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Nužudytas Rusijos TV 
žurnalistas

Vilnius, kovo 3 d. (LA-AGEP) 
— Vienas žymiausių Rusijos te
levizijos žurnalistų Vladislav 
Listjev trečiadienį buvo nušau
tas prie savo buto durų apie 9 
vai. vakaro Maskvos laiku. 
Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
39-metis Vladislav Listjev ne- 

, seniai buvo paskirtas vadovauti 
Ostankino televizijos pagrindu 

• kuriamai Rusijos visuomeninei 
televizijai. Jis išgarsėjo pir
maisiais „glasnost” metais, kai 
drauge su kolegomis sukūrė lai
dą „Vzgliad”. Joje režisierius 
Mark Zacharov pirmą kartą vie
šai pareikalavo uždaryti Lenino 
mauzoliejų, o kūną palaidoti.

Laiptinėje tarp antro ir trečio 
aukšto dar gyvą žurnalistą Vla
dislav Listjev trečiadienio 
vakarą rado jo žmona ir gimi
naitė. Pusę devynių vakaro žur
nalistas skambino namo iš 
automobilio, sakė važiuojąs 
namo. Žmona ir giminaitė, 
sunerimusios kad jis negrįžta, 
įšėjo į laiptinę ir rado mirtinai 
sužeistą. Greitajai pagalbai at
vykus 9:15 v.v., Listjev jau buvo 
negyvas. Kūne rastos dvi kulkų 
žaizdos, viena galvoje, kita šir
dyje. Kitoje laiptinėje gyvenanti 
kaimynė teigė mačiusi kaip du 
jaunuoliai išbėgo iš tos laip
tinės, kurioje įvyko nužudymas. 
Žudikai nepaėmė 1,500 JAV do
lerių ir beveik milijono rublių. 
Nuomonės dėl žurnalisto nužu
dymo priežasčių skiriasi, nors 
visi sutaria, kad tai užsakyta 
žmogžudystė.

Ostankino televizijos kompa
nijos vadovo Aleksandr Jakov- 
lev nuomone, tai mafijos darbas. 
„Ostankino televizijos akcijų 
išleidimas smarkiai pakenkė 
kažkieno ekonominiams inte
resams”, sakė Jakovlev. Pasak 
jo, sukūrus Visuomeninę Rusi
jos televiziją (VRTV) ir prie 
Ostankino televizijos įsteigus 
reklaminę kompaniją „Holding 
centras”, centrinės Ostankino 
televizijos kasos pąjamos už rek
lamą padidėjo nuo 5 bilijonų 
rublių iki 35 bilijonų per 
mėnesį. Vadinasi, iki tol kaž
kokie vertelgos tą skirtumą 
dėdavosi į savo kišenę, padarė 
išvadą Jakovlevas. Jis taip pat 
sakė, kad VRTV direktorių 
tarybai nusprendus atsisakyti 
reklamos pirmuoju Ostankino 
televizijos kanalu, jam pačiam 
kažkas ėmė grasinti telefonu.

Rusijos valstybinio spaudos 
komiteto pirmininkas Gryzu- 
nov, kurį užtaria prezidentas 
Boris Jelcin, o premjeras Viktor 
Černomyrdin stengiasi atleisti 
iš pareigų, sakė, kad Listjevo 
nužudymas yra „politinis įvykis, 
kuriuo suinteresuotos valdžios 
siekiančios jėgos”. Darbo mi
nistro Melikiano nuomone, 
žmogžudystės priežastis susijusi 
su finansiniais televizijos rei
kalais.

Valstybės Dūmos informacijos 
pakomitečio pirmininkas Ignat- 
jev, turėjęs tapti V. Listjevo 
pavaduotoju informacijos ir 
programų politikos reikalams, 
nužudymą sulygino su JAV pre
zidento John Kennedy nužudy
mu. Jis sakė, kad pagal naują 
tvarką turi būti pakeistas prog
ramų tinklas. Privatizuojant 
49% įstatinio kompanijos kapi
talo (51% pagal lapkričio mėn. 
išleistą prezidento įsaką lieka 
valstybei), pirmenybė turėjo 
tekti pirkėjams, galintiems 
pasiūlyti programas, turinčias 
aukštą žiūrovų įvertinimą. Tele

vizijos reklamos rinka Rusijoje 
smarkiai monopolizuota. Ostan
kino televizijos reklamos laiką 
kontroliuoja Lisovskio firmos 
„Lis” ir „Premier”, Rusijos 
televizįjos reklamos laiką kont
roliuoja firma „Video Interna
tional”. B

Buvusio informacijos ministro 
Michailo Poltoranino nuomone, 
„viena bankų grupė norėjo 
stumtelėti į šoną seniau tele
vizijoje įsitvirtinusią mafiją ir 
Listjevas atsidūrė tarp dviejų 
ugnių. Jis trukdė jiems kaip 

‘ vadovas, o ne kaip žurnalistas”.
Rusijos valstybinės televizijos 

generalinis direktorius Anatolij 
Lysenko įsitikinęs, jog Listjevo 
žudikų , jau nebėra tarp gyvų
jų”. Jo teigimu, žurnalistas žuvo 
dėl šalyje išplitusios neregėtos 
savivalės, „kur politika susi
maišo su pinigais, o pinigai — su 
ambicijomis”. Generalinis di
rektorius įsitikinęs, jog „Vi
siškai beviltiška” tikėtis, kad 
nužudymas bus išaiškintas.

Protesto pareiškimų dėl smur
tinės kolegos mirties padarė 
labai daug Rusijos ir užsienio 
šalių visuomeninių ir profesinių 
organizacijų bei politinių vei
kėjų.

Britanijoje viešintis Rusijos 
premjeras Viktor Černomyrdin 
pareiškė, kad jį pribloškė vieno 
žymiausių rusų televizijos žur
nalistų nužudymas. Jis užtik
rino, jog Rusijos vyriausybė pa
darys viską, kad žudikai būtų 
rasti ir nubausti. „Rusijos žur
nalistai turi žinoti, kd vyriau
sybė netausodama jėgų gins jų 
gyvybes ir saviraiškos teises”, 
sakė premjeras.

Rusijos vyriausybė subūrė 
specialią komisiją žurnalisto 
nužudymui ištirti. Jos vadovu 
paskirtas vidaus reikalų mi
nistras Viktor Jerin. Kaip infor
mavo Federacinės kontržval
gybos tarnyba, „iš labiausiai 
patyrusių ir profesionaliausių 
kovos su terorizmu darbuotojų 
sudaryta operatyvinė grupė, 
kuri glaudžiai dirbs kartu su 
prokuratūra, Vidaus reikalų 
ministerija ir Maskvos vyriau
siąja vidaus reikalų valdyba”.

Prezidentas Boris Jelcin pa
reiškė esąs sukrėstas dėl žurna
listo Vladislav Listjev mirties 
ir pažadėjo padaryti viską, kad 
jo žudikai būtų patraukti atsa
komybėn. „Piktinuosi kartu su 
visuomene ir žurnalistais dėl 
šios niekšiškos ir bailios žmog
žudystės”, pareiškė prezidentas. 
Kalbėdamas apie Vladislav List
jev televizijos programą, prezi
dentas sakė: „Jis ateidavo į 
mūsų namus su šypsena ir pro
tingu žvilgsniu. Jis bandė 
atnešti mums taiką ir laimę”.

Prezidentas Jelcinas ketvir
tadienį iš pareigų atleido Mask
vos milicijos vadovą ir pro
kurorą, paragino sustiprinti 
kovą su organizuotu nusikalsta
mumu. „Tai dar viena pamoka 
mums”, prezidentas sakė nužu
dyto žurnalisto kolegoms, kai 
apsilankė Ostankino televizi
joje. „Kadangi bijojome, kad 
mus apkaltins Rusiją paver
čiant policine valstybe, tai bijo
jome sustiprinti kovą su ban
ditais”, sakė Jelcinas. Jis 
kaltino Maskvos valdžią dėl 
mieste išplitusio organizuoto 
nusikalstamumo. „Lėlikių gal
vą prieš žmogų, kuris pakan
kamai padarė kovoje su bandi
tizmu, korupcija, kyšininkavi
mu ir nusikalstamumu”, aiškiai 
prislėgtas kalbėjo Jelcinas.

Maskvoje prie Ostankino televizijos centro maskviečiai rinkosi prie Vladislav Listjevo portreto, 
pritrenkti šio populiariausios Rusuos televizijas asmenybės nužudymo. Ostankino televizija kovo 
2 d. nerodė jokių programų, tik juodai irėmuotą nužudyto žurnalisto atvaizdą.

Rusai paėmė Grozną, čečėnai 
pabėgo į kalnus

Vilnius, vasario 23 d. (LA) — 
Rusuos kariuomenė vasario 21 
d. faktiškai atkirto paskutinius 
kelius Dž. Dudąjevo formuo
tėms į Grozną, pranešė, Rusijos 
žinių agentūra Itar-Tass.

Kaip rašo Juozas Glinskis 
„Lietuvos aide”, atkirsta ir 
strateginio plento Rostov-Baku 
atkarpa. Vasario 22 d. vyko at
kaklūs mūšiai pietiniuose ir 
šiauriniuose priemiesčiuose. 
Čečėnai bandė prasiveržti į 
miestą, tačiau jų puolimus su
laikė intensyvi artilerijos ugnis, 
kuri truko visą naktį. Reuter 

, žinių agentūra pranešė apie pa- 
1 daugėjusius tolimųjų bombone
šių antskrydžius. Sunkiosiomis 
bombomis bombarduotos gyven
vietės, esančios 10-15 km į 
pietus nuo Grozno.

Nazran mieste (Ingušijoje) va
sario 22 d. prasidėjo Rusijos 
kareivių motinų suvažiavimas, 
praneša įvairios agentūros. 
Taikos ešelonu atvykusios 
motinos surengė protesto de
monstraciją. Centrine gatve

Lietuvos užuojautos
dėl L. Listjev žūties
Vilnius, kovo 2 d. (AGEP) — 

Premjeras Adolfas Šleževičius 
pareiškė gilią užuojautą 
nužudytojo Rusijos televizijos 
žurnalisto Vladislav Listjev 
artimiesiems bei jo kolegoms 
„Ostankino” televizijoje.

Ketvirtadienį išsiųstoje 
telegramoje Vladislav Listjev 
apibūdinamas kaip Lietuvoje 
žinomas kovotojas už žodžio 
laisvę, kurio nužudymas lygina
mas su pasikėsinimu prieš pačią 
demokratiją.

„Demokratiją puoselėjančios 
Lietuvos žmonės visada at
simins gabų, dorą ir principingą 
kaimyninės šalies TV žurnalis
tą Vladislav Listjev”, sakoma 
Lietuvos premjero telegramoje.

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga 
užuojautą nužudytojo V. Listjev 
artimiesiems perdavė per Rusi
jos žurnalistų sąjungą. Šioje 
telegramoje spėjama, kad kul
ka, paleista į Rusijos televizijos 
žurnalistą, panaši į tą, kuri nu
kovė Lietuvos laikraščio ,.Res
publika” žurnalistą Vitą Lingį.

„Žurnalistų solidarumas ne
turi sienų”, rašoma telegramo
je. Pavojus demokratijai Rusijo
je — tai pavojus ir mūsų Lietu
vai*, rašo Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga.

praėjo kelių šimtų motinų kolo
na su plakatais „Šalin karą”, 
„Gračiovas nusikaltėlis”.

Priimtas kreipimasis į pasau
lio valstybių pasiuntinybes. 
„Mes netekome vaikų, tėvų, 
brolių. Rusijos Federacijos 
vadovai nenori ir negali mums 
padėti”, sakoma kreipimesi. Jie 
kaltinami dėl sukelto karo, rei
kalaujama išslaptinti sužeistųjų 
ir žuvusiųjų ssrašus, nutraukti 
karo veiksmus ir grąžinti ar
timuosius. Korespondentai Ba
ko, kad rusų karinėms pajėgoms 
gali tekti atidaryti antrą frontą 
— prieš karių motinas.

Rusijos žmogaus teisių įgalio
tinis Sergej Kovaliov tikisi, kad 
jam pavyks pralaužti Vidaus 
reikalų ministerijos dalinių 
blokadą ir atvykti į Čečėniją, 
pranešė PAP-Elta. Kelionė pra
sidėjo vasario 23 d., kai sukanka 
čečėnų ir ingušų stalininio 
deportavimo 51-osios metinės. 
Kovaliov ketina aplankyti į ne
laisvę paimtų čečėnų lagerius ir 
tirti žmogaus teisių pažeidimus 
Čečėnijoje.

Maskva pagaliau sutiko įsi
leisti Europos saugumo ir bend
radarbiavimo organizacijos 
delegaciją, kuri artimiausiu 
laiku turėtų atvykti į Čečėniją 
tirti žmogaus teisių pažeidimų 
ir aiškintis išankstinių rinkimų 
pravedimo galimybių. Vasario 
19 d. Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos tarpparlamentinių ryšių 
su Čečėnija koordinacinės tary
bos pirmininkas Algirdas End
riukaitis išsiuntė šiai tarptau
tinei organizacijai laišką, 
perspėjantį dėl galimo rinkimų 
suvaidinimo ir marionetinės 
valdžios įkūrimo Čečėnijoje.

Didelį pasikalbėjimą su Če
čėnijos prezidentu Džochar Du
dąjev išspausdino Estijos laik
raštis ,.Poetimees”. „Estų tauta 
neturėtų prarasti budrumo”, pa
vadintas šis pasikalbėjimas.

Čečėnijos vadovas palygino 
Izraelio tautos, Čečėnijos ir Bal
tijos šalių tautų likimus: „Kaip 
ir Izraelio tauta, Baltijos ir 
Čečėnijos tautos buvo ištremtos 
iš savo tėvynės. Mes žinome, 
kaip sunku vėl įžiebti gimtąjį 
židinį, atkurti valstybingumą ir 
sukurti deramą žmonių gyveni
mą. Mes gerai suprantame, ką 
reiškia mažytei Estijai žengti į 
Čečėnijos nepriklausomybės pri
pažinimą. Juo labiau, kad Rusi
ja turi savo pretenzijų Estijai”, 
sakė Dudąjev. „Ir prieš Baltijos 
šalis Maskva rezga imperinius

Po vizito Izraelyje —
palengvėjimas

Vilnius, kovo 3 d. (Elta) — 
„KaipRespublikos prezidentas 
ir jos pilietis aš jaučiu didelį 
palengvėjimą, pasakęs Jeruza
lėje atgailos žodžius dėl žydų 
tautos genocido”, pareiškė 
Algirdas Brazauskas žurna
listams lėktuve, grįždamas iš 
oficialaus trijų dienų vizito 
Izraelyje. „Tai buvo žodžiai ir 
tos lietuvių dalies, kuri mano 
taip, kaip ir aš. Kurie mano 
kitaip — tai jų reikalas”, pasakė

I jis.
A. Brazausko nuomone, kurią 

patvirtino ir Izraelio vadovai, 
vizitas prisidės prie to, kad 
gerokai išsiplėstų Lietuvos ir 
Izraelio bendradarbiavimas 
įvairiose ekonomikos, kultūros 
bei dvasinio gyvenimo srityse. 
„Tikiu, kad pagerės Lietuvos 
ekonominiai santykiai ir su ki
tomis valstybėmis, tomis, kurių 
vidaus politiniame, ir ypač eko
nominiame, gyvenime didelės 
įtakos turi vietinės žydų bend
ruomenės”, pabrėžė preziden
tas.

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad prie Lietuvos ir Izraelio 
santykių gerinimo pasiryžę ak
tyviai prisidėti ir Izraelyje 
gyvenantys išeiviai iš Lietuvos.

Lietuva ir Izraelis
pasirodė dvi sutartis

Vilnius, kovo 2 d. (Elta) — 
Trečiadienį Jeruzalėje Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys ir Izraelio užsienio 
reikalų ministras Šimon Pėrės 
pasirašė tarptautinę sutartį dėl 
dalinio vizų režimo pakeitimo. 
Joje numatyta, kad su diploma
tiniais ir tarnybiniais pasais 
vykstantiems piliečiams nerei
kės vizų. Lietuvos ir Izraelio 
sveikatos apsaugos ministrai 
Antanas Vinkus ir Haim Ra- 
mon pasirašė tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo sutartį svei
katos apsaugos srityje.

• Lietuvos Darbo biržos 
duomenimis, kovo 1 d. užregis
truota 100,800 darbo ieškančių, 
nedirbančių piliečių. Lyginant 
su vasario 1 d., nedirbančiųjų 

! skaičius padidėjo 10,800.

Į planus. Tai akivaizdžiai matyti 
iš spaudimo, kurį Maskva daro 
Narvos regionui”. Čečėnijos 
vadovas Džochar Dudajev pra
nešė, kad jo šeima šiuo metu yra 
kalnuose. Jo vaikai ir 23 metų 
amžiaus Avluras, apie kurio 
mirtį agentūros pranešė sausio 
mėnesi, gyvi.

Pelenų dieną 
prezidentas atsiprašė 

žydų tautos
Jeruzalė, kovo 1 d. (LA- 

AGEP) — Antroji Lietuvos dele
gacijos Izraelyje diena prasidėjo 
šventų vietų lankymu. Kaip iš 
Jeruzalės rašo Lina Pečeliū
nienė „Lietuvos aide”, pre
zidentas pasilenkęs lindo į nišą 
Šventojo Kapo bažnyčioje ir pa
lietė šventąją uolą. Prezidentas 
apžiūrėjo švenčiausiąją pasaulio 
vietą, kurią Dievas pasirinko 
savo gyvenimui.

Čia ir pati seniausia musul
monų mečetė — Mahometo susi 
tikimo su Alachu vieta, čia ir 
kalva, nuo kurios prisikėlęs 
Jėzus Kristus pakilo į dangų. 
Čia stovėjo ir žydų šventykla, 
kurią sugriovė romėnai. Likusi 
jos vakarinė siena, taip pat 
vadinama ir Raudų siena, ir 
dabar švenčiausia žydamas. 
Moterys prie tos sienos mel
džiasi dešinėje, vyrai kairėje 
pusėje, todėl negalėjau matyti 
raštelio, kurį prezidentas įkišo 
į sieną. Vėliau žurnalistams jis 
sakė, kad nors jis yra paslaptis, 
tačiau prašęs Dievo taikos tarp 
lietuvių ir žydų.

Anglų kalba leidžiamas laik 
raštis „The Jerusalem Post” va
sario 28 d. pirmajame puslapy 
je įdėjo didžiulę nuotrauką, 
kurioje prezidentas Brazauskas 
bučiuoja per holokaustą išlikusį 
gyvą žydą Jokūbą. Parodyti su
niokoti žydų antkapiai Lietu
voje ir primenama, kad Bra 
zauskas Paneriuose minėjimo 
metu atsiprašymo žodžių neiš
tarė.

Visos kalbos kovo 1 d. Izraelio 
parlamente Knesete priėmus 
prezidentą Brazauską buvo apie 
holokaustą. Kalbėjo Kneseto 
vadovas Shevach Weiss, jo pa
vaduotojas D. Shilanski, mi
nistras pirmininkas Yitzchak 
Rabin. Šis pasakė, kad kiek
viena tauta, dalyvavusi holo
kauste, tarp jų ir Lietuva, turi 
padaryti sąžinės sąskaitą ir 
išpirkti praeitį: „Mes ginsime 
kiekvieną žydą, kur jis bebūtų. 
Tikiu, kad jūs surasite žmogžu
džius”. Shevach Weiss sakė, kad 
holokaustas buvo žydams pamo
ka, bet jie netapo žmogžudžiais.

Ilgiausią kalbą pasakė Lietu
voje gyvenęs ir tik per stebuklą 
likęs gyvas D. Shilanski. Jis pa
minėjo, kad Lietuvoje buvo 
250,000 žydų, ir 94% jų žuvo 
nacių laikais. .Pasakojo, kaip

Wiesenthal centras 
netiki Brazausko

pažadu
Jeruzalė, kovo 1 d. (UPI) — 

Komentuodamas Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko 
atsiprašymo žodžius Izraelio 
parlamente Knesete, Simon 
Wiesenthal centro Jeruzalėje 
direktorius Efraim Zuroff 
pareiškė, kad atsiprašymas jo 
neįtikino. „Atvirai kalbant, jau 
kurį laiką girdime gražias de
klaracijas. Aš tebelaukiu, pir
mojo Lietuvos prezidento, kuris 
atsistojęs pasakytų, kad tūks
tančiai lietuvių dalyvavo (žydų 
žudynėse). Jo atsiprašymas ne
buvo pakankamai specifiškas.

Kaip rašo UPI žinių agentūros 
korespondentė Georgina Grif 
fin, apskaičiuojama, kad 
maždaug 220,000 Lietuvos žydų 
buvo nužudyti holokausto metu. 
Wiesenthal centras teigia, kad 
6,000 lietuvių karo nusikaltėlių 
buvo išteisinti pagal 1991 m. 

| valstybinę reabilitaciją ir gavo 
pensijas pagal 1990 m. išleistą
reabilitacijos įstatymą.

Šiauliuose jį ir 200 žydų varė į 
mirtį lietuviai, „nebuvo vokie
čių šalia”. Shilanski teigė, kad 
Landsbergio valdymo metu bu
vo reabilituoti visi sovietų 
režimo nuteistieji, tarp jų ir 
žydų žudikai. Dabar, atseit, 
jiems atlyginta — gavo 18 mėne
sinių atlyginimų dydžio pinigi
nes sumas ir atstatyta nuosavy 
bė į turtą, net tą, kurį jie buvo 
atėmę iš žydų. „Prezidentas 
Brazauskas savo dekretu nuro 
dė patikrinti visas bylas, tačiau 
ar įsakymas bus įvykdytas? Ar 
žmonės tam pasiruošę?”

Paskutinis Kneseto posėdy 
kalbėjo Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis nupa 
šakojo Lietuvos žydų gyvenimo 
istoriją ir pasakė: „Per visą tar 
pukario nepriklausomybės 
laikotarpį tarp lietuvių ir žydų 
nebuvo ženklesnių konfliktų” 
Brazauskas klausė, ir kur tas 
konfliktas kilo 1940-1941 me
tais, bet, matyt, pats nedrįso at 
sakyti. Paaiškino, kad lietuvių 
„tamsusis gaivalas ėmė nuož
miai niokoti žydų tautą”. Pre
zidentas nesutinka, kad „kokia 
nors tauta būtų kolektyviai kai 
tinama, tačiau yra tautos mora 
lė ir asmeninė pareiga...”

Brazauskas prašė atleidimo 
už tuos lietuvius, kurie žudė, 
kurie trėmė, plėšė. Prezidentas 
pasiryžęs atkurti tiesą ir mano, 
kad toks procesas jau prasidėjo, 
„tiriant reabilitacijos atvejus 
įtariamiems”. Lietuvių kan 
čioms okupacijoje prezidentas 
neskyrė daug dėmesio, pasakė 
tik, kad teko patirti kalėjimų, 
tremtinių dalią. „Tačiau tik vie
nintelė žydų tauta, kaip tauta, 
tapo auka”, pasakė Brazauskas. 
Dar viena aktuali tema — tur 
to grąžinimas žydams. Preziden
tas aiškino, kad pastatai jau 
grąžinti religinėms žydų bend 
ruomenėms, kitiems pretenden 
tams turtas grąžinamas pagal 
įstatymus ir gerą valią.

Izraelio ministras Yitzchak 
Rabin antradienio vakaro susi 
tikime kėlė du klausimus Lie
tuvai: kad nebūtų reabilituo
jami nusikaltėliai ir būtų 
pakirstos antisemitizmo šaknys 
Lietuvoje. Tai lyg sąlyga — tuo 
met Izraelis vystytų įvairia
pusius santykius su Lietuva.

Po vizito į Knesetą preziden 
tas dalyvavo Izraelio užsienio 
santykių tarybos surengtuose 
pietuose. Po pietų Algirdas 
Brazauskas Betliejuje aplankė 
Kristaus gimimo bažnyčią, savo 
viešbutyje surengė spaudos kon 
ferenciją ir išvyko į Tel Aviv 
susitikti su žydų verslininkais. 
Prezidentas antradienį surengė 
priėmimą. Pasivaikščiojęs po 
Jafos senamiestį, Brazauskai 
prieš vidurnaktį grįžo į Jeru 
žalę.

KALENDORIUS

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, iš
pažinėjas, Lietuvos globėjas 
(1458-1484); Alicija, Vaclovą, 
Ginutis, Daina.

Kovo 5 d.: Pirmas Gavėnios 
sekmadienis. Liucijus, Adrijo 
nas, Virgilijus, Vydotas, Giedrė. 
1929 m. mirė Šaulių Sąjungos 
steigėjas Vladas Putvys (Put
vinskis).

Kovo 6 <L: Gerasimas, Kolete, 
Rožė, Raminta, Norvilas.

Kovo 7 d,: Šv. Perpetua ir 
Felicita; Rimtautas, Vaidilutė. 
1905 m. gimė dainininkė Anta
nina Dambrauskaitė.

4» * »

1



DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. kovo mėn. 4 d.

/Š ATEITININKŲ
GYVENIMO

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

ČIKAGOS STUDENTŲ 
ATEITININKŲ VEIKLOS

APŽVALGA
Čikagos studentų ateitininkų 

draugovė sėkmingus ir darbin
gus veiklos metus pradėjo 1994 
m. rugsėjo mėnesį. Į pirmąjį 
susirinkimą Ateitininkų na
muose, Lemonte, susirinko 
daugiau negu 20 draugovės 
narių Buvo daug pažįstamų 
veidų, bet ypač džiugu matyti 
pirmamečius, besijungiančius į 
studentų gretas.

I pirmąjį susirinkimą pakvies
ta Marija Krauchunienė mums 
papasakojo apie „Vaikų Viltį”. 
Kalbėjusi mums išaiškino „Vai
kų Vilties” tikslus, tos organi
zacijos istoriją ir sėkmingus (ga
lima sakyti nuostabius) jų atlik
tus darbus. Po paskaitos teira- 
vomės, kaip mes galime padėti 
tos organizacijos globojamiems, 
iš Lietuvos į JAV gydytis atvy- 
kusiems vaikams. Nutarėme su 
jais susitikti, juos užimti ir kar
tu padraugauti.

Tame susirinkime išsirinko
me naują valdybą: Krista Sili- 
maitytė ir Marius Polikaitis 
kopirmininkai, Monika Gylytė
— ryšininkė, Ingrida Latožaitė
- iždininkė, Rasa Stasiulytė ir 
Kastytis Šoliūnas — sekretoriai.

Po rinkimų pasikalbėjome 
apie įspūdžius iš Ateitininkų 
kongreso ir prieškongresinės 
stovyklos. Daug kam buvo 
smagu prisiminti praėjusią 
vasarą, naujus draugystės 
ryšius užmegztus per Atlantą. 
Daug kas davė pasiūlymus ir 
mintis kaip paįvairinti mūsų 
veiklą. Susirinkimą baigėme 
malda ir giesme „Parveski, 
Viešpatie”.

Spalio mėn. gale kartu su 
moksleiviais susirinkome „Sek-

GAVĖNIOS
SUSITELKIMAS

Metinės rekolekcijos — susi
telkimas Ateitininkų namuose 
vyks Š.m. kovo 25 d. Visi 
ateitininkai ir neateitininkai 
prašomi iš anksto pažymėti šią 
datą savo kalendoriuje. Reko
lekcijų vedėjas kun. A. Gudai
tis,SJ, iš Bostono.

Nuo Gavėnios pradžios iki 
Sekminių visi tikintieji turi 
išpildyti Bažnyčios įsakymą: 
„Eik išpažinties (susitaikymo 
sakramento) bent vieną kartą 
metuose ir apie Velykas priimk 
Švenčiausiąjį Sakramentą”.

Krikščionio gyvenimo esmė 
minima vadinamoje Velykinėje 
Paslaptyje. Tai Dievo Sūnaus 
Jėzaus gyvenimo, mirties ir 
prisikėlimo nuopelnų suteiki
mas žmonėms. Šios tiesos, ku- 
i os yra taip gilios ir turtingos, 
kad mes visą gyvenimą galime 
apie tai mąstyti, o tai geriausia 
proga rekolekcijų metu.

Gavėnia — pasiruošimas Ve
lykoms Ruošiamės labiau susi
jungti su Jėzumi Kristumi, už 
mus kentėjusiu, garbingai 
prisikėlusiu ir mus tikrai 
išvadavusiu Dievo Sūnumi. At
sisakymas pramogų, gausesnės 
išmaldos vargšams, daugiau 
geros skaitybos ir maldų. 
Vienas iš labiausiai rekomen
duotinų dalykų yra rekolekcijos 
(susikaupimas) tai ramus ir 
pasveriantis žvilgsnis į didžiąją 
Dievo dovaną — gyvenimą, už 
kurį mes duosime apyskaitą 
pačiam Kristui.

Sės. Margarita

lyčioje”. Visi.nuėjome aplankyti 
„Vaikų Vilties” globojamus 
vaikus ir pamokėme juos 
pjaustinėti moliūgus tradi
cinei amerikiečių „Hallo- 
ween” dienai. Vaikams buvo 
labai įdomu susipažinti su šia 
amerikietiška tradicija, o mums 
buvo smagu su jais pabendrauti. 
Šia proga norime padėkoti po
nams Umbrasams už paaukotus 
moliūgus. Jų auka mums vi
siems paliko ryškius ir malo
nius prisiminimus.

Savaitei po „moliūgų sueigos” 
praėjus, arti penkiolika narių 
keliavo į SAS CV Dainavoje 
ruoštas rekolekcijas, kurių pro
grama buvo pavadinta „Kaip 
bažnyčia telpa į mano realybę”. 
Šios rekolekcijos suteikė mums 
progą pagalvoti apie mūsų vaid
menį bažnyčioje ir giliau pa
žvelgti į savo gyvenimą.

Lapkričio mėnuo mums buvo 
labai įdomus. Turėjome progą 
suruošti Kalakutinių šokius. 
Valdyba ilgai dirbo ieškodama 
tinkamo orkestro ir kitų tokiam 
vakarui reikalingų dalykų. Val
dybai daug talkino ir kiti drau
govės nariai bei draūgai iš kitų 
miestų. Šokių vakaro išvakarė
se ilgai dirbome, stengdamiesi 
nuostabiai papuošti salę, kad 
visiems būtų jauku ir linksma 
Jaunimas ilgai šoko grojant 
„reaggae” stiliaus muzikai. 
Visiems buvo malonu. Renginys 
praėjo labai sėkmingai.

Gruodžio mėnesį turėjome 
ruoštis kitam renginiui. Jau 
ketvirti metai studentai atei
tininkai ruošia Ateitininkų Kū
čias Jaunimo centre, Čikagoje.

Daugiau negu 200 asmenų su
sirinko šeimyniškai praleisti 
Kūčias. Ypač dėkojame Onai 
Norvilienei ir visai Norvilų 
šeimai, kad galėjome gardžiai 
pavalgyti tradicinių Kūčių 
valgių. Dėkojame ir Valerijai 
Žadeikienei už registracijos 
vykdymą, o taip pat visoms po
nioms, padėjusioms ruošti 
Kūčias. Ačiū Sofijai Plenienei, 
Irenai Polikaitienei ir Marytei 
Saliklienei. Be jūsų mums dar
bas būtų neįmanomas. Dėkoja
me dr. Arūnui Liulevičiui už 
kalėdaičių padalinimą, kun. 
Kęstučiui Trimakui už aukoji
mą šv. Mišių ir Baltic kepyklai 
už paaukotus skanumynus. Šir
dingas ačiū visiems.

Greit atskubėjo Naujieji 
Metai, o po jų — SAS C V ruošta 
Žiemos Akademija, kurioje da
lyvavo nemažai ir mūsų drau
govės narių. Daug kas tuoj po 
Naujųjų Metų sutikimo vyko į

1994 m. liepos 7 d. svečiuoae pas J Šalkauskienę (dabar jau miniai) Vilniu
je. U de* — Julius Šalkauskas — sūnus, Juljja Šalkauskienė, Kazimieras 
Pabedinskas, Irena Polikaitienė ir dr Vincas Rastenis, Lietuvos Ateitininkų 
federacijos vicepirm. ir LAF Sendraugių s gos pirmininkas.

Partizano Daumanto — Dielininkaičio kuopos Lemonte jaunučiai pokalbyje dr. Ona Daugirdienė, 
viena iš kuopos globėjų. Iš k.: I eil. — Marius Aleksa, Adomas Daugirdas, Julius Kasniūnas, Algis 
Kasniūnas, Vincas Sidrys. II eil. — Rima Kuprytė, Gąja Sidrytė, Maria Domanskytė, Giedrė 
Kazlauskaitė, Vija Sidrytė, Kęstutis Daugirdas, Jonukas Domanskis ir Edvardas Kuprys.

Nuotr. Dainos Čyvienės

KŪČIAS ČIKAGOJE
PRISIMENANT

I Čikagos Studentų ateitinin
kų pernai gruodžio 18 d. Jau
nimo centre ruoštas Kūčias 
gausiai susirinko Čikagos ir 
apylinkių ateitininkai, svečiai 
ir draugai.

Švęsti pradėjome 7 v.v. šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kun. 
Kęstutis, Trimakas, S.J. Po 
Mišių, prisimenant mirusius 
ateitininkus ir dalyvių amži
nybėn išėjusius artimuosius, 
žvakę uždegė dr. Aldona Juoze- 
vičienė ir Kazys Pabedinskas.

Studentų kalėdiškai papuošta 
salė sukėlė šventišką nuotaiką. 
Ant stalų buvo padėtos lėkšte
lės su kalėdaičiais. Dalyviai 
dalinosi jais ir vieni kitiems 
linkėjo linksmų švenčių.

Po skanios Kūčių vakarienės, 
moksleivės Erika Braune ir

Dainavą kelias dienas praleisti 
kartu. Akademijoje turėjo pro
gos pamankštinti ir savo kūnus, 
dalyvaudami slidinėjimo iškylo
je į Mt. Holly, o protus lavinome 
paskaitose ir diskusijose.

Po kelių savaičių vėl keliavo
me Dainavon „Zupersavaitga- 
liui”. Savaitgalis buvo paskirtas 
SAS suvažiavimui ir kitiems 
Centro valdybos reikalams.

Federacijos vadas Juozas Poli
kaitis mums kalbėjo apie Atei 
tininkų kongresą ir mums išaiš
kino Federacijos Tarybos padėtį. 
Taip pat paaiškino balsavimo 
bei narių į Tarybą siūlymo tei
ses, ragino siūlyti studentus į 
Tarybą ir dalyvauti Tarybos rin
kimuose.

Savaitgalio metu išrinkome 
naują SAS CV, kurią kol kas 
sudaro du studentai — mūsų 
draugovės narė Laura Lapšytė 
ir Liudas Landsbergis iš Wa- 
shington, D.C.

Čikagos studentai ateitinin
kai veiklos metus žada baigti 
taip stipriai, kaip juo pradėjome. 
Planuojamas vasario mėn. susi
rinkimas. Kartu su SAS CV su
ruošime „Pavasario įvykį” ir 
jau planuojame Šeimos šventę 
bei kandidatų įžodį. Tikimės 
ateityje sulaukti naujų narių ir 
kartu susitikti su studentais iš 
kitų vietovių.

Kastytis Šoliūnas

Lidija Dutton pravedė kelis 
tradicinius papročius. Dr. 
Audriui Polikaičiui ir mokslei
viams bei jaunučiams vadovau
jant, visi džiaugsmingai giedojo 
kalėdines giesmes. Šis šventiš
kas pobūvis visus suartino ir 
buvo malonus įvadas bei pasi
ruošimas Kalėdoms.

Studentai ateitininkai džiau
gėsi jų pastangomis gražiai 
pavykusiu renginiu. Aišku, jie 
labai dėkingi visiems jiems 
padėjusiems, ypač Onai Norvi
lienei skaniai paruošusiai tra
dicinius Kūčių valgius, o taip 
pat jai talkinusioms Jūratei 
Norvilienei, Sofijai Plenienei, 
Irenai Polikaitienei ir Marytei 
Saliklienei. Ačiū Valerijai Ža
deikienei, atlikusiai dalyvių 
registraciją, dr. Liulevičiui 
profesorišku kantrumu sukar
piusiam daugybę kalėdaičių, 
kun. Kęstučiui Trimakui, auko
jusiam šv. Mišias ir mūsų min
tis kėlusiam į Viešpatį. Ačiū dr. 
Audriui Polikaičiui, Erikai 
Braune, Lidijąi Dutton ir vi
siems kitiems talkininkams, o 
taip pat visiems dalyvavusiems. 
Ši šventė visiems leido pajusti, 
kad esame viena didelė ateiti- 
ninkiška šeima.

Kristina Šilimaitytė

DAIL. R. VIESULO 
PARODA

Los Angeles ateitininkai š.m. , 
kovo 12 d. Šv. Kazimiero parapi
jos viršutinėje salėje rengia dail. 
Romo Viesulo kūrinių parodą. 
Bus rodomi dailininko anksty
vesnieji ir vėlyvesnieji darbai 
— atranka iš Viesulų šeimos 
rinkinio. Paroda bus atidaryta 
12:30 v. p.p. Menininką ir jo 
darbus aptars iš Philadelphijos 
atvykusi jo našlė Jūra Viesulie- 
nė. Visi kviečiami atsilankyti.

Los Angeles 
ateitininkai

IŠ SENDRAUGIŲ
VEIKLOS TORONTE
Toronto ateitininkų sendrau

gių susirinkimas įvyko š.m. 
vasario 4 d. Būrelis sendraugių 
7:30 v.v. susirinko jaukiame 
„Tėvo Bernardino” mėlynąjame 
kambaryje Prisikėlimo parapi
joje. Buvo kviesti ir studentai, 
bet jų dauguma, kaip ir jaunie
ji sendraugiai, dalyvavo tą 
vakarą ten pat didžiojoje salėje 
vykusiose lietuviškose vetuvė- 
se.

Dr. O Gustainienei sukalbėjus 
maldą, buvo aptarti einamieji 
reikalai. Nutarta ir šiais metais 
skelbti vajų ateitininkų stovyk
loms Lietuvoje paremti. Žiūrėjo
me XII Ateitininkų Kongreso 
vaizdajuostę. Pasidalinome 
įspūdžiais. V. Kolyčius, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, papasakojo 
patirtas ten vykstančio dvasinio 
atgimimo prošvaistes. Jis su 
viltimi žvelgia į ateitį nes: 
„Lietuvoje yra daug šviesių 
žiburėlių ir, tvirtai tikiu, kad 
tamsa jų nebeužgoš”. Susirinki
mas buvo užbaigtas malda, kurią 
sukalbėjo Vidas Karvelis,S.J.

O.G.

PATIKSLINIMAS

„Iš Ateitininkų gyvenimo”, 
š.m. vasario 11d. laidoje, Dalios 
Augūnienės aprašyme 1994 m. 
gruodžio 13 d. Palm Beach, Flo
ridoje, vykusio prof. Juozo Bra
zaičio mirties 20 metų sukakties 
minėjimo, du kartus buvo ne
tiksliai paminėtas diplomato 
Vaclovo Sidzikausko vardas, 
vadinant jį Stasiu. Bendradar
bius prašome prieš išsiunčiant 
straipsnius patikrinti duomenų 
tikslumą. Red.

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

7915 W. 171«t 
Tlnley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
8441 S. Pulaski Rd.. CMcago, IL 

Raz. 708-422-7 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St. 
Lamont, IL 60439 
Tai. 315-723-0353

7600 W. Collage Dr. 
Palos Heights, IL 80453 

Tai. 708-381-0010

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rtdgeisnd Ava.
Chicago RMgo, IL 60415 

708-534-5622 
4145 W. S3rd St.

312-735-7700

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 8. Robertą Road 
Hickory Hllla

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATM5NT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI OALLAS PRUNSKIS, MO

Chicago 312-725-4200 
Elgm 700-522-1212 

McHenry 515-344-5000, exl 0505

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-836-8500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Weatehester, IL SOI 93 

TbI. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.. Chicago. IL
TbI. 312-738-8884 

4707 S Gilbert. LaGrange, IL 
Tai. 708-382-4487

Kab. M. 312-888-3188 
Namą 788-381-3773 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8748 Woet 83rd Otreot
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DANTŲ GYDYTOJAS

21470 8. Maln St. 
Mattesaon, IL 80443 ,
Tol. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą
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5540 8. Pulaakl Rd.
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Priima „Medicare Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McEltlgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park 
708 348 8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-887-8383

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)245-0057; arba (708)246-6551 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3808 W. 85 St. Tol. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 y v antrd 12 30-3 vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 vpp 

penki ir šeštd 9 v r -12 vpp

<132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-5989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 791h Avė . Hickory Hills. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brtdgevlew. IL 60455
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOth Avė., Cicero

Kasdien t 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 SeMRer 8»., Blmhuret, IL 80128 

780-841-2888
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais M. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzie, CMcago 80852 
Tel. 312-434-2123

Pirmd. 2 v p p - 7 v.v,. anlr 9 v r. -12. 
ketvd 12-4 v p p , penkld 12-6vv

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava.

(6 blokai į vakarus m)o Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnoals, Ltd.
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60529 
Tai. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundės Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (705) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (705) 595-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Uslo, IL 50532 
Tai. 708-983-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
<132 S. Kadzla

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 778-2880 

Namų 708-448-5845
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6155 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

* AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Campua 
1020 B. Ogdan Ava., tulta 310,

Napervllle IL 80583 
Tai. 708-527-8080 

Valandos pagal susitarimą

i



Rimties valandėlė

SUGRĮŽTAME PRIE 
PAGRINDŲ

Būdami krikščionys, vėl pra
dedame Gavėnią, kurios dis
ciplina siekia padėti mums at
sitolinti nuo tų dalykų, kurie 
mus išblaško, atitolina nuo 
Dievo, ir pakeisti juos užsiėmi
mais, kurie mus artina prie 
Dievo (artimo meilės darbai, 
draugystė su savo šeimos na
riais, privati ir liturginė malda). 
Gavėnios tikslas — padėti 
mums atkurti tą artimą ryšį su 
Dievu, kurį jautėme vaikystėje, 
ar tuomet, kai vyresni būdami 
pergyvenome atsivertimą ar su
grįžimą prie Dievo — kai gyvai 
jautėme kaip Dievas mus myli 
ir veda. Gavėnia padeda vėl iš 
naujo suvokti, kaip būtina 
mums priklausyti Dievui, kad 
per Velykas atnaujinamais 
Krikšto pažadais nuoširdžiai at
naujintume Dievo sandorą su 
mumis.

Šio sekmadienio pirmame 
skaitinyje iš Pakartoto Įstatymo 
knygos (Įst 26:4-10) girdime 
žydų tautos ryšio su Dievu at
naujinimo apeigas, kurių metu 
prisimena savo tikėjimo ir 
gyvenimo pagrindus, be kurių 
pražūtų. Žydų tautai tikėjimo 
pagrindą sudarantis Dievo 
veiksmas buvo jos išvadavimas 
iš Egipto (svetimųjų) priespau- 
dos-nelaisvės ir atvedimas į pa
žadėtąją žemę. Tad Mozė, kuris 
juos Dievo ranka vedė iš Egip
to bet pats niekuomet į ją ne
įžengė (nors prieš mirtį pamatė), 
duoda jiems apeigą išreikšti 
dėkingumą Dievui ir išpažinti 
tikėjimą, kuria jie prisimins, 
kaip ir kodėl jie gyvena toje 
žemėje.

Jų tikėjimo išpažinimas pra
sideda prisiminimu iš kur atėjo 
ir kaip išaugo į tautą: „Mano 
tėvas (t.y., Abraomas) buvo kla
joklis aramėjas”, su maža šeima 
nukeliavęs į Egiptą ir ten išau
gęs į didžiulę gentį. „Egiptiečiai 
pradėjo mus engti... Mes šaukė- 
mės... savo tėvų Dievo. ... Jis 
išgirdo mūsų šauksmą.... Jis iš
vedė mus iš Egipto savo tvirta 
ranka ... Jis atvedė mus į šią ... 
pienu ir medum plūstančią že
mę”. Savo tikėjimo išpažinime 
jie prisimena, kad Dievas, davęs 
sandoros pažadą Abraomui, jį 
ištesėjo, išvadavo juos iš sveti
mųjų priespaudos ir davė sava
rankiško gyvenimo sąlygas. Jie 
prisimena, kad kas jie yra ir ką 
jie turi yra iš Dievo — ne iš sve
timų dievų ir ne iš savų jėgų: Jie 
prisimena, kad jie nebūtų pajė
gę patys iš Egipto išeiti, jei pats

Dievas nebūtų „įvaręs siaubo 
stebuklingais ženklais”. Todėl 
jie pirmiausia Dievui paaukoja 
jiems dovanotosios žemės pir
muosius vaisius.

Evangelijoje (Luko 4:1-3), savo 
misijos pradžioje Jėzus buvo 
gundomas užmiršti, kieno jis 
yra Sūnus, ir kieno valią atėjo 
vykdyti. Šv. Lukas savo aprašy
me pabrėžia, kad kaip tik toji 
Šventoji Dvasia, kuri, jam pas 
Joną Krikštytoją apsikrikštijus 
ir besimeldžiant, ant jo nužengė, 
paskui jį vedžiojo per dykumą 
keturiasdešimt dienų, ir per tą 
laiką Jėzus nieko nevalgė. Šiuo 
metu, savo misijos pradžioje, 
Jėzus giliai suvokė, kad štai per 
jį išsipildys Šventraščio prana
šystės, kad jam pavesta skelbti 
„maloningų Viešpaties metų” 
(Lk 4:19, 21). Jėzus juto savyje 
stebuklingą Dievo Sūnaus ga
lią, ir piktoji dvasia gundė Jėzų 
tučtuojau ją ir panaudoti.

Šv. Luko aprašyme trečioji ir 
didžiausioji pagunda vyksta 
Jeruzalės šventykloje. Aukštai 
virš Kidrono slėnio iškilęs Jeru
zalės šventyklos sienos šelmuo 
būtų buvusi dramatiška vieta 
parodyti visoms, iš tolimų šalių 
atvykusioms maldininkų mi
nioms, kaip angelai Dievo Sūnų 
„nešios ant rankų, kad neužsi
gautų kojos ant akmens”. Tiesa, 
Jėzaus misija iš tikrųjų turėjo 
būti baigta kaip tik Jeruzalėje, 
bet ir Lukas savo aprašyme ne
išleidžia iš akių fakto, kad tik 
nuo kryžiaus Jėzus gali paga
liau tarti: „Atlikta!” (Jn 19:30). 
Tad Jėzus atsižadėjo Šėtono siū
lomos greitos pergalės ir ėjo dar
buotis tarp paprastų žmonių, 
juos gydydamas, mokydamas, 
duodamas jiems maldos, nuo
lankumo ir pasiaukojimo žmo
nių labui pavyzdį.

Ir mums mūsų gabumai suda
ro pagundą nustelbti kitus, juos 
dominuoti savo pranašumu. 
Dažnai save pateisiname, saky
dami, kad tai — jų labui. Užuot 
kantriai, nuolankiai kūrę ryšį 
su kitais, esame gundomi patys 
vieni „susitvarkyti” ar kitus 
„sutvarkyti”. Bet tai ne Jėzaus 
būdas. Jis kantriai bendravo su 
kartais net labai „bukais”, ne
mokytais, bet geros širdies 
mokiniais, priėmė mirtį, kad 
juos ir žmoniją išgelbėtų.

Ir dėl to, kaip rašo šv. Paulius 
Romos tikintiesiems (Rom 
10:8-13), „Dievas jį prikėlė iš 
numirusių””. Anot šv. Pau
liaus, jeigu „lūpomis išpažinsi-

Šv. Kazimieras.
Piešinys Juozo Macėno

AR BANDOMA SIEKTI 
VIENYBĖS?

Kaip pranešama telefaksu iš je, kai kurių parlamentinių par-
Vilniaus š.m. kovo 3 d. (Rasa 
Rastauskienė, Seimo opozicijos 
atstovė spaudai), kovo 2 d. kai 
kurių parlamentinių partijų Į 
atstovai telefonu gavo ministro 
pirmininko A. Šleževičius kvie
timą pokalbiui, kuris turėjo 
įvykti kovo 3 d., penktadienį. Po 
tarpusavio pasitarimo kovo 2 d. 
septynių parlamentinių partijų 
Seime atstovai nusiuntė minist
rui pirmininkui atsakymą ir 
surengė spaudos konferenciją.

Laiške premjerui dėkojama už 
pakvietimą, bet tuo pačiu siū
loma tokius pokalbius rengti 
kitaip ir kitur, jei LDDP yra nu
tarusi „iš tikrųjų siekti na
cionalinės politikos”. Atsakyme 
taip pat pabrėžiama, kad tokius 
susitikimus „galėtų inicijuoti Į 
Lietuvosrprezidentas, pirmiau
sia ir daugiausia atsakingas už 
valstybės užsienio politiką”. Be

tijų atstovai net nebuvo infor
muoti, kokiais klausimais nori 
kalbėtis premjeras, ne visos par
tijos buvo pakviestos.

Laišką premjerui Šleževičiui i 
pasirašė Balys Gajauskas, 
Vytautas Landsbergis, Leonas 
Milčius, Saulius Pečeliūnas, 
Aloyzas Sakalas ir Algirdas 
Saudargas. Kovo 3 d. Seime 
surengtoje spaudos konferen
cijoje minėtųjų septynių parla
mentinių partijų atstovai išpla
tino tokio turinio pareiškimą 
spaudai:

Vilnius, 1995 m. kovo mėn. 3 d.

„Lietuvių tautininkų sąjun
gos, Lietuvos demokratų parti
jos, Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos, Lietuvos 
centro sąjungos,'Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos, Lie
tuvos socialdemokratų partijos, 
Tėvynės sąjungos — Lietuvos 
konservatorių

PRANEŠIMAS SPAUDAI

1995 m. kovo mėn. 2 d. Seime 
atstovaujamų Lietuvos demo
kratinių partijų atstovai kon
sultavosi dėl telefonu gauto 
ministro pirmininko pakvietimo 
pokalbiui apie įvykusias dery
bas Maskvoje ir sutarė dėl bend
ros pozicijos.

Seime atstovaujamos demo
kratinės Lietuvos partijos 
siekia, kad Lietuvos užsienio 
politika, taip pat ir santykiuose 
su Rusija, būtų grindžiama gy
vybiniais Lietuvos interesais. 
Valstybės užsienio politikos

rne” ir „širdimi tikėsime”, kad 
Dievas Jėzų prikėlė iš numiru
sių, ir mes būsime išgelbėti. O 
širdimi tikėti, tai priimti savo 
gyvenimo pagrindu — gyventi 
iki mirties Jėzaus pavyzdžiu: 
kantriai, nuolankiai aukojantis, 
kuriant ryšį su žmonėmis, ku
riuo auga ryšys su Dievu. Nuo
lankiu, kantriu, net mirtį 
priėmusiu žmogumi tapusio 
Jėzaus pavyzdys, kurį jo Tėvas 
prikėlė iš mirties — tai mūsų 
tikėjimo pagrindas, ant kurio 
statome visą savo gyvenimą, 
žinodami, jog tik ten yra mūsų į 
išgelbėjimas.

Aldona Zailskaitė

vadovų konsultacijose su mūsų 
partijų įgaliotais atstovais 
turėtų būti apsvarstytos ir, la
bai pageidautina, suderintos 
Lietuvos valstybės nuostatos. 
Tenka apgailestauti, kad, nepai
sant daugkartinių siūlymų, na-| 
cionalinės politikos formavimo 
svarstymų iki šiol nebuvo.

Apie konkrečius užsienio po
litikos rezultatus partijų ats
tovai Seime turėtų gauti visą 
rašytinę valstybės informaciją, 
nes pokalbiai su valstybės pa
reigūnais jos atstoti negali. 
Mažai teįpareigojantys parei
gūnų pokalbiai ir jų pateikiama 
faktų interpretacija tik padidin
tų vienpartinės politikos gali
mas pavojingas pasekmes, nes 
pasitarnautų priedanga eili
niam įvykusiam faktui ar užsie
nio politikos nesėkmei pateisin
ti.

Mes pakartotinai siūlome Res
publikos prezidentui pradėti 
rengti nuolatines oficialias 
Seime atstovaujamų demokrati
nių Lietuvos partijų konsul
tacijas, dalyvaujant užsienio 
reikalų ministrui. Svarstomi 
nacionalinės politikos klausi
mai ir rengiamos Lietuvos nuo
statos bei pasiūlymai turėtų 
būti pranešti partijoms iš 
anksto, kad jos galėtų dalyvauti 
svarstymuose jau gavusios in
formaciją apie politikos veiks
mus bei ketinimus ir turėdamos 
savo poziciją.

Prieš pirmąją konsultaciją vi
sa ankstesnio laikotarpio oficia
li rašytinė informacija apie 
veiksmus ir įvykius, įskaitant 
derybų eigą, notas, pro memoria 
ir kitus dokumentus, turėtų bū
ti partijoms pateikta ir jų iš
analizuota, prisilaikant būtino 
ir iš anksto sutarto konfidencia
lumo”.

• Kaišiadorių vyskupijos 
sausio 17 d. buvo surengtas va
karas, skirtas žmonių santarvei, 
tolerancijai ir tarpusavio supra
timui. Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis į renginį kvietė Kai
šiadorių įstaigų bei organizacijų 
vadovus. Susitikime taip pat da
lyvavo Apaštalų Sosto nuncijus 
Pietų Korėjai ir Mongolijai arki
vyskupas Jonas Bulaitis, LR 
Sveikatos apsaugos ministras 
A. Vinkus, kiti aukštas pareigas 
einantys svečiai.

Tardamas įžangos žodį, vysku
pas J. Matulaitis priminė Šven
tojo Tėvo apsilankymą Lietuvo
je, citavo jo pasakytąsias mintis 
apie santarvę bei brolybę. Pras
mingas kalbas šia tema pasakė 
ministras A. Vinkus, arkivys
kupas J. Bulaitis, kun. Č. Kava
liauskas, kiti renginio dalyviai. 
Buvo skaitomos eilės, skambėjo 
muzika.

Danutė Bindokienė
V

Sis šventasis mums
savas

Lietuviams taip jau likimo 
nuo amžių lemta: atsidurti sla
vų kaimynystėje, kuri jiems 
buvo ir pavojinga, ir žalinga. 
Galbūt didesnis fizinis pavojus 
grėsė iš savo valstybingumo 
sąvoką įgijusios rusų tautos, 
bet daugiau dvasinės žalos 
padarė lenkai, įdiegę lietuviams 
menkavertiškumo sampratą, 
įtikinę juos visapusišku savo 
pranašumu. Porą šimtmečių 
įstengę atsispirti kryžiuočių jė
ga brukamai krikščionybei, lie
tuviai neturėjo atsparumo prieš 
lenkus, kurie savinosi ir lietu
vių žemes, ir karalius, ir 
pagaliau vienintelį šventąjį — 
Kazimierą. Net ir šiandien te
betvirtinama, kad Kazimieras 
buvo Lenkijos karalaitis, tikras 
lenkas, gimęs, augęs, išmokslin
tas Krokuvoje, tik mirti (1484 
m. kovo 4 d.) jam pasitaikė 
Lietuvoje, bet juk palaidotas 
Vilniuje, lenkų karaliui pri
klausančiame mieste...

Iš tikrųjų šv. Kazimiero gys
lomis netekėjo nei lašo lenkiško 
kraujo. Jo senelis — Jogaila, di 
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Algirdo sūnus. Jo močiutė — 
Sofija Alšėnaitė, tikra lietuvė. 
Tad Kazimiero tėvo (taįp pat 
Kazimiero vardu) tautybė yra 
neginčytina. Motina buvusi 
austrė, ne lenkė.

Lietuva buvo paskutinė Euro
pos valstybė, įsijungusi į krikš
čioniškųjų tautų gretas. 
Dėmesio vertas faktas, kad šv. 
Kazimiero gimimo datą — 1458 
m.,nuo Žemaičių krikšto 1413 
m. skiria vos 45 metai. Per tokį 
trumpą laiką Lietuvoje krikščio
nybė dar nebuvo giliai įleidusi 
šaknų, juo labiau, kad jos tiesos 
buvo skelbiamos daugeliui 
gyventojų nesuprantama lenkų 
kalba. Galbūt kaip tik ir yra šv. 
karalaičio nuopelnas, jog 
lietuviai Kristaus mokslą taip 
giliai priėmė į savo širdis ir 
amžių tėkmėje jokia prievartos 
bei smurto jėga neįstengė jo 
išplėšti.

Kadangi Kazimieras kelerius 
metus praleido Lietuvoje, atsto
vaudamas savo tėvui karaliui 
kaip jo vietininkas, žmonės 
turėjo progų jį pažinti, gerbti ir 
net pamilti už gerą širdį, teisin
gumą, pamaldumą. Anuomet 
turtingasis luomas nepasi
žymėjo dorybėmis, tad kilni 
Kazimiero asmenybė negalėjo 
likti nepastebėta. Jo pavyzdys 
patraukė dar pusiau pagonišką

lietuvių tautą, o pačioje jau 
nystėje ištikusi mirtis ypač pa 
brėžė geruosius būdo bruožus. 
Žmonės pirmieji nusprendė, kad 
karalaitis buvo šventas ir mi
nios plaukė priėjo karsto prašy 
ti Dievo malonių.

Šv. Kazimieras niekuomet 
lietuvių neapvylė ir neapleido. 
Tauta taip pat jo nepamiršo. 
Daug šventųjų žino ir gerbia 
lietuviai, galima sakyti, suteikę 
jiems „pilietybę”, įjungę į savo 
kasdieninį gyvenimą, net į 
tautosaką. Nepaisant to ar 
tumo, jie vis dėlto buvo svetimi, 
niekad kojos į Lietuvą neįkėlę, 
gimę, gyvenę ir mirę tolimuose 
kraštuose, kuriuos retas mūsų 
tautietis turėjo progos aplan
kyti. Šv. Kazimieras — saviškis, 
pažinęs Lietuvą ir jos žmones. 
Jo ir šventi palaikai amžino 
miego glėbyje ilsisi Vilniuje, kur 
kiekvienas lietuvis gali nuvykti 
ir prie jų pasimelsti.

Už vis labiau šventasis pa
traukia žmones savo dorybių 
spindesiu, nenublukusiu per 
penkis šimtus metų. Ypač tai 
svarbu šiandien, kai jaunuo
liams reikia kilnių pavyzdžių,

Į kurie įkvėptų ir suteiktų jėgų 
i siekti aukštesnių gyvenimo 
tikslų. Penkioliktame šimt
metyje, kai gyveno šv. Kazimie
ras, nebuvo nei kiek mažiau pa- 

I gundų, progų pasinerti į 
gyvenimo dumblyną. Karališ
kieji dvarai nepasižymėjo 
dorybių ir pamaldumo per
tekliumi, o garsėjo linksma, 
triukšminga, net palaida kas- 

I dienybe. Juk karaliaus sūnui 
nereikėjo — ir nederėjo — po 
puošniais drabužiais dėvėti 
aštrios ašutinės, pasninkauti, 
kai stalai pilyje nuolat lūžo nuo 
puotų valgių, naktį praleisti 
maldoje. Jis tai darė iš meilės 
Kristui, Jo Motinai Marijai, 
įžvelgdamas daug kilnesnį savo 
gyvenimo tikslą bei prasmę. 
Galime įsivaizduoti, kad 
Kazimierui nebuvo lengva 
nepasiduoti aplinkos vilionėms, 
bet vis dėlto jis jas nugalėjo. Ne 
veltui šis jaunas šventasis 
paskirtas globoti Lietuvos 
jaunimą, ypač ateitininkus, 
skautus, vyčius. Mūsų jaunimas 
šiandien gali prašyti ir tikėtis 
šv. Kazimiero pagalbos savo 
reikaluose, sunkumuose; kiek
vienas jaunuolis, ieškantis šv. 
Kazimiero užtarimo, bus su
prastas, išklausytas ir paguos
tas.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
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— Vaikyti gal ir nevaikė, bet, matyti, negalėjo iš 
galvos išmesti. Kai grįžom, jis buvo va tam diržui virvutę 
jau nuvijęs. O vestuvės ir be jo buvo tokios pat smagios. 
Išeidamas to smagumo nei kiek neišsinešė. Visi kaip ūžė, 
taip ir ūžė.

— Pats nejutai, o aš tebejuntu. Ir mano svečiai juto, 
o kai kas gal ir tebejunta. Norėjau savo priaugantį 
kaimyną su savo giminaite supažindinti, o jis ėmė ir taip 
negražiai pabėgo. Net man pačiam nei riukt, nei kriukt. 
Ar tai kaimyniška?

— Labai atsiprašau, — mėgino švelninti reikalą De
veikis. — Pas mus taip jau įprasta: vaikai yra vaikai. 
Kai kas būna, tai jie ateina, dažnai ir nekviesti, ir vėl 
išeina niekam nieko nesakę. Mes, matai, čia kaip viena 
šeima. Dideli lankomės pas vienas kitą be didelių 
lankstymųsi, o ką besukti galvą apie vaikus. Vaikai 
visada buvo, yra ir bus vaikai.

Tuo tarpu vyrai ėmė galinėtis, kilnoti maišus. Mai
šuose buvo suseikėta po pūrą. Ar atsiras, kuris nepakylė
tas užsimestų pūrą ant pečių.

— Nieko, vyrai, nebus, tokie ne kiekvieną dieną 
dygsta. Amžiną atilsį Jūras tai užsimesdavo, o po jo 
niekas kitas. Sako, kad dar Juodžiuose yra vienas, kuris 
užsimeta, — prašneko seniūnas.

— O jeigu imsiu ir užsimosiu, ar butelis bus? — išėjo 
priekin Juodeikių bernas.

— Bus — patvirtino net keli balsai.
— Tikrai?
— Žinoma, kad tikrai, — atsiliepė irgi keli.

' — Manai, kad mes, piemenys? Jeigu sakoma, tai
taip ir bus, — visiškai rimtai patvirtino seniūnas.

— Jeigu jau seniūnas prižada, tai kodėl nepamė 
ginti?

— Tik trūkio negauk, — dar atsiliepė kažin kuris 
Juodeikių bernas nedidelio ūgio, bet stambus, toks 

beveik keturkampis vyras, pagarsėjęs niekieno nepra 
lenkiamu rugių kirtiku, pasirinko maišą, kilstelėjo, 
laisvą galą stipriai susuko, užrišo, vėl kilstelėjo, giliai 
atsikvėpė, viena ranka paėmė už susukto galo, kita 
pasilenkęs paėmė už vieno apatinio kampo, kilstelėjęs 
užsimetė ant palenkto kelio, iš čia, net niūkdamas kėlė 
ant kairiojo peties, bet maišas nusmuko į kairės rankos 
linkimą. Vyras taip palaikė maišą apsikabinęs ir nume
tė žemėn.

— Šį kartą neišėjo. Palaukit atsikvėpsiu ir užsi
menu. Pernai užsimečiau, — ėmė aiškintis.

— Matyti, arpuoti rugiai sunkesni už vėtytus, — 
kažin kas pasijuokė.

Juozukas, baigęs šlavinėti apie arpą, stovėjo pasi
rėmęs šluotkočiu, paskum atrėmė šluotą į arpą, paėmė 
tą, ką tik numestą maišą, pakėlė, pastatė, atsuko akis 
į vyrus ir pasakė:

— Tai kažin, kad aš pamėginčiau?
- Irgi butelį gautum, - vienas iš vyrų atsiliepė.
- Kad nežinau, ar išmanyčiau ką su buteliu daryti, 

- metė akį į tą pusę, iš kur pasakymas atėjo.
— Tai bus diena, kai vaikai ims vyrams nosis šluos 

tyti, — įterpė Amerikas.
~ Juozukas tik žvilgterėjo į čia pat stovintį, rankas ant 

krūtinės susibrukusi kaimyną, abiem rankom suėmė 
palaidą maišo galą, kilstelėjo nuo žemės, pasiūbavo ir 
užsimetė ant peties. Liemuo susvyravo, bet kojos nuo 
aslos net nepajudėjo. Kaip buvo plačiai įremtos, taip ir 
pasiliko.

— Pasiuto! — kažin kuris aiktelėjo.

* — Tikrai pasiuto, — pagavo žodį Amerikas, — kai 
vaikigaliai vyrams nosis šluosto, kas varles Papjauny 
bedaužys.

— O pats ką veiksi? — numesdamas maišą nuo 
peties mestelėjo Juozas ir dar pridėjo: — galėsiu net va 
tą patį šluotkotį paskolinti.

Paras balsu nusikikeno.
Amerikas paraudo, lyg veidą kas būtų raudonais 

dažais perpylęs, žengė žingsnį ir tekštelėjo plaštaką per 
vieną žandą, paskum atgalia ranka per kitą. Ne muš
tinai, bet taip sau — tekšt, tekšt, tik jaunuolį pažeminti 
norėdamas.

— Tai še, ko prašyte prašei! Jeigu tėvai nepamokė, 
kaip reikia su vyresniais šnekėti, tai svetimi turi.

Pasakė ir nusisuko į tėvą, kuris prie kito arpos galo 
stovėjo, lyg norėdamas ką ir tėvui pasakyti, bet Juozukas 
tuo tarpu pagavo viena ranka už apykaklės, kita už 
kelnių sėdynės, apsisuko kartą ir kaip didelį katiną 
užmetė ant jaujos, kur prieš keletą dienų buvo suvertę 
žirnių virkščias. Metimas buvo toks smagus, kad 
Amerikas tik šlumštelėjo ir dingo visiems iš akių virkš
čiose.

Visi staiga taip nutilo, kad galėjo girdėti ne tik savo 
paties, bet ir kaimyno širdies tuksenimą. Vėliau vienas 
iš buvusių ir viską mačiusių moterų sakė, kad ta staigi 
tyla jai pasirodžiusi tokia tiršta, kaip žirninė košė. Sakė, 
būtų buvę galima ją net samčiu semti.

Tik, kai atsipeikėjęs Amerikas pradėjo virkščiose šla- 
mintis, tylėjimą nutraukė čia pat tebestovįs Juodeikių 
bernas:

— Tai to mūsų Ameriko vikrumėlis. Kaip su spar
nais ant jaujos užlėkė. Net sumatyti nespėjau.

Jo pastabą palydėjo dar kiek padrikas juokas, o prie 
jaujos krašto pasirodė Amerikas.

— Vyrai, paduokit žmogui kopėčias, — pasakė 
vienas iš vvresniuiu.

Kol vyrai dairėsi kopėčių, Amerikas rankom per
braukė per drabužius, pasilenkė, viena ranka pasirėmė 
ant jaujos krašto ir nušoko žemyn. Moterys aiktelėjo, 
o jis tik tūptelėjo, tiesus, kaip spyruoklės išmestas, atsi
tiesė ir žengė tiesiai prie Juozuko. Tėvas irgi žengė 
žingsnį. Buvo pasiruošęs šokti į dviejų gaidžių tarpą, bet 
nereikėjo: Amerikas ištiesė Juozukui ranką.

— Nesipykim, — pasakė. — Tu parodei savo, aš savo, 
ir dabar būkim kaimynai.

Juozukas padarė savo ir abu vyriškai pasikratė.
Deveikiui širdį beužsiritąs sunkumas irgi kažin kur 

nusirito.
— Pajudėkim, — šūktelėjo. — Moterys su užkan

džiais seniai turbūt jau laukia.
Du kartus šaukti nereikėjo. Visi pajudėjo iš karto. 

Net maišų į klėtį sunešti niekas nepasisiūlė. Bet 
Deveikis to ir nelaukė.

Troboje, kol dirbusieji kiek rankas apsiplovė, ant 
stalo jau garavo dubenys ir ąsočiuose putojo alus. 
Deveikienė, pamačiusi Ameriką, net kiek sumišo ir ėmė 
lyg ir atsiprašinėti.

— Prašom prie mūsų kaimietiškų užkandžių, — 
šnekėjo stumdama nelauktą kaimyną už stalo. — Nors 
po to, ką valgiau tamstos vestuvėse, prie tokio stalo 
kviesti būtų kaip ir sarmata, bet kad kitokio neturime, 
tai negi iš žemės iškasime.

Bet Amerikas nieko nesikratė. Viską valgė, viską 
gyrė, sakėsi, labai norėtų taip kasdieną valgyti. Žmona 
panašiai ir gaminanti. Gal ne taip skaniai, bet pana
šiai, bet jis nesiskundžiąs. Juk ji tokia jaunutė, nedaug 
teturėjo progos prie puodų pastovėti, tai ir savo šeimi- 
niškų gabumo dar nespėjusi gerai krūvon sudėlioti, bet 
kai ilgiau pašeimininkaus, ypač, jeigu pasitaikys progų 
tokių valgymų, kaip va šiandien, pas kaimynus para
gauti. Ir ne tik paragauti, bet ir pamatyti, kaip jie 
daromi. (Bus daugiau)



šv Kazimieras meldžiasi prie Vilniaus katedros durų.
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JOGAILOS ŠVENTASIS 
ANŪKAS

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

Nuo pirmų pradžios mokyklos 
metų mes žinojom, kad Vytau
tas. sūnus Kęstučio, yra geras, 
o .Jogaila, sūnus Algirdo, yra 
blogas. Kęstutis atrodė mums 
kaip kaimo idilijos kunigaikštis, 
kuris vedė kaimo mergelę Biru
tę. o jų sūnaus Vytauto žygiais 
visa laika didžiavomės. Visai 
kitok) vaizdą susidarėme apie 
•Jogailą, Algirdo sūnų. Šis 
paliko Lietuvą, tapo lenkų 
karalium ir apsigyveno Kroku
voje. Visą laiką mums atrodo, 
kad Vytautas Didysis yra di
dysis Lietuvos herojus, o Jogaila 
yra kaltas už visos Lietuvos 
valstybinį sumenkėjimą.

Visai kitaip lenkų mokyklos 
mokiniams Jogailą pristatė. 
Visa Jogailos dinastija lenkų is
torijoje vadinama auksine 
dinastija. Lenkija per Jogailos 
dinastiją viską gavo iš Lietuvos. 
Tada Lietuva buvo didesnė už 
Lenkiją. Lietuva ją gelbėjo nuo 
priešu Bendra Lietuvos ir 
Lenkijos politika nuvedė 
Lietuvą iki Liublino unijos, o 
paskui iki abiejų kraštų padali
nimo.

Gal ir geriau būtų išėję, jei 
Lietuva būtų pasilikusi visiškai 
nepriklausoma nuo lietuvio 
karaliaus Krokuvoje. Šiandien 
vienaip ar kitaip galima spė
lioti, kaip mūsų tėvynė būtų 
nubangavusi savo istorijoje su 
Gedimino vaikaičiais. Žmonijos 
istorijoje matome, kaip karalys
tes iškilo ir dingo, kaip imperi
jos išaugo ir sugriuvo. Taip ir 
banguoja visa žmonija, kaip jū
ros bangos Jos iškyla ir vėl 
dingsta.

Krikščioniško mokslo šviesoje 
visa žmonija yra Dievo, visatos 
Kūrėjo, žinioje. Visos šios žemės 
karalystės yra palenktos Kris
taus amžinai karalystei. Todėl 
Dievo akivaizdoje visos karalys
tės vertinamos pagal tai, kiek ir 
kaip savo kultūroje išaugina 
gyventojų amžinai karalystei, 
kurią įkūrė Kristus. Todėl 
Jogailos dinastiją ir mes galime 
vertinti dėl to žiedo, kuris 
išaugo nevystančiai amžinybei.

Šiandien mažai kas žino apie 
šv. Kazimiero brolius ir seseris, 
o jo kultas yra paplitęs per visą 
krikščioniška pasaulį. Šv. Kazi
mieras gimė 1458 m. Krokuvo
je. Jo tėvas buvo Kazimieras IV, 
Jogailos sūnus, Lenkijos kara 
liūs ir Lietuvos kunigaikštis. 
Motina buvo Elzbieta, Austrijos 
imperatoriaus Albrechto II 
Hapsburgo duktė. Tėvai išau 
gino šešis sūnus ir penkias 
dukteris. Šv. Kazimieras buvo 
antrasis sūnus, bet trečias 
vaikas. Jis augo ir auklėjimą 
gavo karališkajame dvare. Įta
kingiausias jam mokytojas buvo 
kanauninkas Dlugosz, žymus 
kronikininkas, vėliau tapęs 
vyskupu. Apie šv. Kazimierą 
vėliau Dlugosz rašė, kad tai 
buvęs nepaprastas jaunuolis, 
gabus ir didelių talentų vai
kinas. Trumpą laiką Kazimie
ras turėjo kitą mokytoją iš Itali
jos. Tai buvo Callimachus Buo- 
nacorsi, kuris mokė retorikos. 
Jis prisimindavo Kazimierą 
kaip šventą jaunuolį. Visi dva
riškiai ir visi žmonės, kurie 
Kazimierą pažinojo, kalbėjo,
kad jis be galo malonus, gražiai

išauklėtas, doras jaunuolis. 
Rudenį, J.471 m., kai Kazimie

ras buvo tik 13 metų, tėvai iš
siuntė jį su palydovais, pata
rėjais ir su didele armija 
atkariauti Vengrijos karališką
jį sostą. Tai buvo motinos 
užmojis, nes ji reikalavo Vengri
jos sosto pagal paveldėjimo 
teisę. Iš to žygio nieko gero 
neišėjo. Pasisekė užimti tik 
kelias pilis. Kazimieras pama 
tė, kad ne tokiam gyvenimui jis 
sukurtas. Taigi vėl sugrįžo į 
Krokuvą ir vėl siekė aukštesnio 
išsilavinimo. Tuo pačiu metu 
(1472 m.) jo yyresnysis brolis 
Vladislovas gavo Bohemijos 
karališką sostą. Tada pagal eilę 
Kazimieras tapo savo tėvo sos
to paveldėtoju.

Vos sulaukęs 17 metų am
žiaus, Kazimieras pradėjo su 
tėvu važinėti po svetimus kraš
tus, lankyti valstybės patarėjų 
susirinkimus, priiminėti sveti
mų kraštų atstovus, ambasado
rius. Taip norėjo jo tėvas, 
kad sūnus, dar jam esant gy
vam, įgytų patirties, kaip valdy
ti kraštą, kaip tvarkyti finan
sinius reikalus. Kai Kazimieras 
buvo 22 metų, tėvas jį paskyrė 
aktyviai dalyvauti teisminiuo
se, kariškuose reikaluose ir būti 
atsakingu viso krašto valdyme. 
Kai tėvas turėjo pasilikti 
1481-83 m. Lietuvoje, Kazimie
ras tėvą karalių atstovavo 
Lenkijoje. Per trumpą laiką 
Kazimieras sutvarkė finansi
nius reikalus, apmokėjo visas 
valstybės skolas, aptramdė 
provincijose plėšikaujančias 
gaujas, pašalino iš karališko 
dvaro neteisingus asmenis ir su 
Šv. Sostu atstatė gerus san
tykius, kurie buvo pašliję dėl jo 
tėvo ryšių su Bohemijos 
husitais.

Valstybinės pareigos jaunam 
Kazimierui buvo gan sunkiai 
pakeliamos. Jis, nors ir 
karališkame dvare, gyveno la
bai paprastai ir labai asketiškai, 
dažnai paskendęs maldoje bei 
Kristaus kančios apmąstymuo
se. 1483 m. jis pasijuto labai 
silpnas. Tai ir buvo džiovos 
apraiška. Tada, jau sirgdamas, 
Kazimieras atvyko į Lietuvą, 
kurią jis dabar lankė šeštą kartą. 
Atvyko į tą žemę, kuri priklausė 
jo tėvui, jo seneliui Jogailai ir 
proseneliui Algirdui, Didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui. Prieš 
porą metų, kai jis čia lankėsi su 
savo tėvu ir broliais, buvo 
ruošiamas pasikėsinimas visus 
juos nužudyti, bet sąmokslas 
laiku buvo susektas ir sustabdy
tas.

Kai tėvas karalius sugrįžo į 
Lenkiją, Kazimieras su savo 
motina 1483-84 m. žiemą pasili
ko Gardine. Ten ir mirė 1484 m. 
kovo 4 d. Šiandien sukanka nuo 
jo mirties lygiai 511 metų. 
Kazimiero kūnas buvo palaido
tas Vilniaus katedroje.

Kai žmonės vis daugiau ir 
daugiau pradėjo melstis 
katedroje prie Kazimiero kapo, 
buvo pradėta jo kanonizacijos 
byla, nes žmonės Kazimierą 
laikė šventuoju. Kanonizacijos 
byla pajudėjo, kai 1516 m. Vil
niaus vyskupas, karalius 
Zigmantas II, Kazimiero brolis,

GYVOJO ISTORIJOS IR 
KULTŪROS PAŽINIMO 

SIEKIANT
Pirmosios lietuviškos knygos 450-mečiui

Kiekvienos tautos istorijoje 
yra įvykių, kurių vaidmuo, lai
kui bėgant, tampa ypatingas, 
nuolat tos tautos raidą, 
visuomenę ir žmones lemiantis. 
Išgyvenę sunkius ir tragiškus 
istorinės atminties naikinimo 
sovietinius dešimtmečius, 
šiandien mes itin atidžiai žvel
giame į savo praeitį: valstybės 
sukūrimą, Lietuvos krikštą, 
Žalgirio mūšį ir daugelį kitų 
mūsų istorijos faktų visapu
siškai studijuojami, stengiantis 
paversti juos svarbia, neatski
riama mūsų dvasinės kultūros 
savastimi. Tarp reikšmin
giausių tautinei savimonei 
dalykų iškyla ir pirmosios lietu
viškos knygos išleidimas 1547 
metais.

Pirmosios lietuviškos knygos 
pasirodymas dėjo pagrindus 
visai tolesnei Lietuvos kultūros 
raidai — ir dvasine, ir ma
terialine prasme. Martynas 
Mažvydas, „Katekizmo” suda
rytojas, parengėjas, išleido 
pirmąją lietuvišką knygą Kara
liaučiuje drauge su kitais 
žymiais mūsų tautos mokslo ir 
kultūros vyrais: S. Rapolioniu, 
A. Kulviečiu, B. Vilentu, J. 
Zablockiu... S. Rapolionis ir A. 
Kulvietis aktyviai dalyvavo ir 
steigiant Karaliaučiaus univer
sitetą, kurio 450-metų pernai 
plačiai minėjome Lietuvoje. 
Švietimo ir mokslo skleidimo 
pasekmė, sąlygota ir dviejų reli
gijos krypčių — katalikybės ir 
protestantizmo kovos. Drauge 
būtina pabrėžti: principinį 
dalyką: tiek Vilniuje, tiek 
Karaliaučiuje mokslo vyrai savo 
darbus skyrė visiems lietu
viams, visos tautos labui. Apie 
tai iškalbingai byloja M. Maž
vydo „Katekizmo” dedikacija: 
„Didžiajai Lietuvos kunigaikš
tystei: Laimingoji tėvyne didžių 
valdovų, garsinga/ Lietuva, 
Dievo žodžius gryna priimki šir
dim,/ Kad, kai duosi teisme 
Aukštajam apyskaitą savo,/ 
Neprispaustų tavęs pyktis 
teisėjo baisaus.

Gyvendami Klaipėdoje ir dirb
dami Lietuvps kultūrai, 
suvokdami save kaip natūralius 
Mažosios Lietuvos, Karaliau
čiaus krašto gilių lietuviškųjų 
tradicijų tęsėjus, siekdami gyvo
jo tautos istorijos ir kultūros 
pažinimo, didelį dėmesį ski

riame pirmosios lietuviškos Į 
knygos pasirodymui mūsų kraš
te bei artėjančiam šio istorinio 1 
įvykio 450-mečiui. Paraginti 
ilgamečio Klaipėdos miesto Į 
mero ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo Kovo 11-ąją 
signataro Alfonso Žalio, supras
dami istorijos ir kultūros svar
bą tautos gyvenimui, klaipė
diečiai sutarė imtis iniciatyvos 
pažymėti pirmosios lietuviškos 
knygos išleidimo 450-mečio 
sukaktį: 1997 metais pastatyti 
Klaipėdoje paminklą pirmajai 
lietuviškai knygai.

Paminklo pirmajai lietuviškai 
knygai idėja yra natūrali tąsa 
nuolatinių klaipėdiečių pastan
gų, nors ir nepalankiomis sąly
gomis, rūpintis tautos kultūra 
bei istorija. Per pastaruosius 
dešimtmečius (ypač nuo 1970 
metų) kultūros baruose Klaipė
doje darbuotasi tikrai kūry
biškai ir vaisingai: restauruotas 
Dramos teatras, Senasis paštas, 
įrengiant jo bokšte varpus, 
sukurtas Jūros muziejus, Laik
rodžių muziejus, Parodų rūmai, 
Dailės galerija, Skulptūrų 
parkas ir daugelis kitų reikš
mingų kultūros objektų. Didelis 
dėmesys skiriamas senosios 
Klaipėdos pilies atstatymui, 
uosto ir laivybos vystymui. 
Siekis plėtoti aukštąjį mokslą 
Klaipėdos 1991 m. buvo vai
nikuotas Klaipėdos universiteto 
įsteigimu.

1992 m. pabaigoje gruodžio 
mėn. susibūręs paminklo pirma
jai lietuviškai knygai organiza
cinis komitetas ėmėsi realizuoti 
idėją: Lietuvos visuomenei 
spaudoje buvo paskelbtas toks 
kreipimasis: „Įamžinkime pir
mąją lietuvišką knygą — Marty
no Mažvydo „Katekizmą”.

„Broliai ir seserys, imkit 
mane ir skaitykit”, — taip pir
mojoje lietuviškoje knygoje 
Martynas Mažvydas kreipėsi į 
lietuvininkus bei žemaičius ir 
visą Lietuvą.

M. Mažvydo knyga, pasiro
džiusi 1547 metais — tai lietu
vių tautos kultūros motina, 
palaiminusi ir išleidusi į platų 
pasaulį mūsų gimtąją kalbą, 
raštiją, įskiepijusi lietuviškumo 
dvasią ir įkvėpusi nacionalinio 
vienijimosi būtinumą. Spaudos 
gimtąja kalba pradžia kiek-

vienos tautos istorijoje, ypač jos 
kultūriniame gyvenime, yra 
nepaprastos reikšmės dalykas.

1997-aisiais sukanka 450 me
tų nuo M. Mažvydo „Katekiz
mo” paskelbimo. Klaipėdiečiai, 
gyvendami didžiausiame deši
niojo Nemuno kranto Mažosios 
Lietuvos mieste, jaučia ypa
tingą pareigą puoselėti savo 
krašto kultūros tradicijas. Todėl 
M. Mažvydo žodžiais kreipiamės 
į jus: Broliai, seserys! Nepri
klausomybę atstačiusioje Lietu- ■ 
vos valstybėje, Klaipėdos mies
te, turi iškilti paminklas pirma
jai lietuviškai knygai — Marty
no Mažvydo „Katekizmui”?

Šiandienos ekonominiai sun
kumai slegia mūsų pečius, ta
čiau tai jokiu būdu negali 
užgožti istorinės atminties, tau
tos kultūros didžiųjų vertybių. 
Kviečiame visus — Lietuvos ir 
užsienio organizacijas bei at
skirus asmenis prisidėti prie M. 
Mažvydo „Katekizmo” įamži
nimo. Tikimės, kad šį kilnų ir

Paminklo M. Mažvydui eskizinis 
projektas. Skulptorius — R. 
Midvikis.

didžiai prasmingą sumanymą 
palaikys išeivya, kuri labai 
daug padarė saugodama ir tur
tindama tautinę kultūrą.

Pagerbdami kilnų M. Mažvy
do ir jo bendražygių gyvenimą, 
pasiaukojimą ir darbus, dabar 
pasistenkime mes. Tegu būsi- 
majame paminkle pirmajai lie
tuviškai knygai ir jos kūrėjams 
būna kiekvieno mūsų indėlis. 
Ne aukos didumas svarbu, o 
pats prisidėjimas prie kiekvie
nam lietuviui, kiekvienam 
lietuvių kultūros bičiuliui bran
gaus paminklo”.

Šį kreipimąsi pasirašė organi
zacinio komiteto nariai, vado
vaujami pirm. Alfonso Žalio. 
Netrukus buvo paskelbtas 
viešas konkursas paminklui pir
majai lietuviškai knygai sukur
ti. Vertinimo komisija, kurios 
pirmininku buvo žinomas archi
tektas prof. A. Nasvytis, gavo 
penkių skulptorių projektus. 
Konkurso laimėtoju tapo klaipė
dietis skulptorius Regimantas 
Midvikis, 1994 m. Lietuvos vals
tybinės premijos laureatas. Jau 
parinkta ir vieta būsimajam 
paminklui — viena pagrindinių 
aikščių centrinėje miesto daly
je. Iki paminklo atidengimo 
laiko liko nedaug — vos dveji 
metai. Kaip rašo istoriniai 
šaltiniai, pirmoji lietuviška 
knyga buvo išleista pirmojoje 
sausio pusėje, kartais nurodoma 
ir visai konkreti data: 1957 m. 
sausio 8 diena.

Nuo pat kreipimosi paskelbi
mo susilaukėme didelio visuo
menės dėmesio ir palaikymo. 
Fondui pirmajai lietuviškai 
knygai — M. Mažvydo „Kate
kizmui” įamžinti lėšas paaukojo 
įvairios organizacijos, įstaigos ir 
atskiri asmenys. Grupėms ir 
asmenims, aukojusiems pa
minklo kūrimui, organizacinis 
komitetas įteikia padėkos raštą, 
apie tai informuoja spaudą. Prie 
pirmosios lietuviškos knygos 
įamžinimo Klaipėdoje jau prisi
dėjo ir užsienio lietuviai, lietu
viškosios kultūros puoselėtojai 
ir rėmėjai. Tikimės, kad šios 
gražios ir svarbios idėjos 
įgyvendinimas ir toliau susi
lauks deramo pasaulio lietuvių 
dėmesio bei nuoširdaus palaiky
mo.

Aleksandras Žalys

• 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba Vilniuje paskelbė 
atstatanti Lietuvos nepriklau
somybę su sostine Vilniuje.

Sv Kazimiero palaikų iškilmingas perkėlimas į Vilniaus arkikatedra 1980 m. kovo 4 d.

ir Pranciškonų vienuolija pa
siuntė prašymus popiežiui. Po
piežius Leonas X 1517 m. lap
kričio 4 d. komisiją paskyrė 
kanonizacijos procesui. Iš tyri
nėjimų paaiškėjo, kad Kazimie
ras po karališkais drabužiais dė
vėjo ašutinę, naktį miegojo ant 
grindų ir atsikėlęs eidavo mels
tis prie uždarų bažnyčios durų. 
Paaiškėjo, kad jis buvo labai 
didelis vargšų ir apleistųjų 
draugas. Visus gausiai šelpda
vo; buvo nutaręs per visą 
gyvenimą užlaikyti tobulą 
skaistybę. Istorikai tvirtina, 
kad jis buvo popiežiaus Leono X 
kanonizuotas šventuoju 1521 m. 
Po 120 metų šv. Kazimiero 
kūnas buvo atrastas nesugedęs. 
Prie jo galvos atrasta šventojo 
mėgstamas himnas: „Omni die 
dic Mariae”.

Dar jo tėvas buvo pradėjęs 
Vilniaus katedroje statyti Švč. 
Mergelės Marijos garbei 
koplyčią, į kurią buvo perkeltos 
šventojo relikvijos. Ta proga 
popiežius Urbonas VIII pa
skelbė šv. Kazimierą Lietuvos 
globėju, o popiežius Pijus XII 
1948 m. paskelbė jį ypatingu 
Lietuvos jaunimo globėju.

Šv. Kazimierą lietuviai laiko 
visos tautos ypatingu apgynėju. 
Yra padavimas, kad kai 1618 m. 
iš Maskvos atvyko didelė armi
ja užimti Polocko tvirtovę, kurią 
turėjo apginti lietuviai su

nedidele kariuomenės grupe, 
gynėjai negalėjo pereiti per 
patvinusią Dauguvos upę. Kilo 
panika ir sumišimas. Esą tada 
pasirodė šv. Kazimieras ant 
balto žirgo su iškeltu aukštyn 
kardu. Lietuviai atgavo drąsą, 
o maskviečiai iš baimės pasi

traukė. Šis įvykis yra užra
šytas nuncijaus Z. Ferreri raš
tuose.

Pirmojo rusų įsiveržimo į Vil
nių metų (1655) ir per Didįjį 
Šiaurės karą (1703) šv. Kazi
miero karstas buvo paslėptas. 
Kai rusai okupavo Lietuvą 1795 
m., uždrausta buvo šv. Kazi
miero šventę viešai paminėti, o 
jo vardo bažnyčia buvo pavers
ta rusų ortodoksų cerkve (1831 - 
1915). Po II Pasaulinio karo, kai 
sovietinė Rusija vėl okupavo 
Lietuvą, Šv. Kazimiero bažny
čia buvo paversta ateistiniu 
muziejumi, katedra su Šv. Ka
zimiero koplyčia taip pat buvo 
išniekinta. Komunistų valdžia 
padarė iš jos meno galeriją.

Dievas yra labai kantrus. 
Davęs žmonėms laisvę, Jis jos 
nevaržo ir tada, kai Jo vardas 
niekinamas ir šėtono tarnai per
sekioja Jo šventuosius. Kaip 
galime išaiškinti tą blogio 
mįslę, kuri vyksta šiame pasau
lyje, gal niekas nepasakys, 
lygiai kaip negalime suprasti, 
kodėl, kai Dievo Sūnus atėjo pas 
savuosius, savieji Jo nepriėmė.

First In Travel To Lithuania
American Travel Service

Žemiausios vasaros kainos 
skrydžiams iš sekančių JAV 

miestų į Vilnių.

Atlanta $716.00
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I

American Travel Service 
9439 S. Kedzle 

Kvergreen Park. IL 60642 
Ph. 708 422-3000 
Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvės alėja 
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90

i/



16 partizanų istorijų (13)

LIETUVOS LAISVĖS 
ARMIJOS SUKAKTIS

HENRIKAS KUDREIKIS

{vykiai netoli mano tėviškės

Kauno, Kėdainių ir Raseinių 
apskričių kampe pirmieji parti
zanų būriai įkūrė savo stovykla
vietes. Į Paliepių Kaziškių miš
kus atvyko kelios 200-300 vyrų 
grupės, LT , A štabas įsakė ginklu 
sutvarkyti nekaltų žmonių žudi
kus ir sodybų padegėjus.

1944 m. gruodžio pirmos rytą 
kpt. Eidimto vadovaujama par
tizanų kuopa užėmė Seredžių 
(17 km. nuo mano namų), nuko
vė 9 enkavedistus ir išvadavo 
politinius kalinius. Pastebėtina, 
jog Seredžių gynė 150 čekistų. 
Išvaduotas Girkalnis, Batakiai, 
Gaurė ir Girdžiai, tai Žemaičių 
žemė.

Tolimesnis partizanų veiki
mas buvo pristabdytas, nes ru
sai žvalgybą vykdė lėktuvais ir 
pėstininkų pagalbai pasikvietė 
tankus bei vartojo minosvai
džius ir lengvąją artileriją. Par
tizanai buvo priversti pereiti 
gynybon, dažnai keisti stovykla
vietes, išsiskirstyti į mažas 
grupeles. Partizanų nepaprastai 
didėjo.

Didžiausia nelaimė ištiko ka
pitono VI. Pabarčio būrį (1945- 
02-15). Mūšis vyko tarp Per
naravos ir Krakių. Žuvo pats 
vadas ir 22 partizanai.

Kova tęsėsi 10 metų. Lietuvos 
patriotai pasiryžo, kad nei 
vienas kovotojas, žuvęs už Tėvy
nę, nebūtų pamirštas. Štai jau 
surinktos žinios apie „Kęstučio” 
apygardos 1,653 partizanus.

LLA Didvyrio mirties 
sukaktis

Jau vokiečių okupacijos metu 
atsargos leitenantas Kazys 
Veverskis ir jo brolis Kazimie
ras iš atsargos ir Savisaugos 
dalinių karininkų pradėjo orga
nizuoti Lietuvos laisvės armiją, 
kurios tikslas — Nepriklausoma 
Lietuva.

Prieš 50 metų, 1944.12.28 prie 
Raudondvario tilto nuo bolševi
kų okupantų kulkos žuvo vienas 
žymiausių mūsų rezistencijos 
vadų — Kazys Veverskis. Jis bu
vo kilęs iš gausios (10 vaikų) 
ūkininko šeimos, Kalvių km., 
Veliuonos valšč., Kauno apskr. 
Keturi jo broliai išėjo į mišką ir 
žuvo. Kitiems teko tremtinio 
dalia.

Vyriausias brolis Kazimieras 
(g.1913 m.) 1942 m. su grupe ka
rininkų taip pat organizavo kar
tu su broliu Kaziu LLA, šios ar
mijos kovinę grupę „Vanagus”. 
Ypač aktyvūs „Vanagai” buvo, 
kai enkavedistų-pasieniečių 
gaujos nebaudžiamos siautėjo 
Tauragės ir Raseinių apskrityse 
(čia vėliau įsikūrė „Kęstučio” 
partizanų apygarda)

Maždaug 74 metrai nuo su
sprogdinto senojo Raudondvario 
tilto Kazio Veverskio atmini
mui buvo pastatytas ąžuolinis 
koplytstulpis, primenantis ke
leiviui, kiek aukų pareikalavo 
Lietuvos laisvė.

Žemaičių „Laisvės varpas”

1946 m. pavasarį trikampyje 
tarp Raseinių, Paupio ir Šim
kaičių įvyko kelių partizanų 
rinktinių atstovų susitikimas. 
Dalyvavo kpt. Čeponis, kpt. 
Žemaitis, ltn. J. Kasperavičius, 
H. Danilevičius, tuometinis 
„Lydžio” rinktinės vadas „Va
saris” (jo pavardės nebepamena, 
sako, buvęs generolo sūnus) ir
J. Močius. Tartasi, kaip sujungti 
rinktines į stambesnį vienetą. 
Susitarta įsteigti „Kęstučio” 
apygardą su savo leidiniu „Lais
vės varpas”. Apygardos vadu ta
po av. ltn. J. Kasperavičius („Ši
las”, vėliau „Angis”) Dar 22 
metų neturėdamas J. Močius ta
po „Lydžio” rinktinės Stabo

Balys Vaičėnas-Liubartas, Pavasaris. 
„Vyties” kuopos „Lokio” 5-tos 
rinktinės vadas. 1950m.

viršininku ir „Laisvės varpo” 
vienu iš redaktorių. Leidinys 
pasirodė 1946 m. vidurvasarį. 
Išeidavo 400-600 egz. Per ryši
ninkus po 2-3 dienų laikraštėlis 
pasiekdavo visus partizanų bū
rius ir tolimiausius apygardos 
kampus.

„Laisvės varpą” spausdino 
Lenkčių kaime, pas Butkus. Ak
tyviai talkino Bronė Kačiušytė 
(„Rūta”) vėliau jos sesuo An
tanina („Snieguolė”). Žmonės 
laukdavo partizanų žodžio.

Malonu, kad „Lietuvos ai
das” (95.01.5) visą puslapį 
paskyrė keturių brolių: kun. 
Algirdo, Stasio, Vytauto ir 
Juozo partizaninio veikimo Že
maitijoje aprašymui. Dėkui 
Leonui Peleckiui, straipsnio 
autoriui.

Reųuem žymiam žemaičių 
partizanui

Tik prieš pusantrų metų Vy
tautas Slapšinskas, „Kęstučio” 
apygardos štabo narys, aiškino 
man Merkinės partizanų kapuo
se apie partizano likimą. Ma
čiau, kaip skaitydamas jaunų 
vyrų pavardes ir gimimo inetus, 
Vytautas braukė ašaras. Mes 
stovėjome ant kelių šimtų Dzū
kijos partizanų kaulų. Vytautas

suteikė man daug žinių apie Že
maitijos rezistenciją ir apie at 
skirus kovotojus-didvyrius. Vie
ną aprašymą gavau tik prieš jo 
mirtį.

1994 m. lapkričio 29 d., po 
sunkios ligos mirė Lietuvos 
laisvės kovų dalyvis „Kęstučio” 
apygardos štabo narys, Vytaiv 
tas Slapšinskas. Velionis gimė 
Kaune, Šančiuose 1921 m. Dar 
būdamas gimnazistu, Panevėžio 
apskr. 1941 m. įsitraukė į 
ginkluotą pasipriešinimą sovie
tini ’ms okupantams. 1944 m. 
stojo į partizaninį judėjimą ir 
aktyviai kovojo Tauragės, Ra
seinių, Radviliškio ir aplinki
niuose rajonuose. 1952 m. sau
sio 25 d. susidūrime su okupan
tais sužeistas pateko į nelaisvę. 
Nuteistas 25 metams. Kalėjo 
Taišeto, Lenos, Mordovijos sto
vyklose. Po kalinimo apsigyve
no Latvijoje, nes Lietuvoje nelei
do jam gyventi. Tik vėliau at
vyko į Šiaulius.

Prasidėjus Atgimimui, akty
viai prisidėjo prie nepriklauso
mybės atkūrimo ir įtvirtinimo. 
Išrinktas Laisvės kovų sąjūdžio 
nariu. Nenuilstantis kovotojas 
liko ištikimas savo idealams iki 
mirties. Tokį jį prisimena kovos 
draugai.

Grupė bendražygių LLKS, 
LPKTS Šiaulių skyriaus nariai, 
atsisveikindami su narsiu par
tizanu, liūdi ir reiškia gilią 
užuojautą šeimai ir artimie
siems. Nuoširdžiai su gilia 
užuojauta prisijungia šio 
straipsnio autorius.

Iškeliavę į Anapilį

Darsūniškio apylinkės par
tizanas Algirdas Kunkulis 
(1923-1994)

„Kazimiero Kalpoko” rinkti
nės (Rokiškio apskr.) partizanas 
Povilas Sukauskas (1920-1994).

„Vytauto” rinktinės „Klajū
no” būrio iJryšininkė Geno
vaitė Ilčiukaitė-Kružikienė 
(1923-1944).

„Didžiosios kovos” rinktinės 
partizanas Romualdas Sedlec- 
kas-„Karkliukas” (1923-1994).

Raseinių apskrities par
tizanas Romanas Astrauskas 
(1917-1994).

Jungtinės „Kęstučio” apygar
dos, „Lydžio” rinktinės „Rolan
do” būrio kovotojas Stasys 
Plienaitis (1913-1994).

PASITINKANT DAINUOJANČIŲ 
LIETUVOS PARTIZANŲ GRUPĘ „ŠILAS”

Partizanų, kalinių ir trem
tinių dalią patyrę tautiečiai, 
iškentėję aštriausias klimato 
sąlygas, Apvaizdos globojami, 
kai kurie grįžo į Tėvynę. Tėvynė 
juos traukė, bet niekas jų 
nelaukė. Ir čia iki šių dienų 
jiems durys uždarytos Negali 
jie atgauti savo tėvų gyvenvie
čių ar nors gauti menką pasto
gę. Tačiau tremtiniai kuriasi, 
dirba ir kai kurie sugebėjo baig
ti mokslus Lietuvoje.

Nesvarbu, kokiose sąlygose 
lietuviai gyventų, juos visur 
jungia lietuviška daina. Jie 
dainavo partizanaudami, 
dainavo Sibiro taigose. Ypač 
daug dainų išdainuota Lietuvai 
lemtingose dienose. Tremtinių 
dainų vienetai bei chorai dai
nuoja Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose, primindami 
jaunimui tautos tragedijas. Tiek 
Lietuvoje, tiek ir užsienyje 
tremtiniai yra pamiršti. Niekas 
jų nekviečia su dainomis, kai 
tuo tarpu įvairūs dainų „kara
liai” lanko mus nuolat. Paga
liau susidarė maža iniciatorių 
grupelė, pritariant LB Socia
linei tarybai, ne pasipelnyti, bet 
pagerbti partizanus — trem
tinius ir suteikti progą nors 
mažam būreliui atvykti į užjū
rį- Jų tarpe yra mums žinoma 
korespondentė, LPKTS kul
tūros komisijos pirmininkė 
Antanina Garmutė ir „Šilo” 
grupės vadovė Marija Gražu- 
lienė, buvusi partizanė „Nar
suolė”. Šia proga užkalbinam

„Narsuolė”;
— Mums Amerikoje dai

nuojančių partizanų grupė 
„Šilas” nėra žinoma. Jūsų 
grupė lankysis čia pirmą 
kartą, tad norėtume žinoti, 
kaip seniai „Šilas” dainuoja, 
kiek yra narių ir kas vado
vauja?

— Grupė susikūrė 1989 me
tais. Šios grupės vadovė esu aš 
— Marija Gražulienė. Narių 
šiuo metu yra 10. Grupė „Šilas” 
susikūrė, norint atgaivinti 
partizanų dainas. Dabar jau iš 
jos susidarė choras, kuriam 
vadovauja Antanas Padleckis. 
Grupė „Šilas” yra pirminis 
branduolys. Dainuojame kartu 
su choru ir atskirai.

— Kokių profesijų — užsi
ėmimų yra šios grupės 
nariai?
' — Profesijos mūsų suluo
šintos. Visi esame politiniai 
kaliniai. Aš buvau mokytoja. 
Vyrai iš gimnazijų išėję į mišką. 
Grįžę iš Sibiro, įsigijo stalių, 
mechanikų specialybes. Pen
sininkai.

— Ar „Šilo” grupė koncer
tuoja Idtoee Lietuvos vietose, 
ar tik Kaune ir kokiomis pro
gomis? Kiek koncertų esate 
turėję?

— Koncertuojame visoje Lie
tuvoje: mokyklose, bažnyčiose, 
šventinant paminklus, valsty
binių švenčių progomis, susi
tikimuose. Kiek koncertų 
turėjome — neskaičiuojame.

— Kokios yra dainos reper-

Inž. Vytautas Šliupas kalba Los Angeles Vasario 16-tos šventėje.

LIETUVIU TELKINIAI

LOS ANGELES, CA
‘W-

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Vytautas Čekanauskas, Lietuvos ge
neralinis konsulas Californijai, 
sveikina Vasario 16-sios šventės 
dalyvius.

. - OŠ
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 77-nių metų sukak
tis — V asario 16-ji; iškilmingai 
buvo paminėta sekmadienį, 
vasario 19 dieną.

Šventės išvakarėse, šešta
dienį, savo programoje šventę 
paminėjo Lietuvių radijas, lietu
vių ir anglų kalbomis.

Lietuviškoje laidoje — Tautos 
praeities ir dabarties kelius api
būdino Lietuvos generalinis 
konsulas Californijai Vytautas 
Čekanauskas. Jo kalba buvo 
palydėta Tautos giesme — 
„Lietuva, brangi”.

tuare? Ar tos dainos yra su
kurtos tremtyje, ar jau su
grįžus į Lietuvą? Ar Jūsų 
sukurtos dainuojamos dai
nos yra žinomų autorių, ar 
pačių partizanų?

— Dainuojame partizanų, 
kalinių, tremtinių, pokario 
metais sukurtas liaudies 
dainas. Autoriai daugiausia 
nežinomi.

— Ką norėtumėt mums 
daugiau pasakyti, prieš at
vykstant į Ameriką?

— Labai jaudinamės. Dir
bame ir ruošiamės. Pirma tokia 
tolima kelionė. Norime, kad 
mūsų koncertai patiktų. Būsi
me laimingi, jeigu mūsų dainos 
pasieks Jūsų širdis.

Grupė „Šilas” atvyksta į 
Čikagą kovo 9 d., ketvirtadienį, 
4 moterys ir 4 vyrai. Priimkime 
juos nuoširdžiai. Atidarykime 
jiems savo širdis ir duris. Pir
mas koncertas bus PL centre, 
Lemonte, kovo 10 d., penkta
dienį; Jaunimo centre kovo 12 
d., sekmadienį — globoja LB 
Socialinė taryba; Cicero parapi
joje kovo 17 d., penktadienį; 
Clevelande kovo 19 d., sekma
dienį — globoja spec. komitetas 
ir Dievo Motinos parapija; 
Toronte kovo 21 d. — globoja To- • 
ronto lietuvių namų kultūros 
komisija; Detroite kovo 26 d., 
sekmadienį — globoja fronto 
bičiuliai.

Koncerto, kuris bus Jaunimo 
centre kovo 12 d., bilietai 
gaunami „Seklyčioje”. Visų 
koncertų pelnas skiriamas 
tremtinių sąjungai.

Marija Remienė 
Koncertų koordinatorė

Sekmadienio rytą Šv. Kazi
miero parapijos aikštėje vėliavų 
pakėlimo iškilmėse organizuo
tai dalyvavo uniformuoti šau
liai, šaulės, ramovėnai ir biru- 
tietės, vadovaujant Juozo Dau
manto šaulių kuopos vadui 
Kazimierui Karužai.

Iškilmingas šv. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė kun. 
Aloyzas Volskis. Jungtinis 
parapijos choras ir solistai, 
vadovaujami muz. Viktoro 
Ralio, džiugino Mišių dalyvius 
gražiu giedojimu.

O Mišių parapijos salę sausa
kimšai pripildė keli šimtai lietu
vių, susirinkusių švęsti šią 
brangią tautos šventę.

Scenon buvo įneštos vėliavos, 
vadovaujant Juozo Daumanto 
šaulių kuopai. JAV himną 
sugiedojo solistas Antanas 
Polikaitis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Aloyzas Volskis. Įvado žodį 
tarė ALTo pirmininkas An
tanas Mažeika.

Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas sveiki
nimo žodyje nušvietė Lietuvos 
gyvenimo eigą, ateities per
spektyvas, užsienio lietuvių 
tikslus — pasiryžimus ir priemo
nes padėti savo tėvynei.

Minėjme dalyvavęs Estijos 
generalinis konsulas Kaak 
Treiman tarė žodį Estijos vardu. 
BuVo pristatyti minėjime 
dalyvavę Latvijos atstovai.

Gauti sveikinimai iš JAV pre
zidento, Californijos guberna
toriaus, kongreso atstovų, 
mero ir kitų pareigūnų.

Pagrindinis šventės kalbė
tojas-inž. Vytautas Šliūpas iš 
San Francisco.

Kalbėdamas apie Lietuvą 
prelegentas pabrėžė: „Kiek 
vienas valdžioje esantis žmogus, 
pirmoje vietoje rūpinasi savimi. 
Priėjęs prie valdiško „lovio”, 
kuo skubiausiai nori apsirūpinti 
turtais, vilomis, liuksusiniais 
automobiliais, ir, kiek galima 
daugiau, pasivažinėti po 
pasaulį, žinoma ne savais, bet 
valdiškais pinigais. Jei kas 
mestų akmenis į grupę delegatų 
Lietuvos Seime, kas antras 
akmuo pataikytų į ne Lietuvai 
tarnaujanti Seimo narį”.

Paskutinis V. Šliūpo sakinys 
vertas visų užsienio lietuvių 
dėmesio: „Todėl labai skeptiš
kai žiūriu į mūsų organizacijų 
vadovų pranešimus artimai 
bendrauti su dabartiniais amba
sadų žmonėmis, arba suvažia
vimų garbės stalus užpildyti su 
iš Lietuvos atsikviestais 
valdžios ministrais. Ar kartais 
nepersistengiame? Ar nema
tome, kaip pagelbstime jiems 
mus infiltruoti ‘gerais’ pata
rimais ir pamokymais? Būkime 
akylesni ir abejingesni. Ko 
nepadarė per 50 metų mus kir
šindami, šmeiždami ir niekin
dami tą gali pasiekti bičiu- 
liaudamiesi”.

Kalbėtojas užbaigė žodžiais: 
„Sustokime ir pagalvokime, kur 
link einame ir iš kur gresia 
mūsų kraštui tikrasis pavojus”.

Dalyvių plojimu priimta šios 
šventės rezoliucija. Ją parengė 
ALTo ir LB vadovybės. Rezoliu
cija pasiųsta JAV ir Lietuvos 
prezidentams ir įtakingiems 
JAV valdžios pareigūnams.

Lituanistinės mokyklos 
mokinių rašinių konkurso 
premijų įteikimą pravedė LB
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Vakarų apygardos pi) i. Violeta 
Gedgaudienė ir mokyklos 
atstovė Aldona Kudirkienė. 
Šiam tikslui aukas paskyrė: 
Lietuvių fondas — 2000 doleirų. 
Kitą 1,000 dolerių auką skyrė 
LB Švietimo taryba. Prie šių 
aukų prisidėjo ir Lituanistinei 
mokyklai paaukojo Los Ange
les Juozo Daumanto vardo 
šaulių kuopa, vadovaujama 
Kazimiero Karužos — 200 
dolerių.

Šių metų lituanistinės mo
kyklos skirtas premijos laimėjo: 
Andrius Mikuckis, Katarina 
Butkytė, Daria Varnaitė, Adria 
Karaliūtė, Vilija Gulbinskaitė 
ir Onutė Alminaitė.

Meninę programą atliko solis
tė Stasė Šimoliūnienė. Akompa
navo muz. Viktoras Ralys.

LB „Spindulio” jaunimo 
ansamblis, vadovaujamas Dan
guolės Varnienės, pašoko porą 
pavienių ir mišrių berniukų ir 
mergaičių tautinių šokių.

Minėjimą padėkos žodžiu
užbaigė Vytautas Vidugiris. 
Susirinkimas baigtas visų daly- mą. 
vių bendrai giedamu Tautos

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Skautų aidas”, 1995 m. 
vasaris, Nr. 2. Leidžia LSS 
Tarybos pirmija. Redaktorius 
v.s. A. Saulaitis ir Pelėdų 
skiltis, 2345 West 56 Street, 
Chicago, IL 60636. Administra
torė A. Ramanauskienė, 4613 
W. 106 PI., Oak Lawn, II60453.

Mėnesinis žurnalas, rašantis 
apie skautų istoriją bei dabartį. 

• Šiame numeryje, kaip, beje, ir 
daugumoje, gausu nuotraukų ir 
reportažų iš skautų stovyklų 
Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvoje 
1934 m. įkurtos skautų-ugnia- 
gesių organizacijos veiklos, 
Respublikinio skautų vadovų 
seminaro, vykusio Telšiuose, 
aprašymai; skautų dailininko 
Norman Rockwell paveikslų 
reprodukcijos, daug kitų 
įdomybių.

• „Varpas”, 1994 m. Nr. 29 
Leidžia Varpininkų filisterių 
draugija. Redaktorius Antanas 
Kučys, 135 Star Lane, Lemont, 
IL 60439. Administratorius 
Grožvydas Lazauskas, 208 W. 
Natoma Avė., Addison, II60101.

Tai žurnalas, skirtas lietuvių 
tautos bei žmogaus laisvei bei 
tautinei kultūrai. Šiame nume
ryje rašoma apie Lietuvos švie
timo reformas, kalbos ugdymo

Shlp UPS 312-434-9766
Užslimam maisto tiekimu (caterlng)

_____ talman
dclicatessen
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629

IMPORT-EXPORT Ine.
Pristatome siuntinius tiesiai į namus 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 

Skubūs siuntiniai persiunčiami 
~ AIR CARGO.

galite užsakyti 5 skirtingus
MAISTO KOMPLEKTUS.
Greitas pristatymas.

2719 West 71 9tr«et, 
Chicago, IL 60629

{312)434-2121 
1-800-775-SEND

j himnu.
Minėjimą sklandžiai pravedė 

Tadas Dapšys ir Daiva 
Čekanauskaitė.

Vyt. Šeštokas dalyviams pri
statė šventės pagrindinį kalbė 
toją Vytautą Šliūpą.

Po minėjimo parapijos apa 
tinėje salėje buvo pietūs, paruoš
ti Genovaitės Plukienės.

Nepilnais duomenimis, aukų 
surinkta JAV Lietuvių Bend
ruomenei — 5,000 dol., ALTui —
2,500 dol. ir kitoms organi
zacijoms 500 dol.

Paprastai rengėjams nedėko- 
jama, tačiau yra nepaslaptis,

I kad dviejų pagrindinių orga
nizacijų rengėjai — ALTo pirm. 

i A. Mažeika ir Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirm. Violeta Ged
gaudienė buvo pagrindiniai 
renginio varikliai, kuriems 
priklauso visų dalyvių padėka 
už darbą ir rūpestį, rengiant šį 
mūsų tautos reikšmingiausią 
įvykį — Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės bendrą minėji 

Vytautas Šeštokas

problemas, aprašoma Kazio Gir 
I niaus palaikų perlaidojimo cere
monija, Lietuvoje, iliustruota 
nuotraukomis), recenzuojamos 
knygos ir t.t. Rašo autoriai: A.
Kučys, A. Zalatorius, B. Raila, 
dr. K. Karvelis.

• „Viltis”. 1995 m. sausis, 
folkloro žurnalas. Leidžia Wis- 
consino Tarptautinis institutas. 
Redaktorius Alexander P. Durt- 
ka,Jr. Adresas: c/o International 
Institute of Wisconsin, Suite # 
420; 1110 n. Old World Third 
Street, Milwaukee, Wisconsin 
53203; phone: (414) 225-6220; 
fax: (414) 225-6235.

Specialus papildomas leidi
mas, skirtas „Vilties” auksi
niam jubiliejui, 50-mečiiii. 
Leidinyje daug vietos skirta jo 
steigėjui, kuris, deja, jau 
nebesulaukė šio jubiliejaus, 
Vytautui („Vyts”) Finnadar 
Bieliajui.

• „Pasaulio lietuvis”. 1995 
m. vasaris, Nr. 2. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba. Redaguoja B. 
Nainys, 7 Glenview Lane, Le
mont, IL 60439. Administratorė 
B. Kronienė, 6427 Ridge Rd., 
Clarendon Hills, IL 60514; tel.: 
(708) 968-0184.

Šiame numeryje rašo: J. An
tanaitis, A. Vitkus, A. Pocius, P. 
Naris ir kiti autoriai.

»
i *

I
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

Infliacijos šuolis

Infliacija sausyje sudarė 5.7 
proc. Labiausiai sausį pabrango 
maisto produktai, gėrimai ir ta
bako gaminiai — 7.9 proc. Net 
23 proc. pakilo sviesto ir 14 proc. 
pieno bei jo gaminių kaina. Sta
tistikos departamento direkto
riaus K. Zaborsko teigimu, 
prognozuojama, kad vasario 
mėnesį pieno kainos dar kils. 
Pavasarį infliacija turėtų stabi- 
lizuotis.

Kalbėdamas žurnalistas apie 
pramonės reikalus, K. Zabors- 
kas sakė, kad su pramone kuo 
toliau, tuo blogiau. Geriausiai 
pernai dirbo valstybės monopo 
listai — paštas ir ryšių įmonės. 
Kitų įmonių rentabilumas labai 
mažas. Statistikos departamen
to vadovo nuomone todėl, kad 
daugelis jų naudoja vietines 
žaliavas. K. Zaborskas saky
damas, kad, susietas su JAV 
doleriu, litas nesukels hiper- 
infliacijos, teigė, jog tokioms 
įmonėms būtina numatyti mo
kesčių lengvatas.

E. VILKAS TAPO 
FILOSOFU

„Lietuvos rytas” išspausdino 
didelį pašnekesį su akademiku 
Eduardu Vilku. Kalbėdamas 
apie ekonomikos reformą per 5 
nepriklausomybės metus, aka
demikas pastebėjo, jog niekas 
pasaulyje nesitikėjo, kad po
kyčiai į gera Rytų Europoje 
vyks taip lėtai. Nei vengrai, nei 
lenkai, reformą pradėję žymiai 
anksčiau už lietuvius, netoli 
tenuskubėjo. Todėl nieko nuo
stabaus, kad ir Lietuvoje refor
ma vyksta lėčiau negu tikėtasi. 
„Nuostabu, jog niekas pasaulyje 
to neprognozavo, nekalbant jau 
apie mūsų pačių optimizmą”, 
sako E. Vilkas. Pasak akade
miko, Lietuva jau turi bankų 
sistemą, nors vienu metu buvo 
manyta, kad ji sugrius. Turi 
kapitalo rinką, nors ji nėra labai 
efektyvi. Lengvoji, maisto ir 
medžio apdirbimo pramonė at
sigavo, ko ir reikėjo tikėtis. 
„Jeigu galėtume visiškai įver
tinti gamybos augimą jau vy
raujančiame privačiame sekto
riuje, pamatytume, kad augi
mas ne toks mažas, nors sta
tistika rodo, kad jis svyruoja 
apie nulį”. Akademikas mano, 
kad jau padaryti pirmieji 
žingsniai ūkio pertvarkyme.
Dabar turime pradėti kalbėti 
apie visiškai normalų ekono
mikos augimą, nebesiedami jo 
su reforma, mano profesorius.

Paklaustas apie mokesčius ir 
verslininkų dejones, kad mokes
čiai juos žlugdo, akademikas sa
ko: „Lengva dejuoti ir šnekėti 
verslininkams bei kitiems vy
riausybėje nedirbantiems žmo
nėms. Bet situacija, turint 
omenyje remtinas sritis, tiesiog 
kritiška. Tačiau sutinku, kad 
nors ir stinga pinigų, didinti 
mokesčių jau negalima. Reikia 
juos bent surinkti”.

I klausimą, kuo gresia eko
nomikai monopolių kūrimas, ar 
ekonomiškai pagrįsti alkoholio, 
cigarečių reklamos brutalūs 
draudimai, įvesti LDDP?, aka
demikas E. Vilkas atsakė: „Joks 
monopolis nedavė nieko gero. 
Pasaulio patirtis rodo, kad 
neįmanoma uždrausti alkoholio 
ar tabako. Tai tik didina 
korupciją. Dorybės siekėjai iš 
tikrųjų stumia Lietuvą į didesnę 
blogybę. Daugiausia pelno biu
džetui duoda prekyba alkoholiu, 
todėl valstybė neturi jo prarasti.

Monopolizuodama prekybą, už- 
drausdama reklamą, ji tariamai 
pajamas didina. Tariamai, nes 
dalis pinigu pateks į kontro
liuojančiųjų monopolį rankas. 
Kuri dalis atiteks biudžetui, 
niekas niekada nebesužinos!”

KLAIPĖDOJE BUS 
GAMINAMOS 
„MARLBORO” 
CIGARETĖS

Bendrovės „Philip Morris 
Lietuva” generalinis direkto
rius Philip Atkinson „Lie
tuvos rytui’ pranešė, kad jau 
šių metų pavasarį Klaipėdoje 
bus pradėta statyti nauja 
tabako gamykla, kurią užbaigti 
tikimasi 1996 m. viduryje. Joje 
bus pradėta labiausiai perkamų 
pasaulyje cigarečių „Marlboro” 
gamyba. Praėjusių metų pabai
goje Klaipėdoje jau pradėtos 
gaminti amerikietiškos cigare
tės „Red and White”. Šiemet 
ketinama pradėti gaminti dar 
kelių rūšių pasaulinio lygio 
cigaretes. Pasak Ph. Atkinsono, 
tai pavyzdys užsienio firmoms, 
kad ir Lietuvoje galima gamin
ti kokybišką produkciją.

Bendrovė „Philip Morris 
Lietuva” pirmoji šalyje įsteigė 
privatų pensijų fondą, kurios 
dydis — pusė milijono dolerių. 
Tačiau šio fondo kūrimas užsi
tęsė, kadangi Lietuvoje dar nėra
įstatymų, reglamentuojančių 
tokių fondų veiklą. Bendrovės 
pasiūlyta sistema garantuoja, 
kad darbuotojų mėnesinės pa
jamos išėjus į pensiją sudarys 80 
-100 proc. gaunamo mėnesinio at
lyginimo. Vidutinis atlyginimas 
„Philip Morris Lietuva” gamyk
loje praėjusių metų pabaigoje 
buvo 960 litų (240 dol.). Lietuvos 
pensininkai dabar gauna 120- 
130 litų (apie 30 dolerių) pensi
jas.

LIETUVIAI DOMISI 
KARALIAUČIUMI

Pramoninės užsienietiškos 
prekės Kaliningrade kol kas 
irgi orientuotos ne į kokybę, o 
į pigumą. Kol kas lenkų ir vo
kiečių verslininkai Kaliningra
dą laiko duobe, į kurią galima 
pilti visokias atliekas. O žmonės 
jau stengiasi nebepirkti netiku
sių lenkiškų ir vokiškų prekių. 
Tad būtų pats laikas sukrusti 
lietuvių verslininkams, gamin
tojams, nes netruks atsipeikėti 
ir lenkų bei vokiečių prekijai ir 
ims vežti aukštesnės kokybės 
prekes. Kol kas tik Kalinin
grado firma „Ramet” dilerio 
teisėmis prekiauja dešimties 
Lietuvos trikotažo fabrikų 
gaminiais. Šios firmos apyvar
ta kas mėnesį sudaro apie 
50,000 dolerių. Kol kas Kalinin
grado srityje nėra nė vienos 
lietuviškų prekių parduotuvės. 
A. Boso nuomone, į Kalin
ingrado rinką apsimokėtų įeiti 
steigiant maisto pramonės per
dirbimo įmones arba investuo
jant kapitalą į bendras pieno 
perdirbimo įmones, duonos 
kepyklas, daržovių konser
vavimo cechus ir pan. Nemaža 
ir kitų pelningų sričių. A. Boso 
nuomone lietuvių verslininkai 
vangūs Kaliningrado srityje dėl 
dviejų priežasčių. Pirmiausia, jie 
abejoja investicijų saugumu, 
juos gąsdina politinis Rusijos 
nestabilumas. Kita priežastis, 
lenkų ir vokiečių verslininkai 
turtingesni, dažnai vien įmonės 
iškilmingam atidarymui jie „iš
meta” apie 30,000 Vokietijos 
markių.

AR RIEDĖS 
SUNKVEŽIMIAI l 

EUROPA?

Nuo šių metų pradžios 
Europoje įsigaliojo Europos 
Sąjungos draudimas gaminti ir 
eksploatuoti Europos keliais 
ekologinių reikalavimų neati- 
tinkačius sunkvežimius. Eko
loginis standartas Europoje jau 
veikia nuo pernai, bet Lietuvai, 
kaip ir kitoms kaimyninėms 
šalims, padaryta išimtis — už
sienyje žinoma apverktina mū
sų sunkvežimių būklė. Kaip 
dienraščiui „Lietuva” sakė 
vežėjų asociacijos „Linava” 
pareigūnas, pernai Lietuvoje 
nupirkti tik 235 nauji vakarie
tiški sunkvežimiai. Šiuo metu

JAUNIMO

licencijas kroviniams į Europą 
vežti turi 6,525 sunkvežimiai, iš 
kurių 2,045 yra pagaminti ne 
buvusioje Sovietų Sąjungoje. 
Paskaičiuota, kad Lietuvai no
rint išsaugoti tarptautinių per
vežimų į Vakarus rinką, kasmet 
reikia nusipirkti po 300-400 
naujų sunkvežimių. Daugiausia 
sunkiasvorių vilkikų „Renault” 
pernai nusipirko bendrovei 
EBSW priklausančios trans
porto įmonės. Kitiems nusipirk
ti naujus sunkvežimius yra 
labai brangu. Dalis verslininkų 
įsigijo jau naudotus vakarie
tiškus krovininius automobi
lius.
TĘSIASI EKONOMIKOS 

GRIOVIMAS
„Euforijos sūkuryje užprog

ramuotas Lįetuvos ekonomikos 
griovimas kol kas nestabdo
mas”, ekonomikos laikraščiui 
„Litas”, sako Lietuvos vers
lininkų asociacijos vicepreziden
tas, ekonomikos daktaras Ro
manas Urniežius.

Viena priežasčių, žlugdančių 
gamintoją, R. Urniežius laiko 
nekintamą lito kursą. Jo nuo- 
jnone, jau įvedant litą, reikėjo 
nustatyti jo santykį su JAV 
doleriu — 6:1. Nustačius kursą 
4:1, buvo suduotas mirtinas 
smūgis gamintojams.

„Dėl tiesiog žalingo lito kur
so nustatymo ir jo nekintamo 
susiejimo su doleriu iš šalies 
išplaukia valiuta, nes impor
tuotojas, mūsų vidaus rinkoje 
pardavęs prekę už infliacinę 
kainą, išsiveža beveik dvigubai 
daugiau tvirtos valiutos. Tuo 
tarpu mūsiškis gamintojas to
kiu pat mastu žlugdomas, nes jo 
pelno dalį pasisavina preky
bininkas. Daugeliu atvejų mūsų 
gamintojas dėl tokio valiutos 
kurso užsienio rinkoje išvis 
neturi šansų”, sako R. Urnie
žius. „Lito” pašnekovas mano, 
kad nemažai Lietuvos verslinin
kų kapitalo' sukasi užsienyje, 
nors Lietuvoje šį kapitalą būtų 
galima panaudoti efektyviau.

„O kad šie žmonės su savo pi
nigais ateitų į mūsų rinką, ne 
tiek daug reikia — bankiniam, 
pramoniniam ir prekybiniam
kapitalui sudarykime tokias 
sąlygas, kaip ir užsieniečiams. 
Pagaliau kurkime ne vieną kitą 
laisvą ekonominę zoną šiltna

mio sąlygomis prie Šiaulių ar 
Klaipėdos. Laisvąja ekonomine 
zona padarykime visą Lietuvą, 
ir atsiras tiek vietinio, iš už
sienio sugrįžusio kapitalo, kad 
nereikės melstis prie pasaulio 
bankų slenksčio”, mano R. 
Urniežius.

Kalbėdamas apie privatiza
vimą, R. Urniežius sako, kad 
privatizacijos pradininkai ne
suvokė, ką daro ir kur nuves 
toks valstybės turto išdali
nimas. Privatizuotos įmonės 
bankrutuoja. „Nė vienas iš 
buvusių premjerų, įskaitant ir 
dabartinį, neuždavė sau klau
simo, į kokią ateities Lietuvą 
norime eiti. Kapitalizmas mar
gas kaip genys — švediškas, vo
kiškas, amerikietiškas, argen- 
tinietiškas, o mes ir dabar ne
žinome, į kokį kapitalizmo 
krantą plaukiame. Vertinant 
tai, kas šiame procese įvyko, ga
lima nebent kalbėti apie bilijo
nais litų vertinamus nuostolius, 
kuriuos valstybė patyrė eufori
jos sūkuryje ir po to. Manau, 
niekas nepaneigs, kad buvo su
darytos sąlygos išgrobstyti vals
tybės turtą. Tą padarė oficialioji 
valdžia”, sako R. Urniežius.

Rima Jakutytė

INCOME TAX 
SERVICE

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St.,

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347

Kas galėtų pervežti auto į
Lietuvą, prašome skambinti

tai. 708-656-6599

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAl ESTATE
-k—a

GREIT
PARDUODA

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, Ii. 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bu3.:312-585-6100, ras.: 312-778-3971

RE/MAX 
REALTORS 

(3T2) 586-5959
(708) 425-7161

ACCENT REALTY, INC- į
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443

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

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

FOR SALE
Stunnlng all brick ranch, Darien. IL; 
white brick, 11 rms.; full fin basement; 
hughe 3 season rooms w/hot tub; backs 
to parlk. $265,000. Call tor appt 
708-887-0744 9 a m to 4 p m. 
vveekdays

FOR RENT

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 Į mėn. + „security”. 
Tai. 312-779-6193. Kalbėti 
angliškai.

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu 
taa, apyl. 71 St. ir Waslitenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiem asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn + 
„security dep " Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Hti 3 v. p.p., tai. 312-478-8727.

21.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER
284-1900

)ei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės i Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR SALE
VVheaton, IL $188,500 

Neat Extras. Brick 11/2 story 
Cape Cod on largo yard, close 
to all amenities. So much house 
for the money. Shop & com- 
pare. 4 bdrms.

BAIRD & VVARNER 
Pat Budingame 

Tai. 708-665-1855

Kaip rašo savaitraštis „Nau
jasis kapitalas”, Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srities rinkose 
jau įsitvirtino lenkai ir vokie
čiai, o lietuviai tik pradeda. 
1994 m. vasarą Kauno versli
ninkų iniciatyva Kaliningrade 
įkurtas Lietuvos verslo centras. 
Šio centro direktorius Aleksand
ras Bosas tvirtina, kad Kalinin
grado srities perspektyvas ir 
ekonomines galimybes Lenkija 
ir Vokietija suvokė žymiai 
anksčiau negu Lietuva. Dar 
1993 m. lenkų finansinis laik
raštis „Nova Europa” Kali
ningrado sritį pavadino viena iš 
lenkų ekonominės ekspansijos 
sričių. Dabar oficialiais duo
menimis lenkiškos prekės su
daro apie 26 proc. Kaliningrado 
srities importo, o lietuviškos tik 
6-7 proc. Aktyvūs ir Vokietijos 
verslininkai. Net Izraelis ten 
turi ekonominių interesų. Kaip 
teigia A. Bosas, Kaliningrado
parduotuvės užverstos pigiais 
lenkiškais, vokiškais maisto 
produktais. Žmonės jau nusivy
lė jų prasta kokybe. Lietuviški 
maisto produktai turi dižiulę 
paklausą. Tačiau kol kas lietu
viškų mėsos gaminių kainos 
Kaliningradui kiek per aukštos, 
o pieno produktų šiuo metu nė 
vienas Lietuvos pieno kombi
natas nepagamina tiek, kad 
galėtų dar parduoti ir Kalin
ingrado sričiai. Apdairiai 
pasielgė tos lietuvių firmos, 
kurios pačios pradėjo vežti 
kokybiškesnes vakarietiškas 
prekes pigiau nei lenkai ar vo
kiečiai.

CENTRO
DĖKOJA

VALDYBA

A.A. SALOMĖJOS ENDRIJONIENES,

L; -
buvusios Jaunimo Centro direktorės, 

vyrui VIKTORUI ir visai ENDRIJONŲ SEIMAI 
įteikusiems $1,000 centro išlaikymui.

Sį suma, šeimos pageidavimu, 
vietoj gėlių buvo suaukota visuomenės 

su garbinga Velione atsisveikinimo metu.

„ŽIEDLAPIAI” — poeto Romualdo Kisieliaus
nauja poezijos knyga. Išleista 1994 m. pabaigoje, Lietuvoje, 
J. Naviko leidykloje „Austėja”. Knyga 143 psl., celofaniniu 
viršeliu. Joje atspausdinti 139 eilėraščiai su 15 autoriaus 
nuotraukų. Kaina $7.50, įskaitant persiuntimą. Knygą gali
ma gauti rašant: Romualdas Kisielius, 36 Kenbury Rd., 
Somervllle, NJ. 08676.

SBBakeporMęI

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-, 
binti Sigitui: 312-767-1629.

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

Tel. 708-863-4926
HELP VVANTED

MISCELLANEOUS

Reikalinga moteris ligonės 
priežiūrai su apsigyvenimu tai. 
(815) 337-2038 nuo 8 vai. vakaro.

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va VVest 95th Street 

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

LAMCO LANDSCAPING
& MAINTENANCE CO. 

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

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinsim butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIMI
$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International 
(We also need agents)

RENATA’S EMPLOYMENT AOENCY
ofters domestic Jobs, housekeepers, 
babysitters, for English speaking 
vvomen Good pay. Call and leave
message. tai. 312-286-7267

HOUSEKEEFER VVANTED
Luxury apt. no children. working couple, 
North Lake Shore Drive Experience and 
references reąuired Mušt read English 
Days; 312-252-8216 Evenings 
312-477-7503 Ask for Mr Gibby

MA8T6R PLUMBINO 
COMPANY

Liceneed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės Keršto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius

BBN SERAFINAS 708-838-2880

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 v.r. - 4 v.p.p.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

IEŠKO darbo

Darbėtus, rimtas lietuvis laiko 
bet kokio darbo. Turi darbo 
leidimą ir patyrimo prie statybų. 
Skambinti: 708-656-6599

l



POLITINIS SIMPOZIUMAS KOVO VIENUOLIKTAJAI PRISIMINTI
S. m. kovo 12 d., sekmadienį, 1 vai. p.p., Pasaulio Lietuvių Centre, Bočių salėje

„Dabartinis ūkinis nuosmūkis ir ateities ekonominė gerovė Lietuvoje''''
Simpoziumo dalyviai: prof. Kazimieras Antanavičius • Zenonas Petkus • Jonas Pabedinskas • Antanas Grina 

t Moderatorius: dr. Jonas Valaitis
Rengia: Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga

JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

FEDERALINIŲ MOKESČIŲ 
ATSISKAITYMAS VYRESNIESIEMS

Šiemet yra pirmi metai, kuo
met, pildant 1994 metų pajamų 
mokesčių atsiskaitymą pagal 
naują įstatymą, asmenys su 
didesnėmis pajamomis turės 
mokėti aukštesnius mokesčius 
už savo gaunamas „Sočiai 
Security” pensijas.

Pagal naujai išleistą įstatymą 
„Sočiai Security” pensijos yra 
apmokestinamos 85%. Ankstes
niais metais „Sočiai Security” 
pensijos būdavo apmokestina
mos tiktai 50% ir tik tiems vy
resnio amžiaus asmenims, ku
rių pajamos ir pusė „Sočiai Se
curity” vieno asmens pensijos 
buvo didesnės negu 34,000 dol. 
sutuoktinių: vyro ir žmonos 
44,000 dol. Asmenys, kurių vie
no asmens pajamos yra dides
nės, negu 25,000 dol., sutuokti
nių — 32,000 dol., mokės tik 
50% už savo „Sočiai Security” 
pensijas. Pagal IRS, šis naujas 
įstatymas nepaliečia daugumos 
vyresnio amžiaus žmonių.

Jeigu jūs anksčiau nemokėjo
te mokesčių nuo savo „Sočiai 
Security” pensijos, tai ir dabar 
jums mokėti nereikės, nebent 
jus pralobtumėte tiek, kad savo 
pajamomis peršoktumėte IRS 
nustatytą ribą. Tiktai daugiau 
pajamų turintieji turės mokėti 
mokesčius nuo savo „Sočiai 
Security” pensijos.

Šių metų sausio mėnesį visi 
vyresnieji, gaunantys pensijas, 
turėjo paštu gauti formas (703) 
ir savo uždirbtos 1994 metų pen
sijos įrodymą iš „Sočiai Securi
ty” įstaigos (tai forma SSA- 
1099).

Forma 703 yra skirta vyres
niesiems — pensininkams 
apskaičiuoti, ar jiems reikalinga 
mokėti mokesčius už gaunamą 
„Sočiai Security” pensiją. Čia 
paaiškinama, kas ir kiek gali 
nurašyti — atskaityti, pildant 
mokesčių atsiskaitymus.

Nurašymai — kiekvienam 
išlaikomam asmeniui galima 
nurašyti (šiemet pakelta) iki
2,450 dolerių,
Standartinis nurašymas vie

nam asmeniui, sulaukus 65 metų 
ar vyresniam, yra 4,750 dol. 
Sutuoktiniams — vyrui ir žmo
nai, kurie pildo atskirai — kiek
vienas gali nurašyti 3,925 dol. 
Šeimos galva gali nurašyti 
6,550 dol., našlės/našliai 7,100 
dol., sutuoktiniai, pildantys kar
tu, gali nurašyti 7,850 dol. Jeigu 
jūs 1994 metais sulaukėte 65 
metų, arba esate vyresnis, arba 
esate pripažintas aklas, jums 
leidžiama nurašyti didesnė su
ma pinigų.

Gelžkelio pensijas gaunančių 
asmenų pensijos apmokestini
mas buvo nustatytas 1984 
metais. Jų tik viena dalis pen
sijos yra apmokestinama, taip 
pat, kaip gaunančiųjų „Sočiai 
Security” pensijas. The „Rail- 
road Retirement Board” išsiun
tė visiems, jų pensijas gaunan
tiems, formas RRB-1099 su visa 
informacija, nes tik tų asmenų 
pensijos pasikeitė, kurie pensi

jas pradėjo imti po 1986 m. lie
pos 1 d.

Namų pardavimo lengvata
Namų pardavimo lengvatos 

vyresniems pasilieka tos pačios. 
Jei jūs gyvenote savo name bent 
3 metus ir parduodant namą 
buvote 55 metų ar vyresnis, jūs 
galite pasinaudoti ir nurašyti 
net iki 125,000 dol., uždarbio 
nuo parduotos nuosavybės, ne
svarbu, ar pirkote kitą nuosa
vybę, ar ne.

IRS vyresniems amerikie
čiams siūlo informacinį leidinėlį, 
kuriame yra paaiškinti įvairūs 
vyresniems reikiami žinoti 
reikalai apie mokesčių mokėji
mus. Norint šį leidinėlį, „Tax 
Information for Older Ameri- 
cans Pub. No. 554”, užsisakyti 
ar paklausti jums rūpimą klau
simą, skambinkite nemokamu 
telefonu 1-800-829-1040.

Birutė Podienė ir 
Birutė Jasaitienė

PAPILDOMA
APDRAUDA

Išėjus į pensiją, prasideda jūsų 
„auksinių” atostogų metas, tai 
jūsų užsitarnautas poilsis. 
Tačiau išėjus į pensiją, atsiran
da įvairių problemų. Visą gyve
nimą žmogui sunkiai dirbus, 
vyresniame amžiuje sušlubuoja 
sveikata. Nors „dėdė Šamas” 
visus mus žada aprūpinti, bet 
susirgus šiais laikais, Medicare 
nebepajėgia užmokėti mo
dernios medicininės priežiūros 
ir gydimo. Jei žmogus neturi 
kito draudimo, viso gyvenimo 
sunkiai sutaupyti pinigai gali 
labai lengvai ir greitai dingti, 
bemokant ligoninės — gydymo 
sąskaitas. Žinodami visa tai, 
turime pasirūpinti ir pasiimti 
pridėtinį — kitą draudimą — 
dabar vadinama „Medigap”, 
kuris padengtų tas gydymo 
išlaidas, kurias nedengs 
Medicare.

Pasirinkdami papildomą 
apdraudą, turėkite mintyje savo 
sveikatos stovį, kainą ir apdrau- 
dos finansinį pąjėgumą. Ar jūs 1 
rinktumėtės papildomą apdrau
dą pirmą kartą, ar norėtumėte 
jau turimą palyginti su kitomis, 
čia duosime keleto žinovų 
patarimus, kurie galėtų padėti 
apsispręsti, koks „Medigap” yra 
jums tinkamiausias.

Pirmiausia pagalvokite apie 
savo sveikatos stovį ir thrimus 
finansus (kiek galėtumėte, ar 
norėtumėte mokėti). Jeigu jums 
ką tik suėjo 65 metai, pradėkite 
tos papildomos apdraudos 
(Medigap) ieškoti dabar. Kai su
kanka 65 metai, žmogui 
duodama 6 mėn. laikotarpis, per 
kurį jis gali įsijungti į tą ar kitą 
apdraudą ir ta apdrauda negali 
jo atmesti dėl sveikatos stovio. 
Vėliau žmonės, turintys dau
giau kaip 65 metus amžiaus, 
nebeturi tiek daug apdraudos 
pasirinkimo.

Jeigu jūs delsiate įsijungti į 
„Medicare Part B” ir turite savo 
vyro/žmonos darbdavio apdrau
dą, galimybė įsijungti į 
papildomą apdraudą prasideda 
su tuo mėnesiu, kai jūsų nebe- 
dengia turėta sutuoktinio 
darbovietės apdrauda. Prieš 3 
metus „Medigap” (papildomos 
apdraudos) buvo suvienodintos, 
kad vyresnieji galėtų geriau 
palyginti įvairias apdraudas, 
kada jiems reikia vienąją pasi
rinkti. Palyginkite senąsias ir 
naująsias apdraudas.

Jei jūs įsijungėte į „Medigap” 
prieš jų suvienodinimą, nebūti
nai reikia įsigyti naują ap
draudą. Jūsų turima apdrauda 

(kurią kartais gaunate iš darb
davio) net gali būti geresnė. 
Abiem atvejais ekspertai pa
taria palyginti turimą apdraudą 
su naujomis suvienodintomis — 
senesnė apdrauda gali būti per 
brangi arba nepakankama. 
Naujos „Medigap” apdraudos 
turi 10 įvairių planų — variantų 
nuo A iki J. Bet atminkite, kad 
jums reikia tik vienos „Medi
gap” apdraudos.

Pirmasis variantas „A” siūlo 
pačią pagrindinę apdraudą; kiti 
devyni tik prideda papildomų 
paslaugų (benefits). Draudimų 
žinovai sako, jei žmogus yra 
pajėgus finansiškai, turėtų žiū
rėti į kitds apdraudos variantus, 
ne tik A variantą, nes A varian
tas neužmoka 1995 metais ligo
ninės „deductible” 716 dolerių. 
Ši 716 dolerių suma nėra 
metinis nurašymas (deductible) 
ir jums gali tekti per metus jį 
keletą kartų užmokėti — tiek 
kartų, kiek kartų jums teks at
sigulti į ligoninę.

Jau daugelis daktarų jūsų vie
tovėje už patarnavimus prašo 
daugiau, negu Medicare leidžia, 
gal jums reikėtų apdraudos 
varianto F, kuris daktarams 
užmoka skirtumą tarp jų 
sąskaitos ir Medicare mokamos 
sumos.

Bet jei jūsų daktarai ima tik 
Medicare patvirtintą mokestį, 
jums F apdraudos gali nereikėti.

„Consumer Reports” žurnale 
sakoma, kad tie, virš Medicare 
pripažinti mokėjimai darosi vis 
mažesnė problema JAV-ėse. Dėl 
to apdraudos variantas F, kuris 
moka, kiek daktaras reikalau
ja (virš Medicare pripažintos 
sumos), gali būti ne toks geras, 
kaip pigesnis apdraudos varian
tas C.

Jūsų apsisprendimas priklau
so nuo gyvenamos vietos dakta
rų: ar jie ima tik Medicare nu
statytas sumas už gydymą, ar 
daugiau. „Medigap” (papil
domos) apdraudos variantai H, 
I ir J. apima didelį plyšį 
Medicare apdraudoje, būtent, 
užmoka už receptais gaunamus 
vaistus. Žinovai sako, kad 
receptinių vaistų kainos gali 
žmogų padaryti elgeta. Tuo 
pačiu „Medigap” įvairių planų 
— variantų siūlomos paslaugos 
už receptinius vaistus, yra 
griežtai ribotos. Pvz., pigesni 
(generic)vaistai kainuoja, 
naudojant vieno asmens turimą 
vaistų apdraudą — tik 4 
doleriai. Jei brangus vaistas 
neturi „generic” pakaitalo, jis 
kainuoja irgi tik 4 dol., bet jei 
jūs norite pirkti „brand” vais
tą, kuriam yra „generic” 
pakaitalas, tai toks vaistas jums 
kainuos 12 dol., plius skirtumą 
tarp „generic” ir „brand” vais

tų kainos.
Atskirai vaistų apdrauda nėra 

prieinama dabar, nes ji yra su
jungta su kiekvienu kitu planu 
— patarnavimu.

Prieš įsirašydami į kurį ap
draudos planą, peržiūrekite tuos 
apdraudos variantus, kurie turi 
vaistų apdraudą, ypač jei jums 
jau dabar vaistai brangiai kai
nuoja, arba numanote, kad 
ateityje jie gali brangiai kainuo
ti. Sunku pakeisti ir įsigyti 
apdraudą vaistams, praėjus 6 
mėnesiams po įsirašymo (open 
enrollment) į kokią nors 
apdraudą.

Ekspertai sako, kad yra nau
dinga palyginti įvairių 
apdraudų kainas. Bet neiš
stokite iš dabartinės apdraudos 
tol, kol nesate priimtas į naują. 
Apdraudos bendrovė gali at
mesti jūsų prašymą po to, kai 
baigiasi 6 mėnesių įsirašymo 
laikas. Todėl ieškokite ir 
prašykite naujos apdraudos, jei 
norite pakeisti, porą mėnesių 
prieš atnaujinant senąją.

Apdraudų mokėjimai. Mo
kėjimai už apdraudas gali keis
tis, nors apdraudų bendrovės ir 
garantuoja tęstinumą. Tai 
priklauso nuo to, kurioje valsti
joje jūs gyvenate. Daugelis 
apdraudų bendrovių pakelia 
kainą šalutinei apdraudai 
(„Medigap”), kai žmogus sensta. 
Tačiau kaina neturėtų būti 
vienintelis dalykas, nulėmęs ap
draudos pasirinkimą. Finan
sinis apdraudos bendrovės pajė
gumas ir kaip greitai bei 
tinkamai ji tvarko apdraudų 
išmokėjimą, yra taip pat labai 
svarbu.

Patikrinkite draudimo bend
rovės įvertinimą ir žiūrėkite, 
kad ji turėtų gerą vardą.

Paprašykite apdraudos agen
to, kad jis duotų jums apdraudos 
bendrovės vertinimą (rating), 
arba patikrinkite jį pats; Stan- 
dar & Poor, A.M. Best, arba 
Duff & Phelps pranešimuose.

Keletas patarimų;
1. Jūs galite atšaukti ap

draudą 30 dienų nuo jos gavimo 
datos ir gauti atgal pinigus.

2. Patikrinkite, ar jūsų numa
tyta apdrauda nedraudžia 
sveikatos dėl turimų įsigytų 
anksčiau negalių (excludes 
preexisting health conditions).

3. Jei jūsų pajamos mažos ir 
turtas nedidelis, „The ųualified 
Medicare Beneficiary” pro
grama gali padėti jums mokėti 
Medicare mokestį ir „deduc- 
tibles”.

4. Jei jūs turite Medicaid, 
jums nereikia papildomos šalu
tinės apdraudos (Medigap). Pasi
rinkę apdraudą, niekada nemo
kėkite grynais ir nepasirašykite 
ant neužpildytos anketos.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Your Money 
1995.2.9 by Andy Miller).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė.

VASARIO 16-SIOS 
IŠKILMĖS KAUNE

Vasario 16-ąją, Lietuvos val
stybės atkūrimo dieną, Kaune, 
Karo muziejaus sodelyje, iškil
mingai pakelta Vytauto Didžio
jo vėliava, taip pat vyko Vyčio 
Kryžiaus vėliavos pakėlimo ce- 
remonįja prie Nežinomojo karei
vio kapo (ši tradicija atgaivinta 
neseniai — pirmąsyk vėliava 

I buvo pakelta lapkričio 23-ąją).

ATSISVEIKINOM SU 
BRONE SPUDIENE

Bronė Spudienė

Bronė Ramanauskaitė-Spu- 
dienė gimė 1904 m. lapkričio 3 
d. Lietuvoje. Augo didelėje šei
moje, o tėvai buvo smulkūs ūki
ninkai, tai jauna atvyko į 
Kanadą. Mokėdama siūti, pradė
jo savarankišką gyvenimą ir 
greit įsijungė į lietuvišką 
veiklą.

JAV-se užėjus krizei, į Canadą 
atvyko Pranas Spūdis su kuriuo 
Bronė sukūrė šeimą. Kiek pagy 
venę Kanadoje, atvyko į JAV. 
Buvo labai veikli ir susipratusi 
lietuvė. Tuojau įsijungė į „Lie
tuvių susivienijimą”, priklausė 
ALTui, dalyvavo chorų veiklo
je. Nei vienas „Susivienijimo” 
ar ALTo seimas neapsiėjo be 
Spudienės, nepaisant kuriame 
JAV krašte jis vyko. Vadovavo 
„Darbininkų draugijoje” ir 
kasmet per Velykas suruošdavo 
pobūvį, kuriame būdavo premi
juojami Velykų margučiai.

Labai uoliai rėmė Dariaus ir 
Girėno skrydį į Lietuvą, o jiems 
žuvus, daug darbo ir pastangų 
skyrė paminklo pastatymui. 
Prie paminklo kasmet suruoš
davo to skrydžio paminėjimą. 
Paminklas pastatytas tuo laiku 
tirštai lietuvių apgyventame Rro 
oklyn, N.Y. Lietuviams iš tos 
apylinkės išsikėlus, paminklas 
liko vienišas. Kasmet prieš mi 
nėjimo iškilmes Bronelė su tai 
kininkais paminklo aplinko 
gražiai išvalydavo. Oficialioj 
minėjimo dalis vykdavo prie 
paminklo, o paskui visus daly
vius Bronelė kviesdavo į savo 
namus vaišėms.

Gausiai aukodavo visiems lie
tuviškiems reikalams, moraliai 
ir materialiai paremdavo pagal
bos reikalingus asmenis.

Aprūpinta paskutiniais Sak
ramentais, mirė savo namuose, 
sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Buvo pašarvota lietuvių Shalins 
laidotuvių koplyčioje. Vasario 
10 d. atsisveikinimą su velione 
pravedė aktorius Vitalis Žu
kauskas. Maldas sukalbėjo tė
vas Pranas Giedgaudas, OFM. 
Atsisveikinimo pravedėjas 
apsakė jos gyvenimą ir atliktus 
darbus. Bendruomenės vardu 
atsisveikinu „Darbininko” 
redaktorius, žurnalistas ir 
rašytojas Paulius Jurkus. ALTo 
vardu — Petras Ąžuolas. Jau-

Tikintieji meldėsi už Lietuvą 
Kauno Arkikatedroje Baziliko
je, kur Nepriklausomybės šven
tės proga buvo aukojamos šv. 
Mišios.

triai kalbėjo Irena Klišienė , 
kuri daugiau dviejų metų velio
nę rūpestingai slaugė. Buvo pa
minėta ir jos gera kaimynė 
Marytė Vosilka, kuri daug pa 
dėjo Bronelę slaugiusiai Irenai 
kasdieniniuose reikaluose ir rū
pestingai tvarkė šermenis. Va
sario 10 d. velionė buvo palaido
ta Cypress Hills kapinėse šalia

Mielai Motinai
A.tA.

EUGENIJAI KOCHANOWSKI

mirus, dukrai ELEONORAI ŠIKŠTĖNAITEI- 
GRIGAITIENEI, žentui JONUI, anūkei NIKAI ir 
velionės vyrui dr. BOGUMIL KOCHANOWSKI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Silvija Aleksiūnienė 
Antanas, Valentinas ir 
Renata Baziliauskai

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

t
mirus, liūdinčią žmoną ALDONĄ, dukrą RITĄ 
POULOS su šeima, sūnus — ALGIMANTĄ, MARIŲ 
ir RIMĄ, seserį SOFIJĄ RIPSKIENĘ su šeima, brolį 
ALBINĄ su šeima Lietuvoje, broliene 
KONSTANCIJĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Ramojus ir Aldona Vaičiai 
Stefanija ir Kazimieras Vaičiai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHWAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORSt

| MARQUETTE PARK 2533 W. 71«t STREET
CICERO 5940 VV. 35 St.

, PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ «r DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

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

savo vyro Prano, mirusio prieš 
21-rius metus.

Liko ligota sesuo, sesers du 
sūnūs su šeimomis ir kiti
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 
Liko ir Spudų krikšto duktė 
Rūta Lee — Rūta Kilmonytė, ži
noma filmų artistė.

šermenimis rūpinosi seserė
nai Antanas ir Albinas Akeliai, 
atskridę iš San Francisco, Kali 
fornijos.

Tegul jai būna lengva svetin 
ga Amerikos žemelė.

Ona Barauskienė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Mykolas Abarius, Lietuvos 
Šaulių sąjungos užsienyje pirmi
ninkas ir Lietuvos Šaulių sąjun
gos Lietuvoje garbės pirmi
ninkas, atvyksta iš Detroit, MI, 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės — Kovo 11 -tosios, 
atstatymo minėjime Jaunimo 
centre kovo 12 d., sekmadienį.
Po pamaldų jėzuitų koplyčioje 
jis kalbės prie Laisvės kovų pa
minklo JC sodelyje. Iškilmių 
metu bus uždegtas aukuras, pa
gerbti kovojusieji ir žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės, o jaunimas 
padės gėlių prie paminklo. Maž
daug 12:30 vai. p.p. didžiojoje 
salėje bus akademinė ir meninė 
minėjimo dalis. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama gausiai daly
vauti šioje lietuvių tautos 
džiaugsmo šventėje.

Lietuvių katalikų susivieni
jimo JAV 49 kuopa, Cicero, IL, 
kuriai vadovauja pirm. Stasys 
Dubauskas, sekretoriauja An
tanas Zailskas, o iždo globėja 
yra Agnietė Bigelis, įstojo nariu 
į Draugo fondą su 800 dolerių 
įnašu. Tai puikus pavyzdys 
visoms mūsų organizacijoms, 
kurios dar iki šiol nesiryžo įstoti 
į Draugo fondą. Esame nuošir
džiai dėkingi Lietuvių katalikų 
susivienijimo 48 kuopai!

G. J. Zaborskis, San Jose, 
CA, su „Draugo” prenumeratos 
mokesčiu, dar atsiuntė 105 dol. 
auką. Jis yra žinomas poetas ir 
rašytojas, parašęs knygą, kad 
„Kai du stos, visados daugiau 
padarys”. Tik rėmėjų dėka mes 
galime savo laikraštį sėkmingai 
leisti. Nuoširdus ačiū už 
pagalbą.

Dalia M. Zikas, Melrose, MA, 
atsilankiusi „Draugo” knygyne, 
nusipirko tikrai daug leidinių. 
Nuostabu ir džiugu, kai spaudai 
nepasigailėta išleisti net apie 
300 dol. Sunku surasti žodį, 
kuris būtų pajėgus išreikšti 
padėką už tokią didelę meilę 
lietuviškai knygai.

x A.a. Grace Akerley atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos naš
laičiams aukojo Mr. ir Mrs. Ro
bert Avanzato $10 ir Marytė 
ir Vytautas Sušinskai $20 iš 
PA. Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių Globos” komitetas.

(sk)

x Atvykite pasiklausyti 
„Gimtinės tolių” koncerto 
š.m. kovo 5 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. „Tėviškės” parapijos 
salėje. 6641 S. Troy. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. Malo
niai kviečiame!

(sk)

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

(sk)

]Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
2649 VV 61 St., Chicago, IL 60629 

Tel <1-1121 770-5162 
14125 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel <70H) 101-4S66
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
• Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

45.36 VV. 63»h Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą

„Daina darbą spartina,
daina vargą lengvina...” tai 
lietuvių liaudies posakis. Daina 
taip pat stiprino lietuvių tautą 
visų okupacijų, rezistencijų ir 
kentėjimų metais. Nebuvo 
mūsų tėvynės istorijoje tokio 
skaudaus laikotarpio, kurio 
vargų nebūtų lietuviai išdai
navę. Todėl su ypatingu dėme
siu laukiame partizanų-tremti- 

I nių dainos vieneto „Šilas”, su 
koncertais atvykstančio į užjū
rius. Čikagoje jie dainuos parti
zanų dainas, deklamuos poeziją, 
su kuria mes galbūt ne taip ar
timai esame susipažinę, kovo 12 
d., 4 vai. po pietų, Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Tai pro
grama, kurios nei vienas 
neturėtume praleisti. Bilietus 
galima iš anksto įsigyti „Sek
lyčioje”. Ta pačia proga pri
mename, kad „Šilas” pasirodys 
Lemonto Pasaulio lietuvių cen
tre penktadienį, kovo 10 d., 7 
vai. vakare, o Cicero, IL, šv. An
tano parapijos salėje, kovo 17 d., 
4 vai. p.p.

Bobby L. Rush, Atstovų 
rūmų narys, atstovaujantis ir 
Marųuette Parko gyventojams, 
atsiuntė Amerikos Lietuvių 
tarybai laišką, kuriame pasi
sako balsavęs už Richard Dur
bin pataisą HR-7 rezoliucijai, 
kad Baltijos valstybės ir Ukrai
na būtų vėl įtrauktos į naujojo 
įstatymo projektą priimti jas 
NATO sąjungos narėmis.

Primename — „Draugo”
metinis koncertas įvyks 
balandžio 2 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. 
Programoje: solistai — Dana 
Stankaitytė, Margarita Mom- 
kienė, Jonas Vaznelis ir Čika
gos lietuvių operos choras. 
Programą koordinuoja ir solis
tams akompanuos Lietuvių 
operos dirigentas muzikas 
Alvydas Vasaitis. Bilietus 
galima įsigyti „Draugo” 
administracijoj.

x Laikas nelaukia! Dabar 
paskutinė proga įsigyti bilietus 
į „Skambėk, pavasarėli!” madų 
parodą. Ji įvyks sekmadienį, 
kovo 19 d. 12 vai. Lexington 
House. jūsų laukia 
kokteiliai,loterija, pietūs ir 
besisukinėjantys modeliai su 
naujausiom madom. Taigi, 
nelaukite ir užsisakykite bilie
tus pas Teresę Meiluvienę, tel. 
708-655-0468.

(sk)

x Jau laikas tvarkyti 
mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
įstaigoje, 4536 W. 63 St., 
Chicago, prieš „Draugo” 
redakcųą. Susitarimui prašau 
skambinti (312) 284-0100. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

MIRĖ KUN.
STANISLOVAS SAPLIS

Vakar, kovo 3 d., sulaukęs 77 
metų, Racine, WI, mirė kunig 
Stanislovas Saplis. Jis buvo! 
Kazimiero parapijos klebonas.

Gimė 1917 m. lapkričio 5 d. 
Detroite. Baigęs Detroito Šv. 
Antano parapijos pradinę 
mokyklą, Stasiukas įstojo į 
marijonų aukštesniąją mokyklą 
Marianapolyje, Thompson, CT. 
Baigęs mokyklą, 1940 m. įstojo 
į Marijonų vienuolyną, įšven
tintas kunigu 1944 m. rugpjū
čio 13 d. 1994 m. rugpjūčio 21 
d. jis šventė 50 metų kunigystės 
jubiliejų savo parapijoje. 
Marijonų vienuolijoje kun. S. 
Saplis ėjo įvairias pareigas. 
Argentinoje, Avellanedoje, jis 
buvo namo vyresnysis, įkūrė 
Lietuvos Vyčių organizaciją, 
Amerikoje buvo Mažosios 
seminarjos Marian Hills, IL, 
prefektas, Šv. Petro parapijos 
klebonas, Kenosha, WI, 1975 m. 
buvo išrinktas viceprovincijolu, 
1987 m. paskirtas mokyklos 
direktoriumi Marianapolyje.

Numatoma, kad kun. Stanis
lovo Saplio laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 8 d., išlydint iš 
Čikagos Marijonų koplyčios 
(prie „Draugo”).

A.a. Stanislovas Saplis.

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

(sk)
x Mary Chesla pravedė vajų 

„Warm Hugs for Lithuania”, ir 
Trinity United Methodist 
Church sekmadieninių pamokų 
mokiniai surinko $175 ir daug 
rūbų, kuriuos paaukojo „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui. Labai įvertiname 
vaikučių pastangas. Ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089.

(sk)

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

(sk)

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė rengia Putvio 
minėjimą š.m. kovo 5 d. 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose. Pro
gramoje: paskaita, priesaika ir 
užkandžiai. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. V. D. Šaulių 
rinktinė.

(sk)
x Siuntiniai i 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.

(sk)

ALMS DRAUGIJA RENGIA
KOVO 11 MINĖJIMĄ

Vasario 16-oji, sausio 13-oji, 
kovo 11-oji... Šios ir kitos mums 
svarbios datos kasmet atsimuša 
mūsų širdyse, kelia prisimi
nimus, verčia dar ir dar kartą 
permąstyti savo — lietuvio, 
piliečio ar paprasčiausiai žmo
gaus — situaciją ir santykį su 
savimi, savo tauta ar savo 
tėvyne. Kovo 11-oji — tai data, 
talpi vilčių, džiaugsmo, laisvės, 
troškimų, siekių, vienybės. Tai 
— mus telkianti ir stiprinanti 
data.

Ir šiemet jau šeštą kartą bus 
minima kovo 11-oji ir šeštą 
kartą susirinksime tų ar kitų 
žmonių būryje (o gal susikaup
sime savy), kad dar kartą 
išgyventume savo istorijos 
akimirką, paliudytume ją ir tuo 
pačiu suteiktume jai tęstinumą.

Neseniai atsikūrusi Amerikos 
Lietuvių meno draugija kovo 10 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre rengia Kovo
11-osios minėjimą-vakaronę. 
Programoje: Roko Zubovo įžan
ginis žodis; Marijos Raugaitės 
filmas „Kruvinasis sekma
dienis” — skausmo, kančios, 
kraujo auka ir duoklė — gyvos 
sausio 13-ąją žuvusiųjų akys; 
Giedros Subačienės 1992 m. 
parašyta novelė „Amerikietiška 
mano autobiografija” — pasako
jimas apie Lietuvoje gimusio ir 
augusio žmogaus netiesioginį 
susilietimą su šalimi; apie ben
drus rūpesčius, bendras biogra
fijas šiapus ir anapus; ir Stasys 
Lozoraitis, Vytautas Lands
bergis, Marija Gimbutienė, Ro
mualdas Ozolas, Vytautas Ka
volis, Juozas Urbšys, Saulius 
Tomas Kondrotas, Česlovas Mi
lošas, Simas Kudirka, Jonas Ju
rašas ir kiti naujame Arvydo 
Reneckio filme „Paukščio Fe
nikso vaikai” — lietuviškos 
kontraversijos amžinąja laisvės 
tema.

Dalyvauti ir pasidalinti savo 
mintimis, savo tikėjimu ar 
neviltim, savo liūdesiu ar 
džiaugsmu kviečiami visi. 
Nuoširdžiai kviečiami.

Karilė Vaitkutė

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, kovo 8 d., trečia
dieni, 2 vai. popiet, bus rodoma 
vaizdąjuostė „Lietuviški papro
čiai”. Po to bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. 
Atvykite! •

Joana Budnikienė, Oriand 
Park, IL, siųsdama „Draugo” 
prenumeratos mokestį, dar 
pridėjo 80 dol. laikraščio leidimo 
išlaidoms sumažinti ir 25 dol. 
auką už kalendorių bei kalė
dines atvirutes. Ji rašo: „Ačiū 
labai už nuostabų ir mielą 
‘Draugą’. Skaitau su malo
numu, tiek daug naujienų ir 
įdomių straipsnių. Linkiu Jums 
visiems viso pasaulio meilės ir 
laimės”. Mielai mūsų dienraščio 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame už 
auką ir gražius linkėjimus.

I
Penktadieni, kovo 24 d., 7 

vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje atidaroma 
paroda „Dabarties dokumentai: 
naujos tendencijos Lietuvos 
mene”. Bus eksponuojamos foto
grafijos, piešiniai, video, 
instaliacijos, tapyba. Parodos 
kuratorius — garsiojo Vilniaus 
šiuolaikinio meno centro di
rektorius Kęstutis Kuizinas, 
dalyvaus atidarymo iškilmėse ir 
kalbės apie naujausias Lietuvos 
dailės apraiškas. Parodą remia 
JAV valdžia ir įvairūs fondai. 
Kviečiame rezervuoti šią datą ir 

į aplankyti neeilinį lietuvių 
j kultūros įvykį.
• »Parašas po nuotrauka bu
vo netikslus. Kovo 3 d. laidoje 
(paskutiniajame psl.) yra 
netiksliai parašyta po Lietuvių 
tautinių šokių švenčių direk
torių tarybos nuotrauka. Turi 
būti: pirmininkas Bronius 
Juodelis ne Birutė Jasaitienė), 
iždininkė Rėdą Pliurienė. 
Kita informacija yra tiksli. 
LTSF pirmininko atsiprašome.

x Lietuvos našlaičiams 
gautos aukos: $100 iš Charles ir 
Judy Kruša Kenosha WI, $100; 
iš Maria Schwartz Baltimore 
MD, $50; iš Charles J. Busa- 
novich Princeton NJ, $30 iš 
Mary Mitchell iš Livonia MI; 
$20 iš Milda Bakuckaitė-Ma- 
tusz; Delran, NJ, ir Daina Kri
vickas iš King of Prussia, PA ir 
po $20 kas mėnesį aukoja 
Adolfas Lietuvninkas iš 
Chicagos. Visiems aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame. 
Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W 71 St, 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Illinois Lietuvių respub
likonų lyga kviečia visus tau
tiečius, narius ir prijaučiančius 
į metinį žymenų įteikimo 
pobūvi, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 7 d., 12:30 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Tai dvidešimtasis tra
dicinis lygos žymenų įteikimo 
pobūvis pagerbti iškilius 
asmenis ir organizacijas. 1994 
metų žymuo bus įteiktas Stasiui 
Barui, „Vaikų Vilties” organi
zacija bus pagerbta „Humani- 
tarian Award”, o kongresmanas 
Harry W. Fawell — „Spirit of 
Freedom” žymeniu. Laukiame 
visų. Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti Nijolei Maskeliū
nienei, tel. 708-381-5128, arba 
Vyt. Jasinevičiui
708-985-4906.

(sk)

x Pagerbdamas savo moti
ną Viktoria Mileris, jos sūnus 
dr. Paul Mileris atsiuntė 
$1,000 auką „Saulutei”, Lietu
vos vaikų globos būreliui, padėti 
našlaičiams, invalidams ir 
daugiavaikėms šeimoms. Labai 
ačiū. „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

- (sk)

x A.a. Antano Plytniko at
minimui, „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, dr. Austė 
ir dr. Mindaugas Vygntai 
atsiuntė $50. „Saulutė” nuošir
džiai dėkoja ir užjaučia velionio 
artimuosius.

(sk)
x Kazys Vilčiauskas, Šliū

po g-vė 27C, Šiauliai, ieško 
savo giminių: Juliaus, Antano, 
kun. Jurgio, Leonoros Vilčiaus- 
kų arba jų vaikų. Prašome rašy
ti virš minėtu adresu.

(sk)

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

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

x 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.45 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. , Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5806969 ar 
ba (708) 425-7181.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialo, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydi ū* *-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)

Maria aukštesniosios mokyklos scenoje vasario 12 d. Lietuvių operos vyrų choras atliko meninę 
programą Priekyje iš kairės: pianistas Manigirdas Motekaitis, deklamatorė Dalia Sokienė; 
dešinėje — muz. Ričardas Šokas, dirigavęs chorui.

PAVASARIS DRAUGO FONDE

Kovo mėnesio saulutės spin
duliai jau žadina ankstyvųjų 
gėlių daigus. Už lango tėvų 
marijonų sode voverys jau šoka 
pavasario šokį. Pasipūtę 
žvirbliai jau čirška pavasario 
dainą, išsiilgę žaliuojančių 
šakų. Pavasaris jau čia pat. Jo 
laukia ir Draugo fondas. Žiemos

DAFL POSĖDIS
i

„Academy of Dentistry Inter
national” organizacijos posėdžio 
metu Čikagoje vasario 26 d. 
stomatologas dr. Bronislavas 
Janickas iš Druskininkų supa
žindino dalyvius su kolegų 
Lietuvoje tobulinimosi pa
stangomis ir kvietė į Lietuvos 
Stomatologų kongresą, kuris 
įvyks š.m. gegužės mėn. Ta pro
ga dantų gydytojai Gordon 
Klackow ir Leonidas Ragas 
visus kvietė į talką tęsti DAFL 
narių dr. Romualdo Povilaičio ir 
Juditos Martin, RDH, pradėtą 
bei nuveiktą darbą, įsteigiant 
Kauno Medicinos akademijoje 
burnos ertmės higienos naują 
mokslo šaką. R. Povilaitis ir J. 
Martin šiuo metu jau grįžę i 
JAV. Susirinkimo dalyviai su 
dėmesiu išklausė dr. Janicko 
pranešimo ir klausė daug 
klausimų, susijusių su dantų 
sveikatos būkle Lietuvoje.

DAFL — „Dantų sveikatos 
talka Lietuvai” organizacija 
ruošia vakarienę-susitikimą su 
iš Lietuvos grįžusiais — 
odontologais Judita Martin ir 
dr. Romualdu Povilaičiu. 
Susitikimas įvyks kovo 18 d., 6 
vai. v., Pasaulio liet. centre, 
Lemonte. Dalyvaudami šiame 
renginyje, prisidėsite prie toli
mesnių DAFL darbų. Rezer
vacijas priima Nijolė Maska- 
liūnienė, tel. 708-361-5128 arba 
Praurimė Ragienė — 708-529- 
9166.

L. R.

• Draugo fondas yra tiltas 
i „Draugo” gyvybę.

• Kur lengviausia pašniukš
tinėti po svetimus laiškus? 
„Drauge”.

Draugo fondo kontrolės komisija. U kairės: Kostas Dočkus, Marija Remienė. 
pirmininkė, ir Antanas Valavičius

Nuotr. Jono Tamulaičio

ledai, blogi keliai sutrukdė 
daugybės laiškų su čekiais 
gavimą. Jų vis dar laukiame. 
Pavasario nuotaika paskatins 
mielus „Draugo” skaitytojus vėl 
parašyti laiškelį su čekiu Drau
go fondui, kad jis augtų, kles
tėtų, lyg tas medis naujais 
pavasario ūgiais.

Greit prasidės Draugo fondo 
pavasario vajus nauju „ūgių”, 
naujų lėšų sutelkimui. Juk dar 
taip toli iki to labai reikalingo 
milijono, kad dividendai kas 
metai papildytų dienraščio 
„Draugo” leidimui reikalingas 
lėšas.

Šių metų pavasario pirmosios
„kregždės” jau atskrido į Drau
go fondą. Joms priklauso didelė, 
didelė padėka. O kaip būtų 
malonu tokio laiškučio su čekiu 
Draugo fondui sulaukti iš 
kiekvieno „Draugo” skaitytojo, 
atgimstančio pavasario proga. 
Tada atgims ir Draugo fondas, 
padėdamas augti naujiems 
ūgiams „Drauge”.

Pavasario dovanos 
fondui

Po 800 dolerių:
Jurgis Riškus, Palos Hills, IL.
Lietuvių katalikų susivie

nijimo 48 kuopa, Cicero, IL.
Po 200 dolerių:

Jonas ir Stasė Šiaučiūnai, 
Cicero, IL 60650.

Algis ir Elena Lieponiai, 
Oriand Park, IL.

J. Rašys, Cambridge, MA.
The Women’s Guild of the 

Balzekas Museum, Chicago, IL.
Jadvyga Matiukas, Cleve

land, OH.
Po 100 dolerių: •
Regina ir Bernardas Narušiai, 

Cary, IL.
Apolinaras Varnelis (105 dol.) 

Dowagiac, MI.
Dana Elsbergas, Melrose 

Park, IL.
Uršulė Krisiūnienė, a.a. vyro

Benedikto atminimui, Water- 
bury, CT.

Dr. Jurgis ir Petronėlė Star
kai, Santa Monica, CA.
Po 50 dolerių:

Kazys Balas, Cleveland, OH.
Fondo iždininkas
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