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Lenkijos prezidento vizitas 
buvo svarbus Lietuvai 

Vilnius, kovo 8 d. (AGEP) -
Seimo Lietuvos ir Lenkijos par
lamentinės grupės pirmininkas, 
socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis mano, kad šią savaitę 
įvykęs Lenkijos prezidento 
Aleksander Kwasniewski vizi
tas į Lietuvą buvo labai svar
bus, nes abiejų salių santykių 
intensyvinimas prisideda prie 
spartesnės integracijos į Euro
pos struktūras. 

„Lenkijos parama Lietuvai 
yra labai reikalinga, nes Lenki
ja yra žymiai labiau pažengusi 
ir turi daugiau galimybių 
įtakoti didžiąsias valstybes, 
ypač tas Vakarų Europos šalis, 
nuo kurių priklauso tiek Euro
pos Sąjungos plėtimosi tenden
cijos, tiek integravimosi į NATO 
galimybės", sakė V. Plečkaitis 
penktadienį spaudos konferen
cijoje. 

Jis taip pat pažymėjo, kad 
įvairūs Lenkijos polit ikai 
neslepia, jog Lenkija rems 
Lietuvą tiek, kiek jai tai bus 
naudinga. V. Plečkaitis labai 
palankiai įvertino per vizitą 
pasirašytą sutartį dėl bendros 
valstybinės sienos. Nors prob
lemų dėl sienos nėra, tačiau 
pirmą kartą šią sieną numatyta 
nustatyti valstybiniu pagrindu, 
sakė Seimo narys. 

V. Plečkaitis taip pat pranešė, 

kad A. Kwasniewskio vizito me
tu posėdžiavusi darbo grupė 
Lietuvos Konstitucijos 47 
straipsnio papildymui rengti 
nutarė pataisyti jį lydinčio kons
titucinio įstatymo projektą. Jei 
Seimas pritars, į salių, kurių 
juridiniai asmenys galės įsigy
ti Lietuvoje ne žemės ūkio pa
skirties žemę po savo ūkinei 
veiklai reikalingais pastatais, 
bus įtrauktos ir Vidurio Euro
pos laisvos prekybos sutarties 
(CEFTA) šalys. Dabartiniame 
projekte tokia teisė numatyta 
Europos Sąjungos bei G-24 gru
pės valstybėms. Dabar jau 
atkrenta priekaištai iš Lenkijos, 
Čekijos ir kitų salių, kad tai dis
kriminacinis jų atžvilgiu pro
jektas, sakė Vytautas Plečkaitis. 

Kalbas apie eksteritorinį kori
dorių tarp Baltarusijos ir Kara
liaučiaus srities Plečkaitis ir įver
tino kaip „tam tikrų imperinių 
jėgų pastangas sukelti įtampą 
Lietuvos ir Lenkuos santykiuo
se". 

Jis taip pat pastebėjo, kad ant 
įtampos eskalavimo .kabliuko" 
užkibo ir Lietuvos lenkų sąjun
gos atstovai Seime. Plečkaitis 
pabrėžė, kad jų pretenzijos ir 
pastangos gilinti nesklandumus 
yra naudingi „trečiajai vals
tybei", bet ne Lietuvai ir ne 
Lenkijai. 

Lietuva tikisi kitą savaitę 
gauti branduolinio kuro 

Vilnius, kovo 7 d. (AGEP) -
Energetikos ministras Saulius 
Kutas mano, kad kitą savaitę, 
greičiausiai iki kovo 15 d., Igna
linos Atominė Elektrinė (AE) iš 
Rusijos gaus branduolinio kuro. 
Pasak jo, trečiadienį vakare 
buvo nutarta sumažinti jėgainės 
galią, norint sutaupyti kuro. 
Ketvirtadienį Ignalinos AE 
apkrova sumažinta nuo 2,400 
iki 1,700 megavatų, ir tai pir
mas toks atvejis per visą 
elektrinės naudojimo laikotarpį. 

Saulius Kutas spaudos konfe
rencijoje sakė, kad atominė 
jėgainė tik pastaraisiais metais 
pirmą kartą dirbo pilna galia 
(2,400 megavatų), nes nemažai 
energijos parduodama Rusijai. 
Šiais metais numatyta parduoti 
4-5 milijardus kilovatvalandžių 
elektros energijos, kai tuo tar

pu pernai Rusija pirko tik 2.7 
milijardus. 

Didžiausia problema, anot 
ministro, yra ta, kad pinigai, 
gauti už Rusijai parduotą ener
giją, negreit patenka į bran
duolinio kuro gamyklos sąskai
tą. Dėl šio uždelsimo jau ne 
pirmą kartą esama grėsmės, 
kad Ignalinos AE gali laiku 
negauti kuro. Lietuvos skola už 
branduolinį kurą yra nedidelė, 
tačiau jos dydžio S. Kutas ne
pranešė, sakydamas, kad jį sun
ku apskaičiuoti. 

Ministras neatmetė galimy
bės, kad kuras kitą savaitę 
nebus atgabentas į Ignaliną. 
Tuomet, teigė jis, bus ribojamas 
elektros energijos vartojimas, 
tačiau žadėjo padaryti viską, 
kad taip neatsitiktų. 

Trijų bankų likimas bus 
aiškus gegužės mėnesį 

Vilnius, kovo 6 d. (AGEP) -
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
(LAIB), Litimpeks ir Vakarų 
bankų ateitis galutinai bus 
aiški, ne vėliau kaip gegužės 
mėnesį. Jeigu bankai savaran
kiškai nesugebės išeiti iš krizės, 
jie bus sujungti į Jungtinį 
banką. Toks bankas pradėtų 
veikti liepos 1 d., kaip ir numato 
speciali vyriausybės programa. 

Apie tai trečiadienį susitikime 
su užsienio investuotojais pa
reiškė Lietuvos Banko valdyto
jas Reinoldijus Šarkinas. Lie
tuvos Investicijų Agentūros 
surengtame pokalbyje dalyvavo 
amerikiečių firmų ACC bei 
Kraft Jakobą Suchard, belgų 
Palink Limited, danų Ericsson, 
švedų Swedish Trade Council, 
suomių Rannila - Steel/Lithu-
ania, olandų Festo Baltic B.V. 
atstovai. 

R. Šarkinas taip pat sakė, kad 
vyriausybės programa įveikti 
šalies bankų krizę jau vykdoma. 
Jis teigia, kad Lietuvos bankų 

sistema veikia normaliai, išsky
rus du tris bankus. 

Tačiau užsienio investuotojai 
susirūpinę jų atsiskaitomųjų 
sąskaitų užšaldymu LAIB ir 
Litimpeks banke, ir tai stabdo 
investicijas bei užsienio bend
rovių veiklą. Lietuvos Bankas 
nuramino užsienio firmų ats
tovus ir pažadėjo, kad jų lėšos 
per šiuos metus bus grąžintos. 
Lietuvos Banko valdytojo pava
duotojas Jonas Niaura sakė, 
kad dabar svarstoma galimybė 
bankuose laikomas einamąsias 
sąskaitas pilnai dengti bankų 
rezervais ir naudoti jas tik at
siskaitymams, o ne paskoloms. 

Užsieniečiai pareiškė susirū
pinimą Lietuvos bankų ateitimi 
ir norėjo garantįjų, kad daugiau 
bankrutuojančių bankų nebus. 
R. Šarkinas tvirtino darysiąs 
viską, kad nepasikartotų bankų 
bankrotai ir žadėjo stiprinti jų 
priežiūrą. Be to, jis sakė, kad 
lito kursas nebus keičiamas. 

1990 m. kovo 11-ąją Lutuva patkelb* atataftHtti 1940 m. prarastą Nepriklausomybe ir tuo į aavo 
rankas paėma aavo ataitį. Tautos ryttaa bno visuotina*. Balsuojant Lietuvos Aukščiausiojoje 
Taryboje, ne vienas napasisakė priai. dalyjs^aprasti SUMH*^ nepaisydami rizikos, dar net 1968 
metais rinkosi viešai išreikšti paramą tokiam veiksimu, kaip šioje nuotraukoje Katedros aikštėje, 
stodami prieš ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį bauginusią imperinę jėgą- Šiandien grėsmė Lietuvai 
kitokia, bet ryžto ir vilties reikia nemažiau, kuriant naują gyvenimą laisvėje. 

Nuotr. K. Svėrio 

Rasta dingusioji Ignalinos 
elektrinės kuro kasetė 

Visaginas, kovo 8 d. (AGEP) 
— Visagino apylinkėse rasta 
prieš kelerius metus dingusi Ig
nalinos Atominės Elektrinės 
kuro kasetė, pranešė šaltiniai 
Valstybės Saugumo Departa
mente (VSD). Beveik 5 metrų il
gio ir kelis šimtus kilogramų 
sverianti kasetė iki šiol buvo 
laikoma „nežinia kur esančia". 
Jėgainės vadovai iki pastarojo 
meto tvirtino, kad kasetė yra 
užsimetusi kažkur elektrinės 
teritorijoje. 

VSD pareigūnai rado kasetę 
užkastą Visagino apylinkėse. Ji 
buvo apardyta, ir mažesnė dalis 
panaudoto radioaktyvaus kuro iš 
jos jau buvo išimta. Pagal vieną 
aiškinimą, dalis panaudoto kuro 
buvo spėta parduoti, tačiau vė
liau, pastebėjus kasetės din
gimą ir dėl to kilus dideliam 
triukšmui, prekeiviai išsigando 
ir kasetės nebelietė. 

Pasak Saugumo departamen
to šaltinių, sulaikyti keli įtaria
mieji vagyste ir prekyba radio
aktyvioms medžiagomis. 

Panaudotoje kasetėje yra ura-
no-234, kuris, apdorojus spe
cialia įranga, gali būti naudo
jamas branduolinio ginklo ga
myboje. 

Gruodžio mėnesį Ignalinos jė
gainę tikrino eilinė Tarptauti
nės Atominės Energetikos 
Agentūros (TATENA) misija, 

Lietuva nesiderėjo su 
Rytais 

Vilnius, kovo 8 d. (AGEP) -
Lietuva niekada nevedė jokių 
derybų dėl „specialaus" tranzito 
greitkelio tiesimo nei su Bal
tarusija, nei su Rusija, pareiškė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija. „Lietuva nepripažįsta 
nė vienai iš valstybių išskirtinių 
automobilių tranzito teisių per 
Lietuvos Respublikos teritoriją", 
sakoma pareiškime. 

Pareiškimas paskelbtas atsi
liepiant į „Lietuvos aido" rasini, 
kuriame, remiantis Rusijos 

konstatavusi, kad branduolinis spauda* teigta, jog P. Gylys 
kuras ten saugomas tvarkingai, vasario mėnesį Minske „slaptai 

Lietuva yra pasirašiusi sutar
tį dėl branduolinio ginklo ne
platinimo, o pagal ją — ir susita
rimą su TATENA dėl garantijų 
taikymo. Pagal šį susitarimą 
kas trys mėnesiai į Lietuvą at
vyksta TATENA misija patik
rinti, kaip saugomos branduo
linės medžiagos. 

Kauno ir Kretingos miestuose 
rasta radioaktyvaus metalo 

Kaunas, kovo 6 d. (AGEP) -
Kauno rajono gyventojai nesku
ba policijai atiduoti išvogto 
radioaktyvaus žalvario, o Kre
tingos policininkai tiria kito 
radioaktyvaus radinio istoriją. 

Kauno rajono policininkai an
tradienio rytą nerado didelio 
kiekio metalo, kuris, remiantis 
anoniminiu paskambinimu, bu
vo paslėptas Turžėnų kaimo 
miškelyje. Vietoje turėjusių būti 
3 tonų žalvarinių vamzdelių čia 
mėtėsi tik keli metalo gabalai. 
Vėliau pas vieną vietinį gyven
toją buvo rastas nedidelis kiekis 
vamzdelių, pradėta ieškoti 
likusio žalvario. 

Trečiadienio popietę dar ne
buvo atsiliepęs nė vienas Tur
žėnų kaimo gyventojų, kuriuos 
aplinkos apsaugos ministras 
antradienio vakarą paragino 
grąžinti sveikatai pavojingą 
metalą. Rajono viešoji policija 
pati ieško, kas išsinešiojo me
džiagą, kurios radioaktyvumas 
dešimt kartų viršija leistiną 
normą. Pradėta tirti, kas yra 
Turžėnų miškelyje slėpto meta
lo šeimininkas, kodėl ir kokią 
medžiagą reikėjo čia laikyti. 

Su panašia problema šią 
savaitę susidūrė ir Kretingos ra

jono pareigūnai. Pirmadienį į 
juos kreipėsi Kūlupėnų gyven
tojas, išsiaiškinęs, kad savo 
kieme laiko pusę tonos radio
aktyvaus metalo, kurį paprašęs 
priglausti kaimynas, Aplinko
saugininkai patvirtino, kad 
supresuoti variniai ir žalvari
niai vamzdžiai yra apšvitinti ir 
dvidešimt kartų viršija leistino 
radioaktyvumo normą. 

Kretingos policijos komisaras 
Gintaras Kairys koresponden
tui sakė, kad daugelis kūlupė-
niškių užsiima savotišku verslu. 
Jų gyvenvietėje paprastai susto
ja traukiniai, gabenantys krovi
nius iš Rusijos į Karaliaučiaus 
sritį. Vietiniai gyventojai sus
kumba iš atvirų vagonų pasi
vogti metalo, kurį vėliau pel
ningai parduoda. 
Greičiausiai taip Kūlupėnų gy

ventojo kieme atsirado ir radio
aktyvus metalas, mano G. Kai
rys. Tačiau kaimynui krovinį 
palikęs žmogus neigia tokį aiš
kinimą ir teigia žalvarį pirkęs 
Lietuvoje. 

Įvykis tiriamas toliau, o 
pavojingasis metalas netrukus 
bus išgabentas į radioaktyvių 
atliekų saugyklą prie Ignalinos 
Atominės Elektrinės. 

tarėsi su prezidentu Aleksandr 
Lukašenka dėl specialios auto
mobilių tranzito magistralės". 

Bobelis kritikavo 
vyriausybės 

programą 
Vilnius, kovo 7 d. (ELTA) -

Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas Kazys Bobelis 
ketvirtadieni spaudos konfe
rencijoje kritikavo vyriausybės 
programą, nes joje nenumatyta 
ratifikuoti pernai Lietuvos 
pasirašytą asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje sutartį. 

Lietuva, pasak jo, dar nėra 
pradėjusi šio proceso, nors 
Suomija, Danija, Švedija ir 
Europos Parlamentas jau rati
fikavo šį dokumentą. Drauge su 
Lietuva sutartis pasirašiusios 
Latvija bei Estija jas jau ra
tifikavo. 

Lietuvoje lankysis nauja 
Europos Tarybos delegacija 

Vilnius, kovo 7 d. (AGEP) -
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos (ET PA) Juridinių 
reikalų ir žmogaus teisių komi
tetas šią savaitę Paryžiuje ne
priėmė jokio sprendimo dėl Ru
munijos parlamentaro Gheorge 
Frunda neigiamo memorandu
mo apie Lietuvą. 

Kovo 4-5 dienomis vykusiame 
posėdyje dalyvavęs Lietuvos 
delegacijos narys. Seimo Už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas Kazys Bobelis ketvir
tadienį spaudos konferencijoje 
sakė, kad komitetas darys 
išvadas tik po to, kai gegužės 
viduryje Lietuvoje apsilankys 
nauja Europos Tarybos tikrin
tojų grupė. 

Nepaisant Lietuvos protestų, 
ET PA Politinio komiteto suda
rytoje naujoje trijų narių de
legacijoje yra ir Georghe Frun
da. K. BobelLs sakė, kad komite
te vyko aštrios diskusijos po to, 
kai buvo perskaitytas Lietuvos 
vyriausybės atsakymas, kuria
me prašoma papildomo patikri
nimo. Lietuvos vyriausybė pa
reikštus kaltinimus griežtai 
atmeta ir laiko memorandumą 
parengtą „neobjektyviai, šališ
kai ir visiškai nekompetetin-

gai 
Seimo Užsienio reikalų komi

teto pirmininkas dar pridūrė, 
kad Lietuva jaučiasi įžeista, kad 
toks memorandumas apskritai 
buvo svarstomas. Tačiau, pasak 
K. Bobelio, komitete yra „keli 
kraštutinai nusiteikę parlamen
tarai, kurie nori būti baltesni už 
leliją". Lietuvos parlamentaras 
sakė, kad jie „pasakė moralinį 
pamokslą", kokia „demokratinė 
institucija" yra Europos Taryba 
ir kad ji negali toleruoti įsi
pareigojimų nesilaikymo. Bobe
lis į tai atsakė, kad Lietuva nėra 
„pradžios mokykla", o suvereni 
valstybė, „reaguojanti taip pat, 
kaip jai buvo pateikti kaltini
mai". „Niekas negali nustatyti, 
kokia forma mes turime ginti 
savo tautos interesus", sakė Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas. Po šių diskusijų klausi
mas buvo atidėtas iki kitų pra
nešėjų išvadų. 

Kazys Bobelis taip pat sakė, 
kad Politinis komitetas ir ET 
PA Biuras yra priėmę nutari
mą, kad nuo šiol jokios šalies 
įsipareigojimų vykdymo tikrinti 
nebevyks vienas pareigūnas, ir 
į kitas valstybes jau patvirtintos 
tikrintojų delegacijos. 

Konfiskuotas radioaktyvus 
metalas pavogtas iš sandėlių 

Ignalinoje 
Vilnius, kovo 4 d. (AGEP) -

Radioaktyvios matavimo prie
taiso metalinės dalys, kurias 
teisėsaugininkai konfiskavo iš 
pogrindinių prekeivių, nekelia 
tiesioginio pavojaus sveikatai, 
tačiau kitos to paties prietaiso 
dalys gali būti pavojingesnės. 

Fizikos instituto ekspertai 
preliminariai nustatė, kad 100 
kg radioaktyvaus metalo, paim
to per specialiųjų tarnybų 
operaciją Visagine vasario 10 d„ 
yra vadinamasis „nuskurdin
tas" uranas-235. Žinovų nuomo
ne, tai defektoskopo korpuso 
detalės. Šis prietaisas naudo
jamas, pavyzdžiui, suvirinimo 
siūlėms patikrinti. 

Detalės prie pat paviršiaus 
spinduliuoja apie 1500-1600 
mikrorentgenų per parą, o per 
metrą spinduliavimas tesiekia 
maždaug 20 mikrorentgenų. Tai 
viršija natūralų foną du kartus 
ir nekelia jokio pavojaus ap
linkai ir sveikatai, nebent me
talo dalelės per maistą patektu 
į organizmą. 

Pasak Fizikos instituto eks
pertų, pavojingesni galėtų būti 
defektoskopo „viduriai" — ra
dioaktyvus šaltinis, sudarantis 
prietaiso pagrindą. Tačiau, nei 

Flandrija padės modernizuoti 
Klaipėdos uostą 

Vilnius, kovo 7 d. (Elta) -
Flandrija ketina bendradar
biauti su Lietuva, moderni
zuojant Klaipėdos jūrų uostą. 
Ketvirtadienį Vilniuje sureng
toje spaudos konferencijoje dvi 
dienas su oficialiu vizitu vieėjęs 
šio Belgijos regiono ministras 
prezidentas Luo Van den Bran
de sakė, kad jau po dviejų sa
vaičių turėtų prasidėti Klai
pėdos ir didžiausio Flandrijos 
Antverpeno uostų vadovų susi
tikimas, kuriame bus svarsto
mos galimybės nutiesti jūros li
niją tarp šių dviejų uostamies
čių. 

„Lietuva — tai jūrų vartai į 

rytinę Europos dalį, o Flandri
jos uostai atveria kelią į 
Europos Sąjunga", sakė Luc 
Van den Brande. Jo žodžiais, 
ilgametės abiejų valstybių jūri-
ninkystės tradicijos ir techno 
logįjos padės įgyvendinti Lietu
vos bei Flandrijos vyriausybių 
bendradarbiavimo sutartį, ku
rią svečias su Užsienio reikalų 
ministru Povilu Gyliu pasirašė 
ketvirtadienį, prieš prasidedant 
spaudos konferencijai. 

Tokios sutartys šią savaite 
taip pat buvo pasirašytos su 
Estija ir Latvija, kur Flandrijos 
ministras prezidentas lankėsi 
prieš atvykdamas į Lietuvą. 

kitos defektoskopo korpuso de
talės, nei šaltinis nėra rastas, o 
jis gali būti kur kas radioak
tyvesnis ir pavojingesnis, nei 
nuskurdintas uranas-235. 

Tardymo duomenys rodo, kad 
radioaktyvios prietaiso detalės 
ar visas prietaisas yra prieš 
kelerius metus pavogti iš Ig
nalinos Atominę Elektrinę ap
tarnavusio statybos montavimo 
sandėlių. Nors minėtoji orga
nizacija buvo glaudžiai susijusi 
su jėgaine, formaliai ji nebuvo 
jos padalinys. 

Bylą tiriantys prokurorai bu
vo nustebę del netvarkos sandė
lyje, iš kurio pavogtas metalas. 
Pasak jų. ten nevesta jokia ap
skaita, todėl dar reikia išsi
aiškinti, ar sandėliuose nėra 
daugiau radioaktyvių detalių. 

Įtariama, kad su vagyste iš 
sandėlio gali būti susijęs buvęs 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos deputatas Sergej Pirožkov. 
Tuometinis prosovietinis akty
vistas dabar, kaip manoma. 
slapstosi Rusijoje. 

Septyniems prekeiviams, ku
rie buvo sulaikyti su radio
aktyviu metalu per bendrą po
licijos, prokuratūros ir valstybės 
saugumo operaciją, pateikti kal
tinimai neteisėtu radioaktyvių 
medžiagų laikymu ir prekybas 
jomis, taip pat neteisėtu šau
namojo ginklo laikymu bei pasi
priešinimu pareigūnams, atlie-
kanties tarnybinę pareigą. 

KALENDORIUS 

Kovo 9 d.: Šv. Pranciška 
Romiete'1384-1447): Dominin 
kas. Žygintas. Visgaila 

Kovo 10 d.: Trpčias Gavėnios 
sekmadienis. Geraldas, Kandi 
das. Visvydas. Zibuole. 

Kovo 11 d.: Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymo švente 
(nuo 1990 m.). Konstantinas, 
Aura, Žiedūnas. Eigustė. 

Kovo 12 d.: Teofanas, Grigą 
lius. Serafiną, Jorūne. 1905 m. 
gimė jaunimo veikėjas kun. Al 
fonsas Lipniūnas. 
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Malonu pranešti, kad sausio 
13 dienos istorinių įvykių meti
nių išvakarėse JAV pasiekė po
ra Lietuvoje ką tik išspausdintų 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos „Programos vadovo" eg
zempliorių. „Programos vado
vą" paruošė ir jį išleido Atei
tininkų ideologinės programos 
komisija, kurią sudaro dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, Birutė 
Bublienė ir Janina Udrienė. Ko
misija prieš keletą metų buvo 
sudaryta Ateitininkų federaci
jos vado Juozo Polikaicio pa
stangomis. Tituliniame puslapy
je pažymėta Komisijos buveinė — 
Detroit, Michigan, ir leidinio 
metai — 1996. Spausdino AB 
„Spauda" Vilniuje. Tiražas 500 
egzempliorių. 

Šio leidinio mecenatai yra 
Jonas ir Aldona Čingai, dosnūs 
katalikiškojo lietuvių jaunimo 
projektų rėmėjai iš Los Angeles, 
Kalifornijoje. Apie mecenatus 
plačiau buvo rašyta šiame dien
raščio skyriuje („Atėjo laikas 
konkrečiai padėti", „Draugas", 
1995.12.30). Ideologinė komisi
ja „Programos vadovą" dedika
vo atgimstančiai Lietuvos atei-
tinininkijai. „Vadovo" plati
nimu rūpinsis MAS centro val
dyba. Komisijos galvojimu, 
moksleivių ateitininkų globėjai, 
kur jie bebūtų, „Vadovą" turėtų 
gauti veltui. Kadangi „Progra
mos vadovas" yra taikomas dir
bantiems su moksleiviais ateiti
ninkais, ir kadangi pradžiai jo 
išspausdinta tik ribotas skai
čius, numatome, kad daugu
mas ateitininkų to leidinio ne 
tik kad neįsigys, bet jo gal nei 
nematys. Ypač pastariesiems 
taikomas šis .Programos vado
vo" pristatymas, padalintas į 
dvi dalis. Šioje pirmoje dalyje 
bus plačiai cituojamos įžanginės 
mintys, paruoštos dr. Adolfo 
Damušio ir dr. Arvydo Žygo, 
plačiai žinomų ir gerbiamų abie
jose Atlanto pusėse. Antroje 
dalyje bus aptarta „Programos 
vadovo" užduotis ir jo turinys. 

Savo įžanginiame žodyje — 
„Pilnutinio visuotinumo keliu", 
dr. A. Darnusis pabrėžia, kad 
savo pasaulėžiūriniu apsispren
dimu ateitininkų organizacija 
išsiskir ia iš daugelio ki tų 
auklėjimo organizacijų, nes jos 
dėmesys yra nukreiptas į žmo
gaus dvasinį pasaulį ir žmogiš
kosios būties paskirtį. Atei-
tininkija pasisako už Dievo 
pasaulį, už tuos principus, kurie 
plaukia iš mūsų religijos ir 
moralės dėsnių. 

„Ateitininkų organizacijos 
ideologas Stasys Šalkauskis 
labai taikliai įvardijo šios 
organizacijos ideologine kryptį 
tik vienu žodeliu — 'pilnutinis'. 
Pilnutinis ateįtininkų asmeny
bės charakterio ugdymas vyksta 
siekiant šviesaus proto, stiprios 
valios ir jautrios širdies har
monijos. Kelias į šių savybių 
sinteze nelengvas ir ilgas, bet, 
padėtas pačioje jaunystėje, ilgai
niui tampa vertingu atpildu 
tiek pačiam sau, tiek ir visuo-

metų buvo įsikūręs jaunųjų ka
talikų mintytojų židinys „pil
nutinio" visuotinumo princi
pams įgyvendinti. „Šie krikš
čioniškos krypties asmenys, ide
alistai, dirbo vardan doro ir 
laisvo Lietuvos jaunimo auklė
jimo. Visi gerai valdė plunksną 
ir pasižymėjo įžvalgiu bei švie
siu protu. Jie ir ateinančioms 
kartoms paliko milžinišką lite
ratūrinį turtą, kurį žinomas pe
dagogas literatas Juozas Am-
brazevičius-Brazaitis pavadino 
'giliais šuliniais dvasinėje saus
roje'. Šiais giliais šuliniais gai
vino savo dvasios sausrą ir mū
sų tautos kankiniai Sibiro tai
gose. Jie alkio, šalčio, didelio 
vargo ir ligų kankinami, žibali
nės lempos ar žvakės šviesoje, 
perrašinėjo pakliuvusią knygą, 
kuri eidama iš rankų į rankas, 
palaikė jų vienintelį turtą ir 
gyvybės kibirkštį — neužgniau
žiamą minties laisvę. Tokie pa
vyzdžiai įpareigoja ir mus 
visus.ypač jaunuomenę. Jie turi 
būti sektini ir brangintini. 
Laisvėje gyvenantiems knygos 
nereikia perrašinėti, ją reikia 
tik imti ir skaityti, gerti iš tų 
mums giliųjų šaltinių, kad atei
nantis XXI amžius būtų kupi
nas šviesių asmenybių, kad 
dvasinę sausrą, kurią nuosek
liai skatina TV, spauda ir visos 
kitos komunikacijos priemonės, 
slopintų t ikras atsinaujinimas 
Kristuje". 

Savo svarų žodį dr. A. Darnu
sis baigė kreipdamasis į pačius 
moksleivius: „Mieli mokslei
viai, šis rūpestingų mūsų orga
nizacijos asmenų paruoštas 
veiklos vadovas yra naudingas 
įnašas į organizacinę veiklą, bet 
tai yra tik įžanga į jūsų lau
kiantį platų gyvenimo kelią, ku
riuo eidami ir siekdami visiško 
išsilaisvinimo, tapsite šviesiais 
žmonėmis tiek savo tautai, tiek 
ir visai žmonijai". 

Lietuvos ateitininkų federaci
jos pirmininkas (šiuo metu vice
pirmininkas) dr. Arvydas Žygas 
teigia, kad „Programos vado
vas" yra „gyvybiškai reikalinga 
knyga". Savo įvadiniame žodyje 
Lietuvos tautinį atgimimą ir 
nepriklausomybės atkūrimą ap
taria kaip stebuklingas ir ne
įtikėtinas vizijas. „Per Dievo 
malonę regime lietuvių tautinės 
kultūros renesanso aušrą". 

„Lietuvių tautą, šiandien gy
venančią abiejose Atlanto pusė
se, vienija žmogiškos egzisten
cijos bei taut inio identiteto 
neįkainuojamos vertės pripaži
nimas. Tautos išlikimo egza
minas buvo išlaikytas gerai, o 
šiandien susimąstome, norė
dami sistemiškai išryškinti 
šiuos išlikimo principus. Ši 
knyga pateikia neįkainuojamus 
ir gyvybiškai reikalingus pri
pažintų vertybinių principų 
praktiško įgyvendinimo meto
dus. Rankose laikote ne pratybų 
knygelę, bet prasmingo ateiti
ninkų auklėjimo metodinę me
džiagą... Taip, kaip ir prof. 
Stasio Šalkauskio 'Ateitininkų 

Žiemos sniegas dengia statomą Berčiūnų bažnyčią. Priekinis vaizdas 1996 m. sausio 21 d. atei
t ininkų stovyklavietėje, Berčiūnuose. 

IŠ ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBOS 

POSĖDŽIO 
Ate i t i n inkų federacijos 

valdyba vasario 29 d. posėdžiavo 
Ateitininkų namuose. Dalyvavo 
sendraugių, studentų ir moks
leivių sąjungų atstovai. 

Moksleivių s-gos valdybos 
pirm. Vytas Čuplinskas, iždi
ninkė Gailė Černiauskaitė ir 
kiti v-bos nariai džiaugiasi kiek
viena veiklos prošvaiste. Centro 
v-ba tikisi išleisti aplinkraštį, 
kuriame būtų skyrelis moks
leiviams minčių pasikei t i 
t imui. Centro v-ba svarsto 
būdus burti moksleivius ne 
vien per kursus ir stovyklas. 
Clevelando moksleiviai ruošia 
savo kuopos rekolekcijas. Vasa
ros stovyklos data pakeista. 
Stovykla vyks tik vieną savaitę, 
nuo rugpjūčio 8 iki 15 d 

mas), bet jau kitoje vietoje. 
Lietuvoje veikia tarp 135-150 
moksleivių ateitininkų kuopų. 
Studentų gretos gal retesnės, 
bet studentai turi energijos ir 
jėgų susiburt i , reikšmingai 
veikti. Daugiau rūpesčio turėtų 
kelti nesusiorganizavimas vy
resniųjų (sendraugių amžiaus) 
žmonių tarpe. Jie jau vyresni, 
kadaise buvę ateitininkai, arba 
jaunų šeimų tėvai, mažai susi
pažinę su ateitininkų sąjūdžiu. 
Kai kuriose vietovėse tokie 
asmenys yra veiklūs kaip jau
nimo globėjai, kitose vietose jie 
neranda vietos net patys susi
burti ir veikti. 

Ateitininkų federacijos valdy
boje buvo svarstomi įvairūs bū
dai, kaip konferencija Lietuvo-

Studentų ateitininkų 6-tasis je gali būti reikšminga. 
„Zupersavaitgalis" pasisekė 
Dalyvavo net 40 studentų. Sa
vaitgalis buvo aprašytas spau
doje. Adv. P. Žumbakis ir kun. 
A. Sau la i t i s yra visuomet 

Galvojama, kad vienas būdas, 
tai įvairių semi*>|tų ir pokalbių 
pravedimas. Tada gal būtų ga
lima ypač paliesti temas, kurių 
nėra laiko svarstyti didelėje au 

Čikagoje balandžio 14 d. bus 
paminėtas a.a. filosofas ir buvęs 
Ateitininkų federacijos vadas 
dr. Juozas Girnius. Tam reika
lui buvo sudarytas specialus 
paminėjimo rengimo komitetas. 

Vasario 4 d. Amerikos vidurio 
apygardos Lietuvos vyčiai pa
gerbė Ateitininkus savo meti
niame bankete. Federacijos va
das Juozas Polikaitis padėkojo 
vyčiams, o programoje buvo pa
rūpinta santrauka anglų kalba 
apie ateitininkų veiklą ir pa
siekimus. 

R. Kubil iūtė 

Čikagos jaunač ių ateiti
n inkų Pa r t i zano Dauman-
to-Dielininkaičio kuopos susi
rinkimas šį sekmadienį, kovo 10 
d., vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 10:15 vai. r. 
Susirinkimo mintis — „Žymie
ji Lietuvos žmonės". Taip pat 
pradėsime pasiruošimus įžo 
džiams, kurie bus duodami 
gegužės mėn. vyksiančioje Čika
gos ateitininkų Šeimos šventėje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

DRAUGO prenumerata mokama ia anksto 

metams H metu 3 men 
JAV $95.00 $55 00 $35 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $11000 $6000 $4000 
Tik eeetadienk> laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45 00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Utaakant i užsieni 
oro poetu $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 

Vyriausia redaktorė Danute Bindokienė 
Administratorius Pijus Stoniius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija ut skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:39-400; šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuoiiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

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

791S W. 171st 
Tlnley Para. IL 60477 

(70S) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Matn St. 
Mat tMaon, IL $0443 

Ta*. 706-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

l auk iami svečiai s tuden tų ditorijoje: „Kas yra sendraugis 
tarpe, bet šįmet didelį įspūdį ateitininkas", „Kaip reikšmin-
padarė amerikietė Rebecca gai veikti sąjungų struktūroje", 
Martin, trejus metus savano- ar pan. Nors užjūrio ateitinin-
re dirbdama, Lietuvoje pra- kai turi daug minčių apie ga-
moko lietuvių kalbą ir susipa- limą Ateitininkų federacijos 
žino su lietuvių kultūra. Stu- veiklos struktūrą, reikės prieš 
dentų centro v-bą sudaro 6 as- Konferenciją rasti būdų išsiųsti 
menys, gyvenantys skirtinguose tų projektų galimybių ir varia-
miestuose. Jų ryšių palaikymas cijų apipavidalinimus Konferen-
įdomus ir modernus, kartais per cijos atstovams. Reikės nedel-
elektroninį paštą (prie kurio siant galutinai nuspręsti Kon-
prieina universitetuose). Stu- ferencijos datas, vyksiančių 
dentai galvoja atlikti pavasario atstovų paskyrimo ar išrinkimo 
projektą ir ruoštis įžodžiui, pasiūlymus. 
Manoma suprojektuoti inter
nete aplinkraštį (Web page), 
kuriame galėtų kaupti žinias 
apie savo veiklą. 

Federacijos vadas Juozas Po
likaitis pranešė, kad ryšiai su 
Lietuva geri. Jam tenka palai
kyti artimus ryšius su Ateiti
ninkų tarybos ir Lietuvos atei
tininkų pirmininku Vidu Abrai-
čiu Netrukus tikisi lankytis 
Lietuvoje, kur, manoma, bus 
konkrečiau kalbama apie Atei
tininkų Nepaprastą konferenci
ją. Iki šiol Lietuvoje rengėjai yra 
pažymėję rugpjūčio vidurį kaip 
patogų laiką. Konferencija gal
vojama rengti jau ne Vilniuje 
(kaip atkuriamasis suvažiavi-

Dr. V. J . VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17 W. SS SL, Dwkank, n. 
Tat. 700-4SS-0114 
Valandos susKams 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
T a i . 700 -030 -0500 

Vai 9-o.kasdien 

lltTIV p a i . i a i u 'Tava, ••*»>». » . * •»— v 

menei. Gilinimasis į ateitininkų ideologija', kun 
organizacijos ideologiją turi 
vykti kartu au savęs pažinimu 
ir sąmoningu savo, ka ip 
žmogaus, paskirties pasaulyje 
supratimu". 

Toliau teigiama, kad nepri
klausomoje Lietuvoje iki 1940 

Stasio Ylos 
'Ateitininkų vadovas', bei 1982 
m. išleistas 'Jaunųjų ateiti
ninkų programos vadovas', šis 
'Vadovas' pratur t ina ateitinin
kų knygų lentyną — tai naujas 
reikalingas šaltinis, kaip prak
tiškai įgyvendinti turt ingą 

ateitininkų ideologija bręstan 
čios jaunuomenės tarpe". 

„Lietuvos ateitininkų fede
racijos vyriausioji valdyba 
nuoširdžiai dėkoja 'Vadovo' 
autoriams už tai, kad pirmą 
kartą atsinaujinančios atei-
t ininki jos vadovams ga lės 
pateikti aiškią metodinę me
džiagą. Tikimasi, kad susidarys 
pagrindas, pagal kurį vadovai 
galės kūrybingai plėtoti moks
leivių ateitininkų veiklą, kurt i 
įvairius projektus". Dr. A. 
Žygas savo mintis baigė linkė
jimais, kad šis „Programos 
vadovas" būtų labai populiarus, 
kad jį mėgtų ir juo naudotųsi 
visi globėjai bei moksleiviai. 

R o m u a l d a s Kr i auč iūnas 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 **. Camtak M. 
ffaatctiaatar, IL 001 ?3 

Tai. 704-S31-1113 
Valandos pagal susitarimą 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLYCROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 fl. South, East SuKos 

Uthuanian Plaza Ct. 
at CaHfornla Ava. 
CMcago, IL 60629 

(312)-471-6142 
Kalbama llatuvlsksl 

• • • • • . • • • • • • 

NOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
CMcago, IL 60616, 

(312V-225-0695 

DR. JANINA JAKSEVIČIU31 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
• 4 4 1 S. RutaoM Rt<.. CMcato. IL 

• n . 700-422-7007 
Kak. (1-312) M2-0221 

Valandos susitarus • ,","-<;e 
'• i aSJ 

Dr. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl R*. 
Tai . 312-saS-2M2 

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

ketvd 10 v r - 7 v v Sestd ir Irt 
dienomis reikalingas susitarimas 

Sumokama po vizito 

Dr. DAUA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HtgMond Ava. , St*. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines) 
rovė, IL (0515 

Tai. 7oa-aao-3i 13, ̂  ' 
Valandos susitarus '*•' ' 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mitybos.pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Naftom, tart. 708-5#4-0400 

Brtdgevtevr, IL 6045? 
Valandos pagal susitarimą-••-

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4447 W. 103 St., Oafc Lasrn. IL 

Pirmas apyl su Northwestern un to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą Kainą Pacientą* pnnaam. 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
rkalbet angliška.) tart. 700 422 8260 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CMlOURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3*00 W SS St Tai (708) 422 0101 
vatanocs paga- sus-ia' ̂ a 

rw»d 3 > op " . v a°t-d '?30 3 .y t> 
"PCC o.*aa'via *ew<i * 3 u >e o 

ce^** - sestct 9 v • 12 * p c 

Skausmo gydymo specialistai 
ajr^ar^Saa04P " • rrWvaT^^aP^»4j»» R O J S / 

T U M U DALLAS PKUNSKIt, U P 
i 312.720-0000 

i 047422-1212 
McMonry aiS-003-OSOS 

Kak. 312-73S-4477 
Rei. 70S-246-OO67 arba 70S-244-6SS1 

DR. E. OCCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
644* So Putoki Road 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIORYS, M.D. 
OpMalmolooas/Akiu. Chirurgas 

•KM a. ausini* *v« 
. na04 is 

4t«a ar. aara at. 
312-7J6-7768 

DR. KINNETH J . YERKES 
DR. SOS DOtlNANCMI 

Dantų Gydytotai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chicago IL 
Tart. 312-700-aOOi 

4707 S G*art . LaGrange. IL 
Tai. 700-OM-4407 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1S300 Waat Ava., Ortan 
700-340-0100 

Valandos kasdran, išskyrus savaitgalius 

4132 S Kadita Ava . CMcago 
(312) 7 7 t t 8 * » a-oa (312) 48S4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

i v D O ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'v VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. EUOMUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

10000—127 St. 

Tai . •10-723.1004 
f. CaSaaaOr. 

f̂ Rjs6S6_sjB̂ agga,« ^a» 1e^ai ,Bsw» 

Tai . 7SO-301-S010 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto|a 

33i5 W sstf- St C r c a g c IL 
Tat. (312) 474-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory H.ils !L 
Tat (70S) 5»a-aioi 
vai pagai suS'tarrna 

CareKac (Magnetais. Ltd. 
6132 S. Kedzie Ave 

Chicago. IL 60629 
Tat. 312-436-7700 

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

Širdies ir Krau.iagysi'u Ligos 
Valandos paga; susiia'"na 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1165 Dundee Ava . Elgtn. III. 60130 

Tart. (700) 742-0255 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
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700-041-2000 
Valandos pagal susitarimą 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
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Kalbame lietuviška' 
• 165 0. Areher Ave. x - " Auslinį 

Valandos pagai susitarimą, 
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Rimties valandėlė 

GYVYBĖS VANDUO 
Šio sekmadienio skaitiniuose 

vandens įvaizdžiais esame kvie
čiami pamastyti apie savo krikš
čioniškąjį pašaukimą. Daugelis 
mūsų, gyvenančių šiauriniuose, 
pramoninguose kraštuose į van
denį žiūrime, kaip į patį pap
rasčiausią, apsčiausia dalyką, 
nevertą dėmesio. Bet dviejuose 
trečdaliuose žemės rutulio van
duo yra gyvybiškai svarbus; nuo 
jo buvimo ar trūkumo priklauso 
mirtis ar gyvenimas. Dėl jo žmo
nės kariauja. Be jo jie priversti 
palikti savo žemę. Šulinys yra 
aAis, apie kurią sukasi kaimo 
gyvenimas. Vanduo yra pagrin
dinė, tiek ekonominio, tiek ir 
fizinio, visuomeninio ir re
liginio gyvenimo realybė. Van
duo brangesnis net už auksą — 
vanduo yra gyvybė. 

Pirmame skaitiny (Išėjimo 
17:3-7) Mozės į dykumą išvesti 
žmonės niurna ant jo, nes 
jiems trūksta vandens: „Kurių 
gi galų čia mus atvedei iš Egip
to? Ar tam, kad troškuliu numa
rintume! mus, mūsų vaikus ir 
gyvulius?" Kai žmonės pritrū
ko vandens, jie pradėjo abejoti, 
ar, išvedęs iš Egipto vergovės, 
Dievas iš tikrųjų tebėra su savo 
išsirinktąja tauta. Vanduo jiems 
buvo būtinas, ne tik, kad jie iš
liktų žmogiškai, bet ir kaip Die
vo išsirinktoji tauta. Iš akmens 
prie Horebo, ant kurio stovėjo 
Dievas, kai Mozė sudavė į jį 
savo ganytojiška lazda, ištryško 
vandens versmė. Iš jos galėjo 
atsigerti visa tauta ir žinoti, kad 
Dievas iš tikrųjų yra jų tarpe. Ir 
mums reikia gyvojo, iš Akmens 
sruvenančio vandens, kad galė
tume gyventi Dievo malonėje ir 
tiesoje, kaip jo tauta. 

Atliepiamoji psalmė (94/95: 
1-2,6-9) mus ragina nepasielgti 
kaip mūsų tikėjimo ainiai, ku
rie, pirmam sunkumui ištikus, 
pradėjo niurnėti ir ilgėtis Egip
to vergovės, nors, iš jos išva
davęs ir per dykumą juos ves
damas, pats Dievas juos maitino 
ir mokė gyventi taikiai bei tei
singai. Psalmė mus skatina: „Iš
girskite šiandien, ką Viešpats 
byloja: Tegul jūsų širdys nebūna 
storžievės". 

Šv. Paulius laiške Romos ti
kintiesiems (Rom 5:1-2, 5-8) 
primena, kad Kristaus mirties 
nuopelnais Šventoji Dvasia 
mūsų širdyse išlieja Dievo mei
lę. O ji tokia nuostabi, „kad 
Kristus numirė už mus, kai mes 
tebebuvome nusidėjėliai". Kaip 
Dievas sava iniciatyva iš Egip
to vadavo, per dykumą vedė, 
gaivino ir mokė juo remtis jo ne
pažįstančius, ant jo niurnančius 
nusidėjėlius, kaip jis per prana
šus ugdė savo tautą šventumu 
ir Dievo pažinimu, taip pagaliau 
jis atsiuntė net savo Sūnų, kad 
jis ne tik kviestų nusidėjėlius 
prie Dievo, bet savo mirtimi net 

užtikrintų jų išgelbėjimą, pasi
likdamas su jais juo tikinčiųjų 
bendruomenėje ir sakramentuo
se. 

Jėzaus pasikalbėjimas su sa
mariete prie šulinio (Jono 4:5-
42) teologiškai nupasakoja jos 
atsivertimą ir tapimą Jėzaus 
mokine bei liudytoja. Jai mieste 
pasakojant gerąją naujieną apie 
Jėzų, jis ir prie šulinio sugrį
žusiems savo mokiniams pasa
kė, kuo jis pasistiprina: Dievo 
valios vykdymu — tas darbas 
yra pačiame Jėzuje trykštanti jo 
Dvasios versmė. Dievo Dvasią 
gavę per Krikštą, iš tos versmės 
ir mes semiamės, kai vykdyda
mi Dievo valią, savo liudijimu 
ir gyvenimu traukiame žmones 
į Dievą. 

Samarietės susitikime su 
Jėzumi matome tai, kas turi 
nuolat kartotis ir mumyse, 
mums laipsniškai, krikščioniš
ku gyvenimu panašėjant į Kris
tų: susitikę su Kristumi ir jo 
Dvasia, mes pamatome nemalo
nią tiesą savyje, prisipažįstame, 
kad esame nusidėjėliai, giliau 
suvokiame, kas Kristus iš tik
rųjų yra, tuo giliau pažindami 
ir Dievą. Tuomet, visa tai pri
pažinę, paliekame savo atsi
neštą vandens indą prie šulinio, 
nes per Jėzų atradome jo gyvy
bės versmę, trykštančią savo 
sieloje ir todėl skubame į savo 
kaimą išpasakoti, ką radome, 
kas iš tikrųjų esame: nusidė
jėliai, įtikėję Kristumi — kad iš 
mūsų pasikeitusio gyvenimo 
žmonės pamatytų, ką Kristus 
duoda ir patys ateitų pasisemti 
jo duodamo gyvojo vandens. 

Tiek savo mokiniams, tiek ir 
samarietei, Jėzus duoda tą patį 
iššūkį, tik įvaizdis kitas: su jais 
pokalbis buvo apie maistą (Jė
zaus „maistas" yra jo pašauki
mo vykdymas), su ja — apie van
denį. Bet samarietė, sutikusi 
Jėzų, čia pat ir atsiliepė, nu
bėgusi į kaimą žmonėms papa
sakoti. Mokiniams truko ilgiau. 

Jėzus norėjo, kad ir jo moki
niai išmoktų žiūrėdami, pama
tyti: laukai jau paruošti nuim
ti Šventosios Dvasios išaugintą 
derlių; Jėzaus mokiniai yra 
kviečiami būti tais darbinin
kais. Samariete patikėję, kai
miečiai pirmiausia jos klausėsi, 
nes pamatė jos tikėjimą ir atsi
vertimą: ji buvo pasikeitusi. Ta
da jie ir patys atėjo Jėzaus pasi
klausyti, ir, susipažinę su juo, 
apie jį pasakojo kitiems, tuo 
tęsdami Šv. Dvasios pasėto der
liaus nuėmimą. Šiandien ir mes 
esame kviečiami garbinti Dievą 
ne tik žodžiais, bet dvasia ir 
tiesa: apsispręsti semtis Jėzaus 
Dvasios gyvojo vandens, tęsiant 
jo darbą — kviečiant kitus prie 
Jėzaus. 

Aldona Zailskaitė 

Laimvėm atatala Kaune (Juozo Zikaro •kulptūraj — 19 
dmHpUktąįą dieną aagratinta i Laiaves paminklo virMne. 

metu Vaaario 

ALTO SVEIKINIMAS KOVO 11 PROGA 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri prieš 56 metus buvo sudaryta 

iš įvairių ideologinių bei politinių organizacijų kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, prisimindama 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo, šia proga pagarbiai sveikina Lietu
vos žmones, kovojusius už Lietuvos laisvė ir nepriklausomybe. 

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, prisidėjusius prie 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir mūsų tautos gyvybinių siekių. 

Vykdykime dvyliktojo Amerikos Lietuvių kongreso šūkį — visi 
vieningai dirbkime kartu su tauta Lietuvos gerovei! 

Amerikos Lietuvių Taryba 

VALSTYBEI IR TAUTAI 
Iš naujo atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės šeštuosius metus 

baigdami, maloniai prisimename tas laimingas ir nepaprastai 
džiugias dienas, — Tautos dvasią bei valstybinį nusiteikimą 
keliantį, viltį žadinantį laisvėjimo laikotarpį, bet ypač 1990 Kovo 
11, kai krito vergijos pančiai ir kilo nauja, laisva, Nepriklausoma 
Lietuva. Džiaugėsi ir Lietuvoje, ir užsienyje, po pasaulį pasklidusi 
lietuvių tauta, vėl turinti savo valstybę, taigi ir sąlygas kurti jai 
gerovę, ugdyti tautos kultūrą Lietuvos žemėje ir padėti išlaikyti bei 
stiprinti lietuvybę tarp užsienyje gyvenančių lietuvių. 

Visa tai dar ir šiandien giliai išgyvendami, sveikiname Lietuvos 
valstybe, ją atkūrusią lietuvių tautą, Nepriklausomybės atkūrimo 
aktą paskelbusios Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos narius — akto 
signatarus, ypač Aukščiausiajai Tarybai vadovavusį prof. Vytautą 
Landsbergį, naujos Lietuvos statytojams iš visos širdies linkėdami 
šalinti kliūtis, nesutarimus, nuotaikomis ir dvasia grįžti į anuos 
Vingio parko sąskrydžių, Baltijos kelio laikus ir, kaip tada, iš naujo 
glaustis prie vienas kito, susikabinti rankomis ir visiems bendrai 
dirbti Lietuvos valstybės bei Lietuvių tautos gerovei 

Aukščiausiojo palaima telydi Jūsų darbus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
Bronius Nainys, 
pirmininkas 

PASKELBTI VILNIAUS 
GARBĖS PILIEČIAI 

Vasario 8 d. pirmą kartą Vil
niaus istorijoje suteiktas mies
to garbės piliečio titulas. Pir
maisiais garbės piliečiais Vil
niaus miesto taryba patvirtino 
buvusį JAV prezidentą Ronaldą 
Reaganą bei buvusį Islandijos 
užsienio reikalų ministrą Jon 
Baldvin Hanibalsson. 

Kaip pasakė Vilniaus kultū
ros ir meno skyriaus vedėjo pa
vaduotojas Rimgaudas Ryliškis, 
abu šie politikai daug prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo prieš šešerius me
tus. Todėl jie ir paskelbti Vil
niaus — Lietuvos sostinės — 
garbės piliečiais. 

Pagal miesto tarybos trečia
dienio posėdyje patvirtintus 
nuostatus, garbės piliečiai bus 
įrašomi į specialią knygą, jiems 
bus įteiktas tokio titulo liudiji
mas ir specialiai sukurtas me
dalis. 

J. Hanibalsson ketinama ap
dovanoti šiemet kovo 11-ąją, kai 
jis bus pakviestas dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimo iškilmėse. Islan
dija buvo pirmoji užsienio vals
tybė, pripažinusi Lietuvos suve
renitetą. 

Ronald Reagan galbūt bus ap
dovanotas jau netrukus — dabar 
Amerikoje viešintis Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas mė
gins gauti buvusiojo JAV prezi
dento audienciją. Vilniaus val
džia ragina siūlyti kandidatūras 
miesto garbės piliečio titului. Tą 
daryti gali visos organizacijos ar 
pavieniai asmenys — svarbu įti
kinamai argumentuoti savo pa
sirinkimą. 

BUS ĮAMŽINTA SAULĖS 
MŪŠIO VIETA 

Danutė Bindokienė 

Lietuva! Lietuva! 

Saulės mūšio įamžinimo pro
jekto idėjos konkursą laimėjo 
šiaulietė architektė Virginija 
Tauianskienė. Lietuvos kultū
ros fondo Šiaulių krašto skyrius 
V. Taujanskienei skyrė 1,000 
litų premiją, o dvi paskatinamą
sias premijas įteikė vilniečiui 
Karaliaus Mindaugo kolegijos 
kancleriui Vytautui Bačkiui ir 
pensininkei iš Joniškio Paulinai 
Arūnienei. 

Lietuvos kultūros fondo Šiau
lių krašto skyriaus pirmininkas 
Hubertas Smilgys koresponden
tui sakė, jog V. Taujanskienės 
projektas bus aptartas su idėjos 
„krikštatėviais" istorikais 
Napaleonu Kitkausku ir Romu 
Batūra, o birželio mėnesį bus 
pristatytas Šiaulių krašto tėvy
nainių sanbūrio dalyviams. 
Lėšų paminklo statymui skirs 
Joniškio rajono bei miesto 
savivaldybės. 

1236 m. dabartiniame Joniš
kio rajone buvo sutriuškintas^ 
Kryžiuočių ordinas. įamžinti 
Saules mūšį, kai Livonijos kro
nikoje pirmąkart buvo paminė
tas Šiaulių vardas, buvo nutarta 
1994 metais. 

„Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, reikšdama tau
tos valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos 
panaikintas Lietuvos valstybės 
suvereninių galių vykdymas, ir 
nuo šiol Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė". (Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos Aktas Dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės at
statymo, Vilnius, 1990 m. kovo 
11 d.). 

Tai žodžiai, kurie sudrebino 
pačius Sovietų Sąjungos pama
tus, džiaugsmu pripildė kiekvie
no lietuvio — kur jis bebūtų 
gyvenęs — širdį ir nustebino 
pasaulį. Net praėjus mėnesiui 
nuo kovo 11 d., viename di
džiųjų JAV dienraščių rašoma: 
„Gorbačiovas žino, kad nepri
klausoma Lietuva parodys pa
vyzdį ir kitoms, laisvės trokš
tančioms, respublikoms ir kad 
staigus kelių respublikų pasi
traukimas iš Sovietų Sąjungos 
suardys planus joje įvykdyti 
greitą ekonominę reformą. 
Todėl Gorbačiovas griebiasi 
įvairių spaudimo priemonių, 
norėdamas priversti Lietuvą 
atsisakyti paskelbtosios nepri
klausomybės. Galbūt jis šiuo 
metu gali lietuvius nugalėti, bet 
jau taip lengvai neišblės nei vie
ningos Lietuvos, nei jos vado 
Landsbergio įvaizdis. Tautiš
kumą galima laikinai prislo
pinti, bet ne nugalėti..." 

Per šešerius nepriklausomy
bės metus daugelis ir pačioje 
Lietuvoje, ir užsienyje nusivylė 
nesklandumais bei negero
vėmis, kurios vis nenyksta iš 
kasdienybės. Galbūt laisvė atėjo 
per staiga, o mes čia — Ameriko
je — esame per daug pripratinti 
prie „instant" (t.y. — bematant, 
tuoj, greitai, skubiai) sąvokos. 
Anuomet, kai Lietuva paskelbė 
atstatanti nepriklausomybę, 
amerikiečių spauda prognazavo, 
kad į pastovesnes ekonomines 
vėžes mūsų tauta galbūt įstos 
mažiausiai po penkerių metų, o 
per tą laiką reikės patirti daug 
sunkumų, net chaoso. Kadangi 
Sov. Sąjunga savo satelitines 
respublikas netraktavo kaip sa
varankiškai galinčius egzistuoti 
valstybinius vienetus, o tik kaip 
atskiras dalis, neatskiriamai su
jungtas su imperija, tad jų 
pramonė, žemės ūkis, prekyba 
ir visa buitis buvo tampriai 
įnarpliota į sąjungos visumą. 
Taip buvo patogiau valdyti ir 
kontroliuoti pavergtus kraštus, 
besistengiant išnaikinti jų tau
tinės tapatybės bei individualu

mo bruožus. Gal dėl to ir žodžiai 
tauta, tautinis, tautybė, valsty
bė, valstybinis buvo stengia
masi pakeisti platesnės prasmės 
sąvokomis — šalis, nacija, nacio
nalinis ir pan. (deja, tais pakai
talais Lietuva ir dabar neįsten
gia atsikratyti). Išgyvenę staigų 
nepriklausomybės paskelbimo 
džiaugsmą, kažkaip lyg tikė
jomės tiek pat staigaus pasikei
timo kitose srityse. Tarsi, lais
vės rytui išaušus, mūsų tauta 
privalėjo vėl tęsti vakarykščios 
dienos darbus, ignoruodama 
faktą, kad vergijos naktis tęsėsi 
kone pusę šimto metų. 

Šiandien kai kurie mūsiškiai 
abejoja Lietuvos role Sovietų Są
jungos istorinėje dramoje, bet 
1990 m. (ir dar ilgai po jų) 
Amerikos spauda neturėjo 
jokios abejonės. Pirmadienį po 
Nepriklausomybės atstatymo 
akto paskelbimo (1990.03.12) 
„Chicago Tribūne" pirmame 
puslapyje po didžiule antrašte — 
„Lietuva paskelbė savo laisvę" 
rašo: „Nepriklausomybės pa
skelbimas išskyrė Lietuvą, kaip 
pirmąją Sovietų Sąjungos res
publiką, nutraukusią ryšius su 
Kremliumi". Straipsnis pa
iliustruotas triumfuojančio Vy
tauto Landsbergio nuotrauka 
(jis vadinamas prezidentu) ir 
taip pat pastebima, kad už ne
priklausomybę balsavo 124 
atstovai, prieš — nei vienas, o 6 
susilaikė. „JAV, kuri niekuo
met nepripažino sovietų val
džios Baltijos respublikose, ra
gino Maskvą gerbti Lietuvos 
žmonių valios pareiškimą. 
. . .Dramatiškasis Lietuvos 
sprendimas, be abejo, paskatins 
kitas Baltijos respublikas, o taip 
pat Gruziją, netrukus imtis 
panašių žygių laisvės link". 

Šešeri metai nėra toks ilgas 
laiko tarpas, kad būtume spėję 
pamiršti neapsakomą džiaugs
mą, kai pasklido žinios, 
skelbiančios ryžtą tuometinės 
Lietuvos vyriausybės, kuri 
(pasak V. Kudirką) „nors maža 
ir silpna, bet milžinu stojo..." 
Švęsdami tą džiaugsmo šventę, 
sveikinkime kiekvieną lietuvį, 
nepaisant kada jis į mūsų tarpą 
atvyko, kaip brolį, kaip seserį. 
Pasižadėkime visi kartu dirbti, 
kad sunkumų periodas greičiau 
praeitų. O jis tikrai praeis. Svar
bu, kad nepaliktų nuosėdų 
mūsų širdyse ir nestatytų už
tvarų lietuvių tarpe. Šiandien 
prisiminkime minias Katedros 
aikštėje, prisiminkime plaz
dančių trispalvių jūras ir kartu 
džiaugsmingai sušukime: 
„Lietuva! Lietuva!" 

Morse 1844 m. 
d. pirmą kartą 

pasiuntė telegramą iš Vašingto
no į Baltimorę. 

• Samuel 
gegužės 24 

LIETUVININKŲ KRAŠTAS 
IR LIETUVININKŲ ŽODIS 

Dr. ALGIRDAS MATULEVIČIUS 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininkas 

Žymus kraštotyrininkas, bib
liofilas, buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas, knygų apie 
Rusnę ir Šilutę autorius šilutiš
kis Petras Jakštas (1899 -1988) 
aptaria Tilžės lietuvių katalikų 
ir evangelikų bažnyčių padėtį, 
vokiečių valdžios paramą evan
gelikams ir katalikų sunkumus. 
Klaipėdiečio Alberto Juškos iš
vada: evangelikų Bažnyčia 
Klaipėdos krašte nemažai nu
veikė puoselėjant lietuvininkų 
kultūrą ir išsaugojant lietu
vybe. Gyvenusių pasienyje lie
tuvininkų ir žemaičių glaudžius 
ekonominius ir prekybinius ry
šius nuo vidurinių amžių 
nagrinėja klaipėdietė Janina 
Janavičienė. Svarbi jos išvada, 
kad XV a. pabaigoje lietuviai 
jau gyveno visoje Mažosios 

Lietuvos teritorijoje iki pat 
Karaliaučiaus, kad „Mažosios 
Lietuvos kraštas buvo na
tūralus visos lietuviškai baltiš
kosios teritorijos tęsinys". Tilžės 
aktui 75 metai — Mažosios 
Lietuvos tautinės tarybos 
1918.XI.30 Aktą nagrinėja 
kraštotyrininkas Vytautas Ši
las. Juo lietuvininkai pareikala
vo „priglaudimą Mažosios Lie
tuvos prie Didžiosios Lietuvos". 
Kaip Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos (įk. 1989 m. rudenį 
Vilniuje) pirmininkas, V. Šilas 
kitame straipsnyje nagrinėja 
šios visuomeninės organizacijos 
veiklą, teikiamus siūlymus, pro
gramas Lietuvos Respublikos 
AT, dabartiniam Seimui, 
Vyriausybei, ministerijoms, 
kitoms institucijoms bei kitus 

Tarybos nuveiktus darbus 
lietuvininkų kultūros paveldo 
išsaugojimo, Mažosios Lietuvos 
ir lietuvybės Karaliaučiaus 
krašte labui. 1919 1939 m. tarp 
Lietuvos ir Vokietijos vykusias 
politines, diplomatines bei eko
nomines kovas dėl Klaipėdos 
krašto nušviečia Petronėlė Žos
tautaitė. Sunki tarpukaryje 
Vokietijai paliktame Karaliau
čiaus krašte gyvenančių lietuvi
ninkų būklė. Prieš juos vykdo
mas teroras, ypač valdant na
ciams, — tai filosofo Vacio 
Bagdonavičiaus tyrimų išvada. 
Savo tėvynainių lietuvininkų 
interesus atkakliai drąsiai gynė 
Vydūnas, dalyvaudamas 1930, 
1931 ir 1934 m. Europos tau 
tinių mažumų kongresuose. 

Visai naują temą, priėjus prie 
slaptų archyvų, nagrinėja Nas
tazija Kairiūkštytė: situacija 
Klaipėdos krašte per karą ir po
karyje, kuomet dėl karo ir sovie
tinių okupantų genocido mažai 
liko gyventojų. Kolonistai iš 
įvairių SSRS regionų, respubli

kų, atsikėlėliai iš Didžiosios 
Lietuvos (taip pat okupuotos 
SSRS, kaip ir Mažoji) apsi
gyveno (dauguma lietuvių — 
kaimuose) evakuotų, išvarytų, 
ištremtų lietuvininkų ūkiuose. 
Lietuvininkai (kurie save 
tokiais laikė) kentėjo dar ir dėl 
to, kad juos nepagrįstai vadino 
vokiečiais, netgi fašistais. Kaip 
ir visa Lietuva. Klaipėdos kraš 
tas buvo sovietizuotas. Buvusio 
lietuvininkų veikėjo, evan
gelikų sakytojo Jono Jurgio Go-
cento sūnus Vytautas, Lietuvi 
ninku bendrijos „Mažoji Lie 
tuva" Vilniaus skyriaus pirmi
ninkas, pasakoja jos ištakas (įk. 
1989 Klaipėdoje), veiklą ir sun 
kūmus ginant lietuvininkus. 

Daug vietos 1 tome skiriama 
buičiai, etnografijos turtams: 
klaipėdiškių derliaus nuėmimo, 
kūlimo ir malimo įrankiai (Va 
cys Milius), žvejyba XX a. <Lau 
ra Piškinaite Kazlauskiene), 
originalūs lietuvininkų ant
kapiniai paminklai krikštai 
(Klemensas Čerbulėnas, 1912 

1986), klaipėdiškiu kalviai ir jų 
pagaminti paminklai (kraštoty
rininkas veteranas Antanas 
Stravinskas: beje. Klaipėdoje 
Dionizas Varkalys I9ftn m. iren 
gė vieninteli Lietuvoje ka!vv> 

tes muziejų), XVII a. - XX a. I 
pusės lietuvininkų apranga 'Ir
ma Šidiškienė), Mažosios Lietu
vos juostos (Vytautas Tumėnas), 
paprotinės teises normos lietu
vininku gyvenime ' kra.štotyri-

• 1498 m. gegužės 30 d. 
Kristupas Kolumbas trečią 
kartą išplaukė iš Ispanijos į 
Naująjį pasaulį. 

ninkas Venantas Mačiekus>, 
Mažosios Lietuvos kalendoriai 
etnologiniu požiūriu (Irena Se-
liukaitė ir Libertas Klimka). 

i Bus daugiau) 

Klaipėdos ir Šilutės apskritie* lietuviai 1887 m 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo men. 9 d. 

MOKYKLA LAUKIA MŪSŲ 
ALGIMANTAS LELEŠIUS 

Kasdien nelaboji mirtis glem-
žia mūsų daug iškentejusius 
brolius ir seseris. Sparčiai retėja 
mūsų gretos. Tai sukelia rimtus 
pamąstymus: ar viską padarė
me, prieš išeidami dvasiniam 
tautos atgimimui, ar nebuvome 
abejingi stebėtojai, matydami 
baisią tautos dvasinio nuopuo
lio būklę, kai nežabotai siautėja 
nusikaltėliai (žudomi net kūdi
kiai ir kunigai), tarpsta visuo
tinis nesąžiningumas (tai paro
dė bankų žlugimas, kai vieni 
vagys dalina kreditus, o kiti ima 
ir nesiruošia jų grąžinti), gir
tuoklystė įgavo vos ne visuotinį 
mastą, grėsdama tautai fiziniu 
ir protiniu išsigimimu. Kraštas 
praskolintas, nors nuo tų skolų 
gyvenimas pagerėjo tik saujelei 
žmonių. 

Tokia beviltiška tautos būkle 
ypač degraduojamai veikia jau
nimą (jauni žmonės papildo 
reketininkų ir mafiozų gretas. 
skendi girtuoklystės liūne). Visi 
jie mokėsi mokykloje, bet šiuo
laikinė mokykla, deja, ne vi
suomet pajėgia išauklėti dorą 
pilietį, patriotą, kaip tai būdavo 
prieškario laiku. Ir tai supran
tama: mūsų inteligentija, taip 
pat ir mokytojai apkvaitinti 
sovietmečiu, negali (kai kurie ir 
nenori) suvokti patriotinio ir 
religinio auklėjimo reikšmės, 
nes tai jiems tiesiog svetima, 
tokius juos suformavo soviet
metis. Psichologų nustatyta: 
jeigu nėra rimto patriotinio ir 
religinio auklėjimo, tai susi
dariusią jaunimo sąmonės tuš
tumą neišvengiamai užpildo 
alkoholinis ir gariūniškas tu
rinys. Prisiminkim, sovietmečiu 
jaunimo sąmonę nuodijo ne tik 
mokykla, bet ir karo veteranai, 
stribai, kurie netingėdavo (ne 
taip kaip mes, politkaliniai ir 
tremtiniai) eiti į mokyklą, jau
nimo sambūrius. 

Dabar aiškiai matome to „au
klėjimo" vaisius. Mes turime 
gerai įsisąmoninti dabartinę 
slogią tautos dvasinę būseną, 
numatyti perspektyvas, nes ri
zikuojame prarasti dar vieną 
jaunimo kartą, o sekančios kar
tos jau nebus kam auklėti, nes 
mūsų jau nebus. 

Politkaliniai ir tremtiniai atli
ko milžinišką darbą. Be mūsų 
pastangų nebūtų atkurta nepri
klausomybė. Mes pristatėme 
kryžių, partizanams paminklų. 
rašėm ir leidom patriotinę li
teratūrą. Deja. šventinant tuos 
kryžius ir paminklus (mūsų Ma
rijampolės rajone 1995 m. buvo 
pašventinti 5 partizanų pa
minklai ir vienas kryžius), jau
nimo beveik nebūdavo. Ar neat

sitiks taip. kad po mūsų nebus 
kam eiti prie tų kryžių ir pa
minklų, jeigu nesugebėsime pa
triotiškai išauklėti jaunimo. 

Deja. daugelis mūsų net dabar 
nesuvokia šios sunkios jaunimo 
dvasines būsenos. Užtat negai 
lim laiko ir pastangų tušt iems, 
pagrįstiems ambicijomis, mus 
žeminantiems ginčams, kuri or
ganizacija geresne. Užmirštame 
nuostatą, kad visi esame likimo 
broliai ir seserys, nepaisant, 
kokiai organizacijai bepriklau
sytume Ginčai tik a t i t raukia 
nuo pagrindinio tikslo, kurį dar 
galime ir t u r i m e s u s p ė t i 
pasiekti: patriotiškai išauklėti 
jaunimą. Mes galėtume pasitei
sinti patys sau. kad jau esame 
pavargę, seni. ir tegul kiti tai at
lieka. Deja. tų kitų nėra. Mes 
esame pagrindines tautos dva
singumo tvirtovė, mūsų gyveni
miškoji patirtis nepaprastai tur
tinga ir dramatiška. Neleiskime 
jai veltui pražūti, perteikime 
jaunimui. Jis turi girdėti auten
tišką partizano, politinio kalinio 
tremtinio balsą, kurio nepakeis 
jokie filmai, paminklai, kryžiai, 
knygos. Reikia įveikti psicho
loginį barjerą ir eiti į mokyklas. 
Daug kur mes. dešinieji, tur im 
daugumą vietos savivaldybių 
tarybose, savus merus. J ie 
visuomet sutiks padėti susitar
ti su mokyklų direktoriais, kad 
jie sudarytų sąlygas buvusiems 
partizanams, politkaliniams, 
tremtiniams bendrauti su moks
leiviais (ypač kai mokyklose 
minimos Sausio 13-osios, Vasa
rio 16-osios. Kovo 11-osios, Par
tizanų dienos (prieš pirmąjį lap
kričio sekmadienį), Lapkričio 
23-osios ir kitos datos). Tik. 
žinoma, tokiam bendravimui 
reikia tinkamai pasiruošti. J i s 

neturi panašėti j priešrinkiminę 
agitaciją, valdžios keikimą. Tai 
mums per žema. Moksleiviai tu
ri išgirsti nuoširdų, sukrečiantį 
pasakojimą apie patirtus išgyve
nimus tremty ir lageriuose, apie 
narsių partizanų kovas (ypač 
vietos partizanų), pogrindinę 
moksleivių veiklą. Jau pats 
mūsų atėjimas į mokyklą ir bus 
didžiausia agitacija, — ne kokios 
nors partijos naudai, bet kur kas 
svarbesne — patriotizmo nau
dai. Labai svarbu, kad skyriai 
ir mūsų organizacija suprastų 
milžinišką bendravimo su moks
leiviais svarbą ir, kiek leidžia 
galimybės, materialiai skatintų 
tuos narius, kurie sėkmingai 
bendrauja su mokykla. Manau. 
logiška būtų tam panaudoti dalį 
šelpimui skirtų lėšų (tą turėtų 
suprasti ir mūsų rėmėjai išei
vijos lietuviai). 

Mes. kazlųrūdiečiai, gan in
tensyviai bendraujame su Kaz
iu Rūdos vidurine mokykla. 
Šiais mokslo metais Antanas 
Grigaitis, 1941 metų baisiausio 
Rešotų lagerio politinis kalinys, 
jau 3 kartus susitiko su moks
leiviais, pasakojo savo išgyve
nimus dvyliktokams (jie buvo 
labai sudominti), vienai gimna
zijos klasei ir šeštokams. Nors 
Antanui jau 95 metai, bet jis dar 
pakankamai geros sveikatos, 
geros atminties, puikus kalbėto
jas. Jis visuomet pasisako ir per 
Gedulo ir Vilties dienos minė
j imus. 

Šių eilučių autorius ta ip pat 
3 kar tus bendravo su mokslei
viais ir mokytojais. Mokslo 
metų pradžioje teko dalyvauti 
diskusijoje su Kazlų Rūdos 
vidurinės mokyklos mokytojais 
ap ie pa t r i o t i n io auklė j imo 
reikšmę, apie tai plačiai rasė 
vietos spauda. Praėjusių metų 
lapkričio 22 d. organizavau 
knygos „Suvalkijos kovų aidai" 
pris tatymą vyresniųjų klasių 
moksleiviams, kalbėjau apie 

i 
DIDIEJI ŽMONĖS 

NEMIRŠTA 
„Kompozitorius Antanas Va

nagaitis sukūrė sau paminklą, 
ne žmonių rankomis padarytą; 
jis sukūrė jį žmonių širdyse ir jų 
protuose, jo vardo nei laikas 
nepajėgs išdildyti. Antanas Va
nagaitis bus gyvas tol, kol 
gyvens l ietuvių tauta , kol 
skambės lietuviška da ina" . 
(„Margutis", 1949 m. kovas) 

Taip rašė P. Lizdenis „Margu
čio" žurnalo numeryje, išleista
me tuoj po A. Vanagaičio mir
ties 1949 m. kovo 10 d., ir skir
tame jam pagerbti bei prisimin
ti. Nuo to laiko praėjo netoli 
pusšimtis metų ir įvyko daug 
pasikeitimų, ne tik lietuvių 
gyvenime, bet ir pasaulyje. Visų 
pirma — Lietuva vėl atgavo lais
vę, sovietų imperija išnyko nuo 
Žemės paviršiaus (tik jos nuo
sėdos — komunizmas — lyg bai
saus sapno prisiminimas, vis 
dar vargina žmoniją). Tiesa, toli 
nuo tėvynės Lietuvos vis tebe
skamba lietuviška daina, bet, 
nepaisant minėtojo straipsnio 
autoriaus pranašystės, Antano 
Vanagaičio vardas baigia išdilti 
iš „žmonių protų i r iš širdžių". 

partizaninį judėjimą. įtaigiai 
moksleiviams savo išgyvenimus' 
perteikė knygos autoriai; polit
kalinys Vladas Šemeta ir buvu
si Tauro apygardos partizanų 
ryšininkė Julija Č<epaitytė-Si-
manaitienė „Undinė". 

Neseniai trečią kartą ben
dravau su Kazlų Rūdos viduri
nės mokyklos moksleiviais ir 
mokytojais. Vyresniųjų klasių 
moksleiviams pasakojau apie 
Kazlų Rūdos šaulių, politkali
nių, t r emt in ių dalyvavimą 
Sausio 13-osios įvyklaose (penki 
Kazlų Rūdos būrio l įuiiai t trys 
moksleivės ir vienaPntbkytojas 
buvo apdovanoti Sausio lS-osios 
atminimo medaliais), perskai
čiau savo eilėraščius, skirtus 
Sausio 13-jai. Ir toliau steng
simės kuo dažniau bendrauti su 
Kazlų Rūdos n kitų mokyklų 
moksleiviais. 

Eikit į mokyklas! Neleiskit 
dingti be pėdsakų jūsų be galo 
turtingai, dramatiškai dvasinei 
patirčiai! J i gyvybiškai rei
kalinga jaunajai kartai. Bend
ravimas su jaunimu dvasiškai 
atgaivins jus, pasijusit labai 
reikalingi, pakilsit virš ali
nančios gyvenimo rutinos, at-
jaunėsit, vėl pajusit gyvenimo 
pilnatvę. 

Mokykla laukia jūsų. 

Kazlų Rūdos politiniu kaliniu 
tas Lelešius. 

AMTA 
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Ž E M O S 
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Vilnius 
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Tall inn 
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a t g a l 
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Atrodo, kad mes nuolat kap
stomės savo dabartyje arba 
stengiamės įžvelgti ateitį, bet 
per mažai prisimename tai, ko 
užmiršti nederėtų. Amerikos 
l ietuvių istorija — galbūt 
nesąmoningai — yra dalijama į 
tris laikotarpius, kurie tarp 
savęs niekada reikiamai nesu-
sirišo. I pirmosios imigrantų 
bangos, atplūdusios Amerikon 
prieš I pasaulini karą ir tuoj po 
jo, mūsų tautiečiai su po II pas. 
karo atvykusiais iš dalies pa
siliko svetimi. Naujieji imigran 
tai pakankamai neįvertino nei 
ankstyvesniųjų veiklos, nei 
žmonių, tos veiklos dirvonus 
judinusių. Galbūt ir dėl to, kad 
daugeliu atvejų su svarbiausiais 
svetimuose kraštuose lietuvių 
gyvenimo aspektais nepriklau
somos Lietuvos gyventojai buvo 
per mažai susipažinę. Atvykę į 
tų ankstyvesniųjų lietuvių imi
grantų tarpą, ypač po skaudžių 
pergyvenimų karo ir pokario 
metais, po netekties gėlos, 
skubėjo kurti sau pastovesnį 
rytojų, o atliekamu nuo kasdie
nybes rūpesčių laiku puoselėti 
naują, savitą veiklą su savais 
veikėjais. 

Dabar situacija vėl kartojasi, 
kai antrosios bangos lietuviai 
imigrantai susiduria su naujai 
iš tėvynės atvykstančiais, kurie 
nelabai nori įsilieti į jų veiklą. 
Tiems — naujausiai atvyku
siems — Angano Vanagaičio pa
vardė dar svetimesnė. 

Nors 47-tosios mirties metinės 
paprastai nelaikomos minėtina 
sukaktimi, tačiau A. Vanagaitį 
prisiminti ypatingos progos ne
reikia. Amerikos lietuvių gyve
nime- jis buvo labai žinomas, 
įtakingas, gerbiamas — tiesiog 
myhmas — asmuo, pasižymėjęs 
kaip aktorius, radijo pranešėjas, 
kompozitorius, žu rna l i s t a s , 
„Drimdzi - drimzi" trupės įkūrė-
j a s , ,vadovas ir , , sp i r i tus 
movehs". Jį asmeniškai pažinu-
sieji teigia, kad A. Vanagaitis 
buvo labai vaišinga, šilta asme
nybė,, žvelgianti į pasaulį su 
tėvynės ir artimo meile ir — 
svarbiausia — su humoru, o tai 
jau reta lietuviuose savybė. 
Gimė jis 1890 m. gegužės 19 d. 
Šakių apskrityje. Turėjo stiprų 
palinkimą mokslui, ypač muzi
kai, teatrui Vargais negalais A. 
Vanagaičiui buvo sudarytos są
lygos mokytis muzikos ir priva
čiai (kompozitorius Stasys Šim-

tremtimu skyriaus pirmininkas Algiman-

Antanas Vanagaitis — muzikas, ra£o pa.skutine gaida Vasario 16-tos minėjimo 
programai („Margutis", 1949 m. kovas — viršelis). 

kus paruošė Petrapilio konser
vatorijai), ir kompozitoriaus 
Juozo Naujalio vargonininku 
kursuose, ir Dresdene. 

Grįžęs tėvynėn iš Vokietijos, 
A. Vanagaitis dalyvavo Lietu
vos Valstybės teatre kaip dra
mos aktorius, „Saulės" mokyto
jų seminarijoje dėstė muziką, 
vadovavo Saulių sąjungos cho
rui. Į Ameriką atvyko 1924 
metais su „Dzimdzi-drimzi" 
vaidintojų grupe, kuriai dar 
priklausė J. Olšauskas, J. Diki-
nis ir V. Dineika. Amerikos 
lietuviai iškart grupę „įsimylė
jo", tad jos gastrolės įvairiuose 
telkiniuose (kaip tuomet buvo 
sakoma — kolonijose) buvo ne
paprastai sėkmingos. Grupė ne 
tik atliko koncertų programas, 
bet išleido daug plokštelių. 
Nemažai „dzimdžių" repertuaro 
dainų sukūrė pats A. Vanagai
tis. Galbūt daug kam nežinoma, 
kad jo kūrybos palikimas yra 
„Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim!", „Laisvės var
pas", „Aš bijau pasakyt", „Dul-
dul dūdelė" ir daug daug kitų 
(taip pat yra sukūręs giesmių). 

1932 m. balandžio 11 d. A. Va
nagaitis Čikagoje pradėjo trans
liuoti „Margučio programas ir 
jas tęsė 17 metų, iki savo mir
ties. Radijo valandėlės pavadi
nimas kilo iš „Margučio" 
žurnalo, kurį jis pradėjo leisti 
1928 m. balandžio 1 d. Reikia 
pasakyti, kad „Margučio" pro
gramos ir dabar tebegirdimos 
Čikagos bei apylinkių lietu
viams, tad šioms laidoms galime 
suteikti garbingą seniausios lie
tuviškos programos titulą. A. 

Vanagaitis būtų patenkintas, ži
nodamas, kad naujos pasišven
tėlių kartos (jau iš antrosios ir 
trečiosios lietuvių imigrantų 
bangos) tęsia jo pradėtą darbą. 
Tačiau jis niekaip negalėtų 
suprasti, kodėl dabar „Margutis 
II" sunkiai verčiasi, nesulaukia 
reikiamo klausytojų dėmesio ir 
finansinės paramos... Dar yra 
daug buvusių A. Vanagaičio 
bendradarbių, bendraminčių, 
tų, kuriems jo veikla, galima 
sakyti, pakreipė gyvenimą lie
tuvybės vaga. Galbūt jiems 
reikėtų labiau susirūpinti A. 
Vanagaičio palikimu — „Mar
gučio" laidų gyvybe. 

Pasak dr. St. Biežį, rašiusį jau 
minėtame „Margučio" numery- . 
je, Antanas Vanagaitis „su 
daina ir per dainą siekė išlaiky
ti mūsų tarpe tautiškumą, nuo
lat tvirtindamas", kad „kol 
lietuviška daina skamba žmonė
se, tol lietuvybė neišnyks". 

Antano Vanagaičio veikim*-• 
epocha Amerikoje apėmė 25— 
metus. Jo veiklos pastangos 
daug prisidėjo prie lietuvių 
jaunimo tautinio susipratimo, 
auklėjimo. Puoselėdamas lietu
višką dainą, žodį, meilę tėvynei 

Lietuvai, ne tik „Margučio" 
radijo bangomis, bet ir koncer^' 
tais, renginiais, spausdintu 
žodžiu, jis mokė lietuvius, net 
gimusius bei augusius toli nuo 
savo etnografinės tėvynės, būti 
lietuviais. Joks darbas A. Vana
gaičiui nebuvo per sunkus, per 
.juodas", ar neįmanomas, todėl 
ir jo asmuo nusipelnė pagarbos, 
o jo atminimo neturi užkloti 
metų slinkties dulkės. 

D.B. 

N A U J A S MARŠRUTAS 
„VILNIUS - BREMENAS" 

Vasario 6 d. iš Vilniaus auto
busų stoties išvyko pirmas au
tobusas maršrutu „Vilnius -
Berlynas - Hamburgas - Bre-
merhafenas". Nuolatinį susi
siekimą šiuo maršrutu organi
zavo Lietuvos bendrovė „Joana" 
ir Vokietijos bendrovė „Von 
Rahden". Du šiol į Berlyną, 
Hamburgą ir Bremeną buvo 
galima nuvykti tik su neoficia
liais vežėjais. Autobusai šiuo 
maršrutu važiuos antradieniais 
ir ketvirtadieniais, Lietuvoje su
stodami Kauno ir Marijampolės 
miestuose. Bilietas į Berlyną 
kainuos 95 Vokietijos markės 
(DM), į paskutinį punktą — Bre-
merhafeną — 135 DM. Bilietas 
pirmyn ir atgal be nurodytos da
tos į Berlyną kainuos 160 DM, 
į Bremerhafeną - 230 DM. Pa
sak maršruto rengėju, jei šis rei
sas bus populiarus, autobusai 
kursuos kiekvieną dieną. Marš
ru tas apsimokėtų, jei į kiek
vieną kelionę susirinktų 20 - 25 
keleiviai. \ Vokietiją važiuos 
„Von Rahden" firmos 1992 m. 
laidos autobusas „MAN — 292". 
Jame yra tualetas, oro vėsintu
vas, televizoriai ir baras. Du 
vairuotojai bus lietuviai ir vie
nas vokietis. 

(LR, 02.07) 
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LIETUVOS PAMARYS IR 
BALTIJOS PAKRANTĖ 

ALGIS LIEPINAITIS 

Lietuviai nuo senovės mėgo 
Baltijos jūrą. Jos bangos 
atgaivindavo visus fiziškai ir 
dvasiškai. Tas paprotys tęsiasi 
iki šių laikų. Visi, kas tik gali, 
vasaros atostogas svajoja pra
leisti pajūry — Palangoje, šven
tojoje ar Neringos pusiasaly. 

Praeita vasarą, man teko lai
mė vienuolika dienų praleisti 
Nidoje. Tai turbūt yra pats 
ramiausias ir saugiausias Lie
tuvos kampelis. Jį labai mėgsta 
svetimtaučiai, o ypač vokiečiai. 
Daug yra turistinės literatūros 
vokiečių kalba, taip pat ir val
gių .gėrimų sąrašai. Nuostabu, 
kad Nidoje restoranuose beveik 
nėra l ie tuviško a laus bei 
mineralinio vandens. 

Visi vietos gyventojai labai 
gerai kalba lietuviškai. Lietuvo
je teko girdėti, kad Nidoje gali 
atostogauti tik turtingi žmonės. 
Tai neteisybė. Poilsio namai 
Lietuvos standartu yra brango
ki, bet galima išsinuomoti kam 
bari pas privačius žmones. Vieš
bučių pasirinkimas didelis. Nuo 
prabangaus viešbučio („Ąžuo
liukas" prie Raganų kalno) už 
4 kambarių butą mokama $120 
i parą, o už vieną kambarį $20 
poilsio namuose Nidoje. 

Pamary, kas mėgsta žuvauti 
ir ramiai praleisti laiką miške, 
gražioje gamtoje, žvejų kaime
liuose, galima apsistoti už $10 
j parą. Pamario gyventojai yra 
labai draugiški ir paslaugūs 
savo svečiams. Iš Neringos 
pusiasalio turizmo verslo gali 
pasimokyti visa Lietuva. Raga
nų kalno leidinį „Raganų kal
nas" yra tiesiog malonu j ran
kas paimti. Tik gaila, kad jis yra 
vienjietyjyjų ir vokiečių kalba. 
Jeigu šis leidinys būtų išleistas 
atskirai dar anglų ir prancūzų 
kalba su visomis spalvotomis il
iustracijomis, tikrai daugiau 
sudomintų Vakarų Europos bei 
Amerikos turistus. 

Neringos pusiasaly, kitoje 
pusėje Klaipėdos uosto, netoli 
pervažos, yra stadioninis ap
valus akvariumas, kur kas die
ną, vasaros sezono metu, rodomi 
delfinų spektakliai. Man teko 
šiame stadione lankytis dienos 
metu, šeštadienį. Visos vietos 
buvo išparduotos ir pranešėja 
vadovavo visai programai gra
žia lietuvių kalba. Publikai 
labai patiko delfinų programa ir 
dažnai buvo gausus plojimas. 
Akvariumas tikrai nuostolio 
Lietuvai neneša. 

Nida su savo kurortiniu mies-
teliu, nuostabiai švariu pliažu ir 
Neringos pusiasaliu turėtų su
dominti turistus iš JAV ir Ka
nados. Vokiečiai keleiviniais 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo men 9 d. 

Kuršių mar ių į lanka t ies Sklandytojų kopa. 

Kraštotyros ir žvejų bu i t i e s muziejus Nidoje 

lėktuvais atskrenda į Palangos 
aerodromą ir autobusais nu
važiuoja į Nidą ar kitą Neringos 
pusiasalio vietovę. Iš Nidos 
labai patogu aplankyti Palangą, 
Šventąją, Kryžių kalną ir „Ra-

Noot r . Juozo PoBo 

keta" (ekskursiniu laivu) nu- pyškio Vytauto restauruotą baž-
vykti į Klaipėdą ar Nemuno upe nyčią, Kulautuva ir atplaukti į 
į Kauną. Man teko šiuo laivu Kauno Nemuno uostą. Ši kelio-
plaukti pro Tilžę. Rambyno kai- ne ..Raketa' į Kauną vienam 
ną, Jurbarko tiltą, matyti Rau- asmeniui kainuoja $10, trunka 
donės ir Panemunės pilis, Za- 4 valandas. Kas ja atliks, nie-

IŠEIVIŲ DOVANOS 
PRADŽIUGINO LIETUVOS 

KAIMO VAIKUS 
„Valstiečių laikraščio" lab

daros fondo „Kaimo vaikai" ini
ciatyva Kalėdų eglutės įvyko še
šiuose Lietuvos rajonuose. Ren
ginių metu Kalėdų senis įteikė 
tūkstant į dovanėlių, kurių 
kiekviena svėrė 10 kg. 

Greitai bėga dienos. Kol šios 
žinios pasieks JAV lietuvių 
dienraščio „Draugas" skaity
tojus, jau bus nutolusi šv. 
Kalėdų — Trijų Karalių laiko 
atkarpa. Tačiau vaikų ir žmonių 
širdyse visus metus neišblės 
įspūdžiai, patirti per Kalėdų 
eglutes, kurios įvyko' „Vals
tiečių laikraščio" iniciatyva. 

Tūkstanti dovanėlių parengė 
„Valstiečių laikraščio" labdaros 
fondo „Kaimo vaikai" darbuo
tojos dr. Regina Švobienė ir 
Irena Šalkauskienė. Nuo anks
taus ryto iki vėlyvos nakties, jos 
užtrukdavo darbe. Ar nepavar
go, ar nenukentėjo kiti svarbūs 
kūrybiniai darbai? 

Dr. Regina Švobienė pasakė: 
— Dėliodamos kiekvieną 

krepšelį, mes įsivaizdavome 
vaikų džiaugsmą, kurį jiems su
teiks ši, 10 kg sverianti, spalvin
ga, su „Valstiečių laikraščio" 
emblema dovanėlė. O pavargu
sios visada galvodavome, kiek 
jėgų ir laiko aukojo brangūs 
mūsų tėvynainiai, surinkdami 
ir atsiųsdami gausią labdarą 
„Valstiečių laikraščiui". Prisi
mindavome Arianos Kumpienės 
pasakojimą apie organizacijos 
„SOS Lithuania, Inc." moterų ir 
vyrų rūpestingumą, renkant ir 
siunčiant labdarą mūsų kaimo 
vaikams, Daivos Veitaitės-Neid-
hart ir Bostono lietuvių organi
zacijos triūsą, kurį jaučiame. 

gavę siuntas iš užjūrio. Birutė 
Jasaitienė, dr. Albina Pruns
kienė ir visas Čikagos „Lietuvos 
Našlaičių globos komi te tas" 
daugelis kitų organizacijų, pa
vienių žmonių — tai gerumo 
šaltiniai, kurių dėka mes galė
jome sušildyti pavargusių ir nu
skriaustų vaikų sielas. 

Dr. Regina Švobienė minėjo 
dr. Jono Adomavičiaus, dr. 
Rožės Šomkaitės, Algio Vasio, 
dr. Robert Boris, ir „Red Wings" 
bendrovės ir daugelio kitų žmo
nių, organizacijų ir jų vadovų 
vardus. Beje. kiekvienoje Kalė
dų senio viešnagėje dr. Regina 
Švobienė. ar kiti „Valstiečių 
la ikraščio" labdaros fondui 
„Kaimo vaikai" atstovaujantys 
žmonės, netgi pats Kalėdų 
senis, stengėsi suminėti visus 
išeivijos žmones ir organizacijas, 
kurių dėka buvo tokie kupini ir 
sunkūs dovanų krepšeliai. 

— Tai darėme dar ir dėl to, 
kad Lietuvoje yra jėgų, kurios 
nori sumenkinti mūsų išeivių 
darbų reikšmę, neigti jų siunčia
mos labdaros svarbą sunkiai 
gyvenantiems žmonėms. Per 
mūsų fondą atsiskleidžia mūsų 
išeivių gerumas ir nuoširdumas, 
jų noras bendrauti su tėvyne ir 
jai padėti, — sakė dr. Regina 
Švobienė. 

„Valstiečių laikraščio" Ka
lėdų senį žmonės pavadino 
„populiariausiuoju Lietuvos 
Kalėdų seniu", o vaikai — „nuo
stabiausiu pasaulyje Kalėdų 
seniu". 

Kas gi slepiasi po Senio barz 
da? Ogi Lietuvos radijo dikto 
rius Juozas Šalkauskas, kurį iš 
balso pažįsta visuose mūsų vals-

P a r a š a s prie (ėjimo į Palangos botanikos parką. 

t ybės kampe l iuose . Ir jo 
kelionės po „Valstiečių laik
raščio" globojamas mokyklas 
bei seniūnijas turėjo ne vien 
mažųjų linksminimo prasmę. 
Taisyklinga lietuvių kalba, pro
gramėlių dvasia lietuviška, 
„brazdžioniška", lietuvių liau
dies žaidimai — visa tai Juozo 
Šalkausko repertuare. O po 
eglučių susitikimuose su moky
tojais, kaimo žmonėmis Juozas 
Šalkauskas surengdavo tikras 
tautines popietes. 

Mokytojai stebėdavos: iš kur 
svečias moka tiek išeivijos poe
tų K. Bradūno, B. Brazdžionio, 
A. Mackaus, B. Pūkelevičiūtės 
ir daugelio kitų poetų eilių? J. 
Šalkauskas atsakydavo: išeivių 
poezijoje išliko gyvas Lietuvos 
šauksmas, meilės tėvynei jėga. 
Ji dabar reikalinga mums vi
siems kaip vanduo, duona. 

Na, bet apie keliones papasa 
kosiu kituose straipsniuose, spe 
cialiai rašytuose „Draugo" skai
tytojams. Manau, daugelis no 
rės artimiau ir išsamiau susi
pažinti su „Valstiečiu laikraš
čiu" — tikrojo prieškarinio 
„Ūkininke patarėjo" tradicijų 

tęsėju. Tiesa, komunistu ne
kenčiamu, bet žmonių mylimu, 
šiuo metu turinčiu didžiausią 
tiražą. 

Maloniems skaitytojams pa
teikiame „V.L." labdaros fondo 
„Kaimo vaikai" adresą: Lab
daros fondas „Kaimo vaikai", 
„Valstiečių laikraščio" redak
cija, Laisvės pr 60, 2056 
Vilnius. 

Gal atsiras naujų laikraščio ir 
jo fondo bičiulių? Laikraščio 
puslapyje „Kaimo vaikai 
supažindinama su kiekvienu 
rėmėju. Šiuose puslapiuose 
ryškiai atsispindi Lietuvos so 
džiaus vaikų džiaugsmai ir 
vargai. 

Bernardas Š a k n y s 

Nuotr. Juozo Polio 

kad neužmirš Nemuno krantu 
grožio ir nuostabios gamtos. 

Nidoje išbuvęs 11 dienų, galiu 
pasakyti, kad ši vietovė tinka 
turizmui. Nidos meras ir savi
valdybė turėtų išspausdinti 
daugiau angliško teksto turizmo 
brošiūrų, nes ne visi turistai 
supranta vokiškai. 

Neringos pusiasalio atostogų 
sezonas yra trumpas, bet vieti
niai gyventojai iš turistų dau
giausia verčiasi, neskaitant 
komercinės žvejybos. Lietuviai, 
kurie vis dažniau vyksta aplan
kyti savo gimines Lietuvoje, ne
turėtu užmiršti Nidos ir Nerin 
gos pusiasalio. 

Visų lietuvių svajonė yra Pa
langos ir Šventosios pliažai prie 
Baltijos jūros. Pernai Palangą ir 
jos pajūrį su pliažu „užėmė" 
Lietuvos jaunimas. Jaunimas 
lieka jaunimu — buvo daug mu
zikos ir triukšmo vidurnakty bei 
paryčiais... 

Būdamas Palangoje, negali 
pravažiuoti pro buvusio grafo 
Tiškevičiaus dvaro rūmus, ku
rie dabar vadinas „Gintaro 
muziejus". Prie įėjimo į šį parka 
stovi lenta su parašais, kas kur 
yra. Eini vingiuotais keliukais 
ir nežinai, kur nueisi. Jokio šio 
parko plano niekur negali nusi
pirkti ir jokiu keliuko rodyklių 
į tas vietoves nerandi. Ką turi 
daryti svetimtautis turistas? 
Gal į šį klausimą galėtų at
sakyti Palangos meras ir jo 
savivaldybė? Pagal iau , be-
vingiuodamas takeliais, prieini 
nuostabią panoramą. „Gintaro 
rūmus" ir buvusio grafo parkelį 
apie šių rūmų pastatus. įėjus į 
,.Gintaro muziejų", tiesiog 
nesinori iš jo išeiti. Jame 
pademonstruota, kaip gintaras 
susiformavo iš medžio sakų ir po 
milijonų metų gamtos pagamin
tos dovanos žmonijai. Visi 
eksponatai yra po storu stiklu 
Niekad nebūčiau tikėjęs, kad-
yra tokio dydžio gintaro gabalu, 
jeigu pats nebūčiau jų matės 
šiame muziejuje. 'įdomu ar yra 
pagamintas kultūrinis filmas 
anglų kalba, kurį galima būtu 
parodyti JAV televizijoje? 1 

Priėjome ir Birutės kaina. 
Užlipome laiptais, bet. deja. 

American Travel Service 
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NAUJA BAKALAURE 
Daug yra lengviau kopti 

mokslo laiptais be pertraukos, 
be sustojimo ir nepametus 
mokslo ritmo. Tačiau daugeliui 
tenka sustoti ir padaryti per
trauką dėl įvairiu šeimyninių 
įsipareigojimų ar kitokių prie
žasčių. Taip ir Irena Adickienė 
turėjo nutraukti savo mokslo 
studijas, pradėtas 1962 m. Chi
cago State universitete, kuria
me ji buvo pradėjusi ruoštis 
mokytojos specialybei. Ji jautė 
savo didelę kaip motinos atsa
komybę vaikams ir savo šeimai. 
Tačiau įsižiebusi mokslui ugne
lė niekados neužgeso Irenos 
Adickienės širdyje ir ji visados 
puoselėjo mintį sugrįžti vėl 
atgal į mokslo suolus. Nepasi
tenkino ji dirbdama Tioga 
School, Bensenville mokytojos 
padėjėja. Jaunystėje užsidegusi 
svajonė būti mokytoja. ją perse
kiojo per ištisus 31 metus. Tokia 
jai galimybė atsirado tik vai
kams gerokai paaugus ir vyrui 
išėjus 1 pensiją. Tada ji labai 
ramia sąžine galėjo savo. kaip 
namų šeimininkės, vairą per
duoti 1 patikimas vyro Ksavero 
rankas ir 1993 m. vakarais iš 

koplytėlė buvo uždaryta, nes 
\ iduje buvo restauruojama. Nu
lipus žemyn ir paėjus keliuku 1 
priekį, pamatai kita panorama 
— šniokščiančią Baltijos jūrą. 
kuri susilieja su dangum ir 
Palangos pliažo baltu smėliu. 
Pajunti tą gamtos grožį ir 
supranti, kodėl lietuviai taip 
pasiilgsta Palangos ir tu smėlio 
kopų! 

naujo pradėjo studijas Elmhurst 
kolegijoje. 

Šiais metais vasario 11d. bu
vo labai džiaugsminga švente 
Ksaveros ir Irenos Adickų na
muose, kai mama. sėkmingai iš
laikiusi visus egzaminus, gavo 
mokytojos bakalauro laipsnį iš 
„Early Childhood Education" 
Elmhurst kolegijoje. Be abejo, 
prie šio jos laimėjimo prisidėjo 
visa Adickų šeima, o ypatingai 
jos vyras, kuris teikė jai dvasi
nę ir materialinę pagalbą. 
Šiuo jos laimėjimu džiaugėsi ir 
didžiavosi vaikai — Janina ir 
-Jonas. 

Ir taip Irenos svajone būti 
mokytoja liko įgyvendinta ir ji 
dabar yra mokytoja toje pačioje 
Bensenville mokykloje. Mamos 
toks tvirtas ir ryžtingas užsispy
rimas mokslui yra paskatini
mas jos vaikams, kurie taip pat 
siekia mokslo. Sūnus Jonas stu
dijuoja toje pačioje Elmhurst ko
legijoje, o duktė Janina, daly
vavusi 1994 m. Lietuvoje ..Dai
nų dainele" konkurse, pasi
reiškusi savo gražiu balseliu 
kaip dainininkė įvairiose pro
gramose, ruošiasi pradei studi
jas Eastern Now Mesico univer
sitete. Ji žada studijuoti muzi
kos terapija. 

Reikia tik pasveikinti Irena 
Adickienę už tokią jos didele 
meilę mokslui, už jos tvn 
valią ir užjos pasiektus lai..i -
jimus. Irena Adickienė įrodė, 
kad mokytis niekada nėra per 
vėlu. ir tas tegul būna kaip pa 
skatinimas kitiems. 

Nijolė Nausėdiene 

VATIKANO RADIJUI -
65-eri 

Vasario 12 d. Vai;kano radi 
jui sukako 65 meta; Per savo 
gyvavimo metus V.:' kanoradi 
jas nuolat augo plėtėsi ir 
šiandien turi jau daigiau kaip 
400 darbuotojų, o radijo laidos 
kasdu-n transliuojam s daugiau 
nei 30 kalbu 

Adickų *»'im:i d}iaui;i:i*t m:i 
laipsni !•- k : n f - (tilkit •! i " 

ir Imonos Irenos \rtiek.enes pasiekimais. Ravus bakalauro 
I \.li k •• IIP, sūnus Jonas ir Ksaveras Adickas 

file:///rtiek.enes
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

VAKARŲ BENDROVĖS 
NORI INVESTUOTI l 

LIETUVOS ENERGETIKA 

Praėjusią savaitę bendrovės 
„Lietuvos energija" atstovų 
delegacija Bostone derėjosi su 
JAV investicinių paieškų bend
rove ..Stenton Group", jos 
dukterine firma „PLŪS Energy 
Group" bei dar keliomis jų pa
kviestomis Vakarų bendrovė
mis. 

Konkretesni bendradarbia
vimo dokumentai gali būti 
pasirašyti tik gegužės mėnesį 
kai i Lietuva kartu su Massa-
chusetts valstijos guber
natoriumi bei valstijos prekybos 
misija į Lietuvą atvyks „Sten
ton Group" atstovai. Jų vizitas 
prasidės gegužės 17 dieną. 

Kalbama apie galimas inves
ticijas j 4 projektus — elektros 
perdavimo linijos tiesimą iš 
Lietuvos į Lenkiją, Kruonio hid-
roakumuliacinės elektrinės to
lesnę statybą, Ignalinos Atomi
nės elektrinės saugumą, jos 
uždarymo fondą bei orimulsijos 
deginimo šalies elektrinėse plė
timą. 

Išankstiniais vertinimais, 
investicijos į elektros perdavimo 
linijos tiesimą bus maždaug 30 
mln. dolerių, o į Kruonio HAE 
statybą — 36 mln. dolerių. 

ĮSTEIGTA VERSLO 
PLĖTROS AGENTŪRA 

Vasario 26 d. Ekonomikos 
ministerijoje įregistruota nauja 
ne pelno organizacija — Lietu
vos smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros agentūra. Ji įsteigta pa
gal PHARE smulkaus ir viduti
nio verslo rėmimo programą. 
Pagal ją Lietuvoje jau įsteigti 6 
regioniniai verslo konsultaci
niai centrai — Alytuje, Klaipė
doje, Kaune, Šiauliuose, Pane
vėžyje ir Vilniuje, taip pat 
Lietuvos korespondentinis Eu-
roinfocentras. Analogiškai vers
lo centrai įsteigti ir kitose Balti
jos valstybėse. 

Agentūra atliks smulkaus ir 
vidutinio verslo koordinatoriaus 
funkcijas ir skatins mažų bei 
vidutinių įmonių kūrimąsi. Ji 
taip pat analizuos, ar pala.iki 
šalies juridinė bei ekonominė 
bazė šiam verslui plėstis, teiks 
įstatymų pataisas, ieškos tarp
tautinių finansavimo ir techni
nės pagalbos šaltinių, orga
nizuos verslininkų kvalifikaci
jos kėlimą ir pan. 

LIETUVOS VYSTYMO 
BANKAS DIDINS 

KAPITALĄ 

Vasario 27 d. Helsinkyje vyko 
dabartinių ir būsimų Lietuvos 
vystymo banko (LVB) akcinin
kų susitikimas. Nutarta arti
miausiu metu padidinti akcinį 
kapitalą iki 12-13 mln. ECU. 
Šio 1993 m. įsteigto banko akci
ninkai yra Lietuvos vyriausybe, 
turinti 64 proc. akcijų, ir Eu
ropos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas 1.36 proc. akcijų). LVB 
akcinis kapitalas — 5 mln. 
ECU. 

Dar trys tarptautines finan
sinės institucijos sutiko tapti 
naujaisiais banko akcininkais. 
Tai Švedijos fondas. Šiaurės 
investicijų bankas ir Vokietijos 
investicijų bankas. LVB kapi
talą didinti padės ir dabartinis 
akcininkas — Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankas, 
įsigyti LVB akcijų yra numatę 
ir Norvegijos bei Suomijos 
investicijų agentūros. Jeigu Lie
tuvos vyriausybe nuspręs neįdė

ti pinigų į padidintą banko ka
pitalą, jos dalis banke sumažės 
iki trečdalio akcijų. 

Pasak banko vadovo J. Aliu-
konio, LVB palūkanos už pa
skolas sudaro 12-13 proc. metų 
palūkanų. Jo tvirtinimu, Lie
tuvos vystymo bankas nuo ko
mercinių bankų skiriasi tuo, 
kad jam pinigų sugrįžimo fak
torius nėra pats svarbiausias 
dalykas. Šiam bankui bloga 
paskola yra ir ta, kurios gavėjas 
sugrąžina pinigus, bet žlunga jo 
projektas. Svarbiausia — padėti 
plėtoti šalies ekonomiką ir tei
singai panaudoti Europos finan
sinių institucijų teikiamą pa
galbą. 

PRAMONĖS GAMYBA 
SAUSIO MĖNESI VĖL 

SMUKO 

Statistikos departamento duo
menimis, sausį išgaunamosios 
ir perdirbimo pramonės įmonių 
produkcijos vartotojams buvo 
parduota 6.4 procento mažiau 
negu praėjusių metų gruodžio 
mėnesį. Palyginti su pernai 
metų sausio mėnesiu, jos par
duota 17.3 procento daugiau. 

Sausio mėnesį mažmeninė 
prekių apyvarta, įskaitant ir 
prekybą turgavietėse palygina
mosiomis kainomis sumažėjo 
20.7 procento. Palyginti šių 
metų sausį su 1995 sausiu, ji 
palyginamosiomis kainomis pa
didėjo 8.8 procento. 

Realus viso respublikos ūkio 
darbuotojų (be individualių 
įmonių) darbo užmokestis sau
sio mėnesį, palyginti su praėju
sių metų gruodžiu, sumažėjo 5.2 
proc. Palyginti su praėjusių 
metų sausiu, jis padidėjo 11.8 
proc. 

Vidutinis mėnesinis priskai
čiuotas darbo užmokestis ūkyje 
sausio mėnesį buvo 637 litai ir, 
lyginant su praėjusių metų 
gruodžiu, sumažėjo 2.5 procento. 

SUMAŽĖJO VALIUTOS 
ATSARGOS BANKUOSE 

Kaip praneša Lietuvos ban
kas, Lietuvos banko užsienio 
valiutos atsargos sausio mėnesį 
sumažėjo 87.4 mln. dolerių ar
ba 11.8 proc. Sausio pabaigoje 
LB užsienio valiutos atsargos 
buvo 651,5 mln. dolerių. Valiu
tos atsargos sumažėjo komer
ciniams bankams perkant iš 
Lietuvos banko dolerių daugiau, 
nei parduodant. 

Per visus 1995 m. valiutos at
sargos buvo išaugę 233 mln. 
dolerių. Lietuvos bankas sausio 
mėnesį išėmė iš apyvartos 200 
mln. litų grynųjų pinigų. Pini
gai išimti, parduodant komer
ciniams bankams ir perkant iš 
jų JAV dolerius. Tokios didelės 
neigiamos grynųjų pinigų emi
sijos nebuvo nuo pat įvedimo. 
Sausio pabaigoje pinigų apyvar
toje buvo 1,776 mljd. litų. 

Sausio mėnesį komerciniuose 
bankuose smarkiai sumažėjo 
terminuotųjų indėlių, tačiau 
padaugėjo indėlių iki pareikala
vimo. Terminuotųjų indėlių li
tais sumažėjo 35 proc., užsienio 
valiutomis — 45 proc., o indėlių 
iki pareikalavimo litais padidėjo 
24 proc., užsienio valiutomis 
2 proc. 

Komerciniai bankai sausį 49 
proc. mažiau nei gruodį suteikė 
paskolų litais, ir 62 proc. 
mažiau valiuta. Paskolų sausį 
suteikta mažiausiai pastarai
siais metais. 

Sausio mėnesį smarkiai krito 
palūkanos už visus indėlius. Jos 
buvo žemiausios per trejus pa
staruosius metus. Metų palūka 

nos už terminuotus indėlius 
buvo 16.8 proc., o už indėlius iki 
pareikalavimo — 6.2 proc. (per 
mėnesį sumažėjo 1.6 punkto). 
Vidutinės metų palūkanos už 
visus indėlius litais sausį 
sumažėjo nuo 8 iki 6.6 procentų. 

Vidutinės metų palūkanos už 
terminuotus indėlius užsienio 
valiutomis sausio pabaigoje 
buvo 11.4 proc. (sumažėjo 1.7 
punkto), už indėlius iki pareika
lavimo — 2.4 proc. (sumažėjo 0.3 
punkto). Vidutinės metų palū
kanos už visus valiutinius 
indėlius sausį sumažėjo nuo 5.8 
iki 4.1 procento. 

Tuo tarpu paskolos sausį 
pabrango. Vidutinės metų palū
kanos už bankų paskolas litais 
buvo 25 proc. Metų palūkanos 
už paskolas užsienio valiutomis 
sausį buvo 22.3 procento. 

(AGEP, H.29) 

BIRŽŲ ALAUS DARYKLOS 
GAVO GAMYBOS 

LICENCIJAS 

Biržų rajono „Čygo-Kalkio" 
bendrijai , jlinkuškiai" ir ben
drovei „Biržų alus" suteiktos 
licencijos gaminti stiprų alų. 
Šios įmonės yra pirmosios alaus 
gamintojos šalyje, kurioms li
cencijos suteikiamos pagal nau
jąjį Alkoholio kontrolės įstaty
mą. Licencijas išduos Žemės 
ūkio ministerija, o leidimus 
vasario 21 d. patvirtino vy
riausybė. 

Bendrovė „Biržų alus" gami
na alų nuo 1882 m. ir iki šių 
metų pradžios veikė kaip Pane
vėžio bendrovės „Kalnapilis" 
cechas, todėl dabar licencija jai 
suteikiama pirmą kartą. „Čygo-
Kalkio" ūkinė bendrija alaus 
gamyba užsiima nuo 1990 m., ir 
ankstesnė jos licencija baigėsi 
šių metų sausio 1-ąją. Nuo me
tų pradžios abi įmonės buvo su
stabdžiusios gamybą. 

Dabar licencijas gaminti alų 
Lietuvoje turi maždaug 195 
įmonės. Tačiau nauji leidimai, 
pasibaigus seniesiems, bus iš
duoti ne visiems alaus gaminto
jams, nes nemažai jų negali 
įvykdyti pagrindinio įstatymo 
reikalavimo — turėti kokybes 
tyrimo laboratoriją. Jei Seimas 
priims Žemės ūkio ministerijos 
siūlomą įstatymo pataisą ir leis 
mažoms įmonėms naudotis di
desnių įmonių laboratorijomis, 
alaus daryklų skaičius vėl 
padidės. 

(AGEP, 02.22) 

KINIEČIŲ RESTORANAS 
VILNIAUS 

SENAMIESTYJE 

„Stiklių" bendrovė Vilniuje 
atidaro 64 vietų kinų restoraną 
„Geltonoji upė". Čia 160 
nacionalinių patiekalų ruoš trys 
kinų virėjai. Patiekalų kainos 
bus nuo 2.5 iki 15 USD. Daugu
ma patiekalų bus iš žuvies, 
paukštienos, kiaulienos su 
ypatingais prieskoniais ir 
padažais. Virtuvės įrangą kinų 
virėjai atsivežė iš Kinijos. 

Naujasis restoranas įrengtas 
buvusios „Stiklių" vaikų kavi
nės patalpose. Kiekviena iš 
keturių salių turi pavadinimą — 
Kinijos imperatoriaus kiemas, 
rūmų menė, drakono uola bei 
draugų salė — ir atspindi Tan 
dinastijos laikmetį. Sales per du 
mėnesius įrengė 11 kinų specia
listų. Sales puošiantys baldai, 
vazos, šviestuvai, paveikslai ir 
kitos interjero detalės yra žymių 
Kinijos menininkų darbai. 

(LR.02.29) 

„Klaipėdos baldai" prarado 
dalį savo eksporto rinkos Rusi
joje ir kitose Nepriklausomų 
valstybių sandraugos šalyse, 
kai jose buvo įvesti aukšti mui
tai. Tačiau įmonės baldų pro
dukcija didėja. Pirkėjai atsirado 
vidaus rinkoje, Lietuvoje. Di
džiausia paklausa miegamojo 
baldams. Pasak gamybos direk
toriaus Ričardo Kiaurakio, 
įmone ketina pirkti naujus įren
gimus, padidinti pramonės 

našumą. Sako, kad pirkiniams 
jau yra gauti apie 1 mln. litų 
vertės kreditai iš Lietuvos 
komercinių bankų, R. Kiau 
rakis teigė, kad „Klaipėdos 
baldai" taps didžiausiu baldų 
gamintoju Lietuvoje. 

„Vilkaviškio konservai" 
šalia vaisių ir uogų pradės per
dirbti brangiakailių žvėrelių 
kailius. Pasak Vilkaviškio rajo
no mero J. Mečio, sandėrį 
pasiūlė viena prancūzų firma. 
Bendrovė tikisi, kad dirbant 
nauja kailių perdirbimo linija, 
galima bus sumokėti apie 
250,000 litų mokesčių ir delspi
nigių skolą valstybei. 

Vilniaus „Kuro aparatūra" 
gamina vis daugiau dalių 
dyzelinio kuro siurbliams. Pa
klausa sparčiai auga Rusijoje ir 
kitose Rytų šalyse. Tų šalių 
vartotojai neišgali nusipirkti 
naujų traktorių, todėl naudoja 
daugiau atsarginių dalių 
remontui. 

Šiaulių saldainių fabriką 
„Rūtą" 1993 m. susigrąžino 
buvusio fabriko savininko ir 
konditerio Antano Griške
vičiaus sūnus ir dvi jo anūkės. 
Dabar fabriko reikalus tvarko 
vienos anūkių vyras Algirdas 
Gluodas. Susigrąžinę fabriką, 
buvę savininkai iš karto ėmė 
plėsti įmonę ir gamybą. 1993 m. 
fabrike trijuose cechuose dirbo 
137 žmonės. Dabar čia jau yra 
penki cechai ir dirba 209 
žmonės, Gaminama maždaug 40 
pavadinimų saldainių, per 
mėnesį 80 tonų. Daug produkci
jos yra eksportuojama. 

„Senas i s rūsys" Vilniaus 
senamiestyje buvusį restoraną, 
išsinuomojo uždaroji akcinė 
bendrovė „Amadis", pakeitė in
terjerą ir įrengė barą ir disko
teką „Storas piratas". Patiekalų 
kainos — 7-40 litų. Baro šeimi
ninkas Vadimas Bliznikas sako, 
kad „Storas piratas" bandys 
vilioti jaunimą. 

Algis Rimas 

REAL ESTATE 

gražus, ramus, vieno 
mieg. „conde", Tuasure Mand, FL; yra 
baseinas ir ..boat siip": v/j bi. nuo jūros, 
restoranų, krautuvių. Kaina maždaug apie 
$50.000 Skambinti. 70S-42S-S015-

MISCELLANEOUS 

kalamas ..siding". 
atliekami cemento. ..plumbing" bei kt 
namų vidaus ir išorės remonto darbai. 

312-7«7-1ttt 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-51M 

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

GE/RCA ATSTOVYBE 
234S W. S9th Street 
Tel.: 312-776-1488 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
;PS£S V»*«KTAS IW>SYS) 

SIUNTINIAI BE MUITO { LIETUVĄ 
•SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU 
• OHO CAROO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS U7. $38 00 PER H DIENU; 
> MAROUETTE PARKO APYLINKĖJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI. 
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTARIZAV1MAS, 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 

BALTU 
BH7B.PULASK 

COLTD ARBA SKAMRNKTTE NEMOKAMAI 
1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624 

AMBER GROUP 
482 TMOMAS DMVE 

BENSENVLLE. K. 6010S 

TUMME ATSTOVUS LOS ANGELES M GRANO RAMOS 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-77» 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

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

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel.: 1-708-368-1550 1-800-700-0664 

One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 

I I I I U I I I 

temokamas Pirkiniu Sąrašas 
Joseph E. Stanaitis Investment Properties 

L/censed Reai Estate Broker 
Nuosavybė 

• Acreage • Žemė 
• Business • Biznis 
• Residential • Namai 

N O t U M B l 
AJCA 

R O M * 

Toli Free 1 -£00-330-5478 or 1 - 904-428-2412 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE 

&m OAKLAWN 
REALTY 
62S3W.95St 
OakL»«m,IL 60453 

BALYS BUDRAITIS 
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bta 7OM9B-7000 Ffca. 312-77*3871 
Fax 7OM9B-7Ū06 Pagar312-30SC307 

IICCKNT HtALTV, m c f 
5285 W*at 95th Streat ' 

Oak Lawn. UHnois 60453* 
704-434-9400 

Ree. 709-423-0443 

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

Perkase namą? Norite rae«; 
r inkes kainas? Reikia greitos 
informacijos ir profesionalaus patar
navimo? Skambinkite Vidui: ta i . 
312 -591-9500 arba „ p a g e r " 
312-912-1149. 

FORRENT 

2 bedrm. garden apt. New ap-
pliances; heated. No pets. Vic. 
57 ir St. Louis-

Tel. 312-778-3425 

FORRENT 
l inuomojamas apši ldoma* 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyt. $355 į men. • „security". Tel. 
312-779-0410. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK 2APOLIS 
3208V2 West 95th Streat 

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

J K S CONSTRUCTtON 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-989-2658. 

IN€OMETAX 
SERVICE 

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

PRANAS G. MEILE, CPA 
4931 W. 95th St, 

OakLawn,IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: rastine 70S-424-442S 

namai 709-638-5347 

T" 

rree List of Avallable Buys 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Viri 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5410 S. Putoki Rd. 
Tel. (312) 531-4111 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

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

ORETT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

> Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

Grtu i Į į j 
0L9(fft£lC. 
11tlSttttStrttt 

HARUASTOMKAS 
tato" Bm.70US7.7l00 

ftfjte: lte.70t.9W.3T32 

HELP VVANTED 

LAMCO 
• Maenananra Ce, 

Washington. D C. based. looking tar 
worker. Iawn moving & yard work. Free 
piace to live with one roomate. $6/hr. 
Merk eermrt requke*. Ca* Alea: 
202-244-2373 

RENATAS DOMESTIC 
PLACEMENT AGENCY 

Positions availabte: nanmes. house-
keepers for English speaking vvometi. 

Call: 312-2S*-72*7 

m kuri gaMtų MeM valgį ir pedM namų 
ruošoje 90 m. vyrui, nepajėgiančiam to 
pasidaryti. Del atlyginimo susitarsim. 
Skambinti į Kockfere, IL, tel. 
«1S-t«4-2S23. Kalbėt lietuviškai 

Kompanija NU COMC1PTS In 
TRAV8L siūlo darbą, teikiantį gerą 
komisinį atlyginimą, gausias lengvatas 
ir privilegijas. Informacija tai. 
312-778-4335, 

SIŪLOME DARBUS! 
*» — 
Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

Ali Care 
Emptoymant Aganey 

Tel. 312-736-7960 

i padėti vyr. amžiau* mo
teriai, naudojančiai invalido vežime)), pa
ruosti maistą, atlikt namų ruošą ir gyventi 
kartu Laisva diena antrd. $550 | men 
Skambinti tarp 2 Ir • v. p.p. tat 
70B-542-SSB3. 

Laboratorija taiko prityru-
sio-sios dantų techniko-ės. Turi 
turėti iallą kortolą). 

312-436-3166. 

IEŠKO DARBO 

Peejy venical moterie leeaa 
prie vaikų, ligonių, senelių arba gali 
padėti namų ruošoje. (Sumani virėja) 
Kreiptis tel. 312-244-7374. 

http://Bm.70US7.7l00
http://lte.70t.9W.3T32
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

-: KAIP LEGALIAI APSAUGOTI 
TURTĄ NUO „MEDICAID" 

Amerikoje yra posakis, kad 
mirti slaugos namuose — tai 
reiškia mirti elgeta. Kodėl taip 
sakoma? Geri slaugos namai už 
mėnesį ima $3,000 ir daugiau. 
Jeigu jūs būsite tas, kuriam rei
kės būti slaugos namuose, turė
site mokėti kas mėnesį slaugos 
namams tol, kol nebeturėsite iš 
ko. Tada jau mokėjimus perims 
valdžia — ,,Medicaid". 

Advokatas Armond Budish, 
specialistas „Medicaid" reika
lams, yra net parašęs knygą 
..Avoiding the Medicaid Trap", 
kurioje nurodo, ką galite turėti 
ir atrodyti neturtingas pagal 
..Madicaid *' įstatymus. Prieš 
pradedant gi l int is į tuos 
nurodymus, šis advokatas sako, 
kad nereikia per daug nusimin
ti, nes: 1. Ne visi mes atsidur
sime slaugos namuose. Pagal 
valstybinę statistiką, t ik du iš 
penkių žmonių sulaukę daugiau 
kaip 65 metų, turi būti patalpin
ti į slaugos namus. 2. Tie, kurie 
patenka į slaugos namus, ilgai 
juose nebūna. Pagal statistiką, 
85 metų žmogus, patekęs į slau
gos namus, juose išbūna apie 3 
mėnesius. 

Taigi pagal specialistų pata
rimus, tik žmonės, kurie turi 
įvairias chroniškas sveikatos 
negalias, turėtų susirūpinti, nes 
jie yra geri kandidatai patekti 
į slaugos namus. „Medicaid" 
įstatymai yra labai komplikuoti 
ir įvairūs. Jeigu manote, kad 
jums ar kam nors iš jūsų arti
mųjų reikės pasinaudoti slaugos 
namų patarnavimu, turėtumėte 
pakalbėti su ,,Medicare" įsta-
tyfnūš^inančiu advokatu — spe
cialistu ir pradėti planuoti savo 
turto palikimą. 

Čia yra keletas paprastų da 
lykų, ką jūs galite turėti ir „Me

dicaid" mokės jums už slaugos 
namus: 

Jeigu esate vienas, galite tu
rėti $1,000 pinigais, vieną maši
ną, baldus ir mažą gyvybės bei 
laidotuvių apdraudą. Jūs galite 
turėti namą, jeigu manote iš 
slaugos namų i jį grįžti, arba jei 
ten jūsų giminė a r jūsų išlaiko
mi asmenys gyvena. 

Jeigu jūs esate vedęs, jūsų 
sutuoktinis gali turėti namą, 
mašiną, baldus, kitą asmenišką 
nuosavybę ir nedidelę jūsų ap
draudą. Sutuoktiniui priklauso 
pusė jūsų sutaupų, bet suma ne
gali viršyti $76,000. 

Tą dieną, kai jūs einate į 
slaugos namus, negalite atiduo
ti pinigų. „Medicaid" suras 
visas dovanas ir kitus „trust's", 
padarytus prieš trejus ar net 
penkerius metus. Taigi jūs tu
rite gudriai planuoti ir pasitar
ti su specialistu advokatu. 

Atšaukiami „living trusts", 
kurie plačiai naudojami išveng
ti „probate", šiuo atveju nieko 
nereiškia. Bet yra būdų, kuriuos 
jums gali patarti advokatai,kaip 
didelę dalį savo turto legaliai 
galėtumėte apsaugoti. Pavyz
džiui, keli paprasti dalykai: 

Jeigu galvojate, kad „Medi
caid" nepaims jūsų namo, išmo
kėkite visą skolą, suremontuo
kite, pristatykite. Jei neturite 
namo, nusipirkite. 

Nupirkite namams reikalingų 
įrengimų, nupirkite mašiną. 
Medicaide tų dalykų neskai
čiuoja. 

Užmokėkite visas savo sko
las. 

Užmokėkite už savo laidotu
ves, kitų metų draudimus ir ki
tus ateinančių metų mokesčius. 
Bet nedarykite tai, prieš einant 
į slaugos namus, darykite tai, 

VIENŲ ŠIUKŠLĖS -
KITŲ TURTAS 

Dažnai kredito kortelių ir as
meninių čekių numeriai yra pa
vagiami iš įstaigų ar namų 
šiukšlių dėžių. Dažnai matome 
žmones, kurie knaisiojasi šiukš
lių dėžėse — ieško kažko tai ver
tingo. Vieni renka metalines 
dėželes, kiti laikraščius, kuriuos 
paskui parduoda surinkėjams — 
perdirbėjams. Čia nėra nieko 
blogo. Bet žmonės turėtų žinoti 
ir kitą pusę šių „turtų" me
džioklių: yra vagių, kurie ieško 
ko kito. 

kai esate jau juose. „Medicaid" 
įstatymai, kai kuriais atvejais 
yra keisti. 

Jū s galite pagalvoti apie slau
gos namų draudimą. Tačiau čia 
susidūrėte su klausimu, kiek 
tas draudimas slaugos namams 
mokės ir aukštas draudimo mo
kestis. 65 metų žmogus turėtų 
mokėti apie $2,000 per metus už 
gerą slaugos namų draudimą, o 
75 metų žmogui tas pat draudi
mas gali kainuoti tarp $3,000 ir 
$4,000. 

Jeigu esate turtingas, tokį 
draugimą yra neblogai turėti , 
bet paprastam žmogui tai yra 
per brangu. Jeigu jūsų sutuok
tinis turi eiti į slaugos namus, 
perrašykite namą ant savo var
do ir pakeiskite testamente, kad 
namas ir kitas turtas , jums 
mirus, eitų jūsų vaikam", bet ne 
sutuoktiniui. Blogiausiu atveju, 
kai kurie advokatai rekomen
duoja draugiškas skyrybas. To
kiu atveju sveikas sutuoktinis 
gali gauti didžiąją dalį turto. 
Kiekvienas iš mūsų turime tu
rėti „durable power of attor-
ney". Šis dokumentas leidžia 
kitam padaryti įvairius finansi
nius bei kitokius sprendimus, 
jeigu patys jūs to padaryti nega
lėsite. Mūsų lietuvių tarpe yra 
nemažai žmonių, kurie yra 
susidūrę su šia komplikuota 
slaugos namų — pinigų proble
ma. 

Atminkite, kad galima gal kai 
ką padaryti ir apsaugoti bent 

Vienas asmuo pasakoja, kad 
jam pradėjo grįžti eilė nepa
dengtų čekių. Kadangi jis rūpes
tingai balansuodavo savo čekių 
knygutę ir niekada nerašydavo 
čekius, jei jie nebūdavo tiksliai 
padengti, jis nuskubėjo į banką 
aiškintis, kas atsitiko. Pasirodo, 
kad kažkas kitas rase jo vardu 
čekius. Žmogus turėjo išimti 
pinigų ir savo pensijos fondo, 
kad padengtų tuos sukčių išra
šytus čekius ir sutvarkytų savo 
banko sąskaitą. Po to jis uždarė 
tą sąskaitą. Bet dar ir po septy
nių mėnesių kažkas vis siųsda
vo jo vardu ir senuoju — uždą 
rytos sąskaitos numeriu išrašy 
tus neteisingus čekius. Pasiro
do vagys atrado jo sąskaitos nu
merį ATM lapeliuose, sugrąžin
tuose banko pranešimuose, ku
rie buvo išmesti j neužrakintą. 
bendrą daugiabučio namo šiukš
lių dėžę. 

Yra labai svarbu, kad tokius 
nere ikal ingus mums doku 

didesnę dalį turto, bet turite 
turėti gerą, patyrusį advokatą, 
kuris žino įvairius, labai komp
likuotus „Medicaide" ir „estate 
planing" įstatymus Be to. at
minkite, kad „Medicaide" įsta 
tymai ir įvairūs nuostatai yra 
dažnai keičiami, o be to šiomis 
dienomis norint subalansuoti 
valstybinį biudžetą mokėjimai 
mažinami ir taisykles keičia
mos. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi 
cago T r i b ū n e " '1995.09 06 
„Your Money"). 

Birutė Jasa i t ienė 

Dėl techniškų kliūčių spaustuvėje penktadienį, kovo 8 d., 6 psl. apačioje negerai išspausdinta 
BALFo Cicero skyriaus susirinkime, įvykusiame sausio 28 d., nuotrauka. Parašas yra tikslus, 
bet nuotrauką pakartojame ir atsiprašome. 

VELYKINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATiONAL siūk) Jūsų giminėms ir 
produktų rinkinų-

• 

1. Jautienos išpjova 
Kumpis ,,Turis»li'rtj;" 

2 Kiaulienos rtpįnvs 
Kumpis ..Kainai'' 

3 Kiaulienos tf^-cv;. 
Karbonadas 

4. Lašiniai „Naminiai" 
5. Dešros: 

šalto rūkymo 
Karšto rūkymo 

6 Dešrelės; 
Aprūkytos „Grill" 

$98 00 
15 A — 15 kg. 
3 kg. 

1 kg. 

1 kg 

2 kg. 

2 kg. 
2 kg. 

2 kg. 
Aprūkytos „Turistines" 2 kg. 

• 
• 15 kg. 

(33 1b.) 
$2 96 1b 

draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos 

$85 00 
13 A — 13 kg. 
3 kg. 

1kg 

1kg. 

2 kg. 

2 kg. 
2 kg. 

1kg. 
1kg. 

13 kg. 
(28.6 lb.) 
$2.97 lb. 

$70.00 
10 A — 10 kg. 
2 kg. 

1kg. 

I k g 

2 kg. 

1kg. 
1kg. 

1kg. 
1kg. 

10 kg. 
(22 lb.) 
$3 18 lb. 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos—JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiikos gamybos mašinas, produktus gamina i i aukščiausios kokybės patikrintos Veteri
narijos Tarnybos. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos, čekius rašyti: DS 
ENOINEERINO, Ine. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba pastų. 

M I N O I M U f l I M a , Ine. Tel. 7 0 t - 2 t 7 - M 3 4 
11421 AftCHfR Ave. f M. 7M-1S7-MS2 
LEMONT. IL M 4 M 

mentus, kaip kredito kortelių ir 
bankų pranešimai, ypač tie, ku
rie turi jūsų čekių sąskaitos nu
merį, būtų smulkiai suplėšyti, 
jeigu yra būdas ir vieta — sude
ginami. Taip pat žmonės, kurie 
gyvena daugiabučiuose namuo
se, turi žiūrėti, kad jų šiukšlių 
dėžes nebūtų prieinamos visokio 
plauko žmonėms. 

Asmuo, kuriam taip atsit iko, 
sakosi nesąs turtingas ir beveik 
1,000 dolerių nuostolis jo biu
džete buvo sunkus, bet jis tai 
pajėgė išlyginti. Bet yra žmonių, 
kurie nėra pajėgūs tai padary
ti, ir jie turi skolintis pinigus. 
kad padarytą jiems žalą galėtų 
atlyginti, ir paskui dar mokėti 
už skolą procentus. O kas atsi
tiko su tais vagimis? Bankas 
juos po tam tikro laiko sugavo, 
nes jię labai plačiai savo „vers
lą" praktikavo ir žmogus atgavo 
savo prarastus pinigus. Bet ne 
visi tokie laimingi, ir ne visi 
atgauna prarastus ir vagių pasi
savintus pinigus. Už tai būkite 
atsargūs ką. ir kaip, išmetate, 
visus svarbius, bet nereikalingus 
išmetamus dokumentus suplė
šykite, kad niekas negalėtų nu
merių surasti, o geriausiai, jei 
yra galimybė, sudeginkite arba 
naudokite dabar labai plačiai 
vartojamą ..shreder". 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne". 

Aldona Šmulkš t i enė ir 
Birutė J a s a i t i e n ė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 9 d. 

• 1862 m. gegužės 15 d. JAV 
Kongresas įsteigė Žemės ūkio 
ministeriją. 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
ELENA MAZURAITIENĖ 

GIRDAUSKAITĖ 
Jau praflja vieneri metai, kai Tu, Mama, mane palikai ir 

iškeliavai Amžinybėn. Kiekviena dieną Tavęs pasigendu... Lai 
Viešpats suteikia Tau amžiną ramybę. 

Šv. Mišios už a.a. Elenos Mazuraitienės vėlę bus atnašau
jamos šeštadieni, kovo 9 d. 7:30 vai. ryto St. Michael's seselių 
vienuolių koplyčioje ir trečiadienį, kovo 13 d. 6 vai. p.p. St. 
Mary's bažnyčioje, Hot Springs, Arkansas. 

Maloniai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami savo 
maldose prisiminti velionę. 

Giliai liūdintis sūnus Vaidutis. 

I! 
i: i 

I M P O R T - E X P O R T , I N C . 
2719 \Vest 7l«t Street. Cfcėutgo. I L 60629 

(312)434-2121 (800)77S-SEND 
Persiunčiame siunt inius j Lietuvą, Latvija. Esti ją, 

Rusija, Ukraina ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių W M Q komplek tus 
Persiunčiame automobi l ius, &3idus bei 

komercines siuntas 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruoš iame 

iškvietimus ir vizos pratęsimo dokumentus 

Dirbami. K n u d - fK.-nkt.id 9-5 • Scštad 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 

Siūlo patarnavimą: pristatyti Jūsų artimiesiems maisto siun
tinius sudarytus Lietuvoje 

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

Kainos su pristatymu $73.00 USD 
TAIP PAT UŽ $10.00 USD prie pagrindimų siuntinių galime 
pristatyti: 

A. Cukrjs 11 kg. B. Kavos pupelių. Eduse 1 kg C Alie
jus, augi 6 Itn D Šprotai aliejuj 14 dež 2 240 kg. 

Pinigų pristatymas į Lietuvą — 4% + pristatymas $12 00 
Dėl pilno sąrašo ar daugiau informacijos rašykite arba skam
binkite VytuirGenet Kairiams. 517 Fruitland Rd., Stoney 
Creek, Ont . LSC 5A6, Canada. tel. 905-643-3334. 

A.tA. 
ZOFIJA ADOMAVIČIŪTĖ 

Gyveno Hometown. IL. anksčiau Chicagoje. Marųuette 
Parke apylinkėje. 

Mirė 1996 m. kovo 7 d., 12 v. p.p., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje Amerikoje iš

gyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: seserys — Emilija Trimakiene ir Matilda 

Marcinkienė; dukterėčios ir sūnėnas — Danguole Zeikus, 
Arūnas Marcinkus. Ilona Marcinkus Mueller. vyras George, 
dr Milda Trimakas. Daria Coltrain, Diana Matonis su šeima. 

Velione pašarvota kovo 10 d., sekmadienj nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, kovo 11 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už veliones siela Po Mišių velione bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys, dukterėčios, sūnėnas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476 2345 arba 1-800 994-7600. 

Š E Š E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 
M ū s ų M y l i m ą M a m y t ę 

A.tA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ, 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, IL, Amžinam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia 
savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven 
mauzoliejuje 1990 m. kovo 17 d. 

Šešerių metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu mirimo dieną, kovo 13-tąją šv. 
Mišių aukoje už Jos sielą Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, 8 vai. ryto, o ir laidojimo dieną, kovo 17-tąją 8 vai. 30 
min. ryto. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai pra
šome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų Mylimos 
Mamytės sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAIIABLE AT OTHER 
CHICAGO ANO SUBURBAN L0CATI0NS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES 

1-312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
H I C K O R Y HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
M A R Q U E T T E PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL D I R E C T O R S 

MARQLT TTF. TARK Z539 VV 71 ST 
( R f RO =̂ 40 M 35 <>T 

l.hMONT 12401 S AR( Hl K AVI i& DERD RD I 
EVBtGREEN TARK 2 W W 87 ST 

TINT F > TARK 1WII S OAK PARK AVT 
AI.I PHONES 

CMCAGO 1-312-476-2345 
NATIONVVIDK T O t L FRF.F. (nemokamas) Tel 1-800-W4-7600 

• 1800 m baland/m 21 i • 1 ^H4 m balandžio 22 d. 
įkurtas J A V Kongreso knygy .JAV Konpe-as suteikė valsty-
nas. paski r iant šiam t iks lu i hinei pinigu kalyklai teise ant 
o.000 dol. Pirmasis įnašas — metaliniu pinigu vartoti motto: 
prez.Thomas JefFerson asmeni- ,.In Godi we tru>t" (Mes pasiti-
nis knygų r ink inys . kime Dievu' 

file:///Vest
http://fK.-nkt.id


8 DRAUGAS, Šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 9 d. DRAUGO FONDE 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Tomas Mikužis, Čikagos lit. 

mokyklos mokinys, vaidins 
Meškiuką Rudnosiuką Vytės 
Nemunėlio pasakoje, kurią Jau
nimo centro scenoje galėsime 
matyti sekmadienį, kovo 10 d., 
3 vai. p.p. Susitikimą su poetu 
Bernardu Brazdžioniu ruošia 
„Saulute". Lietuvos vaikų globos 
liudininkų pasisakymus apie jų 
nėi. Kadangi poetas Brazdžionis 
pas mus atvyksta iš šiltosios Ka
lifornijos, tai jam Čikagos žiema 
— ir pastarųjų dienų sniegas bei 
šalčiai — padarys nemalonią 
staigmeną. Kad mūsų pamilta
sis poetas pasijustų jaukiai, 
kviečiame Jaunimo centro salę 
sausakimšai užpildyti ir savo 
pritarimu bei pagarba sušildyti 
mūsų svečio širdį! 

Vyresniųjų lietuvių cent
re", „Seklyčioje", kovo 13 d„ 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė — „Iš mir
ties pareinu" — tai Kauno 
Politinių kalinių ir tremtinių 
įamžintas montažas, kurį suda
rė choro vadovas Antanas Pau
lavičius. Girdėsime gyvųjų 
liudininkų pasisakymus apie jų 
kančių ir vargo dienas tremty
je. Bus ir bendri pietūs. Visi 
kviečiami pamatyti šią vaizda

juostę, kuri tikrai atitinka 
Gavėnios laikotarpio apmąsty
mus. Atvykite! 

x Lietuvių Draugija Union 
Pier, ML pirm. Edmundas Ven-
gianskas, įvertindamas JAV LB 
Socialinių Reikalų Tarybos dar
bus atsiuntė $100 auką. Už 
mūsų darbų įvertinimą ir už 
didelę auką dėkojame! JAV LB 
soc. reikalų taryba. 

(sk) 

x Lithuanian Citizen's So-
ciety Of We*tern Pennsylva-
nia, Pittsburgh PA, du metus 
globojo 11 Lietuvos našlaičių. 
Dabar atsiuntė dar $1,500 ir 
nori globoti dar 10 našlaičių. 
Tuo būdu šiais metais jie globoja 
21 našlaitį. Ačiū jiems! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 

x V E L N I O NUOTAKA, 
populiariausias Lietuvos filmas 
ir pirmasis lietuviškas „musi-
cal" Kazio Borutos „Baltaragio 
malūno" motyvais dabar yra 
įrašytas vaizdajuostėje. Šią 
komišką, spalvotą, 80 min. ilgu
mo, aukštos kokybės plačiaek
rani nę vaizdajuostę dabar gali
te užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., telefonu 
312-927-2900, raštu arba asme
niškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$20 ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master-
card kredito korteles. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 
C'; bl i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Aventie 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Kasdien 9—6 vai vak 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Reikalingas administrato
rius „Draugui". Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis i „Drau
go" moderatorių, kun. Viktorą 
Rimšelį, tel. (312) 585-9500 
„Draugo" darbo valandomis. 

Cicero Klaipėdos Jūrų šau
lių kuopos n etinis narių susi
rinkimas įvyks kovo 17 d., sek
madienį, tuoj po 11 vai. pa
maldų, Šv. Antano parapijos 
salėje. Kviečiame visus kuopos 
narius susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės. 

Ate i t in inkų s e n d r a u g i ų 
susirinkimas šį sekmadienį, 
kovo 10 d., 10 vai. ryto vyks 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Dr. Edmondas Saliklis praves 
pašnekesį kaip mes galime 
naudoti misticizmą atnauji
nimui savo katalikiškos veiklos. 
Taip pat bus svarstomi ir sky
riaus einamieji reikalai. Visi 
sendraugiai kviečiami daly
vauti. 

LFK „Lituanica" paskuti
niąsias šio sezono salės futbolo 
pirmenybių rungtynes žais šį 
sekmadieni, kovo 10 d , prieš vi
dutiniško pajėgumo komandą 
„Rams". Žaidimas prasidės 4:45 
vai. p.p. Villa Park, IL, 
„Odeum" pastato šiaurinėje 
aikštėje. Visi futbolo mėgėjai 
kviečiami į rungtynes atsilan
kyti ir paskatinti „Lituanicos" 
futbolininkus didesniam laimė
jimui. „Lituanica" dabar stovi 
vienoje plotmėje su „Panthers" 
komanda. Kuri komanda įmuš 
daugiau įvarčių (ir gaus jų ma
žiausiai), atsistos pirmoje 
vietoje. Savų tautiečių gausus 
atsilankymas yra geriausias 
laidas laimėjimui. 

Pirmoji šių metų išvyka į 
gėlių ir darželių parodą, kuri 
vyksta Navy Pier, Čikagoje, tai 
lyg pasitikimas pavasario, pasi
džiaugti gėlėmis, pasivaikščioti 
po žaliuojančius darželius. Šią 
dienos išvyką ruošia Vyresniųjų 
lietuvių centras, kovo 15 d., 
penktadienį. Išvyksime nuo 
„Seklyčios" 10 vai. ryto, 
sugrįšime 1:30 vai. popiet. 
Registruotis „Seklyčioje" 
asmeniškai ar tel. 312-476-2655. 

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

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Bendras Lietuvos respublikos 
sienų ilgis 1,846 km (sausumos 
— 1747 km). Didžiausias Lietu
vos valstybinis parkas — Aukš
taitijos — užima 30.300 ha. 
Jame saugoma 35 žvėrelių, 190 
paukščių, 28 žuvų ir 876 augalų 
rūšys". Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „Piko valanda" pirmau
janti išeivijoje radijo laida 
skelbianti naujausią, necenzū
ruotą informaciją iš Lietuvos. 
Politika, ekonomija, sociologija, 
teisėtvarka, religija, moterų 
klausimai, kultūra bei sportas 
— viskas judriam besidominčiam 
Lietuvos ir išeivijos klausimais 
klausytojui. Gyvenate Illinois, 
Indiana, Michigan ar V/iscon-
sin? Neužmirškite „Piko valan
dos" pirm-penk. imtinai 1:45 v. 
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais 
klausimais, įskaitant komer
cinius skelbimus bei mirties 
pranešimus, kreipkitės adresu: 
LITHUANIAN NEWS RA-
DIO, PO Box 1161, Oak Park, 

Prieš savaitę pradėtas Drau
go fondo pavasario vajus jau 
sulaukė „pirmųjų kregždžių", 
pradedant antrąją pusę fondo 
milijoninio kapitalo. 

Pasiekus pusiaukelę į Draugo 
fondo kapitalą, po žiemos per
traukos, labai svarbu vėl toliau 
tęsti lėšų telkimą Draugo fon
dui, kad jo parama būtų užtik
rintas „Draugo" dienraščio 
leidimas. 

Pusiaukelėje sustoti negali
me. Pavasario vajuje daly
vaujant visiems „Draugo" skai
tytojams, su galimai didesniais 
įnašais, nesunkiai nueisime ir 
antrąją kelio pusę. Visi Draugo 
fondo nariai ir rėmėjai kviečia
mi su nauja „sėja" į pavasario 
vajaus „dirvą", nes tik pasėtas 
grūdas atneš derlių, reikalingą 
mūsų vienintelio dienraščio 
išlaikymui išeivijoje. 

Atskridus pirmoms „kregž
dėms", lauksime ir visų „kregž
džių" sugrįžimo į Draugo fondo 
„lizdą". Visiems grįžusiems su 
pavasario vajaus įnašais 

* reiškiame didelę padėką. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 300 dolerių: 
Union Pier Lietuvių draugija, 

iš viso $500.-, Lakeside MI. 
Su 200 dolerių: 

Konstancija Stulgienė ir Feli
cija Jasinevičienė, $230.-, Cleve-
land, OH. 

Ona ir Leonas Kazlauskai, 
Chicago, LL. 

Petras Molis, iš viso $400.-, 
Shrewsbury, MA. 

Korp. Neo-Lithuania, vyr. 
valdyba, Park Ridge, IL. 
Su 100 dolerių: 

Ona Elertienė, iš viso $200.-, 
Chicago, LL. 

Irena Baleišis, Chicago. IL. 
Sofija ir Vytenis Statkus, iš 

viso $300.-, No. Riverside, IL. 
Juozas Bričkus, Portland, OR. 
Antanas Mažiulis, iš viso 

$350.- prelato Krupavičiaus 
atminimui, Boston, MA. 

Adelė Pabrėža, Chicago, IL. 
Su 70 dolerių: 

Jadvyga Jurkūnienė, iš viso 
$270.-, Ottawa, Canada. 
Su 50 dolerių: 

Eugenija Barškėtienė, iš viso 
$150.-, Algonąuin, LL. 

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises (LL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į LNTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

x A t o s t o g o s B a h a m o s e ! 
Nuo $399. I kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis. 
Skambinti: Teresei Lesniaus-
kienei, Travel Centre, Ltd. 
847-628-0773. 

(sk) 
x „Jūratės ir Kastyčio" 

operos spektakliai balandžio 
20 d., 7:30 vai. vakaro ir ba
landžio 21 d. 3:00 vai. p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd , Cicero, I L Bilie 
Ui gaunami Seklyčioje, 2711 
W. 71st St., kiekvieną dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p., 
o šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p Ten gaunami ir 
autobusų į spektaklius bilietai. 
Paštu bilietus galima užsisaky
ti, kartu siunčiant ir čekį šiuo 
pavadinimu ir adresu: Lithu
anian Opera Co., Inc., 7013 S. 
California Ave., Chicago, IL 
60629. Bilietų kainos: parteryje 

Bronius Arbataitis, Chicago, 
IL. 

Knights of Friendship, a.a. J o 
no Stoškaus atminimui, Addi-
son, IL. 

Ona Banionienė, a.a. Povilo 
Banionio atminimui, Cleveland, 
OH. 

Dr. Vytautas Tauras, iš viso 
$250.-, Oak Lawn, LL. 

Stasė Maurukienė, iš viso 
$150.-, Algonąuin, LL. 

Praurima Murinas, iš viso 
$200.-, Melrose Park, LL. 

Irena Mazurkiewicz, No. Ri
verside, LL. 
Su 20-10 dolerių: 

Antanas Luneckas, iš viso 
$120.-, Chicago Ridge, LL. 

Elena Radzevičiūtė, iŠ viso 
$35.-, Chicago, IL. 

Fondo iždininkas 

IL 60304 arba red. tel. 
386-0666. 

7 0 * $35 ir $25, o'balkone $30, $20, 
$15. 

(sk) (sk) 

x Vienuolikos dienų kelio
nė aplankant gražiausius mies
tus Europoje — Pragą, Buda
peštą, Vieną ir Salzburgą, ge
gužės 25 - birželio 4 d. Dėl in
formacijos prašome skambinti 
American Travel Service 708-
422-3000 arba 800-422-3190. 

(sk) 
x A-a. Leono Igalinio, miru

sio Australijoje, atminimui, 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $150 suaukojo 
VytSutrir Elena Norkai, Helen 
Baltrukonis, Kazimiera Čam-
pienė, Francis Januška, Alek
sandras Keniausis, Teresė ir 
Romas Igaliniai, Julija Puodzui-
kaitienė. „Saulutė" dėkoja už 
auką ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Leono Igalinio arti
miesiems. 

(sk) 

x „Saulute", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už para
mą našlaičiams, vaikams su ne
galia ir daugiavaikėms šeimoms 
Lietuvoje: Frank Baldauskas 
$200, Petras Vaičekauskas $25, 
Nijolė Kersnauskaitė $20, 
Elaine Daimid $50, Dalia Jod-
walis, D.D.S. $25, dr. Rasa ir dr. 
Patrick McCarthy $60, Jūra 
Gvidienė $60, Frank Zapolis 
$25, Lois Parsons (Madison • 
Vilnius Sister Cities) tęsia me
tinę paramą našlaitei $240, Ro-
bert L. Anderson $60, Teresė ir 
Romas Igauniai ir Julija Puo-
dzuikaitienė $60, a.a. Elenutės 
Skladaitytės atminimą pagerb
ti. Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., BufTalo Grove, 
IL 60089. Tel. 708437-7949, ar
ba 708-541-3702. TAX ID 
#36-3003339. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60806-2325. Tel. 708-422-3465. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX REALTORS, Rima* 
Stankus, tel. (312) 5866069 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x AMBER AUTO SALES, 
INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje jau 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas 
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti mašinas į 
Lietuvą (Klaipėdą). Padedame 
nupirkti naudotus automobilius 
varžytinėse-biržose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana
doje. Amber Auto Sales, Inc., 
7191 E. Davison, Detroit, MI 
48212, tel. 313-365-0201, fax 
313-365-6914. 

(sk) 

Vasario 16-tosios minėjimas Maironio mokykloje, Lemonte Sėdi ii kairės: Rasa Tamulevičiūtė, 
mokyt. Rima Polikaitytė su savo auklėtinėmis, JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė, 
Lietuvos Seimo narys Gediminas Vagnorius, PLB pirm. Bronius Nainys ir Vytas Narutis. 

„Draugą" aplankė svečias iš 
Kauno, kun. Vytautas Vaičiū
nas, Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos-filosofijos 
fakulteto dekanas ir Kauno ku
nigų seminarijos profesorius. Jis 
šią savaitę vadovavo rekolekci
jomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero mieste. Reko
lekcijos baigiasi šiandien, 
šeštadieni. 

Aldona Stempužienė, užsie
nio lietuvių mezzosopranas, 
laimėjusi ke l i s dainavimo 
konkursus ir patekusi į Metro
politan operos finalistų grupę 
Amerikoje, dainavusi net su 7 
simfoniniais orkestrais, taip pat 
ir mūsų Operoje pagrindines 
partijas, šiemt vėl grįžta dainuo
ti K. Banaičio „Jūratės ir Kas
tyčio" operoje motinos partiją. Ji 
dažnai dainuoja koncertuose, 
pasirinkdama vis naujus kū
rinius ir vengdama kartoti tas 
pačias dainas. Nuo 1988 metų 
dėsto dainavimą Clevelando 
Muzikos mokykloje ir veda „Tė
vynės garsų" radijo programas. 

x Jau la ikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais bus 
įstaigoje 4536 W. 63rd St., Chi
cago, prieš „Draugo" pastatą. 
Dėl susitarimo, prašau skam
binti 312-284-0100. Reikalui 
esant, su malonumu atvyks į 
namus. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 

x Beverly Shores, IN prie 
Michigan ežero išnuomojamas 5 
kamb. 2 mieg. butas su baldais 
ar be jų, su centraliniu šildy
mu šaldymu mažai šeimai be 
gyvuliukų nuolatiniam gyveni
mui arba 3 mėn. sezonui. Tel. 

904-253-8876. (sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
11 l th St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 

.pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilįja ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2334335. 

(sk) 
x Amerikos lietuvis, „land-

scaping" kompanijos Washing 
ton, D.C. savininkas, ieško dar
bininko. Kambarys veltui, 
$5 į vai. Kreiptis: Alex 
202-244-2373. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurnalą, 

kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel.312-
476-2666. Prenumerata me
tams: JAV bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

(sk) 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
MAIRONIO MOKYKLOJE 

Lietuvoje prieš 78 metus 
žiema buvo panaši į dabartinę 
— po sniego patalu buvo užmi
gusi žemė, visur buvo dieviška 
ramybė, tai buvo ypatinga žie
ma, nes be žiemos speigų ir 
gamtos grožio prasidėjo dar 
tautos atgimimas. 

Lietuvių tautos nesunaikino 
beveik 200 metų kryžiuočių 
įspaustos pėdos, jos nenužudė 
Europos modernūs ginklai, nei 
carų, Stalino ar vėlesnių vadų 
politika. Lietuva neužduso savo 
pačios klaidose, ji pajėgė išgy
venti daug tautinių išniekini
mų, okupacijų, sukilimų, trem
čių į amžino įšalo žemę ir galų 
gale prisikėlimų. Mes esame 
viena seniausių tautų, turėjome 
didžiulę valstybę, tačiau nepa
jėgėme jos išsaugoti , nes 
Lietuvoje visada susidurdavo 
Rytų ir Vakarų pasauliai. 

1918 m. vasario 16 d , dar 
siaučiant Pirmojo karo vėtroms, 
įvyko pirmasis prisikėlimas 
paskleidęs laisvės spindulius, 
kurie nulėmė mūsų tautos 
ateitį. Tą dieną mes nesvyravo
me ir nesidairėme atgal, nes 
žinojome, kad mūsų laisvės 
kelias teisingas, dėl to prašėme 
Dievo palaimos mūsų siekiams, 
sprendimams ir tvirtumo kovo
je į šviesią tėvynės ateitį. Juk 
vėliavą iškelti nėra taip sunku, 
kaip ją nešti per kasdienybę. 
Tik susijungę į vienybę, kuri bu
vo mūsų stiprybė, mes pasi
jutome tauta. 

78-tą kartą lietuvių tauta iš
kilmingai minėjo savo nepri
klausomybės šventę. Brangi ši 
sukaktis, nes tik dideliu lietu
vių ryžtu ir tiesos žodžiu prasi
skverbė laisvės viltis į Rūpinto
jėlių šalį. 

Ir taip šioje nuotaikoje, Lietu
vos himno žodžiams palydint, 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos direktorė, mokytojai, 
garbingi svečiai, mokiniai, jų 
tėveliai ir seneliai gausiai susi
rinko šiai iškilmingai šventei 
paminėti. 

Programai vadovavo mokyto
ja Danutė Grigaliūnienė, kuri 
visus pasveikinusi, perdavė savo 
pareigas istorijos ratelio „Gele
žinis Vilkas" pirmininkei Dei
mantei Žukaitei ir jos pavaduo
tojui Rimui Marčilioniui. Dei
mantė Žukaitė, 10 klasės moki-

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
tax" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises. Casa Blan-
ca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
cago, I L tel. 708-403-7334, ar 
ha 312-778-2233. 

(sk) 

x Užs isakykite v i e t a s į 
Montessori mokyklėlės „Žibu 
rėlis" madų parodą kovo 17 d 
12 vai. Lexington House, Hicko-
ry Hills. Rezervacijoms skam
binkite: T. Me i luv i ene i , 
7084554)468 arba V. Siliū-
nienei, 708-2574)548. 

(sk) 

nė, prabilo gražiu lietuvišku 
žodžiu, pasveikino svečius, jų 
tarpe Lietuvos konservatorių 
partijos atstovą, Seimo narį Ge
diminą Vagnorių, kuris džiau
gėsi, matydamas gražiai tauti
niais rūbais pasipuošusius mo
kinius ir linkėjo jiems visada 
didžiuotis savo protėvių gar
binga praeitim, dirbti Lietuvos 
labui. 

Toliau Švietimo Tarybos pir
mininkė Regina Kučienė linkė
jo visiems šventiškos nuotaikos 
ir geros sėkmės žengiant lietu
vybės keliu. 

Taip pat sveikinimo linkėji
mus išreiškė viešnia amerikietė 
Sinthea Laude, aplankiusi mo
kyklą su dr. Antanu Adomėnu. 
Akademinę programos dalį už
baigus, prasidėjo meninė pro
grama, kurioje dalyvavo visi 
aukštesniųjų klasių mokyklos 
mokiniai. Istorinis vaidinimas 
„Tautos atgimimas", režisuotas 
mokytojos Živilės Šilgalienės, 
buvo perpintas tautiniais šo
kiais ir dainomis. Šokius atliko 
žemesniųjų klasių mokiniai, o 
paruošė mokytoja Lidija Ringie 
nė; dainoms vadovavo mokyto
jos Rasa Poskočimienė ir Jūratė 
Fischer. 

Deimantės Žukaitės — skaito
vės — žodžiams palydint, moki
niai ryškiai parodė to meto 
lietuvių tautos skausmą ir viltį 
naujai ateičiai. Dr. J. Basanavi
čių vaidino Aliukas Šilgalis 9 
kl. mokinys; Vinco Kudirkos 
rolę atliko Arūnas Karalis 9 kl. 
mokinys. „Aušros" ir „Varpo" 
redaktorės buvo: Maria Doman-
skytė, Audra Bielskutė, Vija 
Sidrytė, Viktorija Trakytė — 
visos 7 kl. mokinės. 

Toliau, pritariant „Lietuva 
brangi" garsams, vienas paskui 
kitą ėjo Lietuvos Taryba — 
Linas Dailidė, Aliukas Gylys, 
Erikas Sabin, Linas Šaulys, 
Tomas Vižinas (7 kl. mokiniai); 
Arius Elvikis, Petras Kuprys, 
Marius Pakalniškis , Aras 
Šaulys (8 kl. mokiniai); Vytas 
Dailidė, Arūnas Karalis, Ričar
das Končius, Tomas Rupinskas, 
Aliukas šilgalis, Šarūnas Ska-
das, Erikas Vižinas (9 kl. 
mokiniai); Darius Barkauskas, 
Rimas Marčilionis, Petras Pla-
čas, Stepas Tharp (10 kl. 
mokiniai). 

Jie visi pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą, šį 
brangų dokumentą, kuris at
vedė Lietuvą į laisvės rytojų. Ši 
džiaugsmo diena buvo perpinta 
daina „Trys spalvos", kurios 
rado vietą kiekvieno lietuvio 
širdyje. 

Pabaigoje vaidinimo skaitovė 
Deimantė Žukaitė kvietė lietu
vių tautą kelti savo veidą į 
dangų, nors jis yra pajuodęs nuo 
kančių ir sutemų. Jei kada ateis 
laikai, kai Lietuva praras šią, 
1918 m. vasario 16 d . nepri
klausomybę, tai tegul „iš 
praeities jos sūnūs stiprybę 
semia". Gražina Sturonienė 
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