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Lietuvoje sprendžiamas 
V. Adamkaus politinis 

likimas 
Vilnius, vasario 28 d. (BNS) 

— Nuo penktadieni priimto Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) sprendimo didžia dalimi 
priklausys Valdo Adamkaus-po-
litiko likimas Lietuvoje. 

VRK turi svarstyti, ar gražin
ti JAV lietuvį gamtosaugininką 
Valdą Adamkų į Šiaulių miesto 
tarybos Centro sąjungos rinki
mų sąrašą. V. Adamkus mini
mas kaip galimas kandidatas 
per prezidento rinkimus šių 
metų pabaigoje. 

Aktyviai į Lietuvos politinį 
gyvenimą įsijungusio V. Adam
kaus prieš savaite nutarė nere
gistruoti Šiaulių rinkimų komi
sija, aiškindama, kad jis neatsi
sakė priesaikos kitai valstybei. 

Tokį sprendimą palikusi ga
lioti, VRK pareikalavo, kad V. 
Adamkus atsakytų, ar jis yra 
kitos valstybės pilietis, ar yra 
davės priesaiką ir kada tos 
priesaikos atsisakė. Kandidato 
anketoje V. Adamkus yra nuro
dęs, kad turi JAV pilietybe ir 
apskritai neužpildė skilties, 
kurioje prašoma nurodyti, kaip 
ir kada atsisakė priesaikos. 

Šią savaitę atsiųstame atsa
kyme VRK V. Adamkus paste
bi, jog jam kelia nuostabą, kad 
VRK „pradeda abejoti pateiktų 
dokumentų autentiškumu". Jis 
patvirtina, kad įgijo JAV pi
lietybę „įstatymų nustatyta 
tvarka" ir nėra jos atsisakęs. 

Centro sąjunga įrašė V. 
Adamkų 25-uoju Šiaulių tary
bos rinkimų sąraše. Jos atstovus 
stebina, kad keliami tokie rei
kalavimai V. Adamkui, kadan
gi Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatyme nieko nekalbama apie 
reikalavimą kandidatui netu
rėti kitos šalies pilietybės. 
Tačiau pagal kitą to paties 
įstatymo straipsnį, reikalau
jama anketoje atsakinėti į klau
simus dėl priesaikos atsiėmimo. 

Centro sąjungos atstovas Vy
riausioje rinkimų komisijoje 
Vidmantas Staniulis stebisi 
tokiu įstatymo aiškinimu bei 
„dvigubų standartų" taikymu 
kandidatams. Jis sakė, kad li

beralų sąraše įrašytai versli
ninkei Ritai Dapkutei, kuri taip 
pat turi JAV pilietybe, neke
liama jokių priekaištų. Vienin 
telis skirtumas, kad JAV gimu
si R. Dapkutė automatiškai įgijo 
pilietybę, o V. Adamkus ją gavo 
natūralizacijos keliu ir privalėjo 
duoti priesaiką, kurios iš jo 
dabar reikalaujama atsisakyti. 

Remiantis paskutiniais BNS, 
Vyriausioji rinkimų komisija 
nutarė leisti Valdui Adamkui 
dalyvauti savivaldybių rinki
muose. Už tokį sprendimą, ku
riuo panaikintas Šiaulių mies
to rinkimų komisijos draudi
mas, balsavo 7 VRK nariai, 4 
susilaikė. 

V. Adamkus į sąrašą 
įtrauktas ne tam, kad būtų 
išrinktas savivaldybės nariu, 
o kad patrauktų rinkėjus bal
suoti už Centro sąjungą. 

VRK taip pat nutarė pra
šyti Seimą patikslinti pagrin
dini problemos „kaltininką"— 
Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo 36-ąjį straipsnį. 

Balsavusieji už leidimą V. 
Adamkui dalyvauti rinkimuo
se VRK nariai pažymėjo, kad 
iki šiol dar nė vienam išeivijos 
lietuviui nebuvo neleista daly
vauti rinkimuose. Tačiau dau
gelis jų nebuvo davę priesai
kos, nes buvo gimę toje šalyje 
ir įgiję jos pilietybę automa
tiškai, o V. Adamkus gavo 
JAV pilietybę natūralizacijos 
būdu ir turėjo duoti priesaiką. 
Pagal JAV įstatymus, priesai
kos atsisakymas reikštų auto
matinį šios šalies pilietybės 
atsisakymą. 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas posėdyje pažymė
jo, kad reikalavimas atsisaky
ti priesaikos nėra vienodai 
vertintinas pagal Lietuvos ir 
JAV įstatymus. Todėl VRK 
ketina prašyti Seimą patik
slinti Savivaldybių rinkimų 
įstatymo 36-ajame straipsnyje 
įrašytą reikalavimą anketoje 
nurodyti priesaikos atsisaky
mo faktą. 

Lietuva nieko negirdėjo apie 
JAV-Baltijos šalių susitarimą 
Vilnius, vasario 27 d. 

(BNS) — Lietuva gal ir būtų 
suinteresuota konkrečiu ir 
reikšmingo turinio Jungtinių 
Valstijų ir Baltijos šalių spe
cialiu Draugystės susitarimu. 
tačiau iki šiol nieko nėra 
girdėjusi apie tokį dokumentą, 
pasakė aukštas Lietuvos pre
zidentūros pareigūnas, ko
mentuodamas Skandinavijos 
spaudos pranešimus apie tai. 

Švedijos "Dagens Nyheter" 
ir Danijos "Berlingske Ti-
dende" laikraščiai šią savaitę 
pranešė apie "įtemptai ren
giamą Baltijos šalių ir JAV su
tartį dėl bendradarbiavimo 
saugumo srityje". 

„Neteko girdėti, kad Lietu
va dalyvautų ją rengiant". 
sakė Lietuvos diplomatas, ta
čiau jis neneigė „ nepatvir
tintų žinių", kad toks doku
mentas gali būti rengiamas 
bei pažymėjo negalįs komen
tuoti, ar yra kas nors konk
rečiau apie šią iniciatyvą ži
noma Latvijoje ar Estijoje. 

J i s nesiejo šių Skandinavi
jos spaudos pranešimų su per
nai ankstyvą rudeni Užsienio 
reikalų ministerijoje svarstyta 
JAV ir trijų Baltijos valstybių 
dvišalio dokumento idėja. 

Pasaulio naujienos 

Nuotr Vasario L6-osioa proca •-urengtame priėmime Šetui-os ambasadoje Vašingtone oficialiai buvo atsisvei-
knta su j Lictuv;) B*yk.-t..t:,fiai.- dirbti Amerikos Hetir#ia:s. ;Iš kairės) Lietuvos vidaus reikalų viceministras 
pulk K. Kilikauskas. R Kronkaitienė, Birutė Eidintienė, ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas ir Lietuvos Krašto 
apsaugos "icrrninistras pu,K. Joną.- Ki"..akj;li.-.. 

Lietuva vertina JAV 
užuominą dėl NATO, bet 

nori konkretumo 
Vilnius, vasario 28 d (BNS) 

— NATO saugumo garantijų 
s iek iant i L ie tuva pasijuto 
padrąsinta JAV administracijos 
atstovo pareiškimo, kad Baltijos 
šalys ateityje gali tapti są
jungos narėmis, tačiau laiko jį 
nepakankami konkrečiu. 

„Valstybės departamento ats
tovo pareiškimas, kuriuo at
sakyta į Rusijos UR ministro 
pasisakymus Kopenhagoje, yra 
paskatinantis", sakė aukštas 
Lietuvos diplomatas, komentuo
damas JAV Valstybės depar

tamento atstovo Nicholas Burns 
pareiškimą, jog JAV „nenori 
išmesti nė vienos šalies už bor
to" ir atimti iš jos teisės būti 
svarstomai dėl priėmimo \ 
NATO. Pasak jo, JAV ir toliau 
pa l a ikys ., labai g laudž ius 
saugumo santykius" su Lietu
va, Latvija ir Estija, kad būtų 
užtikrinta jų nepriklausomybė 
ir suverenumas. 

Šias pastabas N Burns pasa
kė ketvirtadieni, komentuoda
mas griežtą Ru&jos UR minis
tro Jevgenij Primakov įspėjimą 

Karaliaučiaus srities vadovas 
nori glaudžiau bendradarbiaut i 

su Lietuva 

Oficialiai jis buvo pristaty
tas Vilniuje apsilankius aukš
tiems JAV Valstybės departa
mento pareigūnams, kurie bu
vo atvežę vadinamojo "Balti
jos veiksmų plano" (Baltic Ac-
tion Plan) idėją. 

Planas, be kita ko, numatė 
pasirašyti JAV ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos bendradar
biavimo dokumentus. Ekono
minio, politinio ir saugumo 
bendradarbiavimo aspektus 
apimančius dokumentus tuo
met planuota pasirašyti šių 
metų pradžioje. 

Tačiau pastaruoju metu nei 
Vilniuje, nei Vašingtone apie 
„Baltijos veiksmų planą" ne
bekalbama. Neoficialiomis ži
niomis, Vilniaus entuziazmą 
atšaldė nuogąstavimai, kad 
Vašingtonas minėtąjį planą ir 
dokumentus gali pasiūlyti 
kaip pakaitalą Lietuvos sie
kiams būti NATO nare. 

Lietuvos diplomatai yra ne 
kartą pabrėžę, kad sveikintų 
bet koki dokumentą, kuris 
galėtų sustiprinti dvišalius 
valstybių ryšius su JAV. ta
čiau kategoriškai atmeta su
tarčių, alternatyvią narystei 
NATO, idėja. 

Vilnius, vasario 28 d. 
(BNS) — Karaliaučiaus sri
ties administracijos vadovas 
Leonid Gorbenko norėtų, kad 
bendradarbiavimas su Lietu
va peraugtų iš tarpvalstybinio 
į regioninį lygį ir kad būtų 
nustatyti nauji tranzito per 
Lietuvą įkainiai. 

Tai leistų „egzistuoti ir 
Klaipėdos, ir Karaliaučiaus 
uostams", sakė jis pirmadienį 
Vilniuje žurnalistams, pažy
mėdamas, kad Karaliaučiaus 
sritis nėra visiškai patenkinta 
dabartinėmis tranzito sąly
gomis per Lietuvą. Jo nuo
mone, tranzito įkainiai ..tu
rėtų būti protingi" ir juos rei
kia nustatyti tarpvalstybine 
sutartimi. 

Prezidentas -
Būtingės 

Vilnius, vasario 28 d. (BNS) 
— Ar pasirašyti įstatymą dėl 
„Būtingės naftos", prezidentas 
Algirdas Brazauskas spręs, kai 
pasitars su premjeru Gediminu 
Vagnoriumi ir specialistais. 

Jis penktadieni priėmė social
demokratų frakcijos pirmininką 
Aloyzą Sakalą ir jo pavaduotoją 
Rimantą Dagį, prašiusius sus
tabdyti įstatymą, nes, social
demokratų nuomone, Lietuva 
gali prarasti galimybę kontro
liuoti Būtingės terminalą, kurį 
jie laiko strateginiu objektu, bei 
netekti įplaukų į biudžetą. 

Antradienį Seimo priimtame 
įstatyme „Dėl akcinės bend
rovės Būtingės nafta' įstatinio 
kapitalo didinimo ir reikalavi-
mų akcijų paketų savininkams" 
nenustatyta konkreti valstybei 
priklausanti bendrovės akcijų 
dalis 

Premjeras G Vagnorius tei
gia, jog galioja ankstesni 

Susitikime daug aėmesio 
buvo skirta kultūriniam ben
dradarbiavimui. L. Gorbenko 
sakė, kad rudenį Karaliau
čiaus universitete bus sudary
ta studentų grupė, kuriai bus 
dėstoma lietuvių kalba. J is 
taip pat žadėjo, kad sritis ne
darys trukdymų atidengti pa
minklinę lenta Kristijonui Do
nelaičiui ir paminėti pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų 
jubiliejų. 

Vienos dienos vizito metu 
Karaliaučiaus administracijos 
vadovas susitiko su preziden
tu Algirdu Brazausku, premje
ru Gedimim; Vagnoriumi, 
ūkio ministru Vincu Babiliu
mi. 

— už pelningą 
terminalą 

vyriausybės nutarimai, kurie 
valstybei palieka ne mažiau 
kaip 35 proc terminalo akcijų 
Socialdemokratai, nepritarian
tys tokiai valstybės kapitalo 
daliai, siūlo valstybei palikti ne 
mažiau kaip 51 proc. akcijų. 

Tuo tarpu prezidentas A. Bra 
zauskas mano. kad terminalas 
yra „ne tiek strateginis, kiek 
komercinis", nes pradėjus veikti 
Klaipėdos naftos terminalui, 
Lietuva įgijo saugią alternaty
vaus apsirūpinimo nafta gali
mybę. 

Susitikime su socialdemokra 
tų partijos vadovais prezidentas 
abejojo, ar verta naudoti di 
džiules valstybes biudžeto lėšas 
investicijoms i objektą, kuris 
gali būti ir nuostolingas. 

A. Brazausko įsitikinimu, Bū
tingės terminalas bus pelningas 
tik tuo atveju jei juo nuolat 
tekės nafta ir tuo bus suinte 
resuoti eksporniotojai. 

Baltijos valstybėms nesiekti 
NATO narystės. 

Vilniaus diplomatai laiko N. 
Burns pareiškimą „aiškiai 
nepakankamu", nes jame tei
giama, jog dabartinius Baltijos 
šalių saugumo poreikius gali pa
tenkinti „Bendradarbiavimo 
taikos labui" programa. 

, J_jetuva ir kitos Baltijos šalys 
jaučia didžiausią saugumo trū
kumą, kuris tik tuomet bus pa
tenkintas, kai jos taps pilna
teisėmis NATO narėmis", sakė 
Lietuvos URM pareigūnas. 

Bankas pradeda 
mokėti 

kompensacijas už 
nuvertėjusius 

indėlius 
Vilnius, vasario 28 d. (BNS) 

— Nuo kovo 1 d. Lietuvos taupo
masis bankas pradės mokėti 
kompensacijas gyventojams už 
indėlių likučius, sukauptus iki 
1991 m. vasario 26 d., 1992 m. 
gegužės 1 d. ir 1993 m. birželio 
24 d. 

Dabar bus mokama tiems 
žmonėms, kurie neatsiėmė kom
pensacijų už 1993-95 metus. 
Šiam tikslui į Taupomąjį banką 
jau pervesta 20 mln. litų. Šių 
metų biudžete išmokoms skirta 
35 mln. litų, tačiau gali būti, jog 
suma bus didesnė, jei pinigų 
įplauks į Santaupų atkūrimo ir 
kompensavimo fondą. 

Banko paslaugu departamen
to direktoriaus pavaduotoja 
Alvyda Zitikytė sakė. jog banke 
dar yra apie 1.4 mln. sąskaitų, 
pagal kurias reikės mokėti kom
pensacijas. Iki pernai vasaros 
uždaryta maždaug 500,000 sąs
kaitų. Jau ruošiami įstatymai, 
pagal kuriuos planuojama vi
siškai atstatyti nuvertėjusius 
žmonių indėlius, už vieną rublį 
mokant 1 litą. 

* „Centr is tų ministrai 
gali būt i a t š a u k t i " — tokiu 
pavaišinimu "Lietuvos ryte" 
'02.28) spausdinama infor
macija apie įvykusią Centro 
sąjungos pirmininko ir Seimo 
pirmininko pavaduotojo R. 
Ozolo spaudos konferenciją, 
kurioje R. Ozolas neatmetė 
galimybės, kad. paaštrėjus 
santykiams su valdančiąja 
koalicija, iš vyriausybes narių 
gali būti atšaukti Centro są
jungos ministrai. Tačiau jis 
pabrėžė, jog Centro sąjunga ir 
toliau liktų bendradarbiau
jančia partija su konservato
rių ir krikščionių demokratų 
koalicija, bet ..neatsisakys sa
vo labai kietos opozicijos vi
sais atvejais, kai l>u> laikoma 
esant reikalinga oponuoti". 

(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais; 

Hels inkis . JAV ir Rusijos 
prezidentų Bill Clinton ir 
Bons Jelcin susitikimas įvyks 
kovo 20 d. oficialioje Suomijos 
prezidento rezidencijoje ,.Ma-
entyniemi", patvirtino Suomi
jos Prezidentūra. Prieš tai 2 
dienas vyks parengiamosios 
Rusijos ir JAV atstovų dery
bos. Ketvirtadienį abu prezi
dentai kalbėjosi telefonu ir su
tarė, kad svarbiausias dar
botvarkės klausimas bus bū
simieji Rusijos ir NATO santy
kiai, bus aptartas Europos 
saugumas, nusiginklavimas 
bei dvišaliai JAV-Rusijos san
tykiai. 

Ukrainos ir Rusijos sutar
tys su NATO turi būti pasi
rašytos vienu metu, trečia
dienį, po derybų su Italijos 
ministru pirmininku Romano 
Prodi surengtoje spaudos kon
ferencijoje pareiškė Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma. 

Ženeva. Tarptautinei Nusi
ginklavimo konferencijai vis 
dar nepavyksta pradėti pil
naverčio darbo, nes delegatai 
iki šiol nesutarė, kuriuos klau
simus reiktų svarstyti pir
miausiai. Neprisijungusios val
stybės, raginamos Indijos ir 
Pakistano, reikalauja pradėti 
derybas dėl visiško branduoli
nio ginklo uždraudimo. Tačiau 
penkios pasaulio branduolinės 
valstybės sakosi nėra pasi
ruošusios derėtis dėl konk
rečių savo branduolinės gink
luotės sunaikinimo terminų. 
JT diplomatai sako, jog pa
dėtis konferencijoje yra labai 
sudėtinga ir neatrodo, kad ku
ri iš nesutariančių pusių būtų 
linkusi nusileisti. 

Maskva. Ketvirtadienį po
kalbio į Kremlių Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin išsikvietė 
Tolimųjų Rytų karinio regiono 
vadą, generolą pulkininką 
Viktor Čečevatov. sklindant 
gandams, kad prezidentas 
ruošiasi iš pareigų pašalinti 
gynybos ministrą Igor Rodio-
nov. Čečevatov nurodė, kad 
reikalingos skubios reformos, 
norint išventi nelaimės ka
rinėse pajėgose, tačiau, jis pa
neigė, kad jam buvo pa
siūlytos naujos pareigos. 

Jungt inių Tautų generali
nis sekretorius Kofi Annan 
pranešė, kad šeštadienį pra
sidės pagalbos siuntimas Ira
kui pagal susitarimą "nafta už 
maistą". Operaciją tikrins be
veik 200 stebėtojų. Pagal su
sitarimą Irakui leidžiama kas 
6 mėnesius parduoti naftos už 
2 mlrd. dol.. kad galėtų už
simokėti už maistą ir medika
mentus, kurių Irake trūksta 
nuo to laiko, kai JT Bagdadui 
paskelbė prekybos draudimą. 

Maskva. Čečėnijos vyriau
sybė, siekdama sumažinti iš
augusį pagrobimų skaičių, nu
sprendė žmonių grobikus 
bausti mirtimi, ketvirtadienį 
rašo laikraštis „Moskov* Ti
mes".Naujai išrinktas Čečė
nijos prezidentas Aslan Mas-
chadov išleido įsaką, kuriuo 
grobikai bus baudžiami mirti
mi arba 15 metu laisvės atė
mimu. 

Talinas. Estijos preziden
tas Lennart Meri naujuoju 
šalies ministru pirmininku 
paskyrė Mart Siimann, viena 
iš valdančiosios 
partijos vadovu. 

voalicine: 

Belgradas . Buvęs Bosnijos 
serbų vadas Radovan Kara-
džič pranašauja, jog Europoje 
kils nauji karai. Pasak jo, Eu
ropa greitai persitvarko į fe
deraciją be nacijų, bet Didžioji 
Britanija tam priešinasi. 
Prancūzija gali prisijungti 
prie šio pasipriešinimo, ir jau 
galima įžvelgti naujos 
„Antantes" formavimąsi. Iš 
vienos pusės Europoje bus Vo
kietija ir jos paiy 'ovai , o iš ki
tos — D. Britanija, Prancūzija 
ir. galbūt, Serbija bei Rusija, 
mano R. Karadžič, kuris yra 
kal t inamas genocidu ir ieš
komas JT karo nusikaltimų 
tribunolo. J a m uždrausta da
lyvauti viešajame gyvenime 
bei pasisakyti informavimo 
priemonėse. 

Ital i jos senate buvęs šalies 
minis t ras pirmininkas Julio 
Andreoti pasisakė prieš NATO 
plėtrą ir susilaukė gausių se
natorių aplodismentų. 

Ryga. Esamos sienos pri
pažinimas būtų vienintelis 
gal imas dvišalių derybų dėl 
sienos sprendimas, mano Lat
vijos užsienio politikos institu
to direktorius Atis Lejinis. 
"Kitos išeities nėra. Tai Rusi
jos iškovojimas per II pasau
linį karą", sakė j is . Panašiu 
būdu Rusija gavo Suomijai 
priklausiusią Kareliją bei ne
didelę Estijos dalj, ir šiais at
vejais siena vėliau nesikeitė. 
Pol i to logas pažymėjo, jog 
sienų klausimo išsprendimas 
"atveria Latvijai kelią į Euro
pos Sąjungą ir NATO". Prie
kaiš taut i Latvijai jau nebebus 
gal ima, nes dabar sienos su
ta r t i es pasirašymą, siedama 
su žmogaus teisių problema, 
s tabdo Rusija. 

Is lamabadas . Penktadienį 
Pakis tano pietryčių Balu-
čistano provinciją sukrėtęs sti
prus žemes drebėjimas (pagal 
Richterio skale siekė 7.3 vnt.) 
nusinešęs mažiausiai 48 žmo
nių gyvybes. Į labiausiai nu
kentėjusias vietoves nusiųsti 
kariuomenės gydytojai, sani
tariniai ir statybos daliniai. 

Bona. Vokietijos valdžios 
pareigūnai žada panaudoti 
tiek policijos pajėgų, kiek pri
reiks, kad būtų užkirstas ke
lias demonstracijoms ir bandy
mams sutrukdyti branduo
linių atliekų pervežimą iš Ba
varijoje veikiančios atominės 
elektrinės į sunaudoto kuro 
saugyklą šiaurės Vokietijoje. 
Pernai susiklosčius panašioms 
aplinkybėms, policija, palais
vindama kelią sunkveži
miams, gabenantiems radio
aktyvias atliekas, panaudojo 
lazdas, ašarines dujas ir van-
densvaidžius.Vokietijos parei
gūnai sako. kad bus dislokuo
ta daugiau nei 25.000 polici
ninkų. 

KALENDORIUS 
Kovo 1 d.: Albinas, Antanina, 

Tulgaudas, Rusnė. 
Kovo 2 d.: Simplicijus, Elena. 

Marcelinas. Eitautas, Naida. 
K o v o 3 d.: Pala imintoj i 

Kotryna Drexel, steigėja Švč. 
Sakramento seserų, apaštalau 
jančių tarp JAV indėnų ir 
juodųjų '18581955); Kunigun
da. Ticijanas, Uosis. Tule. 

Kovo 4 d.: Šv K azimieras. 
išpažinėjas, Lietuvos globėjas 
'1458 1484): Alicija. Vaclovą. 
Ginutis, Daina 

* > 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

TURIME NAUJĄ 
REDAKTORĘ 

Su malonumu pranešame, 
kad trijų mėnesių pastangos 
surasti naują „Iš Ateitininkų 
gyvenimo" puslapio redakto
rių, buvo sėkmingos. Nauja 
šio puslapio redaktorė yra Lai
ma Šalčiuvienė. 

Laima yra ateitininkė nuo 
vaikystės dienų. Ji yra buvusi 
įvairiose pareigose, rašiusi 
spaudoje, kalbėjusi jaunimui 
auklėjimo temomis, vadovavu
si stovyklose ir keletą metų 
buvusi Jaunųjų Ateitininkų 
sąjungos centro valdybos pir
mininke. Šiuo metu ji yra 
išrinkta į naująją Ateitininkų 
Sendraugių sąjungos centro 
valdybą. 

Džiugu, kad vyresniųjų atei
tininkų kalbinama, Laima 
matė reikalo svarbą ir ryžosi 
atiduoti savo duoklę ateitinin
kuos rašytam žodžiui. Džiau
giamės ir dėkojame. 

Prieš porą mėnesių su šiuo 
puslapiu atsisveikino buvusi 
redaktorė Karolina Kubilienė. 
Savo atsisveikinimo žodyje K 
Kubilienė rašė: „Manau, kad 
kiekvienas ateitininkas turėtų 
jausti pareigą tą darbą bent 
kurį laiką atlikti". Jausdama 
pareigą, K. Kubilienė redaga
vo šį puslapi keletą metų, kar
tais turėdama talkininkų, bet 
dažnai pasijusdavo viena. 
Todėr-redaktorių pasikeitimo 
proga, reiškiame gilią padėką 
K Kubilienei už pašvęstą 
laiką, už ištvermingumą, rū
pestį ir pastangas, siekiant 
kas šeštadienį užpildyti šį Jš 

Ateitininkų gyvenimo" pus
lapį. Linkime sėkmės ir ti-
kimės,kad suprasdama žinių 
„sausros" sunkumą, atrasite 
laiko bendradarbiauti šiame 
puslapyje ir toliau. 

Džiugu, kad šis puslapis 
pereina iš vienų atsakingų 
rankų į kitas. Raginame visus 
vienetus, kuopas, draugoves, 
sąjungas ir asmenis nebūti 
rašyto žodžio šykštuoliais, bet 
atsidėjusiai bendradarbiauti 
su naująja redaktore. Dalin
kimės žiniomis, mintimis, re
portažais bei nuotraukomis su 
visais šio puslapio skaityto
jais . Visi atei t ininkai yra ne 
tiktai prašomi, bet ir raginami 
aktyviai remti šį „Iš Ateiti
ninkų gyvenimo" puslapį. 

Negalime praleisti šios pro
gos, nepadėkoję „Draugo" re
dakcijai, ypač Irenai Regienei, 
už parodytą rūpestį ne tiktai 
šio pereinamojo laikotarpio 
metu, bet taip pat ir per visą 
eilę metų. Sunku būtų buvę 
palaikyti šio puslapio tęsti
numą be Jūsų pagalbos. Atei-
tininkija lieka J u m s dėkinga. 
Viliamės, kad ir toliau Jūs , 
reikalui esant, pagelbėsite. 

Šio puslapio įdomumas ir 
aktualumas priklausys ne 
vien tik nuo naujos redak
torės, bet ir nuo visų mūsų — 
nuo mažiausio jaunučio iki 
šimtamečio sendraugio. 

Ateitininkų federacijos 
valdybos vardu 

Juozas Po l ika i t is 

MIELIEJI IDĖJOS SESES 
IR BROLIAI, 

Pakviesta dr. Petro Kisie
liaus redaguoti ateitininkų 
skyrių „Drauge", pareigas ap
tarusi su laikraščio vyriausia 
redaktore Danute Bindokiene 
ir ilgamečio ateitininkų sky
riaus redaktoriaus a.a. Jono 
Žadeikio našle Valerija Ža-
deikiene. nusprendžiau priim
ti pakvietimą. 

..Draugas" yra dalis mūsų 
šeimos kasdieninio gyvenimo. 
Negaliu įsivaizduoti, kad 
mūsų namai be jo apsieitų. O 
kad ateitininkų skyriuje jau 
kuris laikas nėra pilnos an
traštės, net nepagalvojau, kad 
tai todėl, kad nėra redakto
riaus — juk žinios vis tiek 
buvo! D. Bindokienės kvieti
mas pabusti, nors taiklus ir 
reikalingas, mane nejaudino 
ir nejaučiau jokios atsako
mybės — tai buvo ki tų 
rūpestis. Dr. Kisieliaus pas-
kambinimas mane truputį 
sukrėtė. 

Būdama pirmamete gimna
ziste apglėbiau ateitininkų 
ideologiją, kaip savą. Ji buvo 
dalinai ne tik tęsinys, bet ir 
tobulumas viso to. ką aš 
M-imoje ir pradžios mokykloje 
išmokau Pačios organizacijos 
veikioje dalyvauju, kartais di-
de^r.::; laipsniu, kartais ma
žesniu, nuo 1959 metu. Supra
tus dabartini reikalą nebuvo 
ypatingai sunku sutikti, bet 
be dr K.sieiiaus pakvietimo, 
tikrai nebūčiau pati pasi
siūliusi šitai atsakomybei. 

Tikiuosi netrukus asmeniš
kai užmegzti ryšius su įvairių 
vienetų valdybomis ir pavie
niais mūsų ateitininkiškosios 
visuomenes nariais. Tačiau. 

šiandien, viešai i r bendrai 
kviečiu pasaulio ateitininkus, 
rašančius — rašyti ir toliau, 
nerašančius — „rizikuoti" ra
šyti, užpildyti šeštadienio 
„Draugo" antrąjį puslapį savo 
kuopų, draugovių, skyrių veik
los žiniomis, kad spaudos pus
lapiuose laikydami ryšį vieni 
su kitais, paskatintume, pa
drąsintume tvirtesnę nuosek
lesnę veiklą, siekdami mūsų 
bendro tikslo: Visa atnaujinti 
Kristuje, tarnaujant Dievui ir 
tėvynei. 

Medžiagą spaudai galite 
siųsti paštu tiesiog „Draugo" 
ateitininkų skyriui, 4545 West 
63rd Street, Chicago, Illinois 
60629, arba redaktorei į na
mus, 411 East Lynnwood Av-
enue, Arlington Heights, Illi
nois 60004. 

Taip pat galite siųsti faksu, 
tiesiog „Draugo" ateitininkų 
skyriui, 773-585-8284, arba 
redaktorei į namus, 847-253-
9551. 

„Draugas" medžiagą turi 
turėti trečiadienį prieš spaus
dinimo datą. Siūlome rašinius 
riboti dvejuose puslapiuose, 
maždaug 500 žodžių. Nuotrau
kos labai laukiamos — pažy
mėkite vardą, pavardes ir 
įvykį. 

Rašytojai, siuntėjai visados 
pridėkite savo telefono nu
merį' reikalui kilus, žinoma su 
kuo galima susisiekti 

Jeigu medžiagą siunčiate į 
redakciją, malonėkite nuorašą 
nusiųsti Šalčiuvienei į namus 
— reikalinga vedant straips
nių indeksą. 

Garbė Kristui! 
L a i m a Š a l č i u v i e n ė 

Studentų a t e i t i n inkų ..Zupvrsa*. 
•penktas kaires,. 

t. navoje 

ATSINAUJINIMO IR 
SUSIJUNGIMO DIENA 

Tradicinis Gavėnios susi
kaupimo šeštadienis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, 
šiemet buvo vasario 15 dieną. 
Susikaupimui vadovavo kana
dietis kun. Edis Putrimas, 
šiuo metu dirbąs pastoracinį 
darbą Toronto Prisikėlimo 
parapijoje. Kun. E. Putrimas 
seminariją baigė Italijoje, ku
nigu įšventintas 1985 metais 
paties popiežiaus, kurį laiką 
dirbo Vasario 16 gimnazijoje, 
vėliau su Pietų Amerikos jau
nimu. Prieš porą metų Klai
pėdoje įsteigė Dvasinės pagal
bos centrą jaunimui. Neseniai 
vysk. P. Baltakio buvo paskir
tas išeivijos jaunimo sielova
dos direktoriumi. 

Susikaupimo dienos tema 
buvo „Kristus — mūsų sutai
kintojas". Ši tema siejasi su 
šiais 1997 metais, kurie Šv. 
Tėvo kaip tik yra pavadinti 
Kristaus metais ir jais prade
damas pasiruošimas trečiajam 
krikščionybės tūkstantmečiui. 
Ta proga ant altoriaus padėtą 
žvakę uždegė prel. Juozas 
Prunskis. 

Jau pirmojoje dienos konfe
rencijoje kun. E. Putrimas 
pabėrė daugybę minčių, ku
rios sudarė pagrindą ir aksti
ną tolimesnėms svarstyboms. 
Gavėnios metą ir rekolekcijas 
jis prilygino pavasariui — 
žydėjimo metui, kada gamta 
ruošiasi augimui ir brendimui. 
Panašiai ir žmogus privalo 
augti dvasiškai, atsinaujinti. 
išeiti iš „mirties kultūros", 
kuri dažnai pasaulyje vieš
patauja. Keturiasdešimt Ga
vėnios dienų skaičius vaizduo
ja tobulybę. Žengiant į ją, rei
kia pradėti gyventi iš naujo, 
atstatyti tiltus į Viešpatį. 

Antrojoje konferencijoje 
kun. Putr imas ragino žmogų 
nusiimti savo kauke, su kuria 
mes dažnai gyvename, atvirai 
paklausti Viešpaties, ko Jis iš 
mūsų nori, ir atsiduoti į Jo 
rankas. Toks atsidavimas, su
sijungimas su Dievu ir atsilie
pimas į Meilę, o ne į baimę, 
k ' i p tik ir atstatys tuos su
griautus tiltus, kurie jungia 
mus su Kūrėju, su gamta. 

Mišių pamokslo metu jis dar 
pabrėžė, kad pasaulio istorija 
panaši į Kryžiaus stotis, ku
rios žmogų veda arba į Pri
sikėlimą, arba į pražūtį. Ragi
no suprasti atgimimo bei atsi
naujinimo iš vidaus reikšmę. 
atkreipė dėmesį į Didžiojo 
Šeštadienio Krikšto pažadų 
atnaujinimą. 

Susikaupimo dienos, kuri 
prasidėjo 9 vai. ryto, eigai va
dovavo Aldona Kamantienė. 
Laikas tarp konferencijų buvo 
skiriamas asmeniniam mąs
tymui, diskusijoms mažuose 
būreliuose, iškeltiems klausi
mams su kun. Putrimo atsa

kymais. Susitaikinimo Sakra
mentui pasiruošti ir Kryžiaus 
kelio bei Rožinio maldoms 
talkino Rita Venclovienė, 
Juozas Polikaitis, Jan ina Lie-
ponienė, Antanas Paužuolis, 
Aldona Kamantienė. Giesmių 
vadovas buvo Bronius ir Juo
zas Polikaičiai. Išpažinčių 
klausė trys kunigai: Edis Pu
trimas, Algirdas Paliokas ir 
prel. Juozas Prunskis. Šv. 
Mišių skaitinius skaitė Ra
minta Marchertienė ir Juozas 
Baužys. Aukas nešė Irena Po-
likaitienė ir Alfonsas Pargaus-
kas. Mišioms patarnavo Jur 
gis Alenskas. 

J . B . 

ATEITININKU 
STUDENTU ŽIEMOS 

AKADEMIJA 
PRIENUOSE 

Sausio 21-28 d. Prienuose 
vyko tradicinė studentų ateiti
ninkų Žiemos akademija 
(SAŽA), kurioje dalyvavo per 
70 studentų iš įvairių Lietu
vos aukštųjų mokyklų. Pasak 
renginio organizatorių, akade
mijos dalyviai ne tik klausėsi 
akademinių paskaitų bei susi
tiko su įdomiais žmonėmis, 
bet ir galėjo išbandyti savo ta
lentus kūrybiniuose vakaruo
se. Studentai taip pat vedė pa
mokas Prienų miesto ir rajono 
mokyklose, susitikinėjo su 
moksleiviais. Teminį paskaitų 
ciklą apie bendravimą skaitė 
Šeimos centro vadovė Nijole 
Liobikiene. kuriai buvo pa
tikėtos akademijos rektorės 
pareigos. Kiekvieną dieną ak
ademijoje svečiavosi paskai
tininkai. Katalikų televizijos 
studijos direktorius Gintaras 
Sabaliauskas pasakojo apie 
televizijos veiksmingumą vi
suomenei, kun. Rimantas Gu
delis aptarė ateitininkijos 
padėtį. Vilniaus universiteto 
Religijos studijų ir tyrimų cen
tro mokslinis bendradarbis 
Arūnas Peškaitis kalbėjo apie 
sektas bei sektantiškumą, pa
teikė pagrindinius sektos po
žymius. Apie bendravimą kal
bėjo tėvas joanitas Phillipe 
Marie Mossu. Vienas iš akade
mijos organizatorių, studentų 
ateitininkų sąjungos pirminin
kas R. Vaškevičius „Bažnyčios 
žinioms" sake. jog viešnagės 
Prienuose metu užsimezgė 
nuoširdūs santykiai su vieti
niu jaunimu, kuris nuo pirmos 
dienos aktyviai dalyvavo aka
demijos programoje. Pašne
kovas tvirtino ketinąs rimtai 
apsvarstyti miesto pedagogų 
pasiūlymą ateinančią vasarą 
bendromis jėgomis surengti 
jaunimo stovyklą Prienuose. 

„Bažnyčios žinios" Nr. 3, 
1997 

t - i ieracyos 

MIRUSIU JV ATMINIMA 
PAGERBIANT 

Gražu mirusį brangų as
menį pagerbti gėlėmis prie jo 
karsto, dar vertingiau jo var
du paremti darbus organizaci
jos, kuriai jis priklausė ir jos | 
veiklą rėmė. Ateitininkų fe
deracijos fondas dėkoja R. Gi
neičiui, 100 dol. aukojusiam 
a.a. dr. Jono Reinio atmini
mui, taip pat Izabelei Ston-. 
čienei. 40 dol. aukojusiai a.a. 
agronomo Povilo Žumbakio at
minimui. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Šį pavasarį, birželio 1 d., vi

sos jaunučių, moksleivių ir 
studentų kuopos drauge, jun
giasi į tradicinę Šeimos 
šventę, kuri , dėl didesnio žmo
nių skaičiaus, vyks PLC, Le
monte. Ten bus šv. Mišios, ir 
akademinė dalis. Po to visi 
persikels į Ateitininkų namus 
gegužinei, kur bus pietūs ir 
linksmoji dalis jaunimui ir vy
resniems. Prašome pasižy
mėti šią datą savo kalendo
riuose. 
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• 1883 m. kovo mėn. pradė
tas leisti pirmasis lietuviškas 
laikraštis „Aušra". Jo įsteigėjas 
ir redaktorius buvo dr. Jonas 
Basanavičius. Laikraštis spaus

dintas Tilžėje, nes Lietuvoje tuo 
metu buvo spaudos draudimo 
laikai. „Aušra" ėjo iki 1886 m. 
birželio mėn. 

N i j o l ė S t a n k e v i č i ū t ė , M . D . 
Hoard ( ertified. Internai Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
HoK Cross Professional Pavilion 

311. South 
l.ithuaman Pla7.a ( t . at Califomia Ave. 

Chicago, U. 60629 
773-471 7879 

A R A S Ž U O B A , M . O. 
I N D R Ė R U D A I T I S , O . D . 

AKIŲ L I G O S — CHIRURGIJA 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310 

Naperv i l le . IL 60563 
(630) 5 2 7 - 0 0 9 0 

3825 Highland Ave . Tovver 1. Suite 3C 
Dcwners Grove. IL 60515 

( 6 3 0 ) 4 3 5 - 0 1 2 0 

Kab. tel . 3 1 2 - 5 M - 3 1 M 
Namų 847-381-377J 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6745 West S3rd Street 
Vai pirmd ir ketvd 3 v. p p. - 6 v p p 

Kitomis d'enomis — susitarus 

Tel. 708 852-4159 atsakomas 24 vai. 
DR. PETRAS KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
1443 So. SOtti Ava., Clcaro 

Kasdien 1 v p.p. - 7 v v 
Išskyus trecd : šeštd 11 - 4 v, p.p.. 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

825 S. Mannhelm Rd. 
W t i l c h t f t t r , IL 60154 

Tai . (706) 344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

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

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldge. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. S3rd St. 

312-735-7709 

Kab. 312-735-4477 
Ra*. 708-246-0067 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ 'R EMOCINES LIGOS 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių l igos 

1 5 3 0 0 W t i t A v a . , Or land Partt 
7 0 6 - 3 4 9 - 8 1 0 0 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rex. 708-422-7807 

Kab. (1-312) 582-0221 
Valandos susitarus 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15805—127 81. 
Lemom, IL 60439 
Tai. 115-723-1854 

7600 W. CoHaga Dr. 
Palos l lalaj iu, IL 60453 

Tol. 708-361-0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rotoerts Road 
Hlcltory HUts 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MMMCAL CLNHC 
15505—127 it.. Lamont, IL S043S 
Priklauso Palos Community Hospital 

Sitver Cross Hospttal 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. (70s) 257-22*5 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave.. Elgin. IL 60120 

Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4447 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

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

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

3MO W. M *L Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p - 7 w . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uidaryta ketvd 1 • 3 v p p 
penkta ir šestd 9 v r • 12 v p.p. 

6132 3 . ĮaĮ9atJ Ava. , Chteaąo 
(312) 778-6H9 arba (312) 489-4441 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
OantH Gydytoja 

Kab Chicagofe uždarytas 
9525 S 791h Ave . Hickory Hills IL 

Tai. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V. KISIEUUS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 SchmerSt.Elmhurst. IL 60126 

708-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais <r savaitgalis tai. 708-634-1120 

SURENDf R LAL, M.D. 
Specialybė — Vidaus ligos 

7722 S. Kedzte Ava., 
CMeafo, IL 60662 
Tai. 312-434-2123 

Valandos pagal susitarim 'L 

K a b . t a i . 773-471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kadž io A v a . , 
Chicago , IL J0652 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 
Dantų. Gydytojas 

SlAUR. VAK. INDIANOJE 
su Charles E. Bond, O.D.S. 

209 S. Calumet Rd. 
Choatorton, IN 46304 
Kab. (219) 926-1632 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELE, D.D.S 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st 
Tlnloy Park, IL 60477 

(708)614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės) 
Doarners Grove, IL 60615 

Tol. 708-960-3113 
Valandos susitarus 

DR. VIUJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8 . Kanom, tol. 708-594 0400 

Bridoovlov. IL 60455 
Valandos pagal susitarimą 

Illinois Paln Treatment Institute 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD 

TERRI OALLAS PRUNSKIS, MD 
Chicago 312-726-0800 

East Dunoee 847-551-1212 
McHenry 815-343-9595 
Eik Grove 847-718-1212 

Cardlec PUgnosU, Ltd. 
6132 8 . Kadžio Ave. 
Chicago. IL 60629 
Tol. 773-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main S t 

Matteeeon, IL 60443 
Tai. 709-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Htekory HMa, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KedUe 

Vai antrd 2-4 v p p ir ketvd 2-5 v p.p 
SeStd pagal susitarimą 

Kabineto tol. 312-776-2880 
Namų tai . 708-448-5545 

EDMUNDAS V1Ž1NAS. M.D., S C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 773-585-7755 

DR. KENNETH J. YERKES 
Dr. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St Chicago IL 
Tel. 312-735-5556 

4707 S Gilbert LaGrange IL 
Tol. 706-352-4487 t 



Rimties valandėlė 

SILPNUME — DIEVO GALYBE 
Pirmame skaitinyje (Išėjimo 

20:1-17) matome, kad Dievo 
įsakymai iš pradžių buvo labai 
t rumpi draudimai: „Nežudyk!" 
„Nesvetimauk!" „Nevok!" De
šimtyje Dievo įsakymų atsi
spindi itin stiprus paprastu
mas, neblaškomas smulkme
nų, išvedžiojimų, pateisinan
čių aplinkybių; viskas supras
t inama trumpais, paprastais, 
gyvenimą ar mirtį lemiančiais 
nurodymais, juoda-balta ryš
kumu. Nors tiesa, kad svarbu 
skirti tinkamą dėmesį mora
liškai pilkosioms gyvenimo 
aplinkybėms, smulkesnėms 
ydoms, gyvenime, tačiau yra 
ir momentų, nors ir nedažnai 
pasitaikančių, kuriais priva
lome nedviprasmiškai atsisto
ti teisingumo ir tiesos pusėje, 
Jėzaus pusėje ir tie momentai 
yra lemiami, tiek mūsų pačių 
išganymui, tiek ir mūsų visuo
menės ateičiai. 

Tuos momentus išryškino ir 
Senojo Testamento pranašai, 
pvz., Ozėjas (4-me skyriuje) ir 
Izaijas (1-me sk.), kaip nuro
do, šio sekmadienio skaitinius 
komentuojantis, kun. Carroll 
Stuhlmueller. Jie nesismul-
kindami išsako Dievo teisin
gumo reikalavimus, nes teisi
niai išvedžiojimai tampa nu
sikaltimu, kai vargšai badau
ja, silpnieji yra skriaudžiami 
ir išnaudojami: „Dorumo, iš
tikimos meilės ir Dievo paži
nimo nėra krašte! Kreiva prie
saika, ir melagyste, ir žmog
žudystė, ir vagystė, ir sveti
mavimas įsigalėjo... todėl 
kraš tas rauda, visi jo gyvento
jai gaišta, drauge su laukų 
žvėrimis, padangių paukš
čiais ir jūrų žuvimis žūsta" 
(Ozėjo 4:1-3). Toks stiprus 
atsišaukimas į tautos sąžinę 
neateina be ilgo mąstymo apie 
Dievo įsakymus ir jų prasmę 
tiems, kurie yra skriaudžiami 
bei spaudžiami. 

Apie Dešimt Dievo įsakymų 
buvo mąstoma šimtmečiais, 
perduodant ir aiškinant juos 
vis naujoms kartoms, tiek 
apeigų metu šventykloje, tiek 
renkantis maldai mažesniuo
se būreliuose namuose bei si
nagogose. Perduodant De
šimt Dievo įsakymų, buvo 
pridėtas ir paaiškinimas, 
kodėl jie įpareigoja: „Aš esu 
Viešpats, tavo Dievas, kuris 
tave išvedė... iš vergovės 
namų", arba „Septintoji diena 
yra šventė... joje nevalia tau 
dirbti nė kokio darbo... (nes) 
septintąją dieną f Viešpats) 
ilsėjor. Priežastys, kodėl reikia 
laikytis įsakymų, nėra tik Die
vo sauvavališkas pasireiš
kimas, bet tautos supratimas, 
jog jais Dievas rodo rūpestį 
žmogumi, tad įsakymų laiky
masis yra meilės atsakymas į 
Dievo pirmiau parodytą meilę 
ir rūpestį. 

Dievo įsakymai kalba į jį 
garbinti susirinkusios tautos 
širdį, primindami išvadavimą, 
kviesdami pasilsėti, nes ir jis 
ilsėjosi. Įsakymai vieną, 
tikrąjį Dievą padarė tautos 
centru, visą tautą sujungė į 
šeimą per visas buvusias ir 
ateinančias jos kartas. O 
meilės jungiamoje šeimoje 
kiekvienas mažas prašymas 
tampa labai svarbiu. Toks jau 
yra meilės atoliepis, pastebi 
kun. Stuhlmueller. Ir, nors 
mes išmokome Dešimt Dievo 
įsakymų dar vaikais būdami, 
jie iš tiesų kreipiami į suaugu
sius žmones. Ne vaikams, bet 
suaugusiems, įsakoma gerbti 
savo tėvą ir motiną. 

Toks įsakymas gali atrodyti 
bereikalingas ar net per dide
lis apkrovimas pareigomis, 
įsakymas stipresniesiems pa
taikauti silpnesniesiems — 
aiškiai pasakius — kvailystė. 
Bet šv. Paulius tokią galvo
seną pavadina Dievo galybe ir 
išmintimi. Jis pirmame laiške 
Korinto tikintiesiems (1 Kor 
1:22-25) pripažįsta, kad Jė
zaus save paaukojanti meilė, 
ryškiausiai matoma Nukry
žiuotojo Kristaus atvaizde, 
pagonims gal ir atrodo kvai
lystė. Bet Jėzumi įtikėjusiems 
ši „dieviškoji silpnybė galin
gesnė už žmones". 

Jono Evangelijoje Jėzaus 
būsimoji kančia ir mirtis už
simenama pačioje pradžioje, 
viešos, bendruomeninės mal
dos šventykloje kontekste 
(Jono 2:13-25). Jėzus buvo ką 
tik iš šventyklos išvaręs pre
kiautojus joje aukojamais gy
vuliais ir pinigų keitėjus. Jis 
žiauriai užpyko, kad žmonės 
jo Tėvo garbei pastatytus na
mus naudoja savo tikslams. 
Jis užsirūstino dėl žmonių pa
piktinimo, kuris vyko, mai
šant prekybinius (ir net poli
tinius) tikslus su giliausiais 
bendravimo su Dievu porei
kiais. Iš tiesų, jis pats buvo 
nužudytas kaip tik dėl to, kad 
jo aiškiai išsakomas įstatymų 
supratimas, statant meilę 
žmogui bei teisingumą aukš
čiau Įstatymo raidės, kuriuo 
vis daugiau žmonių ėmė 
tikėti, grėsė to meto žydų va
dovų politinėms bei ekono
minėms užmačioms. Tą dieną 
šventykloje Jėzus nepripažino 
.pilkų zonų"; šventyklos oru
mas tapo „gyventi ar mirti" 
klausimu. 

Dievo įsakymai buvo taip gi
liai įaugę į visą Jėzaus as
menį, kad jis, Dievo meilės 
žmonėms įkūnijimas, kaban
tis ant kryžiaus, tapo ir nuo
dėmės tikrojo poveikio žmo
nėms akivaizdus įkūnijimas. 
Šv. Pauliaus žodžiais: „Tą, ku
ris nepažino nuodėmės, jis dėl 
mūsų padarė nuodėmę, kad 
mes jame taptume Dievo tei-

Jei Žemaitijos keliais kada bekeliausi, nepamiršk sustoti ir 
Šatrijos piliakalnis. 

Nuotr. Onos Rušenienes 

NAUJO PAVOJAUS 
DEBESYS 

A U R E L I J A M. BALAŠAITTENĖ 

Jau daugiau kaip prieš šeše
rius metus išgyvenome tėvynės 
laisvės atgavimo euforiją, o 
dabar rūpinamės jos vidaus 
tvarkos atstatymu, ekonomine, 
teisine padėtimi, sąžinės balso 
atbudimu, taip pat diskutuo
jame Lietuvos galimybę tap t i 
NATO nare, kas yra ypač svar
bu, kad tiek Lietuva, tiek kitos 
dvi Baltijos respublikos gyventų 
nesudrumstoje laisvėje. Bet ko
kios jų ateities perspektyvos? 
Pažvelkime į nelabai plačiai ži
nomus, o Amerikoje nemini
mus, faktus. 

„Demokratinės" Rusijos sei
mas, vadinamas Dūma, j au tu r i 
dar vieną, labai reikšmingą ir 
pavojingą „AntiNATO" šaką, 
sudarytą iš 120 Dūmos atstovų. 
TASS pranešė, kad Rusija pro
jektuoja naujos automatiškų 
raketų generacijos gamybą, 
tikslas: užkirsti kelią NATO 
plėtimuisi. Buvęs Strateginių 
raketų tarnybos darbuotojas ir 
radikalaus „Tautinio saugumo 
fronto" narys Sergeij Glotov, 
dabar einantis pareigas Dūmos 

sumų" (2 Kor 5:21). Pr iėmęs 
žiaurią, viešą mirtį, J ėzus 
išvalė tikrąją Dievo šventyklą, 
kuria esame visi juo 
įtikėjusieji (2 Kor 6:16). J a m e , 
kabančiame ant kryžiaus, pa
matėme, ką iš tikrųjų daro net 
mūsų maži dėmesio neatkrei-
pimai į artimo meilės reika
lavimus. Bet Jėzaus pavyzdyje 
taip pat pamatėme, kad iš 
tiesų, kaip tik silpnume ir net 
mirtyje ryškiausiai pasirodo 
Dievo galybė. Tad galime ir 
mes nebijoti savo ar kitų silp
numo pasireiškimų, nes, jei 
priimsime juos su Jėzumi, ten 
pasireikš Dievo galybė. 

Aldona Zailskaitė 

užsienio reikalų komitete ir 
p r i k l a u s a n t i s „ P o p u l i a r i o s 
jėgos" frakcijai, pranešė Dūmos 
nar iams apie .Ant iNATO" stei
gimą, kurio pagrindinis t ikslas 
y r a analizuoti NATO plėtimo 
sustabdymo galimybes ir ska
t int i vyriausybę tuo reikalu im
t is griežtų priemonių. „Anti
N A T O " sudaro grupė Dūmos 
narių, kur iems tokia veikla yra 
pr i imt ina ir net, atrodo, labai 
reikalinga. Baltijos respublikos, 
išsilaisvinusios ir pasitrauku
sios iš Rusijos teritorijos, į 
V a k a r u s vėl užkėlė var tus , 
ku r i e per penkis dešimtmečius 
buvo laisvi ir gerai išnaudojami. 
Rusijai graudu, praradus tokį 
„t i l tą". Tų respublikų priė
mimas į NATO garantuotų jų 
saugumą ir nepriklausomybę, 
k a s Rusijai yra nepriimtina ir 
nenaudinga. Grasinimas auto
mat inėmis tolimo skrydžio ra
ketomis, kurios būtų nukreiptos 
Baltijos respublikų link, yra 
naujo pavojaus šaukliai. O kaip 
Baltijos respublikos nuo jų ap
sigins? Kas jas užstos? 

Džiugu, kad dėl spaudos lais
vės kai kurie populiarūs Rusi
jos laikraščiai tokį projektą kri
tikuoja ir sarkastiškai spėlioja, 
kad tai esama t ik tuščios pro
pagandos, norint sustiprinti 
ginklų gamybos pramonę. Kai 
kurie žurnalistai net pranašau
ja, kad tokie veiksmai gali nega
tyviai atsiliepti į Rusijos pres
tižą užsienyje. 

Ar nebaisu pagalvoti, kad Bal
tijos respubl ikos gali likti 
automatinių raketų šešėlyje? 
Tai žymiai baisiau už sovietišku 
malūnsparniu kadaise triukš
mingą skraidymą virš Vilniaus 
gyvenamųjų rajonų, begąsdi
nant gyventojus. Nei apsiginti. 

į kaina įlipti aukščiausią"... O tas kainas 

nei laukti pagalbos iš Vakarų 
nebūtų jokios vilties. Įdomu, 
kaip į tą reaguos naujoji JAV 
valstybės sekretorė Albright, 
nors sunku įsivaizduoti, kad da
bartinio JAV prezidento parink
toji aukšta pareigūnė nesektų jo 
politinės filosofijos pėdomis ir 
netęstų draugiškumo politikos 
su Kremliumi. Atsižvelgiant 
dar į tą, kad jau susirūpinta 
pašlijusiu Jelcino sveikatos 
stoviu ir spėliojamą, kad jam 
netrukus teks pasitraukti iš 
pareigų, tai artimoje ateityje 
reikia tikėtis didelių pasikei
t imų ir Rusijoje, ir JAV užsie
nio politikoje. Bet, žvelgiant į 
istorijos lapus, pozityvių pasi
kei t imų Baltijos respublikų 
a t žv i lg iu gali t i k ė t i s t i k 
kraštutiniai optimistai, nors 
dabartinė Rusija, visais atžvil
giais silpna ir netvarkinga, 
nesudaro didelės grėsmės Va
karams. Net patys rusai negali 
nuslėpti to fakto, kad kariuo
menėje yra didelis nepasitenki
nimas prastu maitinimu, skur
džia avalyne ir drabužiais, tik 
generolai, saugodami savo ran
gus ir t i tulus, stengiasi užsienį 
įtikinti savo kariuomenės pajė
gumu ir ginklais. 

Danutė Bindokienė 

Gerai pagalvokime 

Abejonės nėra, kad Rusija 
stengsis įvairiais būdais grasin
ti Baltijos respublikoms be Va
karų įsikišimo baimės. Ar ne 
graudu? 

• D a u g i a u s i a L i e t u v o j e 
k a l b ų mokantis poliglotas — 
profesorius Andrius Novodvors-
kis. Jis mokėjo 23 kalbas — lie
tuvių, rusų, lenkų, anglų, vokie
čių, prancūzų, čekų, slovakų, 
italų, latvių, ispanų, rumunų, 
portugalų, bulgarų, ukrainie
čių, baltarusių, švedų, danų, 
olandų, žydų, slovėnų, lotynų ir 
graikų. Pirmosiomis 10 kalbų 
A. Novodvorskis kalbėjo laisvai, 
o kitomis galėjo skaityti moks
linę techninę, publicistinę bei 
grožinę literatūrą. 

Užsienio lietuviai, bent tie, 
kurie neatsisakę savo tautinės 
tapatybės, gyvena dvigubą 
gyvenimą: ir t ame krašte, kur 
glūdi jų kilmės šaknys, ir 
tame, kur yra dabartiniai jų 
namai. Reikia pasakyti, kad 
visa tai vyksta kažkaip na
tūraliai, be didelių pastangų, 
tarytum toks gyvenimo būdas 
yra paprasčiausias reiškinys 
pasaulyje. Ogi gyvenantiems 
Amerikoje padeda ir tai, kad 
daugumas šio krašto gyven
tojų savo lojalumą vykusiai 
dalina kaip tik į tokias dvi 
dalis. Tas dvigubas lojalumas 
nesipainioja niekam po kojo
mis, išskyrus, kada viename 
ar kitame krašte, kuriam mes 
priklausome, suintensyvėja 
gyvenimas ir pareikalauja 
daugiau dėmesio. 

Lietuvių atveju, tolimoji 
tėvų žemė to dėmesio centre 
visuomet stovėjo: prieš 1918 
metus, kai buvo ruošiamasi 
didžiajam savarankiško gyve
nimo žingsniui—nepriklau
somybės paskelbimui; po Va
sario 16-tosios, kai reikėjo vi
sapusiškai remti besitęsiančias 
laisvės kovas ir mėginimus 
sukurti tvirtesnius ekonomi
kos pamatus karo bei okupa
cijų nualintame krašte; bol
ševikų antplūdžio dešimt
mečiais , pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui , kai laisvoji 
Vakarų Europa ant griuvėsių 
kūrė naują, pasiturintį ry
tojų, o Rytų ir Vidurio— 
kentėjo priespaudą. 

Po 1990 m. kovo U-tosios ra
tas tarytum vėl apsisuko ir 
sustojo maždaug toje pačioje 
vietoje, kur buvo po pirmojo 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Lietuva reikalinga viso
keriopos paramos, pagalbos— 
materialinės, bet ypač dva
sinės. Skirtumas galbūt tik 
toks, kad šį kartą tėvynėje 
materialinei paramai teikia
ma daugiau reikšmės. Galbūt 
tai dvidešimtojo šimtmečio 
žmonių pažiūra apskritai— 
visi yra paragavę daugiau 
mokslo, įgiję daugiau savaran
kiškos mąstysenos, o juo 
labiau nihilistinės-ateistinės 
sistemos auklėtiniai, gerai 
„įsikalę" pamokas, brukte 
bruktas ilgais okupacijos de
šimtmečiais. 

Nepaisant pastangų tas 
pažiūras paskandinti užmarš
tyje, jos akivaizdžiai išplaukė 
į paviršių pirmųjų laisvųjų 
prezidento rinkimų Lietuvoje 
metu, kai valdžios viršūnėse 
vėl atsidūrė senosios nomen
klatūros žmonės. Tiesa, per
nai rudenį vykusiuose Seimo 
rinkimuose lietuviai parodė, 
kad jau pradeda galvoti sava
rankiškai, aklai nesivadovau
dami „nurodymais iš aukš
čiau". Dabartinio Seimo ir vy
riausybės sudėtis jau žymiai 

skiriasi nuo buvusiosios. Tai 
teikia vilčių, kad ir būsimuo
siuose prezidento rinkimuose 
ateinančiais metais aukščiau
sia laisvos Lietuvos vyriau
sybės vieta bus patikėta tikrų 
demokratiškų pažiūrų asme
niui, kuris rūpinsis savo tau
tos gerove, gerai supras vi
daus bei užsienio politikos 
vingius ir sugebės sėkmingai 
valstybę vairuoti šviesaus 
rytojaus link. 

Pagal „lietuvišką galvose
ną", labai išryškėjusią prieš 
Seimo rinkimus, kai buvo ne
belikę daug laiko, o rinkiminė 
kampanija vis dar trepsėjo 
vietoje, tikint, kad prezidento 
rinkimai dar „užjūrių marių", 
tad nėra ko per daug skubėti 
su jiems pasiruošimu ar kan
didatų pristatymu. Įdomu pas
tebėti, kad iki šiol atvirai 
savo kandidatūrą paskelbė tik 
vienas asmuo—Vaidotas Žu
kas. Pagal mūsų gyvenamojo 
krašto politinius ėjimus tai 
būtų tikrai neįprastas reiš
kinys, nes, apytikriai metams 
belikus iki tokių svarbių rin
kimų, jau būtų čia išsirikiavusi 
ilga norinčių tapti prezidentu 
eilė. 

Vaidotas Žukas—nedaug 
kam pažįstamas, nors tam tik
ri lietuvių visuomenės sluok
sniai (ir jis pats) pastaruoju 
metu stengiasi tą spragą 
užpildyti. Jau pastebėjome, 
kad jis turi rėmėjų ir už
sienyje, ypač iš jaunesniųjų 
kartų lietuvių katalikų vei
kėjų tarpo. Suprantama, tai 
labai pozityvus reiškinys ir 
kandidatui Žukui bus naudin
gas. Kita vertus, girdime ir 
daug kitokių nuomonių. Kai 
kas Vaidotą Žuką net vadina 
„lietuviškuoju Ross Perot", 
kuris būsimuose rinkimuose 
suskaldys balsuotojus, o tuo
met gali prezidento kėdėje dar 
penkeriems metams pasilikti 
tas pats asmuo, sukėlęs tiek 
kontroversijos šios kadencijos 
metu. 

Žinoma, demokratinėje san
tvarkoje kiekvienas pilietis 
turi teisę siekti vyriausybės 
posto, jeigu jis turi pakanka
mai lėšų, rėmėjų ir pasi
ryžimo. Vienok ir čia reikia 
vadovautis ne asmeniškų am
bicijų, o tėvynės gerovės kri
terijum. Prisimename, kokia 
sumaištis buvo prieš Seimo 
rinkimus, kai savo kandidatus 
pateikė daugiau kaip 30 par
tijų. Nejaugi ir prezidento rin
kimuose šis reiškinys pasikar
tos? Jau pasigirsta balsų ir 
apie kitus kandidatus, jau ri-
kiuojamasi į „blokus"—kas ką 
rems ar turėtų remti, o tai gan 
pavojinga situacija, turint 
mintyje, prieš kokias proble
mas dabar stovi ir ateityje 
stovės Lietuva. 

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ 
12 KAZIMIERAS J . AMBRASAS 

D r a u g i o s šiame mieste vienijo ir būrė lietuvius į 
bendrą veiklą? Bene seniausioji iš jų — Šv. Jono drau
gija, įkurta 1912 m. birželio 2 d. Ji daugiausia rūpinosi 
į vargą patekusiais lietuviais. Ši savišalpos d-ja 
padėdavo vos tik atvažiavusiems tautiečiams susira: • 
apsigyvenimui pastogę. Šv. Kazimiero d-ja atsirado 1914 
m. kovo mėn. 29 d., o Šv. Onos d ja tais pačiais metais 
liepos 9 d. Be to, čia veikė L.R.K. Susivienijimo Ameriko
je 169 kuopa ir Vyčiai. Visos draugijos padėjo palaikyti 
lietuvišką dvasią Sioux mieste ir kitur Amerikoje. 
Vėliau jos nemažą vaidmenį atliko tada. kai buvo imta 
statyti Šv. Kazimiero bažnyčią, klebonija ir prasidėjo 
Lietuvos išlaisvinimo sąjūdis. Ilgainiui didžiuma Siu 
draugijų narių išmirė. Kai kurie po I pasaulinio karo 
grįžo į Lietuvą. Kiti — paseno, todėl jau nebebūdavo iš 
ko sudaryti valdybų. Tad, pasikeitus parapijos veidui, 
jau nebuvo ką veikti ir taip tos draugijos pamažu iširo, 
o nedideles santaupas jos atiduodavo parapijos bažnyčiai 

Dar galima paminėti, kad Šv. Kazimiero parapijoje 
1933 m. atsirado Šv. Kazimiero rožinio d-ja ir veikė 
Amerikos Lietuviu piliečių klubas, įsikūręs 1946 m. 
liepos 7 d. 

Lietuviška pa rap i j a prasidėjo nuo tada , kai 1913 
m. gegužės 11 d. , per Sekmines iš Čikagos atvažiavo kun. 
K. Satkus klausyti išpažinčių ir teikti kitų sakramentų. 
Supratęs, kad tokioje vietoje i t in s t inga lietuviškos 
bažnyčios, po trijų dienų sukvietė pirmąjį susirinkimą, 
kurį pradėjo malda. Tame susirinkime dalyvavo apie 200 
žmonių, kurie vienbalsiai pr i tarė , jog čia būtina 
katalikiška parapija ir šia mintimi visi apsidžiaugė. Į 
anuometinę valdybą viešu balsavimu buvo išrinkti tokie 
asmenys; Antanas Urbonas — pi rmininkas , Jonas 
Mikėnas — iždininkas. Karalius Sedelskis — sekretorius 
ir keli valdybos nariai: Juozas Gražys, Jonas Kaušpė
das, Petras Strazdas, Vincas Andriūnas, Jonas Popevis. 
Julius Tarasevičius, Kazimieras Petronis, V. Linkevičius 
ir Rapolas Šaltanis. Susirinkime buvo nu ta r t a naująją 
parapiją pavadinti šv. Kazimiero vardu. Rytojaus dieną 
kun. K Šatkus su keliais komiteto nar ia i s nuvyko pas 
vietos vyskupą Philip J. Gamgan, kuris maloniai priėmę:-
lietuvius, gražiai padėkojo organizatoriams už didelj 
darbą, patvirtino komitetą ir davė konkrečių nurodymu 
ateičiai 1913 m gruodžio 19 d. už 3,000 dol. buvo 
nupirktas žemes sklypas prie Leech Ave., t a rp So. Linn 
ir VVestcott gatvių. 

Pirmasis lietuvis kun igas , atvykęs į parapiją 1915 
m. gegužės 20 d., buvo Mykolas Cybulskis, t ikras 
lietuvis, karštas patriotas ir puikiai išsimokslinęs Sijų 
vyskupijos duotąja stipendija Baltimorės seminarijoje. 

o paskui buvo išvažiavęs į Šveicariją toliau tęsti studijų. 
Jis iškart atsiribojo nuo lenkų ir kitataučiams paaiškino, 
jog lietuviai turi savo kalbą, atskirą tautą ir savo 
kultūrą. Po mėnesio sukviestame parapijos susirinkime 
dalyvavo vietos vyskupas ir apie 300 lietuvių. Vyskupas 
Fil ipas Gariganas įspėjo susirinkusius, jeigu parapi
jiečiai nenori lietuvio kunigo, tai jis bus išsiųstas į 
amerikiečių parapiją. Jei bus čia paliktas kunigas M. 
Cybulskis, būtina jo klausyti ir juo rūpintis. Be vyskupo 
žinios ir parapijos leidimo jis nieko nedarys. Garbingas 
svetys pasidžiaugė, kad šiame mieste yra tiek lietuvių 
katalikų. Už savaitės kun. M. Cybulskis išvažiavo Čika
gon rūpintis projektu. Čikagiškiai lietuviai parapijų 
klebonai jam davė nemaža praktiškų patarimų, kad 
geriausia iškart statyti bažnyčią, mokyklą ir svetainę. 
Tačiau daugelis neseniai j Sijų miestą iš tėvynės atvažia
vusių lietuvių nesuprato, kaip viename pastate gali 
išsitekti kartu rūsyje bažnyčia, viršuje — mokykla ir 
parapijos salė. Klebono pasiūlymas buvo atmestas 

S ta tybų pradž ia ir paba ig tuvės nebuvo toli viena 
nuo kitos. Kun. Cybulskis, gavęs bažnyčios projektą ir 
pasi taręs su komiteto nariais, rangovams paskelbė 
konkursą. Babue and Sons Co. sutiko už 20,446 dol 
pastatyti sienas Klebonas norėjo, kad kartu būtų 
statoma ir klebonija, nes viskas pigiau kaštuotų. Vėliau 
tiek medžiagos, tiek ir darbai brangs Nei komitetas, 
nei parapijiečiai protingo patar imo nepaklausė 

Anuomet klebonija būtų kainavusi tiktai 3,000 dol., o 
po 20 metų už ją reikėjo sumokėti 7,100 dol. Sparčiai 
buvo iškastas ne tik bažnyčios rūsys, bet ir sienos 
išmūrytos. 

1915 m. spalio 24 d. vysk. P. J. Garigan pašventintas 
kertinis bažnyčios akmuo. Iškilmėse dalyvavo keli 
kunigai, 150 Sv. Kazimiero ir 70 Šv. Jono d-jų narių, 
didžiulė minia žmonių. Procesija atlydėjo vyskupą prie 
statomos bažnyčios pamatų. Pamokslą pasakė kun. M. 
Cybulskis. Buvo renkamos aukos. Darbai stūmėsi 
greitai, bet sparčiai tuštėjo ir parapijos iždas, nes parapi
jiečiai mažai aukojo statyboms. Būtinai reikėjo paskolos. 
22,000 dol. (su 6 procentais) buvo gauta i i Philadelphia 
Life Insurance Co. Netrukus buvo ne tik sienos išmū
rytos, bet ir po bažnyčia įrengta svetainė, kur buvo 
galima aukoti šv. Mišias. 

Pi rmosios šventos Mišios prie lietuviškų papročių 
gėlėmis ir eglaitėmis papuošto altoriaus paaukotos 
Kūčių vakarą. Kadangi tiktai lietuvių bažnyčioje auko
jamos vadinamos Piemenėlių Mišios, prisirinko daug 
žmonių, kurie, Urbonienės vadovaujami. Dievą garbino 
gražiomis lietuviškomis giesmėmis ir maldomis. 1916 
m. Velykų pamaldos jau buvo atliekamos naujojoje 
bažnyčioje. Procesijoje dalyvavo šv. Kazimiero, Šv. Onos, 
Šv. Jono draugijos. Gėles barstė pasipuošusios mažos 
mergaitės. 

i'., ' i .n i 
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IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUS 
Pokalbis su JAV sena

torium Richard Durbin, 
j a m grižus iš Lietuvos . 

—Sve ikas sugr į ses , Se
natoriau. N ū m dienrašč io 
skai tytojams b » t u įdomu 
suž ino t i , ar Justą ke l ionė i 
Lietuvą buvo d a u g i a u as 
m e n i š k o pobūdžio , ar ofi
ciali . Kiek i lgai v iešė jote 
Lie tuvo je? 

—Mes Lietuvoje buvome ke
turias dienas. Sakyčiau, kad 
keliones tikslas buvo dvejo
pas. Iš oficialios pusės, mano 
paskirtis buvo atstovauti JAV 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės iškilmėse. Tuo metu 
susitikau kone su visais Lie
tuvos vyriausybės atstovais ir 
kalbėjomės visiems mums rū
pimais klausimais. Tačiau 
vieną rytą buvau nuvykęs į 
savo motinos gimtinę, Ju r 
barką. Tai buvo pirmas kar tas 
nuo 1911 metų, kai bet kuris 
mūsų šeimos narys ten grįžo. 
Nors ši kelionės dalis buvo as
meniško pobūdžio, bet man la
bai svarbi. 

—Ar t i k a e J ū s ų brol is 
kel iavo kartu i Lietuva? 

—Taip, mano brolis Bill. J i s 
yra 67 metų ir niekad nebu
vęs Lietuvoje. Jis sakė, jeigu 
aš kuomet dar keliausiu į Lie
tuvą, pats užsimokėsiąs ke
lionės išlaidas, bet norėtų 
vykti drauge. Džiaugiuosi, 
kad vyko, oes abiem buvo la
bai smagu, i 

—Tai n e b u v o Jusi ) pirmo
j i ke l ionė { Lietuvą? 

—Ne, tai j ao ketvirtas kar
tas, i 

—Įdomu, ar pajutote pa
s ikeit imą ž m o n ė s e ? Kokios 
jų nuota ikos pa lyg inus su 
ankstesn ia i s meta is? 

—Pirmą kartą lankiausi 
Lietuvoje 1979 metais, tam
siausiomis sovietų valdymo 
dienomis. Tuomet radau kraš
tą liūdną ir prislėgtą. Pa
vyzdžiui, kai anuomet aplan
kiau Vilniaus katedrą, joje so
vietai buvo uždraudę aukoti 
Mišias, nuo sienų buvo nuim
ti paveikslai, išimti religiniai 
simboliai. Grižus į ją 1997 m., 
po 18 metų, vaizdas buvo labai 
skirtingas. Vasario 16-sios 
proga Mišias aukojo arkivys
kupas Audrys Bačkis, bažnytia 
buvo pilnutėlė žmonių, galin
gai aidėjo lietuviškos giesmės. 
Skirtumas buvo tikrai drama
tiškas ir labai jautr ia i jį iš
gyvenau. 

—Ar turėjote progos susi
tikti ne v i e n su vyriau
sybės atstovais , bet i r su ei
l in ia is žmonėmis? 

—Taip, keliais atvejais. Aš 
specialiai stengiausi tai pada
ryti. Kaip žinoie, s u mumis 
keliavo Stanley Balzekas, Ri
mas Domanskis ir kai kurie 
kiti iš Čikagos lietuvių visuo
menės, tad jų praiiau sudary
ti progą pasikalbėti su Lietu
vos žmonėmis. Tas įvyko 
Kaune, kai apsilankėme vie
noje šeimoje ir su ja pralei
dome kelias valandas. Buvo 
labai puikus vakaras—jie mie
lai mus priėmė, o mums buvo 
malonu su jų šeima susi
pažinti. 

Man paliko įspūdi lietuvių 
nepaprastai optimistiškos pa
žiūros į ateitį. Žmonės tikrai 
jaučiasi palikę tamsiąją sovie
tinę pilkumą ir gali tikėtis 
šviesaus rytojaus. Kai eini 
sekmadieniais Vifoiaus gatve 
iš viešbučio, kuriame buvome 
apsistoję, tiesiog matai pasi
keitimus: naujos įstaigos, par
duotuves, naujos galimybės. 
Čikagietė Rita Dapkatė, kuiią 
seniai pažįstu, yra atidariusi 
keletą restoranų ir labai gerai 
verčiasi. Tokių yra ir dau
giau. 

turėjote 
bėt i Lietuvoje Ir «u Baž

n y č i o s v a d o v a i s . Kaip j i e 
į s i j u n g ę \ L ie tuvos va ldy
m o p r o c e s ą , ypač žve lg ian t 
\ a t e i t i e s p e r s p e k t y v a s ? 

—Kauno vysk. S. Tamke-
vičius y ra tikrai nuostabus 
žmogus. Su juo bendrauti 
buvo vienas džiaugsmas J is 
Lietuvoje labai gerbiamas, 
praleidęs 10 metų sovietų ka
lėjime. Aš jam sakiau: 10 metų 
sovietų kalėjime iš Jūsų ne
a tėmė optimistiškos nuotai
kos, o j is atsake, kad kiekvie
nas politikas turėtų bent me
tus praleist i sovietų kalėjime, 
tai j a m būtų labai naudinga. 
Matote, j is nepraradęs humo
ro j ausmo. Vyskupas tiki, kad 
Bažnyčia buvo tikras švyturys 
t au ta i okupacijos metais ir su
jungė lietuvius tamsiausiais 
laikais. Žinoma, jo leidžiama 
pogrindžio spauda čia daug 
padėjo. Manau, kad Bažnyčia 
ir d a b a r yra stipri moralinė 
jėga Lietuvoje, nors jos rolė 
ski r t inga nuo anų laikų, bet 
vis t iek labai svarbi. 

—Michae l Kotzin , Direc-
tor of T h e J e w i s h Federa-
t i o n of Chicago, kel iavo su 
J u m i s į Lietuvą. Koks j o 
k e l i o n ė s t ikslas? 

—Tai susiję su Šv. Jurgio 
bažnyčia Vilniuje. Kaip ir 
daug kitų, ši bažnyčia buvo 
sovietų laikais uždaryta, be.t 
joje lietuviai buvo paslėpę 
daugiau kaip 2 milijonus kny
gų, išgelbėtų iš nacių ir so
vietų nargų, iš žmonių, kurie 
t as knygas būtų mielai sunai
kinę. Ta rp tų knygų yra apie 
30,000 žydiškų tekstų, kurie 
turi ypatingos istorinės reikš
mės. Šiuo metu Lietuvoje 
žydų nedaug likę. Sakoma, 
kad nacių okupacijos metais 
buvo sunaikinta arba iš Lietu
vos išvyko apie 94 proc. vieti
nių žydų. 

— N e s e n i a i „The N e w 
York Times" dienraštyje 
b u v o i š spausdintas tenden
c i n g a s s traipsnis apie tas 
ž y d u knygas , rastas Vil
niuje . Ar ši kel ionė buvo 
tam t ikras tos t emos tęsi
nys? 

—Taip. Aš norėjau, kad Mi
chael nuvažiuotų į Lietuvą ir 
pats pamatytų tas knygas, nes 
skl inda klaidinanti informaci
j a apie tų knygų padėtį. Vie
n a m e straipsnyje net buvo 
parašyta , kad knygos sukrau
tos kažkokiame drėgname 
rūsyje po bažnyčia, bet tai ne
tiesa—knygos yra pačioje baž
nyčioje. Lietuvos Valstybinės 
bibliotekos darbuotojai mėgi
na visas knygas nuvalyti, ka
taloguoti ir perkelti į bibliote
kos saugyklą. Svarbu nepa
miršti , kad tik per stebuklą 
tos knygos, ypač dar žydiškos, 
išliko. Kai pagalvoji apie 
bausmes, taikomas okupacijos 
metais už vieną neleistiną 
knygą, kaip galėjo išlikti tiek 
tūkstančių? Juk tos knygos 
neturėjo piniginės vertės, o 
žmones, kurie jų saugumu pa
sirūpino, tikriausiai net ne
mokėjo hebrajiškai skaityti. 
J ie suprato, kad knygos svar
bios, tad j a s paslėpė. Michael 
ir aš dėl to ir nuvykome pasi
kalbėti , ką reikėtų su jomis 
daryti ateityje. Mes prašėme 
Lietuvos vyriausybės, kad pa
dėtų sudaryti komisiją iš lie
tuvių, Lietuvos žydų ir pasau
linių žydų organizacijų užsie
nyje. Galbūt jos galėų nu
siųsti savanorių, galinčių ka
taloguoti knygas, padėtų pa
dengti jų tolimesnės apsaugos 
išlaidas. 

—Vadinasi , t a m e „New 
! York Times" straipsnyje 

n e b u v o daug t iesos, o gal 
tik re ika lo nesupratimas? 

—Kai nuvyksti į vietą ir pa
matai savo akimis Šv. Jurgio 

f bažnyčią bei knygas, susida
rai kitokią išvadą. Aš netikiu, 
kad Lietuvos valdžia rodytų 

Hr> SjS Hh •;!::; 4^ 

JAV Senato narys Richard Durbin i 
riasi rūpimais klausimais Vilniuje š. 

kokią nepagarbą toms kny
goms bei jų reprezentuojamai 
kultūrai. Nors, turint tik ribo
tus išteklius, dedamos pastan
gos knygas apsaugoti. Tuo ne
tenka abejoti. 

Dar kartą pabrėžiu, kad 
daug lietuvių dešimtmečiais 
saugojo tas knygas, ir tai la
bai svarbi šios istorijos dalis, 
kurios neturime pamiršti. Esu 
įsitikinęs, kad minėtas straip
snis skaitytojus klaidina Lie
tuvos vyriausybės atžvilgiu. 

—Senator iau , m ū s ą po
ka lb io laikas e ina p r i e pa
baigos , bet a š n o r ė č i a u 
bent pr is imint i NATO klau
simą. 

—Tas klausimas iškyla, kur 
bepasisuku... Prof. Landsber
gis davė man laišką parvežti 
prezidentui Clinton. Jame 
prašoma pasisakyti už Balti
jos valstybių įjungimą į 
NATO. 

—Ar jau gavote a t saky
m ą ? 

—Ne. Aš da r tik neseniai 
perdaviau laišką. Aš pats tvir-

•tai remiu Baltijos ir Lenkijos 
narystę. Reikia, jog JAV vy
riausybė pagaliau aiškiai pa
sisakytų, kad Baltijos val
stybės turi būti NATO na
rėmis ir kad mes esame pa
siryžę kartu dirbti ir kaip gal
ima geriau pasiruošti šiam 
įvykiui. 

—Ar, Jūsų n u o m o n e , pi r 
ma jame n a r i u p r i ė m i m o 
r a t e Baltijos v a l s t y b ė s t u r i 
galimybių? 

—Aš manau, kad pirmame 
rate galimybės nedideles, bet 
visiškai tų galimybių neatsi
sakyčiau. Tiesa, Lenkija. Ven
grija ar kitos respublikos, 
minimos kaip pirmosios kan
didatės, yra žymiau daugiau 
pažengusios karinio bei kito
kio pasiruošimo NATO narys
tei keliu, bet aš nei kiek nea
bejoju, kad Lietuva gali jas 
nesunkiai pasivyti ir tai ne
trukus padarys. 

—Ar jauč ia te , k a d ta i vie
n in te l ė Baltijos t a u t u iš
skyr imo pr iežas t i s , a r y r a 
i r k i tų? 

—Aš būsiu labai atviras ir 
pasakysiu, kad greičiausiai 
yra kitų. Aukštieji Vašingtono 
politiniai sluoksniai, prade
dant buvusiu prezidentu 
Bush ir tęsiant dabartiniu 
prezidentu Clinton, skiria 
daug daugiau dėmesio Rusi
jai , negu reikėtų. Manau, kad 
mums reikia pasakyti rusams: 
Rytų Europos valstybės ir 
Baltijos tautos nori būti Va
karų dalimi, nori priklausyti 
mūsų sąjungai ir siekti mū
siškų vertybių. Tai turėtų bū
ti tikrasis kriterijus, pagal 
kurį daromi sprendimai dėl 
šių valstybių ateities. 

—Reikia t ikėtis , kad tuo 
keliu ir bus e inama. 

—Mes stengsimės, kad tas 
įvyktų. 

—Nuoširdžiai dėkoju už 
pokalbi. Iki k i to karto! 

Kalbėjosi Leonas N a r b u t i s 

r Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas prof Vytautas Landsbergis, ta
ni vasario mėn viduryje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

LIETUVOS GROŽĮ 
REPREZENTUOJĄ 

ALBUMAI 
J u o z a s Polis — spalvotos 

fotografijos meis t ras 
Amerikoje 

Š.m. sausio pradžioje, pasis
večiavęs savo dukros dr. Birutės 
ir dr. Antano Butkų šeimoje, 
Vilniun sugrįžo, kur nuolatos 
gyvena, foto menininkas Juozas 
Polis, vienas žymiausių spalvo
tos fotografijos meistrų Lietu
voje. 

Juozas Polis (g. 1920.03.19), 
anykštėnas, ūkininko sūnus, 
turįs specialų auto mechaniko 
išsilavinimą, tačiau nuo 1957 
metų fotografija tapo jo duona 
kasdienine. Ir sakosi, kad tuo 
pasirinkimu esąs labai paten
kintas. Fotografo kelią, sakosi, 
pradėjęs draugų paskatintas. 
Tačiau pomėgį fotografuoti pir
mas pastebėjęs jo šviesios 
atminties tėvas, kuris, sūnui 
esant tik ketvirtame pradžios 
mokyklos suole, nupirko pirmąjį 
foto aparatą. „Nuo tada su foto 
aparatu ir nesiskyriau, žinoma, 
vėliau įsigydamas tobulesnius. 
Pradėjęs fotografo kelią, susi
domėjau ir sudėtinga bei įdomia 
spalvotos fotografijos sritimi, o 
kaip esu ją įvaldęs, jau palie
kama kitiems įvertinti". — kal
bėjo J. Polis. 

Ir ši trumpa foto meistro apy
braiža yra pasikalbėjimo su juo 
rezultatas. \ klausimus, kuriuos 
pateikiau svečiui, atsakė raštu. 
Mano jam pateiktų klausimų 
čia nekartoju. Skaitantysis pa
jus pats, kokiais klausimais 
labiausiai domėjausi. Tiktai, 
rašant apie pirmąjį jo foto 
leidinį, pasinaudojau ir infor
macija iš „Gimtoji žemė 
Lietuva" albumo. Menininkas 
savo personalinių parodų yra 
surengęs įvairiuose Lietuvos, 
Europos ir JAV miestuose. Jo 
Lietuvos grožio nuotraukų matė 
ir Maskva, ir Berlynas, ir Čika
ga, Clevelandas. Madison ir kt. 

J. Polis yra atvirukų rinkinių 
autorius, albumų bendraauto 
rius, taip pat dirba taikomosios 
fotografijos srityje. 

Si foto menininko viešnage 
Amerikoje buvo jau antroji. 
Pirmą karta jis 1989 metais 
atvežė savo nuotraukų paroda. 
„Tada ir dabar sutikau dau^ 
jdomių tautiečiu. Stebėtini 
Jūsų pasiekimai, išsilavinimas, 
išlaikytos ir puoselėjamos tra 
dicijos ir kalba, išauginta tfraži 
jaunoji karta Panašią nuomone 
turi ir daugelis mano draugų ir 
pažįstamų", — teigė pašneko 
vas. 

Kai mūsų pokalbis nukrypo j 
technišką kryptį — ekonomines 
problemas, J. Polis akcentavo. 
kad išleisti albumą reikia ne
mažo kapitalo. Jis labai dekin 
gas esąs dr. Antanui Butkui. LB 
ir labai aktyvaus išeivijos * IMJ 
meninkui bei dukters vyrui, ku
ris parėrhė pirmųjų albumų iš
leidimą. Išleidus pirmuosius al

bumus, susikaupė lėšų kitiems 
leidiniams. Paskutiniam albu
mui ..Lietuvos teatrai" , tiki
masi ir valstybinių įstaigų ar 
kitų rėmėjų paramos. Lietuvo
je yra Foto menininkų sąjunga. 
Jos meno taryba, kurios garbės 
nariu yra ir J. Polis, padeda 
surengti parodas, atr inkti joms 
darbus, organizuoja jaunųjų fo
tografų mokyklas ir kt., tačiau 
dėl lėšų stokos dažniausiai fi
nansines paramos suteikti ne
gali. 

Juozo Polio spalvotomis me
niškomis nuotraukomis, albu
mais, periodikoje matomomis 
nuotraukomis džiaugiasi ir di
džiuojasi ne tik Lietuva, bet ir 
išeivijos lietuviai. Informacija 
leidiniuose pateikta svetimomis 
kalbomis, leidžia ir kitatau
čiams arčiau ir tiksliau susi
pažinti su Baltijos kraštu. Jo 
meninių albumų nemažai yra 
įsigiję už Lietuvos ribų gyve
nantieji tautiečiai, nemažai yra 
gavę iš savo giminių kaip ilgai 
nepamirštamą, išliekančią kny
gą, lankydamiesi tėvynėje. 
Brangi dovana, žavinga kiek
vienai akiai, nepamirštama tė
vynės grožio panorama, žvilgs
nis į dabartį ir praeitį. 

Juozas Polis jau yra išleidęs 
penkis fotografijų albumus. 
„Gimtoji žemė Lietuva" — pir
moji jo personalinė knyga, iš
leista 1988 metais. Tai didžiulė, 
,,9'£ X 13". su 145 žaviomis 
nuotraukomis. Išspausdinta 
14.000 egz. tiražu. Autorius 
įžanginiame posme kukliai pri
sipažįsta — ..Gimtoji žeme, tik 
nedidele dalele tavo grožio 
pateikiu šiame albume". 

Po to buvo keturi puošnūs al-
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bumai: 1990 — „Atgimstanti 
Lietuva", 1992 — „Einu per 
Lietuvą", 1944 — „Malda Lie
tuvai" ir 1996 - ..Lietuvos pa
jūris". Paruoštas spaudai ir šių 
metų pirmajame pusmetyje tu
rėtų pasirodyti knygų rinkoje — 
„Lietuvos teatrai". 

„Man visi leidiniai svarbūs", 
— sako menininkas, — bet ypač 
brangus albumas „Atgimstanti 
Lietuva", kaip visi to meto ir 
džiugus, ir skaudūs įvykiai ma
no ir Jūsų tėvynėje. Ruošdamas 
visus albumus norėjau išskleisti 
Lietuvos grožį ir garbingai jį 
pristatyti. Albume „Malda Lie
tuvai" sukaupiau svarbiausius 
ir ypatingai vienerių — 1993 
metų įvykius Lietuvoje. Šio al
bumo pavadinimą nulėmė šven
tojo Tėvo ganytojiškoji kelionė 
į Lietuvą. Taip pat tais metais 
buvo išvesta ir rusų kariuome
nė, ir išrinktas ketvirtasis Lie
tuvos prezidentas; buvo svar 
būs ir įdomūs įvykiai meno pa
saulyje (LIFE) teatrų festivalis, 
kultūrinių institucijų jubiliejai; 
tais metais visa Lietuva minė
jo legendini Dariaus ir Girėno 
skrydžio 50-metį". 

„Žaviuosiu ir garbinu Lietu
vos pajūrį, tą didingą ir nuo
stabia mūsų tėvynes dali", 
— sako autorius. Pereitais 
metais išleistas „Lietuvos 
pajūr is" . Ju s t i nas Marcin
kevičius šiam leidiniui sukūrė 
triptiką su epilogu „Malda prie 
jūros", kur trečiajame eilių 
posme poetas kreipiasi: „Būk su 
mumis kaip prakaito lašas, 

riedantis skruostu, / kaip mė
lyna paukštė, / kuri iš tolybių / 
prie kojų mums krenta. / Duok-
die, kad ir iš mūsų širdžių - / iš
plauktų meilės laivai, /jungian
tys juru H Krantą". 

Toliau tęsiant mielą pokalbį, 
J. Polis teigė, kad, nors ir Lie
tuvoje spaudos technika y ra pri
artėjusi prie europietiškų stan
dartų, bet beveik visi jo albumai 
spausdinti Čekijoje. Gudijoje, 
Rusijoje; t i k t a i „L ie tuvos 
pajūrį" išspausdino Kauno 
spaustuvė „Spindulys". Kur 
„Lietuvos teat ra i" , kur iam 
tekstus paruošė teatrologas Jo
nas Vytautas Bruneris, bus 
spausdinti dar galutinai ne
sutarta. 

Užklaustas apie ateitį ir jos 
perspektyvas, J. Polis sakė, kad 
dabar svarbiausia išleisti „Lie
tuvos teatrus" ir su šiuo darbu 
galvojąs užbaigti leidybinę veik
lą. „Na, o kiek Dievas duos svei
katos ir jėgų, stengsiuos sureng
ti nuotraukų parodų, ar daly
vauti su keliais darbais jose", — 
su šypsena užbaigtas pašneke
sys su žymiuoju foto meno auto
riumi. 

Prie menininko pareikštų 
minčių būtinai reikėtų pridėti ir 
nuoširdžių linkėjimų, kad Juo
zas Polis neleistų savo magiš
kam foto aparatui ilsėtis, neiš
leistų jo į „pensiją", o ir toliau 
mums dovanotu, gal dar ir įdo
mesnių, tėvynės grožio vaizdų, 
įžiebiančių dar didesnę ir gi
lesnę meilę Nemuno kraštui. 

Vacys Rociūnas 

Juozas Polis (į.š kairės), kun Julius Sasnauskas, OFM, ir Vytautas Staškus, susitikę CIeveland. OH, Dievo 
Motinos parapijos knygyne, kurį jau daug metu sėkmingai veda Andrius Mackevičius Knygyno sieną puošia 
fotomenininko J Polio įrėmintos nuotraukos. # 
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UŽGAVĖNES IR JŲ 
PAPROČIAI 
VINCAS ŠALČIŪNAS 

Daug kur pasaulyje laikotar
pis prieš Pelenų dieną yra šven
čiamas su nusistovėjusiomis 
tradicijomis, pasilinksminimais, 
karnavalais, pokštais. Neatsilie
ka ir lietuvių tauta, nors jos 
Užgavėnių šventės yra daug 
santūresnės ir labiau susietos 
su prietarais, burtais bei papro
čiais, išlikusiais nuo pagonybės 
laikų. Daugelis turbūt prisime
name tas šaltas vasario dienas 
ir naktis, kai jaunimas, ypač 
kaimuose, apsitaisydavo keista 
apranga, užsidėdavo kaukes, 
kad jų neatpažintų, ir eidavo 
dainuodami ir pokštus krėsdami 
nuo sodybos iki sodybos, ar 
namas nuo namo, dažnai atlik
dami kokią nors programą. 
Jeigu to nesame patyrę, ar jau 
neprisimename, šiandien atsi
gręžkime j praeiti ir susipažin
kime su Užgavėnių papročiais, 
kurių pradžia aptinkama dar 
prieš krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje. 

Neseniai sekmadieni iš sakyk
los girdėjome priminimą, jog yra 
Pelenų diena, t.y. Gavėnios pra
džia. Kunigas mums priminė, 
kad per Gavėnią negalima val
gyti mėsos penktadieniais ir 
Pelenų dieną. Kitomis dienomis 
galima sočiai pavalgyti tik sykį 
per dieną, bet kartu ir pareiškė, 
kad pensininkams ir tas pasnin
ko „režimas" netaikomas. Vaje, 
koks didžiulis skirtumas nuo to, 
kai mums augant, ne tik mėsos, 
bet ir riebalų bei pieniško mais
to per Gavėnią nė pauostyti ne
buvo galima! Linksmintis, dai
nuoti, „burnelę" išgerti, vestu
ves kelti — taip pat ne! Toks 
asketiškas Gavėnios pasninko ir 
susilaikymo reikalavimas kaip 
tik ir paskatino žmones prisi-
linksminti ir prisivalgyti iki 
Pelenų dienos. Žmonėse išlikę 
prietarai sąlygojo, jog tie pasi
linksminimai ar „užsigavėji
mai" turėjo būti taip atliekami, 
kad neturėtų blogų pasekmių 
būsimam derliui ar gyvulių 
prieaugliui, bet neštų laimę ir 
pasisekimą p f ištisus metus. 

Lietuviai r ra vieninteliai, 
kurie Užgavėnes švenčia, besi
ruošdami nelengvam Gavėnios 
laikotarpiui, tačiau, palyginti, 
gana kukliai. Austrijoje, Bava
rijoje, Italijoje, Nicoje ir kitur 
Užgavėnės švenčiamos triukš
mingai net kelias dienas. Tur
būt labiausiai tuo pasižymi 
Brazilijos Rio de Janeiro ir JAV 
New Orleans miestai, kur išti
są savaitę vyksta karnavalai. 
Prieš keletą metų man teko 
būti Miunchene, kur vadinamos 
„Fasching" šventės rretu 
miesto centre lyg jūra bangavo 
išgėrusių, nusidažiusių, kaukė
tų ir pokštaujančiu žmonių 
minios. 

Lietuviai tą šventę pradėjo 
švęsti kur kas prieš krikščiony 

bės įvedimą Lietuvoje. Tada 
kiekvienas gamtos reiškinys 
turėjo mistinę prasmę, tampriai 
susietą su žmonių buitimi. Pu
siaužiemis, kada merdintis 
gyvenimas bando atbusti nau
jam gyvybės ciklui, buvo suvo
kiamas kaip gamtos, gyvulių ir 
žmonių atgimimo bei vaisingu
mo metas. Dažnai tas laikotar
pis būdavo skirtas tiems reiški
niams pažymėti, ypač kai jis 
vėliau sutapo su artėjančia Ga
vėnia. Žinoma, pagoniškos šven
tės papročiai susiliejo su krikš
čionybės atneštaisiais, ir taip 
išsivystė naujos Užgavėnių tra
dicijos, kurias sunku vienas nuo 
kitų atskirti. 

„Užgavėti" reiškia, kad tą 
antradienį prieš Gavėnią reikia 
valgyti daug bei riebiai ir 
linksmintis smagiai, nes to ne
bus septynias savaites! Kai kur 
būdavo paprotys valgyti 9 ar 12 
kartų. Beveik visur pagrindinis 
Užgavėnių valgis būdavo šiupi
nys — riebi žirnių, kruopų bei 
mėsos košė. Kiti riebūs valgiai 
būdavo: lašiniuočiai, miežiniai 
laistytiniai, vėdarai, šutinė, 
kugelis ir t.t. Vėliau prie šių 
prisidėjo blynai ir spurgos (dar 
vadinamos „pončkomis") — abu 
nelietuviškos kilmės. Valgyda
vo užsigerdami naminiu alumi 
ar su prieskoniais išvirinta 
degtine, nes, kas gertų van
denį, tas visus metus kentėtų 
troškulį. 

Reikia neužmiršti, kad Užga
vėnių papročių didelė dalis yra 
kilusi iš pagonybės laikų ir dėl 
to jie pilni burtų bei prietarų. 
Pavyzdžiui, per Užgavėnes ne
galima verpti, nes mėsa kirmys, 
pelės audeklą sukapos, pirštai 
tvinks, tais metais piršliai ne
silankys ir t.t. Negalima palikti 
nebaigto verpti kuodelio, nes 
Užgavėnių senis jį priterš. Ne
galima girnomis malti, nes vė
jas namų stogus nudraskys. Kas 
Užgavėnių dieną nešvenčia, o 
dirba, tam gali kristi gyvulys, 
ar kas iš namiškių susirgs, ar
ba bus prastas linų derlius. 
Negalima plaukų šukuotis, nes 
visus metus galvą niežtės, arba 
vištos daržus kapstys. 

Yra darbų, kuriuos Užgavė
nių dieną reikia dirbti, norint 
kad linai gerai derėtų. Visoje 
Lietuvoje tą dieną buvo stengia
masi važinėti rogėmis. Juo to
liau nuvažiuojama, ypač jei dar 
iš rogių į sniegą išvirstama, bus 
linai stori ir metai geri. Kad 
būtų didesnė galimybė rogėms 
apvirsti, tą dieną pirmą kartą į 
jas įkinkomi dveigiai kumeliai, 
kurie, neįpratę būti pakinktuo
se, dažnai nerimauja ir roges 
apverčia. Žinoma, įvairiose Lie
tuvos vietose būdavo skirtingi 
papročiai ir ne visur čia jau 
minėti būdavo praktikuojami. 
Tačiau visoje Lietuvoje pasivaži-

Dainos ir Andriaus Anužių sūnelis Erikas pasiruošęs Užgavėnių karna
valui 

nėjimas rogėmis būdavo susie
tas su linų augimu ir derliumi. 
Jei kas arklių neturi, eina pės
čias, ir kuo toliau nueina, tuo 
linai būsią didesni. Klaipėdie
čiai ant rogių susikraudavo bi
čių avilius: kuo greičiau ir to
liau nuvažiuos, tuo bitės bus 
darbštesnės ir daugiau medaus 
prineš. Taip pat būtina į laukus 
išvežti nore vieną vežimą mėšlo, 
kad javai gerai augtų ir kokia 
nelaimė neatsitiktų. 

Buvo tikima, kad Užgavėnių 
valgiuose glūdi kažkokia magiš
ka galia, tai su jais būdavo 
daromi įvairūs būrimai. Pavyz
džiui, mėsa ar lašiniais ištepda
vo arklo noragus, kad suartoje 
dirvoje nebūtų usnių; jais išsi
tepus rankas ir kojas, vasarą 
gyvatės neįkąs; piemuo, 
surinkęs Užgavėnių valgių lie
kanas, kurias kartu su šaukš
tais, peiliais bei samčiais suriša 
ir per naktį laiko trobos kampe, 
kad jo ganoma banda neišsi
skirstytų, nepasimestų, o pakly
dusi — namvis surastų. Skirtin
gose vietose tie būrimai būdavo 
dar įvairesni 

Po pietų kaime pasirodydavo 
visokie persirengėliai ir kauki-
ninkai, bet tik vyrai. Apsirengę 
išvirkščiais kailiniais ar marš
komis, persėjuose pančiu ar 
šiaudų grįžte, nusisuodinę vei
dus ir užsidėję kaukes jie vaiz
duodavo gyvulius, demonus, 
merginas, velnius, giltines, 
čigonus, o ypač žydus, dėl to 
kaukinininkai tiesiog būdavo 
vadinami „žydais". Kaukės bū
davo daromos iš žievės, odos ar 
išdrožiamos iš medžio gabalo. 
Gyvulinės kaukės daugiausia 
vaizduodavo arklius, ožius, 
gerves, meškas ir t t Jiems vaiz
duoti tekdavo naudoti didelį 
išradingumą. 

Daug kur ant rogių būdavo 
vežama keistai aptaisyta mote
riškos išvaizdos figūra, papuošta 
eglišakėmis, rankose laikanti 
šluotą ir spragilą, dar užsodinta 
ant viduryje įrengto judamo ra
to. Greta eidami kaukininkai 
suka tą ratą ir virvėmis judina 
tos figūros galvą bei rankas, lyg 
ji mosikuotų ar ką rodytų. Tą 
iškamšą vadindavo More, Kot-
re, Munka. Ji atstovaudavo ar
ba kokią pasileidėlę, arba visų 
kaukininkų „motiną". Visa to
kia grupė, triukšmaudama ir 
atitinkamai dainuodama, už
sukdavo į kiekvieną kiemą. Jos 
siautėjimas turėdavo tam kie
mui atnešti gerą linų derlių, tai 
šeimininkai negailėdavo jos da
lyvius pavaisinti alumi ar deg
tine ir apdovanoti. Rytų Lietu
voje vietoj Morės aptaisydavo 
vyriško pavidalo „Užgavėnių 
diedą", kartais vadinamą „čiū-
čela". Apie Kupiškį būdavo 
vežamas ar varomas berniokas, 
vadinamas Gavėnu, aprengtas 
moterišku sijonu. 

Priešgavėninis laikotarpis 
būdavo labai tinkamas išvaryti 
piktas dvasias bei demonus. 
Vienas jų buvęs linų, gyvulių 
bei žmonių nevaisingumo demo
nas. Dėl to kaukininkai nepa
gailėdavo pašiepti senbernius 
bei senmerges, kurias vadin
davo „bergždinikėmis". Kaukė
ti „žydai", kalbėdami Jidiš", 
sakydavosi keliaują iš Egipto ir 
superka zuikieną-puikieną, 
meŠkieną-Šeškieną, bet labiau
siai jų pageidaujama pr^kė bū
davo „bergidinik*". Ypač dėl jos 
vykdavo ilgos derybos: šeimi
ninkas norėtų ją parduoti, o jo 
žmona — ne. Persirengėlių gru
pės eidavo iš trobos į trobą. 
Šokdamos ir su įvairiais prietai
sais didelį triukšmą keldamos, 
kad nubaidytų Žiemos demonus. 
Bet ne vien dėl to jos vaikščio
davo. Buvo manoma, jog vaikš-
tynių magika padeda, kad 
arkliai išliktų sveiki ir gražūs 
ištisus metus. 

Daug kur būdavo tikima, jog 
Užgavėnių naktį kietyje įvyksta 
kova tarp Lašinskio (atseit, Už
gavėnių) ir Kanapinskio (pas
ninko su kanapių aliejumi). Pir
masis daužo Kanapinskį laši
niais, kumpiais, skilandžiais, o 

Mūsų šeimose DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 1 d. 

ŪKININKUI BENDIKUI 
ŠIMTAS METŲ 

1997 m. sausio 14 d. prie Lake 
Geneva, V/isconsin, gyvenantis 
lietuvis, ūkininkas Jurgis Ben-
dikas šventė savo prasmingo 
gyvenimo šimto metų gimtadie
nį. Nors diena buvo labai šalta, 
laukai apdengti sniegu ir keliai 
užpustyti, pas jį suvažiavo 
didelis būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų su savo vaikais bei 
vaikaičiais. Sukaktuvininkui 
buvo pagiedota „Ilgiausių me
tų" net keturiom kalbom: 
angliškai, lietuviškai, latviškai 
ir vokiškai, mat jis vienokiu ir 
kitokiu atveju savo amžiuje 
buvo palaikes draugystę su šių 
kalbų žmonėmis. Gražų gimta
dienio tortą puošė dvylika 
žvakučių: kiekvienam dešimt
mečiui po vieną ir likusios dvi 
dabartiniam gyvenimui bei atei
čiai. Tai nemaža žvakučių, bet 

Kanapinskis (dar vadinamas 
kanapiniu) jį apipila aliejumi ir 
apmėto silkių statinėmis. Po 
muštynių, apie vidunaktį, La-
šinskis (arba Lašininis) nusilps
ta ir iš klėties išeina Per kaimą 
eidami, kaukininkai suvaidin
davo tų dviejų priešininkų kovą, 
po kurios Lašinskį, tariamai, 
sudegindavo arba upėje nu
skandindavo. 

Čia mano nupasakoti kai ku
rie Užgavėnių papročiai yra tik 
maža dalis užrašytų tautosakos 
rinkiniuose. Kai kurie atrodo 
gan paiki, beprasmiai, tačiau 
liaudies papročiuose viskas turi 
prasmę, kurią mums belieka tik 
suvokti. Senais laikais linai, 
gyvuliai ir laukai, būdavo pa
grindinis žmonių pragyvenimo 
šaltinis. Dėl to jų derliui ir 
sveikam augimui buvo skiriama 
itin daug dėmesio, net pereinant 
į fantazijos pasaulį. Ilgainiui tie 
ekonominiai objektai buvo su
dvasinti ir tapo papročiais. 

Kai prieš kelis šimtmečius 
žmonių amžiaus vidurkis būda
vo palyginti trumpas, trūkdavo 
darbo rankų, ypač ūkiuose. Pa
dėtį gelbėti galėjo tik gimimai. 
Dėl to į senbernius ar senmer
ges būdavo nepagarbiai žiūri
ma, o Užgavėnių „žydai" jų 
„nevaisingumą" aštriai pašiep
davo. Kelti vestuves prieš 
Gavėnią buvo labai įprasta, bet, 
jeigu mergina iki Užgavėnių 
lieka neištekėjusi, jai tiesiog 
būdavo sakoma: „Tu jau likai 
vilnų verpt". Tokios „žydų" 
pašaipos paskatindavo mergi
nas stengtis bent iki kitų Užga
vėnių ištekėti, kad vėl nebūtų 
„bergždinelėmis" vadinamos. 
Kaip matėme, didelė dalis kau
kininkų darydavo viską, kad 
linų derlius būtų kuo geriau
sias. Pagaliau krikščionybės 
įtakoje atsirado reikalas prieš 
Gavėnią persisotinti ir išsidūk-
ti, nes ilgą laiką tai bus drau
džiama. Žodžiu, Užgavėnių pa
pročiai Lietuvos liaudyje turėjo 
gana gilią prasmę. 

Devynioliktame amžiuje tie 
papročiai pradėjo lyg ir netekti 
ankstesnės magiškos galios linų 
derliui, ir žiema bei nevai
singumas daugiau nebuvo lai
komi demonais. Ankstesnės tra
dicijos virto tik pnesgavėniniais 
pasilinksminimais, pokštavi
mais ir vadinamu „užsigavėji
mu". Dėl to mūsų tėvai jau re
čiau dalyvaudavo kaukininkų 
eitynėse, nors apie jas dar 
žinodavo iš savo tėvų. 

Daugiau ar mažiau Užgavė
nių papročiai užsiliko daugely
je Lietuvos vietų, ypač Žemaiti
joje. Kai kur kaimo papročiai 
pasirodydavo ir miestuose. Pa
vyzdžiui, didelį Užgavėnių tra
dicijų renginį suruošė studentai 
Kaune 1937-38 metais, vežioda
mi More po Laisvės alėją ir 
pavaizduodami Lašininio-Kana-
pinio kautynes. Tą įvykį plačiai 
aprašė spauda. 

jubiliatas beveik vienu atsi
kvėpimu užpūtė visas, kas 
sukėlė atsilankiusių nusistebė
jimą ir ovacijas, o pačiam 
sukaktuvininkui pasitenkinimo 
šypseną. Bendikas, būdamas 
kuklaus būdo ir jautrios sielos 
žmogus, susijaudinęs net apsi
verkė džiaugsmo ašarom. Jis 
padėkojo susirinkusiem, lyg 
pykdamas, kad per daug jam čia 
daroma, kad jis viso to nevertas. 
Tačiau jo gyvenimas liudija 
priešingai. 

Jurgis Bendikas gimė 1897 
metais sausio 14 d. (pagal seną 
kalendorių) Lietuvoje, Juodpet-
rių kaime, netoli Tauragės 
miesto, ūkininko šeimoje. Iš 
tėvų Jurgis perėmė ūkį. Būda
mas darbštus ir sumanus, neblo
gai prasigyveno. Vedęs žmoną 
Marę, susilaukė ir užaugino 
dukterį Julę bei du sūnus Dovą 
ir Jurgį. Visus vaikus leido į 
mokslą. Laikui bėgant, savo 
žemėje pasistatė plytinę ir 
sėkmingai vertėsi plytų gamy
ba. Lietuvą užplūdus sovietų 
terorui, Bendikas turėjo galimy
bę 1940 metais „repatrijuoti" į 
Vokietįją, bet, nenorėdamas pa
likti savo tėviškės ir viską, ką 

savo prakaitu buvo įsigijęs, šia 
galimybe nepasinaudojo. Vokie
čių okupacijos metais jis ūkinin
kavo ir gamino plytas namų sta
tybai. 1944 metais, kaip ir dau
gelis kitų krašto ūkininkų, pa
sikinkęs arklius ir pasikrovęs 
vežimą, karvutei sekant paskui, 
pasuko į vakarus. Kas gali su
prasti tuometinę jo širdgėlą ir 
savijautą, paliekant savo žemę, 
sodybą, kaimynus, savo gimtąjį 
kraštą. Net dabar iš jo pokalbių 
galima pajusti tą didelį sielvar
tą, kurį išgyveno, palikdamas 
tėvynę. Tačiau jam likimo keliai 
priimtini, ką jis randa savo 
stipriame tikėjime. Benamis, 
kaip „Dievo paukštelis", jis 
Vokietijoje išgyveno iki 1950 
metų. Persikėlęs į Ameriką 
(JAV), pats dirbo fabrike, žmona 
valė namus o vaikai dirbo ir stu
dijavo. Bet buvusio ūkininko 
širdis nerimo. Jį traukė gamta, 
žemė, laukai. Jis pradėjo vėl 
svajoti apie ūkininkavimą. 
Dirbdamas fabrike, taupė ir 
meldėsi, kad vieną dieną jis vėl 
galėtų arti žemę, auginti javus, 
gyvulius ir gėrėtis savo darbo 
vaisiais. 1955 metais ta jo 
svajonė virto realybe. Sukrapš
tęs paskutinį dolerį reikalingam 
įmokėjimui, užpirko gražų, 200 
akrų žemės ūkį su pastatais 
Lake Geneva apylinkėje. Ir vėl 
Jurgis Bendikas pradėjo ūkinin

kauti. Savo lietuviško darbštu
mo, sumanumo dėka ir kaip jis 
visada primena, „su Dievo pa
galba" (jis dažnai skaitė biblija, 
ir ja vadovavosi, kaip gyvenimo 
kelrodžiu) tapo pasiturinčiu 
ūkininku. Vertėsi pieno gamy
ba. Laikė apie 50 melžamų kar
vių ir 30-40 veršiukų ir telyčių. 
Dažnai šviežiu ar rūgusiu pienu 
vaišino svečius iš Čikagos. Me
tams bėgant, netekus žmonos, 
ūkio našta pasidarė per didelė. 
Nuomininkas dirbo žemę, bet 
Bendikas vadžių iš savo rankų 
nepaleido ir sėkmingai vadova
vo ūkio darbams iki 1989 metų, 
kai sudegė tvartas. Nors tada 
jau buvo 92 metų, Bendikas ne
pasitraukė nuo ūkio darbų: 
kirto medžius, skaldė malkas ir 
išmoko gaminti namuose skanų 
alų. Dabar jau dirbti nepajėgia, 
bet patenkintas sėdi virtuvėje 
prie lango ir žvelgia į sniegu 
apdengtus laukus, kur retkar
čiais pasirodo iš miškelio išlin
dusi stirna. 

Jurgio Bendiko paprastas, bet 
prasmingas, taurus gyvenimas 
liudya, kad lietuvis ūkininkas, 
savam krašte ar svetur , kur jis 
bebūtų, sugeba užsitikrinti sau 
pragyvenimą. Mes linkime jam 
dar ilgai su pasididžiavimu 
gėrėtis savo darbo vaisiais. 

Pranas Jurkus 

Ą M T T 
AMERICA Ar ̂  ^512? ^BROADt INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888 

NEVV OFFICE 
8512 Golf Rd 

Ni les , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

Belmont/Laramie 
5150 W. Belmont 
Tel . 312-685-2020 

O U T O F S T A T E 
l - ( 8 O 0 ) - 3 4 2 - 5 3 1 5 

B e l m o n t / C e n t r a l 
5637 VV. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

NorthSide 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

FarNorth 
4801 VV. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

PAVASARIO 
KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$606 
$628 
$635 
$478 

I viena puse 
Vilnius $403 
Riga $423 
Tallinn $429 
Minsk $403 

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį. 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai "Naminiai' 
6. Dešros: 

šalto rūkymos 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
4A-14kg. 
2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
301bs. 

$85.00 
12A-12kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
lOA-lOkg 

Ikg. 
Ikg . 
Ikg . 

Ikg. 

3kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

"VĖTRIJ AINIAI"- bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, nau
doja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, 
patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: D S ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu 
arba paštu. 
DS ENGINEERING, I N C TeL 630-257-2034 
12421 ARCHER AVE. F«x. 630-257-5852 
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PAVOJUS IŠ ERDVIŲ 
E. R I N G U S 

Spaudoje ir televizijos ekra
nuose matome žmonių sambū
rius, kurie organizuojasi tam, 
kad fiziškai ir dvasiškai pasi
ruoštų galimai nela imei . Dau
gel is žiūri i t a s grupes kaip 
keistuolius ir neurotikus. Ta
čiau yra faktas, kad t ie žmonės 
turi pagrindo rūpintis ir j jų rū
pestį kreipiamas dėmesys . Tai 
daro astrofizikai v isame pasau
lyje, o ypač Kalifornijos Liver
more institutas. Mat iki dabar 
į pavojų iš dangaus erdvės gali
ma buvo reaguoti t ik su baime 
ir pasiruošimu keliauti į aną pa
saulį. 

Apie reiškinius padangėje 
randame m ū s ų ž m o n i j o s 
trumpoje istorijoje, ypač biblijo
je. Kristaus gimimas surištas su 
žvaigždės atsiradimu virš Naza
reto. Į įvykius erdvėje daug dė
mesio kreipė Egipto karaliai ir 
Actekų dvasininkija. Šiuo metu 
įvykius erdvėje su ypat ingu dė
mesiu seka JAV moksl ininkai . 
Jie ieško priemonių paveikti ko
metų ir asteroidų skrydžių ke
lią aplink mūsų planetą. Tuo 
tarpu ypatingo pavojaus Žemei 
nėra. Tačiau faktas, kad Žemė 
yra dažnai bombarduojama 
mažų meteorų. 

Didesni meteorai, la imei , nu
krenta labai retai. 1922 m. ke
lių kg meteoras pataikė į maši
ną Pennsylvanijoje. Kažkur Si
bire vieną kalną „bombardavo" 
mažas meteorų l ietus, palikes 
daug duobių. 1908 m. didelis 
meteoras nukrito neapgyven
dintame Sibiro plote, sunaikin
damas 2,500 kv kilometrų miš
ko. Mokslininkų nuomone, to
kio dydžio meteoras gali nukris
ti kartą per š imtmetį . Moksli
ninkai spėlioja, jog s ta igus di
nozaurų išnykimas įvyko dėl la
bai didelio meteoro nukritimo 
dabartinėje Meksikos įlankoje. 
Sprogimas sukėlė milžinišką 
kiekj dulkių, pasklidusių aplink 
Žeme ir užtemdžiusių saulę. Dėl 

to nukrito temperatūra, storas 
dulkių s luoksnis apdengė auga
liją, sukė lęs gyvūnijos badą. 
Kalifornijos astrofizikai galvo
ja, kad ta katastrofa įvyko prieš 
56 mln. m e t ų , o pats meteoras 
buvęs 15 k m diametro . 

Mažesnio kalibro, 1 k m mete
orai nukrenta kartą per mili
joną metų . Pavojingi yra nuo 
kometų atski lę gabalai. 50 met
rų gabalas, nukr i tęs ant Žemės 
paviršiaus padarytų žalos, ly
gios a tomines bombos sprogi
mui, ar net daugiau, jeigu jis pa
taikytų į didelį miestą. Tada žū
tų milijonai. Dar blogiau būtų, 
j e i g u m e t e o r a s n u k r i s t ų į 
vandenyną, sakykim, 100 km 
nuo New Yorko, Londono ar To
kijo. Tada a u k ų būtų apie 30 
mln. 

Todėl v iso pasaul io astro
fizikai bando rasti priemonių 
apsaugoti Žemę nuo gal imų ka
tastrofų i š erdvių . Ieškoma bū
dų nukreipti k o m e t ų ar dides
nių meteorų kryptį , dar j iems 
esant tolimoje erdvėje. Moksli
ninkai sako, k a d gresiantį pavo
jų j ie gali pastebėt i 3 mėnes ius 
prieš gal imą katastrofą, š i e rei
kalai buvo plačiai diskutuoti su
važiavime Kalifornijoje. Norima 
įtraukti v isus kraštus, sugeban
čius naudoti atmosferinę techni
ką. Tuo tarpu yra siūlomos dvi 
teorijos. P i r m a — pagaminti 
instrumentus, kurie galėtų kon
centruoti sau lė s spindulius iki 
pajėgumo, k a d nukreiptų juos į 

kometą ir pakeis tų jos tempera
tūrą (gal ima būtų nukreipti jos 
kryptį). Antras ke l ias yra bom
barduoti kometą ar labai didelį 
meteorą atominėmis bombomis. 

Prieš antrą pas iūlymą griežtai 
protestuoja atominių g inklų 
priešai ir net kaltina astrofizikus 
už gandų skleidimą, bereikalin
gos baimės kėlimą, ypač infor
muotoje Amerikoje. 

TRANSPAK SPAUDA LIETUVAI: 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą, 
e.59 sv.. minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi 'Spauda Lietuvai". Tax ID #36-1395573. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus 
maisto už $ 9 8 , šventinis $39.- , va ikams $39 . -
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai 
$ 4 5 - v a i k a m s - kakava, dešra, mėsos konservai, 
;avainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

p^ ATLANTĄ 
saugiai tiktai su 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC. 
* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 

* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus. 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chkago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 TeL 773-434-2121 
FJUC 630-243-1678 Fax 773-434-9024 

Skambinkite nemokamu tei.l-880»775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859 

M ū s ų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530 
-J 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Iš viso 

Siuntėjas 

$ : 

$ 
Galėjas 

Tel. Tel. 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont 

Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus i Lietuvą 

Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaston, NT 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77-VYTIS 

1997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ 
I š N . Y . t f F K ) 
S a u s i o 1 - k o v o 19 $500 
K o v o 20 - g e g . 31 $631 
Birž. 1 - rūgs . 30 $750 

Iš N e w a r k N J 
S a u s i o 1 - k o v o 20 $500 
K o v o 21 - bal. 30 $700 
G e g . 1 - 31 $748 
Birž. 1 - rūgs . 15 $ 9 3 9 

I š C h i c a g o s 
S a u s i o 1 - k o v o 20 $500 
K o v o 21 - g e g . 31 $663* 
Birž. 1 - rūgs . 30 $778* 
*Pemakvojimas Londone 

Iš T a m p a , O l a n d o 
S a u s i o 1 - birž. 9 $740 
Birž. 10 - 23 $800 
Birž. 2 4 - rugp. 31 $860 

H L o s A n g e l e s , S a n F s a n c . 
Geg . 15 - birž. 8 $875 
Birž. 9 - rugp. 31 $1,050 

P l ius mokesč ia i . Skrydž ia i 
yra iš v i sų J A V mies tų . 
V i e t ų skaič ius ribotas. 

Jau p a r u o š t a 
ke l ion ių į L i e tuvą ir 

Pabaltijį broš iūra . 

Profilaktoriumas „Ravenswood" 
Plačiai žinoma Čikagoje įvairių medicinos sričių „Ravensvvood" 

ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo 
amžiaus žmones į profilaktoriumą. „Ravenswood". 

• 
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų 
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės 

išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo. 
• 

Sveikatingumo judėjimo-žaidimų, muzikinė terapija. 
Pratimai, kurie padeda atetatyti atmintį ir dėmesį. 
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose. 

• 
Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos į Čikaga; 

lietuviškų filmų peržiūra; konsultacijos ir paskaitos 
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo 

dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs. 
• 

Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 3 v.p.p. 
jus nuveš ir parveš patogūs autobusai. 

Registracha telefonu 773-761 -0450. 
Visi, kas turi „ Medicare" ar „Medicaid" 

dalyvauja programoje nemokamai' 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

REALMART II, Inc. 
6602 S. Puiaski Rd. 
Chicjgo.ll. 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A l C l U I 
Bu». 773-585-6100 p. - - , m^atLiairT 
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S » 
Accent Homafindara 

9201 S. Cic»ro 
Oafc Lnm, Minon 60453 

ASTA T. MIKUNAS 
REALTOR* 

Bus. (708) 423-0111 
Vole* Mali (708) 233-3374 

Pager (312) 707-6120 
Namu (708) 423-0443 

Eactj OtHce is Inaaptndtnty Otned ana Openued 

APfTAL 
EALTy INC. 

Sąžiningas 
patarnavimas 
perkant butus, 
namus, verslo 
pastatus 

Perkame ir 
parduodame 
Čikagoj* ̂  G a l i n a Ich lova 
priemiesčiuose _ . 

# Realtors 
Padedame _._ ___ ____ -_ 

. 847-577-5200 offica 
nuosavybę 7 08-561 -2187 pagar 
finansuojant -Į762 Hlntz Road 

Wheeling, IL 60090 

M I S C E L L A N E O U S 

Kviečiame įsijungti į biznį 
laisvu nuo laiko metu. 
Anglų kalbos nereikia. 
Uždarbis neribotas. 
TeL 708-430-7659 

Gediminas Pranckevlčhis 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta j namus. 

TeL 7 0 8 - 6 5 6 - 2 5 5 0 
arba 7 0 8 - 6 5 6 - 1 2 9 3 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G. MEILE, CPA 
4931 W. 95th St -

Oak Lawn, IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet Centre, Lemont 
Tel: rastinė 708-424-4426 

namai 708-636-5347 

1 mieg. butas 67 & Kadzia 
apyi. $355 į man. -f „security". 
Tel . 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 8 1 . 

R E A L ESTATE 

P GREIT 
PARDUODA 

RE/MA* 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuterigir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žemą 
• Pensininkams nuolaida 

RE/MAJC 
HOME CENTER 
( 7 7 3 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

& 

VIDAS 
POŠKUS 

" Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

" Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

" Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

KMIEOK REALTORS 
7922 S. Puiaski M . 
4365S.ArdMrAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

M I S C E L L A N E O U S 

Parduodame Lietuvos 
dailininkų paveikslu kolekciją. 

Kreiptis: teL 708-788-2748 
Skambinti 9 v.v - 1 1 v.v. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų prbduktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

ai 
H37 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, It 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali u&iarvta 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Į Staliaus darbai: rusių, vonių ir 

virtuvių įrengimas; prietaisai; 
I keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters", 
plokšta ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

S. Benebs tel. 630-241-1912 , 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tai. 630-969-2658 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding*, 
atitekami cemento, ..plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucenaed, insurad, bondad" 

Skambinti Sigitui: 
Tat: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapdis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
320BV2 Wsst 95th Strstt 

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

SETZED CAR5 from $175. 
Porsches, Cadillacs. Chevys, BMVV's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. Toli Free 1-SO0-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent lisfings. 
GOVT FORECLOSED homes 

from pennies on $1. Delinųuent lax, 
Repo's, RECs. Your Area. Toli Free 

1-800-218-9000 Ext. H-2415 
for eurrent listings. 

Sąžiningas, nerūkantis 58 m. 
vyras ieško darbo. Gali 

prižiūrėti senelius, ligonius, 
padėti namų ruošoje, paruošti 

maistą ir gyventi kartu Vairuo
ju automobilį. Tel. 773-778-1137 

HELPVVANTED 
Lithuanian Bakery, Omaha, NE ieško 

2 kepėjų su 3 m patyrimu dirbant 
kepykloje Reikia turėti JAV pilietybe 

arba žalia darbo kortelę, vidurini 
išsilavinimą Kreiptis: teL 402-733-3076 

Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones ir vaikus Tel 773-436-0143 

54 m. moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, ligonius, seneli
us ir gyventi kartu. Tel. 773-436-0143. 

Skambinti betkuriuo laiku. 

FOR SALE 
Wiaconain valstijoj, ant ežero 
kranto parduodamas 8 kamb. 

namas; 2 vonios (jacuzzi), 2 
židiniai, „panelled", „sundeck", 

„patio", garažas. 10 min. iki 
Antioch Metrą. Tel. 414-862-6613 

KRAUSTOTĖS l FLORIDĄ? 
Juozas Stanaitis INVESTMENT 

PROPERT1ES siūlo pagalbą 
perkant namus, žemes ir verslą 

Tal7Fax: 1-608-330-5478 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE-

2346 W 69th Street 
Tai.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
pantjonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 

Tei. 312-736-7900 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

priešiamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 925-4331 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. PuIaakiRd. 
Tai. (773) 581-4111 

Hiwni — nuostabi sali. Jei ruošiatės 
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale 
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir 
pusryčiai. Dėl informacijos skam
binkite: Tel. 1-808-328-8169 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratonjos 
darbus. 
Darbo vai kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
seitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

http://Chicjgo.ll
http://Fm.77W.M987


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

APDRAUDŲ REIKALINGUMAS 

PATRIOTŲ LAVONAI IR SALONAS.. 

Amerikoje visi mes turime 
įvairias apdraudas. Turbūt 
sunku būtų rasti žmogų, kuris, 
čia gyvendamas, neturėtų ko
kios apdraudos. Žmonės įsigyja 
įvairių apdraudų: šeimos galva, 
besirūpinąs šeimos likimu, jei 
jis mirtų, įsigyja gyvybės 
apdraudą; žmogus susirūpinęs, 
kad jo kompiuteris gali sugesti, 
įsigyja prailginta garantija 
kompiuteriui; žmogus, skrisda
mas lėktuvu, įsigyja kelionės 
apdraudą ir t.t. Atrodo, kad 
kiekvienai galimai nelaimei yra 
apdraudą. Kai kurios tų apdrau
dų atrodo reikalingos, bet daug 
jų — ne. Kitą kartą, kai kas nors 
jums siūlys naują apdraudą, 
pasvarstykite šiuos keturis 
kalusimus: 

1. Ar galite netekti to, ką 
draudžiate? Jei neseniai nu
sipirkote kompiuterį, mašiną, 
stereo ar kitą brangų daiktą, 
jums buvo siūloma apdraudą, 
prailgintos garantijos (extended 
waranty forma). Ar tai geras 
žingsnis? Pagalvokite! Bendro
vės siūlo apdraudas tik dėl to, 
jog mano, kad jos atneš pinigų. 
Kitais žodžiais, jei perkate 
apdraudą, bet galimas dalykas, 
kad jos niekada nepanaudosite. 
Antra vertus, pirkti apdraudą 
gali būti naudinga, jei galimi 
nuostoliai yra tokie dideli, kad 
jie gali sunaikinti jūsų šeimos 
finansus. 

Bet ar stereo bei kompiuterio 
pataisymas sunaikintų jūsų fi
nansus? Abejotina. Jei perkate 
stereo, ar kompiuterio apdrau
dą, jūs kam nors mokate pini
gus, kad išvengtumėte galimos 
rizikos, kurią jūs pats lengvai 
galėtumėte pakelti. 

Apdraudų konsultantai sako, 
kad neturėtumėm pirkti ap
draudų daiktams, kaip viryklė, 
šaldytuvas, skalbimo/džiovini
mo masinos ir pan. Jie sako, kad 
šios apdraudos paprastai apmo
ka labai nedaug, ir kad tai yra 
vienas iš blogiausių dalykų 
apdraudų versle. 

2. Ar gausite iš apdraudos fir
mos tiek, kiek tai kainuoja? 

Žinantys labai nesutaria dėl 
pliusų ilgalaikės sveikatos prie
žiūros apdraudos, kuri padeda, 
jei reikia eiti į slaugos namus ar 
mokėti už slaugymą namuose. 

Žinovai taip pat svarsto, ar iš 
tikro yra verta įsigyti „Cash-
value" gyvybės apdraudą, kuri 
yra investavimo ir mirties išmo
kų kombinacija, ar geriau įsigy
ti tik paprastą gyvybės apdrau
dą, kuri išmoka pinigus tik mir
ties atveju. Ar gerai turėti šias 
dvi apdraudas? Pagalvokite. 
Mažų mažiausiai dėl jų vyksta 
gyvi svarstymai. 

Kitaip yra su „credit life" ap
draudą ir skridimo apdraudą. 
Abi jos yra brangios ir menki 
pakaitalai gerai gyvybės ap-
draudai, sako draudimų spe
cialistai. 

Jei jūs turite namus, galbūt 
siūloma „Credit life" apdraudą, 
kuri užmokėtų jūsų paskolą, jei 
įnirtumėte. Bet draudimų spe
cialistai sako, kad šios ap
draudos vilioja tuos žmones, 
netinkamus reguliariai gyvybės 
apdraudai, dėl to mokėjimai už 
jas yra labai aukšti. Kita vertus, 
jei esate silpnos sveikatos ir 
negalite gauti reguliarių „cash-
value", ar „term" gyvybės 
apdraudų, „credit life" ap
draudą gali būti naudinga. 

3. Ar apdraudą yra pakan
kama? 

Pagalvokite apie kai kurias 
ligų apdraudas, padedančias 
užmokėti medicinines išlaidas, 
jei susirgtumėte kokia ypatinga 
liga, pavyzdžiui vėžiu. Apdrau
dų specialistai sako, kad, jei 
žmonės turi pakankamą sveika
tos apdraudą per darbovietę, ar 
yra įsigiję patys, nėra reikalo 
pirkti „ypatingų ligų" ap
draudos. Jei žmonės tuos dole
rius, kuriuos išleistų apdraudai, 
panaudotų savo sveikatos ap
draudos pagerinimui, jiems tai 
būtų daug naudingiau. Taip pat 
yra ir su „hospital indemnity" 
apdraudą, kuri moka nustatytą 
sumą už kiekvieną dieną, jums 
esant ligoninėje. Daug šių 
„hospital-indemnity" apdraudų 
yra parduodama vyresnio am
žiaus žmonėms kaip Medicare 
papildymas. Užuot to jums ge 
riau būtų įsigyti Medigap ap
draudą, kuri daug geriau 
draudžia. 

4. Ar siūloma apdraudą jums 
reikalinga9 

Prieš perkant naują apdrau
dą. apgalvokit. ar tai ne-
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Jau ne pirmi metai Marijam
polės ir rajono visuomenę jau
dina vadinamojo „Bagdono na
mo" (Vytauto 2.6) likimas. Apie 
tai nekartą rašė vietos spauda. 

Pokario metais ten buvo žmo
nių kankykla, kur okupantai 
tardė, kankino ir žudė patriotus, 
kovotojus už Lietuvos laisvę. 
Žinoma, kad šimtai jų palaikų 
buvo užkasti prie paties namo 
ir kiek tolėliau, ten, kur dabar 
pastatyta Kančių koplytėlė. 
Prie pat namo asfaltuota auto
mobilių stovėjimo aikštelė, tik
riausiai ir po asfalto danga — 
žmonių palaikai. 

Ši vieta — tai Suvalkijos Tus
kulėnai. Tik ar susilaukė jie 
tinkamo įamžinimo? Visi su
tinka, kad šiame pastate turėjo 
būti Partizanų muziejus, o rūsių 
kameros, kurių sienose palikti 
pasmerktųjų įbrėžti galbūt pa
skutinieji žodžiai, atgavusios 
kiek tai įmanomą autentišką 
vaizdą, atviros lankytojams. 

Deja, viskas susiklostė kitaip. 
Pastatas (istorinis paminklas, 
galintis atlikti itin svarbią 
paskirtį) buvo grąžintas savi
ninkei, užuot sumokėjus jai 
kompensaciją (daugiau negu 
keistas „miesto galvų" uolu
mas, žinant, kad tūkstančiai 
kitų pastatų dėl vienokių ar 
kitokių pateisinamų priežasčių 
negrąžinti savininkams). 

Dabar pastatas privatus, jame 
salonas, įvairios parduotuvės, 
sienos išmargintos reklamomis. 
Kaip turi jaustis tie, kurie tame 
name kentėjo, žvelgė mirčiai į 
akis? O tokių žmonių dar esa
ma. Ar tai ne paniekinimas jų 
ir ten žuvusiųjų kančios? Ar tai 
ne šventvagiškas, įžūlus pasi 
pūtusio savanaudiškumo, gariū-
niškos dvasios triumfas prieš 
t — — ^ — ^ - ^ - ^ — — 

dvigubina apdraudų, kurias jau 
turite. Pvz., jum nereikia 
automobilio nuomavimo ap
draudos, jei bet kuri nelaimė 
yra apdraudžiama jūsų regulia
rios automobilio apdraudos. 

Kartais apdraudą yra nerei
kalinga. Žmonėms, kurie neturi 
išlaikomų asmenų, nereikia gy
vybės apdraudos. Patys savęs 
paklauskite, kas nukentės, jei 
aš rytoj mirsiu? Jei niekas 
finansiniai su jumis nesurištas, 
jums nereikia gyvybės ap
draudos. 

Žinovai teigia, kad vaikai, 
nevedę žmonės be vaikų ir vy
resnio amžiaus vedusieji, kurių 
vaikai yra suaugę ir gyvena at
skirai, paprastai neturi išlaiko
mų asmenų ir jiems nereikia 
gyvybės apdraudos, nebent to
kia apdraudą yra naudojama 
„estate planning" tikslams. Kai 
perkama gyvybes apdraudą, pir
kėjai, kartais už priedą (policy 
riderj, kas padvigubina, ar net 
patrigubina mirtpinigus. jei jie 
miršta, nelaimei ištikus. Bet 
specialistai sako, tas priedas yra 
nebūtinas Kodėl jūsų šeimai 
reikia dvigubos apdraudos, jei 
jūs žūnate nelaimgame at
sitikime? O kitas draudimų ži
novas sako, kad tuos papildo
mus pinigus geriau panaudoki
te pagrindinei sveikatos, gyvy
bės ar invalidumo apdraudai, 
kur jums yra daug svarbesnė 

Jums reikia įsigyti tokias ap
draudas, kurios apdraustu nuo 
tikrai didelių nelaimių ir kurios 
padengtų dideles katastrofiškas 
išlaidas. 

Šiais laikais draudimų pramo
nė yra labai plati, jums gali par
duoti jvainų įvairiausių, reika
lingų ir nereikalingų, draudi 
mų. Todėl, prieš perkant drau 
dimus, nepasiduokite agentu 
siūlymams, bet patys pagalvo
kite, ar tokia, ar kitokia ap
draudą jums reikalinga ar ne; ar 
tuo draudimu jūs, ar kas nors iš 
jūsų artimųjų, pasinaudos ir 
pan. 

Naudotasi medžiaga iš ,,Chi 
cago Tribūne", 1996-9 9 

Aldona Šmulkstienė 
ir 

Birutė Jasaitiene 

trapų dvasingumą, idealizmą, 
skaudžią atmintį? Žiūrint į šį 
pastatą kyla asociacija su Kris
tumi, rimbu išvarančiu prekėjus 
iš šventovės. Sovietmečiu buvo 
brutaliai naikinamos kapinės, 
antkapiniai akmenys panau
dojami statybose. Ar šis mūsų 
dienų atvejis kitoks? Ką galvo
ja Marijampolės savivaldybės 
atstovai apie šio pastato likimą? 
(Gedimino pilies bokštui pasise
kė, kad jis ne Marijampolėje ir 
neatsirado jo savininkas). Beje, 
būdamas namo savininko vieto
je aš rimtai susimąstyčiau ar 
prekiaudamas virš žmonių-pa
laikų neužtrauksiu likimo pra
keiksmo sau, savo palikuo
nims ar tolimesnėms jų kar
toms. 

Algimantas Leleš ius 

• Vilnius. Gruodžio 14-15 d. 
Jaunimo psichologinės paramos 

centre vyko seminaras „Pagal
ba jaunimui ir prevencija" Psi
chologinės pagalbos jaunimui 
centrai jau yra įsikūrę arba ku
riasi Druskininkuose, Kaune, 
Marijampolė, Šakiuose, Vilka
viškyje ir kituose Lietuvos mies
tuose. Klaipėdoje veikia Telšių 
vyskupuos Dvasinės pagalbos 
jaunimui centras. Vienas pa
grindinių psichologinės pagal
bos būdų yra telefoninė „Jauni
mo linįja". Nors daugelis naujų 
jaunimo psichologinės paramos 
centrų kuriasi psichologams 
bendradarbiaujant su dvasinin
kais, šie centrai paprastai laiko
si religinio neutralumo ir remia
si bendražmogiškomis vertybė
mis. Vilniaus psichologinės pa
galbos telefonu 62 69 62 per 
1995 metus buvo skambinta per 
5000 kartų. Anot centro steigė
jos ir vadovės Kristinos Polukor-
dienės, daugeliu atvejų skambi
nusiems buvo padėta išvengti 
rimtų krizių ir netgi savižu
dybių. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 1 d. 

Iš Lietuvos gauta žinia, kad 1997 m. vasario mėn. 9 d., 
baigdamas 98-tuosius savo gyvenimo metus, Švenčionyse mirė 
Sibiro tremtinys 

A.tA. 
ANTANAS BABUŠIS 

Giliame liūdesyje liko sūnus Algis su žmona ir anūkės su 
šeimomis Lietuvoje, mirusių sūnų Rimo ir Vytauto šeimos 
Rusijoje, sesuo Salomėja Baltuškiene, jos sūnus su šeima, 
velionio krikšto dukra su šeima Amerikoje, mirusių brolių ir 
sesers dukros bei sūnūs su šeimomis, kiti giminės Lietuvoje, 
Amerikoje ir Australijoje. 

Už velionio sielą sv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje kovo 6 d., 8 vai. ryto. 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS REINYS 
1997 m. sausio 24 d. netekome mūsų brangaus Vyro, Tėvo 

ir Senelio. Buvo palaidotas 1997 m. sausio 27 d. Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkojame Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
klebonui kun. Paliokui už maldas koplyčioje, ui atnašautas 
sv. Mišias koncelebruotas su kun. V. Rimšeliu, ir ui 
palydėjimą Velionio į kapus ir suteikusiam jam paskutinį 
patarnavimą skiriantis su šiuo pasauliu. 

Dėkojame šeimos draugėms Daliai Lietuvninkienei ir 
Lidijai Rasutienei už ypatingai gražų giedojimą gedulingų sv. 
Mišių metu. Ačiū muz. Faustui Stroliai ui puikią palydą 
vargonais. 

Esame labai dėkingi visiems dalyvavusiems šermenyse 
bei laidotuvėse. Dėkojame ui atsisveikinimo žodžius nuo p. 
Broniaus Polikaičio, dr. V. Šaulio, dr. O. Garunienss, dr. Petro 
Kisieliaus, p. P. Naručio, dr. V. Musonio ir krikšto dukros Mir-
gos Valaitienės. 

Nuoširdus ačiū visiems ui gėles, ui užprašytas Mišias, 
aukas Mišioms, bei kitas aukas. 

Ačiū visiems ui užuojautas pareikštas asmeniškai ir raitu. 
Mus tiesiog sujaudino gausumas draugą bei pažįstamų, kurie 
atvyko į šermenis ir laidotuves. 

Dar kartą norime padėkot visiems, kurie lankydavo ir 
slaugydavo velioni po jo insulto. 

Nuoširdus ačiū visiems karsto nešėjams. 
Dėkojame Donald M. Petkui ir jo štabui ui rūpestingą 

patarnavimą, ir ypač ui vaikų kambarį! 
Svarbiausia padėka mūsų Dievui Tėvui, kuris Jonu Reiniu 

praturtino mūsų gyvenimą. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Bernadeta, sūnus Jonas 

su žmona Irmgard, duktė Vita, duktė Grasilda su vyra 
Gyčiu, anūkai Antanas, Kristina, Julytė ir kiti giminės. 

Mirus brangiam Vyrui, Tėvui, Seneliui ir Broliui 

A.tA. 
JUOZUI RANTELIUI 

Reiškiame seserišką užuojautą dukrai v.s. BIRUTEI 
BANAITIENEI, žmonai PETRONĖLEI, žentui 
BRONIUI, anūkams ROMUI ir KĘSTUČIUI bei 
seseriai p. SULAITIENEI. Mūsų mintys ir maldos 
yra su Jumis. 

v.s. fil Rita Penčyliene ir 
LSS Seserijos vaduos narės 

A.tA. 
VYTAUTUI DIDŽIULIUI 

mirus, DIDŽIULIŲ š e i m o m s r e i i k i a m e gilią 
užuojautą 

Rimvydas Miliūnas 
Veronika Miliūnienė 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
JUOZUI RANTELIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią brolišką užuojautą 
dukrai v.s. BIRUTEI BANAITIENEI, jos šeimai ir ar
timiesiems. 

LSB Vyriausias Skautininkas 
v.s. fil. Albinas Sekas ir 
LSB vadija 

— — - ^ — — — 
AŠTUONERIŲ M E T U MIRTIES S U K A K T I S 

A. tA. 
ANDRIUS VAITKUS 
,,Pro Tavo pirštus. Viešpatie, kaip smiltys bėga 
laikas. 
Pro tavo pirštus. Viešpatie, jis bėga kaip vanduo .." 

Š.m. kovo 6 d. sueina aštuoneri metai, kai iškeliavo pas 
Viešpati mūsų brangus Vyras, Tėvas ir Senelis. 

Niekada neužmiršime Tavęs. Tu esi kasdieną mūsų širdyje 
ir maldoje. 

Nuliūdę: žmona Marija, dukros Gražina ir Živilė su 
šeimomis ir sesuo Pelagija Lietuvoje. 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
S Ą J U N G A 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 
CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS 

4330 So. California 460S So. Hermi tage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO,1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVtD GAIDAS JR 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagofond's Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 - 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

» v 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MAIRONIO LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
Kiekvienas žmogus šiame priekyje stovėjo daug įvai-

pasaulyje ko nors laukia ir riaušių kryželių, kuriuos pa
gamino visi mokiniai šiai pro
ga. Vaizdas buvo lyg Lietuvos 
Kryžių kalno. 

Netrukus atėjo ir proga, ku
rioje tie patys dešimtokai da
lyvavo, t.y. mokyklos metinis 
pokylis, kuriame yra graži 
tradicija pagerbti mokslo me
tų abiturientus. Puota įvyko 
vasario 1 d. Spalvingoj „užga-
veniškai" papuoštuoj salėj su 
žibančiom kaukėm ir balio
nais, susirinko gausus būrys 
tėvelių, mokytojų ir svečių. 
Mok. Z. Šilgalienė paruošė 
vyTesniųjų mokinių humoris
tinę programą, o po to buvo 
pristatyti 1996-97-ųjų mokslo 
metų abiturientai: Štai jie: 
Vytas Dailide. Kristina Jo
nušaite. Arūnas Karaiis. Ri-

ruošiasi — nuo mažiausio vai
kučio, kuris gal nekantriai 
laukia gimtadienio puotos, iki 
didžiausio, kuns ruošiasi ves
tuvėm. Pagaliau sulaukia to 
ypatingo įvykio, praūžia ta 
išsvajota diena ir ta ip nyku. 
liūdna, kai praeina. Bet net
rukus, žiūrėk, tik spėji atsi
dusti, tuoj atsiranda kita pro
ga, kuriai reikia vėl iš naujo 
ruoštis. 

Panašiai yra ir Maironio 
mokyklos gyvenime. Atrodo, 
dar taip neseniai girdėjosi pir
mos mokslo dienos ūžesys, o 
štai jau ir sulaukėme vasario 
16-tosios. Tarp tų dviej*ų 
reikšmingų datų mokyklos gy
venime, daug buvo nuveikta. 

Trečias skyrius, paruoštas 
savo mokytojos Audronės EI- čardas Končius Tomas Kup-
vikienes. atliko savo tradicinį rys. Kristina Mikaitytė, Aušra 
..Meškiuką Rudnosukią". Jau N'orušytė, Tomas Rupinskas. 
treti metai Padėkos dienos Aliukas Šilgalis. Šarūnas Ska-
proga visa mokykla suneša das, Erikas Vižinas. 
Lietuvos našlaičiams dovanas. 
Indrė Tijūneliene lankėsi mo
kykloje tą dieną, supažindino 
mokinius su vargšų vaikų 

Ypač malonu buvo matyti 
daug mūsų jaunimo, smagiai 
šokant greta savo tėvelių po 
Pasaulio lietuviu centro sto-

sunkiu gyvenimu ir padėkojo gu, o vakaro dinamiškasis or-
jiems už pagalbą. Tos gausios kestras „Nemunas" lengvai 
dovanos pasiekė našlaičius šv. 
Kalėdų proga ir turbūt pra
džiugino ne vieną vaiką. 

Netrukus po to teko švęsti 
Kalėdas rr.ūsų mokykloje. 
Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 
14 d. Ketvirto skyriaus moky
toja Dana Mikužiene parašė 
ir surežisavo švenčių veikalą 
„Mažylis"' apie asiliuką (Da
rius Jutzi \ kurį visi panieki
na, kadangi jis toks menkutis 
ir dar pasenęs, nebetinkamas 
darbui. Juokiasi iš jo kiti asi
liukai ir ūkininkai, ir pir
kėjai, ir visi kiti. J o ištikimas 
draugas Petriukas (Antanas 
Petkus) mėgina atiduoti jį, bet 
visi jo kratosi. Pagaliau Pe
triukui beverkiant, kad ne
pasiseks išgelbėti Mažylį nuo 
sunaikinimo, prie jo prieina 
šv. Juozapas su Marija ir pa
prašo, kad Mažylis nuneštų 
Mariją i Betliejų. Taip ir pasi
baigia vaizdelis su gražia ir 

patenkino abi kartas . Abituri
entų tėveliai su Mariaus Kas-
niūno ir kitų teveliu talka 
apsiėmė visą šį vakarą su
ruošti. Kaip visuomet, svečiai 
buvo gardžiai pavaišinti šau
niosios šeimininkės A. Šoliū-
nienes. o po vakarienės visi 
ragavo gausius ir skanius tor
tus, paaukotus Kapačinskų. 
Racine Bakery savininkų. 

Mokytojų tobulinimo kursai 
vyksta kas pirmą šeštadienį 
su konsultante Jūrate Kuras-
Harris. Sausio 26 mokytojos, 
direktorė Egle Novak ir mok
slinių reikalų koordinatorė 
Aldona Rauchienė dalyvavo 
Darbo konferencijoj, kurios 
tikslas buvo peržiūrėti, kur 
galima išvystyti tęstinumą 
tarp klasių. Mokytojos ruo
šiasi dalyvauti Švietimo tary
bos konferencijoj kovo mėnesį, 
o mokiniai, kaip kiekvienais 
metais. darbščiai ruošiasi 

aukština. Visi mokiniai, nuo 
priešmokyklines klases iki 6-
tos. dalyvavo ir sklandžiai su
vaidino ..Mažyli". Giesmes ir 
dainas puikiai paruošė mok. 
Rasa Poskočimiene ir Jūra te 
Fisher. 

Po Kaledu atostogų mokykla 
paminėjo Sausio 13-tąją. Mok. 
D. Grigaliūnienė paruošė de-

' — ; T~.—_LTL> x Dėmesio radijo klausyto- x Naujausios K. Bradūno 
IS ARTI IR TOLI į J** Ž E M Ė L P R O D U C T I O N S ir B. Brazdžionio knygos . 

> — — I praneša, kad WNDZ 760 AM 

Margarita Ahigren, viena uoliausių „Draugo" redakcijos talkininkių, 
kiekvieną ketvirtadienį atvažiuojanti iš Hinsdale padėti ten, kur jos talka 
reikalingiausia. Šį pasiaukojantį darbą ji jau dirba bent dvejus metus. 
Margarita taip pat mokosi lietuviškai ir laba; domisi Lietuvos reikalais. 
Ji taip pat yra lietuvių kilmės. 

MIRĖ GARSUSIS MŪSŲ 
PIANISTAS 

Š.m vasario 27 d. savo nam
uose Cleveland Heights, OH, 
po ilgai jį kamavusios vėžio li
gos mirė garsusis lietuvis pia
nistas Andrius Kuprevičius, 
sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimęs, augęs ir pirmuosius 
mokslus baigęs Kaune, baka
lauro laipsnį gavo iš Kauno 
Valstybinės muzikos konser
vatorijos, vėliau studijavo Ber
lyne ir Vienoje. Dar studijuo
damas koncertavo ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje, 1946 
m. laimėjęs tarptautinį kon
kursą Ženevoje. Amerikoje 
pirmą kartą atliko koncertą 
Čikagoje 1953 m. su Čikagos 
simfoniniu orkestru, o tais 
pačiais metais pasirodė Town 
Hali salėje New Yorke. 

Andrius Kuprevičius dėstė 
muziką Cleveland Music 
School Settlement iki 1977 
metų, profesoriavo Cleveland 
State universitete nuo 1971 m. 
ir pastaruoju metu buvo profe-
sorius-emeritus. 

Kompiuterinės programos, mu
zikos įrašai, knygos ir video 
filmai iš Lietuvos! KNYGOS 
SKRYDIS, Box 811, Vi lnius 
2055, Lithuania. 

E-paštu:zbeliaus#aiva.lt. 
Atstovas: Andrius Kulikaus
kas (773) 476-8221. 

(sk) 
z DĖMESIO! VIDEO APA-

iki 11 v.r. 750 AM j ^ f u SAVININKAI! Norė-
Informacinės radijo d a m i t i k r a i k o k y b į š į a į išversti 

video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiskąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave, Chicago, 
IL 80809. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk' 

Mindaugas su savo kariais, 
Jogaila ir Jadvyga, sulen
kėjusi Lietuva, o po to lietu
viai broliai vargdieniai. Per
skaičius Vasario 16-osios iš
kilmingą aktą su visais pa
rašais, mokiniai geltonom, 
žaliom ir raudonom bangom 
jautriai sudainavo ..Bran
giausios spalvos": geltona 
spalva, tai saulė, žalia, tai 
laukų spalva, raudona , tai 
mušu kraujas, kartu jos tai 
Lietuva! 

S. Radv i l i enė 
Vyresniųjų l i e tuv iu cen

t r e , „Seklyčioje" kovo 5 d., 
tre-čiadienį. 2 vai. popiet bus 
neeilinė popiete, nes turėsime 
progos susipažinti su kandida
tu j Lietuvos prezidento 
postą—Vaidotu Žuku. Su juo 
atvyksta ir Lietuvos Seimo 
narys Algirdas Patackas. Visi 
kviečiami ir laukiami. Daly
vaukite, nepraleiskite progos 
pasiklausyti šių įdomiu sve
čiu. Po paskaitos bus bendri 
pietūs. Atvykite! 

Maestro Jul ius Geniušas, 
Kauno Muzikinio teatro vy
riausias dirigentgas,, dažnai 
diriguojąs ir Vilniuje, atvyksta 
į Čikagą ir balandžio 13 d. diri
guos „Martos" operos spek
taklį, kuris, kaip ir visada, 
vyks Morton aukštesniosios 
mokyklos salėje. 

Dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damuš ia i , žiemą gyvenantys 
Floridoje, negalėdami daly
vauti Ateitininkų federacijos 
fondo vakarienėje, atsiuntė 
100 doi. auką ateitininkams ir 
paremti. AF fondas šią auką 
labai vertina, nes jaunimo 
veiklai, ypač Lietuvoje, reikia 
daug paramos. 

Kaip j a u vyksta daugelį ^ _ ^ _ _ ^ _ - _ _ ^ _ _ 
metų. Švč. M. Marijos Gimimo S k e l b i m a i 
parapijos bažnyčioje Verbų _ _ _ _ _ _ _ 
sekmadienį, balandžio 23 d., 
rengiamas religinis koncertas. 
Tai puikiausia proga susi
kaupti prieš pačias Velykas, 
pasiruošiant Kristaus Kančios 
savaitei. Pasižymėkite datą. 

Andrius Kuprevičius. 

yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5 000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiem lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 
WNDZ. 
laidos STUDIJA R darbo 
dienomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAIRAS 
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian 
N e w s Radio , P O Box 1161, 
Oak Park, IL 80304. Red. tel. 
708-3884)558. 

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

(sk) 
x Albertas ir Gražina 

Karvel iai , NaperviHe EL, yra 
nauji Lietuvos našlaičių glo
bėjai atsiuntę $150. Našlai
čių vardu dėkojame! „Lie
tuvos N a š l a i č i ų globos" ko
mitetas , 2711 W. 71 St^ Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 
x E u g e n i j a Kaciuce-

v ič iūtė -Monstav ič ienė , Be
nedikto duktė, ieško pusbro
lių, pusseserių bei jų vaikų, 
gyvenusių Chicagoje apie 
1955 m., pavarde Kaciucevičiai 
arba Kačiukaičiai. Atsiliep
kite, rašykite: J o n a s Monsta-
v ič ius , Mogi l iovo 6-25, 5422 
Klaipėda, L i thuania . 

(sk) 
x D ė m e s i o ! 

proga užpildyti 
(application) vizos loterijai. 
Skambinkite E d . Šumanui , 
tel. 708-246-8241. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžimus. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-2338336. 

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imi gracyos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti. 
Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 
Ed Šumanas, 5701 Linden, 
LaGrange , IL 60525, te l . 
1-708-246-8241. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 

Paskut inė Stankus, teL (312) 588-6959 ar 
pareiškimą ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x J a u laikas tvarkyti 

m o k e s č i u s valdžiai! Algis 
A. Luneckas, kaip ir visuo-

SKAITYKITE f*** 
kilnia mintimi, kad tą. kurį Švietimo tarybos rašymo ir 
žmones paniekina Dievas iš- piešinių konkursams. 

Pats paskutinysis renginys 
buvo mokyklos iškilmingas 
Vasario 16-osios minėjimas, 
kurį suruošė aukštesniųjų 
klasių mokiniai. Juos paruošė 
mokytojos Z. Šilgalienė. G. 
Sturonienė. R. Končienė ir D. 
Grigaliūniene, o R. Pos
kočimiene paruošė dainas. 
Tarp rūkų ir tirpstančių le-

DRAUGĄ! 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

šimtą klasę, kuri pristatė šį dynų pasirodė vaidilutes, gra-
tragišką įvykį, pagerbdama ŽŪS akimirksniai Lietuvos di-
tos dienos aukas Bažnyčios dingos praeities, karalius 

Č i k a g o s i r a p - ' i n k i u 
s k a u t a i hv\ s k a u t ė s v i s u s 
m a l o n i a i K> iečia į Kaziuko 
mugę i<-.in"js a t i da rymas bus 
rytoj, kovo 2 d.. 11:15 vai . r. 
J a u n i m o centro . 

Maironio hi mokyklos, veikiančios Pasaulio ir-'uviu o-ntn l-omonti m 
k-tirc.» Brone Nainiene. Viktoras Kučan, Svirtinio t.irybos pirm Regina 
Nainys .-••- Stase. kun. Algirdas Paliokas, .s.). Jūrate Dovilienė. Čikagos I 
Maironio Iii mokyklos rlirektorr 

timo pokylio garbes svečiai I oil IŠ 
KuCienė; !I eil ('(.F*, pirm Bronius 

it mokyklos direktorė ir Rgfė Novak. 

VĖL VYKS POSĖDŽIAI 
Lietuvos Respublikos Seimo 

ir JAV LB komisijos posėdžiai 
vėl vyks kovo 10-15 d. Seimas 
š.m. vasario 20 d. priėmė nu
tarimą ..Dėl Lietuvos Respu
blikos Seimo ir Amerikos Lie
tuvių bendruomenės atstovų 
komisijos nuostatų pakeiti
mo", kuriuo nustatyta, kad ko
misijoje bus 5 Seimo atstovai 
'po vieną nuo parlamentinių 
partijų): Jurgis Razma—Tė
vynės sąjungos 'Lietuvos kon
servatorių). Feliksas Palu
binskas—Krikščionių demok
ratų partijos. Romualdas Ozo
las—Centro sąjungos, Česlo
vas Juršėnas—LDDP. Aloyzas 
Sakalas — Socialdemokratų 
partijos. JAV LB atstovai ko
misijoje yra: Donatas Skučas 
i pirmininkas i. Juozas Ardys, 
Vytas Maciūnas. Regina Na-
rušienė ir Liuda Rugieniene. 

E d m u n d Apcel, Morton 
Grove, IL. atsilankęs į 
^Draugo" dovaninių prekių 
bei knygų krautuvėlę, nusi
pirko nemažai gražių dovanų. 
Artėjant pavasariui ir Vely
koms, kviečiame lietuvius 
krautuvėlę aplankyti, atsives
ti ir kitataučius savu pažįs
tamus. 

x Dėmesio, pirmą kartą 
perkantiems namus! Galite 
pasinaudoti privačiu fondu, 
kuris leidžia nusipirkti namą 
įmokėjus tik $1000. Dėl parduo
damų namų sąrašo kreiptis į 
Vidą Poškų, Re/Max Home 
Center, tel. 773-735-6000. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS 

patarnauja pajamų mokesčių 
(INCOME TAX) užpildyme 
M708) 403-7334. 

(sk) 

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

(sk) 

Tik 62 c e n t a i i Lietuvą! ™ * per ilgą eile metu, pasi-
. ruošės jums patarnauti. Šeš

tadieniais bus įstaigoje, 4536 
W. 63 St., Chicago, prieš 
„Draugo" pastatą. Susitari
mui prašau skambinti 773-

\fa 2844)100. Reikalui esant, su 
malonumu atvyks į namus, 

į Algis A. Luneckas, Accoun-
tant. 

(sk) 
x Uetuvo* Vyčių organiza

cija, 24 kuopa, š m gegužė* 4 
d , sekmadienį, dalyvaus arklių 
lenktynėse - „Day of the 
Races" Sportsman's Park. Bufe
tas 11 v.r., „post time" 1 vai. 
p.p. Kaina $15. Informacijai 
skambinkite: Frank Jurgaitis, 

Čikagos laiku, 708- 773-767-86*2 arba Aušra Pa
dal ino 773-767-2400. 

Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visad ta pati 
62 centai už minutę. Atmin
kite, nereikia persirašyki 
vienos kompanijos į kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių registracijos mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai nuo 
pirmd. iki ketvd . imtinai 
vakara i s n u o 8-10 v.v. 
pirmd., ketvd. vakarais nuo 
8-10 v.v 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. SECURITY" kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Juozas Bacevičius pade

da įsigyti vairavimo teises. 
Tel. 1-708-403-7334. 

3864)556. Ekonomiškiausias 
telefoninis ryšis su Lietuva ir 
pasauliu — tik per CYBER-
LINK lietuvių atstovybę! 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje: Al
dona ir Rimantas Vaitkai 
$240 tęsia našlaitės metinę 
paramą, Vytenis Lietuvninkas 
$100, dr. Linas Simonaitis 
$25, Giedrė ir Giedrius Pen-
čylos $240 tęsia našlaitės me
tinę paramą. MIDCO Sport 
Sales (Arūnas Vasys) $50, 
Madison - Vilnius Sister Ci-
tios (Fay Schoenemann) $240 
tęsia mergaitės metinę para
mą. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. (847) 
537-7949, TAX ID #36-
30033:19. 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-

x Genė Čyv ienė , St. Pete * » * * f r f L"I»11B_**?_*' 
Beach FL, atsiuntė vieno naš
laičio metinį paramos mokestį 
$150. Dėkojame naujai globė-

( s k ) jai! „Lietuvos Naš la ič iu glo
bos" k o m i t e t a s . 

(sk) 

60805-2325. Tel. 708422-3455. 
(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Kernavės pilkapynas — tai 
respublikinės reikšmės pa
minklas esantis į šiaurės vaka-

• rus nuo Kernavės, Lielupės 
dešiniajame krante, miške. 
Pilkapiai išsidėstę vienas nuo 
kito kelių ar keliolikos metrų 
nuotoliu. 6 ištirtieji pilkapiai 
supilti iš smėlio. Rasta de
gintų žmonių ir žirgų kapų, 
geležinių pjautuvų, žąslų. Ra
diniai datuojami vėlyvojo ge
ležies amžiaus pradžia". Pini
gai , s iunt in ia i ir komer
c inės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel . 773-838-1050. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd, Chicago. IL 60629 

(1/2 bl i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport, JL60441 
Tel 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 

SeMad,9v r iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersu gatvės nuo „Draugo" 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 




