 
berg Personai” žurnalo, 1994 
spalio mėn. ‘

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

SOCIALINIŲ
DARBUOTOJŲ CENTRAS

Sausio 23 dieną Vilniuje ati
daromas Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Socialinių 
darbuotojų mokymo centras.

Pagal Lietuvos socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos ir 
Danijos socialinių reikalų mi
nisterijos bendradarbiavimo 
sutartį, šių metų sausio 23-26 d. 
bus pradėtas pirmasis mokymo 
ciklas apie darbą su senais ir 
neįgaliaisiais žmonėmis. Į kur
sus bus pakviesti šalies globos 
įstaigų vadovai, mokys Danijos 
globos įstaigų vadovų sąjungos 
specialistai.

Atlanta lmport-Export Ine. greitai ir saugiai 
pristatys Jūsų siuntinius laivu ir Air Cargo 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Ukrainą 
ir Baltarusiją. Pristatome tiesiai į namus.
Nuo 1995m. vasario mėn. padidės persiuntimo 
kaina į Lietuvą. Tikslesnę informaciją gausite 
paskambinę į Atlanta IE, Ine. raštines: 
Chicago: (312)434-2121, 1-800-275-SEND 
St. Pete Beach: (813)363-7700
Cleveland: (216)481-0011 
New York: (914)258-5133

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai |r garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12.+ procentas už siųstą
sumą. ' n
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas
ir yra nuolaidų. *
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.

Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.

Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštj. »

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čėkius siųskite: 

Kairys Baltic Kxpedltlng 
817 FruMend Rd.

Stoney Creefc, Ont.
Canada 18B 5A8

Tel. 908-843-3334 / Fax. 905-843-8980



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. sausio mėn. 28 d.

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

„BANKAI PRADEDA 
SKAIČIUOTI VIŠČIUKUS”

Taip pavadintą Aušros Mal- 
deikienės straipsnį išspausdino 
„Respublika” prieš Naujuosius 
metus. Apžvelgdama komer
cinių bankų metus, straipsnio 
autorė pastebi, kad gruodis 
reikšmingesnių pokyčių neat
nešė. Neišsipildė prognozės, kad 
metų pabaigoje palūkanos už 
indėlius sumažės iki 10-15 proc. 
Palūkanos už 3 mėnesių indė
lius vidutiniškai tebemokamos 
17-18 proc. Autorės nuomone, 
todėl, kad kol kas tebėra „ganė
tinai rizikingos mūsų ūkio si
tuacijos”. 1994-aisiais neiš
sipildė ir dar viena visą pirmąjį 

; pusmetį kartota pranašystė apie 
rudenį prasidėsiančius bankų

- bankrotus.
Tačiau A. Maldeikienė pripa

žįsta, kad 1994 m. bankų jau 
sumažėjo: nebėra „Sekundės”, 
„Apus”, „Žemės banko”, „Atei
ties”. Ant bankroto ribos lavi-

• ruoja „Nida”, ,,Express” 
bankai. Mažeikių komercinis 
bankas tapo Akcinio inovacinio

T banko dalimi. Ne todėl, kad
- solidus bankas būtų susižavėjęs
• nedideliu provincijos bankeliu. 

Pritrauktas didelis ir solidus 
klientas — Mažeikių įmonė 
„Nafta”, ir tokiu būdu, metų 
viduryje Lietuvos Akcinis ino
vacinis bankas užsitikrino ener-

; getikų banko vardą.
Straipsnio autorė mano, kad

kova dėl solidžių klientų buvo
• vienas esminių 1994 m. bankų 

tarpusavio kovos bruožų.
Kitas didelis įvykis — Seimo 

priimtas naujasis Komercinių 
bankų įstatymas, pagal kurį

• bent jau kelerius metus gyvens 
šalies bankai. Bankų veikla 
Lietuvoje vis griežčiau skyla į 
tris didesnius sektorius — valiu
tinį, kreditini ir operacinį. 1993 
m. buvo gan pelningas valiu
tinis sektorius 1994 m. jau ne
begalėjo būti toks pat. Pirmiau
sia — dėl griežtai fiksuoto lito ir 
JAV dolerio santykio. Kita ver
tus, išlošti šioje rinkoje, bent jau 
tarptautiniu mastu, Lietuvos 
bankai dar nėra pajėgūs. 1993 
m. didžiausią savo pelną dėl 
valiutinių operacijų turėjo „Li- 
timpex” bankas. Autorės tei
gimu, būtent nauja šios rinkos 
padėtis ir tapo viena šio banko 
pelningumo mažėjimo 1994 m. 
priežasčių. (Prieš Naujus metus 
atsistatydino „Litimpex” banko 
valdybos pirmininkas Z. Gri- 
gošaitis. Iki akcininkų susi
rinkimo laikinai valdytojo 
pareigas eis jo pavaduotojas G. 
Preidys — R. J.)

1994 m.pabaigoje paskolų 
kaina buvo apie 30-40 proc. 
palūkanų didesniuose ir iki 60 
proc. mažesniuose bankuose. 
Paskolų kainą lėmė didelė 
rizika, nemažas procentas blogų 
paskolų, rimtų garantijų stoka 
ir kiti dalykai. Esminė kreditų 
rinkos tendencija — bandymas 
kreditinę veiklą pasukti gamy
bos investicijų link. Kol kas ši 
sfera nėra pati pelningiausia.

Kur apsistoti Vilniuje?

Vilniaus svečius gali apnak- 
vydinti beveik 40 viešbučių, 
pensionų, nakvynės namų,

• vasarnamių, „B and B” (bed 
and breakfast) sistemos agen
tūrų. Kadangi Lietuvos vieš
bučiai dar nėra įvertinti tarp
tautinių ekspertų pagal jų ati
tikimą pasauliniams standar
tams, „Lietuvos rytas” pasiūlė 
patiems viešbučių šeimi
ninkams įvertinti savo vieš

bučių lygį 5 balais. Iš visų 
apklaustų viešbučių darbuotojų 
vienintelis naujo viešbučio Žvė
ryne, Vilniuje, „Balatonas” 
administratorius drąsiai 
pasakė, kad jie žino esą verti 4 
žvaigždučių. Aukščiausiai save 
įvertino „Villon” viešbutis. 
Nors manoma, kad tai geriau
sias viešbutis Vilniuje, bet jis 
nuo miesto nutolęs apie 20 km.

„Šarūno” viešbučio tarnau
tojai buvo kritiškesni. Jie mano, 
kad viešbutis neatitinka kai ku
rių tarptautinių standartų: 
trūksta rekreac’nių zonų, dar 
tik statomas restoranas. Nors 
„Šarūnas” save vertina 3-4 
žvaigždutėm, daugelio užsienie
čių vertinimu, tai esąs vienas 
geriausių ir jaukiausių vieš
bučių Vilniuje. „Mabre” firmos 
viešbutis netrukus turėtų baig-’ 
ti rengti prašmatnius „prezi
dentinius liuksus” su židiniais, 
ir jis tikrai bus įvertintas 5 
žvaigždutėmis. Vilniaus centre 
esančios „Neringos” darbuo
tojos mano, kad nors iki aukš
čiausio lygio trūksta baseino, 
konferencijų salės, mašinų 
stovėjimo aikštelės, bet viešbu
tyje švaru ir tvarkinga.

Dabar šiek tiek apie kainas. 
Brangiausi vienviečiai kam
bariai (4 litai — 1 doleris): 
„Balatonas” — 300 Lt, „Karo
lina” — 320 Lt, „Lietuva” — 
220, „Villon” - 152 - 320 Lt, 
„Šarūnas” — 240 - 308 Lt, „Ne
ringa” — 200 Lt. Jei norėsite 
dviviečio kambario, para „Bala
tone” kainuos 380 Lt, „Karo
linoje” — 360, „Lietuvoje” 240 
Lt, ir t.t. Pridėję dar maždaug 
100 Lt, galėsite apsigyventi 
aukščiausios (lux) klasės 
kambariuose. Apartamentų 
kainos svyruoja nuo 400 Lt iki 
700 LČ „Draugystėje”, kuri po 
remonto tikisi 4 žvaigždučių, 
vienvietį kambarį pasiūlys už 
150 Lt, dvivietį — 170-210 Lt. 
Visuose šiuose viešbučiuose 
duodami pusryčiai.

TAUTININKAI NORI 
BENDRADARBIAUTI

Kovo 25 d. įvyks rinkimai į 
savivaldybes. Partijos jau 
skelbia savo programas ir ieško 
partnerių. Tautininkų sąjunga, 
siūlydama neatidėliotinų veiks
mų programą „Tautai ir vals
tybei stiprinti”, konstatuoja, 
kad Liėtuvoje nesulaikomai 
smunka gamybos lygis, neku
riami ekonominiai mechaniz
mai, kurie skatintų smulkų ir 
vidutinį verslą. Tautininkai 
kaltina vyriausybę, kad ši 
ramiai stebi įmonių griovimą, o 
Lietuvos rinka atiduodama 
užsienio korporacijoms, su ku
riomis nepajėgūs konkuruoti 
lietuvių verslininkai.

Tautininkai būsimuose savi
valdybių rinkimuose ieško 
pramonininkų paramos. Gruo
džio pabaigoje Tautininkų 
sąjungos atstovai Seime susi
tiko su Pramonininkų konfe
deracijos žmonėmis, kai kurių 
ministerijų ir žinybų parei
gūnais. Apie šį susitikimą 
plačiai rašo ekonomikos laikraš
tis „Litas”. Pramonininkų 
atstovai susitikime pateikė 
daug pavyzdžių, kuomet ne
remiama ir neskatinama vie
tinė gamyba. Pramonininkų tei
gimu, Lietuvos įmonės galėjo 
pačios gaminti kasos aparatus, 
tačiau, pareikalavus juos sku
biai įsigyti ir naudoti, preky
bininkai neturėjo kitos išeities, 
kaip pirkti užsienyje. Pramoni
ninkai pateikė ir tokį pavyzdį: 
Vilniaus viešbučio „Draugystė”

direktorė už nemažą sumą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
šiam viešbučiui perka baldus. 
Gavę valstybės užsakymą, Lie
tuvos baldininkai jį apstatytų 
ne blogiau.

Pramonininkų konfederacijos 
viceprezidentas Klemensas 
Šeputis tvirtino, kad nėra 
aiškaus ekonominio modelio, o 
Lietuvos ūkis žlugdomas per 
Tarptautinio valiutos fondo 
skatinamą monetarizmą, di
dinant mokesčius ir atveriant 
duris užsienio prekėms, nepai
sant valstybės interesų. Būtent 
dėl to vieni išgyvena tik 
sukčiaudami, o kiti bando 
laikytis įstatymų — bankru
tuoja.

Klaipėdos uostas užkimštas 
nuo eksportui paruoštos me
dienos. Po popiermalkių prie
danga išgabenama ir labai ver
tinga mediena. Lietuvos miškas 
išgabenamas net į Rusiją, iš 
kurios patys neseniai rąstus 
pirkome. „Ar tai valstybinė 
politika?” klausė Lietuvos ir 
JAV įmonės „Grigiškės” 
generalinis direktorius Liud
vikas Miškinis.

Pramonininkų netenkina in
vesticinė valstybės politika, 
nepadedanti siekti techninės 
pažangos. Jie mano, jog turint 
pramonei priimtiną investicijų 
politiką, būtų galima efektyviai 
gelbėti net ir labai sunkioje 
padėtyje atsidūrusią radiotech
nikos pramonę.

Kaip rašo „Litas”, pramo
nininkų teigimu, turėtų iš 
esmės keistis netikęs požiūris į 
stambias pramonės įmones. Jie 
mano, kad tai patarėjų iš Vaka
rų įpiršta nuomonė, jog Lietuvai 
tokios įmonės nereikalingos, 
pakanka smulkaus ir vidutinio 
verslo. Pramonininkų teigimu, 
tai nebent besivystančių šalių, 
tik ne Lietuvos pasirinkimas.

Susitikime kelta ir daugiau 
opių gamybos vystymo, užsienio 
prekybos ir kitų problemų. 
Pramonininkai pasigedo Tau
tininkų programoje, kaip prak
tiškai įgyvendinti socialinės 
rinkos principus, iš ko mokėti 
pensijas, sumažinus mokesčius 
ir kita.

PRIVATIZUOTA
CHEMIJOS GAMYKLA

Ši Kėdainių įmonė privatizuo
ta konkurso keliu. Užsienio in

vestuotojai, kuriems atstovavo 
įgaliotas asmuo iš Lietuvos, 
buvo pasiūlę mažiausią kainą. 
Tad pagrindinė konkurencija 
vyko tarp firmos „Minta ir part
neriai” bei pačios įmonės 
darbuotojų grupės paruoštų 
verslo planų. Pramonės ir 
prekybos ministerijos komisija 
konkurso laimėtojo nenurodė ir 
abiejų konkurentų planus 
pateikė Centrinei privatizavimo 
komisijai, tačiau pripažino 
„Mintos ir partnerių” prana
šumą. Kaip „Respublikoje” rašo 
Valė Čeplevičiūtė, Kėdainių 
chemijos gamyklos darbuotojai, 
sužinoję apie šį „Mintos” 
pranašumą, surengė susi
rinkimą ir priėmė kreipimąsi į 
Centrinę privatizavimo komi
siją, prezidentą, ministrą pirmi
ninką ir kitus pareigūnus. 
Darbuotojai susirūpinę dėl 
įmonės ir savo likimo, bijo, kad 
nebūtų atleisti iš darbo ir pan., 
todėl pritaria gamyklos darbuo
tojų parengtam verslo planui.

Jų žiniomis „Mintos” planas 
neįgyvendinamas, nes jis pa
rengtas pagal nerealius rodik
lius.
. Centrinė privatizavimo komi
sija irgi nusprendė, kad 
pirmenybę teikia „Mintos ir 
partnerių” verslo planui. Kaip 
„Respublikos" korespondentei 
paaiškino šios komisijos pirmi
ninkas K. Baranauskas — lėmė 
pasiūlyta kaina. Įmonės darbuo
tojų grupė gamyklą norėjo 
nusipirkti už 115 mil. litų, o 
„Minta ir partneriai” pasiūlė 
135 mil. litų.

„Respublika” domėjosi, kas 
slypi už pavadinimo „Minta ir 
partneriai”. Dienraščiui pavyko 
sužinoti, kad grupę sudaro 18 
asmenų. Vienas jų — Pramo
nininkų konfederacijos vicepre
zidentas Mykolas Aleliūnas. 
Kaip žinia, konfederacijos pre
zidentas Bronišlavas Lubys su 
grupe darbuotojų yra nupirkęs 
kitą didelę chemijos pramonės 
įmonę — Jonavos „Azotą”. Tuo 
tarpu patys kėdainiečiai dar 
laukia valstybės vadovų at
sakymo.

NĖRA TOBULŲ ĮSTATYMŲ

Metų pabaigoje savaitraštis 
arba „laikraštis gyvenantiems 
savo protu” — „Savininkas” — 
apklausė verslininkus, kokį

1994 m. priimtą įstatymą jie 
laiko netobuliausiu, labiausiai 
trukdančiu smulkaus ir vidu
tinio verslo plėtrai.

Stanislovas Lapeika — „Han- 
sos” kolegijos atstovas Lietuvoje 
— atsakė apskritai nežinąs 
tobulo įstatymo.

Valerija Brazienė — Vers
lininkų asociacijos vicepreziden
tė — teigė, kad netobuliausias 
yra vyriausybės nutarimas dėl 
kasos aparatų. „Kaip kirpyklai 
nusipirkti tokį brangų aparatą, 
kai ji net tiek pąjamų nesu
renka?” klausė verslininkė.

Dalia Teišerskytė — Kauno 
verslininkų asociacijos pre
zidentė — drastišku vadina pri- 
dėtines vertės mokesčio 
įvedimą.

Juozas Šarkus — Verslininkų 
asociacijos prezidenas — mano, 
kad pats kurioziškiausias yra 
turto deklaravimo įstatymas. 
„Dabar galvojama deklaravimo 
ribą padidinti nuo 15 iki 50,000 
litų. Taip Seimas pats save 
įvarė į kampą”. Kartu J. Šarkus 
pastebėjo, kad „verslininkai 
nuomojo patalpas, dėjo kapitalą 
remontui, o Centrinė priva
tizavimo komisija ėmė ir indek
savo tą turtą 300-400 kartų” ir 
leidžia dabar privatizuoti kai 
kam tik už pinigus, o ne už 
investicinius čekius, kurie 
Lietuvoje dar galioja.

Rima Jakutytė

• JAV karinė aviacija, po 
21 metus trukusių tyrinėjimų ir 
sekimo, 1969 m. gruodžio 17 d. 
paskelbė, kad nerasta jokių pėd
sakų ar įrodymų apie Žemę lan
kančias „skraidančias lėkštes” 
iš kitų planetų.

• Norvegijos keliautojas 
Roald Amundsen buvo pirmasis 
žmogus, 1911 m. gruodžio 14 d. 
pasiekęs Pietų Ašigalį.'

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

Namų savininkai!
Jei jums reikia skubiai ir koky
biškai atlikti namų išorės arba 
vidaus remonto bei dekoravimo 
darbus, skambinkite Nijolei,

tel. 1-312-523-7289.

MARŲUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

CLASSIFIED GUIDE
v

REAL ESTATE

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, lu 60629 
312-585-6100 •

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, rae.: 312-77S-N71

ACCENT REALTY, INę.
5265 VVest 95th Street j 

Oak Lawn, Illinois 604531

Bus. 700-836-9400 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose.

Parduodamas namas
Brighton Parke.

Kreiptis:

tel. 312-523-5291

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V> VVest 95th Street 

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

BALTIC TRAVEL GUIDE
Kviečiame įsigyti naują vadovą ke
lionėms po Baltijos kraštus, čia ra- 

1 site detalią informaciją apie Lietu- 
; vą anglų kalba, čekius $ 15, prašo

me siųsti: Daliui Mikutavičiui. 
2982 Majeatlc dr., Avondale 
Eatates, GA 30002, Fax (404) 
325-0923.

* MASTER PLUMBINO 
COMPANY

Licensed, Bonded Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
piyteiės Karšto vandens tankai, 
pompos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BEN KRAPINA* TEE-ėM-MM

REAL ESTATE

GRE/T
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

<3f2) 586-5959 
(708) 425-7161

P

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

PRESTIGIOUS EGUESTRIAN 
ESTATES

This 3200 sq. ft. 2 story features 4 or 
5 bedrms. with full basement nestled 
on a 1.25 acre profesionally land- 
scaped lot. To many amenities to 
list.$344,555. For your personai 
showing call:

Frank Algozlno 
(708) 535-6430 

Centrury 21 Dabbs 
Southwest

FOR RENT

Išnuomojamas butas; 5 kamb., 2 
mieg. Brighton Pk. apyl. 2540 W. 40 
St. vienas bl. nuo Archer Avė. geras 
susisiekimas.

Td. 312-523-0174

Išnuomojamas 3 kamb. jpiRrtomas bu 
tas, apyl. 71 St. ir Wasriien?w Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep .” Kreiptis Į Almą nuo 8 m. 
Iki 3 v. p.p., M. 312-47*0727.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-8103. Kalbėti ang
liškai.

HELP VVANTED

RENATA’S AGENCY
Offers domestic jobs: house- 
keepers, babysitters for English 
speaking women. Good pay. Call 
and leave message.

Tai. 312-288-7267

REAL ESTATE 
SALES ASSISTANT 

Nevv home builder looking for a respon- 
9ibte, conscientious person to work as a 
sales assistant at modai home loca- 
ttons. Weekends and some vveekdays 
Lemont area.

Ask for Linda 
GALLAGHER 6 HENRY 

(708)482-0900

IEŠKO DARBO

30 m. moteris Ieško darbo. Gali pri
žiūrėti senyvo amžiaus žmones, atlik
ti namų ruoėoe darbus Gali dirbti įstai
gų. pastatų valymo darbus naktimis 
Vairuoja nuosavą automobilį Krdp- 
9a: 112-737-2030.

Muzikė, profesionalė, gali dirbti Sėt 
moję; prižiūrėti vaikus, senelius, atlik
ti namų ruošos darbus Moko dainuo
ti ir groti pianinu Gali dirbti tik S do
nas savaitėje. Kreiptis: Td. (312) 
434-0027.

»I



Atlikėjai:
sol. Arnoldas Voketaitis 
akomp. Manigirdas Motekaitis 
sol. Lijana Kopūstaitė 
akomp. Gintė Čepinskaitė

pianistai: Rokas ir Sonata Zubovai
prof. Vytautas Landsbergis

KONCERTAS
Rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba

1995 m. vasario 11 d., šeštadienį 
4 vai. p.p. Jaunimo Centre

Po koncerto vaišės kavinėje 
įėjimas: $10 parteris 

$8 balkonas

TAURŲ TĖVYNAINĮ 
A.A. JONĄ PAOVĮ 

PRISIMENANT

Jonas Paovys.

Prieš vienerius metus, 1994 
m. vasario 6 d., Grand Rapids, 
MI, žemiškąją kelionę baigė 
taurus tėvynės sūnus, gilus 
patriotas, visuomeninių ir kul
tūrinių darbų nuoširdus darbi
ninkas Jonas Paovys.

Tad šių metų vasario 6 d. 
sukanka metai nuo a.a. Jono 
Paovio mirties. Šia proga nors 
trumpai prisiminkime jo gra
žaus ir prasmingo gyvenimo 
kelią ir vasario mėn. 5 d. 
prisiminkime jį maldoje bei šv. 
Mišių aukoje^8:30 vai. Sv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, Grand 
Rapids, MI.

A.a. Jonas Paovys visą savo 
netrumpą gyvenimą išliko ty
lus, kuklus, nuoširdus, ramus, 
kilniaširdis, savo gyvenimą pa
šventęs Tėvynei Lietuvai ir lie
tuvybės išlaikymui užsienio lie
tuvių tarpe.

Velionis gimė 1907 m. sausio 
mėn. 26 d. Kuru kaime, Lekėčių 
valsč., Šakių apskrityje, stam
bių ūkininkų gausioje 7 sūnų 
šeimoje. Jonas buvo vyriausias 
sūnus. Pakankamai išsimoksli
nęs neprikl. Lietuvoje tarnavo 
policijos tarnyboje, Kaune. 
Vokiečių okupacijos metu buvo 
pasiųstas į Rytų Lietuvą, kur 
prie Gudijos sienos saugojo žmo
nes nuo sovietų partizanų už
puolimų.

1944 m., bolševikams antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, Jo
nas Paovys, drauge su tūkstan
čiais tėvynainių, pasitraukė į 
Vokietiją, tuo išvengdamas mir
ties ir ištrėmimo Sibiran.

Vokietijoje pergyveno karą, 
bombardavimus ir po karo pen- 
keris metus išgyveno išvietin- 
tųjų lietuvių stovyklose, iš ku
rių 1949 m. atvyko Amerikon, 
apsigyveno Grand Rapids, MI,

tikėdamasis po visų vargų laim
ingesnio gyvenimo. Duoną pel
nė sunkiai dirbdamas mašinų 
gamybos specialistu, Gallmeyer 
and Livingston bendrovėje.

1959 m. vedė malonią lietu
vaitę Veroniką Piveriūnaitę, su 
kuria laimingai išgyveno 35 me
tus. A.a. Jonas Paovys buvo 
sveikas, darbingas ir tik prieš 
pat mirtį susirgo nepagydoma 
liga ir paliko mylimą žmoną Ve
rutę, daug mielų draugų, kultū
rininkų, visuomenininkų, su 
kuriais nuoširdžiai dirbo dau
giau kaip keturiasdešimt metų.

Jonas Paovys, apsigyvenęs 
Grand Rapids, tuojau įsijungė į 
lietuviškąją veiklą. Giedojo ir 
dainavo parapijos ir Lietuvių 
bendruomenės choruose, akty
vus kultūrinių renginių progra
mų atlikimo dalyvis, puikus 
deklamatorius, mylintis jauni
mą, džiugino lituanistinės mo
kyklos vaikučius Kalėdų šven
čių progomis, atkeliaudamas 
pas juos Kalėdų senelio apdaru, 
su dovanomis.

Velionis buvo uolus bendruo- 
menininkas, LB apylinkės 
valdybų ir kontrolės komisijų 
narys. Daugelį metų vadovavo 
BALFo skyriui ir Vasario 16-to- 
sios gimnazijos rėmėjų būreliui. 
Jis buvo beveik visų JAV LB 
tarybų apyl. rinkimų komisijų 
narys.

VĖLINĖS PRIE LAISVĖS GYNĖJŲ KAPŲ

Po penkiasdešimt metų Kau
no miesto centre buvusiose 
kapinėse sužibo Vėlinių žva
kutės. Prie atstatomo pamink
lo „Žuvome dėl Tėvynės” Kar
melitų parapijos klebonas ku
nigas A. Keina aukojo šv. Mi
šias už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Tarpukariu kapinės Vytauto 
prospekte buvo miesto puoš
mena. Garbingus tautos vyrus 
priglaudusios, papuoštos įspū-

ospai 
į. Cis

įtrauk
ia Vėli-

dingais paminklais, jos 
davo praeivių dėmesį, 
nių vakarą susirinkdavo tūks
tančiai žmonių, sužėrėdavo 
nesuskaitoma daugybė žiburių. 
Ypač iškilmingai kariuomenė 
pagerbdavo žuvusius ar miru
sius karius. Vėlinių tradicija 
neužgeso ir rezistencijos metais. 
Deja, žvakutes prie Savanorių 
kapų, apleisto Dariaus ir Girėno

A.a. Jonas buvo plačiai apsi
skaitęs, prenumeravo ir skaitė 
beveik visą lietuviškąją spaudą, 
ją rėmė savo aukomis. Jo gyve
nimo valandas praturtino skai
tomos knygos, žurnalai. Sielo
josi Tėvynės likimu, rėme visuo
meninę, kultūrinę ir politinę 
veiklą. Uoliai, stambiais įna
šais, rėmė Lietuvių fondą, litu
anistinį švietimą, Draugo fondą.

Jis niekada nesėdėjo už garbės 
stalo, o buvo .juodo darbo”,dar
bininkas. Rūpinosi renginiais, 
tvarkė sales, statė kėdes, valė 
grindis, rūpinosi scenos paruo
šimu koncertams, vaidinimams, 
renginiams.

O kas nepatyrė a.a. Jono Pao
vio pagalbos. Jis pirmas atsku
bėdavo draugams į talką, jiems 
remontavo namus, dengė sto
gus, taisė duris ir niekada neim
davo už tai atlyginimo.

O koks a.a. Jono ir Verutės 
Paovių svetingumas ir vaišin- 
gumas! Kuomfet tik apylinkėje 
lankėsi menininkai, šokėjai ar 
kiti LB svečiai, a.a. Jonas ir 
Verutė Paoviai buvo jų globėjai, 
svetingai priimdavo, o nelaimių 
atvejais kiekvienas rasdavo Pa
ovių namuose nuoširdžią globą. 
Jų namai buvo tapę tarsi LB na
mais, čia vyko LB pasitarimai, 
bendruomenės rinkimai, balsa
vimai.

Negausi, bet nuostabiai darbš
ti Grand Rapids lietuviškoji 
šeima, su didele pagarba ir dė
kingumu šiandien prisimena šį 
uolų darbininką, kuris savo gy
venimu ir darbais ligai ilgai iš
liks šviesiu pavyzdžiu liku-

mauzoliejaus, prie 1941 metų 
birželio sukilėlių kapų trypdavo 
milicininkai, NKVD darbuoto
jai. Ilgainiui kapines sunaikino, 
o karių kapus sutrypė.

Vėlinių paminėjimas po pen
kiasdešimt metų — didelė gėrio 
prieš blogį pergalė. Ėjimas į šią 
šventę buvo ilgas. Sumanymas 
sunaikintose kapinėse atstatyti 
karinio paveldo objektus, pa
gerbti karių kapus, kilo 1991 
metų rudenį. Paminklotvarkos 
departamento įmonė „Paliki
mas" ėmėsi organizuoti darbus. 
Treji metai — kantraus, kruopš
taus darbo, po kruopelytę ren
kant istorinę tiesą. Šias paieš
kas vainikavo iškilęs devynių 
metrų aukščio paminklas lais
vės gynėjams. Vėlinės grįžo. 
Tikėkimės — visam laikui.

jj
Jonas Voronavičius

siems tėvynainiams.
Velionį su meile prisimena jo 

mylimoji žmona Verutė, o taip 
pat LB nariai, ypač buvęs LB 
Grand Rapids apyl. pirmininkas 
Vytautas Jonaitis.

Šiomis keliomis mintimis pri
simindami a.a. Joną Paovį, pra
šome Aukščiausiojo jam suteik
ti amžinybėje amžinos ramybės.

Tegul a.a. Jono šviesus pavyz
dys mums lieka kelrodžiu į su
tartinus darbus ir gražų sugyve
nimą.

Jurgis Janušaitis

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą

65.00 dol. Vanda Žolynienė, 
Chicago, IL;

IN MEMORIAM

Ilsėkis Viešpatyje,
Mūsų brangi Motinėle...

PADĖKA
A.tA.

Anastazija Laurušonienė 
Grigaliūnaitė

Mirė 1994 m. gruodžio mėn. 27 d. Chicagoje, Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Palaidota gruodžio mėn. 31 d. Šv. Kazimiero betu
riu kapinėse.

Dėkojame Šv. Kryžiaus ligoninės kunigams — kun. J. 
Sweeney ir kun. Griffin už lankymą, maldas ir šv. Mišias 
paskutinėse velionės žemiškos kelionės dienose. Ačiū 
nuoširdžiai!

Padėka priklauso taip pat Šv. Kryžiaus ligoninės 
medicinos personalui ją prižiūrėjusiam ir globojusiam: kar
diologams — dr. Raimundui Nemickui ir jo grupės nariams, 
ypatingai dr. S. Tulmala.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kun. J. Kuzinskui, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos klebonui, ir kun. Antanui Zaka
rauskui už mūsų brangios Motinėlės aplankymą ir maldas. 
Taip pat reiškiame padėką didž. gerb. kan. kun. Vaclovui 
Zakarauskui už aplankymą, maldas laidotuvių namuose, už 
gedulingas šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir 
už mūsų brangios Motinėlės palydėjimą į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines, Amžino Poilsio rietą.

Dėkojame Šv. Kazimiero seselėms vienuolėms už velionės 
aplankymą ir maldas, o taip pat ir visiems velionę lankiu
siems.

Ačiū už maldas ir aukas šv. Mišioms, už gėles ir užuojau
tas. Ačiū Šv. Kryžiaus ligonines administracijos ir medicinos 
personalui.

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už giesmes šv. Mišių metu 
— paskutinį sudiev giesmių aiduose... Taip pat nuoširdus ačiū 
tėvui ir sūnui Petkams, laidotuvių direktoriams, už neįkai
nojamą, nuoširdų profesinį patarnavimą.

Su skaudančia širdimi liekame: duktė Marįja Lauru- 
šonytė Linlenė, M.D., žentas, anūkas, proanūkai ir kiti 
giminės bei artimieji.

55.00 dol. Jonas Valys, Wood- 
stock, CT; Edward Seibutis, 
Lockport, IL; Alfonsas Jaras, 
Kenosha, WI;

50.00 dol. Marįja Ročkuvienė, 
Chicago, IL; Albinas Smolins- 
kas, Chicago, IL; Petras Put
rius, Livonia, MI;

45.00 dol. Milda Matusz, 
Delran, NJ; Dana Eicinas, Chi
cago, IL;
40.00 dol. E. Kronas, Dunda, 

Ont., Kanada; Kleopas Dalinda, 
Toronto, Ont., Kanada; Domicė
lė Balčiūnas, Mission Viejo, CA;

35.00 dol. Bronė Bildušienė, 
Montgomery, IL; Elena Petrei- 
kis, Fremont, WI; dr. Daniel
Degesys, St. Petersburg, FL;

30.00 dol. Filomena Černius,
Chicago, IL; dr. A. Juzaitis, Ply
mouth Meeting, PA;

25.00 dol. Ona Rutkauskas,
Livonia, MI; A. Masiulis, East 
Hartford, CT; Vytautas ir Vita 
Girdvainis, Chicago, IL; Stasys

Astras, Grand Rapids, MI; Ed
uardas Olšauskas, Bervvyn, IL; 
Janina Nomeika, Rochester, 
N Y; Arūnas Grigalauskas, 
Marlborough, MA; Prof. dr. C. 
Masaitis, Thompson, CT; A. Ra- 
džius, Baltimore, MD; Ona Ko
lis, Palos Hills, IL; Kazys Čer
niauskas, Chicago, IL; Gažina 
Gražienė, Dovvners Grove, IL; 
Raimundas Rimkus, Bervvyn, 
IL; Daiva Orentas, Ellicott Ci
ty, MD; Romualdas ir Baniutė 
Kronas, Clarendon Hills, IL; J. 
Janickas, Carlsbad, CA; An
thony Pileckas, Sunny Hills,

A.tA.
KAZĖ MOCKIENĖ

Gyveno Newark, OH.
Mirė 1995 m. sausio 26 d., 5 vai. p.p., sulaukusi 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: sūnus Vladas Mockus, marti Pat ir jų šeima; 

dukterys — Liucija Kavaliauskienė ir Genutė Mulford su 
šeimomis; dešimt anūkų ir du proanūkai.

Velionė buvo žmona a.a. Vinco.
Velionė pašarvota sausio 29 d.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 30 d. Iš laidojimo 

namų bus atlydėta į St. Francis bažnyčią, Newark, Ohio, 
kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota St. Joseph’s kapinėse, Newark, 
OH.

Nuliūdę sūnus, marti, dukterys, anūkai ir proanūkai.

Tel. 1-614-323-1228.

‘ A.tA.
ROMANUI VADOPALUI

mirus, sūnui ŠARŪNUI, seserims SOFIJAI 
RUKŠIENEI, IRENAI VĖBRIENEI ir šeimai nuošir
džią užuojautą reiškia

A. ir B. Morkiai 
I. ir G. Bliūdžiai 
P. ir P. Vadopalai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOYVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

FL; Kostas Nemunaitis, Prince- 
ton, IL; E. D. Eringis, Port Saint 
Lucie, FL; Petras Plienaitis, 
Fairmont City, IL; Algis Liepi- 
naitis, Riverside, IL; dr. Stasė 
Zadeikienė, Barrington, IL; Je- 
suit Fathers (per kun. Raudeliū- 
ną), Chicago, IL;

Kiekviena mūsų geradarių 
auka „Draugui” yra reika
linga ir tikrai įvertinama, 
todėl reiškiame padėką vi
siems, savo auka prisidėju- 
siems prie mūsų dienraščio 
išlaikymo.

A.tA.
BIRUTEI SKRINSKIENEI

mirus, jos vyrui dr. JUOZUI SKRINSKAI ir visai 
šeimai, velionės seserims — MARYTEI MIKONIE- 
NEI ir ELVYRAI OŠLAPIENEI, broliui ROMUI 
APANIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Marytė ir Karys Ambrozaičiai

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES
1-708-974-4410

Vėlinių Mišios Kaune 1994 m. Nuotr. Alvydo Vaitkevičiaus

A.tA.
ONAI DIRVIANSKIENEI

mirus, dukrą DANUTE DULKSNIENĘ, sūnų RIMĄ 
bei jų šeimas ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Ona Pavilčienė 
Vytautas Tauras

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

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

r '( 1



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. sausio mėn. 28 d. KRIAUČELIŪNŲ VARDO VAIKŲ 
NAMELIUOSE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Čikagos lietuvių skautija
sekmadienį, vasario 5 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje 
ruošia viešą pagerbimą visuo
menininkui, žurnalistui, kelių 
knygų autoriui ir dailininkui 
v.s. Vladui Vijeikiui, daug 
nusipelniusiam ir lietuviškai 
skautybei. Bus švenčiama jo 75 
metų amžiaus ir 25 metų 
„Skautų aido” technikinio re
daktoriaus sukaktys. Vi
suomenė ir yisi skautai,-ės kvie
čiami atsilankyti.

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba gailisi, kad 
jos renginių kalendoriuje pa
skelbtas vasario 4 d. pokylis 
neįvyks. Visuomenė maloniai 
kviečiama pasivaišinti cepelinų 
pietumis Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje, vasario 5 d., 
sekmadienį, 12 vai., tuoj po šv. 
Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje.

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose, pra
šant Dievo, kad jų įsteigėja, Mo
tina Marija Kaupaitė, būtų pa
skelbta palaimintąja. Šv. Mišios 
bus aukojamos šeštadienį, 
vasario 4 d., 9:30 vai. ryte, mo
tiniškojo namo koplyčioje, 2601 
W. Marųuette Rd. Mišias aukos 
kun. Conrad Bomtrager, O.S.M. 
Visuomenė kviečiama atvykti ir 
kartu pasimelsti šia kilnia in
tencija.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas Ku- 
zinskas, suprasdamas lietuviš
kos spaudos svarbą kiekvienam 
mūsų gyvenimo aspektui, o 
ypač lietuviškos parapijos gero
vei, apdovanojo dienraštį 
„Draugą” 200 dol. auka. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą ir 
įvertinimą.

x Po ALT’o rengiamo Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo vasario 12 d., sekma
dienį, ruošiama vakarienė Gar
bingam Svečiui prof. Vytautui 
Landsbergiui pagerbti Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Organizacijos ir pavie
niai asmenys vietas į vakarienę 
prašome užsakyti šiais tel. 
708-499-2172 arba 312- 
434-4654. Paskubėkite, nes vie
tų skaičius ribotas.

(sk)

x Į svečius, bet pas savus” 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL vasario 4 d. iki 
vasario 19 d. Atidarymas va
sario 4 d. 7:30 v.v. Parodoje 22 
dailininkų kūriniai.

(sk)
r x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)
I

x Lemonto apylinkės gy
ventojai jau dabar gali rasti 
geriausius „Racine Bakery” 
produktus vietinėse krautuvėse 
- „CHIPAIN’S” ir „TOR- 
TURA’S”. Parduodama „Ra
cine” lietuviška duona, pumper- 
nickel „Plyta”, lašiniuočiai ir 
kiti lietuviškos kepyklos gamin
ti.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(f

Vyresniųjų lietuvių centre,
,.Seklyčioje”, vasario 1 d., 
trečiadieni, 2 vai. popiet, 
programą atliks Lietuvos Vyčių 
choras, diriguojamas muz. Faus
to Strolios. Po programos — ben
dri pietūs. Visi kviečiami, visi 
laukiami. Atvykite!

Prašymai Lietuvių fondui 
1995 m. bendrai paramai gauti 
bei įvairiems projektams, turi 
būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki 
š.m. kovo 15 d. Prašymai 
studentų stipendijoms turi būti 
atsiųsti iki š.m. balandžio 15 d. 
Prašymų anketos Lietuvių fon
dui siunčiamos paštu, arba 
įteikiamos Lietuvių fondo 
raštinėje asmeniškai. Faksu 
(Fax) atsiųstos prašymų anke
tos nebus svarstomos. Anketos 
stipendijoms ir bendrai paramai 
gaunamos šiuo adresu: Lietuvių 
fondas, 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439. Telefonas: 
708-257-1616.

Ona Dovydaitienė, Lake 
Worth, FL, siųsdama mokestį 
už „Draugo” prenumeratą, dar 
pridėjo 100 dol. Stengiantis, kad 
laikraštis būtų reguliariai 
išleistas, kiekviena auka yra la
bai reikalinga, už tai dienraščio 
rėmėjai tariame nuoširdų ačiū.

Dr. Francis Mažeika, Chi
cago, IL, su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė ir priedą — 100 
dol. auką „Draugo” leidimo iš
laidoms sumažinti. Malonu dr. 
Mažeiką ir toliau turėti savo 
nuolatinių skaitytojų tarpe; 
esame dėkingi už paramą.

x Tenoras Bronius Tama
šauskas dainavo Polionio (V. 
Bellini op. „Norma”), partiją 
1992 m. su Čikagos Lietuvių 
opera. Mecosopranas Vitalija 
Šiškaitė dainavo Mirtos partiją 
(V. Klovos op. „Pilėnai”) 1994 
m. irgi su Čikagos Lietuvių 
opera. Robertas Bekionis 
akompanavo Vaclovui Dauno
rui Čikagoje. Visi trys jau pažįs
tami Čikagos lietuviams. 
Kviečiame dar kartą juos išgirs
ti sekmadienį, sausio 29 d. 3 
vai., Jaunimo centre, 5620 So. 
Claremont Avė. Čikagoje. Re
zervuokite vietas, skambinkite 
Pranei Šlutienei 312-238-1536.

(sk)

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

(sk)

x Rožinis ir šv. Mišios pra
šant pagalbos Lietuvai ir žmo
nijai įvairiuose sunkumuose bus 
aukojamos vasario 4 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Kviečiame daly
vauti. Židinys.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2M9 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312K 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

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

Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV 63th Street 
Chicago, IL 60629

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

Valandos pagal susitarimą

Praslinko šventės, nusineš
damos praeitin šurmulį ir 
triukšmą, nepastebimai pra
bėgo žiemos atostogos ir Vaikų 
nameliuose vėl suskambo 
vaikiški balsai, pagyvindami 
visą Marųuette Parko lietuviš
ką gyvenimą. Kiekviena čia 
praleista valandėlė vėl užsipildė 
naujais darbeliais ir žaidimais.

Tačiau vaikučių atmintyje dar 
liko neišblėsę Kalėdų eglutės 
vaizdai, o svarbiausia — Kalė
dų senelio apsilankymas. Ir 
tikrai, mažiesiems netrūko 
džiaugsmo tą įsimintiną sekma
dienio popietę (gruodžio 18 d.), 
kai pro duris įžengė linksmas 
senukas (rašyt. Apolinaras Bag
donas) balta barzda, apsivilkęs 
raudonais rūbais; O Kalėdų 
seneliui tikrai buvo smagu įeiti 
j kambarį, kuriame jį pasitiko 
daugybė mažų smalsių akelių, 
įdėmiai stebinčių kiekvieną

Prof Vytautas Landsbergis.

Prof. Vytauto Landsbergio
disertacyos „M. K. Čiurlionis: 
laikas ir turinys” oponentas 
prof. Vyt. Kubilius, prista
tydamas ją habilituoto daktaro 
laipsniui, apie autorių taip 
kalbėjo: „Taip išėjo, kad M. K. 
Čiurlionio interpretatorius 
turėjo atsisėsti prie politikos for
tepijono ir talentingai sugroti 
nepriklausomybės melodiją, 
pagal kurią šoko visa Lie
tuva...”

j JAV LB Kultūros Tarybos 
rengiamame koncerte, kuris 
įvyks š.m. vasario 11 d., 4 vai. 
p.p., Jaunimo centre, atidėjęs 
politiko, konservatorių partijos 
— Tėvynės sąjungos pirmininko 
rūpesčius, muzikas, hab. dr. 
Vyt. Landsbergis sutiko daly
vauti kaip pianistas. Tai tikro
ji jo profesija, kurioje pasižymėjo 
M. K. Čiurlionio kūrinių 
atlikimu, daug jų įrašydamas į 
muzikos plokšteles.

x Algis Luneckas, Income 
Tax paruošėjas, praneša, kad 
jis persikėlė su adv. V. Lietuv
ninku į naujas patalpas 4536 W. 
63rd St., Chicago, prieš „Drau
go” redakciją. Dėl susitarimų 
prašau skambinti (312) 
284-0100. Nuo vasario 11 d. 
būsiu įstaigoje kiekvieną šešta
dienį, pasiruošęs jums patar
nauti.

(sk)|

x College of Du Page or
ganizuoja ekskursiją į Pabalti
jį: Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Su paskaitom universitetuo
se, ekskursinės kelionės. Kreip
kitės į Tiną Rusa, tel.: 708- 
858-2800x2048. Adresas: 22 St. 
A Lambert Rd., Glen Ellyn, 
IL 60137-6599, Room 3010.

(sk)

’ x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6629 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (812) 
434-7086 - Casa Blanca, R.E.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 6886969 ar 
ba (708) 425-7161.

(sk)

svečio judesį. Linksma buvo vi
siems. Maloni ausiai, taisyk
linga lietuvių kalba užpildė 
Vaikų namelius, daugelis 
svečių pasijuto kaip Lietuvoje, 
mat didesnė dalis šeimų buvo 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Smagu buvo ir seneliui girdėti 
vaikučius taip puikiai čiauš
kančius gimtąja kalba, ir 
atokiau stovintiems besišyp- 
santienis tėveliams.

Neilgai trukus, visi sustojo į 
ratelį žaidimams ir čia pasirodė, 
kad senelis savo energija ir 
jaunatviškumu neatsilieka nuo 
mažųjų. Tačiau laikrodžio 
rodyklė judėjo pirmyn, o dovanų 
maišas taip ir prašėsi atrišamas.

Po Kalėdų senelio atsisvei
kinimo vaišės ir pakili nuotaika 
dar ilgai sulaikė svečius. Buvo 
akivaizdu, kad pirmą kartą 
atsilankiusius domino Vaikų 
namelių aplinka — originaliai 
vaikų rankomis puošta eglutė, 
lentynėlės, pilnos įdomių, nema
tytų žaislų, kaladėlių ir kitokių 
mokymo priemonių, tvarkingai 
sukabintos prijuostės, tvar
kingai sudėti namų apyvokos 
reikmenys ir kiti daiktai bylo
jo apie aktyvų ir savarankišką 
šių namų šeimininkų gyve
nimą. Tad nenuostabu buvo 
matyti mažuosius svečius taip 
laisvai pasįjutus jiems specialiai 
pritaikytoje aplinkoje. Mažos 
rankelės ėmė ir lietė tuos nema
tytus daiktelius, darinėjo dėžu
tes, sklaidė knygas. Viskas buvo 
išbandyta ir patikrinta. 
Nemažiau susidomėję, rodos, 
buvo ir tėveliai, atsilankę į šį 
mažą, bet jaukų lietuVišką 

' židinį.
Po tokio sėkmingo renginio 

belieka tikėtis, kad ir vėl 
netolimoje ateityje susirinks 
toks gausus būrys mažų 
lietuviukų ir jų tėvelių.

Ypač džiugu Vaikų namelių 
auklėtiniams buvo šiais metais 
priimti į savo tarpą dvi naujas 
mokinukes, sesutes Renatą ir 
Kariną Butikaites. Na, o dienos 
čia bėga greitai ir kiekviena iš 
jų vaikams yra vis nauja, nepa
kartojama. Namelių vedėjos 
Jolantos Andrejevienės ir 
mokyt. Daiuos Aukštuolienės 
sumanumo ir pastangų dėka, 
pilkai kasdienybei ir nuo
boduliui vietos nėra. Nauji 
darbeliai ir žaidimai, dažnai 
keičiama metodinė medžiaga 
plečia vaikų akiratį, ugdo jų ga
bumus. Veikla plati ir įvairia
pusė, leidžianti kiekvienam vai
kui individualiai pasireikšti.

Tai — vaisių bei daržovių pa
ruošimas, pjaustymas, sriubos 
virimas, kepinių puošimas, net 
naminių ledų gamyba, plo
vimas, valymas ir kiti praktiški 
darbeliai, visi atitinkantys

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

(ak)

x Pranas G. Meilė, CPA, 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pąjamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-5163.

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
A L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-623-9191.

I ' (sk)

Knaučeliūnų vardo Vaikų nameliuose pernai gruodžio 18 d. ruošto eglutė su programėle ir Kalė
dų senio dovanėlėmis vaikučiams. Kalėdų senis — poetas Apolinaras Bagdonas.

vaikiškus sugebėjimus. Be to, 
namelių auklėtiniai daug ko 
galėtų pamokyti ir savo mamy
tes, pvz., kaip reikia spausti 
lietuvišką sūrį. Visko čia ir 
nesuminėsi, o kur dar skaičių ir 
raidžių pažinimas, keramika ir 
piešimas, įvairūs fizinės mankš
tos pratimai, taip reikalingi au
gančiam mažyliui. Ypatinga 

I reikšmė teikiama ir etikos 
ugdymui, čia jie išmoksta vieni 

i su kitais bendrauti, mandagiai 
elgtis prie stalo, laikytis tvarkos 
ir taisyklių. Visa veikla neapsi
riboja tik Vaikų nameliuose, 
vaikai visada su nekantrumu 
laukia išvykų.

Šiais metais išvykos numa
tomos net trys — į Čikagos 
Meno institutą, Linkolno 
Zoologijos sodą ir spektaklį 
„Undinėlė”. Vaikui suteikiama 
proga susipažinti su meno ir 
kultūros vertybėmis, pade
damas pagrindas tolimesniam 
pažinimo vystymui.

Nemažiau svarbu yra ir tai, 
kad vaikučiai čia praleidžia 
laiką savo tautiečių tarpe, 
auklėjami lietuviškoje tautinėje 
dvasioje, gaudami žinių apie 
Lietuvą.

Taigi savo svarba Kriaučeliū- 
nų vardo Vaikų nameliai 
nenusileidžia kitoms lietuvybės 
išlaikymo institucijoms. Jiems 
tenka atsakingas vaidmuo — 
paruošti ir suformuoti mažą 
žmogų, kuris vėliau taptų sąmo
ningu lietuviu ir tęstų išeivijos 
darbus.

Priminsime, kad kiekvienas 
vaikas, kalbantis ir nekalbantis 
lietuviškai, turi teisę lankyti šią 
lietuvišką montessorinio 
auklėjimo įstaigą, nors ir visa 
atsakomybė dėl apsisprendimo 
priklauso tėvams.

Finansiniai sunkumai šeimoje 
neturėtų trukdyti, nes Lietuvos 
Montessori draugija skiria 
tokiems vaikučiams stipendįjas.

Taigi, būrys linksmų judrių 
lietuviukų su mokytojomis 
laukia draugų ir tikisi, kad jų 
gretos pasipildys naujais 
jaunais veideliais. Mūsų adre
sas: Kriaučeliūnų vardo Lietu
vių Montessori Vaikų nameliai, 
2743 W. 69th St„ Chicago, IL 
60629; tel. (312) 476-4999.

Laura Vaičekauskaitė 
Stalionienė

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

(sk)

x Clevelando vyresniųjų 
skaučių Židinys, per pirmi
ninkę Nijolę Kersnauskaitę pa
aukojo „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $240 pa
remti Rokiško rąjono našlaitę, 
kurią augina teta pati turinti 
mažą sūnelį. Labai ačiū. „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089.

(sk)
x Pildau pąjamų mokes

čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708466-2550.

IŠ ARTI IR TOLI I
KUN. V. VALKAVIČIUS -
VASARIO 16 MINĖJIMO 

PRELEGENTAS

Kun. Vincas Valkavičius, Šv. 
Jurgio parapijos Nonvood, Mas- 
sachusetts, klebonas ir autorius 
knygos „Lithuanian Religious 
Life in America”, š.m. vasario 
19 d. 3 vai. p.p. kalbės Brock- 
tono Šv. Kazimiero parapijos 
salėje vyksiančiame Vasario 
16-8ios minėjime.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

LB Colorado apylinkės valdy
ba ruošia Vasario 16-siosios 
minėjimą sekmadienį, vasario 
12 d., 1 vai. p.p., St. Anthony’s 
Society salėje. Pagrindinis 
kalbėtojas bus svečias iš San 
Francisco, CA, inž. Vytautas 
Šliūpas, programą atliks vie
tinis tautinių šokių šokėjų sam- j 
būris „Rūta”.

DEMONSTRACIJOS 
UŽ ČEČĖNIJA

• fe
Kanados LB surengė de

monstracijas už Čečėnijos 
laisvę. Demonstracijos, kurioms 
vadovavo Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. Algirdas Vai
čiūnas, vyko sostinėje Otavoje, 
prie Rusijos ambasados sausio 
14 d. Dalyvavo nemažai lietuvių 
iš Hamiltono, Mississaugos ir 
Toronto, o taip pat gyvenančių 
Otavoje. Demonstruojantys 
nešėsi lietuviškas trispalves, 
dainavo lietuviškas dainas, 
pasisakė prieš žiaurų rusų geno
cidą Čečėnijoje. Demonstrantai 
buvo filmuojami ir parodyti tele
vizijos laidose.

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)

x SAGIL’S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naųjokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60469, tel. 708-5984)685.

(sk)

x BALF’ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai. Maloniai prašome lietu
vių visuomenę į tai atkreipti 
dėmesį ir paaukoti švarių, 
gerame stovyje rūbų. BALFas 
dabar ypatingą dėmesį skiria 
šalpai Lietuvoje ir nuolatos 
siunčia rūbų, maisto ir vaistų 
siuntinius. Rūbai priimami 
Centro įstaigoje, 2668 W. 69th 
St., Chicago, IL, tel. 312- 
7787682. nuo pirmadienio ild 
penktadienio 84 v.v.

(sk)

LIETUVIO MOKSLININKO 
PREMIJA

Newcastle (Australija) uni
versiteto psichologijos departa
mentas įsteigė dr. Algirdo Ivin
skio vardo premiją (The Ivinskis 
Memorial Prize), kuri pra
ėjusiais metais buvo įteikta 
dviem, tyrimų srityje pasižy
mėjusiems studentams: Daniel- 
le Campbell ir Paul Griffs. Ta 
proga psichologijos depar
tamento vadovas prof. John 
Keats pabrėžė dr. A. Ivinskio 
nuopelnus psichologijoje. Tai 
buvo gabus ir darbštus moksli
ninkas, kurio reikšmingus dar
bus nutraukė ankstyva mirtis.

Algirdas Ivinskis gimė 1931 
m. Kaune. Karo metu su tėvais 
pasitraukė į Vokietiją, o vėliau 
emigravo į Australiją. Baigęs 
Queensland universitetą 1961 
m., dirbęs kaip psichologas vals
tybinėse įstaigose, nuo 1965 m. 
dėstė psichologiją ir vadovavo 
tyrimams Newcastle universi
tete, ten įsigydamas ir doktora
tą. Mirė 1983 m. balandžio 23 d., 
palikdamas žmoną Jūratę, 
dukras — Vidą ir Mariną.

Tai vienintelis lietuvis 
mokslininkas Australijoje, 
kurio pagerbimui įkurta aka
deminė premija. („Mūsų pasto
gė”, 1994.12.12).

MOKYKLOS
PASIRODYMAS

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus lit. mokykla, veikianti Ha
miltone, Ont. Kanadoje, gruo
džio 18 d. Hamiltono Jaunimo 
centre vaidino lemontiškės 
Rasos Poskočimienės veika- 
liuką „Silkių sonata”. Vaidi
nimą stebėjo mokiniai, jų 
tėveliai, artimieji ir ,,Šir- 
vintos-Nemuno” tunto skautai. 
Po vaidinimo skautai ir skautės 
vadovavo Kūčių susikaupimui, 
o vėliau visa Hamiltono lietu
viškoji šeima valgė bendrą 
vakariene, giedojo kalėdines 
giesmes, vaikus apdovanojo 
Kalėdų senis.

PARAPIJOS
SUSIRINKIMAS
MONTREALYJE

Aušros Vartų lietuvių parapi
jos metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. Dalyvavo daug 
parapijiečių ir klebonas kun. 
Juozas Aranauskas, kuris susi
rinkimą pradėjo malda. Parapi
ja laikosi gerai, klebonas džiau
giasi, turėdamas gerą pagalbi
ninką, kun. Kazimierą Ambra
są. Senasis parapijos komitetas 
pasiliko dar vienus metus savo 
pareigose. Jį sudaro: A. Jonelis, 
E. Krasowski, V. Gyvis, B. 
Niedvaras, E. Dainius ir Romas 
Otto.

NAUJA VALDYBA

Colorado LB apylinkė išsi
rinko naują valdybą. Naujai iš- 

' rinktieji yra: Arvidas Jarašius, 
Juozas Kalėda," Petras Kazlas, 
Algis Liepas ir Aleksas Špokas. 
Kol kas valdyba dar nepasi-
skirsčiusi pareigomis.
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