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Lietuva vieningai remia Latviją 
Valdas Adamkus į Latviją 

i šs iuntė savo padėjėją 
Ryga* balandžio 14 d. 

(BNS) —Į Rygą nuvykęs Lie
tuvos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Rokas 
Bernotas antradienį užtikrino 
Latvijos vadovą, kad Lietuvos 
prezidentas remia Latvijos 
pastangas išsiaiškinti teroris
tinius išpuolius, dėl kurių 
nukentėjo valstybės įvaizdis. 

R. Bernotas apie tai žur
nalistams sakė po susitikimo 
su Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus nusiuntė R. Bernotą 
į Latviją aptar t i padėties vals
tybėje po sprogdinimų prie 
sinagogos ir Rusijos ambasa
dos Rygoje, kurie sukėlė 
įtampą santykiuose su Rusija 
ir kai kurių tarptautinių žydų 
organizacijų pasipiktinimą. 

R. Bernotas sakė žurnalis
tams, jog abiejų valstybių pre
zidentai sutarė netrukus susi
tikti asmeniškai. 

Lietuvos UR viceministras 
sakė su G. Ulmaniu aptaręs 
priemones, kurių Lietuva ir 
Latvija galėtų imtis įtampai 
sumažinti . 

Paklaustas , ar Lietuvos san
tykiai su Rusija nepagerėjo, 
kai atšalo Rusijos ir Latvijos 
santykiai, R. Bernotas atsakė, 
kad Lietuvos ir Rusijos santy
kiai yra pastovūs ir nuolat 
plėtojami. „Tačiau aš negaliu 
pasakyti, kad mes neturime 
problemų, mes sprendžiame 
visas šias problemas", pridūrė 
j is . 

Seimas paruošė specialų 
pareiškimą 

Lietuvos Seimas balandžio 
15 d. pareiškė Latvijai ir 
griežtai pasisakė prieš siūly
mus „taikyti Jungtinių Tautų 
Organizacijos neaprobuotas 
ekonomines sankcijas ir prieš 
bet kuriuos kitus išorės veiks
mus, didinančius tarptautinę 
įtampą bei nestabilumą šalies 
viduje". 

Pareiškimą „Dėl paramos 
Latvijos Respublikai" trečia
dienį vienbalsiai priėmė 77 
Lietuvos parlamentarai. 

Dokumentas buvo priimtas 
paaštrėjus Latvijos ir Rusijos 
santykiams ir Rusijai pagrasi
nus ekonominėmis sankcijo
mis. 

„Tikimės, kad Baltijos šalių 
solidarumas, Latvijos ir Rusi
jos diplomatinės pastangos, 
tarptautinių struktūrų numa
tyti konsultacijų ir prevencijos 
mechanizmai padės išsaugoti 
normalią padėtį jautr iame 
Baltijos jūros regione", pažy
mima Seimo pareiškime. 

Seimas apgailestauja, kad 
ne visos Latvijos visuomeni
nės organizacijos suvokia at
sakomybę už kiekvieną savo 
žingsnį, o „kitur pasaulyje ne 
visi gerai supranta Baltijos 
šalių okupacijų padarinius". 

Nacionalsocialistai 
pasiruošę ginti Latviją 
Šiauliai. Negausi Lietuvių 

nacionalsocialinės vienybės 
sąjunga (LNSVS) pareiškė 
paramą Latvijai, paaštrėjus 
valstybės santykiams su Ru
sija, ir įspėjo, kad inicijuos 
Lietuvoje savanorių būrių for
mavimą, jei Rusija imsis ka
rinių veiksmų prieš Latviją. 

Nacionalsocialistų vadovas 
Mindaugas Murza ir sąjungos 
propagandos valdybos vado
vas Stasys Pusčius trečiadienį 
paskelbė pareiškimą „Dėl bū
tinos ir neatidėliotinos pagal
bos latvių tautai". 

Nacionalsocialistai įspėja, 
kad po Latvijos gali būti puo
lama ir Lietuva ir reikalauja 
pradėti teikti Latvijai techni
nę, ekonominę ir kitokią pa
galbą, uždrausti Rusijos ka
rinį tranzitą per Lietuvą ir 
„nelietuviškų organizacijų 
veiklą, kaip galimą Rusijos 
provokacijų šaltinį". Pareiš
kime taip pat siūloma pradėti 
derybas dėl sąjungos sudary
mo su Latvija, Estija ir Suomi
ja. 

LNSVS skelbiasi, kad turi 
apie 1,000 narių, tačiau jų 
sąrašų nesudarinėja, neva bai
mindamasi persekiojimo. 

Organizacija, kurios šūkis 
„Lietuva — lietuviams", o 
vėliava — balta svastika rau
doname fone, nėra įregi
struota Lietuvoje. Sąjungos 
vadas M. Murza yra ne kartą 
įspėtas valstybės saugumo 
sustabdyti veiklą, kurstančią 
tautines nesantaiką. J is yra 
pagrasinęs pasitraukti į po
grindį, jeigu ir toliau bus rei
kalaujama nutraukti sąjungos 
veiklą. 

Latvijos-Rusijos nesutarimai 
sulaukė plataus atgarsio 

Ryga-Alma Ata-Maskva, 
balandžio 15 d. (Reuters-In-
terfax-BNS) — Po Vašingtone 
įvykusių Latvijos ir Amerikos 
konsultacijų Latvijos URM 
pranešime spaudai sakoma, 
jog Jungtinės Valstijos mano, 
kad Rusija santykiuose su 
Latvija neturi daryti spaudi
mo. 

Latvijos delegacijai jose va
dovavo Latvijos URM Vals
tybės sekretorius Maris Rieks-
tinis, JAV — Valstybes sekre
torės padėjėjas Ron Asmus. 

Anot pranešimo, Amerikos 
atstovai pareiškė, jog derybose 
su Rusija ,.ir toliau pabrėš, 
kad kalbos apie grasinimus 
arba sankcijas trukdo pažan
gai". 

Balandį Rusija pareiškė 
ketinanti imtis ekonominio po
veikio Latvijai priemonių, nes 
jos valdžia varžo rusiškai kal
bančių Latvijos gyventojų tei
ses. 

Pasak Latvijos URM pra
nešimo, JAV diplomatai pa
brėžė Latvijos pasiryžimą tęs
ti dialogą su Rusija ir stiprinti 

Lietuva ir Vokietija ateityje 
turės bevizį režimą 

„Tai — istorinis 'Žalgirio' ir viso mOsų hrapftinio laimėjimą.-, kuris, esu įsitikinęs, nėra vienkartinis ar atsitikti
nis", pareiškė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus sveikindamas „Žalgirio" krepšininkus, kurie, antradienį 
Belgrade nugalėję Milano „Stefanel" komandą, pirmą karta klubo ir Lietuvos istorijoje iškovojo Europos taurę. 
Pasak prezidento, šis laimėjimas įrodė, jog, „Lietuvos krepšinis yra geriausias Europoje" ir primine pasauliui 
apie Lietuvą, jos žmones. „Tikiu, kad jūsų pasiaukojimas ir ryžtas siekiant užsibrėžto tikslo, taps sektinu pa
vyzdžiu visam Lietuvos jaunimui", rašoma V Adamkaus sveikinime. Lietuvos vyriausybė ta proga trečiadienį 
nutarė padengti Kauno „Žalgirio" dalyvavimo 1998 m. Europos lygoje išlaidas, tam tikslui Lš vyriausybės fondo 
Arvydo Sabonio „Žalgirio" krepšinio centrui skirdama 1.95 mln. litų. Kiek anksčiau Kauno krepšininkai iškovo
jo teisę kitąmet žaisti Europos lygoje, kur varžosi 24 stipriausi Europos klubai, tačiau dėl mažo komandos biu
džeto jiems būtų buvę labai sunku. 

Nuotr.: FIBA generalinis sekretorius Borą Stankovič i kairėje) balandžio 14 dieną įteikia Europos krepšinio 
lygos taurę „Žalgirio" krepšininkui Mindaugui Žukauskui (EpaEita) 

Vilnius, balandžio 15 d. 
(BNS) — Vokietijos ambasa
dorius Lietuvoje Ulrich Rosen-
garten po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkum tre
čiadienį žurnalistams pareiš
kė abejojąs, ar valstybėms pa
vyks šiemet pasirašyti susita
rimą dėl bevizio režimo, tačiau 
sako, jog tai tik „laiko klausi
mas". 

Kaip žinoma, Vokietijos 
užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kolegomis po 
susitikimo Rygoje pernai spalį 
paskelbė politinį pareiškimą, 
kuriame, be kita ko, sakoma, 
kad 1998-ieji turėtų tapti bevi
zio režimo metais Vokietijai ir 
Baltijos valstybėms. Tačiau, 
kaip paaiškino Vokietijos am
basados atstovas spaudai, tai 
nėra griežtai įpareigojantis 
dokumentas ir tik reiškia po
litinę valią siekti tokio susita-

Lietuvos tikintieji 
bus supažindinti 

su popiežiaus laišku 

pastovumą bei bendradarbia
vimą regione. 

Rusija perdėtai reagavo, 
grasindama ekonominėmis 
sankcijomis Latvijai dėl neva 
nederamo elgesio su rusų ma
žuma. „ESBO nelabai paten
kinta sankcijų politika prieš 
Latviją. Mes jaučiame, kad 
Rusijos reakcija buvo ne vieno 
mato su įvykiais Latvijoje", 
trečiadienį pareiškė Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) pirmi
ninko pareigas einantis Lenki
jos UR ministras Bronislavv 
Geremek. 

Keli įtakingi Rusijos gu
bernatoriai, pasipiktinę sprog
dinimu prie Rusijos ambasa
dos Rygoje ir neseniai įvyku
sia nacistinės SS Latvijos le
giono veteranų demonstracija, 
pradėjo latviškų prekių boiko
to vajų. Prezidentas Boris Jel-
cin tam pritarė. 

B. Geremek taip pat para
gino Rygą pakeisti savo po
žiūrį į etnines mažumas. 

Maskva nuolat ieško būdų, 
kaip sprendžiant Latvijoje 

Vilnius, balandžio 15 d. 
(BNS) — Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas ar
kivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis patikino Lietuvos žydų 
bendruomenę, kad Šv. Sosto 
dokumentas dėl holokausto 
bus išspausdintas ir išplatin
tas lietuvių kalba, ir su juo su
sipažins visi kunigai. 

Trečiadieni susitikę Lietu
vos Katalikų Bažnyčios vado
vas ir Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius bei kiti bendruo
menės atstovai aptarė popie
žiaus Jono Pauliaus II pasira
šytą Vatikano dokumentą 
„Mes prisimename: apmąsty
mai apie holokaustą". 

Šventojo Sosto šiemet kovo 
16-ąją paskelbtame dokumen
te reiškiama atgaila dėl krikš
čionių elgesio ir nusistatymo 

gyvenančių tautinių mažumų 
ir Rygos valdžios santykių 
problemas, aktyviau pasinau
doti ESBO ir kitų tarptautinių 
institucijų įtaka, trečiadienį 
pranešė Rusijos URM spaudos 
ir informacijos departamento 
direktoriaus pavaduotojas Va-
lerij Nesteruškin. 

Anot jo, konkretūs žingsniai 
keičiant nepiliečių statusą pa
naikintų Rusijos susirūpini
mą. „Tuomet regionų vadovai 
ir Rusijos visuomenė neturėtų 
pagrindo reikalauti, kad prieš 
Latviją būtų taikomos ekono
minio poveikio priemonės", sa
kė V. Nesteruškin. 

Anot jo, Rusija skausmin
gai sureagavo ne vien dėl pas
tarųjų Latvijoje įvykusių inci
dentų, bet ir dėl visos „mūsų 
tautiečių pilietybės bei socia
linės ir ekonominės padėties 
problemų gausumos" ir primi
nė, kad ši problema jau nuo 
1991 m. esmingai lemia Rusi
jos ir Latvijos dialogą. 

V. Nesteruškin taip pat pa
žymėjo, kad Maskvoje kalba
ma ne apie boikotą ar kokias 
nors kitas „ekonomines sank
cijas", o apie prekybinių ryšių 
su šia valstybe sureguliavimą. 

žydų genocido metu, jame at
spindėtas KataliVų Bažnyčios 
požiūris į žydų tragediją, krik
ščionių atsakomybė dėl antiju-
daizmo ir antisemitizmo. 

Anot arkivyskupo, šis do
kumentas bus apsvarstytas 
spalio mėnesį įvyksiančioje 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
konferencijoje. 

Susitikime taip pat kalbėta 
apie tai, kaip gerinti Lietuvos 
katalikų ir žydu bendruome
nės tarpusavio supratimą, ap
tarti religinio turto atgavimo, 
kiti abi puses dominantys 
klausimai. Susitikimas buvo 
surengtas žydu bendruomenės 
vadovybės prašymu. 

* „Skandinavijos avialini
jos" fSAS) paragino Skandi
navijos valstybes nutraukti 
oro susisiekimo sutart is su 
Lietuva, rašo „Respublika". 
SAS buvo padavusi paraišką 
iš Kopenhagos i Vilnių šią va
sarą skraidyti du kartus per 
dieną, o ne vier.ą kartą, kaip 
buvo iki šiol. Tačiau Lietuvos 
civilinės aviacjos departa
mentas delsia išduoti leidi
mus papildomiems SAS 
skrydžiams. Motyvuojama 
tuo, kad praėjusiais metais 
keleivių srautas šiuo marš
rutu padidėjo tik 0.5 proc. Da
nijos, Norvegijos ir Švedijos 
prieš daugiau kaip pusę 
amžiaus įsteigtos SAS ben
drovės istorijoje tai pirmas 
toks incidentas, kai firma ra
gina nutraukti i>ro susisieki
mo sutartį su Kita valstybe, 
pastebi dienraštis. 

(Elta) 

* Ambasadorius Vidman
tas Povi l ionis dalyvavo Atė
nų ir visos Graikijos stačia
tikių arkivyskupo Serafino 
laidotuvėse. Lietuvos atstovas 
Graikijoje taip pat pasirašė 
užuojautos knygoje. Eidamas 
86-tuosius metus, Bažnyčios 
hierarchas orin balandžio 10 
<J., jo laidotuVL- vyko pirma
dienį. Dėl to Graikijoje buvo 
paskelbtas 4 dienų gedulas. 

(BNS) 

* Prezidento Valdo Adam
kaus rengiamas darbo vizitas 
į Briuselį, taip pat ambasado
rių užsienyje keitimo planai 
buvo aptarti antradienį įvy
kusiame valstybės vadovo su
sitikime su užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu. 
Vizitas į Briuselį numatytas 
balandžio 22-23 dienomis. 

* Prancūzijos ambasa
dorius Michel Touraine tei
gia, kad Lietuva tebeturi ge
ras galimybes prisijungti prie 
derybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje, tačiau tam būtina 
tęsti ir net sustiprinti refor
mas, sakė ambasadorius tre
čiadienį, po susitikimo su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi. Diplomatas pažymėjo, 
kad kiekviena valstybė turi 
teisę pasirinkti savo sąjungi
ninkus bei pridūrė, jog „Eu
ropos saugumas nedalomas". 
Tačiau jis pabrėžė, jog būtina 
integruoti Rusiją į „naują Eu
ropos saugumo rūmą". mtm 

* Lenkijos fondas „Po-
most" ketina surinkti 
120,000 zlotų (apie 37,000 
dol.) Lietuvos lenkų vaikams 
paremti. Už surinktas lėšas 
Lenkijos fondas ketina nu
pirkti drabužių, batų, vaistų, 
mokykloms skirtų šviestuvų, 
dujinių viryklių, . statybinių 
medžiagų. Pagalba pradėta 
rinkti po pranešimų Lenkijos 
spaudoje apie blogą lenkų vai
kų ir lenkiškų mokyklų būklę 
Lietuvoje. Pastaruoju metu 
Lenkijos spauda nuolat rašo 
apie neva ypač blogą lenkų gy
venimą Lietuvoje, tiesiog tra
gišką lenkų vaikų padėtį, IBNSI 

* Didelės kontrabandos 
įvežimu į Lietuvą kaltina
mas lenkas Krzystof Krupa 
trečiadienį už 1 milijono litų 
užstatą buvo paleistas iš Lu
kiškių kalėjimo Vilniuje, kur 
praleido 2 paras. Bylą tirian
tys Vilniaus apygardos proku
rorai nusprendė nesikreipti į 
teismą dėl leidimo kaltinama
jam taikyti griežčiausią spren
dimą — suėmimą — ir papra
šė paskirti piniginį užstatą. 
Vilniaus prokuratūros atsto
vas spaudai sakė, jo 
užstatui jau pervedė viena 
bendrovė. įregistruota Virgi-
nia salose. Lenkijos pilietis 

rimo. 
J a u kelerius metus t run

kančių Lietuvos ir Vokietijos 
derybų dėl bevizio režimo 
svarbus faktas turė tų būti 
abiejų valstybių vidaus rei
kalų ministerijų atstovų susi
t ik imas, įvyksiantis kitą sa
vaitę Vilniuje. 

U. Rosengarten sakė, kad 
Vokietijos ambasada Vilniuje 
kasmet išduoda apie 140,000 
vizų Lietuvos piliečiams, at
mesdama tik 1 proc. prašymų. 

Kalbėdamas apie dvišalį 
ekonominį bendradarbiavimą, 
U. Rosengar ten pabrėžė, kad 
Vokietija yra didžiausia Lietu
vos bendradarbė Vakaruose ir 
s tengiasi tokią padėtį išlai
kyti . Tačiau, pasak diplomato, 
vokiečių investicijoms trukdo 
įvarus apribojimai, a ts i ran
dan tys ne vyriausybės, o kai 
kur ių savivaldybių sprendi
mais . 

Užsieniečių pabėgėl iams bus 
sunkiau patekti į Lietuvą 

Vilnius, balandžio 15 d. 
(BNS) — Trečiadienio posė
dyje parlamentas pritarė 
Jungtinės frakcijos seniūno 
Rimanto Smetonos projektui, 
kuriuo siekiama įvesti papil
domas sąlygas, kurios apsun
kintų nelegalių migrantų pa
tekimą į Lietuvą. 

Pasak parlamentaro, šis 
įstatymo projektas turėtų 
padėti išvengti nekontroliuoja
mo nelegalių migrantų ant
plūdžio, kuris kelia grėsmę 
valstybės piliečių saugumui ir 
įgauna vis didesnę apimtį, 
tačiau įstatymo pataisoms 
nepritarė Teisės biuras prie 
Europos reikalų ministerijos, 
teigdamas, jog siūlomi pakeiti
mai prieštarautų 1951 metų 
konvencijos dėl pabėgėlių sta
tuso nuostatoms. 

R. Smetonos siūlomame pro
jek te rag inama neįleisti į val
stybę asmenų, neturinčių as
mens tapatybę liudijančių do
kumentų , o Teisės biuras tvir
t ina, kad tai negali būti pa
gr indu neįleisti asmens, 
ieškančio prieglobsčio kitos 
valstybės teritorijoje. 

Jung t inės frakcijos seniūno 
siūlomi pakeitimai buvo prieš
ta r inga i vert inti ki tų parla
men ta rų . Centr is tas Vytautas 
Čepas teigė, kad pabėgėlių 
s t a tuso suteikimo procedūra 
tur i būt i da r labiau liberali
zuojama, tačiau konservato
rius Algirdas Katkus tvirtino, 
kad Lietuva yra nedidelė val
stybė ir privalo apsisaugoti 
nuo užsieniečių, griežtindama 
jų patekimo į valstybe tvarką. 

Specialistai t irs KGB 
karininkų rašyseną 

Vilnius, balandžio 14 d. 
(Elta) — Seimo komisija, ti
rianti į viešumą iškilusius ga
limo parlamentarų bendra
darbiavimo su kitų valstybių 
specialiosiomis tarnybomis 
faktus, antradienį vykusiame 
posėdyje nutarė šią savaitę 
apklausti bendradarbiavimu 
su KGB viešai apkaltintą Sei
mo narę Laimą Andrikienę. 
„Žadame pasikalbėti su L. 
Andrikiene, ar ji jautė, kad ja 
domimasi, rengiamasi verbuo
ti ir taip toliau", sakė komisi
jos narys V. Čepas. 

Seimo nariai K. Bobelis ir S. 
Buškevičius kovo 26 d. pa
teikė KGB dokumentus, ro
dančius buvusios Europos rei
kalų ministrės L. Andrikienės 
verbavimą. Dokumentuose 
teigiama, kad L. Andrikienė 
sutiko bendradarbiauti ir pa
sirinko „Marijos" slapyvardį. 
Byloje sakoma, jog L. Andri
kienė sutiko bendradarbiauti 

kaltinamas kontrabandos itin 
dideliu mastu įvežimu, tarp
tautinių skraidymo taisyklių 
pažeidimu ir dokumentų klas
tojimu bei jų panaudojimu 
(vogtų sraigtasparnių, kurių 
vertė 16 mln. dol.. nelegaliu 
atgabenimu į Lietuvą). Lenką 
pernai gruodį Lietuvos prašy
mu sulaikė Turkijos „Inter-
pol'as". tačiau del įvairių for
malumų jo išdavimo procedū
ra užtruko keletą mėnesių, ir į 
Lietuvą jis buvo parskraidin
tas šį pirmadienį. • • 

su KGB, pasižadėjimą įrašius 
į garso juostą. 

Tą pačią dieną L. Andri
kienė kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą , kad ši iškeltų 
baudžiamąją bylą prieš ją 
apšmeižusius Seimo narius . 
J i pat i dėl „Marijos" bylos net 
nebuvo apklausta. 

Seimo specialioji komisija 
ta ip pat įpareigojo Valstybės 
saugumo departamentą ir 
Generalinę prokuratūrą atlik
ti grafologines buvusių KGB 
darbuotojų, pasirašiusių „Ma
rijos" bylos lapus, rašto ek
spertizes. Abu „Marijos" bylą 
rengę KGB karininkai iki šiol 
gyvena Lietuvoje, tačiau tei
gia neatsimeną, ar verbavo L. 
Andrikienę, ir tvirtina negalį 
pasakot i apie tai, nes yra da
vę priesaiką Sovietų Sąjun
gai. 

Manoma, kad grafologinis 
ty r imas bus atliktas per 2-3 
savaites. Po to. Seimo narių 
manymu, bus galima atsakyti 
į klausimą, ar KGB verbavo 
L. Andrikienę, ar byla yra su
klastota, o pastaruoju atveju 
bus lengviau nustatyti šmeiž
to organizatorius. 

KALENDORIUS " 
B a l a n d ž i o 16 d.: Benedik-

tas-Juozapas . Kalistas. Berna
deta. Giedrius. 

B a l a n d ž i o 17 d.: Anicetas. 
Robertas. Dravenis. Sigita, 
Skaidra 1388 m. Lietuva pa
skelbta krikščioniška. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

VELYKOS ŠV. ANTANO 
PARAPIJOJE 

Velykų sekmadienį, balan
džio 12 d., Prisikėlimo šv. Mi
šias Šv. Antano bažnyčioje au
kojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Ypač pakiliai 
skambėjo „Linksma diena 
mums nušvito" — choro ir 
maldininkų balsai kilo dan
gun. Vyko procesija aplink 
bažnyčią, kurioje dalyvavo au
kų rinkėjai. Skaitinius skaitė 
Bronius Valiukėnas. 

Po Mišių parapijiečiai ir 
svečiai susirinko gražiai pa
puoštoje parapijos salėje. 
Spalvingi pavasario žiedai 
puošė dalyvių stalus. Velykas 
švęsti visuomet smagu. Net jei 
ne namuose, net jei ne su arti
mais žmonėmis. Dalyvių vi
suomet laukia Šv. Antano pa
rapija. O Antaninėje visuomet 
smagu, linksma, visada gali
ma draugų arba bendraminčių 
susirasti. Taigi ir šįmet Vely
kos Antaninėje buvo smagios. 
Šeimininkė Ona Pusdešrienė 
ir jos talkininkes buvo pa
ruošusios daug gardžių patie
kalų. Tai buvo klebono vaišės. 
Parapijos moterys iškepė tor
tų ir pyragų. Dalyviai džiaugs
mingai sveikino vieni kitus. 
daužė margučius ir vaišinosi 
skaniais Velykų valgiais. Nuo
taika pakili, šeimyniška. Buvo 
linksma ir smagu pabendrauti 
su parapijiečiais ir draugais, 
taip, kad pora valandų labai 
greitai prabėgo. Atsisveikinę, 
vieni ėjo pietų j svečius, kiti — 
namo toliau švęsti Velykų 
švenčių. Visi dėkojame mūsų 
mielam klebonui kun. Alfon
sui Babonui už jo nuoširdumą, 
rūpestį, skanius pusryčius, 
progą pajusti tarpusavio ryšį 
ir parapijos dvasią. 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

GEROS ŽINIOS 

Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčia yra kone V. 
K. Jonyno meno darbų galeri
ja. O jo sukurti altorius, sa
kykla, šalutinis altorius, visi 
vitražai, Marijos statulėlė ir iš 
gipso lieta Kristaus statula 
daugelį metų įspūdingai virš 
pagrindinio altoriaus kabė
jusi. Turbūt prieš trejetą metų 
tos statulos ištiesta kairė ran
ka pradėjo trupėti, tad turėjo 
būti nukabinta. 

Prieš porą mėnesių, parapi
jietis Algis Lapšys. kuris me
niškų gabumų aiškiai turi. 
nors į menininkų luomą akty
viai nekandidatuoja, berankę 
statulą namo parsivežęs su
stiprino metalinę struktūrą 
(griaučius), nuliejo ir nuskulp-

tavo naują ranką pagal turi
mas nuotraukas. Žalos — lyg 
ir nebūta, o statula vel kabo 
savoje vietoje. 

Manau, kad pernai rudenį 
jau Lietuvoje miręs V. K. Jo
nynas, sėdėdamas kur nors 
dausose, gal Algiui Lapšiui 
ploja. 

NVU 

DETROITO LIETUVOS 
DUKTERYS DĖKOJA 

„Užgavėnių"' rengėjos: Rita 
Kasputienė. Vida Pekorienė, 
Virga Šimaitytė, Alma Ste-
pušaitienė ir visos geradarės 
paaukojusios šio renginio pel
ną (429 dol.) Lietuvos Dukte
rims, kurios rengėjų pageida
vimu tuos pinigus panaudos 
ištiesdamos pagalbos ranką 
vargstantiems vaikams Lietu
voje, nusipelno įvertinimo ir 
padėkos. 

Ypač džiugu, kad jaunesnės 
kartos asmenys noriai remia 
Dukterų darbus. 

Dėkojame visiems, kurie au
kodami savo artimųjų atmini
mui bei kitomis progomis, 
nepamiršta Lietuvos Dukterų. 
Be visų paramos mes nega
lėtume dirbti šio šalpos darbo. 

Lietuvos Dukterų 
valdyba 

J U N O B E A C H , F L 

SĖKMINGA MADŲ 
PARODA 

Š.m. sausio 31 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvos Dukterų, Juno Beach 
skyrius suruošė jau vienuo
liktą madų parodą, kurios pel
nas skiriamas daugiavaikėms 
šeimoms bei pagalbos reika
lingiems žmonėms Lietuvoje 
remti. Šių metų madų parodos 
tema buvo „Švenčiame pirmąjį 
dešimtmetį". Madų paroda yra 
labai populiari pietų Floridos 
lietuvių tarpe ir kas svarbiau
sia, sutraukia ir daug jauni
mo, kurio labai pasigendame 
kituose renginiuose. 

Šiais metais loterijai pa
veikslą padovanojo dail. Rim-
gailė Zotovienė, kuris pava
dintas „Laisvės vėjas Kuršių 
mariose". 

Madų parodą at idarė Lietu
vos Dukterų skyriaus pirm. 
Dalia Augūnienė. J i pasveiki
no gausiai susirinkusius pietų 
Floridos lietuvius ir svečius iš 
šiaurės valstijų, prisiminė Lie
tuvos Dukterų veiklą. Per 10-
tį metų Lietuvos Dukterų Ju
no Beach skyrius labdarai su
rinko daugiau negu 10-tį tūks
tančių dolerių ir sušelpė arti 
50 labdaros reikalingų šeimų 
bei paskirų asmenų. D. Augū
nienė pasidžiaugė, kad ir na
rių padaugėjo, skyriuje dabar 
38 narės. Dėkojo visoms už 
gražią veiklą, sugyvenimą, 
ypač valdybos narėms, vice-
pirm. Birutei Čiurienei. ižd. 

Dail. Rimgaile Zotovienė prie savo tapyto paveikslo, dovanoto Juno Beach 
Lietuvos Dukterų madų parodos laimėjimams ir J Ližaitis tą paveikslą 
laimėjęs. Nuotr. Pov i lo M a n o m a i č i o 

Nelei Karosienei ir narei Regi
nai Duobienei, kurioms ir ten
ka didžiausias darbų krūvis. 
Dėkojo ir LB Palm Beach 
pirm. Alicijai Solienei, Lietu
vos Dukterų narei, kasmet pa
rūpinančiai drabužius iš „Ca-
mille" krautuvės, ir Danutei 
Valodkienei, „geležine ranka" 
tvarkančiai modelius užkuli
siuose, ir visoms narėms, su
gebančioms tą turbūt, vienin
telę Floridoje lietuvių tarpe, 
madų parodą suruošti. 

Daug prisideda ir vyrai, 
„Dukterėnai": Vincas Šalčiū-
nas paskolina aparatūrą mu
zikai, Povilas Manomaitis ją 
reguliuoja, o Jonas Garla kas
met verda kavą. Jonas Stan
kūnas parūpina gaivinančius 
gėrimus ir visuomet dar pride
da auką, o jam padeda dr. 
Henrikas Solis. 

Prie durų bilietus platino 
Nelė Karosienė ir Katryna So-
donienė. Šįmet modeliavo šios 
LD narės: Elena Damijonai-
tienė, Aldona Biliūnienė, Ele
na Jonušienė, Irena Mano-
maitienė, Vanda Majauskienė, 
Janina Šalnienė, Alicija Solie
nė, Rimgaile Zotovienė, Eli-
sabeth Zygmantienė, Irena Ži
linskienė. Modeliavo ir nese
niai iš Lietuvos atvykusios Re
nata Horn ir Daiva Taraso-
nienė. Jaunieji modeliai buvo: 
Jurgita Gudonytė, Urtė Mar-
dosaitė, Giedrė Paulauskaitė, 
Mikutis Paulauskas, Chelsea 
Seebauer ir madų parodos ve
teranė (užaugusi lankytojų 
akyse) Larą Zarr. 

Buvo modeliuojami pačių 
moterų siūti drabužiai ir iš 
„Camille" gauti drabužiai. Pir
moje dalyje matėme sporti
nius ir popietinius drabužius, 
o antroje — vakarinius. Vaka
riniais drabužiais pasipuošu
sias modeles lydėjo Vytautas 

Daugirdas ir Marius Sodonis. 
Pertraukos metu laimėji

mams bilietus platino Regina 
Duobienė ir Vladas Barius, 
Rožė Barienė ir dr. Vladas 
Vaitkus. 

Po pertraukos prasidėjo ant
roji madų. parodos dalis. Vy
tautas Daugirdas, kurio muzi
kinius gabumus girdėjome jau 
per Naujų metų sutikimą, 
nuotaikingai padainavo porą 
populiarių dainų. Publika so
listą sutiko labai šiltai. Po to 
išėjo vakariniais drabužiais 
pasipuošusios Lietuvių Duk
terų madų ,veteranės", mode
liuojančios nuo pat pirmosios 
madų parodos: Elena Damįjo-
naitienė, Alicija Solienė, Irena 
Manomaitimė, Janina Šalnie
nė, Rimgaile Zotovienė ir Ire
na Žilinskienė. Prie jų iš jau
nųjų modelių reikia priskirti 
ir Larą Zarr. Vakarinius dra
bužius modeliavusios modelės 
labai gražiai atrodė, žibėjo 
įvairūs drabužiai, girdėjosi su
sirinkusiųjų plojimai, kai vi
sos modeliavusios parodos pa
baigoje apėjo ratu. 

Dail. Riftgailės Zotovienės 
dukra Rūtfc, ištraukė laimin
gąjį bilietą; Pasirodo, kad dail. 
Rimgailės £otovienės paveiks
lą laimėjo Z Ližaitis. 

Po madų parodos susirinkę 
turėjo progos pabendrauti ir 
pasivaišinti gausiais valgiais 
ir pyragais:- Lietuvos Dukterys 
džiaugėsi parodos pasisekimu 
ir gautu pelnu, kuris skirtas 
vargstantiems Lietuvoje. 

PARTIZANAS 
PABENDRAVIMO 

PIETUOSE 

Vasario 10 d. pabendravimo 
pietuose dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos — buvęs partizanas 
Balys Radžius ir jo žmona Li
lija, Lietuvos operos orkestro 
violončeliste. LB apyl. pirm. 
Alicija Solienė supažindino su 
svečiais ir paprašė Balį Ra
džiu tarti žodį. B. Radžius pa
pasakojo apie savo pergyveni
mus būnant partizanu, vėliau 
kalėjime, ir Sibire, kur jis dir
bo kasyklose. Vėliau B. Ra
džius dainavo Sibiro operoje, 
lankė tremtinių stovyklas. B. 
Radžius buvo atsivežęs ir ke
letą egzempliorių savo atsimi
nimų, kuriuos susirinkę tuo
jau įsigijo. J Floridą B. Ra
džius su žmona Lilija buvo 
pakviestas E. Čapo ir jo žmo
nos. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
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Nuotr. Jolandos Zaparackienes ligoninės grįzes kun. Vytautas 

Pikturna aukojo iškilmingas 
šv. Mišias. Iš pradžių buvo 
įneštos JAV ir Lietuvos vėlia
vos, lydimos tautiniais dra
bužiais apsirengusių lietuvai
čių. Šv. Mišių metu giedojo 
„Dainos" choras, vadovauja
mas Irenos Manomai tienės. 
Kun. Pikturna savo pamoksle 
iškėlė Lietuvos nepriklauso
mybės kovas, savanorių, ir 
kitų už Lietuvos laisvę žuvu
sių pasiaukojimą, tikėjimą 
šviesia Lietuvos ateitimi. 

Vasario 16 d. prie Juno 
Beach miestelio rotušės susi
rinko gražus būrys lietuvių. 
Čia žodį tarė LB Palm Beach 
apyl. pirm. Alicija Solienė. 
Savo kalboje ji džiaugėsi Lie
tuvos prezidento rinkimų re
zultatais, nes Lietuva pasi
sakė už Valdą Adamkų, kuris 
kraštą ves į Vakarus. Juno 
Beach miestelio meras R. Har-
ris džiaugėsi jau tradicija ta
pusia vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės švente, lin
kėjo Lietuvai šviesios ateities. 
Susirinkę sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Lietuvos vė
liavą pakėlė Lietuvių Bend
ruomenės XV Tarybos narys 
Algis Augūnas. Iškilmės buvo 
baigtos sudainavus JLietuva 
brangi". Po to susirinkę meri
joje vaišinosi lietuvaičių kep
tais pyragais. 

Tą dieną Lietuvos vėliava 
buvo iškelta ir lietuvių kapi
nėse prie Laisvės — Padėkos 
paminklo. Tuo pasirūpino Jo
nas Jakubauskas. 

Vasario 26 d., ketvirtadienį, 
2 vai. p.p. Palm Beach apy
linkės lietuviai susirinko me
todistų bažnyčios salėje minė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
80 metų sukaktį. Susirinkę 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Kun. V. Pikturna su
kalbėjo invokaciją. LB Palm 
Beach apyl. pirm. Alicija So
lienė pakvietė svečią iš Lietu
vos, buvusį partizaną ir trem
tinį Balį Radžiu uždegti žvakę 
žuvusių už Lietuvą prisimini
mui, pakviesdama visus susi
rinkusius pagerbti juos susi
kaupimo minute. 

Buvo pagerbtas, Palm Beach 
apylinkėje gyvenantis savano
ris kūrėjas, Lietuvos aviacijos 
kapitonas Juozas Andriušis. 
Alicija Solienė jam prisegė 
gėlę ir trumpai apibūdino jo 
gyvenimo kelią. Juozas And
riušis yra sulaukęs jau gra
žaus amžiaus, tačiau dar labai 
žvalus, pernai vasarą lankėsi 
Lietuvoje. 

Po to Alicija Solienė supa
žindino su pagrindiniu Ne
priklausomybės minėjimo kal
bėtoju — JAV pulkininku, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV Tarybos prezidiumo pirmi
ninku Donatu Skuču, ir jo 
žmona, Gina. 

Pik. Donatas Skučas pradėjo 
sakydamas, jaučiasi čia kaip 
namuose, nes jo tėvai gyveno 
Lake Worth, o ir žmonos ma
ma dar tebegyvena West Palm 
Beach. 80-ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis iš 
tiesų yra 1918, 1941 birželio 
mėn. ir 1991 m. kovo mėn. su
kaktis. Salėje yra 1918 m. 
kovų atstovas tai Juozas And
riušis ir 1941 m. atstovas — 
dr. Adolfas Darnusis. Jiems vi
si turime pareikšti didžiulę 
pagarbą, nes tai žmonės, kurie 
kovojo už Lietuvą. 

Lietuva 1991 m. kovo mėn. 
11 d. atstatė savo nepriklau
somybę, tačiau sovietų okupa
cija tautoje paliko labai gilų 
įspaudą, kurį panaikinti truks 
dar daug laiko. Lietuvoje žmo
nės per 50 metų sovietų oku
pacijos pasikeitė; pasikeitė ir 
lietuviai gyvendami demokra
tiniame krašte. Tą pik. Skučas 
patyrė dirbdamas Lietuvoje 
patarėju Krašto apsaugos mi
nisterijoje ir vėliau, bodamas 
JAV Bendruomenės bendra
darbiavimo komisijos Lietu
voje pirmininkas. Lietuviai 
bando atsikratyti sovietiško 
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galvojimo, tačiau dar reikia 
laiko, kad jis įsigytų demokra
tinį patyrimą. Reikia džiaug
tis, kad rinkimai buvo demok
ratiški. Kitur gyveną lietuviai 
gali prisidėti prie demokrati
nių tradicijų vystymo. Reikia 
vykti į Lietuvą ir kviesti iš 
Lietuvos žmones į Ameriką, 
kad jie galėtų pamatyti gyve
nimą demokratiškame krašte. 
Pik. Skučas pastebėjo, kad lie
tuviai, pabuvoję užsienyje, 
galvoja jau kitaip. 

Į NATO įstojimą problema 
irgi labai sunki. Būti priimtais 
į NATO, Lietuvai reikia išpil
dyti daugiau 1,000 įvairių rei
kalavimų, tačiau labai daug 
kur tam trūksta lėšų. Aišku, 
viskas priklausys nuo Wa-
shingtono. Čia JAV Bendruo
menė galėtų daug padėti, ra
gindama visus lietuvius skam
binti, rašyti senatoriams ir 
Kongreso nariams. 

Pik. Skučas prisiminė ir sa
vo darbą bendradarbiavimo ko
misijoje, Lietuvoje. Jis buvo 
tos komisijos pirmininkas, ta
čiau atsisakė, kai kandidatavo 
į JAV Bendruomenės tarybos 
prezidiumo pirmininkus. Buvo 
sunku dirbti, nes dar trūko 
pasitikėjimo, ar informacijos. 

Amerikos lietuvių didžiau
sias uždavinys dabar yra teik
ti kuo daugiausiai informaci
jos apie Lietuvą, ieškoti Lietu
vai draugų ir žiūrėti, kad Lie
tuva niekada nepatektų į 
Maskvos rankas, tai visų mū
sų šventas uždavinys. 

Pik. Skučo kalba buvo sutik
ta karštais plojimais, o pirm. 
Alicija Solienė išreiškė padėką 
už puikią kalbą ir jo darbą 
Lietuvių Bendruomenėje ir 
Lietuvoje, linkėdama ir toliau 
dirbti. 

Antrojoje minėjimo dalyje 
„Dainos" choras, vadovauja
mas Irenos Manomaitienės, 
akompanuojant muz. Liudui 
Stukui, atliko Vanagaičio 
„Maldą", „Laisvės varpą", „Ten 
tėvynė", — Liudo Stuko, „Ven
tą", „Kur giria žaliuoja" — Gu
davičiaus, „Tėvynės maršą", 
— Gudauskienės, „Už jūrių 
marių", — Banaičio, „Žemėj 
Lietuvos", — Vasiliausko ir 
priedui „Brangiausios spal
vos". Buvo labai jaudinantis 
momentas, kai dainuojant 
„Žemėj Lietuvos" iš publikos 
spontaniškai į chorą įsijungė 
buvęs partizanas, tremtinys, 
operos solistas Balys Radžius, 
kuris su ašaromis akyse dai
navo kartu su choristais. 

BALFo METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Š.m. sausio 25 d. St. Paul of 
the Cross bažnyčios kavinėje 
vyko metinis BALFo 141 sky
riaus narių susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo Ma-

EDMUNDAS VI2JNAS. M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, M. D. 
KARDIOLOGAS • ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 VV.95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 

penktad. ir seštad. 9 v.r. -12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

—mrmmm— 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tfi Am, Htckocy HM*. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, OsJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tet.708-422-8260 

ARAŠSu6ėA,M.b. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Avt.. SuM 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave . 
Tower1,Suit«3C 

Downars Grove. IL 60515 
TeL (630)435-0120 

rius Sodonis, sekretoriavo Ele
na Damijonaitienė. Skyriaus 
pirm. Jonas Mildažis paprašė 
susirinkusius susikaupimo 
minute pagerbti mirusius sky
riaus narius — Albiną Tom-
kienę ir Povilą Mikšį. Po to 
pirm. J. Mildažis perskaitė 
metinės veiklos pranešimą, o 
ižd. Vytas Kulpa atliko metinę 
apyskaitą. Pranas Baltakis 
perskaitė revizijos komisijos 
pranešimą. Susirinkę nomina
vo dr. Joną Šalną į BALFo di
rektorių tarybą. 

D A . 

Maža kibirkštis didelį gais
rą sukelia. 

Mažas debesėlis, bet di
delę saulę uždengia. 



AR REIKIA ATSTATYTI 
PAMINKLUS? 
STASYS IGNATAVIČIUS 

Jau gilioje senovėje žmonės 
statė paminklus ir kitus sta
tinius, kažką pagerbiant ar 
pažymint. Iš pradžių tai buvo 
stabai pagoniškiems dievams, 
vėliau buvo statomi pamink
lai, šventovės, šventyklos ir 
kt. valdovams ir jau tų laikų 
dievams. Dar vėliau, statant 
paminklus ar kitus mažosios 
architektūros statinius, buvo 
pagerbiami ir pažymimi val
stybių veikėjai, žymūs žmonės 
ir žymių įvykių datos. 

Ne visiems paminklams ir 
kitiems statiniams buvo lemta 
išlikti iki šių dienų. Laikas ir 
gamtos stichijos naikino šiuos 
žmonių kūrinius, o ypač juos 
naikino užkariautojai, kurie 
jėga naikino viską, kas susiję 
su pavergtų tautų kultūra, is
torija ir sąmone. Neaplenkė 
toks likimas ir Lietuvos. 

Labiausiai buvo naikinami 
Lietuvos nepriklausomybės 
metinių, žuvusių už nepri
klausomybę kovotojų, Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių, val
stybės, visuomenės ir kultūros 
veikėjų paminklai, taip pat 
paminklai, bent šiek tiek pri
menantys Lietuvos valstybin
gumą; buvo griaunami ir di
delės vertės koplytstulpiai, ko
plyčios, ir kuklūs pakelės 
kryžiai, naikinami kapai, ver
čiamos sandėliais bažnyčios, 
niokojamos dvarų sodybos 
„Nukentėję paminklai", Moks
lo ir enciklopedijų leidykla, 

Vilnius 1994). 
Nepriklausomos Lietuvos laiko

tarpiu Lietuvoje buvo pastaty
ti 528 paminklai ir kiti ma
žosios architektūros statiniai, 
kuriuos pastatė tuometinės 
vyriausybės, visuomeninių vei
kėjų, organizacijų — Šaulių 
sąjungos, pavasarininkų, atei
tininkų, jaunalietuvių ir kt., 
dvasininkijos, miestų, mieste
lių ir kaimų gyventojų inicia
tyva. 39 paminkliniai statiniai 
buvo pastatyti Lietuvos Sau
lių. Beveik visi jie patyrė oku
panto naikinančią ranką. 

Norisi pažymėti, su kokia 
neapykanta ir brutualumu 
buvo visa tai naikinama: 

Užuožeriai — Nepriklauso
mybės paminklas. Vietos val
džios nurodymu paminklas 
1962 m. traktoriumi nugriau
tas; griovėjai buvo girti. 

Vepriai — statiniai buvo nu
griauti 1962 m., per 2 naktis. 
Griauti koplyčias traktorinin
ką valdžia privertė šantažu: 
traktoriaus kabinoje paslėpė 
grūdų maišą. Jį suradę, liepė 
pasirinkti: traktorininkas nu
griaus koplyčias ir vartus ar 
bus apkaltintas visuomeninio 
turto grobstymu ir nuteistas. 

Akmenė — 1948 m. pamin
klas buvo susprogdintas, nuo
laužos užkastos. 

Dainiai — 1948 m. kryžius 
vietos stribų buvo apšaudytas 
ir netrukus nugriautas. 

Šešuoliai — 1952 m. vietos 
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Vytauto Didžiojo paminklas Luokėje. Miestelio gyventojų lėšomis pastatytas 1930 m. vasarą; 1957 m. „Naujo 
gyvenimo" kolūkio pirmininkas įsakė paminklą sudaužyti kūnais. Įsakymo vykdytojai paminklo nedaužė, bet 
įvertė į Salia iškastą duobe. 1990 m. vietos gyventojų ir Luokės ūkio lėšomis atstatyta granitinė paminklo kopi
ja. 

valdžios nurodymu buvo tri
mis traktoriais nugriautas ir 
užkastas. 

Sauginiai — 1955 m. vasarą 
„Raudonosios žvaigždės" kolū
kio vadovų nurodymu pamin
klas susprogdintas. 

Laukuva — apie 1946 m. 
vietos valdžios nurodymu pa
minklas buvo sudaužytas kū
jais. Už tai vietos valdžia grio
vėjams sumokėjo. 

Pavandenė — 1952 m. Tel
šių rajono valdžios įsakymu 
obeliskas buvo traktoriumi 
nugriautas ir užkastas. 

Betygala — 1950 m. kryžius 
valdžios nurodymu buvo nu
pjautas, nutemptas į Dubysą 
ir bandytas nuskandinti, ta

čiau neskendo. Tada jis buvo 
atgabentas į šventorių ir sude
gintas. 

Ir tokių barbarizmo pa
vyzdžiu — daugybė. 

Šiandien pasigirsta balsai, 
kam tai reikalinga, kam reika
linga mėtyti pinigus kažko
kiam negyvam akmeniui, me
džiui ir metalui. Tokias repli
kas gali mesti tik tie, kuriems 
nerūpi mūsų valstybės istori
ja, kultūra ir ateitis. Jeigu 
mes neatkursime savo istori
jos, mes neturėsime ką palikti 
savo ateities kartai. Pamink
lai — tai savotiškas istorijos 
vadovėlis. 

Dažnokai su sūnumis lan
kausi Kauno Vytauto Didžiojo 
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Žuvusių už Lietuvos Laisvę (Nežinomojo Kareivio) paminklas. Atidengtas 
1921 m. spalio 16; nugriautas 1949 m. pabaigoje Kauno komunistinės 
valdžios sprendimu: atstatytas ir atidengtas 1990 m vasario 16 d. Atsta
tant paminklą, talkininkavo Lietuvos šauliai — rinko akmenis Nepri
klausomybės kovų laukuose Klaipėdos ir Telšių apskrityje, kasė pamatus 
paminklui, naktimis budėjo prie statybos vietos. 

Nuotr. Rimgaudo Januieviiiaua 

Laisvės paminklas Alytuje. Atidengtas 1928 m. vasario 16 d., pastatytas 
gyventojų lėšomis (buvo surinkta 10,000 litų); 1951 Alytaus bolševikinės 
valdžios sprendimu paminklas nugriautas — griauta traktoriumi 
„Stalinec* nakties metu. Paminklas atstatytas ir atidengtas 1991 m. 
lapkričio 23 d. 

karo muziejaus sodelyje, prie 
Vytauto Didžiojo paminklo. 
Sūnūs, kuriems 12 ir 7 metai, 
dažnai paklausia apie Vytautą 
Didįjį, Maironį, V. Kudirką, 
karininką A. Juozapavičių, 
Šaulių sąjungos įkūrėją VI. 
Pūtvį-Putvinskį ir kitus gar
bius žmones. Tuomet, sutelkęs 
visas žinias, išaiškinu vai
kams apie vieną, kitą mūsų 
valstybės veikėją. Manau, kad 
tokie paaiškinimai kiek įstrigs 
vaikų sąmonėje. Ir manau, 
kad aš ne vienas tėvas, kuris 
savo vaikams praveda tokias 
istorijos pamokėles. 

Ir į klausimą „Ar reikia?" 
galiu atsakyti, kad ne reikia, 
bet būtina ne tik atstatyti vi
sus okupacijos metais sunai
kintus paminklus, obeliskus, 
koplyčias, kryžius, koplytstul
pius, memorialines lentas ir 
kt., tačiau statyti ir naujus — 
Lietuvos partizanams, val
stybės veikėjams, pažymint 
valstybės datas ir 1.1. Visa tai 
mūsų ateities kartoms ir tie 
laikai bei įvykiai neišsitrins iš 
mūsų valstybės istorijos. 

Norisi pažymėti, kad Lietu
vos šauliai įdėjo nemažą indėlį 
atstatant paminklus ir kitus 
pagerbimo statinius — rinko 
akmenis Nepriklausomybės 
kovų laukuose Klaipėdos ir 
Telšių rajonuose atstatant 
Nežinomojo Kareivio pa
minklą, talkininkavo atsta
tant VI. Pūtvio-Putvinskio pa
minklą Tauragėje, Lietuvos 
savanorių paminklą Skrai-
džiuose, Laisvės paminklą 
Kretingoje, Mindaugo karūna
vimo atminimo paminklą ant 
Juozapynės kalno ir daugelyje 
kitų miestų ir vietovių. Šau
liai aktyviai talkininkauja ir 
statant šiuolaikinius pamink
lus Lietuvos partizanams ir 
garbiems mūsų valstybės 
žmonėms. Tikiuosi, kad ilgai
niui mūsuose vis mažiau ir 
mažiau girdėsis tokių klau
simų: „Ar reikia?" 

Danutė Bindokienė 

Ar tai vien 
a tsitiktin urnas? 

Š.m. balandžio 14 d. laidojo 
,,St. Petersburg Times" iš
spausdino straipsnį, pavadin
tą „Lithuanians charged with 
dealing Russian missiles'" 
(Lietuviai apkaltinti rusiškų 
raketų prekyba). Jame ra
šoma, kad du „lietuviai, Alex-
ander Porgrebeshki ir Alexan-
der Darichev", kaltinami tar
pininkavę sandėryje parduoti 
40 Rusijos raketų mafijai. 
Sąmoningai kabutėse patei
kiame straipsnyje pavartotą 
rašybą, nors iš Lietuvos AP-
BNS tos pačios dienos 
pranešimuose kaltininkai va
dinami „sulietuvintomis" pa
vardėmis — Aleksandras Po-
grebžskis ir Aleksandras Da-
ričevas. Antra vertus, ang
liškieji tikriniai daiktavar
džiai, ypač vietovardžiai taip 
pat „sulietuvinti": Miami 
Beach vadinamas Majami 
Bičas, advokatas Hugo Rodri-
guez pavirtęs Hiugas Rodrige-
sas ir pan. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad straipsnyje minimi „mū
sų tautiečiai" ir jų nuotykiai 
su JAV saugumo pareigūnais, 
su kuriais (užuot mafijos) jie 
iš tikrųjų derėjosi dėl „žemės-
oro" raketų parūpinimo ir 
tikėjosi iš to verslo uždirbti 
1,3 mln. dolerių, yra naujie
na, bet tai jau sena istorija, 
įvykusi prieš porą metu. Tuo
met pirmą kartą ir išgirdome 
apie du „lietuvius", gudriai 
beplaukiančius į tarptautinio 
verslo vandenis. Jau anuomet 
daugelis mūsų karštai reaga
vo į tų vyrukų tautybės klau
simą, nors galbūt tuo stebėtis 
per daug nevertėtų: nėra abe
jonės, kad jie turi Lietuvos pi
lietybę, nepaisant pavardžių 
svetimumo. Argi tai vieninte
liai mūsų tėvynės gyventojai 
su rusiškomis, lenkiškomis, 
ar kitokia kilme atliepian
čiomis, pavardėmis? 

Kaip anuomet, kai ši istorija 
iškilo į viešumą pirmą kartą, 
taip ir dabar, labai jau akį 
rėžia minėtame laikraščio 
straipsnyje daug kartų neigia
ma prasme linksniuojamas 
žodis „lietuviai". Nelabai ma
loniai nuteikia ir Lietuvos 
pavadinimas buvusia Sovietų 
Sąjungos valstybe (šiuo atveju 
pavartojant žodį „statė"), nors 
paminima, kad Lietuvos vy
riausybė, įvykį komentuoda
ma, pasisakė įtarianti Rusijos 
kėslus, norint sukliudyti Lie
tuvos galimybes įsijungti į 
NATO, sudarant įvaizdį, tary
tum tai valstybė, užsiimanti 
nelegalia ginklų prekyba... 

Verta pc žymėti, kad tos 
pačios (04.14 d.) dienos 
„Chicago Tribūne" rašo apie 
1995 m. didelį kiekį Rusijos 

ginklų gamyklos, kuriai buvo 
pavesta išmontuoti turimas 
raketas, svarbių dalių, slapčia 
parduotų ir kontrabandos ke
liais išvežtų į Iraką. Jungti
nių Tautų inspektoriai atsi
tiktinai apie jas sužinojo, kai. 
po slapuko paskundimo, 10 tų 
dalių buvo išžvejota iš Tigris 
upės netoli Bagdado. Rusijos 
vyriausybė buvo pažadėjusi 
reikalą ištirti, bet iki šiol nie
kas nebuvo baustas. Vadinasi. 
Rusijos „biznis" vyko kone tuo 
pačiu metu, kaip ir tų dviejų 
„lietuvių", žadėjusių pristaty
ti ne tik rusiškų raketų, bet 
galbūt ateityje net bulgarų ga
mybos branduolinių ginklų... 

Šis reikalas vel paminėtas, 
kadangi atėjo tų dviejų nusi
kaltėlių bylos tęsimo metas, 
tačiau, kaip jau ne kartą pasi
taikė kai kurioje amerikie-
tiškoje spaudoje, nepraleista 
parankios progos nudažyti 
Lietuvą bei lietuvius neigia
momis spalvomis. Tai beveik 
be išimties atsitinka kaskart, 
kai Lietuva 'taip pat Ameri
kos lietuviai) deda daugiau 
pastangų, kad palankiau 
žvelgiama į jos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių siekius pa
tekti į Europos Sąjungą bei 
NATO, arba net ir tada. kai 
dėl vienos ar kitos priežasties 
Lietuvos vardas šiame krašte 
nuskamba pozityvia gaida. 
Taip pastaruoju laiku atsiti
ko, išrinkus Lietuvos Respub
likos prezidentu Amerikos lie
tuvį Valdą Adamkų. Los An
geles, Čikagos, Floridos, New 
Yorko ar kitų vietovių laik
raščiai, paskelbdami rinkimų 
rezultatus ir vėliau rašydami 
šia tema, dažnai tos pačios 
laidos kitose skiltyse spaus
dindavo laiškus ar pasisaky
mus, primenančius, kad lietu
viai yra „karo nusikaltėliai, 
nacių simpatikai, žydšau
džiai". Šio įvaizdžio, atrodo, iš 
kai kurių Amerikos visuo
menės sluoksnių niekas ir 
niekuomet negalės ištrinti, 
nors ir kiek logiškų argu
mentų priešpastatytų. Tad ir 
prieš porą savaičių labai tei
giamas apie Adamkų straip
snis sekmadieniniame „Chi
cago Tribūne" priede jau susi
laukė įprastosios reakcijos <žr. 
balandžio 14 d. to paties dien
raščio laiškų skyriuje). 

J tas visas užuominas ga
lime reaguoti, galime nerea
guoti — nepakeisime, ko 
neįmanoma pakeisti. Galbūt 
dažniau verta prisiminti lie
tuvišką pasakėčią apie kelei
vius ir šunis — joje sukaupta 
nemažai sveikos liaudiškos 
išminties, kuria kartais ir 
mums verta pasinaudoti. 

ATGIMIMAS 
VIDA VAIŠNYTĖ-KLEMAS 

4 ' (Tęsinys) 

Vakarui bėgant, paaiškėjo, kad šių moterų vyrai 
prieš keletą metų lankėsi Amerikoj prekybos reikalais. 
Amerikoj žmonės jiems parodė daug nuoširdumo, ypač 
vienas čikagietis. Jos aiškino, kad šis žmogus buvo gi
męs Lietuvoj, kažkokiame mažame krašte prie Rusi
jos, bet jau 25 metus Amerikoj gyvenąs. Girdamos 
nepažįstamą lietuvį, prasitarė manę, kad tik Turkijoj 
yra tokių nuoširdžių žmonių. O šis čikagietis tvirtinęs, 
kad lietuviai yra iš prigimties svetingi ir nuoširdūs. 
Tada jis jiems išdėstė lietuvių kilnią praeitį. Tas 
žmogus iš tikrųjų buvo retai kilnus, šeimininkai Ritai 
toliau aiškino. Nors apsuptas lengvo ir linksmo gyve
nimo, jam nepasiduoda, nes žino, kad jo uždavinys di
desnis, negu gerti, uliavoti ir pinigus skaičiuoti. Tos 
kilnios praeities išlaikymas ir perdavimas jam rūpėjo. 
Tas uždavinys nelengvas, bet pateisina jo egzistenriją. 
Todėl jis taip karštai į tą misiją tiki. Be jo, žmogus 
būtų pasidavęs išoriniam materializmui ir jautęsis, 
lyg visai beprasmiai praleidęs savo gyvenimą. 

Ritai pasidarė nejauku. Sąžinė pradėjo ją baisiai 
slėgti. Kodėl ji pati slepia savo lietuvišką kilmę? Gal ji 
prarado savo vertės supratimą ir, pasiekus vedybų 
tikslą, ras gyvenimą tuščią, beprasmį0 Pastebėjusios 
Ritos susimąsčiusią miną. moteriškes užtikrino, kad 

mieste yra tik vienas pagrindinis viešbutis, kuris tu
ristams patarnauja, Ten Rita greičiausiai rastų savo 
grupę. Rita už tą informaciją buvo labai dėkinga ir 
pasinaudojo šia proga iš keblios padėties išsprukti. Be 
to, jau ir skrandis pradėjo protestuoti prieš tokį kiekį 
neįprastų valgių. 

Grįžus prie savo susirūpinusios grupės, Rita pa
pasakojo visiems apie savo nuotykius turkų šeimoj. 
Draugai atidžiai klausėsi, pavydėdami Ritai ir norė
dami, kad jie patys būtų paklydę ir pakliuvę į vietinės 
šeimos namus. Nors ir labai gabus ir patyręs vadovas, 
bet joks vedžiojimas po gatves, muziejus ir bažnyčias 
nepavaduos tiesioginio kontakto su žmonėm. Vadovas 
jau buvo pranešęs policijai apie Ritos dingimą. Todėl, 
ją pamatęs, visas prašvito ir, spausdamas ranką, svei
kino grįžimu prie grupės, lyg būtų kokį stebuklą pada
riusi. 

Likusį laiką Turkrjoj Ritą kankino naujai atsisk
leidžiančios mintys. Ji jautėsi, lyg botų užsidegus nau
ja liepsnelė, apšviesdama ir ryškinanti tiesų ateities 
gyvenimo kelią, kuris praeityje atrodė toks vingiuotas 
ir abejonių tamsos apgaubtas. Rita net mėgino logiš
kai savo draugyste su Jimmiu analizuoti. Ar tai meilė 
ją prie Jimmio rišo, ar tik jo pozicija ir pinigai ją im
ponuoja? Atsimindama kitas jo savybes ir bruožus, nu
tarė, kad visgi be šio žmogaus jai gyvenimas būtų la
bai tuščias. Bet jautė, kad lietuvybės klausimas turės 
būti galutinai išspręstas' 

Grįžtant per Jugoslaviją, kaip ir visur, buvo griež

ta pasų kontrolė. Pasienio sargybinis pirma pasi
kalbėjo su ekskursijos vadovu, o tada ėjo per autobusą 
ir tikrino kiekvieno pasą. Priėjęs prie Ritos, manda
giai paklausė: 

— Jūs esate irgi amerikietė? 
— Amerikietė? Ah ...! Ne, aš lietuvė, — Rita aiškiu 

balsu atsakė. 
Visi keleiviai nustebę atsisuko į ją. Sargybinis su

mišo ir tarė: 
— Aš nesuprantu. Ekskursijos vadovas kaip tik 

man sakė, kad autobuse yra tik vokiečiai ir ameri
kiečiai. 

Rita kiek tyliau, bet dar vis tvirtu balsu tarė: 
— Aš Amerikoj gimus. Turiu Amerikos pilietybę, 

bet kilme esu lietuvė! 
Autobuse jautėsi nemaža įtampa. Niekas nekal

bėjo. Pasienio tarnautojas, gerai nesuprasdamas ar 
nepasitikėdamas Ritos žodžiais, įsmeigė akis dar gi
liau į jos pasą. Pagaliau grąžino pasą. Visi atsiduso. 
Vienas studentas autobuso galėjos paklausė: 

— Juk pati sakei, kad New Yorke gimei! 
— Nevv Yorke gimiau, bet tėvai užaugino pagal lie

tuviškus papročius ir dėl to esu lietuvė. Šis ugdymas 
duoda man mano individumą. Jis nustato mano skonį 
ir pažiūras. Jei ne šis ugdymas, būčiau dvasiškai 
skurdesnė. Pirmiau neįvertinau šio turto, bet šios ke
lionės metu pamačiau, ką austrui Austrija reiškia, ju
goslavui Jugoslavija, graikui Graikija ir turkui Turki
ja. Aš tik dabar suprantu, kad, atėmus iš šių žmonių 

jų tautinius bruožus, liktų žmones be asmenybės ir 
bastytųsi per gyvenimą kaip žmonės be vietos, be 
tėvynės. Pagaliau suprantu, kodėl verta ir reikalinga 
aukotis, kad išlaikytume lietuvybę jaunimo tarpe. 

Po šių žodžių Rita atsiduso ir nusišypsojo. Ji jau
tėsi naujai atgimus. Išlįsdama iš po saugios Amerikos 
piliečio uždangos ir su nemaža rizika prisipažindama 
jugoslavui sargybiniu, kad ji lietuvė, Rita išlaikė sun
kiausią bandymą, kokį ji tik sau galėjo pastatyti. 

Save atradus, Ritai nebebuvo jokios abejonės, kad 
Jimmy turės ją priimti, kaip lietuvaitę, ne tik žavėtis 
jos asmeniškomis ypatybėmis, bet taip pat gerbti ir 
dalintis jos kilnia kilme. Vestuvės turės būti bendrai 
abiejų šeimų rengiamos ir joks jos giminė neslepia
mas. Jeigu Jimmy tikrai ją myli. tai ir Lietuvą mylės. 
nes visgi Rita yra to krašto produktas. 
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PRIEŠ 60 METŲ ĮKURTA 
LIETUVIŲ STUDENTŲ 
KORPORACIJA „JURA" 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais 1936 metais Švietimo 
ministras Juozas Tonkūnas 
yra sakęs: „Reikia dar daug 
darbo, kad Lietuva visiškai 
jaustųsi kaip gerai visus savo 
organus valdantis organiz
mas. Lietuva dar ne visiškai 
valdo savo narius. Jūra yra di
delė brangenybė, mūsų ekono
minio gyvenimo plaučiai, di
dieji ir brangieji vartai į pa
saulį. Reikia ją geriau pažinti, 
kad iš jos galėtume turėti visą 
jos naudą, kurią galima iš jū
ros turėti. Žiūrint į jūrą, rei
kia pasižymėti, kad tie klausi
mai, kuriuos mumyse sužadi
na jūra, bus amžiais svarbūs. 
Gerbiamieji, turime stengtis 
pažinti mūsų gražaus pajūrio 
reikalus, ir, reikalui atsira
dus, savo pajūrį, pajūrio žmo
nes ir jūrą ginti, kaip savo gy
vybę". 

Nepriklausomos Lietuvos 
jaunime brendo mintis visai 
tautai aiškinti jūros svarbą 
mūsų kraštui. Iš kitų studen
tų korporacijų pasitraukę, 
veiklieji jaunuoliai, įkūrė Lie
tuvių studentų korporaciją 
„Jūra" 1938 m. balandžio 9 d. 
Jų prašymą patenkino Vytau
to Didžiojo universiteto sena
tas 1938 m. balandžio 28 d. 
Iškilmingos sueigos metu vie
nas pagrindinių steigėjų Jur
gis Noreika kalbėjo: „Korpora-
cija 'Jūra' savo tikslu pasista
tė Lietuvos įsistiprinimą jūro
je. Tuo įsistiprinimu Korpora
cija supranta tiek ekonominį, 
tiek karinį įsistiprinimą. 

Vtei"mės gerai žinome mūsų 
tautos istoriją, kurios tragiš
kas vystymasis, mūsų giliu 
įsitikinimu, parėjo nuo jūros 
reikšmės neįvertinimo. Ma
nau, kad dabar laikas stiprin
tis jūroje, yra aiškus. Ar reika
linga tam tikslui steigti atski
rą korporaciją ir dar ne pajū
rio universitete? Daugelis 
mums sako: 'Juk iš jūsų retas 
tebus tikras jūrininkas. Tad 
kam jums lįsti ne į savo sritį? 
Palikite jūrą jūrininkams'. 

J tai atsakysiu taip: tiesa, iš 
mūsų tik vienas kitas taps tik
ru jūrininku, bet mes nesie
kiame tapti tikrais jūrinin
kais. Mes esame įsitikinę, kad 
Lietuva tik tada tikrai įsistip
rins jūroje, tik tada taps tikra 
valstybė, tik tada taps šeimi
ninkė Baltijoj, kai visa lietu
vių tauta pažins jūrą, supras 
jos reikšmę, ją pamėgs, žodžiu 
taps jūriška tauta. Lietuvių 
tautos sujūrinimui ir skiriame 
savo jėgas. Ir to siekdami mes 
kaip tik lendame į savo sritį, 
nekonkuruojame jūrininkams, 
o tik jiems talkiname, nes jūrų 
propagandos darbas kaip tik 
tinka ne profesionalams jūri
ninkams. Taip pat manome, 
kad mūsų įsikūrimas dabarti
niame krašto centre — Kaune, 
o ne pajūryje, kaip tik naudin
gas, nes jūros propaganda 
kaip tik labiau reikalinga ten, 
kur jūra mažiau pažįstama, 
negu Klaipėdoj, kur ir iš jos 
plaukiančius turtus visi kas-
dien mato. Mes rūpinsimės, 
kad ir Klaipėdos Prekybos ins
titute būtų įkurta 'Jūros' kor
poracija". 

Lietuvių studentų korporaci
ja ..Jura" pagrindiniu tikslu 
pasistačiusi lietuvių tautą ge-
riau supažindinti su jūra, van
dens sportu Tuo metu neprik-
lausomoje Lietuvoje fiki 1940 
m birželio IT d . kada Lietu
vos Respublika okupavo So
vietu Sąjunga . vadovaujantie
ji mūsų tautos asmenys žino
jo, kad lietuvių tautai būtina 
drąsiau, tvirčiau išeit ) Balti
jos jura Prisiminkime dalely

tę tuolaikinių minčių: 
Vytauto Didžiojo universite

to rektorius prof. Mykolas 
Roemeris: 

„Jūra — Lietuvos laisvės, jos 
pajėgumo ir drauge jos poli
tinės orientacijos pamatas. 
Tad visiškai suprantama ir 
sveika yra tatai, kad Europos 
šiaurės rytų regionalinė orga
nizacija, kurios centras yra 
Baltijos jūra, prasidėjo kaip 
tik nuo šių trijų valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
sąjungos, įsikūrusios 1934 m., 
nes jose yra paslėptas gry
niausioje formoje šio regionali
nio solidarumo daigas. Balti
jos jūra yra centras ir gyvybės 
mazgas, mūsų politinės orien
tacijos ir organizacinis kūry
bos pamatas. 

Baltijos regionaliniai impe
ratyvai turi vadovauti mūsų 
valstybės politikai tarptauti
nėje bendruomenėje. Į šį kelią 
Lietuva jau įėjo. Tačiau, kad ji 
šio kelio imperatyvus geriau 
įsisąmonintų — ji turi dau
giau ir veikliau bendrauti su 
jūra, turi ją pažinti, pamylėti 
ne tiktai platoniškai, bet veik
liai ir realiai, steigti ir plėsti 
savo jūrininkystę ir laivinin
kystę, išeiti iš sausumo ribų į 
atvirą jūrą ir į jos atidengia
mą pasaulį". 

Žemės ūkio akademijos rek
torius prof. Vincas Vilkaitis: 

„Sakoma, kad esą tautų, ku
rių jūra nenorinti, bet lietuvis 
įsikūrė Baltijos pajūryje, pa
čios jūros pakviestas. Savo jū
rai amžiais sudėtos aukos ne
galėjo nueiti niekais: ne atlei
do, bet pririšo, įpareigojo. Pra
ėjo metai ir amžiai, žmonės ir 
kartos, tik jūra, kaip ir ta są
monės gaivioji gelmė, nepa
miršo nei aukų, nei pasižadė
jimo. Šiandien ji vėl mums 
moja ir šaukia visų mūsų ko
vojusių ir mirusių genčių var
du. Kaip anais senesniais lai
kais, kada neretas lietuvis 
studentas savo meile, drąsa ir 
išmintimi išsaugojo ir ugdė 
lietuvišką mintį, taip dabar 
kiekvienas lietuvis studentas 
tebūna pajūrio gynėjas ir stip
rintojas". (1941 m. birželio 
mėn. jis su žmona Vilkaitiene-
Orvydaite, sūnumi ir dukrele 
iš Žemės ūkio akademijos So
vietų Sąjungos ištremtas į Si
birą, stengėsi duonos gabaliu
kais išgelbėti savo vaikų gy
vybę. Jis mirė badu. 

O 1990 metais atstatytos ne
priklausomos Lietuvos vyriau
sybė nesistengia Dadėti varg
šams, įvairiopai naikina lai
vyną, kenkia jūrinės idėjos ug
dymui lietuvių tautoje. Anų 
laikų Lietuvoje kitaip galvota. 

Prekybos instituto rektorius 
inž. Ernestas Galvanauskas: 

„Natūraliniai — geografinė 
Lietuvos nepriklausomybės, 
tad ir lietuvių tautos gyvybės 
prielaida — išėjimas į jūrą, 
laisvas susisiekimas su pasau
liu. Šitai turi įsisąmoninti 
kiekvienas lietuvis. 

Tam gyvybiniam susisieki
mui palaikyti ir plėsti neuž
tenka vien gerų norų. Reikia 
dar tinkamo intelektualinio ir 
materialinio pasiruošimo. 
Akademinė jaunuomenė, o 
ypač ta jos dalis, kuriai teks 
ateity vadovauti mūsų ekono
miniam ir politiniam gyveni
mui, turės pasiimti šiuo at
žvilgiu didelę atsakomybės 
naštą. Todėl ji jau dabar turi 
jūrą visa širdimi pamilti, prie 
jos visa siela veržtis ir kartu 
tinkamai pasirengti savo sun
kiam, bet garbingam darbui". 

Tokios mintys tinka Lietu
vių studentų korporacijai .Jū
ra" Dabartinėje Lietuvoje rei-
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BAŽNYČIOS MENO IŠSAUGOJIMO 
PROBLEMOS 

Sausio 8 d. Kauno Tarpdie- kumentu vyskupai įpareigo-
cezinėje kunigų seminarijoje 
Lietuvos restauratorių sąjun
ga, Kauno Tarpdiecezinė ku
nigų seminarija ir Kauno arki
vyskupijos bažnytinio meno 
komisija surengė seminarą — 
diskusiją: „Bažnytinio meno 
išsaugojimo problemos". Pas
veikinęs ir pristatęs šio rengi
nio dalyvius iš visos Lietuvos, 
Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektorius vysk. R. 
Norvilą akcentavo būtinybę 
rūpintis bažnytiniu menu, su
darančiu žymią mūsų krašto 
paveldo dalį ir atspindinčiu ti
kėjimą bei dvasinį gyvenimą. 
Jis išreiškė viltį, kad šio susi
tikimo metu išsakytos mintys 
paskatins Bažnyčią bei valsty
bines institucijas toliau ben
dradarbiauti restauruojant ir 
išsaugojant bažnytinį meną. 

Lietuvos restauratorių są
jungos pirmininkė E. V. Telks
nienė padėkojo už galimybę 
surengti antrąją seminaro 
dalį, kurioje numatoma supa
žindinti su Vatikano doku
mentais, skirtais bažnytinio 
meno bei istorijos paveldo ap
saugai, ir aptarti bažnytinio 
meno išsaugojimo problemas. 
Pasak jos, pirmojoje seminaro 
dalyje 1997 m. gruodžio 12 d. 
Vilniuje buvo aptarti bažny
tinio meno inventorinimo, ty
rimo, priežiūros, konservavi
mo klausimai, siūlyta kunigų 
seminarijose dėstyti pamin
klosaugos kursą. „Bendram 
darbui visus telkia artėjantis 
2000 metų jubiliejus, kuris 
kartu atspindi ir krikščioniško 
meno istoriją", — sakė Lie
tuvos restauratorių sąjungos 
pirmininkė. 

Kun. doc. dr. A. Kajackas 
supažindino su Vatikano do
kumentais dėl meno bei istori
jos paveldo apsaugos. Trum
pai apžvelgęs meno santykį su 
religija nuo krikščionybės 
pradžios, jis pabrėžė, kad Va
tikano II susirinkimo 1963 m. 
paskelbtoje liturginėje konsti
tucijoje „Sacrosanctum Consi-
lium" pirmąkart Bažnyčios do
kumente visas skyrius skirtas 
bažnytiniam menui. Šiuo do-

kia jos veiklą pagyvinti. Ma-
nytina, ne veltui korporacija 
turi garbės narius, globėjus — 
ryšininkus tarp universiteto ir 
„Jūros" korporacijos, vadus, 
valdybos narius, korporantus, 
korporantes, yra norinčių į 
korporaciją įstoti, kitokių kil
nių lietuvių. Mes turime lietu
viškos spaudos, radijo, televi
zijos, Lietuvoje veikiančių uni
versitetų, profesorių, studen
tų, studenčių ir mūsų tautai 
gero linkinčių pritarimą. Ben
dromis jėgomis minėkime Lie

jami išklausyti diecezinės baž
nytinio meno komisijos ir spe
cialistų nuomonės. Esant gali
mybei ir reikalui jiems taip 
pat rekomenduojama rūpintis 
meno mokyklų, akademijų sei
mu. Ypač atkreiptinas dėme
sys į deramą bažnyčių sta
tybą, altorių, tabernakulio, 
krikštyklos įrengimą. Litur
ginė konstitucija ragina filoso
fiją ir teologiją studijuojančius 
klierikus susipažinti su baž
nytinio meno istorija bei jos 
raida ir kiekvienoje vyskupi
joje įsteigti bažnytinės muzi
kos bei bažnytinio meno komi
sijas. Prelegentas apgailesta
vo, jog įgyvendinant liturginę 
reformą ne visur buvo at
sižvelgta į šios konstitucijos 
nuorodas. Dėl to sunaikinta 
nemažai bažnyčių interjero 
meninių vertybių, be to, pa
gausėjo vagysčių, nelegalios 
prekybos bažnytinio meno ver
tybėmis atvejų. 1971 m. Dva
sininkijos reikalų kongregaci
ja išleido instrukciją dėl Baž
nyčios istorinio ir meninio pa
veldo apsaugos, kurioje pabrė
žiamas bažnytinio meno iš
skirtinumas bei būtinybė iš
saugoti bažnytinį meną. Doku
mente vyskupų konferencijos 
raginamos išleisti rekomenda
cijas, primenančias bažnytinio 
meno kūrinių išsaugojimo 
svarbą. Prelegentas minėjo ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
1982 m. paskelbtą dokumentą 
„Pastor bonus", kuriame irgi ak
centuojama būtinybė rūpintis 
visuotinės Bažnyčios meno ir 
istorijos paveldu, ypatinga 
reikšmė teikiama Popiežiš
kosios meno komisijos meno 
bei istorijos paveldui išsaugoti 
įsteigimui. Ši komisija prie 
Dvasininkijos kongregacijos 
pradėjo veikti 1988 m. birželio 
28 d. 

Kun. dr. A. Kajackas pa
žymėjo, jog Lietuvos kultūrą 
saugantys žmonės tik apie 
1970 m. ėmė atkreipti dėmesį 
į uždarytose bei veikiančiose 
bažnyčiose esantį meno pa
veldą. Į 1973 m. išleistą 
„Lietuvos TSR kultūros pa
minklų sąrašą" įtrauktos baž-

. nyčiose esančios meno ver
tybės. Planingai įgyvendinti 
Vatikano II susirinkimo nu
tarimus Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia pradėjo tik Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, 
ypač po šventojo Tėvo apsilan
kymo Lietuvoje. Kun. dr. A. 
Kajackas apsidžiaugė geru 
Bažnyčios ir Kultūros ministe
rijos, Lietuvos restauratorių 
sąjungos atstovų bendradar
biavimu, restauravimo dar
bais Liškiavoje, Kudirkos Nau
miestyje ir kt. Susirūpinimą 
turėtų kelti dar nepradėta 
bažnyčių pastatu ir jose esan
čių meno vertybių inventoriza-

įkainavimas 
bei liturgijoje jau nenaudo-

tuvių studentų korporacijos 60 
metų sukaktį nuo įsteigimo cija. aprašymas 
dienos Vytauto Didžiojo uni
versitete 1938 m. balandžio 28 jamų meno vertybių apsauga 
d konservavimas ,r restauravi

mas. Sunkiai sekasi steigti 
Religinio meno muziejų. Pa
sak doc. dr. kun. A. Kajacko, 
džiugina tai, kad nuo 1985 m. 
Kauno Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje dėstoma bažny
tinio meno istorija padeda jau
najai kunigų kartai geriau su
prasti bažnytinio meno ver
tybes, pajausti atsakomybę už 
jų išsaugojimą ir būklę. 

Dr. Z. Šinkūnaitė apžvelgė 
Kauno arkivyskupijos Baž
nytinio meno komisijos veiklą. 
Pasak jos, norint iš esmės pa
keisti bažnytinio meno pavel
do reikalų būklę, reikia, vado
vaujantis bažnytinės teisės 
kodeksu bei Apaštalų Sosto 
dokumentais, sukurti gerai 
veikiančią globos sistemą, nes 
Bažnyčia per šimtmečius su
kaupė tikrą meno lobyną. 
Prelegentė sakė, jog Kauno ar
kivyskupijos Bažnytinio meno 
komisijos įsteigimas yra svar
bi organizacinė priemonė, kuri 
laikui bėgant turėtų pakeisti 
tiek bažnytinio meno paveldo 
būklę, tiek ir požiūrį į patį pa
veldą. Nors komisija dar tik 
pradėjo savo veiklą, jau esama 
pirmų rezultatų: svarstyta 
Lietuvos Kankinių bažnyčios 
statyba Domeikavoje, aptartos 
paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios atstatymo darbų tąsos 
problemos, įvairiems Kauno 
arkivyskupijos parapijų klebo
nams patarta, kaip pagal at
naujintą liturgiją tvarkyti 
bažnyčių šventorius. Be to, 
komisija parengė Kauno ar
kikatedros bazilikos presbite
rijos sutvarkymo projektą, 
rūpinasi Kauno arkivyskupi
jos Bažnytinio meno muzie
jaus atkūrimu. Pasak prele
gentės, muziejaus atkūrimas 
— vienas tinkamiausių baž
nytinio meno išsaugojimo bū
dų. Čia galėtų įsikurti Baž
nytinio meno vertybių konser
vavimo ir restauravimo cen
tras. 

Seminaro metu KVAD res
tauravimo tarybos pirmininkė 
D. Krūminienė pasidalijo min
timis apie Kultūros vertybių 
apsaugos departamento res
tauravimo tarybos veiklą, baž
nytinio meno išsaugojimo pro
blemas apžvelgė ir kiti semi
naro daiyviai. 

Seminaro dalyviai apsvarstė 
ir priėmė projektą, kuriame 
pabrėžiama, jog Vatikano 
išleisti dokumentai dėl baž
nytinio meno apsaugos turėtų 
būti žinomi visiems Lietuvoje, 
Vyskupijų ordinarai raginami 
pasirūpinti, kad jų būtų laiko
masi, o vyskupijų kurijos — 
pradėti bažnyčių ir jose esan
čių meno vertybių apskaitą. 
Projekte taip pat pabrėžiama 
Bažnytinio meno muziejaus 
kūrimo svarba, rekomenduoja
ma vyskupijose steigti lesu 
fondus, skirtus bažnytinio 
meno vertybėms konservuoti 
bei restauruoti. 
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasrtngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $ 1 3 0 mėnesiui . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOOUa NAMŲ, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weet95th Street 

Tol. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tel. 7 7 3 - 7 3 5 - 9 3 1 1 . 

Lithuanian wtdow in Las Vi 
would likę to share home with šame. 
Provide Room and board and sal-
ary for light housekeeping. Please 
Contact Kris Goguen, 5 Houde Av-
enue, Ashbumham. MA, 01430. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)5*5959 
(708)425-7160 

RIMAS L STANKUS 
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
' Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMECttC REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Ave 
C ^ n f U O ^ 7922 S.Putaski Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

VVEEKEND JOB 
Englsh-speaking woman nccdcd to help 

woman in wheelchair with personai care & 
light home-making Noexperience needed. 
Work hours: Fri. 5 pm. to Sat. 11 am.. Sat 5 
pm to Sun. 11 am. Time off during the day. 
Mus» be carine, orgamzed person with job 
references. CJ1 Jerri (773) 535-73*3. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Dvi moterys, lietuvės, 
ieško Marquette Parko 

apylinkėje kambario arba 
buto (rūsyje) per išeigines. 

Tel. 773-767-3277. 

• automobflių draudmas 
gantuakn kaino* * Mnnos 

• automobflių paskolos 
mdittMi proovKaJ 

0773)205-7702 

Išnuomoju 1 kambarį 
pensininkui 

su visu išlaikymu. 
Puikus susisiekimas. 

Skambinti 773-471-4263. 

Išnuomoju dviejų 
miegamųjų butą. 

Teirautis, Beatričė, 
tai. 708-222-8086. 

L 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Atvelykiui pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, 1L. 

Tel: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite! 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Autorius (v.pav.) 
E.Arbas 
A.Kezys 
K.Trimakas 
APaskus 
L.Kerulis, P.Narutis. 
J.Prunskis 
A.Masionis 
SBarzdukas 
K.Pabedinskas 
Stasys Yla 

Pavarinini— 
Architektas Edmundas Arbas 
Art of Viktoras Petravičius 
Aš kviečiu jus 
Asmuo ir laisvė 
Ateitininkai komunistų ir nacių 
kankiniai 
Ateitininkų dvasia nepalūžo 
Ateitininkų keliu 
Ateitininkų korporacija 'Kęstutis" 
Ateitininkų vadovas 

. Vytautas Landsbergis Atgavę viltį 

Kaina 
$20.00 
$25 00 
$8.00 
$5.00 

$10.00 

$10.00 
$2.00 
$6.00 
$8.00 

$10.00 
Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500. faksu 773-585-8284 

arba paštu. Mūsų adresas: 
"Draugas" administracija. 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

"Draugo" administracija 

Velykoms pasipuošusi parduotuve Laisves alėjoje Kaune Nuotr. Eltos 
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ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIKĄ 

PAJAMŲ 
DEKLARAVIMAS PER 

BRANGUS 

Finansų ministras Algirdas 
Semeta pasiūlė atsisakyti vi
suotinio pajamų ir turto įver
tinimo, kadangi jo admi
nistravimas yra per brangus, 
o visų gyventojų pajamų kon
trolė pasiteisina tik didelėse 
valstybėse. 

Pagal pajamų ir turto de
klaravimą reguliuojantį įsta
tymą, nuo kitų metų visi Lie
tuvos gyventojai turėtų de
klaruoti gaunamas pajamas. 
Šiuo metu apie pajamas ir 
brangų turtą atsiskaito įvairių 
lygiu pareigūnai, teisėsaugos 
darbuotojai bei įmonių vado
vai ir jų šeimų nariai, įmonių 
vadovų pavaduotojai, vyriau
sieji finansininkai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
vyriausybė laikosi nuomonės, 
kad tolesnį pajamų deklara
vimą reikia sieti su gyventojų 
pajamų mokesčių įstatymu, 
kurio projektas Seimui dar 
nepateiktas. 

Vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnų nuomone, visuoti
nio pajamų deklaravimo stab
dymas yra parankus šešėlinei 
ekonomikai. Dalinį deklara
vimą, pasak jų, galima lyginti 
su deklaravimo nebuvimu — 
nelegaliai gautas pajamas ga
lima paskirstyti tarp gimi
naičių arba draugų. 

Finansų viceministre Viole-
• ta Latvienė pripažino, kad da

lies žmonių pajamų deklaravi
mas turi daugiau politinių at
spalvių negu praktinės reikš
mės kovojant su šešėline eko
nomika. Finansų analitike 
Margarita Starkevičiūtė ma
no, kad ketinimai keleriems 
metams atidėti visuotinį paja
mų deklaravimą arba pritai
kyti jo apimtį mažinančius 
kriterijus parodo Mokesčių in
spekcijos silpnumą. Pasak jos, 
visuotinis deklaravimas yra 
svarbiausia sąlyga, leidžiant 
surinkti mokesčius nuo visų 
pajamų. 

„MAŽEIKIŲ NAFTA" 
NAFTOS KRIZĖS AUKA 

Dėl sumažėjusių naftos bei 
jos produktų kainų bei užda
rytų Rusijos ir Lenkijos rinkų 
Mažeikių naftos perdirbimo ga
mykla nebeturi kur dėti paga
mintos produkcijos. 100,000 
tonų bežino talpinančios „Ma
žeikių naftos" talpyklos visiš
kai pripildytos, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Įmonė 50,000 tonų benzino 
jau saugo „Lietuvos kuro" sau
gyklose. Toks saugojimas pro
duktų kainą per mėnesį padi
dins mažiausiai 20 litų už 
toną. Pasak „Mažeikių naftos" 
prekybos direktoriaus Vido 
Pečkaus, gamykla bet kuriuo 
metu gali sustoti, nes turimų 
talpyklų užtenka 2-5 valan
doms darbo. 

Didelė sumaištis „Mažeikių 
naftoje" kilo dėl Rusijos Dū
mos priimto sprendimo įvesti 
25 proc. muitus importuoja
miems naftos produktams. 
Net 20 proc. Mažeikių benzino 
iki vasario vidurio buvo ga
benama į Rusiją. Kuo pakeisti 
prarastą Rusijos rinką, „Ma
žeikių nafta" realių planų ne
turi. Gamykla labai norėtų at
sigauti Lietuvos vartotojų są
skaita. V. Pečkus tikisi, kad 
vyriausybė padidins akcizus 
naftos produktams. 

„Mažeikių naftos" ekonomi
kos ir finansų direktorės pava
duotojas Leonas Garbenis 
mano, kad uždaryta Rusijos 
rinka yra laikinas reiškinys, 
nes ypač Maskvos srityje yra 
didžiulė bešvinio 95 benzino 
paklausa, kurio patys rusai 
negamina. 

V. Pečkus piktinosi, kad 
Mažeikių klientus Lietuvoje ir 
Kaliningrado srityje nuvilioja 
Suomijos naftos koncernas 
„Nešte". Balandžio mėnesį 
„Nešte" ir Norvegijos kompa
nija „Statoil" pradės eksploa
tuoti degalų importo termi
nalą Rygoje. Per jį Latvijoje ir 
aplinkinėse valstybėse nusės 
Vakarų Europoje atpigę naftos 
produktai. 

PRASTĖJA 
EKONOMINĖS 

PADĖTIES VERTINIMAS 

Kas trečias Lietuvos gyven
tojas vasarį ekonominę Lietu
vos padėtį vertino kaip pa
blogėjusią. Sausio mėnesį tokį 
nuosprendį krašto ekonomikai 
skelbė tik kas penktas gyven
tojas, rašo „Verslo žinios". 

Tokius duomenis pateikė 
Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovė „Baltijos tyrimai". 

Per visus praėjusius metus 
Lietuvos ekonominės padėties 
vertinimas pastoviai gerėjo — 
vis daugiau Lietuvos gyven
tojų vertino ją, kaip nepakitu
sią ar šiek tiek pagerėjusią. 
Šių metų sausio mėnesį pirmą 
kartą per kelerius pastaruo
sius metus didesnė Lietuvos 
gyventojų dalis bendrą vidaus 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. balandžio 16 d. 

Žurnalistų išrinktas „metų automobilis — Mersedes A-160" š.m. balandžio 2 d. Vilniaus „Litexpo" parodų cen
tre atidarytoje tarptautinėje specializuotoje automobilių, logistikos ir transportavimo parodoje. Nuotr. Eltos 

vystymosi kryptį įvertino tei
giamai — 3 iš 5 apklaustųjų 
nurodė, jog reikalai Lietuvoje 
krypsta į gerąją pusę. Tačiau 
vasarį, sužinojus, kad teks 
mokėti už vietinius pokalbius 
telefonu, šis vertinimas pasi
keitė — atsirado daugiau pesi
mistų, manančių, kad ekono
minė padėtis prastėja. Ap
klausa vyko sausio ir vasario 
mėnesiais, apklaustųjų sudė
tis atitinka 15-74 m. Lietuvos 
gyventojų sudėtį pagal lytį, 
amžių, išsimokslinimą, tauty
bę, gyvenvietės tipą. 

INDĖLIAI DAR 
NEAPDRAUSTI 

Nors Lietuvos komerciniai 
bankai kiekvieną mėnesį 
moka gyventojų indėlių drau
dimo įmokas, ne visi indėliai 
apdrausti. 

Kaip rašo „Verslo žinios", 
Lietuvos gyventojų indėliai 
bankuose nėra pakankamai 
saugūs, kol bankai jų neap-
draudė. Pagal įstatymą, 
žlugus bankui, gauti draudi
mo pinigus teisę turi tie 
indėlininkai, kurių pinigai 
saugomi apsidraudusiame 
banke. O apsidraudusiu laiko
mas tas bankas, kuris sumoka 
metinę draudimo įmoką. Gy
ventojų indėlių draudimo įmo
ka sudaro 1,5 proc. indėlių 
dydžio. 

Nedideliems bankams, sau
gantiems mažas indėlių su
mas, draudimo įmokos nekelia 
problemų. Draudimo įmokas 
jau yra sumokėję „Ūkio ban
kas", „Medicinos bankas", 
„Šiaulių bankas". Gyventojų 
indėlius buvo apdraudęs ir 
bankrutavęs „Tauro bankas". 
Solidesnes indėlių sumas tu
rintiems bankams iš karto su
mokėti visą metinę draudimo 
sumą yra skausmingiau. To
kias įmokas jie moka kas 
mėnesį. Kol toks bankas nesu
mokėjo 12 mėnesių indėlio 
draudimo įmokų, jo indėli
ninkai gali pretenduoti nebent 
tik į vyriausybės nustatytas 
kompensacijas. 

Didžiausias Lietuvos indėlių 
sergėtojas — Lietuvos Tau
pomasis bankas į indėlių 
draudimo fondą beveik per 

Vilniaus ..Lelijos" siuvimo fabriko kostiumai perkami Vokietijoje, Norvegijoje F'nekyje — vyriškas smokingas 
Visi buvo lApirkti prezidento inauguracijai Nuotr Viktoro Kapočiau* 

metus pervedė 13,5 mln. litų. 
Tai, anot banko administraci
jos, sudarė 55 proc. visų šalies 
bankų sukaupto indėlių drau
dimo fondo. Tačiau tam, kad 
visiškai apdraustų gyventojų 
indėlius, Taupomasis bankas 
turėtų sumokėti apie 23 mln. 
litų. Praėjusių metų pabaigoje 
šiame banke buvo 1.530 mln. 
litų gyventojų indėlių. Tad 
šiemet į indėlių draudimo 
fondą Taupomasis bankas 
turėtų pervesti dar 9,5 mln. 
litų. 

Mažiau indėlių sukaupu
siems bankams reikia mokėti 
mažesnes sumas. Štai „Snore" 
indėlių buvo apie 84 mln. litų 
ir bankas turėtų sumokėti 
1,26 mln. litų. „Vilniaus ban
ke" metų pabaigoje 41 tūkst. 
indėlininkų įvairiomis valiuto
mis laikė per 272 mln. litų. 
Jam gyventojų indėlių draudi
mas kainuos apie 4 mln. litų. 

PIRMASIS PRIVATUS 
GELEŽINKELININKAS 

Uždaroji akcinė bendrovė 
„Unigela" pirmoji Lietuvoje 
gavo leidimą gabenti krovi
nius ir keleivius geležinkeliu 
tarptautiniais maršrutais. Pa
sak bendrovės vadovo Fausto 
Stankevičiaus, pirmasis pri
vatus krovininis traukinys pa
judės po 2-3 mėnesių, iki tol 
reikia pasirašyti apie 15 įvai
riausių sutarčių. 

Faustas Stankevičius „Vers
lo žinioms" sakė, jog „Unigela" 
gabens krovinius maršrutu Bal-
tarusija-Kaliningradas. „Uni
gela" paskelbė raštišką mora
toriumą — įsipareigojo metus 
iš „Lietuvos geležinkelių" ne-
perimti krovinių ir už paslau
gas prašyti ne mažiau nei 
„Lietuvos geležinkeliai". Nau
jus krovinius įsipareigojo susi
rasti savo iniciatyva. Šiuo 
metu vedamos derybos su Bal
tarusijos ir Rusijos ekspedito
rių firmomis. 

„Unigela" jau gavo kelis pa
siūlymus iš Latvijos, Ukrainos 
ir Rusijos išsinuomoti šilum
vežių. Naujų šilumvežių, ku
rių vienas kainuoja pusę mln. 
dolerių, pirkti neapsimoka dėl 
milžiniškų mokesčių. Jvežant 
į Lietuvą vieną šilumvežį 
reikėtų sumokėti apie 100,000 
dolerių pridėtinės vertės mo
kesčio. 

Faustas Stankevičius mano, 
kad dar gali atsirasti 2-3 
panašios firmos. Geležinkelių 
keliai pakankamai apkrauti 
transportu, tad daugiau kaip 
4 firmos nesutilps. „Unigela" 
dar šiais metais tikisi gauti 
apie pusę milijono litų grynojo 
pelno. 

VĖL MAŽAI SUŽVEJOJO 
Jau kelerius metus paeiliui 

Baltijos jūros žvejų laimikiai 
gana skurdūs. Pernai Lietu
vos žvejai galėjo sugauti 2.132 
lašišas, tačiau sugavo tik 879. 
Brethngiu> (šprotų) limitai 
buvo išnaudoti tik 47 proc. 
strimelių — 37 proc. Vieninte
lių menkių buvo sužvejota 
tiek. kiek buvo skirta limitų 
— 4,400 tonų. 

„Lietuvos rytas" rašo, jog 
manoma, kad lietuviai Balti

joje brakonieriauja. Tačiau ko
kia šešėlinio verslo dalis, nie
kas negali pasakyti. Baltijos 
jūroje žvejoja 65 Lietuvoje re
gistruoti traleriai. Juose dirba 
300 žvejų. Jūrines žuvis 
krante perdirba dar apie 2-
3,000 žmonių. 

Kodėl lietuviai gaudo sėk
mingai tik menkes, bendrovės 
„Banginis" vadovas Algirdas 
Aušra sakė, kad strimeles ir 
brėlingius labai sunku gaben
ti, o krante nėra įmonių, ku
rios jas iš karto dideliais kie
kiais supirktų. Žvejams 5-6 
valandas strimeles ir brėtlin-
gius per bangas plukdant į 
Klaipėdą, žuvys susitrina į 
košę ir jas tenka išmesti už 
borto. 

Žuvininkystės departamen
tas yra parengęs šios pramo
nės šakos plėtros metmenis. 
Maždaug 300,000 litų jau skir
ta projektuoti mažųjų žvejy
bos tralerių uostą Smiltelės 
upės žiotyse. Jame turėtų būti 
įrengti sandėliai, šaldytuvai, 
vyktų aukcionai. Dar 10 mln. 
litų reikėtų žvejybos uostui 
įrengti. 

LINAS YRA PELNINGAS 
Linų perdirbėjai, atradę ni

šų sausakimšose Vakarų rin
kose, galėtų prasigyventi ir 
plėtoti savo verslus. Tačiau 
užsienin riedančius jų veži
mus stabdo vietinės žaliavos 
stygius, importo muitai ir 
Žemės ūkio ir miškų ūkio mi
nisterijos pareigūnų kaišio
jami pagaliai, rašo „Verslo 
žinios". 

Bendrovė „Linolitas", viena 
didžiausių Lietuvos linų 
pluošto perdirbėjų ir ekspor
tuotojų, pernai užsienyje par
davė beveik 3,000 tonų linų 
pluošto. Šiemet bendrovė 
numačiusi parduoti beveik 
5,000 tonų produkcijos, kurios 
kokybė tenkina Baltijos, Pran
cūzijos, Anglijos, Vokietijos 
linų pluošto vartotojus. Pasak 
Jano Arnordo Balodo, „Lino-
lito" direktoriaus, „turime vi
sas sąlygas vėl tapti pasaulio 
linų rinkos lyderiais — terei
kia, kad valdininkai šio per
spektyvaus verslo nežlugdy
tų". Jo žodžiais, daugiausia 
žalos daro žaliavos importo 
muitų tarifai, nors vietiniai 
ištekliai perdirbėjų poreikių 
nepatenkina. Jam kelia nuo
stabą, kad vyriausybė, nuolat 
besisielojanti dėl didėjančio 
užsienio prekybos deficito, nu

leidžia geležinę užtvarą akty
viausiai dirbantiems ir poten
cialiems eksportuotojams. 

Kad lietuviškų linų užau
ginama nedaug, mato ir Ūkio 
ministerija. Analizė parodė, 
kad lietuviški linai gali paten
kinti vos apie 30 proc. įmonių 
žaliavos poreikių. Tačiau Ūkio 
ministerijos siūlymui panai
kinti importo muitų tarifus 
linų pluoštui ryžtingai pasi
priešino Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos pareigūnai. Jie 
neginčija, kad šalies linų au
gintojai pernai neįstengė ap
rūpinti perdirbimo įmonių, 
tačiau tikisi, kad šįmet savos 
žaliavos bus daugiau. Valdi
ninkai baiminasi, kad panai
kinus muitus, perdirbėjai ims 
pirkti linų pluoštą iš Rytų val
stybių, o savi žemdirbiai, jei 
šįmet pasisektų užauginti ge
rą derlių, neturės kam jo par
duoti. 

Ūkio ministerija apgailes
tauja, kad, belaukdami gero 
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lietuviško derliaus, savo gali
mybių negali išnaudoti per
spektyviausi eksportuotojai. 
Be to, poreikis importuoti 
žaliavą yra susijęs ne tik su 
jos kiekiu, bet ir su galimybe 
rinktis reikiamą rūšį, kokybe 
bei kainą. 

Apie 30 proc. nepriklausomos 
Lietuvos turėto aukso buvo 
uždirbta iš linų, augintų 
bemaž 100,000 ha plote. Per
nai linai augo tik 6,000 hek
tarų. Tačiau „Linolito" vado
vai neabejoja, kad ir dabar 
linų verslas galėtų būti „auk
sinis". Jų nuomone, Lietuvoje 
esama gero potencialo, didelė 
patirtis, o palankesnių klima
tinių sąlygų neturi nė viena 
kita pasaulio valstybė. Kad 
išnaudotų šias galimybes, ben
drovė nutarė ne tik plėtoti 
linų perdirbimo verslą, bet ir 
imtis jų auginimo. „Linolito" 
vadovai sutarė su augintojais 
jau šį pavasarį sėti linus 2,000 
ha plote. Rima J a k u t y t ė 

A.tA. 
ONA SAVICKIENĖ 
KURLIANDSKAITĖ 

Gyveno Worcester, M A 
Mirė 1998 m. balandžio 14 d., 1:45 vai. p.p., Matulaičio 

slaugos namuose, Pu tnam, CT, sulaukusi 97 metų . 
Gimė Amerikoje. Lietuvoje gyveno Panevėžio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 49 m. 

Nuliūdę liko duk te rys : seselė M.Paulė (Neka l to 
Prasidėjimo Seserų provincijole), Ona Vaitkienė, žentas 
dr. Vladas Vai tkus , Izabelė Žmuidzin ienė , žen ta s 
Vytautas Žmuidzinas, sūnus Česius su žmona Irena; 
anūkai: dr. Onilė Šeštokienė su vyru Kęstučiu, Ph.D., 
Linas Vaitkus su žmona dr. Živile, dr. Paulius Vaitkus 
su žmona Beverly, Zita Babickaitė su vyru David 
Lounsbury, S imas Žmuidz inas , P h . D . , A n t a n i n a 
Žmuidzinaitė, Tomas Savickas, Liucija Savickai tė , 
Jonas Savickas; anūkės : Morta , Kotryna, Pau l ė i r 
Marija Savickaitės; proanūkai: Lina, Laura ir Rima 
Šeštokaitės, Vytas, Linas ir Krist i jonas Vai tka i i r 
B rendan Lounsbury . Lie tuvoje : s e s u o V i k t o r i j a 
Mačinskienė ir kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Kosto, motina a.a. Liucijos 
Babickienės ir a.a. Kosto. 

Laidotuvės įvyks balandžio 20 d., Nekalto Prasidėjimo 
Seserų - Dangaus Vartų kapinėse, Pu tnam, CT. 

Nuliūdę: dukterys , sūnus , m a r t i , ž e n t a i , a n ū k a i 
i r proanūkai. 

A.tA. 
ALDONAI GRINIENEI-

ČINIKIENEI-ADOMĖNIENEI-
GIMBUTAITEI 

mirus , reiškiu gilią užuojautą s ū n u i VYGINTUI, 
marčiai GRAŽINAI, broliui inž. JURGIUI GIMBUTUI 
ir jo dukroms. 

Juozas Graužinis 

Plakatas prie valgyklos Vilniuje. 

Brangiam Vyrui, mylimam Tėvui ir Broliui 

A.tA. 
VYTENIUI E.JONYNUI 

Amžinam Poilsiui į Anapus iškeliavus, kar tu liūdėdami 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai IRENAI, 

dukroms LINAI ir KARILEI, seserims RINGAILEI ir 

RASAI bei jų šeimoms. 

Zuzana ir Stasys Dzikai 

Angelė ir Jonas Jonynai 

Dalia, Matukas ir Augustinas Orentai 

Augustinas Paulionis 

Vytautas, Stasė ir Nerijus Paulioniai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
ČLM LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖ 

Po Lietuvių pensininkų klubo susirinkimo. Buvęs pirm. Juozas Skeivys 
ikaireje.) sveikina naujai išrinktąjį pirm. Aleksandrą N'avardauską. 

A-a. biochemijos d r . Ka
zio M a r t i n k a u s (1953-1984) 
prisiminimui 1985 m. jo tėvai, 
sesuo ir artimieji draugai 
įsteigė stipendijos fondą, ku
riuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai studen
tai, bebaigia bakalauro arba 
siekiantys magistro ar dakta
rato laipsnių iš griežtųjų 
mokslų '.biologijos, chemijos, 
biochemijos), ypač ryšium su 
vėžio tyrimu. Gauti daugiau 
informacijos ir prašymų for
mas, rašyti šiuo adresu: Kris
tina Martinkutė, dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, Illinois 60629-3011, 
USA. Prašymų formos turi 
būti grąžintos iki gegužės 30. 
1998. 

Lietuvių fondo n a r i ų 35-
t a s i s suvažiavimas vyks ši 
šeštadienį, balandžio 18 d., 
Pasaulio lietuvių centro, Le-
monte, Lietuvių dailės muzie
jaus patalpose. Registracija 
nuo 8:30 vai. r., darbo posėdis 
prasidės 8:30 vai. r. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kaip 
buvo pranešta, galima į 
suvažiavimą vykti autobusu, 
kuris 8 vai. r. išvažiuos nuo 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios, o 8:15 vai. r. 
— nuo Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo bažnyčios Brigh-
ton Parke. 

Marąue t t e P a r k o L ie tu 
vių namų sav in inkų susirin
kimas šaukiamas šį penktadie
nį, balandžio 17 ds.. 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi apy
linkės namų savininkai ir kiti 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
atvykti 

Stalo t en i so t u r n y r a s , 
ruošiamas ir pravedamas 
sporto klubo ,,Krantas"' š.m. 
balandžio 18 d., šeštadienį, 
vyks Čikagoje. Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Pradžia 
2:30 vai. p.p. Registracija vie
toje nuo 2 vai. p.p. Progra
moje, vienetų, dvejetų ir miš
rių dvejetų rungtynės. Kvie
čiami suaugę ir vaikai stalo 
teniso mėgėjai ir žaidėjai. In
formacijas teikia Bronė Sala-
džiuviene. tel. 773-863-8861. 

Kodėl d a b a r y r a g e r a s 
l a ikas p i rk t i namą Mar
ąue t t e P a r k o apy l inkė je? 
Apie tai daugiau sužinosite, 
atsilankę į Marquette Parko 
namų savininkystės informa
cinį vakarą penktadienį, ba
landžio 17 d.. 7 vai. vak.. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenav* 
Visi susidomėję kviečiami. 
Bus ir vaišės. 

J o h a n n S t r a u s s o p e r a i 
..Čigonų b a r o n a s " balandžio 
26 d. sceną puoš Stivanelio 
bendrovės iš New York deko
racijos, o choras ir kai kurie 
solistai vilkės jų rūbais. Tech
ninius scenos paruošimo dar
bus tvarko Morton mokyklos 
mokyt. Tom Rusnak su būriu 
savanorių mokinių. Pažymė
tina, kad mokyt. T. Rusnak ir 
jo mokiniai jau nebe pirmi 
metai talkina Lietuvių operai. 

AMERIKOS LIETUVIU 
PENSININKU SĄJUNGA 

ČIKAGOJE 
Ilgametis Pensininkų sąjun

gos darbuotojas, valdybos na
rys, vicepirm. Juozas Skeivys, 
laikinai einantis pirmininko 
pareigas, staiga mirus buvu
siam organizacijos pirminin
kui Stasiui Vanagūnui, kovo 6 
d., 2 v. p.p. Šaulių namuose 
sušaukė visuotinį organizaci
jos narių susirinkimą išsirink
ti naują valdybą ir jos pirmi
ninką. 

Išrinkta ši valdybos sudėtis: 
Aleksas Navardauskas — pir
mininkas; Regina Petrauskas 
— vicepirmininkė; Stasė Ru
dokas — iždininkė; Antanina 
Repšienė — sekretorė; Leonas 
Grigaliūnas — valdybes na
rys; Janina Skama — rengi
nių vadovė. 

Išbuvęs apie 22 metus val
dyboje vicepirmininku ir vieną 
kadenciją pirmininku Juozas 
Skeivys išrinktas organizaci
jos garbės pirmininku. 

Susirinkimas praėjo darnioj 
nuotaikoj ir labai sklandžiai, 
buvo trumpas. Po susirinkimo 
gausios vaišės ir įspūdžių — 
pasitarimai. 

Gardžius užkandžius paruo
šė talkininkės, vadovaujant 
Janinai Skamai. Jos pagalbi
ninkės buvo: Paketuris. Ra
manauskienė, Zurlienė, Šedui
kienė, Palekienė, Strungienė. 

Susirinkimui vadovavo Juo
zas Skeivys. 

J . S . 

Sol. Virgi l i jus N o r e i k a 
giedos šv. Mišių metu Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo baž
nyčioje balandžio 19 d.. 10 vai. 
r. Jam vargonais akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Para
pijos klebonas kun. Anthony 
Puchenski maloniai kviečia 
esamus ir buvusius parapi
jiečius bei kitus lietuvius šiose 
iškilmingose pamaldose daly
vauti. 

Ba landž io 19 d., 3 va i . 
p.p., po „ K l u m p ė s " kape los 
koncer to didžiojoje Jaunimo 
centro salėje, bus galima pasi
gardžiuoti lietuviškai didž
kukuliais cepelinais), kavute 
ir pasikalbėti su svečiais 
punskiečiais. Visi nuoširdžiai 
kviečiami į JC kavinę. 

Amer ikos L ie tuv ių ta ry-
bos Čikagos s k y r i a u s me
t inė d a r b o konferenc i ja 
vyks balandžio 18 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p., Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Joje 
dalyvaus ir kalbės Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas, po sveikinimų ir 
valdybos pranešimų bei disku
sijų ALTo veiklos reikalais 
bus kavutė. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti — tuo pa-
remsite ALTą. kurio veikla 
dar yra labai reikalinga. 

Našlių, n a š l i u k ų ir pavie
nių k l u b o susirinkimas šau
kiamas balandžio 17 d., 1 va
landą popiet. Vytauto Di
džiojo šaulių salėje. 2417 W. 
43rd. Str. Po susirinkimo bus 
kavutė. 

Kiekvienais metais Čikagos 
lituanistine mokykla ruošia 
skaitymo ir rašymo konkur
sus. J ie ruošiasi per visus me
tus, skaito knygas, rašo ra
šinius. Tų darbų įvertinimas 
būna pavasarį, kuris vadinasi 
„Lietuviško žodžio šventė". 

Kovo 21 dieną įvyko šių 
metų švente. Susirinkusius tė
vus, mokinius ir mokytojus 
pasveikino mokyklos direktorė 
Jū ra t ė Doviliene. Prie mikro
fono pakvietė Vakarę Valaitie
nę, skaitymo konkurso koordi
natorę, kad praneštų skaity
mo konkurso laimėtojus. Re
zultatai tokie: 

P i r m o j i vieta t eko : Natali
jai Skvirblytei. Ingridai Tri
makaitei, Mindaugui Fris-
mantui, Agnei Svinkūnaitei, 
Pauliui Trimakui. Agnei Ged
vilaitei. Algirdui Bielskui ir 
Živilei Bieiskutei. 

tas (.II), Aleksyte Stalionyte 
(II), Luką Šaparnytė (IV), 
Darius Sutrinavičius (VIII 
kl.), Lina Dovilaitė (VII kl.), 
Dominykas Aukštuolis (VIII 
kl.), Rasa Dovilaitė ( K kl.), 
Daina Valaitytė DC kl.) 

Trečioji vieta: Just inas 
Bartašius (I), Arija Rasutytė 
(I), Daina Rasutytė (III), Si
mona Marcinkevičiūte (III), 
Agnė Gedvilaite 'vVI), Biskytė 
Viktorija (IV), Alina Meilytė 
(VII k l j . Povilas Žukauskas 
(VIII kl.), Algis Bielskus (VII 
kl.), Aušra Brooks (LX kl.), 
Živilė Bielskutc- (IX), Rima 
Griauzdyte (X). 

P a m i n ė t i n i šie m o k i n i a i : 
Vilius Butauska?. Adomas Jo-
navičius, Audrius Aleksiūnas, 
Karolis Gedvilai. Gediminas 
Gaidamavičius, Živilė Bada-
raitė. Robertas HVrcmonas, Do
natas Dukšta, Audra Brooks, 

A n t r ą v ie ta laimėjo: Lisa Julius Griauzde. Milda Pliop-
Bartašiūtė, Patricija Kirvai- lyte, Indrė Noreikaitė. 
tytė, Tadas Einikis, Daina 
Rasutytė, Živilė Badaraite, 
Aušra Bužėnaite ir Kristina 
Badaraite. 

T r e č i a vie ta teko Onutei 
Hercmonaitei. 

Geriausiai aprašė perskai
tytų knygų turinius: Sandra 
Badaraite, Aleksyte Stalio
nyte, Simona Marcinkevičiūtė, 
Viktorija Biskyte, Karolis Jo-
navičius ir Rasa Miliūnaitė. 

Daugiausia taškų surinko: 
Grupė A — I skyrius. Grupė B 
— PV sk. Grupė C — VI sk. 
Grupė D — VII klasė ir dvi
kalbė kiasė. 

100c/f dalyvavo konkurse: 
dvikalbė klasė. II ir VI sky
riai. 

Rašymo konkursą koordina
vo mokytoja Renata Butaus-
kienė. Laimėtojai: 

P i rmo j i vieta: Eva Milkutė 
(1 sk.), Patricija Kirvaitytė (I), 
Jonukas Smuikaitis (.11;, Agnė 
Svinkūnaitė (III), Paulius Tri
makas (IV), Gediminas Biels
kus (IV), Kristina Bada
raite (VII kl.), Ada Valaityte 
(X kl.), Tomas Mačiulis (IV)" 

Ant ro j i vieta: Ingrida Tri
makaitė (I). Martyna Kala-
dytė (T). Mindaugas Frisman-

geltona I, 
III. oranžine 

Pagal spalva^ 
žalia II, raudona 
paminėta. 

Kai kurie pirmos vietos lai
mėtojai perskaitė savo rašinė
lius. Laimėtojus V. Žukauskas 
nufotografavo. Laimėję gavo 
garbės raštus, nedideles pi
nigų sumas ir įokolado ply
teles. 

Direktorė Jūratė Doviliene 
padėkojo visiem:- konkurso da
lyviams už dahvavimą kon
kurse, o koordinatorėms Bu-
tauskienei ir Valaitienei po 
gėlę. 

Erika Brooks a.a. Kriau-
šeiiūno prisim;nimui. savo 
šeimos vardu įteikė mokyklai 
50 doi. auką. 

Skaitymo ir rašymo konkur
sai yra labai naudingi moki
niams. Praturtinamas lietuvių 

kalbos žodynas, pasitobulina
ma rašyboje, tuc būdu turtina
ma lietuvių kaba. Linkėtina 
tęsti tą gražią ir naudingą 
tradiciją ir ateityje. Padėka 
mokytojams už pasiaukojimą, 
pravedant tuo< konkursus ir 
tėvams už pagalbą namuose. 

J . P l ača s 

Ada Valaitytė, laimėjusi Čikagos 
lit. mokyklos mokinių rašymo kon
kurse I vietą. 

Eva Milkat*, C'.tAgos lit. mokyklos 
mokinė, laimėjo 1 vietą šieme
tiniame rašiniu konkurse jaunes
niųjų grupėje. 

X Mokslu .r K.;'.i">:jo> MIIIDOZIUIIKJ iviiKt'ja:. MisiniiKy ..Si KACIOJI' aptarti p 
apii- lul::;:i-:-:.:- ,-:i::poi:u;::i; rcl:^:n,o uaii.-.iyU-s. !> k-uris .Vrx-ilas Kere 
Balukas, Ramune J . įodelienė ir Bronius Juodelis. 

X Mokslo ir kūrybos simpoziumo tarybos pirm. Albertas Kerelis (kairėje) 
ir tarybos narys dr. Kazys Ambrozaitis diskutuoja užbaigiamuosius sim
poziumo reikalus. Nuotr. Ed. Šulaičio 

PASIDŽIAUGTA X MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMU 

Į lietuviškąją „Seklyčią" Či
kagos Marąuet te Parke kovo 
27 d. susir inkęs tautiečių bū
rys pasidžiaugė vėlyvą praėju
sį rudenį Čikagoje pravesto X 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
pasisekimu. 

Dalyvavę to simpoziumo Ta
rybos, mokslinės programos 
bei organizacinio komiteto at
stovai bei žymieji svečiai išsa
kė savo mint is apie praėjusį 
simpoziumo, o taip pat ir to
kių renginių ateitį. 

Po pradinio sveikinimo bei 
padėkos žodžio, kurį tarė pats 
šeimininkas — X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo Tarybos 
pirm. Albertas Kerelis, kal
bėjęs Lietuvos gen. garbes 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza pabėrė aktualių minčių 
dėl simpoziumų ateities. 

Konsulas pabrėžė, kad geras 
ūkininkas , rudenį nuėmęs 
derlių, p radeda galvoti apie 
būsimo pavasario darbus. To
dėl j is kvietė j au dabar pa
mąstyti apie ateitį. J is nurodė, 
kad Lietuvoje būsimo simpo
ziumo tikslai turėtų skirtis 
nuo pas m u s — išeivijoje — 
rengiamųjų. 

Lietuva turė tų pamatyti už
sienio lietuvių mokslininkų, 
kul tūr in inkų darbus, laimė
j imus . O mes čia būsimuose 
simpoziumuose galėtume pa
just i , ką yra padarę Lietuvos 
:nok>l i : i inka i . Tač iau j u cia 

n e t u r ė t ų a t v y k t i 70 , o 7!" — 
kalbėjo V. Kleiza. 

Ir kiti kalbėjusieji sutiko su 
mintimi, kad simpoziume ne
būtų siekiamos pranešėjų kie
kybės, bet kokybės. Tarybos 
narys dr. Kazys Ambrozaitis 
pridėjo, kad pagrindiniai sim
poziumo veikėjai: Albertas Ke
relis, Bronius Juodelis ir Vy
tau tas Narutis daug dirbo ir 
savo įsipareigojimus gerai at
liko. „Simpoziumą laikau pa
vykusiu, nes ištesėjome", — 
teigė dr. K. Ambrozaitis. 

Kitas Tarybos narys, dr. Ge
diminas Balukas, akcentavo, 
kad mes dabar iš militarinės 
rezistencijos esame perėję į 
kultūrinę". Tas turėtų atsi
spindėti ir simpoziumuose. 

X Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo Organizacinio komiteto 
pirm. Br. Juodelis irgi pasi
džiaugė jo rezultatais, pažy
mėdamas, kad simpoziumo 
darbai rado labai platų atgarsį 
Vilniuje leidžiamame „Mokslo 
Lietuva" laikraštyje. Šio laik
raščio redaktorius Gediminas 
Zemlickas jau nuo praėjusių 

asisekimus, nesėkmes ir pasikalbėti 
lis, Irena Kereliene, dr Gediminas 

Nuotr Ed. Šulaičio 

metų pabaigos spausdina pla
čius aprašymus apie simpo
ziumą ir deda nuotraukas iš 
jo. „Dar nežinia, kaip ilgai 
skaitysime rašinius apie sim
poziumą „Mokslo Lietuvoje", 
— stebėjosi Br. Juodelis. 

Susirinkimo pabaigoje vėl 
prabilęs A. Kerelis pasakė, jog 
jis telefonu kalbėjęs su Simpo
ziumo tarybos Lietuvoje pirm. 
prof. Vytautu Landsbergiu ir 
vicepirmininku prof. Kazimie
ru Pyragu, kurie prašė pasvei
kinti visus, prie simpoziumo 
prisidėjusius. 

Pabaigoje susirinkusieji bu
vo pavaišinti ir skania „Sek
lyčios" šeimininkių paruošta 
vakariene. Beje, sužinota, kad 
būsimasis simpoziumas turėtų 
įvykti Lietuvoje gal dar 1999-
siais metais. 

E. Šulai t is 

A m e r i k o s Lietuvių televi
zijos programą n u o ba
l a n d ž i o 16 d. Čikagoje gali
m a m a t y t i kiekvieną ket
virtadienį, 7 vai. vak. per 
WFBT 23 kanalą. Ta pati pro
grama 4 savaites bus kartoja
ma ir šeštadienio ryte, 7 vai. 
Tai WFBT stoties administra
cijos mums pasiūlytas nemo
kamas bandomasis laikotar
pis, siekiant pasirinkti pato
gesnį laiką. Tikimės, kad nuo 
šiol mūsų žiūrovų dar pa
daugės. Lietuviškos TV laidos 
jau rodomos treti metai. No
rintys kreiptis su pasiūlymais 
ar prisidėti prie jų išlaikymo, 
kreipkitės: 8695 S. Archer 
Ave, Unit #4, Willow Springs, 
IL 60480, tel. 708-839-8922. 

Z a r a s i š k i u klubo Čikago
j e n a r i u me t in i s susirinki
mas su svarbiais nutarimas ir 
dviejų kadencijų valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimais, 
šaukiamas balandžio 16 d., 1 
vai. p.p., Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose, 
2417 W 43rd. Str., Chicago. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Čikagos Ht mokykloje suruoštos skaitymo konkurso pirmosios vietos laimėtojai. Viršuje stovi (iš kaires); Algis 
Bielskus, Živile Bielskute, Agne Gedvilaitė; apačioje Paulius Trimakas, Agnė Svinkunaitė, Mindaugas Fris-
montas. Ingrida Trimakaitė. Nuotr Vlado Žukausko 

• N u o m o j a s e z o n u i va
s a rv i e t ę , prie pa t ežero, Union 
Pier. MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• N a m a m s pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k Road . 
Tel . (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Tik 46 centai u i minutę, 

s k a m b i n a n t \ L i e t u v ą ; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLTNK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių , nei registracijos 
mokesčių . J o k i o papi ldomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• V inco Šmulkšč io šviesų 

atminimą pagerbdami, jo drau
gai aukojo Lie tuvos našla i 
čiams: Regina Andrijauskie
nė, Olga Numgaud ienė ir dr. 
Petr Iron Jokubka. Iš viso: 
$70. Reiškiame užuojautą ve
lionio žmonai Aldonai, o au
kotojams Lietuvos našlaičių 
vardu dėkojame! „Lie tuvos 

Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 
• Kara l iauč iaus s r i t i e s 

l i e t u v i š k u mokyklų para
mai , per Mažosios Lietuvos 
Lie tuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Vytas Miceika. 
$100 - Petras Pagojus. Po $50 
- dr. Gražina Kenter; Jonas ir 
Anelė Gumbecevičiai; A. ir 
D.Basiulis. $40 - Juozas Vodo-
palas. Po $25 - dr. Jonas Žmui-
dzinas; Aniceta Giedraitienė; 
Antanas ir Vilija Marchertai; 
Juozas ir Rėdą Ardys. $20 -
Bronius Jaras (95 m., Klaipėdos 
vadavimo dalyvis); Vytenis ir 
Sofija Statkai; Stasė Laniaus-
kienė; Zigmas ir Virginija Gry-
binai. $15 - Aleksas Jankūnas. 
Po $10 - Algirdas Pivaronas; 
Jonas Mockaitis. $5 - Viktoras 
ir Bronė Motušiai Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
v isuomenę remti l ietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus kraš
to l i e t u v y b e i " , 1394 Midd-
leburg Ct., Naperville, IL. 
60540-7011. 
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