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JAV Kongreso komisija rems 
Baltijos valstybes ir Lenkiją 

s iekiant narys tės NATO 
Vašingtonas-Vilnius. ba

landžio 25 d. (VOA-BNS) — 
Baltijos valstybės ir Lenkija 
susilaukė tvirto pritarimo jų 
įstojimui į Šiaurės Atlanto 
sąjungą ketvirtadienį vyku
siame Jungtinių Valstijų Kon
greso Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos 
posėdyje. 

Vienas iš komisijos pirmi
ninkų, senatorius Alphonse 
D'Amato iš New Yorko valsti
jos išreiškė paramą, kad Balti
jos valstybės nedelsiant būtų 
priimtos į NATO, nepaisant 
Rusijos priešiškumo. 

„Aš esu visiškai įsipa
reigojęs, ir tikiuosi matyti vi
sas Jūsų atstovaujamas val
stybes, priimtas per pirmąjį 
etapą. Svarbu, kad mes duo
tume aiškų ženklą, jog nelei
sime saujai politinių vadovų 
ar kariškių sustabdyti laisvės 
ir saugumo procesą", sakė se
natorius. 

A. D'Amato kalbėjo baigda
mas vieną iš kelių Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijos numatytų posėdžių, 
skirtų aptarti , kaip į NATO 
norinčios įstoti šalys vykdo 
Helsinkio susitarimo įsipa
reigojimus, įskaitant žmogaus 
teisių užtikrinimą. Nors komi
sija nėra oficialus Kongreso 
komitetas ir negali pateikti 
įstatymo projektų, Helsinkio 
komisijos nutarimai yra gana 
įtakingi. 

Ambasadorius Alfonsas 
Eidintas pristatė Lietuvos 

pasiekimus 
Lietuvos ambasadorius JAV 

dr. Alfonsas Eidintas posėdyje 
perskaitė pranešimą, kuriame 
buvo pabrėžiami pastarųjų ke
lerių metų pasiekimai, Lietu
voje tobulinant demokratiją, 
tautinių mažumų teises, vys
tant gerus santykius su kai
myninėmis valstybėmis ir 
vykdant ekonomines refor
mas. 

A. Eidintas atsakė į komisi
jos narių klausimus apie rusų 
mažumos padėtį Lietuvoje. 

Paprašytas pakomentuoti 
Rusijos priešinimąsi Baltijos 

Lietuva gavo 
NATO vadovo 

pakvietimą \ 
susitikimą 

Madride 
Vilnius, balandžio 25 d. 

(BNS) — Penktadienį Lietuva 
gavo NATO generalinio sekre
toriaus Javier Solana pakvie
timą liepos pradžioje dalyvau
ti pasitarime, susijusiame su 
NATO viršūnių susitikimu 
Madride, patvirtino aukštas 
Lietuvos URM pareigūnas. 

Anot Lietuvos URM atstovo, 
penktadienį Lietuvą pasiekė 
NATO vadovo laiškas, ku
riame pranešama apie Šiaurės 
Atlanto Tarybos sprendimą 
pakviesti Lietuvos vyriausybę 
dalyvauti pasitarime, kuris, 
kaip manoma, įvyks liepos 9-
ąją — antrąją svarbaus susiti
kimo dieną. NATO šalių vado
vai planuoja susitikę Madride 
aptarti karinio vadovavimo 
struktūrų pertvarkymą ir pak
viesti kelias Rytų ir Vidurio 
Europos valstybes derybų dėl 
prisijungimo prie sąjungos. 

BNS žiniomis, ketvirtadienį 
toks pakvietimas pasiekė ir 
Lenkiją. 

valstybių siekiui tapti NATO 
narėmis, A. Eidintas pažy
mėjo, jog Lietuvos ir -Rusijos 
santykių teisinis pagrindas 
buvo nustatytas 1991 m. Lie
tuvos ir Rusijos sutartimi, ku
ria abi valstybės pripažino vie
na kitos teisę pasirinkti 
kolektyvinio saugumo siste
mas. 

Lietuvos ambasadorius pa
brėžė, kad Lietuva tiki demo
kratinių reformų sėkme Rusi
joje ir džiaugiasi tuo, jog so
ciologinių tyrimų duomenimis, 
didžiausioji dalis Rusijos vi
suomenės mano, kad narystės 
NATO siekis yra Lietuvos vi
daus reikalas. 

Ambasadorius Alfonsas Ei
dintas buvo pakviestas daly
vauti komisijos posėdyje kartu 
su Latvijos. Estijos ir Lenkijos 
atstovais. 

Rengiamas įstatymas, 
pagal kurį Baltijos 
valstybės patenka į 

antrą NATO plėtimo bangą 
Jungtinių Valstijų Kongre

sas planuoja prisidėti prie 
NATO plėtimo. Atstovų Rū
muose dabar yra ruošiamas 
atitinkamas įstatymo projek
tas, kuris, kaip tikisi jo inicia-
toriai.bus priimtas dar iki Ma
drido susitikimo ir taps NATO 
plėtimo gairių dokumentu. 

Projektą rengia įtakinga 
grupė Kongreso atstovų, įskai
tant Tarptautinių santykių ir 
Žvalgybos komitetų pirmi
ninkus, jam pritaria ir At
stovų Rūmų respublikonų 
pirmininkas Diek Armey, 
pabrėžęs, kad NATO plėtimas 
„užtikrins tolesnę taiką Euro
poje daug kartų į ateitį". 

Įstatymo projekto šalininkai 
sako. jog norima patikinti vi
sas Vidurio ir Rytų Europos 
besivystančios demokratijos 
valstybes, kad jos bus priim
tos į NATO. 

Tačiau Atstovų Rūmų Tarp
tautinių santykių komiteto 
pirmininkas Benjamin Gil-
man pastebi, kad šių metų lie
pos mėnesį greičiausiai tik 3 
valstybės bus pakviestos 
įstoti. Pasak jos. Kongresas 
paves prezidentui Bill Clinton 
paruošti antrą sąrašą valsty
bių, kurios turėtų būti kuo 
griečiau priimtos į organiza
ciją. 

Jis pažymėjo, kad pirma
jame plėtimo etape kalbama 
apie Vengrijos. Lenkijos ir 
Čekijos priėmimą. „Mes kal
bame ir apie kitas valstybes, 
esančias beveik ten pat, bet 
joms reikia truputį daugiau 
dėmesio, kad galėtų patenkin
ti įstojimo kriterijus", sakė B. 
Gilman. Tarp antrojo plėtimo 
etapo kandidačių yra minimos 
Rumunija. Lietuva, Latvija ir 
Estija. 

Neseniai Baltijos šalyse lan
kęsis Atstovų Rūmų Žval
gybos komiteto pirmininkas 
Porter Goss sakė, kad jos 
laukia saugumo garantijų. 
„Bet kuri, arba visos Baltijos 
šalys yra beveik pasiruošusios 
įstoti į NATO", sakė jis. 
nes Baltijos valstybės 
didžiulėmis savo pastangomis 
stiprino valstybinę gynybą, 
valstybinį biudžetą, desovie-
tizavo kariuomenes, kad pa
tenkintų stojimo sąlygas. 

Jstatymo projekte taip pat 
sakoma, kad reikia atsižvelgti 
į Rusijos nuogąstavimus. Sa
koma, kad NATO plėtimas 

Lietuvos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsberj - dešinėje) balandžio 6 d. Čikagoje, Vyresniųjų lietuvių 
centre „Seklyčioje", kalbasi su Lietuvos siekius įsijun;. j Vakarų organizacijas remiančiu JAV Kongreso nariu 
J. Dennis Hostert. 

V. Landsbe rg i s sveikina 
JAV Kongreso nu ta r imus 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(BNS)— Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis penktadienį teigiamai įver
tino JAV Kongrese pateiktą 
„1997 metų Europos Saugumo 
Akto" projektą, kuriame Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės 
bei Rumunija yra įvardytos 
tarp kandidačių įstoti į NATO. 

„Neabejotinai jaučiu pasi
tenkinimą, nes ta kryptimi 
dirbau, ir man susidarė įspū
dis, kad darbas nėra veltui", 
pasakė V. Landsbergis, turė
damas galvoje vizitą j JAV ba
landžio pradžioje. „Galiu 
įžvelgti įstatymo projekto ryšį 
su ten vykusiais pokalbiais". 

Mirė JAV 
senatoriaus 

Diek Durbin mama 
J u n g t i n i ų Valstijų Sena

tas pranešė, kad, eidama 87-
uosius metus, balandžio 23 d. 
Bethesda, Maryland. prie
miesčio ligoninėje mirė JAV 
senatoriaus Diek Durbin ma
ma Ann Durbin. 

Ona Kutkaitė 'Kutkin) Dur
bin gimė 1909 m. liepos 26 d. 
Jurbarke. 1911 m. emigravo į 
Ameriką, kur įsikūrė East St. 
Louis. IL., o 1935 m. lapkričio 
15 d. tapo JAV piliete. 

Ann Durbin ir jos vyras 
VVilliam P. Durbin išaugino 
tris sūnus: VVilliam P. Durbin 
(Kensington, Maryland), Ro-
bert E. Durbin fLong Beach. 
California) ir Richard J. Dur
bin (Springfield, IL). 

Gedulingos šv. Mišios už mi-
rusiąją bus aukojamos šešta
dienį, balandžio 26 d.. 10 vai. 
ryte. Kensington. Maryland, 
Holy Redeemer bažnyčioje. 

Atsisveikinimas su velione 
— balandžio 27 d., sekmadienį 
nuo 5 iki 9 vai. p.p. Kassley 
Mortuary, 9900 St. Clair Ave., 
Fairview Heights. Illinois. 

Šeimos pageidavimu, vieto
je gėlių prašoma aukoti Ame
rican Heart Association. če
kius siunčiant adresu: 839 
Quince Orchard Blvd., Suite 
E. Gaithersburg. Maryland. 
20878. pažymint, jog siun
čiama Mrs. Dubin atminimui. 
Norintys padėti American 
Heart Association savo gyve
namosiose vietose, turėtų su
sisiekti su vietiniais organiza
cijos skyriais. 

turėtų būti vykdomas taip, 
kad padidintų visų Europos 
valstybių, įskaitiant Rusijos, 
saugumą. Taip pat pasisako
ma už didesnį bendradarbia
vimą, plečiant raketines gyny
bos sistemas. 

kalbėjo Seimo pirmininkas. 
Anot V. Landsbergio, ypač 

svarbu, kad Kongreso Atstovų 
Rūmų ketvirtadienį pateik
tame įstatymo projekte Lietu
va nurodoma kaip būsimoji 
NATO narė be konkrečios da
tos. 

Seimo pirmininkas pabrėžė, 
kad tokia formuluotė doku

mente suteikia Lietuvai poli
tinę apsaugą, skirtingai nuo 
Lietuvos kritikuoto kandida
čių suskirstymo į Madride pa
kviestąsias deryboms ir tas, 
kurios liks nepakviestos. 

V. Landsbergis tikisi, kad 
savaitgalį vyksianti Baltijos 

Asamblėja apsvarstys ir pri
ims bendrą dokumentą, kuria
me bus išdėstyti svarbūs visų 
trijų Baltijos valstybių įstoji
mo į NATO principai. 

Europos Tarybos įgaliotinio 
p raneš imas palankus Lietuvai 

Strasbūras-Vilnius, ba
landžio 24 d. BNS) — Euro
pos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Teisinių reikalų 
bei žmogaus teisių komitete 
ketvirtadienį pristatytas Ghe-
orghe Frunda pranešimas 
apie Lietuvos įsipareigojimų 
Europos Tarybai vykdymą. 

Lietuvos URM informacijos 
skyrius praneša, kad naujasis 
G. Frundos pranešimas smar
kiai skiriasi nuo parengtojo 
1995 m., yra tvirtas ir palan
kus Lietuvai. Šį pareiškimą 
Rumunijos parlamentaras pa
rengė po apsilankymo Vilniuje 
balandžio 8-10 d., drauge su 
šveicaru Andreas Gross bei 
Liuksemburgo parlamentinės 
delegacijos nare Anne Bras-
seur. 

Iš Lietuvos, vienu 
sakiniu: 

— Seimas balandžio 17 d. 
atleido abu generalinio proku
roro pavaduotojus — Artūrą 
Paulauską ir Artistidą Pėsti
ninką — nusprendusius atsis
tatydinti „šalių susitarimu". 

— Premjeras Gediminas 
Vagnorius pareiškė, jog nesi
naudos valstybės vadovams 
numatytais didesniais koman
diruočių dienpinigiais, nes ši 
vyriausybė nesuteikė jokių pa
pildomų privilegijų ir nepadi
dino tarnybinėms komandi
ruotėms skirtų dienpinigių 
sumos. 

— Atkurta Latvijos l ietu
v i ų sąjunga, veikusi 1930-
1940 m. Latvijoje ir vienijusi 
ten gyvenančius lietuvius. 

— Šiaulių mies to taryba 
kreipėsi į premjerą Gediminą 
Vagnorių, pašydama kuo grei
čiau patvirtinti Šiaulių laisvo
sios ekonominės zonos stei
gėją, nes neapibrėžtas šios zo
nos statusas neleidžia derėtis 
su būsimais investuotojais, ir 
jie privarsti perkelti savo pro
jek tus į kitas valstybes. 

— Balandžio 14 d. įsiga
liojo Lietuvos ir Islandijos 
bevizis režimas. 

Pranešime pabrėžiama Lie
tuvos padaryta pažanga per 
trumpą laikotarpį nuo 1995 
m. bei pabrėžiama Lietuvos 
politinė valia tobulinti vals
tybės teisinę sistemą, gerinti 
tautinių mažumų bei religinių 
bendruomenių teisių apsaugą. 
Taip pat nurodoma, kad per 2 
metus Lietuva pasirašė ir pa
tvirtino nemažai Europos Ta
rybos sutarčių, įskaitant ir 
Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių sutartį. 

Išvadose pažymima, kad 
Lietuvos vyriausybė Europos 
Tarybos patikrinimus supran
ta ne kaip „inspekciją", bet 
kaip bendradarbiavimą, ku
riuo siekiama sparčiau įgy
vendinti reformas. 

ET Teisinių reikalų ir žmo
gaus teisių komitetas pritarė 
siūlymui atsižvelgti į teigiamą 
dabartinės padėties Lietuvoje 
įvertinimą bei tam, kad šis pa
reiškimas būtų perduotas 
naujajam ET komitetui, nuo 
šiol stebėsiančiam ET narių 
įsipareigojimų vykdymą. 

— Gegužės 1 d., kuri per
nai priimtu įstatymu buvo 
paskelbta švente, vyriausybė 
kviečia ministerijų, departa
mentų, apskričių, savivaldy
bių ir kitų valdžios institucijų 
valdininkus dalyvauti aplin
kos tvarkymo darbuose. 

— Lietuvos profsąjungų 
susivienijimas pareiškė, kad 
balandžio 28 d. visos pasaulio 
profesinės sąjungos ir bendri
jos susivienija pagerbiant at
minimą tūkstančių žmonių, 
kurie darbo vietoje žuvo ar 
buvo suluošinti, todėl tą dieną 
siūloma, uždegus žvakutes, 
tylos minute pagerbti juos. 

— Vyriausybė siūlo Sei
mui skubos tvarka svarstyti 
įstatymo pataisas, kurios su
teiktų lengvatas traukiniais 
keliaujantiems aukštųjų ir 
aukštesniųjų mokyklų studen
tams ir profesinių mokyklų 
dieninių skyrių moksleiviams, 
kad vietinio susisiekimo trau
kimuose 2 ir 3 klasės sėdi
muose vagonuose jie mokėtų 
tik 50 proc. bilieto kainos. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter, BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais' 

Vaš ing tonas . JAV Senatas patvirtino sutartį, draudžiančią 
cheminio ginklo gamybą ir naudojimą. Balsavimas vyko po in
tensyvių debatų. Prezidentas Bill Clinton spaude, kad sutartis 
būtų patvirtinta, sakydamas, jog ji reikalinga kovojant su tero
rizmu ir apsaugant amerikiečių kareivius nuo puolimo chemi
niais ginklais. Priešininkai, kuriems vadovavo senatorius Jes-
se Helms tvirtino, kad neįmanoma patikrinti, ar valstybės lai
kysis tokios sutarties ir, kad sutartis neužkirs kelio tokioms 
valstybėms kaip Sirija ar Libija, jeigu jos norės panaudoti che
minį ginklą. Clinton užtikrino sutarčiai prieštaravusius res
publikonus, kad sutarties sąlygos nesaistys Jungtinių Valstijų, 
jeigu kils grėsmė saugumui. Jis išreiškė gilų dėkingumą Sena
tui, kurio balsavimas pelne jam nemažą autoritetą tiek namuo
se, tiek užsienyje, teigdamas, kad šiuo balsavimu JAV vėl pa
demonstravo savo vadovavimą, kuriant saugesnį pasaulį. 

Bona. Čekijos prezidentas Vaclav Havel ketvirtadienį Vo
kietijos Bundestagu! sakė, kad jo valstybe nesutinka priimti po 
II pasaulinio karo ištremtų Sudetų vokiečių ir paragino abi 
tautas dar smarkiau stengtis, kuriant geresnius tarpusavio 
santykius ateityje. „Vokietija šiandien negali grąžinti į gyve
nimą dešimčių tūkstančių nacių aukų ir atsukti laiką atgal į 
1938 metus. Čekija negali ištremtiems vokiečiams grąžinti jų 
senosios tėvynės", sakė V. Havel parlamento nariams Bonoje. 

Lima. Peru specialiosios paskirties kariai, kurie antradienį, 
po 126 dienų belaisvės, išvadavo 72 Japonijos ambasadoriaus 
rezidencijoje laikomus įkaitus, nubaudė 2 sukilėlius mirtimi ir 
nužudė kitus, kurie bandė pasiduoti per puolimą, ketvirtadie
nį pranešė saugumo pajėgų atstovai. Vienas Tupaco Amaru re
voliucinio sąjūdžio narys Limoje netrukus po puolimo Reuter 
pranešė, kad kariai nušovė 4 jaunesniuosius sukilėlius, nors 
šie leido suprasti norį pasiduoti. Pasak kariuomenės atstovų, 
operacijoje dalyvavusiems kariams buvo įsakyta neimti belais
vių, o siekiant užtikrinti, kad sukilėliai nebegyvi, kiekvienam 
jų buvo paleistas paskutinis šūvis į kaktą. Ketvirtadienio va
karą dingo nušautojo Peru maištininkų vado Nestor Cerpa 
Cartolini kūnas, kuris, nepatvirtintais pranešimais, buvo nu
gabentas į kitas kapines ir palaidotas be jokių ceremonijų. 

Vašingtonas. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) trečia
dienį paragino Europą ir toliau laikytis pažadų įvesti bendrą 
valiutą iki 1999 m., tačiau perspėjo, kad daugiau dėmesio turi 
būti skiriama didėjančiam nedarbui. 

Maskva. Rusija negali sudaryti su Baltarusija jokių susita
rimų, kuriuos būtina patvirtinti, „kol Baltarusijoje neatkurta 
teisėtai išrinkto parlamento veikla arba kol neįvyko nauji par
lamento rinkimai", antradienį pareiškė Politinės konsultacinės 
tarybos prie Rusijos prezidento atstovas, Rusijos demokratinio 
pasirinkimo partijos politinės tarybos narys Boris Zolotuchin, 
pabrėždamas, jog Baltarusijoje nėra teisėto įstatymų leidimo 
organo, kuris turėtų teisę patvirtinti Aleksandr Lukašenko pa
sirašytus Rusijos ir Baltarusijos dokumentus, nes dalį naujojo 
Baltarusijos parlamento deputatų paskyrė prezidentas, o res
publikos piliečiai jų nerinko. 

Frankfurtas. Civiliai darbininkai, dirbantys amerikiečių, 
britų ir kitose NATO bazėse Vokietijoje, sutarė dėl kompensa
cijų paketų už numatomą darbo vietų mažinimą, penktadienį 
pranešė profsąjungų atstovai. Pagal šį susitarimą darbo neten
kantiems darbuotojams bus pasiūlytas kitas lygiavertis arba 
priimtinas darbas NATO bazėse. Tik tuo atveju, jeigu tai 
neįmanoma, bus vedamos derybos dėl išmokos grynaisiais pini
gais. Daugelis vokiečių jau prarado darbą NATO bazėse, kai 
karinės pajėgos Vokietijoje buvo mažinamos, pasibaigus „šal
tajam karui". 

Londonas. Trečiadienį paskelbtoje studijoje Tarptautinis 
strateginių tyrimų inst i tutas praneša, jog demokratines vals
tybės turėtų būti pasiruošusios panaudoti jėgą prieš reakcin
gas valstybes, kurioms yra pavykę pasigaminti ar kitu būdu 
gauti bakteriologinį ar cheminį ginklą. Instituto specialistų 
nuomone, tokios valstybės kaip Irakas ir Šiaurės Korėja, nete
kusios kantrybės dėl joms paskelbtos tarptautinės blokados, 
gali bet kada ryžtis panaudoti tokį ginklą. 

Maskva. Rusija toleruos Čečėnijos ryšius su užsienio vals
tybėmis, jeigu tie ryšiai neperžengs ekonominės, humanitari
nės ir kultūrinės sferos ribų. ketvirtadienį pareiškė Rusijos 
URM. „Jeigu šios ribos bus pažeistos, Rusija imsis atitinkamų 
priemonių", per spaudos konferenciją Maskvoje pareiškė Rusi
jos URM oficialus atstovas Genadij Tarasov, nurodydamas, kad 
Rusija tebelaiko Čečėniją Federacijos dalimi, o galutinis Čečė
nijos statusas „turi būti sureguliuotas ne vienašališkai, o per 
dervbas iki 2001 metų gruodžio 31 dienos". 

— Lietuvos krašto apsau
g o s ministrui Česlovui Stan
kevičiui ketvirtadienį skiria
muosius raštus įteikė nauja
sis Nyderlandų karo atašė 
Lietuvai pulkininkas leitenan
tas Georg Pieter Callenbach. 
kuris taip pat yra ir karo ata
šė Latvijoje. Estijoje ir Dani
joje. 

— Vyriausybė pirmąjį 
š ių metų ketvirtį užsienio 
vizitams ir svečių priėmimui 
išleido tris kartus mažiau lė
šų, nei jų skirta biudžete. 

KALENDORIUS 
Balandžio 26 d.: Marcelinas, 

Dargailė. Gailenis, Vilūne. 
Balandžio 27 d.: Zita, Tertu 

lionas. Aušrelė, Gotautas. 
Balandžio 28 d.: Šv Petras 

Chanel, kunigas , kankinys 
f 1803-1841 Okeanijoje); Valeri
ja, Vitalis, Rimgailė. 

Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna 
Šiemetė, Bažnyčios mokytoja 
(1347 1380); Petras, Vaitenis, 
Indre 

mailto:DR.AUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio mėn. 26 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
NEPAPRASTOS KONFERENCIJOS 

1997 m. liepos 11-13 <LcL 
PALANGA 

P R O G R A M A 
(PROVIZORINĖ) 

PENKTADIENIS 
1997 m. liepos 11 d. 

PALANGA 
SĄJUNGŲ KONFERENCIJOS 

9 vai. Šv. Mišios 
10 vai. Suvažiavimo atidarymas ir prezidiumo sudarymas 
10:20 vai. LAF Ateitininkų Sendraugių Sąjungos Pirmininko 

pranešimas — Dr. Vincas Rastenis — pirmininkas 
11:20 vai. Diskusijos sendraugių sąjungos veiklos klausimais 
12:30 vai. Pietų per t rauka 
13:30 vai. Naujojo Ateitininkų Sendraugių Sąjungos statuto 

aptar imas ir priėmimas 
15 vai. Naujos Lietuvos Ateitininkų Sendraugių valdybos rin

kimai 
15:30 vai. Naujojo Lietuvos Ateitininkų Sendraugių pirmi

ninko žodis 
16:30 vai. Suvažiavimo uždarymas 
P.S. Yra numatytas pirmasis plenarinis konferencijos posėdis 

penktadienio vakare (19:30 vai.). Po to susipažinimo vakaras. 
P.S. Studentai taip pat planuoja turėti savo suvažiavimą. 

Programa dar nėra žinoma. 
KVIEČIU BENDRADARBIAUTI 

DAUMANTO-DIELININKAIČIO KUOPOS 
VELYKINIS SUSIRINKIMAS 

. D i r b a n t i e j i spaudos darbą 
gerai, i ino, kad retai savaime 
atkeliauja korespondencijos, 
rašiniai . Dažnai juos tenka 
t rauk te t raukt i . J šio skyriaus 
redaktorės 24-ius laiškais ra
šytus kvietimus atsiliepimų 
buvo tik keli, tai 8%. Norėtųsi 
galvoti, kad ilgainiui tas nuo
šimtis kils. 

Gyvas žodis, asmeniškas ry
šys lyg geriau veikia. Norint 
sutvirt inti tą asmenišką kon
taktą ir praplėsti ryšius, sky
riaus redaktorė organizuoja 
ryšininkų „tinklą". Iki šiol tais 
ryšininkais būti sutiko Marytė 
Sandanavičiūtė Newsom iš 
Los Angeles, Dalia Staniš-
kienė iš Clevelando, Janina 
Udrienė iš Detroito, Roma 
Kuprienė iš JAS CV-bos, ir 
Dalia Kabašinskaitė iš Lietu
vos. Taip pat FV Juozo Poli-
kaičio užkalbintos — Marytė 
Šmitienė iš Vokietijos ir Ele
na Varnienė iš Australijos su
tiko prisidėti korespondencijo
mis. Redaktorė ryšininkų pra
šo surasti rašančius arba pa-
Ciom? aprašyti ateitiri'.nku 
veiklą -avo apylinkėje. Visos 
.šios moterys daugeli metų ak-
tvviai reiškiasi ateitininkų 

Ei lu tėn sustojusios Daumanto-Lipniuno kuopos j aunu tes laukia savo eiles r identi margučius Iš k - vadove A. 
Adomėnai te , Gintare Radvilaite. Daiva Ragaite, Lina Poakocimaite, Krist ina Quinn, Ina Saliklytė i r Regina 
Čyvai tė . 

J A U N U Č I Ų 
S T O V Y K L O S Ž I N I O S 
Šios vasaros jaunučių sto

vykla Dainavoje vyks l iepos 
8 - 1 9 d ienomis . Registracijos 
lapai jau išsiųsti kuopų glo
bėjoms. Jaunučiai, gyvenantys 
toliau ar nepriklausantys kuo
poms, gali visas informacijas 
gauti iš stovyklos re
gistratorės Danos Gylienės, 
13505 S. Redcoat Dr., Lemont, 
IL 60439; tel. 630-257-3424. 

Nora- dar daug laiko iki 
pafcios"'8?bvyklos, raginame ne
delsiant registruotis. Į sto
vyklą galime priimti iki 120 
vaikų. Praėjusiais metais, dėl 
vietos stokos, negalėjome 
priimti visų norinčių stovyk
lauti vaikų. Registruojantis į 
stovyklą pirmenybė bus tei
kiama ateitininkams. 

merį išspausdins ir išsiun
tinės. Siuntimo reikalą varžo 
pašto taisyklės antros ir tre
čios klasės siuntoms. O žur
nalas normaliai eitų antra 
klase. Trečia klasė būtų tik 
JAV. 

Sekmadienį, balandžio 6 d., 
Daumanto-Dielininkaičio Jau
nučių ateitininkų kuopa susi
rinko Velykiniam susirinki
mui. Velykų Bobutė aplankė 
darželio ir pirmo skyriaus ne
kantr ius vaikučius. J i jiems 
papasakojo apie įvairius lietu
viškus velykinius papročius ir 
mielai visus saldainiais apdo
vanojo. Po to visi vaikai bėgo 
savo numargintus kiaušinius 
ritinėti. Vaikai smagiai prara
do ar laimėjo kitų margučius. 
Velykinė šventė baigėsi vai
šėmis ir linksmu bendravimu. 

Aus tė R i n g u t ė , 

Antras būrelis, kuriam pri
klauso antras ir trečias sky
riai, ritinėjo kiaušinius. Aš ri
tinėjau su antro ir trečio sky
riaus mergaitėmis. Mes išdy-
kavom ir kalbėjomės. Buvo la
bai smagu. Visiems kitiems 
irgi patiko. Kai baigėm ri-

veikloje — jų vardai mums 
girdėti. Vienintelė išimtis yra 
Dalia Kabašinskaitė, tai LAF tinėti kiaušinius, mes gavome 
JAS valdybos pirmininkė, skanių saldainių. Tada buvo 
nors ji sąjungai pirmininkauja užkandžiai. Kandidatai, kurie 
jau keletą metų. Redaktorė ruošiasi įžodžiui, turėjo susi-
norėtų rasti ryšininkų Kana- rinkimą. Mes kalbėjom apie 
doje (Hamiltone ir Toronte) ir ateitininkų penkis principus 
JAV (Bostone, Putname, Phi- ir ką jie reiškia. Mes taip pat 
ladelphijoje, Baltimorėje). išmokome kas yra ateitininkų 

Ieškant būdų lengviau telkti ženkle, kurį gausime per įžo-
medžiagą šiam skyriui, redak- dį. Buvo labai smagus susirin-
torė paruošė anketą, kurią pa- kimas 
siuntė Jaunųjų Ateitininkų 
sąjungos kuopoms JAV ir 
Kanadoje. Kuopų duomenis ir 
bendrą informaciją, žinutes 
gali talpinti skyriuje. Anketą 
sudaro puslapis klausimų apie 
kuopos vardą, globėjus, bū
relių vadovus, narių skaičių, 
susirinkimus, svečius, šven
tes, dalyvavimą vasaros sto
vyklose, rūpesčius kuopose ir 
ką kuopa norėtų skyrių skai
tantiems pasakyti apie save. 
Gautomis žinutėmis bus da
linamasi šiame ateitininkams 
teikiamame skyriuje. 

Moksleivių sąjungos kuo
poms buvo tik pasiūlytos 
rasiniams gaires: atsakyti į 
klausimus kas, kur kada įvy
ko: kodėl įvyko: kas ir kiek 

Reg ina Čyva i t ė 
Šeštas būrelis, kuriam pri

klauso 6, 7 ir 8 skyrių berniu
kai, susiskirstė į tris grupes. 
Viena grupė bandė sukurti 
kuopos veiklos „video" met
raštį. Antra grupe padarė 
Daumanto-Dielininkaičio 
„web site" ant kompiuterio. Jo 
adresas yra: http// 
www.cris.com/'v> pprancket/at/. 
Prašome jūsų jį aplankyti. 
Trečia grupė — padarė kuopos 

dalyvavo. Moksleiviai skatina
mi parašyti ir savo nuomonę: 
kaip ir kodėl pasisekė įvykis; 
ar įvykio tikslas pasiektas ir 
kt. Atsiliepimai labai laukia
mi 

R e d a k t o r ė 

Daumanto -L ipn iuno kuopos j aunu l i ams buvo smagu ridenti margučius 
•.av.-Klova- T ' .mas Kuprv* Jul ius K.iMiiunas, ( j fdiminas Kiniškus, vadovi 
I)a Jg;r'l.i> Vvt.i.s K.ip;H'i:i>k.).-. Marius I 'oskocitnas :r Aras Narut is 

IS k Tomas (jinnn. Nerijus Alek-
l»rc t . i Plienaite (luzier Adomas 

veiklos nuotraukų kolažą. Visi 
turėjome smagų laiką ir daug 
atlikome. 

J o n a s Klošius 
(Arius Elvikis) 

Ketvirtas būrelis, kuriam 
priklauso 4 ir 5 skyrių berniu
kai, ruošiam laikraštėlį. Mes 
rašom apie sportus ir filmus, 
kuriame žaidimus ir juokus. 
Mums visiems reikėjo labai 
daug dirbti. Mums net 2 mė
nesius truko surinkti me
džiagą. Kad būtų laikraštis, 
reikėjo žiūrėti daug filmų, te
leviziją ir klausytis juokų. 
Mes net susiėmėmė galvas ir 
sakėm: „Vajei!*. 

Dar ius J u t z i 

ŽINIOS - ŽINELĖS 
Sveik in imai iš L ie tuvos 

Iš Lietuvos sveikinimus 
siunčia LAF vadas Vidas 
Abraitis. Pasikalbėjime su 
skyriaus redaktore minėjo, 
kad ką tik grįžęs iš Palangos 
kur tarėsi konferencijos reika
lais. Sakė, kad planai gerai 
vyksta, žmonės nuoširdžiai 
rūpinasi konferencijos daly
vius nuoširdžiai priimti ir 
akademinė dalis vystosi. 

J e i vyks i t e konferenci jon 

\ ateitininkų konferenciją 
šių metų liepos mėnesį oficia
liai užsiregistravo pas Federa
cijos Vadą ir planuoja vykti: iš 
Čikagos: Regina ir Saulė Jau-
tokaitės, Onutė ir Juozas 
Baužiai, Milda ir Stasys Ta-
mulioniai, Kornelijus Jazbu
tis. Iš Los Angeles: Dalilė ir 
Antanas Polikaičiai. Visi besi
ruošiantieji dalyvauti, ma
lonėkite prieš balandžio galą 
pranešti FV Juozui Poli-
kaičiui. J a m į namus galite 
skambinti 630-257-2022 arba 
žinias siųsti faksu — 630-257-
8441. Dalis atstovų jau bus 
Lietuvoje anksčiau, nes jie 
dalyvaus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime vyk
siančiame š.m. liepos mėn. 
pirmą savaitę. Po seimo jie 
pasiliks ir dalyvaus konferen
cijoje. 

Apie „Atei t ies" žurna lą 

Skyriaus redaktorė kalbėjosi 
su FV Juozu Polikaičiu dėl 
„Ateities" žurnalo. Norisi iki 
metų galo išleisti keturius nu
merius. Moksleiviai ateitinin
kai, dr Romualdo Kriaučiūno 
globojami, suredagavo vieną 
numerį. Jis JDraugo" spaus
tuvėje Jono Kuprio jau pa
ruoštas, tik laukia viršelio ir 
spausdinimo. Sendraugiai iš 
esmės sutiko paruošti antrą 
numeri. Trūksta redaktorių 
dar dviem likusiems nume
riams. Kai bus patvirtinta, 
kad išeis keturi numeriai, 
moksleivių suredaguotą nu-

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
PensininKams nuolaida 

4007 W 59 S i . , Ch icago, IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Qi lb*r t . La Orang* . IL 
Tai. 708-352-4487 

DR. V. J. VASAJT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL, Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EGIDUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15505-127 St Lemont, IL 80439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. CoHege Dr. 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-0010 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHMs 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitanmą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL C U M C 
15S0S-127 St. Latram. L 8043» 

Pr*:ausc Palos Communily Hosp-lai 
Sitvef Cross Hosprtai 

Valandos pagal susiianmą 
Tel. 706-257-2266 

DR K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S.Kedzie Ave., Chicago 

773-778-6969 aibe 773-489-4441 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTLĮ. POSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei cnirurgiĮa 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
valandos pagal susiianmą 

VaKa'ais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specia lybe • V idaus ligos 

7722 S. Kedzte Ave. 
Chteego, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDOMASLAPKUS 
Vidaus ir plautių ligos 

15300 Wt*t Ave. 
OrtandPark 

708-34*8100 
Valandos navlien sskyus savaitgalius 

DRAUGAS 
(USPS-141888) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
PubUshed daily exept Sundays and Mondays, legal Hohdays, the 

Tuesdays follovvmg Monday obšervance of legal Holidays as vvell as 
Dec 26th and Jan. 2nd by the Uthuanian Catholic Press Society, 4545 
M 63rd Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Penodical dass postage paid at Chicago, IL and addihona! mailing 
offices. 

Subscnphon Rates: $95.00 Foreign countnes $110.00 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629. 

Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
io mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto 
metams Vi metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $110.00 $60.00 $40 00 
Tik ieSUdieruo laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoj ir kitur (US.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuva,: 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro paini $500.00 $250.00 
Tik šeitaJienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Ignas Budrys 

Moderatorius - kurt. Viktoras Rimielis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8.30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

DR. JANINA JASKEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaafcj Rd., Chicago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzta Av. 

Vai antrd. 2-4 v.p.p. it Ketvd. 2-5 v.p.p. 
šeštd pagal susitarimą 

Kattnato M . 773-776-2*80 
Narnų tsl. 708 448 6S4S 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTLf GYDYTOJAS 
21470 S. MaJn SL 
Matteeon, IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Vaiandos pagal susitanmą 

JONAS V. PRUNSKJS, MD 
TERFO DALLAS PRUNStOS, MD 

Illinois Pati Traabnant Inatteaa 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių * Kt. 

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 773-726-0600 

East IJŪMM: 847-661-1212 
McManry 815-363-9606 
Eik Grova: 847-718-1212 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiroprakt ims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Ha/tem, Brtdgeviev/, IL 6 0 4 5 6 

TeL 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TWey Park, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HkjNand Ave., Sta. 201 
(skersai garves nuo Good Samaritan ligoninės) 

Downers Orove, IL 60615 
Tel. 708-960-3113 

Valandos susitarus 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S 
DAMTŲ GYDYTOJAS 

SIAUR VAK. INDIANOJE 
su Charles E. Bend. D.D.S. 

208 S. Calumet Rd.,Ch—tarton, W 46304 
Kab. 219-926-1632 

Valandos pagal susitanmą 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. Putas*) Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetchiaau, IL 60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CartHac Diagnoais, LTD. 
8132 S. KettoJe Ave. 
Chtcego, IL 60629 
Tel. 773438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T a t 70B-662-4159 a tsakomas 24 vai 
1 4 4 3 S . 5001 Ava. , Cicero 

Kasd ien 1 v.p.p. - 7 v v 

Išskyrus t recd. ; šeštad. 11 • 4 v p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RJdgeland Ave. 
Chicago RMge, IL 60415 

Tel. 708-638^622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų M. 647-361-3772 
6746 Weet 63rd Street 

Vai pirmd. ir ketvd 3 v p p . - 6 v p p 
Kitomis dienomis • susitarus 

NUOLE STANKEVIČlUTi, M.D 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Croet Profeaiional PavHion 

3 fl. South 
Lmuienian Plaza Ct at CaMomia Ava 

Chicago, IL 60629 
Tei 773-471-7879 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ava.. Sufte 310 

Napervla, IL 40563 
Tel. (630)527-0090 

3825 MgNand Ave., 
Tower 1,Smte3C 

Dovmera Orove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L PETRElKiS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitanmui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

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

3900 VV.95 SL Tel. 708-422-0101 
Va landos pagal susi tar imą 

P i rmad 3v.p.p.-7v v . antr 12 30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt t • 3 v p p 

penktad ir šeštad 9 v r - 12 v p p 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfckory HHIa. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitanmą 

~Dr. ALGIRDAS KAVAUONAS 
Specialybe- vidaus ir krauio ligos 

5540 S. Pulaski Rd. 
Tei. 773-585-2802 

Pirmd 9 v r • 7 v v 
Antr . Treč n Penkt 9 v r 3 v p p 

Ketvd 10 v.r • 7 v v š e š t d ir kt 
d ienomis reikal ingas sus i tar imas 
Priimama „Medtear* Aaaigrvnenf 

S u m o k a m a po vizito 

http://www.cris.com/'v


Rimties valandėlė 

VIENYBĖ IR MEILE 
Šio sekmadienio skaitiniai 

atkreipia mūsų dėmesį, tiek į 
ryšio su Kristumi, tiek ir į 
tarpusavio ryšio — vienybės 
svarbą Bažnyčioje. Taip nuro
do šio sekmadienio skaitinius 
komentuojantis kun. Carroll 
Stuhlmueller. Apaštalų Dar
buose matome, kaip Paulius 
siekia puoselėti ryšį su 
apaštalais Jeruzalėje, pirmoje 
jo šešių kelionių į Jeruzalę. 
Antrame skaitiny, pabrė
žiama, kad šis meilės ryšys 
būtų ne tik žodinis, bet ir 
„darbu ir tiesa". Pagaliau 
Evangelijoje girdime, jog mus 
visus jungia tai, kad esame 
vieno vynmedžio šakelės. 

Kai Saulius (vėliau tapęs 
Pauliumi), buvęs aršus fari
ziejų žydų sektos veikėjas, 
krikščionių persekiotojas, pir
mą kartą po savo atsivertimo 
atvyko į Jeruzalę, susitikti su 
apaštalais, „visi jo baidėsi". 
Kaip girdime pirmame skai
tiny (Apd 9:26-31), apaštalų 
būrys „netikėjo jį esant moki
niu". Tik itin stipriu tikėjimu 
pasižymintis apaštalas Barna
bas, žinomas už aiškią nuo
voką, švelnumą, atlaidumą 
bei išmintį, ir turint is kitų 
apaštalų pasitikėjimą, j į pri
glaudė, supažindino su apaš
talais ir jiems išpasakojo, kaip 
kelionėje Saulius regėjęs 
Jėzų". 

Vėliau Barnabas Paulių par
sivežė į Antiochiją, iš kur 
Paulius pradėjo savo plačias 
misijines keliones. Vėliau ma
tome, kaip Paulius su Barna-
bu išsiskyrė, Pauliui negalint 
atleisti Jonui-Morkui už tai, 
kad pastarasis nesidarbavo su 
jais Pamfilijoje (Apd 15:36-
39). Šiuose pavyzdžiuose ma
tydami Pauliaus valingumą, 
net užsispyrimą, bet taip pat 

_ i r kitų apaštalų, kaip Barna
bo, artkaklumą, pradedame su
prasti, kad vienybė pir
mykštėje Bažnyčioje toli gra
žu nebuvo savaiminga, leng
vai pasiekiama, bet ji išliko 
vienas kūnas, nors iš daugelio 
narių. 

Į Jeruzalę Paulius sugrįžo 
šešis kartus . Nors jis buvo ly
gus su Dvylika apaštalų, at
rodė, kad jis nuolat su jais 
ginčijasi tai dėl vieno, tai dėl 
kito dalyko (pvz., kad 
nežydams krikščionims ne
reikia apipjaustymo ir nerei
kia laikytis žydų įstatymo dėl 
valgių), jam niekad į galvą 
neatėjo steigti savos Baž
nyčios. Paulius atkakliai 
stengėsi likti vienybėje su 
apaštalais, o bažnyčia ilgai
niui jo laiškus priskyrė prie 
Šventraščio raštų. Net ir 
šiandien Bažnyčia Evangeli
jas ir Pauliaus laiškus laiko 
pagrindiniu šaltiniu savo mo

kymui bei gyvenimo keliui. 
Evangelijoje (Jono 15:1-8) 

Jėzaus žodžiuose išryškinama 
ryšio su juo svarba ir 
Bažnyčios vienybės kaina. 
Jėzus sako: „Aš esu vynmedis, 
o jūs šakelės. Kas pasilieka 
manyje ir aš jame, tas duoda 
daug vaisių; nuo manęs atsis
kyrę, jūs negalite nieko nu
veikti". Šis įvaizdis sukuria 
vaizdą, kad visi gyvename tuo 
pačiu krauju, tekančiu iš pla
kančios Jėzaus širdies. Vieno 
nario gyvybė ir jėga yra ta 
pati, kuri išlaiko ir kitus. Vie
no nario ne t ir slaptos mintys 
paveiks gerai ar blogai ir ki
tus. Nė vienas narys negali 
būti visai sveikas, jei kuris ki
tas serga. Bet tas, kuris atsi
skiria nuo vynmedžio, „su
džius kaip šakelė ir bus iš
mestas laukan. Paskui su
rinks šakeles, įmes į ugnį, ir 
jos sudegs". 

Kiekvienas vynmedis turi 
būti apkarpomas, „kad duotų 
dar daugiau vaisių". Tad 
šakelė negali savanaudiškai 
siekti tik sau naudos, nepaisy
dama kitų. Tokia šakelė tam
pa „parazitinė" ir turi būti 
išpjauta. Bet apkarpymas gali 
būti itin skaudus Bažnyčios 
gyvenime, lkai, pavyzdžiui, 
reikia uždaryti kai kuriuos 
veiklos centrus, kad visas 
„vynmedis" galėtų tvirtai aug
ti ir duoti vaisių. Kartais ten
ka ir visai sveikas šakas pjau
ti, praretinant, kad augalas 
galėtų duoti vaisių. 

Bet sveikam vynmedžiui 
neužtenka tik apkarpymo. Jį 
reikia patręšti, laistyti ir 
prižiūrėti. Jėzus kalba apie 
„žodį, kurį jums kalbėjau", ku
ris ateina mums per „vyn
medį" — Bažnyčią. Dėl to su
sirenkame Eucharistijai, kur 
vynmedžio vaisius tampa 
mums Kristaus Kraujo taure. 
Kitos mūsų kaip vynmedžio 
šakelių maitinimo priemonės 
yra malda ir nuolankus atsi
davimas tam, ką maldoje su 
Bažnyčia per Dievo žodį suvo
kiame kaip Jėzaus valią. 

Pirmasis Jono laiškas (1 
Jono 3:18-24) duoda dar vieną 
patarimą Bažnyčios vienybei 
išlaikyti: „Nemylėkite žodžiu 
ar liežuviu, bet darbu ir tie
sa". Jonas net sako, kad 
mylėdami ^pažinsime, jog 
esame iš tiesos ir jo akivaiz
doje nuraminsime savo širdį, 
jei ji imtų mus smerkti". Jo
nas žino, kad kartais neteisin
ga, skrupulinga sąžinė gali 
mus kankinti. Tokia sąžinė 
kartais mano, kad vykdo Die
vo valią, jei laikosi įsakymų 
raidės, nors nusižengia mei
lei. Skrupulinga sąžinė savo 
nerimavimais kankina visus 
kitus, pažeisdama meilės įsa-

„Exultate" choro akompaniatorius Michael Borovvitz (iš kairės), choro vadove muz. Rita Čyvaite Klioriene ir so
listė Virginija Bruožytė Muliolienė gastrolių metu Detroite. Gegužes 3 d , 6 vai. vak., chorą girdėsime ir maty
sime Jaunimo centre. Koncertą rengia ir visus nuoširdžiai kviečia „Draugas". Nuotr. Vytauto Petrulio 

KONFERENCIJŲ AUKOS 
AURELI JA M. BALAŠAITIĘNĖ 

Šio šimtmečio istorijos lapai jūrą, visišką dominavimą Len-
perpildyti tarptautinėmis kon- kijos ir Pabaltijy. Kita lemtin-
ferencijomis, kuriose didžiųjų ga, bet re ta i teminima konfe-
galybių vadai sprendė tautų rencija kapituliavus Vokie-
likimus, nebodami siaubingų tijai, įvyko Berlyno pres-
pasėkmių, tautų pasmerkimo tižiniame Potsdamo priemies-
vergovei ir tautžudybei, apie tyje tarp 1945 metų liepos 17 
kurią ir po daugelio dešimt- ir rugpjūčio 2 dienos. Joje su-
mečių tebeskelbia nuo nacių sitiko JAV prezidentas Harry 
nukentėję žydai, bet buvę so- Truman, Didžiosios Britanijos 
vietų pavergtieji nekelia balso ministras pirmininkas Wins-
arba jei ir bando, tai jis lieka ton Churchill. kurį vėliau po 
tyruose šaukiančių balsu, rinkimų pakeitė Clement At-
Subyrėjus Sovietų Sąjungai ir tlee, ir Sovietų Sąjungos bru-
nušvitus taikos erai, ne vien talusis diktatorius Josif Stali-
nereikalaujama atlyginti skriau- n a s aptar t i Europos pokario 
das, bet vis dar laikoma- „veidą". Buvo be didelių ginčų 
si kai kurių konferencijų sutarta padalyti Vokietiją į 
žalingų sprendimų. keturias okupacines zonas, 

Dar nepasibaigus Antrajam kas buvo beveik suprantama, 
pasauliniam karui , 1943 metų Vokietijai pralaimėjus karą. 
lapkričio gale, Teherane pir- Tačiau buvo taip pat vėl pat-
mą kartą susitiko Stalinas su virtinti nelemtos Jaltos konfe-
kitų dviejų sąjungininkų vado- r e ncijos nutarimai, Sovietų 
vybėmis su tikslu aptart i toli- Sąjungai besąlygiškai per-
mesnį Europos i r Vokietijos Ii- leidžiant didelę dalį Rytų Eu-
kimą. Nepaprastai turiningoje r 0pos ir visišką Rytprūsių sri-
ir autentiškų dokumentų ko- ties su Karaliaučiumi per-
pijomis pripildytoje rašytojo ėmimą, kas išliko iki šios 
Algirdo Gustaičio knygoje dienos. Nors Sovietų Sąjunga 
„Potsdamas ir Lietuva dega" subyrėjo, bet „demokratinė" 
matome, kaip beatodairiškai Rusija vadovaujasi Jaltos ir 
didieji valdovai vieni kitiems Potsdamo konferencijų nutari-
pataikavo, darė susitarimus ir m a į s . Mažoji Lietuva arba 
juos vėliau sulaužė, palikdami „Lithuania Minor" nei savo is-
milijonus aukų sadistiškų dik- torine, nei tautine kilme nega-
tatorių valiai. J a u ir Teherane lį priklausyti Rusijai, kuri tą 
buvo Stalinui pripažinta sritį gali pasiekti tik per Lie-
„teisė" į neužšąlančią Baltijos tuvos teritoriją. Net ir geogra-

^ - fine Kaliningrado-Karaliau-

Danutė Bindokienė 

Dalintis savimi 

kymą. Anot Jono — turime 
pasitikėti Dievu, kuris įsako 
tik viena: mylėti vienas kitą, 
nes „Dievas didesnis už mūsų 
širdį ir viską pažįsta". Be 
meilės net ir vieninga Baž
nyčia neverta išlikti, bet be 
vienybės, negali būti meilės, 
nes visi nuo vienas kito ats
kirti. Tad matome, kaip visi 

čiaus padėtis atrodo nelogiška 
ją priskiriant Rusijos adminis
travimui, kitaip sakant, ją pa
darius Rusijos teritorijos dali
mi. Ne paslaptis, kad Rusija 
toje srityje yra įkūrusi grės
mingą karo bazę, bet Vakarai 
trokšdami draugystės su 
„demokratine" Rusija, to ne
paiso. 

Algirdo Gustaičio knyga 
esame svarbūs vieni kitiems, „Potsdamas ir Lietuva dega", 
nes per šį ryšį dalinamės pri
sikėlusio Kristaus gyvybe, ku
ris moko mus naujai, su meile 
gyventi. 

Aldona Zailskaitė 

1993 metais išleista Klai
pėdoje, yra t ikras politinės is
torijos lobynas, kuriame yra 
ne vien oficialių dokumentų, 
bet ir Amerikos prezidentų bei 

Didžiosios Britanijos premjerų 
laiškų kopijos, iš kurių peršasi 
aiški išvada apie Rusijos ir 
Vakarų demokratijų padary
tas skriaudas. Jdomu skaityti 
buv. prezidento Nixono memu
arų ištrauką, kurioje jis cituo
ja prezidentą Trumaną: „Ru
sai yra melagiai, jais negalima 
pasitikėti. Potsdame jie su vis
kuo sutiko ir sulaužė savo 
žodį. Gaila, kad antroji pasau
linė galybė yra tokia, bet taip 
yra, o mes turime išlaikyti 
savo jėgas". Deja, nepaisant 
tos teisingos išvados, dar ir 
šiandieną „draugiškai" taria
masi su Rusija. Knygoje yra ir 
paties autoriaus 1967 metais 
rašyto laiško kopija preziden
tui Trumanui su reikalavimu, 
kad šiaurinė Prūsijos dalis 
būtų grąžinta Lietuvai, nes 
lietuvių kilmės prūsai joje nuo 
amžių gyveno, o Potsdamo 
konferencijos nutarimai pa
darė didelę skriaudą Lietuvai. 
Aišku, kad autorius gavo nei
giamą atsakymą, kurį prezi
dento vardu pasirašė R.A. 
Convvay, prezidento sekretorė. 

Algirdo Gustaičio knyga yra 
istoriškų, autentiškų raštų, 
dokumentų rinkinys lietuvių 
ir anglų kalba, kas ją daro 
prieinamą bei suprantamą ir 
lietuviškai nemokančiam. 
Įvairių laikraščių straipsnių 
kopijos lenkų, rusų, vokiečių, 
ispanų, estų, ukrainiečių ir 
latvių kalba rodo kitų tauty
bių gilų susidomėjimą tuo tra
gišku klausimu, nagrinėjant 
didžiųjų pajėgų padarytą 
skriaudą Lietuvai. Tai didelės 
vertes dokumentinė istorijos 
analizė, kurios išvadoje pasi
tvirtina aksioma, kad konfe
rencijų aukomis tampa ma
žesnes tautos, nepaisant jų 
garbingos praeities, senovinių 
istoriškų šaknų ir troškimo 
gyventi laisvėje bei savo teri
torijoje turėti sau nuo amžių 
priklaususias žemes. Vartant 
tą leidinį, negalima atsistebėti 
autoriaus sumanumu, ištver
me ir sugebėjimu surinkti 
tokią vertingą istorinę me
džiagą. Valio Algirdui Gus
taičiui! 

Galima tvirtinti, kad visa 
užsienio lietuvių kultūrinė, 
visuomeninė, socialinė, labda
ros veikla remiasi savano
rišku darbu. Kas ir kada šią 
idėją įdiegė lietuviams, gyve
nantiems toli nuo savo etno
grafinės tėvynės, nebūtų įma
noma atnarplioti. Tačiau visi 
esame su tuo susigyvenę ir 
priimame kaip neatskiriamą 
savo kasdienybės dalį. 

Iš tikrųjų ar bet kokia orga
nizuota veikla apskritai egzis
tuotų, jeigu jos vežimo ne
trauktų savanoriai talkinin
kai? Kur gautume išteklių 
samdyti tautinių šokių moky
tojus, chorvedžius, jaunimo 
organizacijų vadovus, vasaros 
stovyklų darbuotojus, globo
jančius, maitinančius, nau
dingai užimančius mūsų vai
kus? Kas vadovautų ir tal
kintų labdaros organizaci
joms, ruoštų renginius, kurių 
pelnas skiriamas padėti la
biausiai šelptiniems? Kas 
kurtų ir išlaikytų kultūrinius 
centrus ar namus, kuriuose 
susiburia tautiečiai pasilinks
minti, atsigaivinti savųjų tar
pe, spręsti bendras proble
mas? Ar be savanorių talkos 
būtų įmanoma turėti savo kal
ba spaudą, pastatyti operą, 
suruošti dainų bei tautinių 
šokių šventę, sporto žaidynes 
ir gausybę kitų svarbių darbų 
atlikti, kuriems išskaičiuoti 
reikėtų daug vietos ir laiko? 

Kartais blyksteli klausimas: 
ar visa ta savanoriška veikla 
įgimta, o gal aplinkos padik
tuota, išmokta, begyvenant 
kraštuose, kur įprasta talkinti 
įvairiais būdais bei progomis. 
Žinovai apskaičiuoja, kad kas
met Amerikoje darbuojasi 
apie 93 milijonai savanorių 
talkininkų, aukojančių savo 
laiką ir jėgas neapmokamai 
visuomeninei tarnybai. Kai 
kas priekaištauja, kad tie sa
vanoriai iš tikrųjų darbuojasi 
ne ten, kur labiausiai reikia, o 
pasirenka daugiau pramoginį 
talkininkavimą, skiriamą mu
ziejams, teatrams, parkams ir 
kitiems tolygiams darbams, 
kurie tiesiogiai nepadeda iš
spręsti socialinių problemų, 
ypač didžiuosiuose miestuose. 

Jeigu amerikiečiai kasmet 
savanoriškai talkai atiduoda 
daugiau kaip 20 milijardų va
landų, tik maždaug 8.4 proc. 
to laiko skiriama socialinės 
rūpybos reikalams: mokant 
atsilikusius vaikus, pasidar
buojant senelių prieglaudose, 
ligoninėse, globojant bena
mius, pamaitinant a lkanus, 
duodant patarimus ar paslau
gas šeimoms, dirbant su nar
komanais ir pan. Ypač t rūks ta 
savanoriškos talkos didmies

čių vargingiausiuose rajonuo
se, į kuriuos daugelis savano
rių vengia arba tiesiog bijo 
eit i . 

To didelio Amerikos savano
rių skaičiaus sudėtyje yra 
daug vienkart inių talkininkų, 
kur ie įsijungia, kai išt inka 
gamt inė a r kitokia nelaimė ir 
reikia daugelio rankų talkos, 
Pvz., šio pavasario potvynių 
metu matome daug žmonių, 
pilančių smėlį į maišel ius , 
s ta tančių užtvankas, kad ap
saugotų namus bei tur tą nuo 
užliejimo. Uraganams, žemės 
drebėj imams, gaisrams, spro
g imams , lėktuvų ar kitoms 
avari joms ištikus, iš visų pu
sių pasipi la geradariai su me
džiagine, dvasine ir st iprių 
r a n k ų ta lka . Tokiu metu ir 
joje aktyviai nedalyvaujan
t iems, bet matant iems kitų 
pas tangas , atsinaujina pasi
t ikėj imas žmonių gerumu. 

E s a m e čia taip su savano
r išku talkininkavimu apsipra
t ę , k a d iš tikrųjų į t a i per 
daug nekreipiame dėmesio: 
reikia — ir darome. Mus 
galbūt labiau stebina tau
tiečių Lietuvoje ir iš t en atvy
kusių reakcija į tokią neap
mokamą veiklą. Supran tama, 
kad daugiametė sovietinio 
auklėjimo sistema, žmogų nuo 
žmogaus ati tverusi nepasi
tikėjimo užtvara, nebuvo pa
lanki savanoriškumui, o jo 
š iandien lietuvių t au ta i reikia 
ne t daugiau, negu Amerikai 
a r k u r i a m kitam kraštui . 

Viena didžiausių dovanų, 
kur ią galėtų savo tėvų žemei 
su te ik t i lietuvija, gyvenanti 
už jos ribų, yra savanoriškos 
ta lkos įprotis. Kiek daug gali
mybių padėti ar t imui , nesiti
k in t kitokio atlyginimo, kaip 
nuoš i rdaus ačiū, o ka r t a i s ne
g a u n a n t nei to... Kai ska i tome 
apie beglobius vaikus, naš
laičius, senukus, daugiavai
kes Šeimas, alkoholikus, ligo
nines , kuriose nuolat ma
žinami etatai dėl lėšų stokos, 
tuoj peršasi mintis, kad tai 
nuostabia i derlinga dirva sa
vanor iams ta lkininkams. Tie
sa , reikia ir lėšų, ir me
džiaginės labdaros, bet ji ne
užpildys dvasinių spragų, ku
r ias jaučia tie nelaimingieji. 
Tik kupina art imo meilės 
širdis , paguodai ištiesta ran
ka , geras žodis, papras tas 
žmogiškumas gali tas spragas 
panaikint i . 

Ne pamokslus siūlome, o 
konkrečius savanoriškos tal
kos pavyzdžius: nuvykite pa
dirbėti , įsijungti, savo energi
j a uždegti, paveikti. Atiduoti 
dalį savęs, pasidalinti savimi 
su pagalbos reikalingais — tai 
pa t i didžioji dovana. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Marcelė paerzino, kad toks šaukštas 
niekam tikęs, tuoj ištrupės, tai Severiukas atsikirto, 
kad gali nesirūpinti, nes šaukštas nėjai . Jai ir neda
rytų, nes tokiais savo dantimis ir ąžuolinį tuoj su
kramtytų, o tas medliepius, tai ne jos burnai. Dabar 
jis sėdėjo ant tvoros ir mažu peiliuku kote iš
pjaustinėjo gėlytes. Greičiausiai tokias, kurių jokioj 
pievoj nerastum. Nebent kur kokiam ponų daržely. O 
aš prisirinkau purienų ir pyniau vainiką. Labai 
norėjau nupynusi Severiukui ant galvos uždėti. 
Žinojau, kad būtų labai gražu, bet taip pat žinojau, 
kad Severiukas nesileis. Jeigu ir leistųsi, tai kiti pie
menys imtų iš jo juoktis. Nenorėjau, kad kas iš Seve-
riuko juoktųsi, tai pralindau pro tvorą, nuėjau tarp 
karvių, susiradau mūsų Laukšę ir jai uždėjau vainiką. 
Piemenys ėmė juoktis, sakė dabar ne Sekminės, o aš 
atsakiau, jog todėl, kad ji už visas daugiausiai pieno 
duoda. Severiukas nieko nesakė. Jis sėdėjo ant tvoros, 
klausėsi, kaip aš su piemenimis ginčijausi ir šypsojosi. 

Tokių trupinėlių buvo visas jos pasakojimas. At
skirų, iš viso gyvenimo nutrupėjusių, kurie tegalėtų 
liudyti augančią dviejų asmenybių prieraišą, jeigu 
būtų į ką ji išaugusi. Ir nežinia kas iš tos prieraišos 
būtų išaugę, jeigu Severiukas ir čia būtų buvęs toks 
kaip kitur. 

Nebežinau kelintam pašneksy ji nuo Severiuko 
nušoko į savo tėvą. Tai atsitiko, kai beveik pasi
kviečiau juos pas save. Šeimininkė, susidėjusi su mo
kytoja paruošė pietus. Abi dirbo šnarpštė kone visą 
naktį. Tokių pyragaitėlių, kuriuos reikia valgyti su 
šaukštu, vištienos gabaliukų, suvyniotų į lašinius, 
sriubos, į kurią reikia įsipilti baltos duonos džiū
vėsėlių ir dar kažin ko. Viską darė, kad būtų kitaip — 
miestiška, gal net užsienietiška, kad tik būtų kitaip 
negu kaime įprasta. Aš net abejojau, ar kaimiečiams 
tokie valgiai patiks. Patiko. Jaunoji Liaudiškienė net 
ėmė prašyti, kad mokytoja pamokytų ir kaimo moteris 
kaip kitokių valgių nors didžiosiom šventėm arba ko
kiem svečiam pasigaminti. Kai pavalgę ir pašnekėję 
pakilo išeiti, senoji Liaudiškienė palietė man petį. 

— Tegu jie eina, o tamsta pasiimk popieriaus. .Aš 
praeitą savaitę daug galvojau ir atsiminiau tokių at-

Ir jam buvo aišku, kam tą vainiką pyniau, o vakare sitikimų, kurie buvo seniai išgaravę. Net tikėti sunku, 
parnešė man gatavą šaukštą, ir tokį gražų, kad gaila 
buvo su juo pradėti valgyti. Ir močiutė sake. kad gaila 
su juo valgyti. Sakė: „Nuodėmė tokį gražų į karščius 
kišti". Bet aš vis tiek valgiau ir viskas buvo daug ska
niau, negu su kitais šaukštais. 

kaip ta žmogaus atmintis padaryta. Kol nieko nedarai, 
atrodo, kad nieko ir nebuvo, bet kai pradedi praėjusias 
dienas maišyti kaip košę puode, iš dugno iškyla tokių 
atsitikimų, kad nebegali suprasti, kaip galėjai tokius 
užmiršti. Va, kad ir mano tėvas. Koks žmogus anais 

laikais buvo! Tokių ir šiandien aplinkui niekur nema
tau. O gal ir yra. tik mat dabar kitokie laikai, kitokie 
ir žmonės. 

Ir emė pasakoti. Šį kartą jau pati susidėsčiusi 
viską į eilę, tik retkarčiais benuklysdama į vieną kitą 
smulkmeną, netyčia iššokančią iš to maišomo atmin
ties puodo. 

Motinai buvo tik ūkis. Mokėjo visus darbus ir vi
sus dirbo. Visam sodžiuj tebuvo tik viena moteris, kuri 
net arti išeidavo. Ir rugius kirsti mokėjo. Rinkėjos sa
kydavo, kad ji geriau kerta už tėvą. Ne tinginys buvo 
ir tėvas. Ir viską dirbo ir ūkį gražiai vedė, bet jo galvai 
to neužteko. Mokėjo gerai skaityti ir rašyti. Jokioj mo
kykloj nebuvo buvęs, bet laiškus ir visokius raštus 
mokėjo parašyti ir lietuviškai ir rusiškai. Visi šnekėjo. 
kad teisėjas kažin kokį jo surašytą raštą perskaitęs 
pasakė, kad Liaudiškis geriau išmano ir geriau parašo 
už ne vieną advokatą. Ir rūpėjo jam viskas kur kas ki
tam pasaulio gale darosi. Užtat knygoms tai galva 
buvo pramušta. Būdavo per darbymetę visi perpietės 
gula, o jis kur nors kokią knygą varto. Rusiškų tai 
gaudavo pasiskaityti iš aptiekoriaus, iš klebono, bet su 
lietuviškom tada buvo sunku. Buvo uždraustos. Žan
darai, o kartais net ir pats uriadnikas iš moterų atim
davo. Į bažnyčią tai neidavo, bet jeigu kuri nešdavosi 
rankoje, tai ištraukdavo ir nusinešdavo. Už tai daugu
mas slėpė po skaromis. Net ir aš. dar spirgutis, jau 
mokėjau savąją slėpti po skara. Ypač jeigu pamatyda
vau rinkelėje bežioplinėjantį žandarą. Tą žodį turbūt 

išmokau iš mamos. Kai išmokau skaityti ir tėvas nu
pirko tokią nedidelę, baltais kauliniais viršeliais, auk
siniais pakraštėliais, tai motina, pamačiusi žandarą 
vis įspėdavo; „Gerai slėpk maldaknygę. Matai, kad tas 
jau žioplinėja". Kai Severiukas išmoko skaityti, nupir
ko ir jam, tik kitokią, vyrišką, mažesnę negu mano ir 
juodais viršeliais. Vyrai nemėgo didelių maldaknygių. 
Tik tokias, kur galėjo tilpti kišenėje, tai j iem nė slėpti 
nereikėjo. 

O savo knygoms tėvas tai buvo išsigalvojęs visokių 
slėptuvių, kurių tada nelabai nė žinojom. Sakydavo: 

— Kol jūs nežinot, tai ir niekas kitas nežino. 
Aš pati tada težinojau, kad trobos stalo stalčiuje 

yra dvigubas galas, į kurį sudėdavom maldaknyges, 
dar kokį ploną laikrašti. Tą tai net ir at idaryti 
mokėjau. Man buvo ir lengviausia, nes reikėjo palįsti 
po stalu. Kitos slėptuvės buvo svirne, daržinėje, kama
roj. Jas tesužinojau jau gerokai paaugusi. 

Sykį atvažiavo Škaplierninkas. Jis turėjo, žinoma, 
ir vardą, ir pavardę, bet mes jį tik Škaplierninku te-
vadinom. Važinėjo tokiu vienkinkiu brikeliu. Jo brike
lis buvo kitoks negu mūsų žmonės važinėjo. Toks 
panašus į pailgą dėžę su keturiais ratais . Gale dėžės 
buvo sėdynė, o priešais skersai permesta lentelė. Jeigu 
daugiau žmonių važiuodavo, tai du galėjo sėdėti ant 
sėdynės, o kiti du ar vienas ant lenteles. Sėdynės viršų 
buvo galima nukelti. 

(Bus daugiau) 

.:.. 
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VISATAI 

Mane jau ilgokai kamavo 
klausimas: kur ir kada visa 
tai prasidėjo? Juk dažnai ko
kio įvykio gelmes slepia laiko 
miglu- ar bedylančios atmin
ties labirintai. 

Ilgainiui priėjau išvados, 
kad nėra ko sukti galvos del 
tos ..kur" ir ..kada" specifikos. 
Dar ir dėlto nesukau galvos, 
nes tas „kur" ir „kada" taip 
pat apie ..visa. tai" sukosi. 
Apskritai, ilgokai negalėjau 
nuspręsti, kur glūdėjo ..viso 
to" esmė bei apimtis, kur „viso 
to" ribos. 

Man buvo gan aišku, kad 
draugystes dėka aš tapau pa
saulinio masto premijos mažy
čiu dalininku. Manau, kad 
tokių dalininkų buvo ir dau
giau, bot man čia svarbiausią 
vaidmenį vaidino draugystė. 
Tiesa, yra svarbu, kad tos 
draugystės užuomazgoje mes 
buvome trys... Bet gal nerei
kia, kaip kokiems pedan
tiškiems istorikams, „visa tai" 
žymėti bei grūsti į erdvės ir 
laiko rėmus. 

Kad ir be konkrečių aps
kaičiavimų, draugystės pra
šoka ir erdvės ir laiko svarbą. 
Ar. pavyzdžiui, erdvę ir laiką į 
savo reliatyvumo teoriją supy
nęs Einšteinas kada nors 
išgyveno tikrą draugystę? Jis 
gavo Nobelio premiją. Apie jį 
jo kolegos ir istorikai prirašė 
tomų tomus. Tačiau nemačiau 
nė vieno veikalo apie kokią 
Einšteino draugystę. Matyt, 
Einšteino draugams rūpėjo ki
ti reikalai. 

O šioje istorijoje paprasta 
draugystė eis ranka rankon su 
nepaprasta premija. 

Atskridęs vakariniu lėktu
vu, nuvykau i viešbutį ir, 
įsijungęs televizorių, viena 
akimi paviršutiniškai per
žvelgiau atsivežtus komisijos 
raštus bei bylas. Rytojaus 
rytą. lygiai devintą valandą, 
jau visi sėdėjome posėdžių 
kambaryje. 

Posėdis vyko sklandžiai, be 
kontroversijų ar ginčų, šis 
suskridimas mums visiems 
buvo beveik maloni atvanga, 
nes susirinkome ne savo dar
boviečių, bet profesinės orga
nizacijos reikalais. Visi vieni 
kitus gerai pažinojome, tad 
darbavomės be jokios, ret
karčiais į tokių reikalų svar
stymus įsiskverbiančios. įtam
pos. Po valandos į mūsų kam
barį sekretorė atnešė kavos 

ANTANAS DUNDZILA 
girdo trumputis telefono pyp
telėjimas. Arčiausia sėdė
damas prie bevielio apa
ratėlio, jį pakėliau ir įjungiau. 
Pasigirdo profesionaliai nuš
lifuotas sekretorės balsas: 

— Premiją laimėjo Kaliforni
jos Technologijos instituto as
trofizikas Robertsonas ir Rut-
gers universiteto profesorius 
Kerėnas už kažkokios kome
tos erdvėje sunaikinimą. Būsi
mame šimtmetyje ta kometa 
būtų trenkusi į mūs planetą... 

— Dar kartą pasakykite pa
vardes, — paprašiau. 

Kai ji pavardes man vėl be
veik išskiemenavo, aš jas gar
siai pakartojau posėdžio daly
viams, padėkojau ir išjungiau 
telefoną. 

— Apie Robertsono darbus 
esu girdėjęs, — atsiliepė šalia 
manęs sėdėjęs posėdžio daly
vis. — Bet kas tas Kerenas? 

— Kerėną aš gerai pažįstu. 
Mes kartu studijavome, kartu 
universitetą baigėme, — čia 
visų akys nukrypo į mane. — 
Ypač stebėtina, kad fizijos sri
tyje Nobelį gavo inžinerijos 
profesorius! To vyro galva tik
rai gerai ant pečių užvožta! 

— Oho! Būtinai turėsi apie 
jį daugiau papasakoti, — 
Kažkuris pastebėjo. — Buvo 
verta į šitą posėdį atskristi 
vien dėl šitos naujienos! 

— Mielai... Esame draugai 
nuo senų laikų. Studijų metu 
kelis kursus kartu klausėme, 
pokerį esame lošę, na ir stu
dentes kibinę... O dabar 
prašau man atleisti, einu jam 
paskambinti. Būtinai turiu jį 
pasveikinti! 

— Neprisiskambinsi nauja
jam Nobelio laureatui, — 
įspėjo pirmininkavęs, man jau 
uždarant duris. 

Tuo metu Jonui Kerėnui tik
rai buvo neįmanoma prisis
kambinti. Vis buvo užimta ir 
užimta. Be abejo, jį jau buvo 
užgulę reporteriai bei žinių 
agentūros. Tada paprašiau 
sekretorės, kad ji skambintų į 
universiteto centrinę ir ten 
žūtbūt gautų sujungimą su 
mano studijų draugu, šian
dieną tapusiu pasauline įžy
mybe. Neabejojau, kad Kerė
nas man atskambins. 

Ir nesuklydau: po pusva
landžio su Kerėnu trumpai, 
draugiškai pasikalbėjome ir 
dar persimetėme žodžiu su į jo 
kabinetą jau atvykusia žmona 
Karile. Per kompiuterinį ryšių 
tinklą Kerėnas man tuoj pat 
atsiuntė tą rytą iš Stokholmo 
gautą, angliškai parašytą 

kos vardo Nobelį gavo Len
kijos VValesa. Taikos Nobelį 
gavo Gorbačiovas, sausio 13-ją 
Vilnių užsiundęs savo pasiu
tusiais šunimis, ir pats nuėjęs 
miegoti. Šiandieną, nors ne 
taikos, bet fizikos vardan, No
belį gavo lietuvis Jonas 
Kerenas! 

„Kartais fizika gali būti 
svarbesne ar net reikalin 

kometos gabalai taip baisiai 
sujaukė Jupiterio atmosferą, 
— pasakojo astronomija besi-
domįs, mūsų komisijos pirmi
ninkas. 

Aš pokalbį papildžiau savo 
žiniomis apie Kereno profesi
nius darbus. 

— Jis yra daug dirbęs prie 
energijos nesimetrinio sutelki
mo, jos kreipimo norima kryp

tuką". - pagalvo- timi. Branduolinių ginklų b%« gesne už 
jau. „Fizika juk irgi gali tar
nauti taikai", — prisiminiau 
Antrojo pasaulinio karo metu 
ištobulintą radarą ir į mil
žiniškus energijos kiekius ati
dariusią duris atominę bombą. 

Kai čia mes valgėme 
priešpiečius, Stokholmas jau 
skendo vakaro šviesose, o visą 
pasaulį kelis kartus buvo 
aplėkusi žinia apie naujuosius 
Nobelio laureatus. Mūsų po
kalbis sukosi apie Kerėną. 

Robertsono universitetas, 
sutrumpintai amerikiečių va
dinamas „Caltech" mums buvo 
gerai žinomas. Lyginant su 
bet kuria kita mokslo įstaiga, 
ši institucija buvo jei ne Nobe
lio laureatų šiltnamis, tai 
žymiausias pasaulyje jų mu
ziejus. Joks kitas universite
tas neturėjo tiek Nobelio lau
reatų, kiek šis. O mūsų 
būreliui ir, be abejo. Rutgers 
universitetui Kerenas šian
dieną buvo visai nauja, staiga 
pasirodžiusi, džiuginanti ko
meta. 

Restorane mano kolegoms 
labiausiai rūpėjo tai. kad aš 
Koreną asmeniškai pažinojau. 
Man tačiau buvo daug svar
biau, kad Kerėnas lietuvis! Aš 
ne nebandžiau jiems to 
aiškinti, nes būdami ameri
kiečiai, jie būtų manęs tinka
mai nesupratę. 

— Ar tu jį ir Lietuvoje 
pažinojai? — kvotė mane. 

re atnese Kavos. - - . . . . 
Pamačius,, kad nutraukėme Paneš imo tekstą A š * at 
pokatą, ji nus.šypsojo: s , n e š i a u " P ^ d ž i o kambary 

Prašau šviežios kavos, mano ponai' Tikriausiai jums, 
mokslinio pasaulio profesiona
lams, bus įdomu, kad Keuteris 
ką tik pranešė apie du ameri
kiečius, kurie laimėjo Nobelio 
premiją. Ar ne puiku?! 

— Tiesa! Šiomis dienomis 
turi būti paskelbta fizikos pre
mija. — atsiliepė posėdžio pir
mininkas. — Kažin, kas tie 
laureatai ir už ką. Gal jie 
mūsų sąjungos nariai? 

Nobelio premijos visados 
būna stebinančiais siurp
rizais. — įsiterpiau. — Iš 
anksto laureatų atspėti 
neįmanoma. 

Kai sužinosi daugiau, 
mums pranešk. — pasakė pir
mininkaujantis, kai sekretore 
jau vėre duris. 

-• Būtinai pranešiu.—ji at
siliepė. — Dabar buvo tik 
trumpai paskelbta, kad premi
ja skirta už kažkokį astrofizi
kos tyrimą erdvėse. Pavardžių 
neatsimenu... 0 jei dar ko 
nors jums reikės posė
džiaujant, prašau pasakyti: 
viešininkas liepė jus lepinti ir 
prižiūrėti, kad nieko netrūktų, 

l 'ž kokio pusvalandžio pasi-

"Professor Jonas Kerenas 
Rutgers University, 
New Brunswick, NJ, USA 

Švedijos Karališkoji Mokslo 
Akademija šios dienos po
sėdyje Jus ir J.C. Robertsoną, 
Kalifornijos Technologijos in
stituto profesorių, apdovanojo 
Nobelio Premija fizikos mo
kslo srityje už Jūsų bendrai 
atlikto, žemės planetos atei
čiai kritiško darbo rezultatus 
arti skriejančių dangaus kūnų 
tvarkyme. 

Nuoširdūs, pilni pagarbos 
sveikinimai! 

Seka oficialus laiškas. 
Akademijos vardu: 
prof. Torvald Laurent. prezi

dentas" 
Kerėno laimėjimu aš nepa

prastai džiaugiausi. Kiek yra 
pasaulyje žmonių, kurie Nobe
lio premijos laureatą gali va
dinti artimu draugu? Kiek yra 
lietuvių, gavusių Nobelio pre
miją0 Laimė tikrai buvo nusi
sukus nuo Lietuvos, kai anais 
laikais Nobelio taikos premi
jos negavo Vytautas I^nds-
bergis. Juk kiek anksčiau tai-

— Ne, iš Lietuvos mudu abu 
išvykome būdami vaikai. Susi
pažinome daug vėliau Ameri
koje, studijuodami universi
tete. 

— Tai judu abu inžinieriai? 
— Taip! Prieš kompiuterių 

erą abu nešiodavomės ant 
diržo logaritmines liniuotes, 
su jomis viską skaičiavome. 
Jis ir su mano seseria vienu 
metu flirtavo... — aš dar 
trumpai užsiminiau apie 
mūsų studentavimo dienų pa-
ūžimus ir kitas studentiškas 
išdaigas. 

— Kometos susidūrimą su 
mūsų planeta, be abejo, nus
tatė astrofizikoje jau pa
garsėjęs Robertsonas. Jis yra 
ir kelias kandidates tokiai 
grasinančiai avarijai su žeme 
suradęs. Tai dabar šie du vy
rai visą reikalą sėkmingai 
išsprendė erdvėse, ant mažiu
kės, maždaug mėnulio atstu
mu pas mus atklydusios ko
metos. Kai 1994 metais Shoe-
maker-Levy-9 kometos gaba
lai smigo į Jupiterio atmos
ferą, panašios nelaimės gali
mybe pradėta rūpintis ir 
žemėje. Mokslininkai buvo tie
siog pritrenkti, kad tik dviejų 
ar trijų kilometrų skersmens 

technikoje vienu metu tai 
buvo svarbi sritis. Jo patentai 
apie sprogimo jėgos nukrei
pimą ir buvo pritaikyti į žemę 
skriejančios kometos pastū-
mėjimui šalin nuo mūsų. 
Aišku, su savo išvystytais pro
cesais jis gal galėjo kometos 
branduolį sutirpdyti, nes juk 
kometų galvutės — tai tik di
delis ledo gabalas. 

— Tiesa, tiesa! Skirtumas 
tarp kometos ir asteroido yra 
tas. kad kometa daugiausia 
susideda iš ledo, — įsijungė 
kitas komisijos narys. — Kai 
kas teigia, kad erdvių kūnų 
formavimosi laikais vandenį 
ledo pavidalu į mūsų planetą 
sunešė žemę bombordavusios 
kometos! Be kometų šiandien 
žemėje ne ture tunv vandens. 

— Nustatyta, kad būsimam 
šimtmetyje asteroidai ir kome
tos gali du ar net tris kartus 
mūsų planetai grasinti. Tai 
reikia tuos, į mus atskrie-
jančius kūnus, nustumti šalin 
arba susprogdinti, gal sutirp
dyti. Tik pagalvokite, prieš 60 
milijonų metų apie dešimties 
kilometrų skersmens asteroi
das trenkė į žemę. Pakito 
klimatas, išnyko dinozaurai. 
Tai jau įrodytas iaktas iridi-
jaus elemento išsidėstyme. 
Arba, žiūrėkite, kokius randus 
Sibire paliko šio šimtmečio 
pradžioje, tik kilometro ar 
dviejų skersmens, dangaus 
kūnas... Ha. nieko sau dan
gaus kūnas! — jis kreivai 
šyptelėjo. — O kas būtų buvę, 
jei jis būtų pataikęs ne i Sibiro 
tundras, bet į Nt;w Yorką ar 
tėškęs kur nors į vandenyną? 

— Čia kalbame apie erdves, 
bet ne dangaus ar pragaro, 
kūnus, — įsiterpiau. — 
Žinant, kad mūsų fizikų pas
tangomis kitame šimtmetyje 
išvengsime labai realiai gali
mos galaktinės avarijos, vistik 
likimui reikia dėkoti už atomi
nę energiją, už sugebėjimą ją 
pasukti į mūsų planetą perse
kiojančius asteroidus ar ra
ganų uodegomis pasipuo
šusias kometas... 

Komisijos pirmininkas su
mokėjo už priešpiečius ir mes 
sugrįžome prie posėdžio rei
kalų. Tačiau tie mūsų reikalai 
ir reikaliukai tuo metu atrodė 
labai menkučiai. Galaktikos 
plotuose jie absoliučiai nieko 
nereiškė. Mokslo pasaulyje 
juos aptemdė tą dieną Stok
holme paskelbta žinia apie 
Nobelio premiją. 

(Bus daugiau) 

Turgus Anykščiuose. 

LIETUVOS TURGUS 
ARTHUR D . HAWKRIDGE 

• Vandeningiausias Lietu
vos ežeras — Drūkšiai (Zarasų 
raj.). Esant vidutiniam daugi a 
mečiui lygiui jame yra 367.05 
mln. m3 vandens. 

Ir pluko Kulbe, galvos nrpakelHama rK. Bradūnas).. 
Nuoti B. Krorii«'ii<>s 

Straipsnio autor ius Arthur 
D. Havvkridge buvo smulkaus 
verslo vystymo patarėjas su 
Amerikos Taikos korpusu Lie
tuvoje 1992-1996 m. Dirbda
mas savanoriu, sutiko ir vedė 
lietuvaitę Aušrą, tapdamas 
pačiu pirmuoju Taikos korpu
so nariu vesdamas Baltijos 
kraštų pilietę. Straipsnį iš 
anglų kalbos verte pati Aušra 
Havvkridge. 

Mano žmona ir aš paprastai 
šeštadienio rytais apsiprekin-
davome turguje prieš Gele
žinkelio stotį (Geležinkelio 
stoties turgavietę). Aušra ne
labai mėgo prekintis šiame 
maisto ir kitų prekių — 
„blusų" turguje, bet aš juose 
aptikdavau savotišką žavesį. 
Man tai kapitalizmo ištakų at
spindys, pilnas kunkuliuojan
čio gyveninio, o tuo pačiu ir 
liūdesio. 

Turgus — tai nepaprasta 
gausybe įvairių prekių: čia ir 
pavasarines lauko žibuokles, 
surinktos netoli Kauno Marių 
esančiuose miškuose, ir gėlės, 
užaugintos vietiniuose šiltna
miuose, ir egzotiški augalai, 
importuoti iš Olandijos, bei 
našlaičių sodinukai dėžėse 
močiutės kapui papuošti. Taip 
pat nuostabūs agrastai , lau
kinės žemuogės, avietės, su
rinktos sezono metu. kartu su 
skaniais grybais, augusiais 
drėgnuose Lietuvos miškuose. 

Kada Taikos korpusas pa
skyrė mane į Kauną, aš išty
rinėjau turgus aplink miestą, 
kad susipažinčiau su savo 
naujais namais . Zanavykų 
turguje Žaliakalnyje aptikau 
šviežiai surinktą medų ir sta
lus, nukrau tus žalia mėsa. 
į tariau, kad veršiuku galvų 
vaizdas ir kruvinos pardavėjų 
prijuostės kai kuriuos Taikos 
korpuso savanorius padarė ve
getarais. 

Kiekvienas turgus turi savo 
veidą. Aleksoto turgavietė ant 
kalno virš Kauno senamiesčio 
šeštadieniais pilna automobi
lių, naminių gyvūnų bei par
davėjų, ir yra visiškai skirtin
ga nuo Geležinkelio stoties 
turgaus Kauno centre, kur 
mes su Aušra apsipirkdavo-
me. 

Kai mes lankydavomės Lie
tuvos miesteliuose. Aušra ėmė 
suprasti mano norą apžiūrėti 
vietinį turgų. Šeštadieninių 
vizitų Palangoje metu mane 
galėdavai aptikti , besižval
gant) i nuostabius gintaro 
gabalus bei papuošalus — tąjį 
nuostabų Baltijos lobį. Po gin
taro apžiūros mano dėmesys 
nukrypdavo į kaimiečių par
duodamus skanėstus . Aš ra
gaudavau šviežiai pagamintą 
varškės sūrį. mėgavausi namų 
gamybos grietinės, supiltos į 
panaudotus stiklainius, sko
niu. Ar gali būti kas skanesnio 
už namų gamybos lietuvišką 
sūrį. apteptą gardžiu liepų 
medumi, supiltu į lipnius tur
gaus puodus? 

Kartą. 1993 m. pavasarį, 
važiavau troleibusu Kaune. 
Keistas cypsėjimas pasiekė 
mano ausis. Pradžioje nesuvo
kiau, iš kur šis garsas, bet 
netrukus radau atsakymą. 

Viščiukai, ančiukai ir putpelės 
skelbė atėjusį metų laiką. Ap
dangstytus šiltais apklotais 
dėžėse, pardavėjai vežė šiuos 
mažus purių plunksnų ryšu
lėlius miesto troleibusais. At
vežti naminiai paukščiai tur
gų paversdavo linksmesne vie
ta. 

Tikrasis turgaus gyvenimas 
yra ne tik prekės, viščiukai ar 
ančiukai, bet ir nuolat besi
keičiantys įvairūs žmonės, su
plaukiantys į turgų. Rusiškai 
kalbantys gudai, prekiaujan
tys graikiškais riešutais, duo
da turgui tarptautinį pries
konį. Tačiau žodis „tarptau
tinis" gal ne visai teisingai pa
rinktas. Ar lietuviškai kalban
tis gruzinas, garsiai siūlantis 
arbūzus, yra užsienietis čia? 
Man išsirikiavusios spalvin
gos čigonės, prekiaujančios 
skaromis, neatsiejamos nuo 
šios vietos. Jų čigoniškas kle
gėjimas tarpusavyje, kaip ir 
perėjimas į lietuvių kalbą, ne
paverčia jų užsieniečiais Lie
tuvoje. Jie ir jų šeimos su Lie
tuvos istorija susietos kur kas 
ilgiau, nei aš. 

Saujelė įvairių žmonių su
teikia mišrų prieskonį: šiaip 
ne taip besiverčianti jauna 
lietuvių pora, besitikinti par
duoti megztinius, nupirktus 
Turkijoje; vyras, prekiaujantis 
rusiškais skutimosi peiliukais, 
..Sputnik": arba jaunuoliai, 
gražiais odiniais paltais ap
sirėdę — visi čia susipynę į 
vieną visumą. Visa tai kartu 
daro lietuvišką turgų išskir
tiniu. 

Daug gyvų prisiminimų ma
no atmintyje. Gėlių pardavėja, 
apsimestinai kukli, man pa
bandžius padaryti jos nuo
trauką tarp gėlių, yra vienas 
ryškesnių mano prisiminimų. 
Taipogi veidas senyvo žmo
gaus, bandančio parduoti ap
rūdijusius įrankius: ir nuolat 
besikeičiančios moterys, par
duodančios megztas kojines ir 
batelius kūdikiams — visi jie 
čia yra kasdienio gyvenimo 
dalis. 

Tikriausiai mano žmona 
mažiau domėjosi turgumi nei 
aš, dar ir del to. kad ji matė jo 
tamsiąsias puses. Tam čia 
taip pat pakanka vietos. Rau-
donanosė moteris, sutepusi fa
briko kiaušinius moliu ir ban
danti juos parduoti aukštesne 
kaimiškų kiaušinių kaina; ki
ta moteris, parduodanti kilo
graminį, tarsi namuose ga
mintą, sviestą, iš tiesų dar ir 
sveriantį mažiau — visa tai 
igalina pirkėjus būti budriais. 

Aš taip pat matau jauną 
mafijozą, apsikarsčiusį auksu, 
besikalbantį su kažkuo bevie
liu telefonu: pinigų keitėjus, 
pilnomis dolerių ar litų saujo
mis. Pastarieji sudaro didelį 
kontrastą, palyginus juos su 
vargingais, bemoksliais ar tik 
purvinais vaikais, padedan
čiais savo viltį praradusiems 
tėvams parduoti bulves, sun
kiai nukastas prieš dieną. 

Tai yra besisukanti, besi
stumdanti, atsimušanti viena 
į kitą. žmonių masė: geri, sąži
ningi ir nelabai sąžiningi; 
geraširdžiai, neturintys savo 

Nuotr. Onos Rušėnienės 

vietos, nusiminę ir praradę 
viltį — visa tai daro turgų 
tokį, koks jis yra. 

Aušra ir aš stovėdavome ei
lėje prie vieno iš daugelio tur
gaus kioskų, kad nusipirk-
tume savaitės pirkinį — rugi
nę duoną. Dažnai tylios, nu
leidusios galvas moterys sto
vėjo šalia eilės. Kartais Aušra 
patikrindavo mūsų biudžetą, 
kad įsitikintų, ar mes galim 
sau leisti nupirkti daugiau 
duonos. Ją ji atiduodavo vienai 
alkanų moterų, kaip grąžą, 
gaudama suglumusį „ačiū...." 

Tačiau, ne visi praradę viltį 
elgetauja. Kai kurie gėdijasi 
savo alkio. Aušrai ir man ne
duoda ramybės prisiminimai 
apie vieną tokią turgaus gy
ventoją. Aš vos nepraėjau pro 
seną moterį, stovinčią prie 
įėjimo. Ji stovėjo tyli už 
triukšmingų prekeivių nuga
rų, laikydama spalvingą ran
kų darbo gaminį. 

Aš paklausiau, kas tai yra ir 
kokia šio daikto kaina. Man 
pasirodė, kad aš supratau 
kainą: vienas litas (25 JAV 
centai) bet kokia buvo jo pas
kirtis man ne visiškai buvo 
aišku. Aš suradau Aušrą ir pa
prašiau pasitikslinti pas seną 
moterį. Pradžioje ir Aušrai ne
labai buvo aišku,kokios pas
kirties šis, daug triūso reika
lavęs, gaminys. Gal tai užval-
kalėlis pagalvėlei? Ne, tai 
buvo mažas kilimėlis. 

Aušra atidžiau apžiūrėjo se
nos moters spalvingą rank
darbį. Seno palto dalis buvo 
panaudota tvirtam mažo ki
limėlio pagrindui. Išorinė ki
limėlio pusė buvo meniškai 
susiūta iš mažų daugiaspalvių 
medžiagos skiautelių. 

Nė vienas mudviejų iki galo 
nesupratom moters. Aušra 
švelniai kalbėjo jai: „Jūs nori
te tik vieno lito už šį gaminį, 
tai ko tada verta jūsų kūryba, 
medžiaga, bei kruopštus dar
bas9" „Taip, kaina vienas li
tas, — pasakė moteris. — Aš 
noriu nusipirkti pieno". 

Mes abudu įnikome jį savo 
pinigines ir radome keletą 
litų. Kiek — mes patys neži
nome. Moteris nežinojo, kaip 
pasielgti su mumis. Ji sten
gėsi grąžinti pinigų perteklių. 
Kada ji juos galiausiai paėmė, 
ėmė verkti, žadėdama pasi
melsti už mus. 

Aušra nuskubėjo į kioską 
nupirkti kiek duonos. Ji no
rėjo duoti moteriai truputį 
maisto, o galbūt ir šiek tiek 
vilties. Kai ji sugrįžo, moters 
jau nebebuvo. Po šio įvykio 
Aušra keletą savaičių rodė 
mūsų kilimėlį draugams ir su 
ašaromis akyse pasakodavo 
jiems apie šią išdidžią seną 
moterį. 

Kaip prekes atsiranda ir 
išnyksta turguje, taip ir dau
gybė veidų pranyksta šešė
liuose. O ramybes vis nėra, ir 
prisiminimai vel ir vel grąžina 
atgalios. 

• Seniausiu monetų lobis 
rastas Saulažolių kaime (Klai
pėdos raj.) 1953 m. tvarkant 
kelią. Prie plento Gargždai-
Kretinga 1,5 m gylyje moli
niame puode aptikta apie 60-
TO varinių I-III a. Romos mo
netų. 

' 



MŪSŲ ŠEIMOSE 

JO KELIĄ ŠVIEČIA TAUTINIS 
IDEALIZMAS 

ir dirbo geležinkelio darbinin
ku Sudetų krašte. Karui vos 
tik pasibaigus 194(3 m., Vytau
tas įstojo į Albert-Ludvvigs 
universitetą Freiburg Br . kur 
tęsė Vilniuje pradėtas ekono
minių mokslų studija>. iš
klausė visą ekonomijos kursą 
ir išlaikė didelę dalį egza
minų, gaudamas užskaitą Eg
zaminus baigti sukliudė emig
racijos karštlige. Mat. vyravo 
nuomonė, kad, progą pralei
dus, gali prarasti teisę emig
ruoti, o likti Vokietijoje buvo 
tz.m rizikinga, nes Vokietija 
buvo perkrauta pabėgėliais, 
jaučiama didelė ankštuma ir 
darbų stoka.tad ir buvo skuba
ma emigruoti. 

V. Mikūnas į Ameriką atvy
ko 1949.06.17 d., išlipo New 
Yorke. Kaip daugumos emi
grantų, taip ir Vytauto, pir
mieji žingsniai Amerikoje bu
vo ir „dygliuoti ir spygliuoti", 
bet jis šį kelią drąsiai perėjo. 
Gavęs darbą Pennsilvanijoje, 
neilgai padirbėjęs, atvyko į 
Čikagą ir kukliai įsikūręs, 
sukūrė šeimą, vedė lietuvaitę, 
Jolantą Musteikytę, susilaukė 
dukrelės, ją išmokslino. Pe
rėjės kelias darbo vietas, 
nusėdo Metropolitan Sanitary 
distrikte, Čikagos savival
dybės įstaigoje, kurioje dirbo 
28 metus, iki pensijos. Vytau
tas, greta duondirbio darbo, 
laisvalaikiu, įtemptai vystė 
kultūrinę veiklą, vadovavo 
skautų vienetams. 

Galima tart i , kad Vytautas 
Mikūnas į visuomenininką, 
kultūrininką išaugo iš skautų 
gretų. Jis į skautų organiza
ciją įstojo, būdamas mokinu
kas, 1932 m. Greit parodė va
dovo gabumus, vadovavo vie
netams. 1938 m. baigė skautų 
vienetų vadovų kursus Kar
mėlavoje. Atkūrė LSS veiklą 
Vokietijoje, Freiburge įkūrė 
berniukų skautų vienetą ir 
jam vadovavo. Atkūrė akade
minį skautų vienetą, Korp! 
Vytis Čikagoje ir j am vadova
vo. Vėliau buvo centro valdy
bos ir ASS vadijos pirminin
kas. Daug metų redagavo 
žurnalą „Ade Meliorem" ir 
skautų „Mūsų vytį". Yra 
išeivijos laikraščių bendradar
bis, rašo į JDraugą", „Dirvą" 
ii- kitus laikraščius. Už nuo
pelnus Lietuvių skautų są
jungai yra apdovanotas visais 
LSS žymenio ženklais, neiš
skiriant ir pačiu aukščiausiu, 
..Geležinio Vilko" ordinu. Vy
tautas Mikūnas yra vienas 
Vydūno fondo organizatorių 
ir nuo 1966 metų — pirmi
ninkas. 

Savo didelio idėjinio pasi
šventimo dėka, valdybos na
rių talkinamas, per trisdešimt 
pirmininkavimo metų pasigė
rėtinai išvystė VF veiklą. 
Vydūno fondas leidžia knygas, 
skiria stipendijas lietuvių stu
dentams Amerikoje ir Lietu
voje. Duoda finansines pa
šalpas Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentams Kaune. 
Teikia studentams paskolas. 
Leidžia — platina kalėdinių 
sveikinimų atvirukus. Vytau
tas parengė spaudai šias kny
gas: ..Vydūno laiškai skau
tams ' . Vydūno veikalo „Sieben 
Hundred Jahre Deutsch—Li-
tauischer Beziehungen" ant
rąją laidą, Vydūno „Mano 
tėvynė". J . Jakšto „Nepriklau
somos Lietuvos istorija", A. 
Merkelio — ..Didysis varpinin
kas Vincas Kudirka", E. Guda
vičiaus — „Lietuvos istorijos" 
pirmą tomą. Pasirūpino iš
leisti A. .Šapokos „Lietuvos is
torijos" naują laidą, skirtą Lie
tuvai. 

Peržvelgus Vytauto Mikūno 
nueitą visuomenini kelią ir su-

" i i - jo vojklą, matome. 

Vytautas Mikūna 

Vytautas Mikūnas yra lais
vės kovotojas, visuomeninin
kas, spaudos darbuotojas, re
daktorius, ilgametis Vydūno 
fondo pirmininkas. 

Vytauto Mikūno šaknys glu
di Lietuvos žemėje. J is gimęs 
1922 metais sausio 5 d. Pil
viškių mieste. Tai tikras Sū
duvos lygumų sūnus. Augęs. 
sa\o vaikystę praleidęs ant 
mielos Šešupės kranto, kuri 
savo grožiu, matyt, ugdė jau
nuolio meilę gimtajam kraš
tui. Šiam jaunuoliui šiemet 
sukanka jau septyniasdešimt 
penkeri metai. Tai puiki proga 
žvilgtelėti į jo nueitą gyveni
mo kelią ir susumuoti kul
tūrinę duoklę, jo inašą į išei-
vijos kultūros aruodą. 

V. Mikūnas pradžios mokslą 
pradėjo, būdamas šešerių me
tų amžiaus. Pilviškiuose. į vie
tos progimnaziją įstojo 1932 
m. Mokėsi ir baigė aukštąją 
Prekybos mokyklą. Kaune, 
kasdien iš Pilviškių į Kauną ir 
atgal važiuodamas traukiniu, 
įdomu, kad jis šią mokyklą 
baigė vos savaitę prieš Raudo
nosios armijas invaziją į Lie
tuvą. 1941 r birželio mėnesį. 

Vytautas, matydamas oku
panto Ti linini— i. nekaltų 
žmonių areštus, masinį žmo
nių trėmimą j Sibirą ir giliai 
jausdamas žmonių kančias, 
neliko stebėtoju: visu jaunat
višku užsidegime -tojo į kovą 
prieš okupantą, nuėjo į po
grindį ir aktyviai, su ginklu 
rankoje, dalyvavo Pilviškių 
miesto išvadavime. Tikėjosi 
atgauti laisvę Lietuvai, bet. 
kaip žinoma, visi kovotojai 
buvo nacių apgauti: greit pasi 
rodė besą ne Lietuvos išva
duotojai, o tik nauji okupan
tai. Tad Vytautas tęsė po
grindžio veiklą, kovojo prieš 

nacių režimą Lietuvoje. 
Persikėle į Kauną ir prie

dangai pradėjo dirbti Paramos 
kooperatyve buhalteriu.Vėliau 
dirbo Lietuvos geležinkelių 
valdyboje. Vilniuje, ir tuo pat 
metu pradėjo studijas Vil
niaus universitete. Studijavo 
ekonominius mokslus. -Vytau
to ir tautos nelaimei, vokiečiai 
netrukus Vilniaus universi
tetą uždarė, tad ir Vytautui 
teko studijas nutraukti. Jau
nuolis savo energija nedel
siant nukreipė i kultūrinę 
veikla: įsijungė į „Varpo" cho
rą, kuris giedojo daugelyje Vil
niaus bažnyčių. Tai buvo ir 
veikla prieš lenkų pastangas 
lenkinti lietuvius per baž
nyčią. Vytautas su grupe vie
naamžių, nepaisant maisto 
trūkumo, rengė koncertus Vil
niaus apylinkėje, skleidė tau
tinę kultūrą stipriai sulenkin
tam*; Vilniaus krašte Rusijos 
armijai grįžtant i Lietuvą ir 
Vilnių evakuojant. Vytautas 
grįžo atgal į Sūduvą, bet neil
gam, po mėnesio teko pasku
bomis apleisti Lietuvą, nes 
rusų tankai lipo ant kulnų. 

Vytautas atbėgo į Voku M 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio men. 26 d. 
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DAILININKO JUOZO SODAIČIO 
SUKAKTUVINĖ PARODA 

PRELATAS JONAS A. 
KUČINSKAS- KUČINGIS 

ŠVENČIA KUNIGYSTĖS 60-TIES 
METŲ SUKAKTĮ 

Prel. Joną Kučingj. jo 60 metų kunigystes sukakties proga pasveikinti š.m. kovo 16 d. atvykęs Los Angeles arki
vyskupas kardinolas Roger Mahony, kartu su kitais kunigais ir svečiais . ant Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios 
laiptų, po sukaktuvininko aukotų šv. Mišių. Iš k.— Juozas Pupius. kun Kęstutis Vilutis iš Kauno, klebonas 
prel. Algirdas Olšauskas, kardinolas Roger Mahony. Janina Čekanauskiene, prel. Jonas Kučingis.Lietuvos gen. 
garbes konsulas Vytautas Čekanauskas, kun. Aloyzas Volskis, kun Boleslovas Jonauskas iš Klaipėdos ir 
Mišioms patarnavę mokiniai Saulius Žemaitaitis ir K. Butkys 

Š E I M O S Š V E N T Ė 

St. Pete Beach, FL, lietuvių 
telkinys didėja. Balandžio 5 d. 
Pranciškonų bažnyčioje buvo 
pakrikštyta Daina Glavins-
kaitė. Tomo ir Alenos dukryte. 
Krikšto tėvai buvo Aldona Pe-
trait ienė ir Paulius Jozaitis. J 
vaišes seneliu, dr. Kazio ir 
Dalės Bobeliu, namuose suva
žiavo svečiai ne vien iš apy
linkės, bet ir iš Lietuvos, ir iš 
Čikagos. 

Seneliai, Laima ir Alberto 
Glavinskai atvyko iš Claren-
don Hills, IL. Deja. proseneliai 
Adelė ir Juozas Glavinskai ne
galėjo taip toli keliauti. Jiems 
atstovavo prosenelė Alena 
Grigaitienė. Iš Čikagos daly
vavo Bronė .Jozaitiene. Virgi-
nia ir Gintas Sauliai, Dana ir 
Gaston Borgogni. 

Linksma buvo ir vaikams, ir 
suaugusiems erdviuose sene
lių Bobelių namuose. Mažoji 
Daina neliūdės, nes ją globos 
seneliai, tėvai, sesutė Dalytė, 
3 ir pusės metų ir broliukas 
Albertukas. 2 m. 

Visi svečiai linki Tomui ir 
Alenai daug energijos, kan
trybės ir džiaugsmo ateityje. 

B. K r o n i e n ė 

Beveik kiekvieną sekma
dienį Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos kieme visus 
atėjusius iš ir toliau atvažia
vusius pasitinka šios parapi
jos statytojas ir puoselėtojas 
prelatas Jonas Kučingis. Jis 
pastebi visus: nedrąsų, ką tik 
atvykusį tėvynainį, svečią 
iš Lietuvos, ilgalaikį parapijos 
lankytoją, ar neseniai gimusį 
būsimą parapijietį. Prelatas 
visada apsuptas norinčių pa
silabinti, pasikalbėti ar pak
lausti patarimo. Prelatas Ku
čingis daugelį žino vardais: su 
jais buvo bendrauta s tatant 
parapiją, krikštijant vaikus, 
švenčiant vaikų vestuves, ku
riant lietuviškas organizaci
jas, ar guodžiant pasilikusius, 
apraudojus išėjusius. Juk 
prel. Kučingis vien šioje para
pijoje ganytojišką darbą dirbo 
ilgus 50 metų. 

Tada dar jaunas kunigas-
klebonas Kučingis, labai ga
bus organizatorius, nepails
tantis darbininkas, sunkiu po
kario metu Los Angeles mies
te į savo stiprias rankas pa
ėmė šią parapiją, įtraukė 
žmones įjos statybą, padarė ją 
ta vieta, kuri traukė komuniz
mo pavojaus ir karo negandų 
išblaškytus lietuvius. Klebono 
Kučingio energijos dėka šian
dien šiame lietuvių gyvenimo 
centre veikia daugiau 30 tikė
jimo, meno, kultūros, politi
kos, švietimo ir labdaringos 
veiklos organizacijų. 

Prelatas Kučingis apdovano
tas ne vien organizatoriaus 
gabumais. Pernai jis išleido 
prisiminimų knygą „Mano gy
venimo keliais", kurioje talen
tingai ir įdomiai aprašo savo 
gyvenimą — nuo gimtosios 
Švėkšnos iki Šv. Kazimiero 
parapijos, kurioje Dievui ir 
žmonėms tarnavo visą gyve
nimą. Knygoje Prelatas į pir
mą vietą iškėlė ne s ve, bet 
žmones, su kuriais dirbo, 
statė, patyrė skaudžias nesėk
mes, žmones, kurie nenuilsta
mu darbu ir talentu prisidėjo 
prie lietuvybės išlaikymo ir 
tuo spartino Tėvynei Laisves 
dieną. Pasitraukdamas į gar
bingą poilsį, dar 1984 metais 
Prelatas perspėjo, kad „be lie
tuviškos parapijos nebus lietu
vybės ir be lietuvybės nebus 

kad jis atliko didžiai reikš
mingus darbus ir atidavė di
džiulę kultūrinę duoklę savo 
tautai. Už tai tenka Vytautą 
tik sveikinti ir jo amžiaus su
kakties proga palinkėti dar 
daug daug saulėtų bei dar
bingų rytmečių!. 

Z. J u š k e v i č i e n ė 

parapijos. Tik religinė ir lietu
viška bazė yra ir bus pagrin
dinė sąlyga išsilaikyti lietuvy
bei išeivijoje". Jo atsiminimų 
knyga ir dabar mums sakomi 
pamokslai yra persunkti di
dele meile ir atsidavimu Tėvy
nei, jau išsilaisvinusiai, bet 
dar vis tebevargstančiai. 

Šių metų kovo 16 dieną Los 
Angeles arkivyskupas, kardi
nolas Roger Mahony dalyvavo 
prel. J . Kučingio aukotose šv. 
Mišiose. Pagerbdamas sukak
tuvininką gražiu pasveikini-
mu-pamokslu, jis pabrėžė, kad 
tik nedaugelis pašauktųjų yra 
gavę palaimą ir privilegija 
švęsti 60 metų kunigystės su
kaktį. „Prelato 60-ies garbingo 
ir atsidavusio kunigavimo me
tų pavyzdys turi būti lietuvių 
visuomenei didžiuliu įkvėpi
mu išlaikyti lietuvišką kultū
rą ir religinę praktiką'". — pa
sakė kardinolas R. Mahony. 

Los Angeles visuomenė švęs 
prel. Jono Kučingio 60 metų 
kunigystės sukaktį šių metų 
gegužes 18-tą dieną. Į šventę 
žada atvykti vyskupas Paulius 
Baltakis. Didelės iškilmės 
vyks liepos 27-tą dieną Švėkš
noje, kur 1937 metų birželio 6 
dieną vysk. Just inas Staugai
tis jauną klieriką Joną Ku
činską įšventino į kunigus. 
Šiose iškilmėse bus suminėti 
Prelato atlikti darbai Bažny
čiai, Tėvynei ir žmonėms, be 
kurių mūsų likimai ir gyveni
mai būtu daug skurdesni. 

O mes. kurie esame šalia 
Prelato, sakome: gyvenkite il
gai ir tolia« bukite mūsų dva
sinių siekių vadovu. Ačiū 
J u m s ir už šmaikštų žemai
tišką žodį! 

R e g i n a G a s p a r o n i e n ė 

J u r b a r k a s . Miesto kul
tūros rūmuose susirinkę vai
kai linksminosi pavasario 
Gandrinių šventėje. Tai pri
miršta lietuvių liaudies tradi
cija, gyvavusi senajame Lietu
vos kaime. Mažieji Jurbarko 
gyventojai minė minkles. šoko 
ir dainavo, dalyvavo atrak
cionuose. Moksleiviai į pa
rodą atsinešė savo auginti
nius: vėžlį, jūrų kiaulytes, 
ž iurkėnus, kanarele< ir kitus 
gyvūnėlius. Jaunieji dailinin
kai piešė ant asfalto. (LR5 

• T r u m p i a u s i a L ie tuvos 
va l s t yb inė siena - 99 km ilgio 
— tęsiasi Baltijos jūros pa
krante 

J O N A S DAUGĖLA 
Floridoje, prie „gražiausio 

pasaulyje pajurit>". jau kelioli
ka metų gyvena ir kuria Juo
zas Sodaitis. Šiomis dienomis 
jis jau atšventė aštuonių de
šimčių metų gimtadienį. Ta
čiau ši amžiaus našta nei kiek 
nesumažino dailininko kūrybi
nio entuziazmo ir užtarnautas 
pensininko dienas jis vis pa
puošia naujais dailės kūri
niais. O. be to, jis dar randa 
laiko ir energijos gyvai daly
vauti vietos lietuvių kultū
rinėje veikloje. Dainuoja ..Sie
tyno" ansamblio chore ir yra 
nuolatinis visų kultūriniu ren
ginių dalyvis. Šio garbingo 
gimtadienio proga tenka ne 
tik pasigėrėti jo ilgų metų 
kūryba, bet taip pat nors ke
liais žodžiais aptarti ir jo gy
venimo kelią. 

Gimęs Kudirkos Naumies
tyje, tačiau mokslo šviesos sie
kė Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje. Dar dėvė
damas gimnazisto kepuraitę, 
jau įsijungė į sportininkų ei
les. 1938 m. dalyvavo pirmoje 
olimpiadoje ir lengvosios atle
tikos varžybose laimėjo sidab
ro medalį Tuo pačiu metu pa
sireiškė ir jo žurnalistiniai su
gebėjimai. Jis pradėjo bendra
darbiauti „Suvalkų krašte", 
„L. aide". ..Mūsų rytojuje", 
„Karyje" ir kt. Tuo pačiu metu 
j is prisidėjo prie lietuvių tea
tro sukūrimo Marijampolėje ir 
buvo pirmuoju šio teatro ad
ministratoriumi. 

Bolševikams antruoju kartu 
pavergus Lietuvą, jis j au buvo 
baigęs Karo mokyklą. Neno
rėdamas gyvuliniais vagonais 
iškeliauti į Rytus, pasitraukė į 
Vakarus. Vokietijoje įsikūręs 
pabėgėlių stovykloje, tęsė žur
nalistinę veiklą. Su Pulgiu 
Andriušiu leido ..Dievo paukš
telį" ir rašė į to meto lietuvių 
spaudą. O, be to. suorganizavo 
..Gabijos" knygų leidyklą. Šią 
leidyklą jis atgaivino ir atvy
kęs į JAV. Leidykla yra iš viso 
išleidusi keliolika lietuviškų 
knygų, maždaug 100.000 tira
žu. 

Tuo pačiu metu Sodaitis 
mokėsi braižybos Xew York ir 
Scranton universitetuose ir 
vėliau dirbo miesto savival
dybėje. Bet kaip tik tuo laiko
tarpiu jis pasitraukė iš spau
dos darbo ir pradėjo domėtis 
dailės menu. Jo talentingai 
sukurti paveikslai tuojau pa
traukė ne tik savųjų, bet ir 
svečios aplinkos dėmesį. Jo 
paveikslai buvo išstatyti vie
tos meno galerijose ir yra 
laimėjęs ex libris kūrinių kon
kursą Lietuvoje. 

Balandžio 13 d. Daytona 
Beach Lietuvių klubas su
rengė J. Sodaičio kurinių pa
rodą. Dailininko teigimu, ši 

yra jau 16-toji jo kūrinių solo 
paroda. Parodoje buvo išsta
tyta 30 kūrinių, parinktų iš 
skirtingų jo kūrybos laikotar
pių. Tad ir šią parodą drąsiai 
galima pavadinti sukaktu-
vine-apžvalgine dailininko kū
rybos paroda. Lankytojai tū
rėjo progą stebėti kūrėjo pa
mėgtus kūrybos motyvas ir jų 
atlikimo būdus. 

Jo kūryboje yra ryškus gero 
skonio pajautimas ir dvasiniai 
polėkiai. Kūrėją daugiausia 
žavi mūsų liaudies meno gro
žis. Dailininkas savo kūryboje 
darniai naudoja legendari-
nius-mitologinius motyvus. 
Yra įtikinamai pavaizdavęs 
„Eglės, žalčių karalienės" le
gendą ir vaidilutes prie ruse
nančio aukuro. 

Kūriniams atlikti dailinin
kas gabiai naudoja elegan
tiškas linijas ir ryškių spalvų 
derinį. Tuo pačiu jis išryškėja, 
kaip savitas ir, tik savo asme
nybei būdingas, kūrėjas. Jo 
paveikslai šiandien jau puošia 
net 40 vietos lietuvių namų 
sienas. Ir tarp daugelio kitų 
paveikslų, vos tik įėjus, tuojau 
galima atpažinti Sodaičio bū
dingus kurinius. 

Sodaičio kūrybai aptarti ir 
nors kiek įvertinti nepakanka 
vien eilinio žiūrovo įspūdžio. 
Šiam reikalui turėtų pasitar
nauti meno žinovo kritiko 
žodis ir plunksna. Mūsų žymi 
menininkė rašytoja B. Puke-
Ievičiutė anksčiau Sodaičio 
kūrybą yra taip aptarusi: „Pir
miausia, manyčiau, jis tiki į 
dėsningą pasaulio sąrangą, 
kuri apsprendžia visų tvarinių 
tarpusavio darną. Jo paveik
sluose žmogus su savo aplinka 
bendrauja ne valdoviškai. bet 
lygiomis teisėmis. Ir jei auga
lui švytėjimo nepakanka, dai
lininkas jo viršūnėje įžiebia 
saulutę, paukščiui užbrėžia 
spiralinį sparną. Avinėlių 
akys tampa žmogiškai ilgesin
gos; lapų virpėjimas yra jų 
gyslų ornamentas. Tad visi 
paveikslo veikėjai lieka vieno
dai apdovanoti ir broliškai su
sijungia bendram grožio ritua
lui". 

„ŽEMAIČIU RADIJAS" 
MOKYS ŽEMAITIŠKAI 

Dail Juozas Sodaitis pri* savo paveiksi" ..Tarp žiedu" Akrilis 

Telšiuose įkurtuves atšventė 
pirmoji komercinė radijo stotis 
„Žemaitijos radijas", priklau
santi 23 metų verslininkui Re
migijui Valauskui. 

Radijo stoties laidas kuria 
10 darbuotojų, kurių dauguma 
anksčiau dirbo diskotekų ve
dėjais arba renginių vedėjais. 
..Mes nenorim išradinėti dvi
račio, bet ir nesiekiam pa
mėgdžioti kitų radijo stočių". 
sakė programų direktorius 
Genadijus Pocius. 

Be tradicinių laidų mokslei
viams ir jaunimui, radijo laidu 
rengėjai apžvelgs gretimų ra
jonų laikraščius, supažindins 
su vietos orų prognoze, ves 
pramogines laidas ir žai
dimus, vieno kurio metu klau-
sytojus mokys senų žemai
tiškų žodžių. 

„Žemaitijos radijo", girdimo 
50 km nuo Telšių, gali klausy
tis aplinkinių Plungės, Ma
žeikių rajonų ir Kuršėnų radi
jo klausytojai. 'LR> 

Klaipėda. Jurų muziejuje 
iš kiaušinių išsirito du pingvi
nai — Magelano pingvino ir 
Akiniuotosios mažyliai. Ši 
pora kiaušinius nelaisvėje 
deda jau ne pirmą kartą. Kad 
tėvai nepažeistų kiaušinių, po 
iš karto buvo perkelti i inku
batorių, pasiskolintą iš Kauno 
zoologijos sodo. iLR> 
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A T L A N T A IMPORT-EXPORT, INC 
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr., 
Maskvą. Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CABGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai: 
* Lemonto ir Marquette parko apylinkėse 

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

komercines siuntas bei baldus: 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus: 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
12301 New Av.. Suite D 2719 Wes t 71 Street , 
Lemont , IL 60439 Chicago . 1L 60629 
Tei: 630-243-1688 Tel : 773-434-2121 

N e m o k a m a i : 8 0 0 - 7 7 5 - S E N D 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133. C L E V E L A N D 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617. P1TTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663. L I T H L A N I A 370-2-736336 

Vytis Travel 
D o u g l a s t o n . NT 1 1 3 6 3 

Tel . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 
1 -800-77-VYTIS 

I n t e r n e t h t t p : / / w w w . t r a v e l f l l e . c o m / g e t / v t o u r s . h t m l 

1 997 SKRYDŽIAI į VILNIŲ IR ATGAL 
ik' gegužes 31d. 

Iš New York (JFK) $631 

iš Detroit $663 

Iš Chicago $663 

Iš Los Angeles $813 
ir San Francisco 

Iš Tampa, Orlando $740 

birželio 1 d. - rugsėjo 30 d. 

$750 

$778 

$778 

$916 

$800* 

'S80G birželio 10-23 d.: $860 birželio 24-rugp. 31 d. 

Plius mokesčiai- Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius nbotas. 

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 

Siuntėias 

S 

$ 
$ 12.00 
S 

Gavėjas 

Tel. i ei. 

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

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

Švenčių metu-
Džiugiu ar liūdnu laiku.. 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaikų. 

PARAMA 1 
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 

ir daugiavaikėms šeimoms: 
1. ats.unčiant auką: 
2 . paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

320.OC per mėnesi. 
3. per „Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

suaaran.t savo siuntini. 
.abai ačia. „Saulutė", 419 VVeidner Rd; Butfalo Grove, IL 60089 

Tel. (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona u- raguoliai 
• Vestuviniai ir }vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"euterec!" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEF^RME;! 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepykios produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SavaitgalĮ uždaryta 

m 
5?%. ® tas 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicagclL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvainų nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
Fax. 773-585-3997 Pagef 773-308-0307 

y* 
- • * 

AUKA „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4 5 4 5 I K 6 3 n f S t . C h / c a g o , IL 6 0 6 2 9 

Aukos yra nurašomos nuo Federalmių mokesčių 

O * * a. & Z 
Accent Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 

ASTA T. MIKUNAS 

REALTOR® 

Bus. (708 )423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 

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

Each Offce k l^dependeodty Owned and Operated 

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

Pigiai ir greitai išvežam 
s:UKs;es. kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus verandas (porch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

B&D! 
Statome ramus, atliekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus, 
patio, garažus tvoras. Taisome 

•' dengiame stogus _ u n m e 
draudimą. Skambinti: 
tel. 708-453-1250 

F O R S A L E 

UŽSIPRENUMERUOKITE 

sqT)Tf>AT¥f^A^ 9 
Tai- v i en in te l i s u ž s i e n i o l i e t u v i ų dienrašt is . 

T R A N S P A K 
Knygos s iunč i amos Jūsų pasi r inktai 
bibliotekai a r b a pr ivačiam asmeniu i į Lietuvą, 
c.59 sv., minimumas $25.00. 

Siuntiniai j Lietuvą L A I V U arba ORU. 
Pinigai pe rvedami doler ia is per 2 - 5 d ienas . 

Maisto siuntimai: $39.-. $45.-, $98.-
T R A N S P A K , 4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t . , C h i c a g o , l t 6 0 6 2 9 

T e l e f o n a s : ( 7 7 3 ) 8 3 8 - 1 0 5 0 

A t s t o v y b ė L i e t u v o j e : V i l n i u s , 2 6 - 2 4 - 2 7 , 2 6 - 2 8 - 2 7 

SEIZED CARS from $175 
Porsches, Cadiilacs, Chevys, BMVV's, 
Corvettes. Also Jecps, 4WD's. Your 
Area. Tol! Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for eurrent listings. 

HOUSE_FOR_SALE 
By 6wner Homer Twp. near 

Lemont. 1 aere. 3 bdrms. 3 baths. 
2 firepiaces; 2 decks. tam. rm., 

game rm.. hardwood fl. $234.900 
Tel. 708-301-3259 

GOVT FORECLOSED homes 
from penr.ics on SI Delinquent Tax, 
Repo's. REO's Your Area. Toli Free 

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

IEŠKOTE P A G A L B O S 0 

ATSAKYMAS PAPPA3TAS-

ALL AMERICAN 
EMPLOYMENT AGENCY 
PADEDAME: 
• SURASTI 8UTĄ 
• PIG'A: ĮSIGYT' AUTOMOBILI 
• LEGALIA GAUT. SOC SECUPITY 
KORTELĘ 
» GROTA GAUTI VAIRAVIMO 

ucIDIMĄ 
m- PARUOS'I IŠKVIETIMUS I JAV IR 

ViZU PRATES'MĄ 
» TAIP PAT KONSULTUOJAME 

KITAIS JUS DOMINANČIAIS 
KLAUSIMAIS 

8327 S PULASKI RD. 
CHICAGO, IL 606S2 
T£L 1-888-892-0200 
TEL. 1-773-581-3225 
FAX 1-773-284-7964 

MOBILE 630-202-5682 

• D i d ž i a u s i a s L i e t u v o j e 
d i r b t i n i s vandens t e lk inys — 
Kauno marios, sus ida r ius ios 
1959 m. liepos mėn . u ž t v e n k u s 
Nemuną . Prieš ta i iš šių vietų, 
ku r i a s turėjo užlieti vanduo , iš
keldintos 45 gyvenvie tės , apie 
800 sodybų ir apie 600 pavieniu 
ūk in iu pas t a tų Plotas — 6.350 
ha . ilgis — 93 km, d idž iaus ias 
plotis — 3.3 km, gi l iausia vie ta 
22 m. 

DĖMESIO! 
AMTA- AMERICAN TRAVEL ABROAD, INC. 

su DOMĄ Shipping Corp. organizuoja 

S ECO N D TRAVEL SHOIV 
š.m. gegužės 4 d. 11 vai. ryto - 4 vai. p.p. 

THE CURIE HIGH SCHOOL salėje, 
4949 S. ARCHER AVE., CHICAGO. 

PROGRAMOJE: 

LEMONT, IL: NEW CONDOS 
FOR SALE FROM $122 900.00. 

: VVALKiNG DISTANCE T O LITHU-
ANIAN CENTEB. VVALGREENS. 

JEWEL LOCATED O N 127th 
STREET 1 BLOCK EAST OF 

STATE STREET OPEN H O U S E 
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT. 

TEL. 630-257-3305 

1 TRYS PUIKOS LAIMIKIAI 
* Atostogos Floridoje- kelionė lėktuvu, automobilio nuoma, viešbutis-

dovanas skiria AMTA 
* Kelionė į Lenkiją- bilietas ten ir atgal- dovaną skiria LOT 
* Mikrobanginė krosnelė- dovaną skiria DOMĄ 

2. Sutartinės bilietų kainos. 
3. Rezervacijas galima padaryti vietoje. 
4. Bus rodomos vaizdajuostės gražiųjų kurortų bei atostogų metu lankytinų 
vietų. 
5. Patarimai keliaujantiems. 
6. Vaišės. 

LAUKIAME! 

OAK LAWN C O N D O 
CLEAN 2 BEDROOM. LIVING RM. 
DlNING RM., 1-3/4 BATHS. ELEVA-
"i"OR BUILD'NG. CONVENiENT TO 
SHOPPING & TRANSPORTATION. 

PRICE REDUCED TO S70.000! 
CALL FOR PRIVATE SHOVVING: 
VACYS SALIKUS, 708-598-5051 
CENTURY 21 OAKSHIRE LTD. 

708-430-3900 

P a r d u o d a m a s bt . F l o r i d o j e , 
Baitic Apts.. St. Pe te B e a c h . 

2 rnieg kamb. su ba lda is 
$ 5 5 . 0 0 0 Teirautis: 

8 1 3 - 3 6 7 - 7 6 3 3 a r b a 
905-227-4493 

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

Vaikinas iš Lietuvos ieško darbo. 
Gali prižiūrėti sena žmogų, taip 

pat dirbti įvairius darbus. 
Turi vaTuotojo teises. 
Tel. 773-925-0823 

Nanny. housekeeper live-in. 
Best |Ofc and salary is yours I you 

iove cMdren. clea° weH and SDeak 

English References needed 
Call my office. tel. 630-466-7828 

R E A L ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

i ^ ^ RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas it sąžnmgas patarnavimas 
• Nuosavybių ;kamavimas veltui 
• Perkame • parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keranv.kos plytelės; „sidings", 

„soffits", .,decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Tunu darbo draudimą. 

. S. Bervetis tel. 630-241-1912 , 

J K S CONSTRUCTION 
.,Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumimaus ir kt. Tunu darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630-969-2658 

r*įm±my KMIEC1K REALTORS 
__į-̂ <21 7 9 2 2 s- Pulaski Rd. 

4565 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite carduoti ar pirkti namus 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMBER CONSTRUCTION C0. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ..plumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
.Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tei.: 773-767-1929 

Gntur j^ , 

1180 State Street 
Lemont Ktinois 6(H39 
•Ntfahoamo turo 

vttmt x pardavime 
'filagos apyiutes* » 

MARIJA STONIKAS K S ? 
Realtor* Bus 708.257.7100 

Res. 708.969.3732 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9Sth Street 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925 -433 I 

FOR RENT 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 { mėn. + „security". 
Tel. 773-778-1451 . 

Išnuomojamas 2 mieg. kamb. 
butas Marquette Parko apyl. 

$350 į men. su šiluma. 
Kreiptis: 773-925-8809 

Brighton Parka, nebrangiai, į atskirus 
kamb priimu gyventi 2 moteris, 

kurios būna savaitgaliais namuose. 
Nerūkančias Kreiptis tel. 

773-376-6074 ne anksčiau 
kaip nuo 10 vai. ryto 

66th S t į vakarus nuo Kedzie Ave. 
išnuomojamas modemus 4 Kamb. 

butas Visi namų apyvokos 
reikmenys; plovimo mašina. 

Kreiptis: 7 0 6 * 5 6 - 6 5 9 9 

Vyr. a m ž i a u s moter i s 
i e š k o 1 k a m b . 

s u v i r t u v ė s privilegija ir 
a t s k i r u v o n i o s k a m b . 

T U 8 1 & - 7 2 2 - 3 3 4 2 

H E L P V V A N T E D 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900 

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

BALDŲ KRAUTUVĖ 
Ieško darbininko baidu apdailos 
bei kt. įvairiems baidų krautuves 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai u turėti darbe leidimą. 
Darbas 4 0 vai. j sav. Kreiptis: 

Anelė 708-599-1515 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773)581-4111 

OPEN HOUSE 
Sekmad sa'ar.džio 27 d 12-4 v.p p 2 a. 

!cwr-house vakariniame priemiestyje 
Gercs mokyklos, patogus susisiekimas. 
apimka primenanti Palangą. Kaina tik 
$67.000 S,T alkesnei mfo skambinate 

Vidui, tel 773-284-3898. 
ReVMax Home Canter 

Van^laclut'rig-joi.rr.evfre-
TOP «nr a r ~ 

-iyDR0AlSE iNC is offenrg a itsion/ o- stabnity 
!<jli oenefits. 401K vvrnatcn JZ awarS p.-ograrcs 
S â  Opotty :o worx ki a sa'e siate-o'-ihe-art shcc 
* free paikina Close to ali trams 8, exp'esswavs 
-st or 2M shfls MUS' -̂ave 5 yrs exp m rrani^' 
macfirnę ęrc.n & XTet ia*es grmders T-iimo 
•nacnmes CNC i inreadtng. MH% -c ciose ;oie'" 
ances i -eao MncpMs & SKeic-e's /Vaik-ns CK 
Dr'axnai! -esj^e :o 312-850-5011 HY0R0AIRE 

INC . 834 W Madison. Chicago. IL 60607 
Vus: SeeakReac E-qlisK 

WMhtngton, D.C. lietuvis, landscaping' 
bendro^fci savininką* ieško darbininko, 
kuns gautu vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, valymą r mažus remonto 
darnus -̂ $5 j vai už "landscaping" darbą 

žoies Piovimą. kiemo valymą aolmkos 
tvarkymą Kreipta: tei. 202-244-2373 

Oependable landseaping & 
lawn maintenance help vvanted 

'n Oak Lawn area Earn j p te 
S300 per week 

Tel. 773-284-0491 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite Pasinaudokite mūsų pat
ogiu ,,iay-away" planu At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus 
Darbo va! kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd. 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

• 

http://www.travelflle.com/get/vtours.html
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Raikalų Taryba 

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

NAUJAS IR LABAI VARŽANTIS 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 

PRADĖJO VEIKTI BALANDŽIO 1 D. 
30 d. buvo turėjote teisę prašyti įmigraci-
imigracijos jos teisėjo pasigailėti ir atleis-

1996 m. spalio 
priimtas naujas ^m*^m**w— •>— -~ - A 
įstatvmas. O jis pradėjo veikti ti arba kaip sako, teisėjas duo 

balandžio š.m. balandžio 1 d. Tas įsta
tymas vadinasi „Illegal Immi-
gration Reform and Immigra-
tion Responsibility Act of 
1996" URAIRA) — lietuviškai: 
„Nelegalios imigracijos refor
mos ir imigracijos atsakomy
bės įstatymas"'. Šis įstatymas 
yra labai griežtas ir kai kurie, 
net ir valdžios žmonės, galvo
ja, kad yra per daug var
žantis. Visi imigrantai turėtų 
jį gerai žinoti, tačiau neturėtų 
kristi į paniką, o su naujomis 
taisyklėmis susipažinti. Imi
gracijos įstatymų žinovai pa
tar ia nenusigąsti, nebijoti. Šis 
įstatymas dar nereiškia, kad 
bus masiniai areštai ir depor
tacijos. Susipažinkite ir ži
nokite savo teises, gaukite 
tikrą ir gerą informaciją ir, 
darydami bet kokį sprendimą, 
gerai apgalvokite. 

Ką s a k o n a u j a s 
į s t a t y m a s : 

1. Bus sunkiau gauti žalią 
kortelę ir tapt i legaliu imi
grantu, jeigu po š.m. ba
landžio mėn. 1 dienos išbusite 
Amerikoje nelegaliai daugiau 
nei 6 mėnesius. Tas įstatymas 
sako, kad jūs turėsit išbūti 3 
metus už Amerikos ribų, jeigu 
jūs nelegaliai gyvensite Ame
rikoje po š.m. rugsėjo 27 die
nos. Jū s turėsite išbūti už 
Amerikos ribų 10 metų, jeigu 
užsibusite Amerikoje nelega
liai po 1998 metų kovo 31 d. 
Tačiau čia yra minima įvairių 
išimčių, jei esate sutuoktinis, 
vaikas piliečio ar legalaus 
imigranto, kuris turi žalią 
kortelę. 

2. Ir jei senas įstatymas — 
taisyklė, kuri baigiasi š.m. 
rugsėjo 30 d. (įstatymas „245 
i") bus pratęstas, jūs galėsite 
pasilikti Amerikoje, užmokėti 
baudą ir sutvarkyti legalų 
imigranto statusą. Bet ši tai
syklė jums padės tik tada, jei 
gaunate žalią kortelę šeimos 
padėties pasikeitimu ar darb
davio peticija. 

Šiandien dar nežinia, ar ši 
įstatymo taisyklė bus pratęs
ta, ar ne. Sužinosime apie tai 
tik maždaug rugsėjo mėn. Yra 
sunku bet kam patarti , ar 
reiktų išvažiuoti, kad išveng
tų 3 metų pabaudos, ar pa
laukti ir tikėtis įstatymo tai
syklės pratęsimo. Patariama 
nedaryti greito sprendimo iki 
rugsėjo mėn. 

3. Naujas įstatymas taip pat 
sunkina pasilikimą Ameri
koje, jei nusikaltote nusikalti
mu, už kurį galite būti depor
tuotas Pagal sena įstatymą 

davo „second change", jeigu 
jūs buvote nuolatinis legalus 
Amerikos gyventojas vturys 
žalią kortelę) 7 metus. Naujas 
įstatymas sako, kad jūs nega
lite tikėtis pasigailėjimo, jeigu 
jūsų padarytas nusikaltimas 
buvo „aggravated felony" — 
kriminalinis nusikaltimas, 
baudžiamas daugiau nei me
tais kalėjimo. Jeigu jūs buvote 
bet kada areštuotas ar krimi
nalinio teismo nuteistas, ge
riau kreipkitės pas gerą imig
racijos advokatą. 

4. Naujas įstatymas taip pat 
apsunkina pasilikimą Ameri
koje, jei jūs čia gyvenote ne
legaliai ilgesnį laiką. Senasis 
įstatymas turėjo tam tikrą 
pasigailėjimo išimtį — sus
penduodavo deportaciją, tas 
kartais būdavo vadinama 7 
metų amnestija. Naujas įsta
tymas tą išimtį panaikino. Pa
gal naują įstatymą, tik tie 
žmonės gali prašyti pasiliki
mo Amerikoje — arba išvengti 
deportacijos, kurie išgyveno 
Amerikoje mažiausiai 10 me
tų, niekada nenusikalto ir 
gali įrodyti imigracijos tei
sėjui, kad jį deportavus jo 
šeimos nariai piliečiai ar lega-
lū*s Amerikos gyventojai gali 
labai skaudžiai nukentėti. O 
šitokią išimtį gauti, sako, atei
tyje bus labai sunku. 

5. Naujasis įstatymas pa
sunkina pabėgėliui gauti azi-
lio teises Amerikoje. Kiekvie
nas sulaikytas oro uoste ar 
bet kokiame pasienio perėjimo 
punkte gali būti tuojau pat 
deportuojamas be teismo, ne
bent jis galės imigracijos in
spektoriui įrodyti, kad jis at
vyksta į Ameriką, bėgdamas 
nuo teroro, gelbėdamas savo 
gyvybę. Tie, kurie jau gyvena 
Amerikoje ir nori, ir gali gauti 
azilio teises, turi tai padaryti 
iki 1998 m. balandžo 1 d., 
arba laike vienų metų gyveni
mo Amerikoje, jei jie atvyko 
čia po 1997 m. balandžio 1 d. 

6. Kitas įstatymas, kuris 
skaudžiai palies imigrantus, 
tai pašalpos įstatymas, kuris 
irgi buvo pravestas 1996 me
tais. Visi legalūs imigrantai 
nebegaus maisto kortelių ir 
SSI pašalpų po š.m. liepos 
mėnesio. Todėl visi, kurie tu
rite žalias korteles — esate le
galūs imigrantai ir galite gau
ti pilietybę, padarykite tai 
kaip galima greičiau — tap
kite piliečiais. 

Naudotasi medžiaga iš ..Illi
nois Coalition for Immigrants 
and Refugee Protection" biu-
etenio. 

NAUJAS ĮSTATYMAS IR KREDITO 
TAISYMO APGAVYSTĖS 

Paskutiniu metu daug gir- kai užpildomi aiškinimosi (dis
pute) blankai, duodami kredi
to pranešimų įstaigų. Kai jūs 
įteikiate aiškinimosi blanką 
kredito biurui, jis patikrina 
jūsų aiškinimą pas kreditorių. 
Duomenys paprastai yra at
siunčiami jums. Šios srities 
specialistai sako, kad, jei šis 
procesas neištaiso netikslumų 
žmogaus kredito pranešime 
taip, kad žmogus būtų paten
kintas, tada vartotojai turi su
sisiekti tiesioginiai su savo 
kreditorium. 

Yra trys pagrindiniai biurai: 
Experian (anksčiau TRW) 

800-682—7654, 
Equifax Inc., 800-685-1111 

dime ir skaitome apie įvairias 
institucijas, kurios skelbiasi, 
kad gali nepatikimiems skoli
ninkams ištaisyti jų kredito 
blogą pranešimą ir padaryti 
juos vėl patikimais skolinin
kais. 

Naujas federalinis įstaty
mas, įsigaliojęs nuo š.m. ba
landžio 1 d., duoda vartoto
jams didesnę apsaugą prieš 
įstaigas, kurios pažada ištai
syti klaidas kredito prane
šimuose. Įstatymas vadina
mas „The Credit Repair orga-
nization Act", ir uždraudžia 
duoti neteisingus pažadus dėl 
kredito pataisymo. Vadinamos 
kreditų pataisymo įstaigos ne
gali imti mokesčio iš kliento, 
kol neatliko savo patarna
vimų. 

Naujasis 
lauja, kad 
aiškintų vartotojams apie su
tartyje įrašytas jų teises, kur 
yra surašyta kokius aptarna
vimus jos daro, kiek laiko 
užtruks, kol teigiami rezulta
tai bus pasiekti, kiek visa tai 
kainuos ir taip pat apie teikia 
mas garantijas. Naujasis įsta
tymas reikalauja, jog tokios 
sutartys turi paaiškinti, kad 
vartotojai gali per tris dienas 
atšaukti savo susitarimą, ne
mokant jokio mokesčio. 

Kredito pataisymo apga
vystė yra tada, kai kredite pa
taisymo įstaigos sakosi ga
linčios pataisyti kredito pra
nešimus taip, kad teisinga, 
bet "negatyvi, informacija apie 
vartotoją daugiau nebus mini
ma jo kredito istorijoje. Dau
gelį kartų šitos įstaigos pri
sistato, kaip pelno nesie
kiančios įstaigos, kad įsigytų 
vartotojų pasitikėjimą. Iš tik
ro šios įstaigos padaro labai 
mažai, arba visai nieko, kad 
pataisytų vartotojo kredito 
pranešimą. 

Šios srities specialistai sako, 
jog vartotojai turi būti geriau 
informuoti ir žinoti, kad jie 
patys gali pataisyti klaidas 
savo kredito pranešimuose. 
Teisinga, bet neigiama, infor
macija apie jūsų kreditą pasi
lieka kredito pranešime iki 
septynerių metų, su keliomis 
išimtimis. Po septynerių metų 
„The Fair Credit Reporting 
Act" praneša, kad ši informa
cija turi būti pašalinta iš jūsų 
kredito pranešimo. Negatyvi, 
bet neteisinga kredito infor
macija, kredito pranešime gali 
būti pataisyta. Jūsų kredito 
pranešimas apima visą jūsų 
kredito istoriją, kaip jūs mo
kate skolas. J is apima viešų 
dokumentų informaciją (pub-
lic record info) ir atsiliepimus 
kredito teikėjų bei kitų, kurie 
turi teisę 'permissible pur-
posej gauti jūsų kredito 
pranešimo kopija Vartotojas 
g.iii teirautis apie netikslią in
formacija be jokio užmokesčio. 

ir 
Trans Union Corp., 610-690-

4909. 
Kadangi dauguma kredito 

įstatymas reika- davėjų praneša savo klientų 
tos įstaigos pa- davinius visiems trims biu

rams, klaida vieno biuro 
pranešimuose, gali patekti į 
pranešimus ir kitų dviejų. Kai 
kreditorius ištaiso klaidą savo 
pranešimuose, po aiškinimosi 
viename biure, paprastai tai 
pranešama ir kitiems dviems. 
Bet yra patartina pasitikrinti 
ir kituose biuruose, ar klaida 
yra ištaisyta. Jūsų kredito 
pranešimo kopijos kainuoja 
mažiau nei 10 dolerių ir yra 
lengvai gaunamos. Tačiau 
nėra magiškos lazdelės, kuri 
ištaisytų kreditų pranešimus, 
kuriuose yra negatyvi, bet 
tiksli informacija apie jūsų 
kreditą. Bet, pamažu ir tinka
mai bendradarbiaujant su 
kreditoriais bei kredito biu
rais, vartotojai gali tikėtis, 
kad jų kredito pranešimai su
sitvarkys, sako kredito biurų 
specialistai. Kredito pataisy
mo apgavystės pasitaiko dau
giausia tiems žmonėms, kurie 
turi finansinių sunkumų. 
Svarbu, kad vartotojai vengtų 
apgavysčių ir skųstųsi, jei yra 

tapę tokių apgavysčių auko
mis. Norint pasinaudoti kredi
to pataisymo įstaigomis, yra 
skatinama vartotojus pasitik
rinti pirmiausia Better Busi
ness Bureau toje vietoje, ku
rioje ta įstaiga yra, kad gautų 
įstaigos patikimumo prane
šimą. Įvairios miestų ir val
stijų įstaigos, kurios rūpinasi 
vartotojų gerove, dirba kartu, 
kad geriau galėtų išaiškinti 
vartotojams kredito reportavi-
mo tikrovę. 

Knygelė „Getting Back in 
the Black", gaunama nemoka
mai, informuoja vartotojus 
apie jų teises ir įspėja apie 
suktybes, į kurias įeina ir 
kreditų pataisymas tų žmo
nių, turinčių sunkumų gauti 
kreditą. Paskambinkite FTC 
Čikagos įstaigai 312-353-4423. 
kad atgautumėte kopiją. 

Ši informacija randama ir 
FTC Web site ht tp: www. 
ftc.gov. Vartotojai, kurie turi 
nusiskundimų ar klausimų 
apie kredito atitaisymo įstai
gą, ar norėtų žinoti daugiau 
apie tą įstaigą, gali skambinti 
savo miesto ar valstijos Better 
Business Bureau įstaigai. 
Čikagoje telefonas 312-832-
0500. Kituose miestuose žiū
rėkite į savo telefono knygą. 

Pasisaugokite, kad nebū
tumėte apgauti, o jei j au esate 
apgauti, tai skųskitės ir atitai
sykite apgavystę, tuo pačiu 
padėsite kitiems apsisaugoti 
nuo apgavystės. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997-04-11. 

Aldona Šmulkšt ienė ir 
Birutė Jasai t ienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio men 26 d. 

A.tA. 
JUOZAS LUKOŠEVIČIUS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis, Brolis mirė 1997 m. 
balandžio 16 d. Montrealyje, Kanadoje, sulaukęs 81 m. 

Gimė Kūlupėnų km., Kartenos valsč., Kretingos apskr. 
Lietuvoje dirbo Lietūkyje" Kaune, Mažeikiuose ir Svyriuose. 

Liūdesyje liko: žmona Rūta, duktė Vilija ir žentas Tadas, 
Valinskai, broliai Jonas ir Petras Lukoševičiai, seserys Euge
nija Juodienė, Monika Povilaitienė Kanadoje, sesuo Karolina 
Kubilienė~Čikagoje ir daug giminių Kanadoje, Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Po šv. Mišių Montrealio Aušros Vartų šventovėje ir Lietu
vių Kankinių šventovėje, Velionis buvo palaidotas lietuvių 
kapinėse, Mississauga, Ont. balandžio 19 d. 

Žmona Rūta, duktė Vilija ir Tadas Valinskai, bro
liai, seserys ir kiti giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lie
tuvoje. 

Kartai.- yra lengvai padaroma. 

Ilsėkis ramybėje, brangi Mama, 
prieš dešimtį metų tyliai išėjusi Anapus 
balandžio mėn. 26 d. 

A.tA. 
REGINA MIŠAUSKAITĖ 

BUTKIENĖ 
Visą gyvenimą praleidusi Kaune, ten ir ilsisi amžiams. 

Likimas atseikėjo Jai lygiai 83 metus ir neleido sulaukti pas
kutinio gimtadienio ryto. 

Velione buvo sesuo a.a. Zigmanto Mišausko ir teta a.a. 
Raimundo Mišausko, gyvenusių Cicero, IL ir Union Pier. MI. 

Visus pažinojusius prašom prisiminti mūsų Mamą ir pa
simelsti. . 

Liūdi: duktė Rita Šakenienė su fieima Čikagoje, 
duktė Vanda ir sūnus Romanas su šeimomis Kaune. 
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AJA. 
ANELĖ STONKIENĖ 

Mielosios, NIJOLE ir ŽIVILE, jūsų brangioji Ma
myte, kūną jūs labai mylėjote, iškeliavo amžinai. 
Skaudžiai netekties valandą skausmingomis šir
dimis su jumis kartu liūdi visa 

• Anykščiai. Miesto Šven
tosios slėnio nuo šiol nebe-
gaubs deginamų šiukšlių dū
mai. Rajono taryba priėmė 
sprendimą, kuriuo uždraudė 
miesto teritorijoje kūrenti 
laužus, deginti nukritusius la
pus, sausą žolę. 

A-tA. 
ALDONAI MORKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu seseriai IRENAI 
BLIŪDŽIUVIENEI, broliui POVILUI VADOPALUI 
ir jų šeimoms. 

Birutė Jasaitienė 

A.tA. 
JUOZUI VALANČIUI 

Lietuvoje mirus, jo žmoną ONĄ, dukterį DAIVĄ, 
brolį, mūsų mielą draugą, LIUDĄ VALANČIŲ su 
šeima, brolį ALOYZĄ ir kitus art imuosius su liū
desiu nuoširdžiai užjaučiame. 

Bronė Miklienė 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Vida Tumasoniene 
Roma ir Viktoras Masčiai 

St Petersburg, FL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BUP.1ALS AND SHIPMENT TO LtTHUANIA 
4330 So. Cal i fomia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST 

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

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY 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. 50 AVENUE 
VVESTCHESTĖR, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

Lapkų šeima. 
David Gaidas Jr 

& family 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

http://ftc.gov
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio men. 26 d. 

..Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas šiuo metu 
Lietuvoje globoja 621 vaiką. 
Balandžio men viduryje į Lie
tuvą komitetas išsiuntė 
42,396 dol. Ta pašalpa skiria
ma 621 vaikui už penkis 
mėnesius: balandžio, gegužes, 
birželio, liepos ir rugpjūčio; be 
to, 1,500 dol. skirta netur
tingų vaikų pietums mokyk
lose. 250 dol. neturtingiems 
seneliams, 305 dol. grįžtan
tiems iš Sibiro tremtiniams, 
600 dol. trims vaikams, kurie, 
pagal geradares testamentą, 
gauna tam tikrą sumą į me
tus, ir kelios piniginės dova
nos, kurias skiria globėjai sa
vo globojamiems našlaičiams. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas yra dėkingas vi
siems globėjams, kurie tokie 
dosnūs ir geri, padeda varg
šams vaikams Lietuvoje. Ko
mitetas yra tik rankos, kurios 
surenka aukas ir jas perduoda 
reikalingiesiems. Lietuvos 
našlaičių vardu ačiū visiems 
aukotojams už rūpestį Lietu
vos ateitimi. .,Lietuvos naš
laičių globos" komiteto ad
resas: 2711 West 71st Str., 
Chicago, IL 60629. 

„Grandis", visiems žino
ma, kaip viena sėmingiausių 
ir ilgiausiai veikiančių jauni
mo tautinių šokių grupių 
Čikagoje. Ji koncertavusi arti 
ir toli, visur puikiai pasirody
dama.. „Grandis" rengia kon
certą gegužės 4 d., sekma
dienį, Jaunimo centre, visus 
kviesdama gausiai dalyvauti 
ir paremti lietuvišką tautinį 
šokį pamilusį jaunimą. 

Šį sekmadienį, balandžio 
27 d., lai visi keliai iš Čikagos 
pietvarkarinių apylinkių veda 
į Curie aukštesniąją mokyklą, 
Archer Avenue ir Pulaski Rd., 
kur vyks Southwest Organiz-
ing Project apylinkės gyvento
ju konferencija ir bus aptaria
mi įvairūs reikalai, svarbūs 
visoms toms apylinkėms, o 
ypač parapijoms. Labai svar
bu, kad konferencijoje būtų 
gausiai atstovaujama lietu
viams, susirūpinusiems Brigh-
ton Parko, Marąuette Parko 
likimu, pastovumu, saugumu, 
besisielojantiems Švč. M. Ma
rijos Gimimo ir Nekalto Prasi
dėjimo parapija. Bus ir vaišės, 
ir meninė programa, kurios 
dalį atliks Lietuvos Vyčių cho
ras. Nuo Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios galima nemo
kamai nuvažiuoti ir grįžti 
autobusu, kuris išvažiuos ly
giai 1 vai. p.p. 

„VILTIES VĖJAS" 
IŠSKLEIS LITHUANIAN 

MERCY LIFT BURES 

Dar nepasibaigė pavasaris. 
dar prieš akis karsta vasara. 
bet Lithuanian Mercy Lift 
darbuotojai jau planuoja įdo
mu rudenini renginį spalio 4 
d-, kad ..Vilties vėjas" tuo 
vardu pavadinta? pokylis1 pla
čiai išskleistų geraširdiškumo 
bures ir sukauptų lėšų, kurios 
bus panaudotos šelpti sergnn-
čiuosius Lietuvoje. 

Pokylis vyks ..Spirit of Chi
cago" laive, į kurį svečiai įlips 
6 vai. vak., o laivas nuo Navy 
Pier išplauks * vai vak Kas 
•3ii H*T!t karta dalyvavo I.MI. 
iešų kaupimo pokyliuose, žino. 
kad tai ypatingi renginiai 
puošnus, linksmi ir iškilmingi, 
0 ;u tikslas — kilnus. Laive 
telpa apie 500 svečių, tad 
svarbu, kad jis būtų pripildy
tas. Rezervacijos jau priima
mos ir informacijas teikia Ma
rytė @ tel. #708-442-8297 or 
Lithuanian Mercy Lift @ tel. # 
630-257-6777. Visi kviečiami. 

Lemont ir Lockport, IL, 
l ietuviai specialiai kviečiami 
atvykti į ..Draugo" koncertą 
gegužes 3 d.. 6 vai. vak., Jau
nimo centre. Juk, gyvendami 
priemiesčiuose, esate pratę 
kiek toliau pavažiuoti, tai iki 
Čikagos — vieni niekai, o būtų 
taip gera visus susitikti šio 
neeilinio choro pirmajame 
koncerte mūsų tarpe. 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 6Zrd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-585-9500 

ATSILIKĘS PAVASARIS IR 
JO VAJUS 

Vyresniųjų l i e tuv ių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
30 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus dainų popietė su muz. 
Faustu Strolia. Bus dainuoja
ma, laimė viliojama iš „Lai
mės šulinio"; bus reportažas 
iš „Tauragiškių balso" apie 
Lietuvos vėliavą, kuri, frontui 
artėjant 1944 m., buvo nuimta 
nuo Tauragės valdžios pasta
to, atvežta į Ameriką, o šie
met, švenčiant Vasario 16, 
Tauragėn vėl sugrąžinta. Visi 
kviečiami atsilankyti. Po pro
gramos bus bendri pietūs. At
vykite. 

Kažkas anądien nevyku
siai pajuokavo, kad ,.Exul-
tate" choras, atvykstantis pir
mą kartą į Čikagą koncertuoti 
„Draugo" koncerte, yra „tik 
parapijinis choras". Žinoma, 
tai nesąmonė! Ar galėtu 
„parapijinis" choras sėkmin
gai atlikti Zangl, VI. Daukšos, 
J . Berthier, F. Schubert, Bach, 
E. Drake. M.K Čiurlionio, J . 
Govėdo, A. Bražinsko, V. 
Bložės, F. Lehart, G. Rossini. 
G. Gershwin, B. Smetanos ir 
kitų tarptautinio lygio kom
pozitorių kūrinius, j au nekal
bant apie mūsų liaudies dai
nas ir gerai žinomų muzikų 
kūrybą? Visa tai — ir daug 
daugiau — girdėsime „Drau
go" rengiamame koncerte 
šeštadienį, gegužės 3 d., 6 vai. 
vak., Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami dienraščio adminis
tracijoje ir „Seklyčioje". 

Darien, Palat ine, Winnet-
ka, Evanston, Oak Brook 
Terrace... kur tik lietuviai 
begyventų, kur jie su „Drau
gu" bendrautų, kviečiami šeš
tadienio vakare (gegužės 3 
d.), 6 vai., atvykti į Jaunimo 
centrą, į „Draugo" rengiamą 
pavasarinį koncertą. Bilietus 
galite iš anksto užsisakyti 
arba įsigyti ..Seklyčioje" bei 
..Draugo" administracijoje. 

Juozas ir Sofija Kali
nauskai, Philadelphia. PA. 
Draugo fondo antro laipsnio 
garbės nariai, prie anksty
vesnių 3.000 dol. įnašų vėl at
siuntė 1.000 dol. pavasario va
jaus proga per Draugo fondo 
įgaliotinę Jul i ją D a n t i c n ę 
Už stambią parama Draugo 
fondui labai dėkojame. 

Šaltų balandžio mėnesio 
naktų „glostomi", pirmieji pa
vasario žiedai vis dar negali 
gerai išsiskleisti. Šiaurės vė
jas vis dar nenusileidžia pa
vasario pietų vėjeliui ir dras
ko besiskleidžiančius magno
lijų žiedus. Šis pavasaris kaž
kur atsiliko ir vis dar neatei
na visu savo grožiu. 

Su juo atsiliko ir Draugo 
fondo pavasario vajus. Šiuo 
metu pernykščiame DF pava
sario vajuje buvo gauta 12,000 
dol. daugiau.negu šiais me
tais. Tiesa, dar yra gegužės ir 
birželio mėnesiai. Gal per 
juos pasivys atsilikęs šių me
tų DF pavasario vajus. Jau 
sulaukėme dalies Draugo fon
do narių ir rėmėjų papildomų 
įnašų. Tie. kurie balandžio 
mėnesį aukojo 100 dolerių, ar 
daugiau, dalyvauja 5 maisto 
siuntinėlių (po 39 dol.) į Lie
tuvą laimėjimų loterijoje, kuri 
bus gegužės mėnesį, dar prieš 
Sekmines. Šiuos siuntinėlius 
padovanojo Transpak siunti
nių įstaigos savininkas Romas 
Pūkštys, kuris yra ir Draugo 
fondo garbės narys. Tai 
graži dovanėlė Sekminių pro
ga. 

Su beskubančiu atsilikusiu 
pavasariu gamtoje kviečiame 
paskubėti visus ir su įnašais 
pavasario vajuje, kad greičiau 
priartėtume prie milijoninio 
DF kapitalo. Būtų labai gra
žu, kad Motinos dienos proga 
artimieji įrašytų visas mamas 
narėmis Draugo fonde, kurios 
dar nedalyvauja, arba padi
dintų dalyvaujančių įnašus, 
mamytes padarant Draugo 
fondo garbės narėmis. 

Pavasario v a j aus įnašai 

Po 500 dolerių: 
Laima Vaičiūnienė, garbės 

narė, iš viso 1,000 dol., Chica
go, IL. 

Po 200 dolerių: 
Dr. A. Laucis, garbės na

rys, iš viso 1,400 dol., Mount 
Olive, IL. 

Dr. Nellie ir Gerardas Juš -
kėnai. garbės nariai, iš viso 
1.400 dol.. Cleveland, IL. 

Vytautas Paulius, iš viso 
600 dol., Allendale, N.J. 

Aleksas Pabrėža, iš viso 600 
dol., Oak Lawn, IL. 

Po 150 dolerių: 
Alfonsas Alkas, garbės na

rys, iš viso 1.000 dol.. Tampa, 
FL. 

Po 100 dolerių: 
Apolinaras Varnelis, gar 

b ė s narys, iš viso 1.700 do!.. 
Dowagiac, MI. 

Jonas ir Ona< Daugirdai i ; 

viso 400 doi . nmsfia'o. II. 

Omahos medžiotojų ir meš
keriotojų klubas .Aras", iš vi
so 400 dol. 

Juozas Pečkaitis, iš viso 600 
dol.. Sunny Hills. FL. 

Irena Sušinskienė. iš viso 
400 dol.. Cleveland, OH. 

Po 55-50 dolerių: 
Juozas Gruzdąs, iš viso 310 

dol., N. Miami Beach, FL. 
Genovaitė ir Vincas An-

kus, iš viso 350 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Algimantas Valaitis, Dub-
lin, OH. 

Po 25 dolerius: 
Ona Adomaitienė, iš viso 

375 dol.. Sunny Hills, FL. 
Algis Navikauskas, Brook-

field, CT. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Gegužės 8 ir 15 d., 7 vai. 
vak., „Seklyčioje" apie nau
ją imigracijos įstatymą kalbės, 
aiškins ir į k lausimus atsakys 
Čikagos miesto advokatas— 
imigracijos reikalų specialis
tas. Bus vertėja į lietuvių 
kalbą. 

Kauno m i e s t o centre , se
nos statybos name, išnuomo
jamas (arba parduodamas) 4 
kambarių butas , at i t inkantis 
Vakarų s t andar tus (3 miega
mieji, didelė svetainė ir vir
tuvė, daug pagalbinių patal
pų, iš viso 130 kv. m). Teirau
tis telefonu pas Aušrą Hawk-
ridge 206-941-5350. 

Neringa N'ekražiūte. 

Neringa Nekraš iū t ė , jau
niausia tarptautinį konkursą 
laimėjusi estradinių dainų 
dainininkė iš Lietuvos, žavi ne 
tik savo vaikišku išoriniu gro
žiu, bet ir talentu. Lietuvoje ji 
su mokytoja sol. Laima Lap-
kauskaite bei jos sukurtu 
vaikų choru , ,0 lia lia" lanko 
našlaitynus, o Amerikoje kon
certų pelną skiria „Saulutės" 
remiamiems vargingiems vai
kams Lietuvoje. Neringos kon
certas „Šypsenėlė" bus sekma
dienį, gegužės 18 d.. 3 vai. po 
pietų. Jaunimo centre. 

Dr. Adolfui ir Jadvygai 
Damušiams persikeliant gy
venti į Lietuvą, šeimyniškas 
su jais pobūvis bus gegužės 25 
d.. 12:30 vai. p.p., Ateitininkų 
namuose. Kas norėtų šiame 
pobūvyje dalyvauti, prašomi 
registruotis iki gegužės 21 d. 
pas Irena p.-.';kaiti<•;-••. (J30-
2r>: •2:)22. 

Laimingi žmonės d ienų 
neskaičiuoja. . . Turbūt į tų 
laimingųjų tarpą reikia įskai-
čiuotiti ir „Draugo" redakcijos 
darbuotojus, nes aną dieną 
buvo išspausdinta žinutė, kad 
„Draugo" pavasarinis koncer
tas bus gegužės 3 d., sekma
dienį, o gegužės trečioji juk 
yra šeštadienį . Taigi, dėko
dami visiems aštriažvilgs-
niams skaitytojams, priminu
siems, atsiprašome už suklai-
dinimą ir mielai atitaisome 
(tai suteikia mums dar vieną 
gerą progą pareklamuoti kon
certą ir visus pakviesti jame 
dalyvauti). 

SKELBIMAI 

Lithuanian Mercy Lift renginiu komitetas, ateinanti 
Kwprt. Marvte Remiikicne. Raminta Jacobs: sto\ i P: 

denį ruošiantis ..Vilties vėjo" pokylį 
• Slul i"m\ I vilija Hinpion''. Birutė V 

Sėdi iŠ kaires: 
: M i ! a * i p n r 

Zi ta 

x PAMALDOS su šv. Mi-
š iomis pirmąjį mėnesio šešta
dienį, g e g u ž ė s 3 d. 4 vai. 
p.p. Tėvų Jėzui tų koplyčioje. 
Kviečia Židinys . 

(sk) 

x Dėmes io , l ietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti . Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųst i man duo
menis paštu. Ed Šumanas , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Dr. Ona ir dr. J o n a s 
Daugirdai , Hinsdale, IL, glo
boja našlaitį Lietuvoje; Bar
bara Morkūnas , Oak Lawn 
IL, globoja vieną Lietuvos naš
laitį; Nijolė Kersnauskai tė , 
Cleveland OH globoja du naš
laičius Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, kiek
vienas a ts iuntė po $150 — 
metinį našlaičio globos mo
kestį. Našlaičių vardu dėkoja
me! „Lietuvos Naš la ič ių 
globos" komi te tas , 2711 W. 
71 St., Chicago , TL 60629. 

(sk) 

x Koncertas „Šypsenėlė" 
bus sekmadienį, g egužės 18 
d., 3:00 vai . p.p. Jaun imo 
centre . Visus maloniai kvie
čia „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis. Bilietus iš ank
sto galima įsigyti Čikagoje Le
ono Narbučio „Lion Frame 
Gallery" ir Lemonte Pasaulio 
lietuvių centro administracijos 
raštinėje. 

(sk) 

x A^a. H a l i n o s Trapikie-
nės atminimui, jos duktė Ma
rija Raudienė atsiuntė „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, suaukotus $335 
„Saulutė" nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir reiškia užuojautą 
a.a. Halinos Trapikienės arti
miesiems. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos 

va ikų g lobos būre l i s , dėko
ja už aukas padėti našlai
čiams, invalidamas vaikams ir 
daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje: Fashions Anew (Julie 
Žukauskas) $25, Riverside lie
tuviai $70, Sniegą ir Juozas 
Masiuliai $50, Lietuvių fon
das $100, Čikagos Lietuvių 
moterų klubas $50, Balzeko 
Lietuviu kultūros muziejaus 
moterų gildija $100. dr. Pet
ras ir Laima Žliobai $100, 
Midland Federal Savings and 
Loan $100, dr. Vidas ir Ma
rytė Nemickai $100, Aldona 
Ješmantionė $100, dr. Linas 
ir Rima Sidriai $50, Lithuani
an Roman Catholic Charities 
$50, Rita ir dr. Tomas Kisie
liai $50, American Travel Ser
vice $100, Milda ir Robertas 
Arlauskai $25 a.a. Juozo Gvil
džio atm., Fnendsh ip Force of 
VViseonsin, pagerbiant a.a. 
Catherine, Garst $240 me
tams paremti našlaitę Labai 
ačiū' „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, II 
60089. Tel. (847) 537-7949. 
TAX ID # 36-3003339. 

(sk) 

x Automobil io, n a m ų ir li
g o s draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie AveM Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 
x A. a. Vences laus P. Tu-

mason io šviesų prisiminimą 
pagerbdami, asmenys aukojo 
per „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetą Lietuvos stu
dentams: Vida Tumasonienė 
— $160, dr. Albina Prunskie
nė, Marija ir Jonas Utz — po 
$100; Law Offices of Žum-
bakis @ Associates, dr. Gabriel 
Misevic, dr. M. Biskis, Jonas 
ir Irena Pankus-Pabedinskai, 
Elegijus ir Aldona Kaminskai, 
dr. Vacys ir dr. Augusta Šau
liai, dr. Teresė Kazlauskienė 
— po $50; Dana M. Elsbergas 
— $30; Regina Padleckas, B. 
ir P. Prapuoleniai ir XY — po 
$20. Viso studentams suauko
ta $800. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas tuos pinigus 
perduos dr. A. Prunskienei, 
kuri rūpinasi Lietuvos studen
tais. Reiškiame užuojautą ve
lionio šeimai ir artimiesiems, 
o aukotojams dėkojame! „Lie
tuvos Našlaič ių globos" ko
mite tas , 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x P L J kongreso registra
cija j a u vyksta.. . Palengvini
mas: Čikagos Jaunimo sąjun
ga priims registracijas balan
dž io 27 d. PLC, Lemonte, IL 
po Mišių, 12 v. p.p. Čikagoje 
nuolatiniai gyvenančiam jau
nimui bus nuimta $50 nuo 
registracijos mokesčio ($200), 
jei iki tos dienos užsiregist
ruos, (sk) 

x „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per me
tus. Tai vertinga dovana įvai
riomis progomis. 

(sk) 

x Dėmes io radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5.000 vvat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi-
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
'vVN'DZ. Informacines radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorine 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai tikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua
nian News Radio, PO Box 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel. 708-386-0556. 

'sk! 

x TRANSPAK praneša: 
„Ilgiausiai veikiantys gamybos 
įrengimai yra Naujųjų Verkių 
popieriaus fabrike. Čia vynio
jamo popieriaus įrengimai vei
kia nuo 1838 m." Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W. 
63 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-838-1050. 

(sk) 

x Tarptautinio Ekslibrisų 
konkurso „Lietuviškai Knygai 
450" paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL ba
landžio 26 - gegužės 11 d. Ati
darymas šeštadienį, balandžio 
26 d. 7 v.v. 

(sk) 
x A. a. dr. V. Sruogienės 

atminimui, jos vardu įsteig
tam fondui (Lietuvių Fonde) 
Lietuvos istoriją studijuojantį 
jaunimą paremti aukojo: 
$1,000 D. Sruogaitė, $200 dr. 
A. Prunskienė, $150 dr. B. 
Ciplijauskaitė; $100 J. A. Si
mučiai, V. G. Maciūnai, S. Ba
ras, G. J. Slavėnai; $50 A. S. 
Jelioniai, dr. V. Kelertienė, B. 
S. Stravinskiai, dr. J. Jakše-
vičienė, D. Danienė, E. R. Sa-
kadolskiai, S. V. Valiukai, J. 
Gimbutas; $25 E. Barnet, D. 
R. Karužai; $20 J. Karuža-
Arserault. 

(sk) 
x NAMAMS PDIKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 
x Tik 62 centai į Lietuvą! 

Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visada ta pati — 
tik 62 centai už minutę. At
minkite, nereikia pasirašyti iš 
vienos kompanijos į kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai nuo 
pirmd. iki ketvd. imtinai 
vakarais nuo 8-10 v.v. 
Čikagos laiku, 708-3864>5o6. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ry^is su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLFNK lietuvių 
atstovybę' (sk) 
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