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Lietuvos prezidentas: Valstybės 
saugumą lemia ir diplomatiniai 

santykiai 
Vilnius, gegužės 23 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas pažymi, 
kad geri kaimyniniai santy
kiai ir stabilumas valstybėje 
šiandien gali būti užtikrinti 
ne ginklu, o diplomatinėmis 
priemonėmis. 

„Tačiau kariuomenė yra vie
nas saugumo garantų", sakė 
prezidentas, penktadienį, su
sitikęs su Lietuvoje akredituo
tais užsienio valstybių karo 
atašė. 

Lietuvos prezidentas padė
kojo jiems už materialinę pa
ramą bei naudingus jaunai 
Lietuvos valstybei patarimus. 

A. Brazauskas apgailestavo. 

* Š ią savaitę Otawoje 
Kanados Užsienio reikalų ir 
tarptaut inės prekybos depar
tamento pareigūnas David De-
vine ir Lietuvos URM Teisės 
departamento direktorius Da
rius Jurgelevičius patvirtino 
Lietuvos ir Kanados sutartis 
dėl investicijų skatinimo ir ap
saugos. 

* Dalyvaut i pakartoti
n iuose rinkimuose į Švenčio
nių rajono tarybą pareiškė no
rą dar dvi politinės organizaci
jos — Lietuvos lenkų rinki
minė akcija bei Lietuvos tauti
ninkų sąjunga. 

* Skir iamuosius raštus 
Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui penktadienį įteikė 
Alžyro ambasadorius Lietuvai 
Amar Belani. Jis perdavė 
linkėjimus ir norą bendradar
biauti nuo savo valstybės pre
zidento Liamine Zerouualo. 
A. Belani yra pirmasis Lietu
vai akredituotas Alžyro amba
sadorius. Nuolatinė jo reziden
cija yra Varšuvoje. 

kad Lietuva kol kas negali 
pasigirti „nei armijos kiekybe, 
nei kokybe". Tačiau numatyta 
kasmet didinti ginkluotųjų 
pajėgų biudžetą, pabrėžė pre
zidentas. 

J is sake, kad Vakarų valsty
bių parama dabar ypač reika
linga Lietuvos karininkų ren
gimo sistemai reformuoti. Šio 
susitikimo išvakarėse — ket
virtadienį prezidentas pasi
rašė dekretą suteikti leitenan
to laipsnius trims Švedijos 
Karlskrona karo akademiją 
baigusiems Lietuvos jaunuo
liams. 

Gynybos atašė korpuso de
kanas, Čekijos gynybos atašė 
Lietuvoje pulkininkas Oldrich 
Axman sakė, kad ne pirmus 
metus dirbantys karo diplo
matai pastebi pokyčių Lietu
vos kariuomenėje. Prieš susiti
kimą su prezidentu jie ap
lankė Anykščių ir Ukmergės 
Savanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos štabus, Pane
vėžio karo aviacijos bazę, 
Karmėlavos oro stebėjimo cent
rą. 

Karo atašė, kurių Lietuvoje 
yra 20. korpusą Lietuvoje grei
tai turėtų papildyti dar du 
diplomatai iš Rumunijos ir 
Slovakijos. 

Susitikime, be kita ko, A. 
Brazauskas pareišė viltį, jog 
penktadienį Kremliuje Rusijos 
ir Baltarusijos vadovų Boris 
Jelcin ir Aleksandr Luka-
šenko pasirašoma sutart is leis 
Rusijai teigiamai paveikti įvy
kius Baltarusijoje, pabrėžda
mas ypač gerus Lietuvos san
tykius su Lenkija ir Baltijos 
valstybėmis bei išreiškė ne
rimą dėl kai kurių įvykių kai
myninėje Baltarusijoje. 

Iš pirmų lūpų (be korektūrų): 
Užsienio lietuvių 
visuomenes veikė
jas, kunigas Kazi
mieras Pugevičius: 
..Jei bū*iu gyvas ir 
sveikas, būsiu lai
mingas galėdamas 
tarnauti Lietuvai 
Lietuvoje'. 
'..Amerikos bal
sas", gegužės 16 
d.i 

Lietuvos preziden
tas Algirdas Bra
zauskas: ..Rusijos 
ir ŠATO susitari
mas yra vienas iš 
teigiamų žingsniu. 
kuris išspręs ŠA
TO pietinio prob
lemą, '...i Kvieti
mas rodo. kad mes 
nesame palikti už 
borto, o norintieji 

įstoti i ŠATO nėra suskirstyti i atskiras 
grupes" 
'Elta. gegužės 16 d.) 

Lietuvos Krikščio
nių demokratų par
tijos pirmininkas, 
užsienio reikalų 
ministras Algirdas 
Saudargas: ..Reikia 
pripažinti, kad par
tija dabar turi sun
kumų, bet ji turi 
pakankamai jėgų 
juos įveikti Reikia 
tik tas jėgas konso
liduoti '. 
'Elta. gegužės 17 d.i 

Kauno Sv. Mykolo 
' įgulos I bažnyčios 
altarista. mons. 
Alfonsas Svarins
kas: ..Žmones ne
supranta, kaip 
katalikai, atėję i 
valdžia. paeme 
sau į pagalba ko 
munistus" 
'..Kauno diena". 
05.19i 

N u o t r : Po susi t ikimo gegužes 1»> •! • ' \ \ Baltuosiuose Ru: 
Laisves lyga; Marilyn DiGiacobbe, spec. prezidento padejej. 
Trevor Evans . JAV Valstybes depar tamento atstovas Balt 
latvių bendruomenes atstovas, ir Aija Straumanis, Amen-: -
Amerikos baltų k-teto nare Ingrida Lusis; Vello Ederma, Pasu-j 
Amerikos estų bendruomenes narys . "III eilėje;: Maido Ka 
Amerikos estų bendruomenes prezidentas; Vincent Boris ii 

osedš kairės I eilėje tane S o u t h , Amer ikos ba l tų 
Jaltųjų Ku::.u Kyšių su v i suomene įs ta igos a ts tovė; 
- valstybių r<;k;\lams; Mar t ins Zvane r s . Amer ikos 

baltų komiteto Informacijos d i r ek to rė . ' I I eilėje): 
iio estų bendruomenes v iceprez identas ; Lya K a r m . 
i'asauiio estų bendruomenes a t s t o v a s ; Mat i Kova, 
gidas Rimas — ALTo ats tovai . 

JAV ir Baltijos valstybių 
susitarimas nebus tik 
kultūrinio pobūdžio 

Vašingtonas, gegužės 23 
d. (BNS) — Būtų neteisinga 
apibūdinti dabar rengiamą 
JAV ir Baltijos valstybių su
sitarimą vien kaip kultūrinį 
susitarimą, pareiškė JAV Val
stybės departamento pareigū
nas. 

Kaip pranešė .Amerikos bal
sas", patikslindamas ankstes
nį pareiškimą. Valstybės de
partamento Baltijos valsty
bių skyriaus vedėjas Trevor 

Evans ketvirtadienį pabrėžė, 
kad rengiamas iokumentas 
apims visą spektrą tarpusavio 
santykių. 

Pasak T. Evan<. susitarime 
bus atspindėti ^ t i k kultūros, 
bet ir prekybas, ekonomikos 
reikalai, bei. jo žodžiais, klau
simai, susiję su pastangomis 
„reintegruoti Baltijos valsty
bes į Euroatlantines instituci
jas, įskaitant NATO". 

Ketvirtadienį .Amerikos bal-
y 

Fregata „Žemaitis" dalyvauja 
NATO pratybose 

Lietuvos Seimo 
Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus 
Bičkauskas: ..Ab
soliuti dauguma 
ne Lietuvos terito
rijoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių 
dėl visiems žino
mų jiriežasčių ne 
savo valia paliko 
Tėvynę ir todėl ne
turi būti diskrimi

nuojami. Rinkėjų valia priimti tą ar 
kitą sprendimą, pasirinkti tą. ar kitą 
asmenybę, nepriklausomai nuo to. kaip 
istorijos įvykiai darė įtaką jos likimui". 
'Elta. gegužės 22 d.) 

Lietuvos minis
tras pirmininkas 
Gediminas Vag
norius: ..Man gė
da, kad mes per
nelyg mažai re
miame mokslinin
kus bei meninin
kus, nors ir esame 
kaltinami. kad 
jiems skiriame 
per daug pinigu 

• Ankstesniais metais už netinkamai 
atliekamas pareigas ii darbo atleistai 
vienai valstybinio banko darbuotojai 
buvo išmokėta kompensacija, daug dau
giau viršijanti sumą, kuria buvo premi
juoti žymus. Lietuvai nusipelnė žmo
nes ' 
(Elta. gegužes 22 d ) 

Lietuvos Seimo 
LDDP frakcijos se
niūnas Česlovas 
Juršėnas: ..Sakyti. 
kad LDDP orien
tuojasi į socialde
mokratus ir jais 
seka. mažiausiai 
yra juokingas da
lykas, o daugiau
siai — tai provoka
cija, norint save 
išaukštinti arba 
mus sumenkinti, jog mes neturime sa
varankiškos linijos" 
(Kita. gr gūžės 22 d.' 

Klaipėda, gegužes 23 d. 
(BNS> — Penktadienį Gote-
borg prasidėjusiose kasmeti
nėse didžiausiose Baltijos ir 
Šiaurės jūrų regiono praty
bose dalyvauja Lietuvos kari
nių jūrų pajėgų fregata 
..Žemaitis" ir 7-ojo dragūnų 
Pamario gynybos bataliono 
būrys. 

J NATO ir bendradarbiau
jančių valstybių mokymus 
..Cooperative Banners-97" 
„Žemaitis" išplaukė trečiadie
nio vakare. 

Mokymų tikslas — gerinti 
NATO ir bendradarbių pajėgų 
sąveiką, ryšių koordinavimą 
bei galimybes veikti kartu at

liekant paieškos ir gelbėjimo 
darbus, suteikiant pagalbą jū
roje. 

Mokymuose- dalyvaus trijų 
kariuomenės rusių — sausu
mos, aviacijos ;: jūros — dali
niai iš 14 valstybių. Mokymai 
Švedijos ir Noregijos teritori
niuose vanden-se bei ekono
minėse zonose yks trimis da
limis. 

Tnms pratimams jūroje va
dovaus fregata „Žemaitis". 
Drauge su It a'..jos fregata ir 
sraigtasparniu. „Žemaitis" 
ieškos povandeninio laivo, 
seks jį ir atasuos. Lietuvių 
fregatai vadovauja kapitonas 
leitenantas A; . as Mockus 

sas" paskelbė neįvardinto JAV 
Valstybės depar tamento atsto
vo pareiškimą, kad pasiekta 
pažangos plėtojant naujus 
santykius su Baltijos val
stybėmis. Pare igūnas nurodė, 
kad nauji ryšiai mezgami 
„labiau kultūrinėje, o ne sau
gumo sferoje". 

Pasak jo. rengiamas susita
rimas tarp JAV ir Baltijos val
stybių neturėtų būti lygina
mas su NATO ir Rusijos susi
tarimu del ateit ies santykių. 

Lietuva iki šiol reiškia viltį. 
kad ruošiamas susi tarimas 
priartins ją ir kitas Baltijos 
valstybes prie NATO ir atvers 
kelią jų narystei sąjungoje. 

Dr. Adolfui 
Damušiui — 

garbingas 
apdovanoj imas 

Prie Lietuvos Seimo liko stovėti 
tik viena palapinė 

Vilnius, gegužes 22 d. 
'BNS) — Penktadienį prie Sei
mo rūmų protestuotojų gretos 
ištuštėjo — pievoje stovėjo tik 
viena palapinė su iškeltu 
šūkiu „Miškas — mums. o ne 
mafijai". 

Vis dar nuo Seimo rūmų 
nesitraukiantis Lietuvos ža
liųjų judėjimo pirmininkas Ri
mantas Braziulis sakė, kad 
dar nenusprendė, kiek čia bus. 
„Gal savaitgalį išvažiuosim, o 
vėliau vel grįšim", svarstė jis. 

R. Braziulis sake, jog tai 
paskutinė tokio pobūdžio akci
ja prie Seimo rūmu. nes .jeigu 
niekas nieko negirdi, nėra rei
kalo šnekėti", ir žadėjo imtis 
kitokių priemonių. 

Penktadienį protestuotojai 
paruošė Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui adre
suota pareiškimą, kuriuo ka

tegoriškai pa-
„ketvirtąjį I 
nimą". „Mišk. 
Seimo, o tat. 
šytume nedal: 
nepriklauso", 
kime. 

Pavardes ir . 
išdalins „vis; 
grasinama įr 
Knygą". 

Žalieji nep' 
dienj Seimo 
minėti įstatyt 
anksčiau ture 
būti kompens; 
ko. ir mišku 
judėjimo prim 
Lietuvos tari 
miškai, o su 
200.000 žmon: 
miškus. visi 
plūstels į gat\ 
biai". sakė įis. 

sakoma prieš 
"uvos padali-

ir ežerai ne 
>s. todėl pra-
i to, kas Jums 
tšoma pareiš-

rdus tų. kurie 
mūsų turtą" 

yti į „Gedos 

aria ketvirta-
"adėtam prii-
B, pagal kurį 
s turtas gali 
amas. be kita 

?asak Žaliųjų 
inko, 30 proc. 
>rijos užima 

• is susiję apie 
• „Jei iškirs i m 

šie žmonės 
s kaip bedar-

Dr Adolfas Darnus is 

Gegužės 25 d., sekmadienį 
Ateitininkų namuose. Le-
monte. dr. Adolfo ir Jadvygos 
Damušių išleistuvių, kurios 
rengiamos j iems išvykstant 
gyventi į Lietuvą, metu dr. 
Adolfui Damušiui bus įteikta 
Lietuvio kataliko visuomeni
ninko premija. Kasmetinę 
premiją paskyrė Pasaulio ka
talikų bendrija (pirmininkas 
prof. Juozas Meškauskas); 
mecenatas — prel. Juozas 
Prunskis. 

Adolfas Darnusis gimė 1908 
m. birželio 16 d. Rusijoje. 
1919 m. su tėvais grįžęs į Lie
tuvą, 1928 m. baigė Panevė
žio gimnaziją. 1934 m. — 
VDU technikos fakultetą. 
1940 m. gavo VDU inž. dak
taro laipsnį. 

Adolfas Darnusis, inžinie
rius ir visuomenininkas dar 
būdamas moksleivis įsijungė 
į ateitininkų veiklą, už kuria 

Pasaulio naujienos 
Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 

agentūrų, pranešimais. 

Vašingtonas . JAV valstybes sekretore Madeleine Albright 
ketvirtadienį atskleidė naują Vašingtono iniciatyvą paspartinti 
taikos proceso pažangą Bosnijoje. Pasak jos, prezidentas Bill 
Clinton po 6 savaičių svarstymo patvirtino virtinę priemonių, 
kuriomis siekiama daryti didesnį spaudimą nesutariančioms 
Bosnijos tautoms ir užtikrinti taikos proceso sėkmę. Šiame pa
kete taip pat numatomas finansinis atlygis toms Bosnijos ben
druomenėms, kurios įsileis pabėgėlius, atnaujins derybas dėl 
specialaus dalinio karo nusikaltėliams susekti ir kitokiais bū
dais bendradarbiaus, pranešė JAV atstovai. 

Londonas . NATO Karinio komiteto vadovas generolas 
Klaus Naumann ketvirtadienį pareiškė, jog jam kelia nerimą 
vis didėjantis atotrūkis tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Są
jungos valstybių ginkluotės ir gynybinės produkcijos technolo
ginio lygio. Pasak Naumann, JAV taip aktyviai vykdo naujos 
kartos ginkluotės tyrimus, jog Europos valstybėms kyla grėsmė 
ilgainiui tapti „antrarūšėmis" NATO narėmis. Tuo tarpu di
džiosios Europos valstybės net negali susitarti dėl bendros 
naujos kartos naikintuvo gamybos, nes iki šio nesutariama del 
projekto kainos ir finansavimo paskirstymo. 

Briusel i s . JAV atstovai Briuselyje blokuoja NATO prane
šimą, teigiantį, kad sąjungos plėtimosi išlaidos bus „labai žy
miai mažesnes", negu apskaičiavo Vašingtonas, trečiadienj 
pranešė diplomatijos atstovai. Projekte sakoma, kad Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Rumunijos priėmimas į NATO 
per 10 metų iki 2009 m.NATO atsieitų mažiau negu 5 mlrd. do
lerių. Tuo tarpu JAV administracija vasario mėnesį pateikė 
Kongresui pranešimą, teigiantį, kad vien karinės išlaidos, susi
jusios su NATO plėtimu, per tą patį laikotarpį siektų tarp 27 ir 
35 mlrd. dolerių. Ši suma tuomet buvo laikoma tyčia sušvel
ninta, siekiant pralaužti Kongreso narių pasipriešinimą. 

Belgradas . Buvęs Bosnijos serbų vadovas Radovan Kara-
džič, kuris yra labiausiai ieškomas įtariamasis karo nusikaltė
lis, gali pasiduoti tarptautiniam Hagos tribunolui kartu su Ser
bijos prezidentą Slobodan Miloševič kompromituojančiais do
kumentais , trečiadienį pranešė Serbijos nepriklausomas laik
raštis „Naša Borba". Pasak laikraščio, R. Karadžič jau perdavė 
minėtus dokumentus nenurodytoms užsienio valstybėms ir 
galbūt net Hagos tribunolui. Dokumentai pateikia smulkme
nas apie tai, kas davė nurodymus Bosnijos serbų pajėgoms per 
1992-1995 m. karą, ir rimtai kompromituoja S. Miloševič, rašo 
laikraštis. 

Vašingtonas . JAV trečiadienį aštriai kritikavo palestiniečių 
prezidentą Yasser Arafat, kuris parėmė įstatymą, numatantį 
mirties bausmę už žemės pardavimą žydams. „Atvirai kalbant, 
jo pastabos yra pastabos, kurių mes negalime paremti, pasta
bos, po kurių mes liekame laužyti galvą, kam jis pasakė šiuos 
dalykus", pareiškė Valstybės departamento atstovas Nicholas 
Burns. 

Kijevas. Lenkijos ir Ukrainos prezidentai Aleksandr Kwas-
nievvski ir Leonid Kučma pasirašė Santarvės ir vienybės susi
tarimą, kuriuo siekiama užbaigti konfliktų ir nepasitikiėjimo 
tarp dviejų kaimynių erą. Skausmingiausi praeities santykių 
momentai — beveik 35,000 lenkų nužudymas Vakarų Ukrai
noje 1942-43 m. ir daugiau kaip 150.000 ukrainiečių prievarti
nis iškeldinimas iš rytinių Lenkijos sričių 1947 m. Dabar 
Ukraina palaiko Lenkijos siek} stoti į NATO. nors pati ir nesi
kreipė dėl narystės. Tačiau ji norėtų saugumo garantjų. Lenki
ja, savo ruožtu, remia Ukrainos stojimą į Europos struktūras. 

Londonas . Intensyvus psichologinis sukrėtimas, pvz., mi
rus mylimam žmogui, gali būti lemtingas Žmogaus imuniteto 
viruso (ŽIV), sukeliančio AIDS, nešiotojas, ketvirtadienį rašo 
Britanijos žurnalas „New Scientist". JAV mokslininkai nusta
tė, jog vienas pakankamai stiprus stresas gali padvigubinti 
galimybę ŽrV nešiotojams susirgti AIDS. 

Vaš ingtonas „VVhitevvater" skandalą tirianti komisija Va
šingtone nepareiškė kaltinimų pirmajai Amerikos poniai Hil-
lary Rodham Clinton. kuri pernai daugiau kaip 4 valandas 
buvo apklausiama dėl šios bylos, trečiadienį pranešė ..CBS 
News" televizija. Vašingtone sudaryta tyrimo komisija posė
džiavo net pusantrų metų. svarstydama įvairius su šia byla su
sijusius klausimus. įskaitant galimą nuslėpimo sąmokslą po to, 
kai Bill Clinton 1993 m. buvo išrinktas prezidentu. 

1931 m. buvo uždarytas į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą, tačiau tai jam nesu
t rukdė ir po to 1946-52 m. 
vadovauti Ateitininkų federa
cijai. 

A. Darnusis buvo vienas iš 
1941 m. birželio mėn. sukili
mo organizatorių ir Laikino
sios vyriausybes pramones 
ministru. Aktyviai dalyvavo 
rezistencinėje veikloje Lietu
vių aktyvistų fronte ir Lietu
vių fronte. 1943-44 m. buvo 
VLIKo vicepirmininku. 1944 
m. buvo nacių suimtas ir be
veik metus kalintas Vokieti
joje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 24 d.: Vincentas, 

Joana. Zuzana. Gina. 
Gegužės 25 d.: Švč Trejybė. 

Beda. Grigalius. Marija Magda
lena. Almantas. Jovile 1915 m. 
gimė filosofas dr. Juozas Gir
nius. 

Gegužes 26 d.: Šv. Pilypas 
Neri. kunigas (1515-1595); 
Eduardas. Algimantas. Vėjas. 
Atminimo diena JAV 

Gegužės 27 d.: Šv Augusti
nas iš Canterbury, vyskupas 
'mirė 604 m.>: Genadijus, Bru
nonas. Neringa. Žymante. 1917 
m Petrapilyje įsisteigė Lietuvių 
.Seimas. 

• » 
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IŠ ATEITININKŲ 
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Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lvnnvvood Ave. 
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
NEPAPRASTOS KONFERENCIJOS 

1997 m. liepos 11—13 d. 
PALANGA 

PROGRAMA 
(Provizor inė) 

P e n k t a d i e n i s , 1997 m. lie
pos 11d. Palanga 

SĄJUNGŲ 
KONFERENCIJOS 

Ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimas 

9 vai. — šv. Mišios; 
10 vai. — registracija; 
10:30 vai. — suvažiavimo 

atidarymas ir prezidiumo su
darymas — LAF ateitininkų 
sendraugių sąjungos pirminin
ko pranešimas — dr. Vincas 
Rastenis; diskusijos sendrau
gių sąjungos veiklos klausi
mais; 

12:30 vai. p.p. — Pietų per
t rauka 

1:30 vai. p.p. — naujojo Atei
tininkų sendraugių sąjungos 
statuto aptarimas ir priėmi
mas; naujos Lietuvos Ateiti
ninkų sendraugių valdybos 
rinkimai; naujojo Lietuvos 
Ateitininkų sendraugių pirmi
ninko žodis. 

5 vai. p.p. — Vakarienės 
pertrauka. 

Studentų ateit ininkų 
sąjungos suvažiavimas 

10 vai. — Registracija: 
10:30 vai. — Suvažiavimo 

atidarymas ir prezidiumo su
darymas; suvažiavimo pirmoji 
sesija; 

12:30 vai. p.p — Pietų pert
rauka; 

1:30 vai. p.p. — Suvažiavi
mo antroji sesija; 

5 vai. p.p. — Vakarienės 
pertrauka: 

NEPAPRASTOJI 
KONFERENCIJA 

Penktadienis 
1997 m. l iepos 11 d. 

Pa langa 

5 vai. p.p. — Registracija. 

Pirmoji sesija 

10 vai. — Konferencijos ati
darymas: konferencijos rengi
mo komiteto žodis; XII kon
greso, Vilniuje, protokolo iš
traukų skaitymas: prezidiu
mo, mandatų komisijos, ir 
sveikinimų bei nutarimų ko
misijų sudarymas — gen. sek
retorius Juozas Baužys; pre
zidiumo pirmininko žodis: svei
kinimai. 

9 vai. v. Susipažinimo 
vakaras. 

Šeš tad ien is 
1997 m. l iepos 12 d. 

8:30 vai — Šv. Mišios. 
9 vai. — Registracija. 

Antroji sesija 

10 vai. — Pirmoji Palangos 
nepaprastoji konferencija; 

10:30 vai. - Ateitininkų fe
deracijos vado žodis — Juozas 
Polikaitis: 

11 vai. — Organizacinės 
struktūros pakeitimų pristaty
mas ir priėmimas; struktūros 
komisija; naujo Ateitininkų 
federacijos statuto pristaty
mas ir priėmimas. 

1 vai. p.p. — Pietų pertrau
ka 

Trečioji sesija 

2:30 vai. p.p. — Naujo statu
to pristatymas ir priėmimas 
(tęsinys) 

4 vai. p.p. — Ateitininkų fe
deracijos vadovybių rinkimai: 
AP pirmininko (vado); AF ta
rybos; AF kontrolės komisijos. 

6 vai. p.p. — Vakarienės 
pertrauka. 

8 vai. vak. — Vakaro progra
ma. 

Sekmadienis 
1997 m. l iepos 13 d. 

Ketvirtoji sesija 

10 vai. — „Ateitininkuos 
uždaviniai žengiant i krikš
čionybės trečiąjį tūkstantmetį 
ir ateitininkijos antrąjį veiklos 
šimtmetį". 

11:15 vai. — Pranešimai ir 
diskusijos veiklos klausimais: 
spauda; organizacinė veikla; 
ekonominis savarankiškumas. 

12 vai. — Pietų pertrauka 
1:30 vai. p.p. — Iškilmingos 

šv. Mišios. 
Vyriausias koncelebrantas ir 

pamokslininkas AF Dvasios 
vadas arkivysk. S. Tamke-
vičius. 

3 vai. p.p. — Iškilmingas 
baigiamasis posėdis: naujojo 
Federacijos pirmininko (vado) 
žodis; naujos vadovybės pris
tatymas; sveikinimai; nuta
rimų priėmimas; konferencijos 
prezidiumo žodis; konferenci
jos uždarymas. 

Hamiltono jauniej i .it.•;!::: ::kai po 3v MiSių su kun. Liauba Iš k— I eil - Vincas (Judinskas, Pet ras 
Vaič:-.ii:.is. Vam-.-sa Tr.. : \-"(. 'kaitė II eil Ju s t i na* Trumpickas . Simonas Trumpickas. Austi- V.-uciusiaite. 111 
eil.— kun. Liauba, Domas G u d i n s k a s ir Lukas Gudinakas 

KORESPONDENCINIS 
POKALBIS NEPAPRASTOSIOS 

KONFERENCIJOS PROGA 

MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA 

Visi moksleiviai ateitininkai 
ir jų draugai ( nuo 9 iki 12 
gimnazijos klasės) kviečiami 
dalyvauti moksleivių ateiti
ninkų stovykloje. Dainavoje, 
vyksiančioje š. m. birželio 22 
— liepos 6 d. 

Stovyklos kapelionas bus 
kun. Antanas Saulaitis. Sto
vyklautojų maitinimu rūpinsis 
Ona Norvilienė. Vadovauti su
tiko: Vilija Bogutaitė, Lydia 
Dutton, Ingrida Latožaitė ir 
Vėjas Skripkus. Stovyklos pro
gramos koordinavimu rūpinsis 
Vija Bublyte ir Gailė Čer
niauskaitė. 

Registruotis pas Moniką Vy-
gantaitę, tel. (708)-366-3808. 
Užsiregistravę iki birželio 13 
d. mokės papigintą stovyklos 
mokestį — 275 JAV dol. Re
gistracijos lapai gaunami pas 
kuopų globėjus arba pas regis
tratorę. Užsiregistravusių 
moksleivių tėvai prašomi už
pildytus lapus ir mokesčio če
kius iki birželio 20 d. paštu 
pasiųsti M. Vygantaitei, 1430 
N. Harlem #D. River Forest. 
IL. 60305. 

MASCV 

ATEITININKŲ NAMU 
GEGUŽINĖ 

Metinė Ateitininkų namų 
gegužinė šiais metais jungia
ma kartu su Šeimos švente, 
š.m. birželio 1 d. Gegužinė 
Ateitininkų namuose prasidės 
tuoj po Šeimos šventės akade
minės dalies, kuri vyks PLC, 
Lemonte. 

SĖKMĖ PRIKLAUSYS 
NE N U O 

ORGANIZACINIU 
STRUKTŪRŲ 

Yra sudaryta organiza
c inės s truktūros ir s t a t u t o 
peržiūrėjimo komisija. Sa
kyta, kad ate i t in inki ja 
tampa pasaul in io m a s t o or
ganizacija. Ką ap ie t o s ko
misi jos d a r b u s ž i n o t e ? 

Aidas Kriaučiūnas: ..Nie
ko". 

Rūta Mikul ionienė: Apie 
komisiją nieko nežinau". 

Gabija Petrausk ienė: 
„Skaičiau, kad tokia komisija 
bus sudaroma. Apart to. nieko 
daugiau. Neteko girdėti ar 
skaityti ką ji nuveikė, ką gal
voja, kur kokių nuomonių at
siklausė. Mano nuomone, 
ateitininkija netampa pasau
line organizacija, bet grįžta į 
Lietuvą. Tai didelis skirtu
mas". 

Dalia Staniškienė: „Ne
daug. Būtų gera matyti dau
giau apie tai ateitininkų sky
riuje 'Drauge' ". 

Laima Šalč iuvienė: „Kol 
kas nieko. Jeigu buvo kas 
nors mūsų 'JAV arba Kana
dos) spaudoje, nepastebėjau!" 

Regina Ši lgal ienė: „Ne
daug esu girdėjusi apie komi

sijos darbus. Gal balandžio 
mėnesio 'Drauge' skaičiau, 
kad tokia komisija yra sudary
ta". 

Kokie jūsų pageidavimai, 
bei s iūlymai šiai komisijai? 

Aidas Kriaučiūnas: „Nors 
iš principo suprantu, kad or
ganizacija turi turėti struk
tūrą, aš šiais reikalais nesido
miu, skirdamas savo dėmesį 
ateitininkų dvasios stiprini
mui". 

Rūta Mikulionienė: „At
sargiai peržiūrėti ir atsi
žvelgti į didelius skirtumus 
tarp Amerikos ir Lietuvos". 

Gabija Petrauskienė: „Ne
žinant ką komisija galvoja, 
neturiu ką jai siūlyti. Turiu 
vieną pageidavimą: kad ne
būtų užmiršt*** išeivijos jauni
mas, kuriam ne kiek mažiau 
nei Lietuvos jaunimui yra 
svarbu turėti galimybę augti 
vadovaujantis ateitininkų 
principais bei ideologija. Sėk
mė priklausys ne nuo organi
zacinių s t ruktūrų bei popieri
nių schemų, bet grynai nuo 
asmenų, kurie to darbo imsis 
ir nuo užnugario, kurį jie pa
jus iš savo organizacijos cent
rų. 

Dalia Staniškienė: „Pir
miausia norėčiau žinoti, kokie 
tos komisijos siūlymai? Kas 
iki šiol atlikta? 

Laima Šalčiuvienė: „Atei
tininkų federacijos valdyba ir 
taryba pagrinde turi būti Lie
tuvoje, su nariais, atstovau-
kančiais kraštus, kur veikia 
ateitininkų vienetai. Tie at
stovai taptų krašto pirminin
kais su savo krašto valdyba ir 
savom sąjungom. Esmėje skir
tumų nebūtų tarp kraštų: vei
kime, programoje galėtų būti. 

Regina Šilgalienė: „Ma
žiau man rūpi organizacijos 
struktūriniai pasikeitimai. 
Per daug gal iš vis praeityje 
organizacijos struktūra (pvz., 
valdybų" sudarymu, protokolų 
rašymu) rūpinomės. Skaitau, 
kažkaip 'prašauta', kad gana 
daug buvusių mūsų organiza
cijos veiklių jaunimo narių 
šiuo metu nepraktikuoja savo 
tikėjimo. Laikas organizacijai 
pasinerti į dvasinį savęs tobu
linimą. Gal geriau ne tiek 
rūpintis organizacijos struk
tūra, o daugiau rūpintis 
idėjine plotme. Daugiau 
įgyvendinti 'Visa atnaujinti 
Kristuje'. Reikia siekti tai 
padaryti mūsų visų gyvenimo, 
ne tik šūkiu, bet ir gyvenimo 
stiliumi. Nebijokim būti tais 
'šventakupriais', kuriais ka
daise teko būti pravardžiuo
jamais". 

( Bus daugiau ) 

VAŽIUOJAM Į 
JAUNUČIŲ 
STOVYKLĄ 

Jaunųjų ateitininkų stovyk
la Dainavoje vyks nuo an t ra 
dienio, liepos 8 d. iki šešta
dienio, liepos 19 d. Registra
cija jau prasidėjusi. Visus re
gistracijos lapus ir žinias gali
ma gauti per kuopų globėjus 
ar iš stovyklos registratorės D 
Gylienės 113505 S. Redcoat 
Dr.. Lemont IL 60439. tel. 
630-257-3424). 

Atkreipkite dėmesį, kad vai
kai, kurie pernai stovyklavo 
neturi vėl pildyti sveikatos 
pažymėjimo. 

Nors tikimės, kad visiems 
norintiems stovyklauti turė
sime vietos, primename, kad 
pirmenybė teikiama jaun. 
ateitininkams. Visi kiti pri
imami pagal užsiregistravimo 
eilę. Mielai laukiame visų. 
Bus tikrai smagi stovykla' 

JAS CV 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
ŠĮ pavasarį, birželio 1 d., vi

sos jaunučių, moksleivių ir 
studentų kuopos drauge, jun
giasi į tradicinę Šeimos 
šventę, kuri, dėl didesnio žmo
nių skaičiaus, vyks PLC, Le
monte. Ten bus šv. Mišios, ir 
akademine dalis. Po to visi 
persikels į Ateitininkų namus 
gegužinei, kur bus pietūs ir 
linksmoji dalis jaunimui ir vy
resniems. 

DETROITIEČIAI 
ŠVENČIA 

Jau tradicine tapusi Detroi
to ateitininkų Šeimos šventė 
šįmet vyks birželio 8 d., sek
madienį. 10:30 vai. šv. Mišios 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Po Mišių iškilmingas įžodis 
parapijos svetainėje, veiklos 
pranešimai. Kalbės svečias iš 
Čikagos dr. Audrius Polikai
tis, Ateitininkų federacijos ta
rybos vicepirmininkas. Šiai 
šventei ypač uoliai ruošiasi 
jaunučiai. Įžodžio egzami
nams juos rengia Rusnė Kas-
putienė. o linksmą vaidinimėlį 
iš paukštelių gyvenimo reži
suoja jaunučių globėjos Rita 
Giedraitienė ir Alma Jankie-
nė. Moksleivių globėja — Nida 
Rolando-Katinienė. jai padeda 
Rima Janukaityte. Šventę 
rengia Detroito sendraugių 
valdyba, kviesdama visus atei
tininkus ir jų šeimų narius 
dalyvauti. Šventė baigsis su
neštinių sumuštinių vaišė
mis... 

Rengėjai 

POBŪVIS SU 
DAMUŠIAIS 

Šeimyniškas pobūvis su dr. 
Adolfu ir Jadvyga Damušiais, 
prieš jiems išvykstant į Lie
tuvą, bus sekmadienį, gegužės 
25 d., 12:30 v.p.p. Ateitininkų 
namuose. Dalyviai registruo
jasi pas Ir. Polikaitienę, tel. 
630-257-2022. 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W 83 St, Burbank, IL 
Te). 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytoja: 
Pensininkams nuolaida 

- 0 0 7 W 59 St., Chicago. IL 
T*. 773-735-55M 

4707 S. Oiibart, La Granga. IL 
T * . 708-352-4487 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hilte 

Tel. 708-598-2131 
Valanecs pagal susitarimą 

DR VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCAL CLINtC 
15506-127 91, lamo*. L 804M 

P**.ausc Patos Cofimunify Hospita" 
S>ver Cross Hosortai 

Valandos pagal susitanmą 
T*. 708-257-2265 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS iR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S.Kattrie Ave., Chicago 

773-778-6969 i i ta 773-489-4441 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Sch i l l e r St.. E l m h u r s t . IL 6 0 1 2 6 

630-941-2609 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 70M34-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. KerJzle Ave. 

Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarmą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 We*t Ave. 
OrtandPa* 

708-349-8100 
Valandos kasdien iSskyrus savaitgalius 

DRAUGAS 
(USPS-K16M) 
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DR. JANINA JASKEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaaki Rd.. Chicago, IL 
Raz. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
B132S KadziaAv. 

Vai antrd 2-4 v.p p :r ketvd. 2-5 v,p p 
Seštd pagal susitarimą 

KaUnato tat. 773-776-2S80 
Namų tai. 706 448 5645 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Main St 
Matteson. IL 60443 
Tel. 708-746-0033 

Valandos pagal susitanmą 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALIAS PRUNSKIS, MD 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių ir M 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 773-729-0000 
Eąat Dundaa: 847-551-1212 

MeHanry: 815-363-9585 
Eik Grova: 847-718-1212 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chi roprak tmis gydymas, sveikos 

mi tybos pr i ta ikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevie*, IL 80456 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitanmą 

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

Tiniey ParK IL 80477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 8 0 0 Hlghland Ave. , S * . 201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligoninės) 

Dovmers Grove, IL 8 0 5 1 5 
T e l . 6 3 0 - 9 6 0 - 3 1 1 3 

Valandos susitarus 

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

7722 S. Kezie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773 -471 -3300 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
• '85 Dunriee Ave Elgin IL 89128 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CanMac Diagnoais, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių Itgos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJter S t , Lemont, IL 60439 
Te). 815-723-1854 

7600 W. Coftsge Dr. 
Paioe HeJghta, H. 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-«477 

Rez 706-246-0067 arba 708-246-6561 
8448 S. PuMHtdRoad 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 706-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S 50Bi Ave., Cicero 
Kasdien 1 v p p • 7 v v 

išskyrus trečd ; šeštad. 11-4 v.p.p 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugi|a 

9830 S.RMgeiand Ave. 
Chicago RMoe, IL 60415 

Te). 708-836-8822 
4149 W 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., SuNe 310 

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

3825 r+tgWend Ave . 
Tower 1 .Sufte 3C 

Downef» Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90SS S Hoberts :<d .Hickory i-.iis II 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79th Ave , Hickory HWs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Va'andcs pagal susitanmą 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab tel 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 West 63rd Street 

ai pirmd ir ketvd 3 v p p - 6 v p p 
Kitomis dienomis - susitarus 

NUOLE STANKEVTCIOTE.'M'D. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Cross Professional PavMon 

3fl. South 
Uttiuanian Plaza Ot at CeMomia Ave. 

Chicago, IL 80829 
Tel. 773471-7879 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC 
4847 W . 103 S t , Oak Lawn. IL 
Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 9 5 St. Tel. 708-422-0101 
V a l a n d o s paga l susi tar imą 

P i rmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p 
t rec u ž d a r y t a , ketvirt 1 - 3 v p.p. 

p e n M a d r s e š t a d 9 v r. • 12 v p.p. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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Rimties valandėlė 

GAVOME ĮSŪNYSTĖS DVASIĄ 
Nors Švenčiausioji Trejybe 

yra žmogui neaprėpiama pas
laptis, Bažnyčios mokymas 
apie ją kilo iš tikinčiųjų bend
ruomenėje, ir pasaulyje. Švč. 
Trejybes paslaptis yra pir
miausia ne filosofiškai išgal
votas teiginys, o tikinčių žmo
nių patirtis. 

Nors apie antrąjį Švč. Tre
jybės asmenį — įsikūnijusį 
Dievo Žodį kalbama tik Nau
jajame Testamente — aiškiau
siai — šios dienos Evangelijos 
(Mato 28:16—20), iš tiesų visi 
trys Dievo asmenys minimi ir 
Senajame. Juk jame tūkstan
čius metų laukiama Išgany-
tojo-Mesijo, Dievo Dvasia 
„plazdeno virš vandenų", 
ruošdamasi kurti pasaulį, ir 
įkvėpė pranašus, o Dievas-
Kūrėjas, savo išrinktosios tau
tos gelbėtojas — ryškiausias 
ir svarbiausias veikėjas Sena
jame Testamente. 

Pirmame šio sekmadienio 
skaitinyje iš Pakartoto Įsta
tymo knygos fjst 4:32-34. 39-
40) Dievo išsirinktosios tautos 
žmogus (kuriai per Krikštą 
šiandien priklausome ir mes) 
yra kviečiamas prisiminti, 
kaip Dievas panaudojo savo 
galią jo tautos labui. Jis yra 
kviečiamas prisiminti, kaip, 
gaunant Dešimt Dievo įsaky
mų Sinajaus kalne, Dievo tau
ta girdėjo „iš ugnies kalbančio 
Dievo griaudimą". ir šis susi
tikimas su galingu visagaliu, 
amžinuoju Dievu nenutrenke 
žmogaus mirtinai, bet davė 
jam paties Dievo duotus nu
rodymus, kaip draugauti su 
juo. Tą dieną, užuot žuvus, 
tauta gavo naują gyvenimą, 
nes Dievo duoti įsakymai lai
davo jos gyvybę ir išlikimą vi
siems amžiams. 

Dievo išsirinktosios tautos 
žmones yra kviečiami prisi
minti ir antrą didžiausią jų 
tautos kūrimo įvykį — stebuk
lingą išvedimą iš Egipto ne
laisvės. Su tuo įvykiu prasi
dėjo šių žmonių sąmoninga 
kelionė su Dievu. Ir tuo metu 
Dievas panaudojo savo galybę, 
vaduodamas šiuos žmones iš 
pavergėjo ir vesdamas į naują 
po daugelio metų vergystės 
jiems nebepažįstamą, laisvo 
gyvenimo būdą. 

Dievo tautos žmonėms nėra 
įsakoma aklai, vergiškai vyk
dyti Dievo įsakymus, ir jie 
nėra pristatomi kaip filosofi
nis idealas. Savo išsirinktąją 
ir pamiltąją tautą Dievas 
kviečia prisiminti jo darbus jų 
labui ir juos .įsidėti į širdį: tik 
Viešpats, tik jis yra Dievas 
viršuje danguje ir apačioje 
žemėje, ir nėra jokio kito". Tai 
ir mums primena, kad, kai se
kasi darbe, šeimoje, kai pa
vyksta svarbų dalyką įsigyti, 
atlikti — turime prisiminti. 
kad visa yra iš to paties, vieno 
Dievo malonės, ir nesusimai
šyti — nepadaryti savo sta

bais ne kitų žmonių, nei dar
bo, nei pinigo. 

Iš savo istorinės patir t ies 
Dievo t a u t a išmoko, kad nėra 
dviejų dievų — vienas šventas 
danguje, k i tas — ne ta ip 
šventas — žemėje. Tai būtų 
pagoniškas suprat imas , kuris 
leistų sekmadieniais , atėjus į 
bažnyčią, „atlikti Dievui pa
reigą", o sugrįžus į namus, į 
darbovietę. gyventi pagal 
„realaus gyvenimo" reikalavi
mus, būtent , kad kiekvienas 
rūpinasi t ik savimi ar mažu 
saviškių ratel iu. 

Tikras is Dievas yra vienas: 
tas Dievas, kur is danguje „iš 
ugnies kalbėjo griaudimu", 
duodamas įsakymus, yra tas 
pats , kur is žemėje sau pasi
rinko žmonių tautą ir stebuk
lingai ją išvedė iš nelaisvės. 
Porą tūks tančių metų po to 
gyvenę tos pačios tautos žmo
nės pažinę Jėzų iš Nazareto, 
suprato , kad tas pats jų tautą 
vedant is Dievas įsikūnijo J ė 
zuje, t ę sdamas Dievo vaduo
jantį , žmones mylintį darbą — 
šįkart rodydamas tautos at
mest iesiems: luošiesiems, ne
tur t ingies iems, našlėms, mui
t in inkams , nusidėjėliams, li
goniams — kad Dievas juos 
myli, kviečia, gelbsti, gydo ir 
gina. Ir J ė z u s ne tik juos 
išgelbėjo, bet padarė ką naujo: 
davė j i ems paties Dievo Dva
sią — Šventąją Dvasią, kurią 
Senajame Testamente gauda
vo p ranaša i . 

An t r ame skaitinyje (Rom 
8:14—17) šv. Paulius aiškina, 
jog visi, kur ie gyvena pagal 
Dievo Dvasią, yra Dievo vai
kai — bet ne bejėgiškumo a r 
naivumo prasme (nes Dievo 
Dvasia duoda galią ir išmin
tį), bet įpėdinystės — pavel
dėjimo teisės prasme. 

Šv. Pau l ius praplečia žydų 
tautos patirt į ryšio su Dievu, 
per pirmykščių krikščionių 
patirtį , bendraujant su pri
sikėlusiu Jėzumi . Iš Jėzaus ir 
jo mokinių, kurie kalbėjo ara-
maiškai , krikščionys išmoko į 
Dievą kreipt is „Aba" — vaiko 
kreipiniu į savo tėvą — „Tė
te!" Iki J ėzaus niekas taip ne
sikreipė į Dievą. Bet šv. Pau
lius nurodo to kreipinio teolo
ginį pagr indą. 

To kreipinio svarba ne ta
me, kad juo išreiškiame savo 
bejėgiškumą — nes gavę Die
vo Dvasią esame įgalinti vyk
dyti visa. kas mums pavesta 
— bet t ame . kad Je i esame 
vaikai , tai ir įpėdiniai". Ka
dangi J ėzus yra Dievo Sūnus , 
o ir rres esame Dievo vaikai, 
tad e s a m e ir jo broliai ir sese
rys, gavę paveldėjimo teisę į 
visus Dievo pažadus. Taip 
ka lbama ne mažiems vai
kams, už kuriuos suaugęs 
žmogus viską atlieka, o suau
gusiems paveldėtojams, kurie 
rūpinasi savo Tėvo testamen
to vykdymu. Bet mums palik
tas pasir inkimas, ar, anot 

JAPONIJOS KOMUNISTŲ 
VADAS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Kazuo Šii yra muzikos mė
gėjas. Jau gimnazijoje jis kom
ponavo sonatas smuikui ir 
piano, tačiau vėliau pastebė
jęs, kad jo muzikiniai gabumai 
didesnei karjerai yra nepa
kankami, nutarė pasukti į 
kitą kelią, įsijungdamas į Ja
ponijos komunistų partiją ir 
j au septintus metus jai vado
vaudamas. 

Miuncheno dienraštis rašė, 
kad JKP yra labai įtakinga. 
Ekonominių stebuklų krašte 
komunistinė įtaka turi dar ir 
kitas priežastis. Tačiau nega
lima nuvertinti Kazuo Šii pa 
siekimų, kar tu jungiant prie 
jo gyvenimo klasikinę muziką. 
Vokietija j am yra ne tik Mark
so ir Engelso kraštas, bet taip 
pat Bacho ir Beethoveno. Jau 
pusryčiaudamas jis klausosi 
muzikos, mėgsta spaudoje ma
tyti savo nuotraukas prie pia
nino, ar plaudamas su žmona 
indus. Namų darbai Japoni
joje — tai moterų pasaulis, bet 
Kazuo Šii yra kitoks japonas. 
Moterims tokie vaizdai labai 
patinka, tad ir balsų daugumą 
jis surenka iš japonių pusės. 

Ir Kazuo Šii tėvai buvo ko
munistų partijos nariai. 1960 
m. jie paėmė šešiametį sūnų į 
didelę priešamerikietišką de
monstraciją, kurią surengė 
Japonijos KP. Dar ir dabar jo 
atmintyje yra likę tos de
monstracijos vaizdai, nulėmę 
jo ateities gyvenimą. Studijuo
damas Tokijo u-te jis įstojo į 
komunistų partiją ir tuoj pat 
išrenkamas Todai u-to, Japo
nijos elito mokslo įstaigos, 
komunistų vadovu. Šis valsty
binis u-tas davė Japonijai 
daugumą ministerijų tarnau
tojų, teisėjų, profesorių. U-tas 

vienu metu buvo militantų 
studentų tvirtovė, bet studi
juojant jam su žmona, viešpa
tavo akademinė taika. 

Kazuo Šii studijavo fiziką, 
po muzikos mėgiamiausias jo 
dalykas. Diplominį darbą 
parašė iš metalo srities. 

Pasikalbėjimas su vokiečių 
dienraščio bendradarbiu buvo 
Vakarų pasaulio valgykloje. 
Pagerbdamas svečią, japonas 
užsakė vokišką vyną. 

Baigęs studijas, Japonijos 
KP tuoj pat pakvietė jauną ab
solventą tarnybai jos eilėse, 
tuo pačiu, atpalaiduojant jį ir 
žmoną nuo darbo paieškų 
rūpesčio. Eidamas 35-tus me-

Pauliaus, vadovausimės Dievo 
Dvasia, a r vergystės dvasia; 
ar mūsų Viešpats bus vienas, 
tikrasis Dievas, ar leisime 
mums viešpačiu būti virši
ninkui darbe, mūsų pomė
giams, ar bet kam kitam, kam 
atsiduodame taip, kad nebe
matome to. kas iš tikrųjų 
svarbu amžinuoju mastu. 

Aldona Zailskaitė 

tus jis išrenkamas JKP gene
raliniu sekretorium ir po trijų 
metų jis matomas Japonijos 
parlamente. Tas įvyko 1993 
m., kai konservatoriai prarado 
daugumą ir beveik po 40-ties 
metų turėjo atsisėsti į opozi
cines kėdes. 

Pereitų metų spalio mėn. 
rinkimuose JKP pasiekė didelį 
laimėjimą, gaudama virš 7 
mln. balsų, t.y. 13%. Tai buvo 
partijos geriausia pasekme 75 
m. jos gyvenime. Be to. į par
lamentą buvo išrinkti 26 ko
munistų partijos atstovai, kai 
anksčiau jų butą tik 15-kos. 

Kuo Šii šeima gyvena trijų 
kambarių Ki priklausančia
me bute, apkrautame knygo
mis, plokštelėmis ir aišku pia
nino. Iš gaunamos parlamento 
atstovo algos, pusę jis atiduo
da KP, tačiau pragyvenimui 
dar palieka 80 tūkst. dol. 

Japonijos KP yra turtinga, 
narių įnašai aukštesni už kitų 
partijų. Komunistų partija at
sisako valstybinių priedų, ka
dangi Japonijus KP oficialaus 
laikraščio „Akahata" (Raudo
noji vėliava) tiražas savaitga
liais siekia 2 3 mln. egz., ku
rių 360 tūkst. prenumeruoja 
KP nariai. Darbo dienomis 
„Akahata" tiražas siekia pusė 
mln. egz. 

Komunistų partijos įtaka 
stiprėja savivaldybių rinki
muose. Ji jau turi 4 tūkst. at
stovų, pralenkdami demokra
tinę liberalų partiją. Tačiau 
kaimuose ar miesteliuose vy
rauja nepriklausomi konser
vatoriai. Bet komunistai jau 
įkėlė koją į Tokijo Adachį ra
joną (620 tūkst. gyv.) bei 
Komą (75 tūkst. gyv.), išren
kant juose kjmunistus merus. 
Atrodo, kaa'didžiausią laimė
jimą jie pasiekė pereitų metų 

gegužes men., kai Chiyodo 
apygardos rinkimų pirminin
ku buvo išrinktas komunistų 
atstovas. Ši apygarda randasi 
Tokijo miesto širdyje, čia yra 
parlamento rūmai, aukščiau
sias teismas, min. pirmininko 
raštine, daugumas ministerijų 
bei kaizerio rūmai. 

Pergalė Komae apygardoje 
buvo pasiekta, paaiškėjus me
no korupcijai, nes Japonijos 
kyšių „politikoje" KP yra vie
nintele partija su „švariomis 
rankomis". Prie KP populiaru
mo prisidėjo socialistų partija, 
daugelį metų eidama stipriau
sios opozicinės partijos parei
gas. Deja, ji buvo labai silpna 
reformų reikaluose, tad tą 
vietą greičiausia užpildys ko
munistų partija. 

Prieš antrą pasaulinį karą 
komunistai buvo aštriausi Ja
ponijos militarizmo priešai. 
Daugelis komunistų buvo pa
talpinti kalėjimuose. Komu
nistų vado teigimu . šian
dieninė KP yra vienintele par
tija, pasmerkusi ekspansinę 
Azijos politiką. 

Po 1945 m. j : pradėjo legalią 
veiklą, prisipažindama prie 
demokratijos ir jau netrukus 
gaudama 10<7c balsų. Jos pilie
tiškumas, iššaukė aštrią Mask
vos kritiką. Prieita net prie vi
dines nesantaikos, kinietišku 
pavyzdžiu — prie ginkluotos 
kovos. Po kiek laiko išsiaiš
kinti nesusipratimai savikri
tikoje, pasmerkiant kurso pa
sikeitimą kaip „ultrą kairį 
nuotykį". 

Partijos vadas vokiečiui pa
reiškęs, kad Japonijos KP yra 
socialdemokratinė partija. Jos 
plane nenumatoma suvalsty
binti dideles įmones, jos tiks
las siekti ūkinės demokratijos, 
ūkines gerovės. „Mes norime 
kapitalistinės sistemos rėmuo
se ekonominio vairo pirmumą 
iš didžiųjų įmonių rankų, tą 
pirmumą pervesti į tautos 
rankas" — pasakė vokiečiui 
Japonijos KP vadas. 

Danute Bindokienė 

Demokratija vis dėlto 
įsigali 

Vilniaus gatves Kaune fragmentas Nuotr B. Kronienės 

Žiniasklaida nuolat mus pe
ni karo ir smurto vaizdais. Į 
kurį žemyną bepažvelgsi, kaž
kas su kažkuo kovoja. Dar 
šiurpiau, kad tos kovos šiuo 
metu yra dažniausiai brolžu
diškos: riaušes, revoliucijos, 
rasinė, etnine ar religinė nea
pykanta... Kartais susidaro 
įspūdis, kad net valstybės, ku
rios viešai skelbiasi demokra
tijomis, šios santvarkos iš 
esmės nepraktikuoja. 

Vienok, kaip skelbia ..Free-
dom House" statistika, demo
kratinė santvarka įgauna vis 
daugiau pasekėjų. „Freedom 
House" kasmet visoje plane
toje atlieka ..Pasaulinio lais
vės stovio" peržiūrą ir pagal 
tai, kaip valstybėje gyvuoja 
pilietinės, religinės ir poli
tines laisvės, sprendžiama 
apie tos valstybės santvarką. 
,.Freedom House" atsižvelgia 
ne vien į konstitucines pi
liečių teises, bet dar labiau į 
tai, kaip jos pritaikomos val
stybes gyvenime. Ne visuo
met, kas konstitucijoje gyven
tojams garantuojama, atitinka 
praktikai. Tą dar gerai atsi
mena ir mūsų tautiečiai tė
vynėje, kai Lietuva buvo oku
puota Sovietų Sąjungos, ku
rios konstitucija atrodė visai 
patraukliai, bet, kai žmonės 
norėjo pagal tą konstituciją 
gyventi ir įrašytomis religi
nėmis, politinėmis ar kitomis 
laisvėmis pasinaudoti, buvo 
persekiojami ir baudžiami. 

Šiuo metu yra 118 demoKra-
tinių valstybių. Tai didžiau
sias skaičius, kaip bet kada 
pasaulio istorijoje. Demokra
tines santvarkos gausiausiai 
pasireiškė tuojau po sovietų 
imperijos subyrėjimo, bet ir 
dabar tas skaičius pamažu 
auga. Pvz., 1996 m. prisidėjo 
viena demokratinė valstybė, o 
per pirmuosius šių metų mė
nesius — net trys: Ghana. 
Sierra Leone ir Taivanas. De
ja, dvi demokratinės santvar
kos iš sąrašo iškrito: Nigerija 
ir Zambija. Vis dėlto demokra
tinės idėjos vis labiau įsigali. 

i o išimtys pamažu nyksta. 
i ..Freedom House" dar pris

kaičiuoja 59 valstybes, kurio
se valdymo sistema nėra vi
siškai demokratinė, pasireiš
kia kai kurių pilietinių teisių 
varžymai, korupcija, teisė
tvarkos piktnaudojimas. etni
niai konfliktai, bet jų negali
ma vadinti tikromis diktatū
romis. Pilietinės laisvės yra 
visiškai suvaržytos 53 val
stybėse, bet kai kuriose jau 
pasireiškia prodemokratiniai 
judėjimai, nors su jais stipriai 
kovoja vyriausybes pajėgos. 
Tokios valstybes šiuo metu 
yra Armėnija. Serbija. Burma 
ir Indonezija. 

..Freedom House" pripa

žįsta, kad daugiausia užsienio 
paramos gauna ne besisten
giančios įgyvendinti demokra
tijos principus valstybes, bet 
galingosios totalitarinio reži
mo sistemos. Pernai daugiau
sia lengvatų bei pagalbos susi
laukė komunistinė Kinija ir 
Indonezija... Jeigu būtų dau
giau pastangų dedama sutvir
tinti bedygstančius demokra
tijų daigus, visas demokra
tėjimo procesas vyktų kur kas 
sklandžiau ir greičiau. 

Septyniolika valstybių at
sidūrė ..Freedom House" la
biausiai nedemokratinių sąra
še. Jų tarpe keturios: Kinija. 
Kuba, Šiaurės Korėja ir Viet
namas, yra komunistinės sis
temos liekanos. Iš viso vieno
kios ar kitokios diktatūros 
valdžioje toje 17-likoje valsty
bių šiandien gyvena maždaug 
pusantro milijardo žmonių, o 
to skaičiaus 80 proc. sudaro 
kinai. Tačiau šiemet mūsų 
planetoje jau gyvena 135 mi
lijonais daugiau laisvų žmo
nių, kaip 1995 metais. 

Verta pastebėti, kad į sąrašą 
valstybių, kuriose pažeidžia
mos ... . . teises bei lais
vės, įrašyt i\ os kaimyne 

na ..modernių 
•.duš" prez. A. 

: jkratinė san-
pat neseniai žlugo 

Nigerijoje. 
.•igiamais posūkiais 

tvirtesniu t mokratiniu keliu 
„Freedom House" laiko įvy
kius Rytų ir Vidurio Euro
poje, ypač prezidentinius rin
kimus Rusijoje. Moldovoje. 
Bulgarijos ir Rumunijos, o 
taip pat seimo rinkimus Lie
tuvoje. Pastebima, kad dauge
liu atveju balsuotojai pasirin
ko savo balsą atiduoti ne 
už buvusius ai naujai atsira
dusius komunistus, o už de
mokratinių pažiūrų kandida
tus . Rinkimuose nepasisekė ir 
įvairioms kraštutiniųjų na
cionalistų grupėms. 

Kai kur demokratija turėjo 
būti sutvirtinta užsienio kari
niu pajėgų įsikišimu. Pavyz
džiui, Bosnijoje laisvi rinki
mai įvyko tik po to. kai tarp
tautiniai NATO daliniai sus
tabdė karo veiksmus ir su
teikė galimybę bekovojan-
čioms tautinėms bei religi
nėms dalims savo skir tumus 
mėginti suderinti prie balsa
vimo urnų. 

Šių metų pabaigoje Lietu
voje bus renkamas preziden
tas būsimų penkerių metų ka
dencijai. Ar kitąmet ..Free
dom House" statistika galės 
parodyti, kad demokratija pa
stūmėta pirmyn ir pasakyti, 
kad balsavimu rezultatai yra 
panašūs i pernykščių Seimo 
bei savivaldybių rinkimų0 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Geriau, kai niekas nežino, kad aš čia buvau. 
Anie. matot, buvo tik kazokai. Pagaus, t r is mėnesius 
neprisėsi, išnešei kailį, tavo laimė, o čia ponas. Tik 
pats velnias težino, ką jis gali padaryti . Vyručiai, nė 
šnipšt, kad kartu buvau. 

Grįždami pakeliui rado šlajuko užrietimo nu
daužytas kelias lenteles. Pagal kaimą, kur kelutis 
staiga sukosi į kelią, pamatė ant sniego ką pūpsantį. 
Vėliau Juozas sakė, kad net šaltas praka i tas staiga 
išpylė. Mane, kad ponaitis nebegyvas. Norėjo nestoti, 
bet kiti sulaikė. Rado tik šlajukų sėdynę — ir vilko 
kailiu pamuštą gūnią kojoms užsikloti. Kitą dieną 
rado ir suniokotus šlajukus ganyklų krūmuose tarp 
alksnių įspraustus. Netruko pasklisti gandui , kad ark
lys grįžo su vienom ienom, o ponaitis sveikas, nors 
kiek ir persikreipęs parėjo pėsčias. Kitą dieną tuoj 
išvažiavęs į miestą ir daugiau čia nebesirodęs, o po 

Kalėdų kaimas smagiai atšoko Juozų vestuves. 
Kai Severiukas nieko apie tą savo pokštą 

nebešnekėjo, man vis knietėjo, kaip jis vienas galėjo 

tokį pokštą padaryti. Vieną sykį, kai jau artėjo bul
viakasis, lauke lynojo, o jis, ant prieklėčio prisitiests 
plištikių taisė prakiurusį krepšį, atsisėdau šalia r 
paklausiau: 

— Pasakyk, kas tau padėjo. Vienas juk negale.a;. 
Urėdas būtų pamatęs ir dar bizūnu perliejęs. Zeniukui 
tada buvo bepigu, vyrai užstojo, o kas užstojo tave? 

Severiukas išpūtė akis. 
— Koks Zeniukas? 
— Zakristijonas. Negi nežinai, kai anais metais s 

ponaitį nuo Juozo mergaitės atbaidė. 
— A tas, — šyptelėjo. — Dzidorius man sakė apie 

jį. Aš pats taip vargu ar būčiau sugalvojęs, prisi
pažino. 

Tada jis atsivėrė ir pasakė, kad pats tokio pok : - > 
tikrai nebūtų sugalvojęs, nors už šeimininko skur.-
dimą norėjo, labai norėjo urėdui atlyginti. J is jau bu J 
gerai nužiūrėjęs kelią, kuriuo anas joja. Toj vietoj, kur 
reikėjo joti per miško kampą, buvo nužiūrėjęs net 
medžius, ant kurių norėjo užrišti virvę taip aukšta., 
kad arklys prabėgtų, o urėdas užkliūtų, bet reikėjo la
bai ilgos virvės. Nerado tokių dviejų medžių, kad 
užtektų vienų vadelių. Bet kaip paimsi ir vadeles. Jei
gu smarkiai jodamas imtų ir nutrauktų. Tada ir pa

prašęs Dzidoriaus, kad patartų iš kur tokią ilgą virvę 
gautų, o tas ir pasakęs: „Kam tau tos virvės0 Padaryk, 
kaip anais metais Zeniukas ponaičiui padare. Arklys 
per laukus bedūkdamas ir dagilį pametė, tai ponai 
turbūt niekada nesužinojo, ko tas arklys taip dūko. 

Tik paimk didesnę šaką. kad greičiau pamestų. 
Nesužinos ne dabar". Taip Dzidoriaus pamokytas nu
silaužęs labai dygią dagilio šaką ir nuėjęs pažiūrėti. 

Urėdas arklį rišosi kieme prie pat labai tankaus 
alyvų krūmo. Severiukas pasislėpė už alyvų krūmo ir 
laukė, kada urėdas išeis, o tas paryčiais išėjęs atsirišo 
arklį, pasivedė į vidurį kiemo ir tik tada sėdo. Nebuvo 
kaip nepamatytam pribėgti ir pakišti. Kelias naktis 
taip laukė ir jau vel emė galvoti apie kokią virvę, kai 
vieną parytį, vos jis užsėdo, kamaros langas prasivėrė, 
ir Tamara ėmė kažin ko prašyti. Ko, Severiukas ne
galėjo suprasti. Jie šnekėjo ne lietuviškai. Kol jie 
šnekėjo, nusistovėjęs arklys nerimo, ėjo atatupstas ir 
priėjo visiškai prie alyvų krūmo. Severiukas negaišo: 
grybštelėjo arklį už uodegos, pakišo dagilį ir dvilinka 
susilenkęs nere už tvarto kampo. Nepajuto kaip alk
snynėly atsidūrė, nematė net ką arklys darė. Alks
nynėly atsikvėpęs girdėjo arklį smarkiai šuoliuojant ir 
urėdą jį stabdant), bet matyti nieko nematė. 

Pabaigęs dar pridūrė: 
— Tik tu niekam nesakyk, ką tau sakau. Žandarai 

išgirdę gali vel paimti. Kai kitą syki paims, gal nė 
šeimininkas nebegalės padėti. 

— Kad visi ir taip žino. — veptelėjau. 
— Nežino, tik šneka. Spėlioja tik. Kai pasakysi, 

tada tai jau žinos. 
Prižadėjau nepasakyti. Ir nepasakiau. Ne tik ne

pasakiau, bet kai viską žinojau, tai išmokau net ginti. 
Jei kas imdavo šnekėti, kad Severiukas padarė, tuoj 
užšokdavau: „O kaip° Kai žmogus joja. kaip pakiš ne
pamatytas ką arkliui po uodega'7" Didesnieji, kuriems 
kartais tekdavo į ganyklą arkliu- iš "ti mėgindavo. 
Žinoma, ne dagilį, bet ka kita pakišti, žolę kokią, bet 
ant arklio sėdįs tuoj imdav • Matau, matau. 
Nekvailiok!" 

Sevenukui tai irgi nepraėjo pro ausis Ir kitiem ne
praėjo. Severiukas iš to 'ik pa te tas šypsosi, bet 
visi kiti emė tikėti, kad i to dagilio, bet 
nuo ko nors kito, bet nuo ko. nieka^ ejo išgalvoti, 
o mudu su Severiuku tokii lę tik vienas 
kitam paniurksedavom. 

Bus daugiau) 

I < 
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ATSTUMTŲJŲ RAUDA 

BIRUTĖ KIŽIENĖ 
Tęsinys §a '° nesuprato juos palietusios 

operacijos esmės, vieni į kitus 
žiūrėjo nepatikliai, o tai atiti
ko sovietinio okupanto tiks
lus". (Anna Borovvska. „Su
valkų krašto lietuvių..., p. 53). 

„Žmogus turi teisę pasirink
ti, kur jam gyventi ir mirti"' 
(„Dvasios granitas sudarytojas 
A. Mozeris" Kaunas. „Spin
dulys", 1997. p. 148). Mes bu
vome taip pat išblokšti iš savo 
tėvynės be teisės pasirinkti 
gyvenamą vietą ir pilietybę. 
„Dietrich'o Loeber'io sukurtas 
pasakymas" prievartinis pilie
tybes pasirinkimas bene ge
riausiai tinka šios situacijos 
apibūdinimui (Harry Stos-
sun. „Lietuvių iškeldinimas iš 
Klaipėdos ir suvalkų kraštų 
(1941 m. sausis — kovas)". 
Universitatis Klaipedensis Nr. 
2 p. 56). Mes tapome TSRS 
(Lietuvos TS; piliečiais. Šis 
prievartinis pilietybės pasirin
kimas nulėmė mūsų nelygia-
teisę padėtį atkūrusioje savo 
nepriklausomybę Lietuvoje. Ir 
dabar, praėjus daugiau kaip 
50 metų, ir išgyvenus kartu su 
visais Lietuvos okupacijų me
tus, atgimimą ir penkis vėl ne
priklausomos Lietuvos me
tus, mes negauname asme-
ninėn nuosavybėn, net tos vo
kiečių repatrijantų žemės, ku
rią dviejų okupantų susitari
mu gavome mainais už savo 
paliktą turtą 1941 m. Nors pa
tyrėme dviejų okupacijų repre
sijas, negauname tų kompen
sacijų už prarastą turtą ir 
priemokų prie pensijų, kurias 
gauna visi kiti nukentėję Lie
tuvos piliečiai. Mes neturime 
jokio nukentėjusio statuso, t.y. 
teisiškai neįvertintos šis geno
cido aktas. Kol kas istorikai 
nesugalvojo mūsų situacijai 
įvardinti net sąvokos. Tai ga
na painus klausimas, bet pro
blemą išspręsti seniai pribren-

1941.04.10 Kaune Vokietija 
ir Tarybų Sąjunga pasirašė 
susitarimą del vokiečių tau
tybes asmenų perkėlimo iš 
okupuotos Lietuvos į Vokietiją 
ir iš Vokietijos (buvusių Me
melio ir Suvalkų apskričių lie
tuvių, rusų ir gudų perkėlimo 
į Lietuvos teritoriją (LVVOA, 
F-1771. A-2, B-150, L-l-8). Tik 
pasirašius šį susitarimą, su
formuotos Vokietijos ir TSRS 
perkėlimo tarnybos pradėjo 
savo darbą. Apie privalomą 
persikėlimą buvo pranešta per 
vietinės valdžios atstovus vi
siems Suvalkų krašto „svetim-
kilmiams". Jie privalėjo už
siregistruoti ir tvarkytis per
sikėlimo dokumentus. Norin
čių persikelti savanoriškai bu
vo labai nedaug. Nors susi
tarimo pirmajame paragrafe 
akcentuota, kad persikėlimas 
yra savanoriškas ir jokia, nei 
tiesioginė, nei netiesioginė 
prievarta negali būti, tačiau 
naciai naudojo įvairias poli
cines prievartos priemones. 
Net už pasakymą, kad niekur 
iš savo namų nesikelsiu, ges
tapininkai taip sumušdavo 
žmogų, kad tuoj pat „sutik
davo registruotis persikėli
mui". Okupacinės valdžios at
stovai aiškiai sakė, kad savo 
namuose numatyti iškeldinti 
asmenys turi teisę gyventi tik 
iki 1941.04.01. O paskui visi, 
nepersikėię į Lietuvą, bus per
kelti į generalgubernatūrą, 
t.y. į Reichą. Vokiečių komisi
jos atstovai atviruose pokal
biuose lietuviams patarinėjo: 
„Išvažiuokite, kol leidžia. Argi 
lauksite Liublino žydų liki
mo?". I Draugijos „Suvalkija" 
archyvas. Atsiminimai). 

Savo slaptame posėdyje 
1941.02.20 d. Berlyne LAF ta
ryba nutarė: „...patarti Su
valkų krašto lietuviams, kad 
jie jokiu būdu geruoju nesi
keltų į sovietų okupuotą Lie
tuvą ir laikytųsi savo sody
bose iš paskutiniųjų jėgų tuo 
prisidedami prie mūsų šven
tos kovos už tėvų žemę". (Pro 
memoria! 

Bandydamas padėti repre
suojamiems lietuviams, K. 
.Škirpa siūlė suvalkiečiams 
kreiptis į patį Hitlerį ir pa
ruošė telegramos turinį. Ta
čiau „Sūduvos lietuviai jau 
buvo tiek įbauginti ir terori
zuoti, kad prasmingos formu
luotės nesilaikė" (B. Makaus
kas. „Tarp dviejų...", p.25). 

Čia mes galime pasakyti Si
biro tremtinės Marytės Kon-
trimaitės žodžiais: 

„Kiek būta mūsų kaltės, 
Sežinau, — 
ar tikrai jos būta? 
Mes gyvenome tokiu metu, 
kai niekas tikrai negalėjo 

žinoti 
nei savo kaltės, nei kitų — 
sūkurys, sūkurys, baisus 

sūkurys 
mūsų tėviškę siaubė, .... 

Maryte Kontrimaitė. „Mano 
vaikystės tėvynė. Amžino įša
lo žeme". V. Vyturys 1989. p. 6i 

Pasirinkimo mums nebuvo-
pasitraukti į Vakarus tuomet 
mes negalėjome. Tokiu būdu 
genocido aukomis Suvalkų 
krašto lietuviai tapo pirmiau 
nei Sibiro tremtiniai. Dvie
jų okupantų susitarimu per
kėlimo sąlygos į Lietuvą 
buvo sudarytos tokios, kad at
sidūrę savo nors ir okupuotoje 
tėvynėje, mes patyrėme di
džiulį moralini — psichologinį 
sunkumą Nors mus apgyven
dino vokiečių repatrijantų 
ūkiuose, tiek vietos lietuviai, 
tiek atkeltieji iš Sūduvos iki 

J O SVAJONĖ 
IŠSIPILDĖ 

Prestižinio golfo žurnalo, 
..Goif Digest", 1997 m. birželio 
numeryje rašoma apie lietuvį, 
golfo entuziastą Kęstutį Biskį, 
anksčiau gyvenusį Dovvners 
Grove, Illinois, kuris po Lietu
vos nepriklausomybes atstaty
mo, 1991 m. pirmą kartą 
sugrįžo į laisvą tėvynę, paliktą 
kartu su kitais pabėgėliais 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje. 

Jo tėvų ūkis bolševikų oku
pacijos metais buvo paverstas 

o įruošti pirmąją Lietuvoje 
golfo aikštę! 

Daug darbų jau atlikta, daug 
dar laukia eilės. Golfo aikštei 
pavadinimas kilo iš to vai
kystes atminimų senojo ąžuo
lo: „Deksniškių senojo ąžuolo 
golfo laukas", o golfininkams 
„klubo namelis" yra lietu
viškos statybos, iš rąstų suręs
ta, tautodailės menu papuošta 
vaikų žaidimo trobelė. 

Kęstutis Biskis sulaukęs 76 
metų. buvęs inžir.:erius, bet 
dabar jau pensininkas, pa
siryžęs savo golfe laukus to
bulinti, kol jie atraks Ameri
kos s tandartams. Aikšte da-

kochozu ir jame beveik nieko bar naudojasi jis pats ir jo ar-
atpažjstamo K. Biskis nera
dęs, išskyrus vieną seną ąžuo
lą, kurį jis atsiminęs iš savo 
vaikystės, kai po juo žais-
davęs. 

Po ilgų ir sunkių pastangų 

timieji, net draugai iš JAV, 
kai atvyksta pasisvečiuoti Lie
tuvoje. 

Verta paminėti, kad straips
nelio, iliustruoto „Deksniškių 
senojo ąžuolo" go.fo aikštės 

K. Biskiui pavyko atgauti dalį namelio nuotrauka, autorius 
tėviškės ir pradėjo ją tvarkyti, yra čikagietis sol. Arnoldas 
tačiau ne ūkininkauti rengėsi, Voketaitis. 

GAJI MUZIKINĖ VEIKLA 
LIETUVOJE 

P. PALYS 

Nepaisant, kad mūsų tė
vynėje gyventojus slegia įvai
rūs kasdieniai rūpestėliai bei 
kiti trukumai, tačiau ten ste
bina itin gausi meninė veikla. 
Sudomino pirmutinis šių metų 
ketvirtis. 

Klaipėdoje paminėta 
Stasio Šimkaus sukaktis 

Fest ival is „Atžalynas '97" 
Kovo 5 d.. Lietuvos filhar

monijos salėje, Vilniuje, buvo 
pradėtas, per 10 dienų užsi
tęsęs, tradicinis jaunųjų at
likėjų festivalis .Atžalynas 
'97". 

Per pirmuosius tris koncer
tus. Lietuvos valstybinis sim-

Nepaprastu darbštumu pa- foninis orkestras, diriguojant 
sižymėjusio chorvedžio, diri- J. Domarkui, ir per du koncer-
gento Klaipėdoje. 1922 m., tus, su Lietuvos kameriniu or-
Muzikos mokyklą įkūrusio ir kestru, diriguojant: S. Son-
jai iki 1930 m. vadovavusio, deckiui, programoje dalyvavo 
Stasio Šimkaus 110-jo gimta- jaunieji muzikos talentai, 
dienio sukaktis, tylomis nebu- Vieną koncertą atliko M. K. 
vo praleista. Klaipėdos kon
servatorijoje, pavadintoje St. 
Šimkaus vardu, vasario 2 d., 
minėjimą rengė konservatori
jos pedagogai, esantieji ir bu
vusieji studentai. Programoje 
St. Šimkaus dainas atliko 
Klaipėdos muzikinio teatro so-
istai: Dalia Kuzmanskytė, 

do laikas. Todėl pabandėme — Valerija Balsytė ir Vytautas 
draugijos taryba pasitarusi. Kliukauskas. Nedažnai gir-
įvardinti „išnamiais". Tokį sta
tusą mums pasiūlė 1941 m. iš 
Sankūrų kaimo „išblokštas" 
Jonas Ivoška. Tarptautinių 
žodžių žodyne yra sąvoka 
„išnamis" t.y. netekęs savo 
namų. Tas žodis turi lyg ir 
kokį paniekos atspalvį, nes 
paprastai išnamiu tampa as
muo, kuo nors nusikaltęs 
šeimai, giminei ar bendruome
nei. 

Kitos sąvokos mums netin
ka, nes: 

1. Mes nebuvome pabėgėliai, 
todėl, kad savo gimtinės ne-
palikome slapta, o buvome 
perkelti prievarta. 

2. Ilgą laiką mūsų atžvilgiu 
naudota sąvoka „repatrian
tas" mums nepriimtina todėl, 
kad mes ištremti iš etninių 
lietuvių žemių, kurias mes 
laikėme savo tėvyne. 

3. Nors perkėlimas buvo 
prievartinis ištrėmimas, įvyk
dytas iš savo gimtinės, bet 
perkelti į savo valstybes teri
toriją, todėl negalime savęs 
vadinti tremtiniais. 

4. Mes negalėjome ir nega
lime sugrįžti į savo gimtinę, 
nes savo savanorišku išvyki
mu išduotume savo valstybę. 

Dėl šių priežasčių ir pasirin
kome tokį neįprastą, gal kiek 
šokiruojantį, savo statuso įvar
dinimą. 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę ir pradėjus priiminėti 
desovietizacijos įstatymus, at
sirado daug teisinių kolizijų. 
Pvz. išlikęs nekilnojamas tur
tas buvo grąžinamas tik Lie
tuvoje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams, kurie turėjo šią pi
lietybę iki 1941 06.14 d. Šiuo 
įstatymu net į Vakarus pasi
traukę Lietuvos lietuviai su
prato, kad jie nopnklausomy-

dimą St. Šimkaus „Virtuo
zinės variacijos" atliko pia
nistė Virginija Ruzgienė. An
troje koncerto dalyje buvo gir
dimos ištraukos iš operos 
„Pagirėnai". J a s atliko Klai
pėdos muzikinio teatro solistai 
ir Klaipėdos konservatorijos 
merginų bei mišrus choras. 
Programos atlikėjai kartu su 
klausytojais koncertą baigė, 
giedodami ..Lietuviais esame 
mes gimę". 

bę atkūrusiai Lietuvai nerei
kalingi, nors jie buvo ir toliau 
galėjo būti naudingi ne tik 
materialine, bet ir intelektua
line, politine prasme. Todėl jie 
visiškai teisėti jaučiasi už
gauti ir nusivylę. Dar sun
kesnė mūsų — Suvalkų krašto 
lietuvių — dabar gyvenančių 
Lietuvoje, situacija. Mes ta
pome savotiška našta savo 
tėvynei. Jeigu suteiks val
stybė mums kokį statusą, kaip 
patyrusiems genocidą, reikia 
dalintis žeme ir duoti kaž
kokias kompensacijas. Šiuo 
sunkiu laikotarpiu tai be galo 
sunki problema. Galbūt dėl to 
Lietuvos valdymo ir valdžios 
institucijos kol kas nepriėmė 
jokio įstatymo, kuris iš esmės 
pakeistų mūsų situaciją. 

Suvalkiečių draugija „Suval
kija" įkurta 1994 m., pagal 
savo galimybes stengiasi ginti 
šių genocido aukų teises. Gal
būt mums trūksta ryžtin
gumo, įpratę tyliai kentėti po 
pirmųjų skaudžių represijų 
smūgių, dar ir dabar nenusto-
jam vilties, kad nepriklauso
mos Lietuvos visuomene ir 
valdžios institucijos išgirs 
tylią savo atstumtųjų vaikų 
raudą. 

(Pabaiga) 

Kęstutis Biskis ; 
savo tėviškę po L 
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iolo" golfo aikštėje savęs 

Čiurlionio menų gimnazijos 
styginis orkestras. Kiti kon
certai buvo skirti chorinei mu
zikai. Dalyvavo Eietuvos ka
merinis choras "Psalmos", Lie
tuvos muzikos akademijos 
mišrus choras ir Vilniaus .-avi-
valdybės choras „Jauna muzi
ka". Kartu su chorais dalyva
vo vokalistai ir instrumen
talistai. 

Jaunųjų atlikėjų koncertus 
Filharmonijoje prieš keliolika 
metų suorganizavo maestro J. 
Domarkas. Jis sako: „Dabar 
labai daug jaunųjų muzikų 
veržiasi į šį festivalį, nes jis 
tampa rimtu renginiu, labai 
svarbiu pirmuoju muzikinės 
karjeros laipteliu". 

„Juokio" šventė 

..Juokio" švente buvo su
rengta Lietuvos liaudies 
kultūros centro skyriaus pas
tangomis. Šventės programoje 
dalyvavo 25 satyros ir humoro 
grupės iš visos Lietuvos. Kovo 
1-2 d. Vilkaviškio kultūros 
rūmuose žiūrovus linksmino 
grupės iš Lazdijų, Marijam
polės ir Alytaus. Kovo 8 d. 
Mažeikių Kultūros rūmuose 
programą atliko devynios Že
maitijos ir Aukštaitijos gru
pės. „Juokio" laureatų koncer
tas įvyko kovo 22 d., Vilniuje, 
Jaunųjų teatre. 

.Deksmškių senojo ąžuolo" 

Klaipėdoje „Muzikos 
pavasaris" 

Kovo 12 d.. Klaipėdoje pra
sidėjęs XXII „Muzikos pava
saris", tęsėsi 9 dienas. 

Pirmąją dieną Klaipėdos 
muzikiniame teatre programą 
atliko Lietuvos kamerinis or
kestras, Kauno valstybinis 
choras ir Klaipėdos kamerinis 
orkestras. Dalyvavo sopranai 
A. Krikščiūnaitė ir J. Lincber-
gytė. tenoras A. Januta ir bo
sas I. Misiūra. Dirigavo S. 
Sondeckis. 

Rytojaus dieną Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto 
koncertų salėje solistai ir in
strumentalistai atliko komp. 
B. Traubo kūrinius. 

Religinės muzikos koncerte 
Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje atliko Šiaulių vals
tybinis choras „Polifonija". 

Kitomis dienomis, keturi 
koncertai vyko Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto 
salėje. Vienas koncertas buvo 
skirtas Klaipėdos kompozito
rių J. Domarko. N. Mudrejos. 
L. Norvilaitės, A. Remėzos. R. 
Ši'u-ikio ir / Virk-o kur: 
niams. Kitam*- ku:.a-rtt: ka

merinis ansamblis „Musica 
Humana" grojo J. S. Bach ir 
C. Ph. E. Bach veikalus. Tre
čiajame koncerte skambėjo VV. 
A. Mozart, Fr. Schubert, B. E. 
Muller. P. Sarosate ir kitų 
kompozitorių kūriniai. Juos 
atliko A. Iljin — klarnetu. L. 
Iljina — fortepijonu ir E. Ge-
cevičius — voltorna. Ketvirta
jame koncerte tenoras Virgili
jus Noreika dainavo ištraukas 
iš įvairių operų ir lietuvių bei 
svetimųjų dainas. 

XXII „Muzikos pavasarį" 
Klaipėdos muzikiniame teatre 
užsklendė Lietuvos valstybi
nis simfoninis orkestras. F. 
Mendelsohn-Bartholdy. W. A. 
Mozart. R. \Vagner. G. Puccini 
ir F. Chopin veikalus atliko 
sopranas L. Račkauskaite, 
smuikininkė P. Galvydaitė ir 
smuikininkė I. Petrauskaite. 
Dirigavo R. Šervenikas. 

„Trimitui" 40 metų 

Valstybinis pučiamųjų in
strumentų orkestras, prieš 40 
metų įkurtas komp. Vito Ži
baus, dabar vadovaujamas 
pro!'. A i gird o Budrio. „Trimito" 
vardą gavo 1966 metais. 

.Le!'ųorkestra> lietuvių liaudie^ mt-m. \y,f<A 'įt-.eje. vykusioje Illinois Center pastate 
Nuotr Zigmo I)e(fufio 

Švenčiant 40-ties darbo 
metų jubiliejų, „Trimitas" su 
specialia programa po įvairius 
Lietuvos miestus pradėjo kon
certų ciklą. Jubiliejinėje kon
certų programoje — Lietuvos 
kompozitorių kūryba-

Pučiamųjų muzikos šventėje 
įvykusioje Vilniaus Mokslei
vių rūmų salėje, koncertas 
buvo pradėtas įkūrėjo V. Ži
baus maršu „f ateitį šviesią". 
Koncertą užbaigiant, skam
bėjo pučiamųjų orkestrų ka
raliaus Broniaus Jonušo mar
šas „Gaudžia trimitai". 

„Trimitą" yra girdėjęs ir 
užsienis, kur šis orkestras yra 
ir apdovanotas. 

KAIMO TEATRŲ 
ŠVENTĖ 

Balandžio 5-6 dienomis. 
Radviliškio kultūros rūmuose 
Lietuvos liaudies kultūros 
centro iniciatyva surengta an
troji kaimo teatrų šventė 
„Pastogė-97". Savo spektak
lius Radviliškyje parodys 
dešimt kolektyvų iš visų Lie
tuvos regionu 

Kaimo teatrai labiausiai yra 
pamėgę amžiaus pradžios lie
tuvių autorių komedijas. Pa
sak šventės iniciatoriaus Vaclo
vo Vlčiaus, kaimo teatrai ne
stebina ieškojimais. įmantria 
vaidyba ar scenografija. Di
džiausios jų vertybės — 
nuoširdumas, t ikrumas, pa
pras tumas , kūrybos bei ben
dravimo džiaugsmas, kuriuos 
patiria ir artistai , ir žiūrovai. 

Keturi įdomiausi „Pastogės-
97" spektakliai atstovaus Lie
tuvai pirmajame Baltijos ir 
Šiaurės šalių kaimo teatrų 
festivalyje „Pienių vynas", ku
ris birželio 12-15 dienomis 
vyks Kupiškio rajone, Ska
piškyje. Minėtame festivalyje 
taip pat planuoja dalyvauti 
Latvijos. Estijos. Suomijos ir 
Norvegijos kaimo teatra i . 

(Elta) 

-

file:///Vagner


MŪSŲ ŠEIMOSE 

VINCUI ŠALČIUNUI 
— 80-METŲ 

Lietuvių gyvenimas išei
vijoje laikosi daugiausiai ant 
atskirų žmonių pečių. Vienas 
jų yra visuomenininkas, auto
rius, kultūros darbuotojas — 
Vincas Šalčiūnas. 

Lietuviškame gyvenime jis 
dalyvauja daugelį metų. Daug 
dirbo gyvendamas Philadel-
phijoje, o pietinėje Floridoje 
mes jį žinome kaip „Lietuvių 
biuletenio" redaktorių, Palm 
Beach Lietuvių Bendruome
nės apylinkės valdybos narį, 
„Dainos" choro dalyvį, gerą 
kalbėtoją įvairiuose rengi
niuose, dažnai rašantį į 
„Draugą". Nei vienas susirin
kimas, suėjimas, koncertas, ar 
mėnesiniai pabendravimo pie
tūs neapsieina be Vinco Šal-
čiūno su žmona sol. Ona 
Šalčiūniene. Neišsigąsta jie to
limo važinėjimo, kas savaitę 
keliauja 90 mylių į „Dainos" 
choro repeticijas, o kitur tenka 
važiuoti dar toliau. Vincą 
Šalčiūną visur matome su už
rašų knygute, kažką rašantį, 
renkantį žinias „Lietuvių biu
leteniui". Vincas Šalčiūnas pa
ruošia programas, informaci
nius leidinius, bet juos pats ir 
išspausdina kompiuteriu. O 
kai j is skaito amerikiečiams 
ar lietuviams paskaitas, tai 
atsiveža savo pagamintas 
skaidres, pa.- ;olina muzikos 
aparatūrą, aruošia anglų 
kalba laiškus JAV kongreso 
nariams. 

Palm Beach Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdyba, 
įvertindama ilgametį Vinco 
Šalčiūno darbą, 1997 m. kovo 
18 d. suruošė jam 80-ties metų 
sukakties proga pagerbimą 
Quality Resort restorane Sin-
ger Island. Pagerbime dalyva
vo daugiau kaip 70 Vinco ir 
Onos Šalčiūnų bičiulių. 

Prieš pietus kun. Vytautas 
Pikturna sukalbėjo maldą. Po 
pietų Palm Beach LB apyl. 
pirm. Alicija Solienė programą 
pradėjo apibūdindama neleng
vą Vinco Šalčiūno gyvenimo 
kelią, pakėlė tostą, linkė
dama sveikatos ir neiš
senkančios energijos dirbant 
lietuvišką visuomeninį ir kul
tūrinį darbą. 

Nelengvas buvo Vinco Šal
čiūno gyvenimas. Gimė jis 
1917 m. kovo 13 d. netoli Vir
balio, mažažemio ūkininko 
Vinco ir Veronikos Šalčiūnų 
šeimoje. Tėvas norėjo, kad 
sūnus būtų ūkininkas, tačiau 
Vincas veržėsi į mokslą. Po 
ilgų prašymų, tėvas leido Vin
cui įstoti į antrą gimnazijos 
klasę su sąlyga, kad turės 
mokytis taip gerai, kad bus at
leistas nuo mokesčio už 
mokslą. Vincas mokėsi labai 
gerai, jam nereikėjo mokėti už 
mokslą, bet gyvenimo sąlygos 
vis sunkėjo ir Vincas septin
toje klasėje turėjo išstoti iš 
gimnazijos ir savanoriu stojo į 
kariuomenę. Vėliau dirbo mui
tinėje, tuo pačiu laiku laikė 
eksternu egzaminus, norė
damas įsigyti brandos ates
tatą. 

1942 m. vedė Onutę Kry
ževičiūtę. 1943 m. jiems gimė 
dukrelė Kristina. 1944 m. 

Šalčiūnų šeima turėjo trauk
tis iš Lietuvos. Antroji dukrelė 
Nijolė-Marija Leipzige gimė 
1945 m. Vokietijoje Vincas 
Šalčiūnas buvo Weilheim-
Teck ir vėliau Schwaebisch 
Gmuend D.P. stovyklų direk
torius, dirbo IRO organizaci
joje, ir baigė technikos mokyk
los radijo klasę, dalyvavo 
lietuvių organizacijose. 

1949 m. Šalčiūnų šeima at
vyko į JAV ir apsigyveno Phi-
ladelphijoje. Čia jiems gimė 
trečioji dukrelė Aldona Regina 
ir vėliau sūnus Algis-Vincas. 
Šeima nemaža. Vincas iš 
pradžių dirbo kaip mechani
kas, vėliau gavo darbą Gene
ral Electric bendrovėje kurioje 
dirbo iki pensijos. Nors ir sun
kiai dirbdamas, Vincas siekė 
mokslo; vakarais lankė mo
kyklą kol pagaliau įsigijo 
brandos atestatą. Po to jis 
įstojo į Rider kolegiją, kurią 
po 10 metų baigė, gaudamas 
diplomą iš verslo vadybos 
(business management), o lan
kydamas General Electric 
kursus — techniško rašytojo 
(technical writer) diplomą. 

Į pensiją Vincas Šalčiūnas 
išėjo 1981 metais, o 1982 m. 
apsigyveno Floridoje, Port St. 
Lucie miestelyje. 

Gyvendamas Philadelphijoje 
Vincas Šalčiūnas šalia darbo 
ir studijų rado laiko dalyvauti 
ir lietuvių visuomeniniame 
gyvenime. Nuo pat vaikystės 
mėgo dainuoti, tad Lietuvoje, 
Philadelphijoje, ir vėliau Flori
doje, jis dainavo choruose. 
Philadelphijoje buvo šešta
dieninės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas. Vincas Šal
čiūnas daugiausiai vertina tai, 
kad jis išgelbėjo Philadelphi
joje nuo likvidavimo Lietuvių 
klubą — Lietuvių namus, ku
riuos jis perorganizavo į akci
nę bendrovę. Lietuvių namai 
Philadelphijoje dar ir šiandien 
yra lietuvių gyvenimo centras. 

Vincas Šalčiūnas mėgo lite
ratūrą. Aktyviai literatūrinėje 
veikloje pradėjo reikštis jau 
gyvendamas Vokietijoje. Jis 
parašė lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalba leidinį — „Lie
tuva, šalis mano brangioji", 
išleistą 1948 m. „Atžalyno". 
1968 m. Vincas Šalčiūnas 
parašė studiją „Tragedy of 
Lithuania and other Baltic 
Countries". Jis suredagavo ir 
„Dainos chorams", Philadel
phijoje Lietuvių namų ir Šv. 
Andriejaus parapijos sukaktu
vinius leidinius. 

Floridoje 1983-85 m. Vincas 
Šalčiūnas kas mėnesį pa
ruošdavo dviejų valandų lietu
vių kompozitorių muzikos pro
gramą per WQCS FM radiją. 
Su žmona sol. Ona, apkeliavo 
beveik visas JAV valstijas ir 
savo įspūdžius aprašė knygoje 
„Šalis, kurioje gyvename" 
(1991 m.), ir „Dėdės Šamo 
žemėje" (1994 m.), kurias 
iliustravo savo paties daryto
mis nuotraukomis. Suredaga
vo „Dainos" choro dešimt
mečio leidinį, Juno Beach, Fl., 
paruošė daugybę minėjimų ir 
sukaktuvinių leidinių. Minė
tinas yra JAV Lietuvių Ben
druomenės, Palm Beach apy
linkės 20-tosios sukakties mi
nėjimo gausiai iliustruotas lei
dinys. Taip pat kompiuteriu 
paruošė ir išleido kun. Vytau
tui Pikturnai pritarus ir 
peržiūrėjus knygutę „Sekma
dienių ir šventadienių mišios". 
Yra paruošęs spaudai ir kitų 
autorių knygas, kaip B. Auš
roto „Laisvės niekas nežadėjo" 
ir J. Gintario eilių knygą 
„Žodžiai nuo Nemuno". 

Vincas Šalčiūnas bendradar
biauja lietuvių spaudoje dau
giausiai „Drauge", skaito pas

kaitas amerikiečių ir lietuvių 
organizacijoms, pailiustruoda
mas jas savo skaidrėmis. Lais
valaikiu Vincas domisi tapyba 
ir kompiuterine grafika, kata
loguoja savo skaidres (arti 
dešimt tūkstančių), daugiau 
tūkstančio kasečių, kuriose 
įrašytos Vilniaus radijo 
užsienio lietuviams laidos, bei 
jo paties radijo programos. 
Visą tą turtą Vincas Šal
čiūnas žada perduoti Lietuvių 
kultūros tyrimo institutui. 
Mėgsta sodininkystę ir augina 
apelsinus, citrinas bei kitus 
egzotiškus vaisius. 

Šį darbštų, kūrybingą as
menį, kuriam, atrodo 24-rių 
valandų paroje neužtenka, pa
gerbė Palm Beach LB, kitos 
organizacijos, ir susirinkę lie
tuviai. 

Raštu tėvelį sukakties proga 
sveikino trys dukros, sūnus ir 
jų šeimos. Brolis Jeronimas 
eilėraščiu sveikino iš Mari
jampolės. 

Žodžiu sveikino: Regina 
Duobienė — Lietuvos Duk
terų, Juno Beach skyriaus 
vardu, Elena Jonušienė — 
Tėvynės Sąjungos, Jonas Mil
dažis — BALFo, Irena Mano-
maitienė — „Dainos" choro ir 
Rimgailė Zotovienė — Lietu
vių kultūros muziejaus. 

Didelė staigmena Vincui 
Šalčiūnui buvo Vytauto Kul-
pos sukurti kupletai apie jo 
gyvenimą, kuriuos atliko Pra
nas Baltakis, Jonas Miškinis, 
Vincas Staknys, Marius Sodo-
nis ir Jonas Samoška (kuris 
ne tik dainavo, bet ir pritarė 
akordeonu). 

Prabilo ir Vincas Šalčiūnas. 
J i s padėkojo susirinkusiems 
už linkėjimus, sveikinimus ir 
dainas, kurie skatins jį ir to
liau dirbti Lietuvai. Vincas 
Šalčiūnas džiaugėsi didžiausia 
Dievo dovana — gera sveika
ta, kuri leido jam gyvenime 
daug dirbti. Padėkojo žmonai 
Onai už meilę ir paramą 
šeimos gyvenime, džiaugėsi 
savo vaikais ir jų šeimomis. 

Vincas Šalčiūnas savo di
džiausiais pasiekimais laiko 
tai, kad sugebėjo užbaigti 
mokslus, ir Philadelphijoje 
Lietuvių namų perorganiza
vimą į akcinę bendrovę, Flori
doje — „Lietuvių biuletenio" 
redagavimą ir tuo, kad buvo 
vienas iš iniciatorių, kurie 
Palm Beach apylinkėje įvedė 
mėnesinius pabendravimo pie
tus, labai populiarius pietų 
Floridos lietuvių tarpe. 

Baigus sukaktuvininkui kal
bėti, dalyviai triukšmingai su
dainavo Vincui Šalčiūnui „Il
giausių metų" ir apžiūrinėjo 
salėje išstatytus jo kompiute
rinės grafikos kūrinius, iš
leistas knygas ir jo gautus 
žymenis. 

Dalia Augūnienė 

KUN. V. MEMENO 
JUBILIEJUS 

Kun. Vytautas (Vytas) 
Memenąs, šv. Antano parapi
jos, Frankfort, IL, klebonas, 
š.m. balandžio 27 d. buvo pa
gerbtas jo 40 metų kunigystės 
sukakties proga. Šioje parapi
joje jis darbuojasi nuo 1990 
metų, anksčiau yra buvęs kle
bonu Our Lady of Lourdes, 
Gibson City, IL, St. Mary, 
Mokena, IL, St. Patrick, Jo-
liet, IL. 

Kun. V. Memenąs gimė 
1929 m. kovo 30 d., Lietuvoje, 
kartu su tėvais ir seseria Mil
da pasitraukė į Vokietiją, 
artėjant antrajai rusų okupa
cijai. 1950 m. jis nuvyko į 
Romą, nes buvo gavęs stipen
diją studijuoti Gregoriumo 
vniversitete, o tėvai ir sesuo 
išvyko į JAV ir apsigyveno Ci
cero, IL. V. Memenąs universi
tetą baigė įsigydamas magis
tro laipsnį iš filosofijos ir 
bakalaurą teologijos srityje. 
1957 m. balandžio 28 d. Ro

moje įšventintas kunigu, ir 
tais pačiais metais, atvykęs į 
JAV, Joliet diecezijos vysk. 
Martin D. McNamara paskir
tas darbuotis tos diecezijos 
parapijų sielovadoje. 

Kun. V. Memenąs buvo ypač 
veiklus diecezijos darbuose ir 
už parapijų ribų- Jis taip pat 
nuo 1972 m. įsijungė kaip ka
pelionas Illinois valstijos poli
cijos 5-jame distrikte. Tarp 
1980-1995 m. jis buvo Joliet 
policijos skyriaus kapelionas, 
o šiuo metu dar yra Will apsk
rities ir Frankfort policijos de
partamentų kapelionas. Kun. 
Memenąs apie savo ilgų metų 
darbą su policija taip išsi-
reiškia: „Tarp policijos ir ku
nigų yra daug panašumų, nes 
žmonės paprastai į policinin
kus ir į kunigus kreipiasi tik 
tuomet, kai atsitinka bėda. Ir 
kunigai, ir policininkai sten
giasi padėti žmonėms". Verta 
pastebėti, kad kun. V. Meme
no tėvas Jurgis Lietuvoje buvo 
policininkas. 

. Jubiliejaus proga kun. Vytą 
Memeną sveikino ne tik buvu
sieji ir dabartiniai parapijie
čiai, bet sveikinimai gauti iš 
Illinois valstijos gubernato
riaus Jim Edgar. Frankfort 
miestelio savivaldybės prezi
dento ir kitų pareigūnų, JAV 
prezidento Bill Clmton, Joliet 
diecezijos vysk. augziliaro Ro-
ger L. Kaffer, Joliet vyskupo 
Joseph L. Imesch. apaštališ
kojo pronuncijaus JAV arki-
vysk. Agostino Cacciavillan 
ir daug kitų. 

Nors kun. V. Memenąs, gy
vendamas toliau nuo lietuvių 
telkinių, nebuvo įsijungęs į 
lietuviškąją visuomenę veiklą, 
vienok jis savo darbais bei 
šviesia asmenybe garsino Lie
tuvos ir lietuvio vardą. Lin
kime Gerbiamam jubiliatui il
giausių metų. 

P.P. 

G A R B I N G A S 
J U B I L I E J U S 

Kun. Juozas Vytautas Kluo-
nius kunigu įšventintas 1947 
m. rugpjūčio 15 d. Primicijas 
turėjo Altoettingen, Vokieti
joje. 1949 m. pavasarį atvyko į 
JAV ir apsigyveno Detroite. 
Amerikoje pirmąsias šv. Mi
šias atnašavo Šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
Detroite, Mich. Dvejus metus 
ir tris mėnesius darbavosi Šv. 
Antano parapijoje kunigo sve
čio teisėmis. 

Nepamirštinas kun. J . Kluo-
niaus pasišventimas naujųjų 
imigrantų įkurdinimui. Jis 
net kelis šimtu.- sudarė darbo 
ir buto garantijų, įkūrė naujai 
atvykusiems pereinamą prie
glaudą ir rūpinosi bendrabu
tyje prisiglaudusių maistu, 
padėjo susirasti darbą ir apsi
gyvenimui butą. 

Prie Šv. Antano parapijos 
pradžios mokyk.os, įsisteigus 
lituanistinei šeštadieninei mo
kyklai, kun. Kluonius naujųjų 
ateivių vaikus s a t i n o ją lan
kyti ir pats joje dėstė tikybą. 
Prie Šv. Antano parapijos vei
kusiame Trerr.tinių įkurdi
nimo komitete .-.un. Kluonius 
buvo reikalų vedėja. Naujų
jų ateivių pamaldoms kun. 
Kluonius suorganizavo baž
nytinį chorą, k.ris tik lietu
viškai giedojo Kiekvieną sek
madienį per -adinamąsias 
„dypukų" Mišią- perpildytoje 
Šv. Antano bažr čioje. Kun. J. 
Kluoniaus labc ros ir lietu
viškos veiklos idėjoms įgy
vendinti daug p.. Įėjo Robertas 
S. Boris, kuris ld Šios dienos 
savo labdaros irbais remia 
Lietuvos žmone^ 

Trumpą laiką (1951-1952) 
gyveno ir studij-vo Romoje, o. 
grįžęs į Michi-ino valstiją, 
dirbo šiose parapijose; Ypsi-
lanti, Standi-., Skidvvay 
Lake, Michigan <"ity, iš kurios 
išėjo j pensiją ir iabar gyvena 
Floridoje. 

DRAUGAS, šeštadienis . 1997 m. gegužes men. 24 d. 

SĖKMINGAI, GRAŽIAI EINANT 
PAŠAUKIMO KELIU 

Kun. Jonas Kuzinskas. 

Prieš lygiai keturiasdešimt 
penkerius metus, 1952 m. ge
gužės 1 d.. St, Mary of the 
Lake seminarijoje 50 klierikų 
buvo įšventinti į kunigus. Ši 
klasė buvo antra didžiausia 
naujų kunigų klasė Čikagos 
arkivyskupijoje. Kunigai išėjo 
dirbti Dievo vynuogyne, atlik
dami savo darbą įvairiose pa
rapijose bei institucijose. Dau
gelis tų kunigų lietuviams 
nėra žinomi. Bet vienas iš tos 
didelės klasės tapo mūsų labai 
gerbiamas ir mylimas, tai — 
kun. Jonas Kuzinskas. 

Gimęs ir augęs VVaukegane, 
pamaldžios lietuviškos šeimos 
ratelyje, kun. Jonas atsiliepė į 
savo pašaukimą su tikru pa
siaukojimu Dievui ir savo arti
mui. Jo pirmas paskyrimas 
buvo Šv. Tomo Apaštalo para
pijoje Hyde Park, IL. Po to 13 
metų dirbo Šv. Jurgio parapi
joje Bridgeporte. Per septyne
rius metus darbavosi Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke. 

Su pirmu paskyrimu klebo
nu kun. Jonas sugrįžo dirbti į 
savo gimtinę, Šv. Baltramie
jaus parapiją VVaukegane, kur 
buvo krikštytas, lankęs ir bai
gęs pradžios mokyklą. Vėliau 
buvo paskirtas klebonu Our 
Lady of Victory parapijoje 
Čikagos šiaurėje. Atlikus dar
bą toje parapijoje, jį paskyrė 
klebonu į Nekalto Prasidėjimo 
parapiją Brighton Parke. Ten 
neilgai buvo, nes paskirtas 
klebonu į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapiją, didžiausią lie
tuvių parapiją Amerikoje. Ei
damas tas pareigas ir taip pat 
uoliai dirbdamas lietuviškoje 
veikloje, jis tapo lietuviams 
gerai žinomas ir labai gerbia
mas. Dabar iš klebono pareigų 
pasitraukia, išeina į pensiją. 

Neseniai teko su kun. Jonu 
kalbėtis apie parapiją, jo 
įspūdžius, prisiminimus ir 1.1, 
Jis pasakojo, kad buvo nuste
bintas, kai a.a. kardinolas 
Bernardin jam paskambino 
pasikalbėti ir sake. kad norėtų 
su juo susitikti. Kun Jonas 
išsyk pagalvojo, jog jis gal ką 
blogo yra padaręs, kad kardi
nolas nori su juo pasikalbėti. 
Kardinolas anksčiau buvo 
prašęs jo nuvykti į Nekalto 
Prasidėjimo parapiją kaip kle
bonas. Dabar jam buvo reika
linga, kad jis taptų Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonu. Kun. Jonas rūpinosi, 
kad, išbuvus vos tik dvejus 

Šių metų vasarą kun. Juozas 
Kluonius švęs kunigystes auk
sinį jubiliejų, atnašaudamas 
padėkos Mišias jam prisimin
tinose bažnyčiose. Tarp tų 
brangių ir nepamirštinų baž
nyčių yra Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčia. Detroit, 
Mich.. kurioje jubiliatas aukos 
Mišias š.m. liepos 20 d., sek
madieni. Detroito ir jo apylin
kių lietuviai prašomi iš an
ksto tą garbingą datą atsimin
ti ir dalyvauti iškilmingose 
pamaldose. 

S. S l ižys 

metus Brighton Parko parapi
joje, kaip parapijiečiai rea
guos, kad jis taip greitai iš ten 
išeina. Negalint asmeniškai 
paaiškinti parapijiečiams, 
kardinolas parašė laišką j iems 
išdėstydamas reikalą. 

Sugrįžus į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapiją, dabar kaip 
klebonas, kun. Jonas čia rado 
daug draugų ir pažįstamų, 
nors gan daug pažįs tamų jau 
buvo kitur išsikėlę a rba mirę. 
Visos abejones dėl naujo pa
skyrimo prapuolė, kai j is pri
sistatė ir buvo įvesdintas kle
bonu. 

Pradėjus eiti klebono parei
gas, pagrindiniai rūpesčiai bu
vo susitikti su parapijiečiais, 
sužinoti, kas j iems reikalinga, 
rūpintis jų dvasine gerove ir 
parapijos fiziniu stoviu. 

Kun. Jonas jaučiasi laimin
gas, kad klebonijoje gyveno 
geri kunigai, o mokyklą 
sėkmingai vedė sumani sesele 
vedėja. 

Kadangi parapijai reikėjo 
daug pagerinimų, kun. Jonas 
rūpinosi, iš kur a ts i ras pinigų, 
bet parapijiečiai buvo labai 
dosnūs ir aukojo įvairiems 
projektams — kurių suma yra 
450.000 dol. Taip pat yra 
padėta pinigu kurijoje para
pijos išlaikymui. 

Gerinimo projektų buvo dau
gybė per tuos devynerius me
tus — įdėti nauji žaibolaidžiai 
ant bažnyčios, įsigyti nauji 
vargonai, nauja garsiakalbio 
sistema, a tnauj inta bažnyčia 
iš vidaus kar tu su suolais. 
Parapija taip pat atnaujino 
šventovę pagal l i turginius 
reikalavimus, atnaujino baž
nyčios bokštus ir uždėjo nau
jus stogus ant vienuolyno bei 
senosios bažnyčios (.kuri dabar 
yra sporto salė). Mokykla 
buvo išdažyta iš vidaus, o 
šildymo sistema reikalavo 
brangių pataisymų du kar tus . 
Kitas pagerinimas buvo as
falto išliejimas automobilių 
aikštėje ir įvažiavimuose. 

Tie, daugiau kaip devyneri 
metai, einant klebono parei
gas, atneša daugybę prisimi
nimų kun. Jonui , jų tarpe, 
daug malonių įvykių: Šiluvos 
atlaidai, procesijos, pirmos šv. 
Komunijos priėmimo iškilmes. 
Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės. Kiti prisiminimai yra 
net istoriniai įvykiai — iš
kilmės, ryšium su Kovo 11 d., 
prezidento Vytauto Landsber
gio apsi lankymas parapijoje. 
O kiek šie įvykiai atvedė spau
dos atstovų prie bažnyčios 
durų ir tuo pačiu visuomenės 
dėmesio! Parapija ir klebo
nas buvo plaJiai minimi spau
doje. 

Atnaujinus bažnyčią, para
pija susi laukė daug svečių-
lankytojų, kar ta is ir pilnais 
autobusais, norinčių pamatyti 
ir pasigrožėti tokia puikia 
šventove. Negalėdavo atsis
tebėti vitražų spalvingumu, 
unikalia archi tektūra . Lanky
tojus ypatingai žavėjo vitra
žai, kurie apsupa altorių, pui

kiai pavaizduodami įvairias 
šventoves Lietuvoje. 

Kiti prisiminimai yra apie 
parapijos darbuotojus ir sa
vanorius. J is taip pat prisimi-
na, kiek daug jaunų porų ap
sivedė parapijoje, o jų tėvus jis 
buvo sutuokęs Šv. Jurgio 
bažnyčioje arba šioje baž
nyčioje. 

Būnant parapijoje tuo laiku, 
jam teko pakeliauti. Jis buvo 
nuvykęs į Romą liudyti del 
Motinos Marijos Kaupaitės 
pakėlimo į palaimintąsias ir 
turėjo dvi audencijas su po
piežiumi. J i s tns kartus 
lankėsi Lietuvoje. Antros ke
lionės metu j is buvo kartu su 
kardinolu Joseph Bernardin. 
Grįžtant iš kelionių ir 
lėktuvui besileidžiant netoii 
Midvvay aerodromo, jam vis 
jauku ir malonu matyti para
piją, savo namus iš aukš
tumos. 

Užklausus, ką reiškia būti 
didžiausios lietuvių parapijos 
Amerikoje klebonu, jis pa
aiškino, kad pareikalavimai ir 
draugiškumas yra tie patys 
kaip kitose parapijose. Jis čia 
turėjo daug savanorių, tai tas 
palengvino darbą. 

Marąuette Parke gyv^nfs ir 
dirbęs ilgą laiką, jis iabai 
įvertina tas organizacijas, ku
rios stengiasi palaikyti rajoną. 
J is taip pat tiki, kad tas, kas 
yra čia atl ikta kartu su para
pijiečiais, yra del parapijos ge
rovės ir toliau bus taip pat 
svarbu kunigams, seselėms ir 
parapijiečiams. 

Gegužės 1 d. šis energingas, 
sumanus administratorius iš
ėjo į pensiją ir apsigyveno ka
peliono patalpose Šv. Šeimos 
viloje. Kaip ir kiti darbštūs 
žmonės, jis dirbs ir toliau, 
nors ir būdamas pensijoje. 
Kun. Jonas rūpinsis Vilos gy
ventojų dvasiniais reikalais ir 
taip pat dirbs su į p*ensiją 
išėjusiais kunigais. 

Šis asmuo, kuris yra turėjęs 
reikalų su aukštais parei
gūnais (jis yra sutuokęs prezi
dento Lyndon Johnson dukrą; 
ir yra laimėjęs įvairių pa
žymėjimų (jų tarpe, „Man of 
the Year" pažymėjimą), liko 
visiems malonus ir neišdidus. 

Kun. Jonas sugrįš į Mar
ąuette Parką reikalui esant, 
toliau aptarnaujant tą para
piją, kurios parapijiečiai jį pa
milo ir labai gerbia. Tad. jis ir 
jų neapleis. 

Sėkmingai ir gražiai atlikus 
pastoracinį ir administracinį 
darbą ir pasitraukus į pensiją, 
linkime jam daugelį metų to
liau darbuotis Dievo vynuo
gyne. 

MPV 

• I lg iaus ia i Lietuvos tele
vizi jos l a ido je dirbęs žur
nalistas — Vidas Mačiulis. Jis 
Nepriklausomos Lietuvos tele
vizijos Kauno redakcijos tie
sioginę laidą ..Sekmadienio 
rytą" vedė 10 vai. 15 min. Tai 
įvyko 1991 m. sausio 13 d . su
sidarius kritinei situacijai, kai 
SSRS ginkluotosios pajėgos 
užeme televizijos pastatus Vil
niuje. 

-Jaunieji laukia 
Kušel iauskaiU' 

vasa ros Iš kairos R I . intakai te . (i Kusolinuskas. R 
Nuot i A. l . i n t aku-nes 
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Vytis Travel 
40-24 2 3 5 St. 

Douglaston. NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS 
Internet ht tp: / /www.travelf l le .com/get /vtour8.html 

7997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL 
ld g e g u ž e s 31 d. 

iš New York (JFK) $631 

Iš Detroit $663 

tš Chicago $663 

Iš Los Angeles $813 
ir San Francisco 

biržeiio 1 d. - rugsėjo 30 d. 

$750 

$778 

$778 

$916 

Iš Tampa, Oriando $740 $800 * 

•$3C0 birželio 10-23 d.; S360 birželio 24-rugp. 31 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

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

A U K A -Ssr" 
P A R A M A 1 

Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 
ir daugiavaikėms šeimoms: 

1. atsiunčiant auką. 
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

S2C.00 per menesr, 
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

sudarant savo siuntini. 
Labai ačiū, „Saulutė", 419 VVoidner Rd; Buffalo Grove, IL 60089 

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

Mes abu- nepakartojami draugai... 

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

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

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

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

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

dokumentus. 
12301 Nes Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemom, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 

Nemokamai: 800-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PITTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663, L1THUANIA 370-2-736336 

ir 

pindulio 
t a u t i n i ų š o k i ų g r u p ė s 

KONCERTAS 

SM? 

LIISIŲ ŠVENTĖ 
1997 m. gegužės mėn. 31d./6:30v.v. 

Slovenian Cultural Center 
14255 Main Str., 
Lemont, IL 

i>ifĉ S> 

TRANSPAK 
Knygos s i u n č i a m o s Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
e.59 sv.. minimumas $25.00. 

Siuntiniai j Lietuvą L A I V U arba ORU. 
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas. 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

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

UNITED INSURANCE BROKE R S INC. 
5 6 8 0 N . M I L V V A U K E E A V E C H I C A G O IL 6 0 6 4 6 

7 7 3 - 7 7 5 0 3 0 3 

Pigi apdrauda per žymias draudimo bendroves 
' AUTO * SVEIKATOS • INVALIDUMO 
* NAMU * GYVYBĖS * VERSLO 

M E S S IŪLOME "^vesta jas *!rdrvxJualias pensijos sąskaitas 'PA, 
ATVYKITE IR SUSIPAŽINKITE S U M Ū S Ų PASIŪLYMAIS I 

Mes apeiraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo. 
M e s k a b a m e ir lenkiškai 

POLICIJOS AKADEMIJA 
MOKYS VALSTYBĖS 

VALDYMO 

Policijos akademija pirmoji 
iš Lietuvos aukštųjų mokyklų 
pradės rengti valstybes valdy
mo ir teisės specialistus. Vy
riausybes nutarimu nuo šių 
metų rugsėjo 1 d. čia mokysis 
dvi naujos akademinės grupės 
po 50 studentų. Studijoms fi
nansuoti iš Vyriausybes rezer
vo fondo numatyta papildomai 
skirti 705.000 litų. 

Šiuo metu akademijoje mo
kosi 1.200 dieninio skyriaus 
studentų, tačiau yra visos ga
limybes studentų skaičių padi
dinti visu tūkstančiu. Tam pa
kanka ir aukštos kvalifikaci
jos pedagogų: čia dirba ge
riausi baudžiamosios teises ir 
baudžiamojo proceso žinovai. 
Prorektoriaus mokymo reika
lams Justino Pečkaičio many
mu, valstybės valdymo ir tei
ses specialistų rengimui ypa
tingų naujovių nereikės, teks 
tik sustiprinti vadybos dės
tymą. 'Eltai 

AMTA 

AMERICAJV Tt^^ V N B R O A D » INC. 

5 0 5 8 S. A r c h e r , C h i c a g o , I L 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8 

POTAND ^S* j r - r i j r£ 1 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

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

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

B e l m o n t / C e n t r a l 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N . M i l v v a u k e e 

Tel . 312-489-4999 

Far N o r t h 
4801 W. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

P A V A S A R I O 
K A I N O S 

T e n I r a t g a l 

V i l n i u s $715 
Riga $780 
Tal l inn $755 
M i n s k $715 

| v i e n ą p u s e 

V i l n i us $490 
Riga $500 
Ta l l i nn $500 
M i n s k $490 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

9ž& a ^ 
REALMARTI I , I n e 
6 6 0 2 S. Pulaski Rd. 
Chkago. IL 6 0 6 2 9 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu«. 773-585-6100 D- -_ . TrL.-**jnm 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 

R E A L T O R S 
(773) 5 8 6 - 5 9 5 9 

( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plyteles; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

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

J K S CONSTRUCTION 
,,Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medž io , 
aluminiaus ir kt. T u n u darbo 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630-969-2658 

9 * 1 

Accent Homef inders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, lllinoi* 60453 

A S T A T. M I KUNAS 
REALTOR* 

Bus. (708) 423-9111 
V o k * Mail (708) 233-3374 

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

F ter OtlKa s InOupTdendty Ovnėa v\0 Oparattd 

KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
436S S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
773-284-1900 

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

e-

E L E K T R O S 
[VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

IEŠKO DARBO 

MISCELLANEOUS 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. • „security". 
Tel. 773-778-1451. 

Išnuomojamas 5 kamb. 
2 mieg. butas 

Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis tel. 773-376-5698 

DĖMESIO NORINTIEMS PIRKTI NAMĄ 
AR „CONDO" ST. PETERSBURG, R. 

AR GRETIMOSE VIETOVĖSE! 
Visais neMnojamo turto rakatas įums patarnaus 

MEČYS ŠILKAITIS, 
M A R I E P O W E L L & A S S O C . I N C . , 

B E T T E R H O M E S & O A R D Ė N S . 
6505 Gutf Btvd.. St Pete Beach. R. 33706 

Tel. 813-39&0265 (namų) 813-360-3626 fax 

Lietuvė moteris norėtų 
įsidarbinto' JAV lietuvių 
šeimoje (1-2 metams). 

Atliks visus namų ruošos 
darbus. Smulkesnė infor
macija tel. 757-595-6956 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 V2 We»t 95tti Street 

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

Tvarkinga ieima, be žalingų 
įpročių norėtų prižiūrėti 
vienišą senelį, ir gyventi 

kartu. Gali dirbti ir kt. darbus. 
KREIPTIS: 773-622-2719 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 I 

F O R S A L E 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Parduodu "Grand Prix" 
Pontiac 1980 m. — $1500. 

Skambinkite Renatai, 
tel. 773-582-7790 

Nanny, housekeeper l ive-in. 

Best job and salary is yours if you 
love children, clean well and speak 

English. References needed. 
Call my office, te l . 6 3 0 4 6 6 - 7 8 2 8 

BALDŲ KRAUTUVĖ 
Ieško darbininko baldų apda i los 
bei kt. įvairiems baldų k rautuvės 
darbams. Reikia šiek t iek mokėt i 
angliškai ir turėti darbo leidimą. 
Darbas 4 0 + vai . į sav. Kreiptis: 

Anelė 7 0 8 - 5 9 9 - 1 5 1 5 

r M E M 0 R I A L DAY G R E E T I N G S 
TO ALL 0UR CUSTOMERS FROM 

CRAWF0RD SAUSAGE C 0 . , INC . 
2310 S. Pulsaki. Chicago. IL 60623 

773-277-3095 
-EVERYTHING FRESH AS A DAISV 

Parduodu 
Ford Tauru8'89m. 

60,000 mylių. Gerame stovyje. 
Tel. 706-42S4761 

Lietuvoje, Kaune parduo
damas naujai pastatytas 
namas, yra du garažai. 

Skambinti: 630-462-4692 

FORSALE 
Mlchlana Shorea: Comfortable 3 
bedroom ranch with 2 baths on 
wooded lot with creek. Relaxing 
atmosphere. Call: Lynn Shermer, 

Century21/ MidrJeton 
219-879-4383 

Parduodamas bt. Floridoje, 
Baltic Apts., St. Pete Beach. 

2 mieg. kamb. su baldais. 
$55,000 Teirautis: 
813-367-7633 arba 

905-227-4493 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail . seserų padėjėjoms kom-

panijonems ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
Employment Agency 

T e l . 312-736-7900 

L 

M E M 0 R I A L DAY G R E E T I N G S 
TO ALL FROM 

LAWN LANES 
7650 S. Pulsaki. Chicago, IL 

773-582-2525 

M E M 0 R I A L D A Y G R E E T I N G S 

TO ALL OUR CUSTOMERS 
FROM 

MT. GREENW00D HARDWARE/SUPPLY 
3124 W. 111th St.. Chicago. IL 60655 
773481-9770 or 773-779-0635 

L E M O N T , I L NEVV C O N D O S 
F O R S A L E F R O M $ 1 2 2 , 9 0 0 . 0 0 . 
VVALKING D ISTANCE TO LIThU-
ANIAN CENTER, WALGREENS. 

JEVVEL. LOCATED ON 127th 
STREET. 1 BLOCK EAST O F 

STATE S T R E E T . O P E N HOUSE 
S U N D A Y S 12-4 O R BY APPT. 

TEL. 630-257-3306 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 
Tel. (773)5814111 

iB&Di 
Statome namus, atitekame įvai
rius remontus, įrengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus, 
patio. garažus, tvoras. Taisome 

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
M. 708463-1250 

HOUSE FOR SALE 
By owner. Homer Twp. near 

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

game rm., hardvvood f I. $234,900 
Tel. 708-301-3259 

MEM0RIAL OAY GREETINGS 
FROM 

ST. GEORGĖS CHURCH 
9646 S. Emhng. Chicago 

773-734-0554 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas m a i s t a s — " c a t e r e d " 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEPOR 
rar 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

( i • 

http://www.travelflle.com/get/vtour8.html
http://Chkago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Raikaių Taryba 

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

AMERIKOS VALDŽIA RŪPINASI 
VYRESNIŲJŲ SAUGUMU 

Šiais laikais nusikaltimai 
Amerikoje vyksta įvairiomis 
formomis ir paliečia įvairias 
gyventojų grupes. Daugelis vy
resniųjų rūpinasi saugumu 
namuose ir savo apylinkėje. 
Yra būdų, kurie užtikrina sau
gumą namuose, kad netap
tumėte įvairių nusikaltimų 
aukomis. Štai jie: 

1. Nesiduokite apgaunami. 
Jus prašo, kad padėtumėte 

badu mirštantiems vaikams 
Bolivijoje, praneša, kad lai
mėjote keliolika milijonų dole
rių, kad tik jūs galite įsigyti 
brangakmenių nebrangia kai
na. Tai tik keletas telefoninių 
apgavysčių pavyzdžių, ku
riuos šiomis dienomis naudoja 

Security" įstaiga prašo visų 
„Sočiai Security" pensijos gau
nančiųjų, kad galėtų jų čekius 
persiųsti tiesiog į banką. Į 
banką — „Direct deposit" bus 
siunčiama visiems gavėjams 
1999 metais. Jei norėtumėte, 
kad jūsų „Sočiai Security" 
čekiai tiesiog būtų siunčiami į 
banką, praneškite „Sočiai Se
curity" įstaigai arba skam
binkite „hot line" 800-772-
1213. 

4. Pamirškite ilgas eiles 
pašte. 

Visi, ypač negalintys iš na
mų išeiti vyresnieji, gali už
sisakyti pašto ženkliukus paš
tu. Ir ne tik ženkliukus, bet ir 
kitus pašto reikmenis. Jie 

Su liūdesiu pranešam draugams ir pažįstamiems, kad 
gegužes 5 d., sulaukęs 91 m. amžiaus Racine, Wisconsin, mirė 

A.fA. 
Dr. OTONAS E. STANAITIS 

Gimė Lietuvoje, 1925 m. baigė Rygiškių Jono gimnaziją 
Marijampolėj. 1930 m. baigė matematikos fakultetą Kauno 
universitete. 1931 m. įsigijo Matematikos daktaro laipsnį 
Wuerzburgo universitete Vokietijoj. Deste matematiką Kau
no ir Vilniaus universitetuose; 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
kur dėstė matematiką lietuvių mokykloje Hanau stovykloje; 
1949 m. išemigravo į JAV ir čia sėkmingai dėstė matematiką 
iki 1972 m. St. Olaf College, Northfieid-Minnesota, 1990 m. 
persikėle į Racine Wisconsin, kur ir palaidotas. 

Giliam liūdesy paliko žmoną Oną ir seserį Martą, Racine, 
Wis.; du sūnus: Paul, gyv. Illinois ir Alfredą, gyv. Floridoje su 
žmonomis; penkis anūkus, septynis proanūkus, seserį Olgą 
Lietuvoje, seserį Emą Australijoje ir kitus gimines (vairiose 
pasaulio dalyse. 

Šeima 

sakčiai. Įrodymas, kad jūs kai- j u m s bus atnešti į namus. Pa-
bate su nesąžiningais žmonė- prašykite užsakymų formų iš 
mis, yra tokie jų išsireiš
kimai: „Jūs turi te veikti da
bar, nes vėliau pasiūlymas ne-
begalios", arba, „Jūs negalite 
sau leisti atsižadėti tokio di
delio pelno ir jokios rizikos 
neturinčio pasiūlymo". Jei iš
girsite tokius ar panašius po
sakius, pakabinkite telefono 
ragelį. Tai nereiškia, kad jūs 
esate nemandagus, tai reiškia, 
kad jūs esate gudrus! The 
Federal Trade Commission 
apsaugo vartotojus nuo netei
singos ir apgaulingos verslo 
praktikos. Kai kurie jų leidi
niai yra apie telefonines ir te
lekomunikacinių priemonių 
apgavystes, bei pasiūlas dirbti 
savo namuose ir t.t. Jei norite 
įsigyti šios rūšies informacinių 
leidinių, ar gauti nemokamai 
siunčiamus spausdinius, ra
šykite: The Federal Trade 
Commission, Public Reference 
Room 130, Washington, D.C. 
20580. Telefonas.: 202-326-
2222. 

2. Jūsų čekis siunčiamas 
paštu. 

Daugeliui vyresniųjų žmo
nių, kurie gyvena vieni ir turi 
ribotas pajamas, pirkti paštu, 
naudojant katalogus yra pato
gu. Bet vyresnieji dažnai tam
pa užsakymų paštu apgavikų 
aukomis. Kitas su paštu 
surištas nusikaltimas yra pen
sijos čekių pavogimas. Vyres
nieji, kurie yra tapę įvairių 
formų paštu apgavimo auko
mis, ar kurių čekiai yra pavo-
giami, turi tai pranešti pašto 
viršininkui ar pašto inspekto
riui, kad nusikaltimą būtų 
galima ištirti. 

Atminkite, kad daugelis 
pašto įstaigų siūlo „Carrier 
Alert Program", kur laiškane
šiai stebi, ar pašto dėžutėse 
neprisirinko per daug neišim
to pašto, kad gali parodyti, 
kad dėžutės savininkui gal 
kad bloga atsitiko, kad jam 
reikia pagalbos. The U.S. 
Postai Service turi leidinėlį „A 
Consumer's Guide to Postai 
Crime Prevention", kuriame 
siūlomi patarimai, kaip iš
vengti pašto vagysčių ir apga
vikų. Susisiekite su vietine 
pašto įstaiga, kad gautumėte 
daugiau informacijos arba ra
šykite ar skambinkite: Con-
gressional and Public Affairs 
Branch. U.S. Postai Service, 
475 L'Enfant Plaza. SVV, 
Room 2140, VVashington. D.C. 
20260-2175: Telef. 202-268-
5400. 

3. Užuot kiekvieną mėnesį 
rūpintumėtės, ar jūsų pensijos 
čekis ateis laiku, ar jis nebus 
pavogtas, paprašykite čekius 
siunčiančių įstaigų, kad jos 
čekius siųstų tiesiog jūsų ban
ko sąskaiton. Tai įgalints jus 
panaudoti pinigus tą pačią 
dieną kiekviena mėnesį be 
baimes, kad čekis gali būti pa-
voįftas ar kur dingęs ..Sočiai 

laiškanešio ar vietinės pašto 
įstaigos. Jūsų užsakymas bus 
išpildytas per 3-5 darbo die
nas ir nereikės nieko primo
kėti. Užsakymus galite pada
ryti ir paštu arba skambinti 
Postai Service 24 vai. vei
kiančių nemokamu telefonu: 
800-STAMP-24. 

Jei užsisakote telefonu, rei
kia naudoti kredito kortelę: 
Visa, Master Card, American 
Express ar Discover Card ir 
reikia tada primokėti $3.20 už 
patarnavimą. Užsakymą gau
site per 3-5 darbo dienas. 

5.Saugumas namuose. 
Svarbiausia visų nelaimingų 

atsitikimų pražastis namuose 
žmonėms, sulaukusiems 65 
metų ar vyresniems, yra vo
nios, kilimai, kopėčios ir kiti 
namų baldai bei įrengimai. 
The Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) turi lei
dinėlį „Safety for Older Consu-
mers: Home Safety Check 
list". Ten rasite patarimų, 
kaip padaryti jūsų namus sau
gesnius. OPSC taip pat atsako 
į klausimus bei priima nusis
kundimus dėl netinkamų pre
kių ir gali informuoti apie 
įvairių netinkamų prekių at
šaukimo datas. Nemokama 
kopija gaunama, rašant Con
sumer Product Safety Commi-
sion, Washington, D.C. 20207, 
arba skambinant 800-638-
2772. 

6. Nemokami teisiniai pa
tarimai. 

Jei jums reikia teisinio pata
rimo „Dėdė Šamas" yra visoje 
valstybėje įsteigęs teisines 
įstaigas tiems, kurie neišgali 
užsimokėti advokatams. 

Legal Services Corporation 
paskirtis yra teikti teisinę pa
galbą mažas pajamas turin
tiems žmonėms civilinėse by
lose. Jie turi daugiau negu 
6,400 advokatų bei „para-
legals" ir yra išsprendę 1.5 
milijonų bylų. Kiekvienai pro
gramai yra nustatyta, kuriuos 
atvejus priima ir kokią finan
sinę atsakomybę būsimi klien
tai turi prisiimti. Je i norite 
sužinoti daugiau apie šią pro
gramą, pažiūrite telefono kny
goje mėlynuose puslapiuose, 
arba susisiekite su Legal Ser
vices Corp., 750 First St., 
N.E., l l t h floor, Washington, 
D.C. 20002; telef; 202-336-
8800. 

7. Taip, tai yra nusikalti
mas. 

Žmonėms, kurie yra 40 
metų ar vyresni, yra apsaugoti 
Age Discrimination in Em-
ployment Act of 1967, kuris 
draudžia amžiaus diskrimina
ciją, samdant, atleidžiant, 
mokant algos pakėlimus ir ki
tais atvejais, susietais su dar
bu. Atkeršijimas žmogui, ku
ris pasiskundžia del amžiaus 
diskriminacijos ir dalyvauja 

KAIP NUSIPIRKTI GERĄ NAUDOTĄ 
AUTOMOBILĮ 

Šiais laikais nauji automo
biliai yra labai brangūs. Tuo 
pačiu yra labai daug parduo
dama naudotų — daug jų 
buvo nuomojami, kiti iškeisti į 
naujus, o da r kiti buvę avari
joje sutaisyti , ar potvynio su
gadinti ir laikinai pataisyti, ir 
pan. Perkant naudotą auto
mobilį, reikia labai saugotis, 
kad nebūtumėte apgauti. 
Perkant naudotą automobi
lį, galite sutaupyt i daug pi
nigų bet, jei pirksite labai 
pagadintą ir t ik iš viršaus pa
taisytą, galite prarast i visus 
investuotus pinigus. Jums 
gali kainuoti 20% mažiau, per
kant 1 metų naudotą Ford 
„Taurus", o jei pirksite 2 metų 
senumo tą patį „Taurus", tai 
jis kainuos 35% mažiau, negu 
naujas. O po trejų metų net 
50% galite sutaupyt i . Toks au
tomobilis gali turėti tam tikrą 
mylių skaičių savo mylių ro-
diklėje, ne t vieną kitą patai
somą įbrėžimą, taip pat gali 
būti apiplyšęs grindų ki
limėlis, kurį galima pakeisti 

nauju, sėdynių apdengimas šinos, kurios nuosavybės do-
gali būti apnešiotas, bet jūs kumentai(title) yra iš valstijos, 
pirksite automobilį, kuris kai- turėjusios potvynių per pasku-

pardavimui — kada išeina 
nauji modeliai, yra geriausias 
laikas pirkti naudotus auto
mobilius. Pasitikrinkite pas 
pardavėjus, kurie nuomoja 
mašinas, kada jie keis ir 
pradės jas pardavinėti. 

Sakoma, kad automobilį 
pirkti geriausias laikas yra 
pavasarį ir vasarą, o parduoti 
— rudenį ir žiemą. Jei norite 
pirkti atidarą — „convertible" 
mašiną, ta i jos pavasarį ir va
sarą yra brangesnės, o rudenį 
ir žiemą pigesnės. Pavasarį 
yra didelis pareikalavimas 
„mini-vans" atostogų ke
lionėms. Todėl jų gali būti 
mažesnis pasirinkimas ir 
aukštesnės kainos. 

3. Ko nepirkti0 

Venkite: a. atimtų mašinų. 
Kai savininkas neužmoka už 
mašiną, aišku, kad jis ne
sirūpina ir jos priežiūra; b. 
nuomotų mašinų — kur 
mašinai gali būti padaryta 
visų metų žala per vieną 
mėnesį, kai ją nuomavo 20 
vairuotojų; c. nepirkite ma

nuos nuo 20% iki 50% mažiau, 
negu visiškai naujas. Jei nu
tarėte pirkti naudotą auto
mobilį, čia keletas patarimų, 
kaip išvengti apgavysčių. 

1. Kur pirkti? 
Perkant iš draugų, kai

mynų, giminių, kurie, jūsų 
žiniomis, gerai užlaikė ma
šiną, gali pasitaikyti , kad po 
mėnesio tokia mašina su
griūva ir t ada tai gali paken
kti jūsų geriems santykiams 
su pardavėjais. Pirkti galima 
iš naujų mašinų pardavėjų 
(dealers), kurie pasilieka ge
riausius iškeistus ir nuomotus 
automobilius pardavimui, bet 
likusius ne taip gerus, per
leidžia naudotų automobilių 
pardavėjams, kurie juos par
davinėja savo aikštėse, net 
restoranų kiemuose arba pa
kabina net reklamas ant tele
fono stulpų, kad atkreiptų 
neįtariančių pirkėjų dėmesį. 
Tokių pirkinių pasisaugokite. 

2. Kada pirkti? 
Didžiausi pasirinkimai būna 

rudenį, kai žmonės iškeičia 
naudotus automobilius, kad 
nusipirktų naujus modelius. 
Kadangi šiais laikais daug 
žmonių, užuot pirktų automo
bilius, juos nuomoja, todėl, kai 
tie automobiliai paleidžiami 

apklausimuose ar yra priešin
gas neteisėtiems veiksmams, 
nukreiptiems prieš jį, taip pat 
yra nelegalus. 

Jei norite daugiau informa
cijos, ar sužinoti, kaip pa
siskųsti, susiriškite su Equal 
Employment Opportunity Com
mission, 1801 L St., N.W., 
VVashington. D.C. 20507; telef; 
800-669-4000. 

Yra daug būtų apsisaugoti, 
kad nenukentėtu mėtė, bet 
reikia žinoti, kur kreiptis. 

Naudotasi medžiaga „Chi
cago Tribūne", 1997--5-5. 

t inęs 60 dienų. Būkite at
sargūs su mažos apyvartos 
pardavėjais, kurie parduoda 
labai senų modelių, nors ir 
gerus automobilius. Bus sun
ku vėliau gauti dalių tokiems 
modeliams pataisyti, nes jų 
jau nebegaminama ir nėra jo
kio nuostato, kur būtų sako
ma, jog automobilių gaminto
jai turi laikyti dalis 10 metų. 
Jei mašinos padangos nu
sidėvėjusios, tokį automobilį 
reikia laikyti garaže kai lyja 
ar sninga, jei automobilio 
užpakalyje yra „tow-bar", grei
čiausia tran.-misija yra bloga, 
jei langai aplipdyti atostogi
niais lipinuKais, tai jau ir 
pačiam automobiliui reikia 
atostogų; jei asmuo, par-
duodąs privačiai, turi pilną 
garažą lenktynių trofėjų, ge
riau ieškokite kitos mašinos. 

4. Kas gai: jums padėti per
kant naudota automobilį? 

Geriausia — patyręs mecha
nikas. Tačiau jūsų giminaitis, 
kuris pats pakeitė savo auto
mobilio lempą, dar nėra kva
lifikuotas mechanikas! 

Jei visiškai nieko nenusi
manote aut< :3obilio mechani
kos dalykuose, jūs bent galite 
pastebėti, ar automobilis yra 
vienos spalvos* ar tos pačios 
rūšies ir dydžio yra padangos, 
ar iš variklif varva tepalas — 
juodos spah s dėmes, ar var
va iš transnrsijos rausvos 
dėmės, ar vėsinimo sis
tema nesandari ir „coolant" 
bėga — Salio* dėmės — tai 
matysite art cemento po 
mašina. Jei automobilis yra 
pastatytas ant žolės, ar smė
lio, pas ta tyk 'e jį ant cemento, 
kad patikrintumėte, ar po 
kiek laiko ne'a dėmių. 

Kai užveda'e mašiną, melsvi 
dūmai, išeir.intys pro dujų 
išmetamą vamzdį, rodo. kad 
automobilis degina tepalą ir 

j am reikia pagrindinio taisy
mo. Juodi dūmai rodo, kad yra 
daug anglies '.carbon) prisirin
kę ir reikia nebrangaus „tune 
up". 

Atsineškite magneto ga
balėlį — jis neprilips prie au
tomobilio išorės, kuri buvo 
plastikos pripilta, taisant po 
automobilio nelaimes. 

Pagaliau kai jau išsirinkote 
patinkančią mašiną, atsive

skite mechaniką, kuris kaip dak 
taras-chirurgas, per kelias se
kundes gali pastebėti, ar au
tomobiliui reikės didelių ar tik 
mažai kainuojančių patai
symų. Jei jūsų pasirinktam 
automobiliui reikia daug kai
nuojančių pataisymų, nepir
kite tos mašinos. O jei reikia 
tik mažai kainuojančių patai
symų, derėkitės, kad gau
tumėte žemesnę kainą už tą 
automobilį. 

5. Kokių pardavėjų reikia 
pasisaugoti. 

Jei automobilis neturi nuo
savybės dokumento, „title", 
nepirkite. Jei pardavėjas turi 
„title", kuriame įrašytos dvi 
pavardės, abu savininkai turi, 
jums matant, pasirašyti. Pasi
taiko, kad besiskiriančiose po
rose, vienas nori parduoti au
tomobilį, kitai pusei apie tai 
nežinant. Jei turite abejonių 
dėl išvažinėtų mylių skaičiaus 
a r buvusių savininkų, pas
kambinkite CARFAK. Tai pa
tarnavimus teikianti įstaiga, 
kuri duos jums buvusio auto
mobilio savininkų istoriją ir 
išvažinėtas mylias, matomas 
odometre, kiekvieno to auto
mobilio pardavimo metu. Už 
tą patarnavimą reikia šiek 
tiek užmokėti, bet tai gali la
bai apsimokėti. Pvz., jūsų per
kamo automobilio odometras 
rodo 40,000 mylių, o jums 
praneša, kad perkamas auto
mobilis turėjo 45,000 mylių, jį 
parduodant pirkėjui prieš jus. 
CARFAX telef. 800-274-2277. 
Taip pat paskambinkite ir te
lefonu 800-424-9393, tai val
džios „hot line", kuri registruo
ja visų automobilių fabrikų 
atšauktus automobilius, tuo 
būdu sužinosite ar jūsų auto
mobilis buvo kada nors at
šauktas dėl kokios nors nege
ros dalies. 

Jei perkate automobilį iš 
pardavėjo (dealer), jis turi pa
sirūpinti ir sužinoti, ar tas au
tomobilis kada nors buvo at
šauktas — recalled. Jei per
kate privačiai, savininkas turi 
būti viską sutvarkęs prieš 
jums automobilį parduodant. 
Jei automobilis buvo „recal
led" ir savininkas nesirūpino, 
kad pataisymai būtų buvę at
likti nemokamai, pagalvokite, 
ar jis rūpinosi tinkamu maši
nos užlaikymu, kad mašina 
gerai ir saugiai važinėtų? 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. gegužes men. 24 d. 

Paprašykite „Monroney la-
bel" (tai naujoje mašinoje lan
ge esąs inventoriaus sąrašas, 
nors netikėtina, kad antras ar 
trečias savininkas jį turėtų). 

Ten yra išvardinti visi auto
mobilio normalūs ir patobulin
ti įrengimai. Jei pardavėjas 

sako, kad automobilis turi „4-
liter V-6" ir „four-wheel disc 
brakes", tai tas sąrašas patvir
tins ar paneigs. Taip pat ten 
bus parašyta ar automobilis 
turėjo oro maišus, ir anti-lock 
stabdžius. Kad būtumėte tikri 
dėl oro maišų, suraskite žod
žius „air bag" arba „SRS". ku
rie tun būti ant vairo ašies, ir/ 
arba ant ..dash" ir ar yra 
„dash" oro maišo lempute, 
kuri užsidega, kai pasukate 
raktą. Jūsų mechanikas pa
sakys jums, ar oro maišas/ 
maišai nebuvo išimti Kai ku
rie automobiliai turi ._\BS" 
užrašyta, bet visi. kurie turi 
tą sistema turės lemputę, kai 
pasuksite raktą užsidegant 
„ABS" 

Jei turite kompiuteri galite 

A.tA. 
MARIA ŠVARKŠLIENĖ 

Gyveno Schaumburg. IL 
Mirė 1997 m. gegužes 22 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 94 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Bildenuose. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko dukterys: Marta Heyka, Helene Grewe, žen

tas Helmut, Selma GofT, žentas Rodlin, sūnus Willi Švarkš-
lys. marti Bente; aštuoni anūkai, penki proanūkai; sesuo 
Marta Genutis. 

Priklausė Lietuvių Evangelikų liuteronų Tėviškes para
pijai. 

Velione pašarvota pirmadienį, gegužes 26 d. nuo 2 iki 9 
v.v Lack & Sons-Becvar laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie 
Ave. Budetuves antradienį, gegužes 27 d. 7 vai. vakaro Liet. 
Evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje. 6641 S. Troy Ave. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, gegužės 28 d. Po religinių 
apeigų Tėviškes bažnyčioje 10 vai. ryto, velione bus palaidota 
Bethania kapinėse, Justice. IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack ir Sūnūs. Te!. 708-430-5700. 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDINC BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

4330 So. California 4605 So. H e r m i t a g e 

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 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE f& DERBY RD.) 

EVERGREE\: PARK 2929 W. 87 ST 
TIN'LEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
C H I C A G O 1-773-476-2345 

NATIONVV1DE TOLI, FRFE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

David Gaidas. Jr 
& family 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

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

daug gerų paturimų surasti cago Tribune". 1997-4-10 
Online: ht)tpJhrww < Imago. Aldona Šmulkš t i enė 
Tribūne. conVauto/ įr 

Naudotasi medžiaga iš ..<"hi- B i r u t ė J a s a i t i e n ė 



DRAUGAS, šešta 

CPIg 

A. a. Malv ina Joni 
nė mirė penktadienį, gegi 
23 d., paskutiniu metu gy-\ 
Pasaulio lietuvių centre, i 
laidotuves bus pranešta 
„Margutį" ir kitas lietuve 
radijo laidas. 

Vyresniųjų l ietuvių i 
tre, „Seklyčioje", gegužė 
d., trečiadienį. 2 vai. p.p. 
dainų popietė su muz. Fa 
Strolia. Turėsite progos p; 
lausyti viešnios iš Lieti 
Onos Kuprienes. kuri yra 
tuvos Respublikos Seimo 
rio Aloyzo Sakalo padt 
Vilniaus miesto savivald 
tarnybos ir socialinių rei 
komiteto narė. labdaros f'c 
kuris rūpinasi vaikų bei i 
lių buitimi, direktorė. Kai 
sada, bus galima bendra 
valgyti pietus, išmėginti 
laimę „laimės šu! 
gelmėse. Visi kviečiami ii 
kiami. Atvykite! 

Marijos Nekalto Pr 
dėj imo parapijos l ietu 
rengia pietus parapijos i 
doms sumažinti. Praej 
žiemą ypač pabrango a 
dymas. todėl susidarė n< 
žos sąskaitos ir parapiji 
ruošia skanius pietus 
sekmadienį, gegužės 25 
tarp 9 vai. r. ir 1 vai. p.p. 
rapijos salėje, 44 ir S. Ca 
nia Ave kampas;. Tuo p 
laiku salėje vyks ir bal 
mas už JAV LB XV tai 
kandidatus. Visi lietuviai 
narni šiuose rinkimuose 
vauti. 

Linda Veleckytė, prof 
nah smuikininkė, atliks 
programos Baisiojo bir 
įvykių paminėjime biržei 
d.. 3 vai. p.p., Jaunimo cei 
Rengia Lietuvos Parti; 
globos komitetas. 

Proi. Zigmas Zenkevičius. Li« 
Šviet imo ir mokslo minis t ras , 
vaus Krikščioniškosios mint ie 
t inių svars tybų konferencijoje 
š i rmoje J a u n i m o centro Čiui 
galerijoje birželio 7 d , 10:30 
Kar tu da lyvaus ir išeivijos ve 
Tai t ik ra i įdomus renginys 
r i ame visi kviečiami dnlyvaut 

Visuomeniškos m i n 
jų pagerbimo iški lmės 
Steigėju paminklo Šv. 
z imiero l ietuvių kapi 
vyks Memorial dieną -
madienį. gegužės 26 c 
tuoj po Mišių kapinėse, 
mes praveda Bendruon 
pasauliečių komitetas ir 
sklypų savininku dra 
garbes sargyboje dalyva 
šauliams ir ramovėnams 
kapinių steigėjai, šiose 
pinėse palaidotieji ir vis 
sų tautos mirusieji bus 
minti maldomis, pravec 
mis Šv Kazimiero liet. k; 
nių direktoriaus kun. 
Kuzinsko. visuomenes ai 
Algio Regio žodžiu, puo 
vainiko padėjimu ir visų 
vaujančiu bendra giesmt 

Memorial Day — 1 
puoš imo ir mirusiųjų 
s iminimo diena šieme 
pirmadienį, gegužės 26 r 
lonekite i tai atkreipti d< 
nes visos iškilmes Sv. 
miero (ir kitose) kapinės* 
pirmadienį, o ne gegužes 

iienis. 1997 m. gegužės men. 24 d. 
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Sus i t ik imas su t a rp t au 
t i nė s f irmos „ S u n r i d e r " at
s tovais bus šį šeštadieni, 
gegužės 24 d.. 6 vai. vak.. Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
Čikagos lietuvių kultūros klu
bas „Baltija". Kviečiami visi: 
vyresni, jaunesni, ypač šeimos 
su vaikučiais. Bus populiarios 
lietuviškos muzikos, įdomi 
programa, o kavinėje nematy
site nei cigarečių dūmų, nei 
alkoholinių gėrimų. Atsilan-
kvkitel 

pa-
for-
ačiu 
avi-
/bos 
agi-
aly-

sio-
dalj 
elio 
o 8 
tre. 
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Čikagos lit. mokyklos vaikų choras su v 
kraš iū te po . .Saulutes" ruošto koncerto i 

le IŠ AL.T.S-GOS VEIKLOS 

Amerikos Lietuvių tautines 
sąjungos posėdis įvyko gegu
žės 9 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus patalpose. Są
jungos pirmininkui dr. Leonui 
Kriaučeiiūnui negalint daly
vauti, posėdžiui vadovavo są
jungos vicepirmininkas Petras 
Buchas ir pateikė išsamia dar
botvarkę. Posėdyje buvo nus
tatytos pagrindinės veiklos 
gairės šios valdybos kadenci
jai. Tautinės minties savai
traščio ..Dirva" ir žurnalo 
„Naujoji viltis* einamieji rei
kalai buvo valdybos aptarti. 
Šiuo metu. dr. Jonas Jasaitis 
sėkmingai redaguoja „Dirvą" 
ir laikraščio leidimo bei ad
ministracijos darbai vyksta la
bai normaliai. Žurnalo ..Nau
joji viltis" paruošiamieji dar
bai eina gan sklandžiai, jau 
yra sukaupta nemažai įdomių 
straipsnių. Žurnalo darbo ko-
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Ateitininkų namų gegu
žinė rengiama birželio 1 d., 
sekmadienį. Ateitininkų nam
uose. Savo atsilankymu pa-
remsite Ateitininkų namus, 
skaniai papietausite, pasižmo
nėsite ir gal nusišypsos laimė 
ir ištrauksite vertingų laimi
kių. Visi kviečiami, ne vien 
ateitininkai. 

Gegužės 26 d., pirma
dienį, yra Memorial Day, 
JAV valstybinė šventė , dėl 
to ..Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė bus už
daryta, o antradienio dienraš
tis neišeis. „Draugas" bus iš
leidžiamas trečiadieni, gegu
žes 28 d. Linkime visiems sau
gaus ir malonaus ilgojo savait
galio. 

apų 
pri-
vra 
Ma-

nesį. 
Kazi-
w k s 
n d. 

Dainavos j a u n i m o sto
vyklai labai re ika l ingas 
pianinas. Jei kas gali pado
vanoti gerame stovyje pianiną, 
prašomi skambinti — Detroite 
Vytui Petruliui. 313-953-9182. 
0 I.emonte Julijai Gylienei 
630-243-1004. 

ima Lapkauska i tė ir Neringa Nekrašiutė dainuoja 
> vaikų globos būrelio, rengtame koncerte gegužes 

Nu 

adove Dalia Gedviliene, drauge su 
laimimo cer.tr" | egužės 18 d. 

ktyvas tikimi, kad ..Naujosios 
lties" naujas numeris pasiro-
vs numatytu laiku. Posėdyje 
įskutuojant [vairius ateities 
lanus dėl bendradarbiavimo 
j Lietuvių tautininkų sąjun-
)S Lietuvoje neseniai išrink-
i nauja valdyba ir jos pirmi-
inku proi. Vaidota Anta-
aičiu. atrodo, kad kai kurie 
umatyti nauji planai galėtų 
agyvinti ir sustiprinti Lietu-
ių tautininku sąjungos veiklą 
.ietuvoje. Pagal tradiciją, 
kmerikos Lietuvių tautinės 
ąįungos rengiamas Neprik-
ausomybės atstatymo — kovo 
1 d. minėjimas numatomas 
uosti 1998 metais kovo 8 d. 
"asaulio lietuviu centro patal-
>ose, Lemonte. 

Sąjungos valdyba laukia ir 
leda visas viltis, kad darbš-
usis sąjungos pirmininkas dr. 
.eonas KriaučeliCmas netru-
;us sugrįš ir stos prie vairo 
adovauti sąjungai. 

S.B. 

IŠ ARTI IR TOLI 

CLEVELANDO 
LENGVAVTLEČIU 

DĖMESIUI 

LSK ..Žaibo" lengvosios atlo

sima LapfcaMt 
Nuc 

tikos treniruo 
dieniais ir ke 
6:45 vai. va 
School, 2700 
Euclid. Ohio 

nuo 6:30 vai 
Community ' 
Campus, We 
ley Rd. prie ' 
Ohio. 

Papildomos 
būti vykdom 
vaitės dienor 
rimą. 

Kviečiami r 
ji nariai, ypi 
dautina t n 
bent 2 kartui 
galimybė. 

Dėl papiki 
galima krei 
Bielskų 486 
mauskienę 7 
Tamošiūnien 

LSK „Žaib; 
vauti birželic 
įvairiose viei 
kaip Jfunior 
Gamės" ir I 
rugsėjo 6 ir 
vyks metinė 
tiečių ir lietu 
letikos pirme 

ieguZes 10 d Jaun imo centre vykusiame Cikagoe Ii 
našia direktorius, Marquette Parko apylinkės apsa 
r ikto viršininkas H.iley Schinker. JC direktorių tai 
.<'|)h Mario Mi •- no I) rth Distr . k ims taip pat eii 
;as. ir •(<«' K'iK I komiteto narys 

f 

.Saulutės", Lietu-
i d. J a u n i m o cen-
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• e ir Ner inga Ne-
i J o n o K u p r i o 

fes vyksta antra* 
\ irtadienis. nuo 
;.. Forest Park 
I Elinore, Ave. 
ir trečiadieniais 

vak.. Cuyahoga 
d i ege . Wcstern 
t Pleasant Val-
ork Rd.. Parma. 

treniruotes gali 
s ir kitomis sa-
is, pagal susita-

nsijungti ir nau-
l vaikai. Pagei-
įiruotes lankyti 
į savaitę, jei yra 

mų informacijų 
)tis į Algirdą 
1889, Eglę La-
1-7464 ar Liusę 
230-0860. 
į* ruošiasi daly-
liepos mėnesiais 
nėse varžybose, 
)lympies". ..Ohio 
tose. Rudeniop. 
7 d. Clevelande 

1997 m. bal
ių lengvosios at-
ybes. 

LSK „Žaibas" 

x Reikalingas-a 
tas-ė, tur int is darbe 
dirbti nepilną laiką 
metu advokato 
Skambint i 773-284-1 

x TRANSPAK \ 
„Bankas 'Hermis' t 
studijos 'A Propas' i 
kos lietuvių televiziji 
mo videofilmo ?Lietuv 
— Lithuania toda} 
pristatys Lietuvą užs: 
stybėms generalinis 
J is skirs 30 tūkst. Ii 
(bendras filmo biud 
120 tūkst. lt.). Filme 
rius Vytautas Lanc 
Pinigai , s iuntiniai 
inerc inės siuntos į 
Maisto siuntiniai. 
PAK, 4545 W. 63 St 
go, IL 60629, tel 
1050. 

x A.a. dr. Antan 
č iukaič iui Amžinyb 
liavus, jo atminimui 
Lietuvos vargstantie 
laičiams aukojo: $10 
Augustinas ir Maria 
Anna Wanda Chiara 
šeima; $50 — Pat Ho 
liam ir Dons McEadd 
Margaret Izsak, ir d 
draugų. Viso Lietuvo 
čiams suaukota $661 
vos našlaičių vardu r 
užuojautą velionio 
šiems, o aukotojams c 
už aukas. „Lietuvos 
čių globos" komitet 

x „Saulutė", Lietm 
globos būrelis, dėkoj, 
kas padėti našlaiči; 
globiams vaikams, va 
negalia ir gausioms 
Lietuvoje: Beatriče 1 
kaitė ir jos teta K 
Skėrienė $60, a.a. M; 
šiotaitės Povilaitienė 

mui; Robert Dūda $: 
tams paremti antrą 
Alys Černius $120; 
Vyčiai, Mid-America 
per Faustą Strolią S 
kovo 16 d. suvažiavii 
sha. WI vienbalsis 
auką ..Saulutei"; Jan 
ter Dvvyer $480 me 
remti du veikučius; 
Algirdas Dapkai $5C 
tos Juškienės atmini 
bai ačiū! „Saulut 
Weidner Rd., 
Grove, IL 60089, t 
537-7949, TAX 1 
3003339. 

x Dėmes io šią 
važ iuojant iems į 
Kauno centre gali 
nuomoti vieną arba 
barius su teise nau< 
tuve. Kreiptis: tel. 0 
22-45-74. 
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x Jadvyga Povilait ienė, 
Omaha NE, ražo: „Motinos 
dienos proga, neįmanoma man 
aplankyti savo, a.a. brangios 
Mamos kapą, tėvynėje. Todėl, 
gerbdama Mamos atminimą, 
siunčiu 'Kaimo vaikų' fondui, 
nuoširdžią, $50 auką, tikėda
ma, kad nors su mažu lašeliu 
meilės, prisidėsiu prie kaimo 
vaikų valandėlės džiaugsmo". 
Kaimo vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas. 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Prašau informacijos 

apie Vidą J. Kanapeckas 
vedybas tarp 1953-1961 m. ir 
jos sūnaus Tim J. gimimą. 
Reikalinga pagalba sūnui. 
Rašykite arba skambinkite 
Frank J . Gabalą, 2628 W. 
36 St., Chicago, IL 60632, 
tel. 773-890-4899. 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedaie Ave„ Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(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 „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 DĖMESIO! VTDEO 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 Baltia Express praneša, 

kad vasaros metu siuntiniu 
Lemonto lietuvių centre ne-
priiminės. Lemonto ir Mar 
ąuette Parko apylinkių gyven 
tojų siuntinius paimsime ii 
namų nemokamai. Artimiau 
sia siunta laivu gegužės 2' 
d. Daugiau sužinosite pas 
kambinę nemokamu tel. 1 
800-SPARNAI arba 1-800 
772-7624. 

(sk 

x Dėmesio radijo kiaušy 
tojai! ŽEMĖ L PRODUC 
TIONS praneša, kad WND2 
750 AM yra dvigubai sti 
presne — dieninis signalas 
net S.000 wat'ų. Tai gera Žinu 
tiems lietuviams, gyvenan 
tiems Illinois, Indiana, Michi 
gan ar VVisconsin valstijose 
kurie iki šiol turėjo sunkumi 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie 
čiame Įsijungti kasdien nuc 
pirmadienio iki sekmadienit 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AiV 
WNDZ. Informacinės radijc 
laidos STUDIJA R darbo die 
nomis. šeštadieniais istorini 
VERSMĖ, bei sekmadieniai! 
kultūrinis pramoginis VAI 
RAS — tai tikrasis Lietuvo; 
bei išeivijos veidrodis. Lithua 
nian News Radio, PO Bos 
1161. Oak Park, IL 60304 
Red. tel. 708-386-0556. 

(sk 

x A.a. J u o z o Remio atmi
nimui, jo žmona Valė Remienė 
atsiuntė giminių ir draugų 
suaukotus $30 „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui. 
JSaulutė" dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Juozo Remio artimie
siems. 

(sk) 

x Kvieč iame v i sus į 
„Spindulio" tautinių šokių 
grupės koncertą — „Linų 
šventė" g e g u ž ė s 31 d., šeš
tadienį, 6:30 v.v. Slovėnų 
Kultūros centre, 14255 M a i n 
St., Lemont , IL. Auka $10. 
Daugiau informacijos suteiks 
Audra Lintakienė, tel . 708-
387-9180. 

(sk) 

x Dėmes io , l ie tuviai ! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės ba landž io 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. E d Š u m a n a s , 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federa l 
Savings , 2212 West Cermak 
Road. Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x Tik 62 cen ta i į Lietuvą! 
Neįtikėtina, tačiau taip yia! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambinturaėt, dieną ar naktį, 

• savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visada ta pati — 
tik 62 centai už minute. At
minkite, nereikia pasirašyti iš 
vienos kompanijos { kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai n u o 
pirmd. iki ketvd. imt ina i 
vakarais n u o 8-10 v.v. 
Čikagos laiku, 708-386-0566. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ryšis su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLINK lietuvių 
atstovybe! ( g f c ) 

x Prieš užs isakydami pa
minklą, aplankykite St. Caai-

1 mir Memorialą,3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 

1 dirbtuvėje pagal jūsų pageida-
> vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
i paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
• įsitikinti, kad jis padarytas, 
• kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 

Lilija ir Vil imas Nelsonai , 
i Tel. 312-233-6336. 

(sk) 
x Gal iu padėt i l ega l ia i 

• gauti „SOC. S E C U R I T i r 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i cense) ir vizų 
pratęsimą. Ed Šumanas, te l . 

> 1-708-246-8241. 
(sk) 

• r m • • 

\ ADVOKATAS 
; GINTARAS P. ČEPČNAS 

6436 S Pulaski Rd , Chicago, IL 60629 
(1 /2 bl į daurr nuo Balzeko muziejaus) 

1 Tel.: 773-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL60441 

Tel. 708-301-4866 
' Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Seštad 9 v.r. iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

V^U^ndii* pagal susitarimą 

http://cer.tr



