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Valdas Adamkus 
neliks tik stebėtoju 

vyriausybės pertvarkyme 
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 

— Išrinktasis prezidentas Val
das Adamkus pareiškė, kad 
aktyviai dalyvaus formuojant 
naują vyriausybę, tačiau dar 
neatskleidžia, ar norėtų ma
žinti ministerijų skaičių ir 
kokius ministrus pakeisti. 

V. Adamkus penktadienį tę
sė konsultacijas su Seime at
stovaujamomis politinėmis 
partijomis, su kuriomis aptarė 
vyriausybes formavimą ir savo 
pasiūlytą santarvės idėją. 

„Man paliko įspūdį, kad visų 
partijų kelti klausimai buvo 
beveik vienodi", sakė išrink
tasis prezidentas po susiti
kimų su LDDP, Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos bei 
Demokratų partijos vadovais. 

Komentuodamas Konstituci
nio teismo nutarimo įtaką jo 
galioms formuojant vyriausy
bę, V. Adamkus sakė ne
manąs, kad buvo nurodyta, 
pasyvus ar aktyvus turi būti 
prezidento vaidmuo. „Skaičiau 
nutarimą ir priėmiau domėn, 
kas ten pasakyta, bet aš galiu 
užtikrinti, kad formuojant vy
riausybę būsiu aktyvus", sakė 
jis. 

Konstitucinis teismas šie
met išaiškino, kad vyriausybė 
neprivalo atsistatydinti po 
naujojo prezidento inauguraci
jos. 

LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas po susitikimo žur
nalistams sakė, kad su iš
rinktuoju prezidentu aptarė 
prezidento vietą valdžių siste
moje. Jis sakė V. Adamkui 
įteikęs įstatymų pakeitimų 
projektus, kurie įtvirtintų 
Konstitucijos nuostatą, jog 
ministrai atsako ne tik prieš 
Seimą, bet ir prezidentą. 

Pasakė Č. Juršėno, reikėtų 
pakeisti keletą dabartinių 
ministrų, tris ministerijas 
reikėtų panaikinti, jas sujun
giant su kitomis. Tarp tokių 
LDDP vadovas minėjo Euro
pos reikalų, Ryšių ir informa
tikos bei Statybos ir urbanisti
kos ministerijas. 

Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas, Po
vilas Jakučionis teigė taip pat 
su prezidentu aptaręs naujos 
vyriausybės formavimą. P. 
Jakučionis išsakė prezidentui 
savo nepasitenkinimą Žemės 
ir miškų ūkio bei Kultūros 
ministerijų darbu. 

Visų partijų, išskyrus 
LDDP, išrinktasis prezidentas 
prašė siūlyti savo kandidatus 
į postus prezidentūroje. Par
tijų atstovai sakė artimiausiu 
metu pateiksią V. Adamkui 
savo kandidatų sąrašus. 

Č. Juršėnas teigė, kad jie 
kvietimo siūlyti savo kandida

tus nesulaukė. 
„LDDP atstovų šiuo metu 

yra prezidentūroje. Mes su 
tais žmonėmis susitiksime ir 
kurie bus kompetentingi — 
turės galimybių dirbti", sakė 
jis ir pridūrė nesulaukęs iš 
LDDP prašymo, palikti kurį 
nors dabartinį prezidentūros 
tarnautoją. 

Išrinktasis prezidentas su 
partijomis aptarė ir savo per 
rinkimus pasiūlytą politinės ir 
pilietinės santarvės idėją. 
Anot V. Adamkaus, šis klau
simas visiems rūpi ir, jo nuo
mone, santarvės reikia akty
viai siekti, „ne raštiškai, o 
praktiškai įgyvendinant". 

Č. Juršėnas sakė išrinkta
jam prezidentui įteikęs savo 
santarvės deklaracijos pro
jektą. 

V. Adamkus po susitikimų 
teigė ir toliau bendradarbiau
siąs su partijomis. Anot jo, 
planuojami ne tik dvišaliai, 
bet daugiašaliai susitikimai 
su visų partijų atstovais prie 
apskritojo stalo. 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS). Kadenciją baigiantis prezidentas Algirdas Brazauskas artėjančio Lietuvos valstybės 
atkūrimo 80-mecio proga penktadienį į prezidentūrą sukvietė Kovo 11-osios akto signatarus. Sveikindamas gau
sų svečių būrį, A. Brazauskas prisiminė 1990 metų kovo 11 d., kai buvo paskelbta Nepriklausomybės atkūrimo 
deklaracija. „Matėme vienybe ir nedrebėjo ranka mu.~s visiems", sake prezidentas ir pridūrė, jog tokios vieny
bės jis pasigenda dabar, nes „dažniau pasitaiko įtarumo nei pasitikėjimo ir supratimo". A. Brazauskas ragino 
visas politines jėgas bendradarbiauti įgyvendinant santarvės idėją. „Turim būti patikimi. Turim gerbti ir palai
kyti vieni kitus", ragino jis. Kovo 11-osios aktą 1990 ratais pasirašė 126 parlamentarai, iš kurių keturi jau mi
rė, o vienas yra teisiamas už pasikėsinimą sukčiauti. 

Eltos nuotr.i Prezidentas Algirdas Brazauskas '; r.ekyje centre) su Nepriklausomybės akto signatarais pre
zidentūros rūmuose. 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis mano, 
jog Valdui Adamkui vertėtų į 
formuojamą prezidentūros 
„komandą" įtraukti daugiau 
užsienio lietuvių. Tokia mintis 
buvo išsakyta penktadienį įvy
kusiame jo susitikime su iš
rinktuoju prezidentą Valdu 
Adamkumi, pastarajam pa
klausus parlamento vadovo 
nuomonės šiuo klausimu. 
„Seimo pirmininko manymu, 
tai būtų atstojamoji jėga argu
mentuotose diskusijose ekono
mikos temomis. Atėjus išeivi-
jaijose dalyvautų žmonės, ne
priklausantys nė vienai iš po
litiškai susidalijusių stovyklų, 
o daugiau dėmesio būtų krei
piama į argumentaciją", sakė 
Seimo pirmininko sekretoriato 
vadovas Kęstutis Dirgėla. 

* Valdo Adamkaus atsto
vas spaudai Darius Tarase
vičius vasario 4 d. per pokalbį 
su išrinktuoju prezidentu atsi
sakė paiūlymo užimti prezi
dento sekretoriaus spaudai 
pareigas. 

„Ilgai galvojęs, apsispren
džiau, kad kol kas nesiryžtu 
rinktis politiko ar valdininko 
karjeros ir esu linkęs grįžti i 
žurnalistikos sritį", sakė D. 
Tarasevičius. 

Iki išeidamas į V. Adam
kaus rinkimų štabą lapkričio 
pradžioje, D. Tarasevičius dir
bo naujienų agentūroje BNS. 

D. Tarasevičius sakė sutaręs 
su išrinkuoju prezidentu, kad 
toliau dirbs jo atstovu spaudai 
iki inauguracijos vasario 26 
dieną. lBNS) 

Apdovanojimai: už pareigas, 
ar už nuopelnus? 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis mano, kad 
siūlomos Ordinų, medalių ir 
kitų pasižymėjimo ženklų 
įstatymo pataisos nėra pakan
kamai aiškios. 

„Nesam pakankamai gerai 
išsiaiškinę, a r tai yra asmenų 
apdovanojimas, ar tai yra or
dinas kaip regalija, kuri tei
kiama pagal pareigybes prezi
dentui", sakė j is spaudos 
konferencijoje penktadienį. 

V. Landsbergis sakė abe
jojąs dėl apdovanojimų skyri
mo pagal pareigybę. 

Jo manymu, regalija turėtų 

būti ženklas, kurį bebaigiantis 
kadenciją prezidentas perduo
tų naujajam valstybės vado
vui, o kaip apdovanojimas or
dinas gali būti teikiamas tik 
už tam tikry-į nuopelnus. 

Seimas Šią savaitę nepriėmė 
įstatymo pataisos, kuri numa
to, kad Lietuvos prezidentas 
yra Vytauto Didžiojo ordino su 
aukso grandine ir Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no pirmojo laipsnio ordino 
kavalierius. 

Šiuos ordinus ketinta skirti 
kadenciją baigiančiam prezi
dentui Algirdui Brazauskui, 
naujajam prezidentui Valdui 

Atsistatydino Lietuvos archyvų 
direktorius 

Naujasis Lietuvos prezidentas Valdas 
LDDP vadovu Česlovu Juršėnu 

Adamkus i dešinėje) susitiko su 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 
— Lietuvos archyvų departa
mento direktorius Antanas 
Šoliūnas penktadienį atsista
tydino iš pareigų. 

Prašymą atleisti direkto
rius įteikė susitikęs su prem
jero tarnybos kancleriu Kęs
tučiu Čilinsku, su kuriuo ap
tarė padėtį Lietuvos archyvų 
departamente. 

Premjeras Gediminas Vag
norius priėmė A. Šoliūno atsi
statydinimą. 

Vyriausybei svarstyti Ar
chyvų departamento vadovy
bės tinkamumą pareigoms šią 
savaitę rekomendavo ir Seimo 
Nacionalinio saugumo komite
tas. 

Sausio viduryje, kai A. Šo
liūnas kraustėsi iš Ypatingojo 
archyvo direktoriaus pavaduo
tojo kabineto į naująjį, buvu
siame jo kabinete buvo rasta 
neregistruotų KGB dokumen
tų. 

A. Šoliūnas teigė vadina
mųjų „liaudies gynėjų" bylas 
pirkęs turguje, o jų neįregist
ravęs, nes b'ivo pametęs seifo, 
kuriame jas laikė, raktą. Be 
to, jo kabinete rasta įvairių 
tuščių KGB dokumentų formų 
ir antspaudų. 

Po šio skandalo dėl nesuta
rimų su savo buvusiu pava
duotoju, dabar — viršininku, 
atsistatydino Ypatingojo ar
chyvo direktorius Arūnas Bub
nys, o premjeras Gediminas 

Vagnorius įpareigojo vyriausy
bės kanclerį Kęstutį Čilinską 
kartu su Generaline prokura
tūra patikrinti A. Šoliūno 
veiklą. Buvo sudaryta komisi
ja, kuri atidarė visus iki šiol 
neatidarytus seifus, KGB do
kumentų buvo ieškoma ir bu
vusio KGB pastato palėpėse. 

A. Šoliūno pavardė anksčiau 
buvo minima skandale dėl su
naikintų kai kurių sovietme
čio operatyvinių VRM bylų, 
kurios turėjo būti perduotos 
Ypatingąja" archyvui. 

Pernai balandžio 29-ąją A. 
Šoliūnas neįspėjo VRM dar
buotojų, kad šias bylas naikin
ti draudžiama, ir apie įvykį 
pranešė tik tuomet, kai doku
mentai jau i)uvo išvežti sunai
kinti. 

* Kauno mies to va ldybos 
n a r i u iniciatyva, metų pra
džioje sav.aldybės tarnauto
jams buvo riurodyta užpildyti 
anketas a; <? vienas kitą, ku
riose, be kita, turėjo būti nuro
dytas loja! irats valdančiosios 
koalicijos programai. Valdymo 
reformų ir -avivaldybių reika
lų minist' šja pabrėžė, kad 
anketos, k irias turėjo pildyti 
Kauno m sto savivaldybės 
valdininką yra nepagrįstos 
teisės aktais ir jų turėtų būti 
atsisakyta Anot ministerijos 
pranešimo .,valdininkai gali 
būti lojalu- 'ik jų veiklą regla-
mentuojar . -ms teisiniams 
aktams". ,BNS> 

Adamkui, o Vytauto Didžiojo 
ordiną su aukso grandine — 
Atkuriamojo ir dabartinio Sei
mo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, kuris įstatymo 
pataisų svarstymo išvakarėse 
pareiškė atsisakąs apdovanoji
mo. 

* Vyriausybė d e v y n i o m s 
tradic inėms Lietuvos religi
nėms bendrijoms paskirstė 5 
mln. litų. Daugiausia lėšų 
skirta Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Vyskupų konferencijai 
— 4 mln. 550,000 litų. Senti
kių Bažnyčiai teko 250,000 
litų. 50,000 litų skirta senti
kiams, evangelikams liutero
nams — 42,000, evangelikams 
reformatams — 34,000, po 
20,000 gaus Lietuvos graikų 
apeigų katalikų bendruomenė, 
žydų religinė bendrija ir Vil
niaus musulmonų sunitų ben
druomenė. Lietuvos karai
mams skirta 14,000 litų. Šios 
lėšos skirtos okupacijos me
tais sunaikintų ar apleistų re
liginės paskirties pastatų at
kūrimui ir paprastosioms ben
druomenių išlaidoms. <BNS> 

* Lietuvos banko oficia
l iosios t a r p t a u t i n ė s a t s a r 
gos šių metų sausio pabaigoje 
siekė 1 milijardą 50.2 milijono 
JAV dolerių. Palyginti su 
praėjusių metų pradžia, jos 
padidėjo ketvirtadaliu. 'Eitai 

* P e r pastarąjį m ė n e s į 
l ab i aus i a i — 12 procentų — 
išaugo visuomenės pasitikė
jimas Lietuvos banku ir 11 
proc. — krašto apsauga, todėl 
iš viso šiomis institucijomis 
dabar pasitiki 47 proc. Lietu
vos gyventojų, rodo „Baltijos 
tyrimų" apklausos duomenys. 
Vis dėlto ir toliau populiariau
siomis visuomenės institucijo
mis yra žiniasklaida, kuria 
pasitiki 79 proc. gyventojų, ir 
Bažnyčia — 72 procentai ap
klaustųjų. ..Elta) 

* Vyr iausybė p r i t a r ė už* 
s ienio r e ika lu ministro teiki
mui skirti keturis naujus Lie
tuvos ambasadorius: Nerio 
Germano paskyrimui amba
sadoriumi Suomijoje, Astos 
Skaisgirytės Liauškienės pas
kyrimui ambasadore Prancū
zijoje. Vytauto Naudužo pas
kyrimui ambasadori ir... Šve
dijoje ir Vyginto Grinio pasky
rimui ambasadoriumi Čekijo
je. 51 metų N. Germanas iki 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RIA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. Ketvirtadienį JAV prezidentas Bill Clinton ir 
Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair suderino savo nuostatas 
Irako atžvilgiu, sutelkdami didžiausią dėmesį karo veiksmų prieš 
Bagdadą galimybei. B. Clinton ir T. Blair dar kartą pagrasino karo 
veiksmais, jei Irakas trukdys JT ginklų tikrintojų darbui, ir leido sup
rasti, jog „laiko lieka nedaug". D. Britanija yra vienintelė JAV sąjun
gininkė, įsipareigojusi prieš Iraką nusiųsti savo lėktuvų ir iaivų. Per
sijos įlankoje, drauge su trimis JAV lėktuvnešiais yra dislokuotas ir 
Britanijos lėktuvnešis. Nepaisydami rimtų ir net bauginančių pokal
bių temų, B. Clinton ir T. Blair atrodė patenkinti ir akcentavo ..ypa
tingus" JAV ir Britanijos santykius. 

Ankara. Irako prezidentas Saddam Hussein pareiškė Turkijos pa
siuntiniui sutiksiąs visa, ką lems likimas karinėje priešpriešoje su 
JAV, penktadienį pranešė Turkijos spauda. „Mes pasikliausime liki
mu. Jeigu Dievais šiandien leidžia mus skriausti, tai rytoj būtinai až 
tai atlygins", dienraštis „Hurriyet" citavo Irako prezidento žodžius, 
pasakytus Turkijos užsienio reikalų ministrui Ismail Cem. S. Hussein 
paneigė kaltinimus, kad Irakas nesilaiko JT nutarimų, pagal kuriuos 
Bagdadas privalo sunaikinti masinio naikinimo ginklus. 

Haga. Ketvirtadienį palestiniečių prezidentas Yasser Arafat ir Ny
derlandų ministras pirmininkas Wim Kok pareiškė, kad Europa, ban
dant atgaivinti aklavietėje atsidūrusį Vidurio Rytų taikos procesą, 
kartu su Vašingtonu privalo suvaidinti papildomą vaidmenį. Anot W. 
Kok, taikos proceso pažangos stoka yra „nuvilianti ir žlugdanti*'. Eu
ropa turi artimai bendradarbiauti su JAV, ieškodama būdų taikos de
rybas išvesti iš aklavietės. „Mums, kaip visada, reikia Europos pagal
bos apginti taikos procesą, drauge su JAV ir kitomis valstybėmis", 
žurnalistams pareiškė Y. Arafat. 

Vašingtonas. Karo veiksmų prieš Iraką planuose nėra Irako pre
zidento Saddam Hussein nušalinimo nuo valdžios, net jeigu JAV pre
zidentas Bill Clinton ir sutinka, kad Irako liaudžiai būtų geriau be jo. 
Jungtinėse Valstijose pastaruoju metu kai kurie politikai ir Kongreso 
respublikonų vadovai gan emocingai tvirtina, kad Irako krizės pagal 
JAV administracijos numatytą strategiją išspręsti negalima. Baimi
namasi, kad po karo veiksmų prieš Iraką pabaigc, S. Hussein vėl ga
li atnaujinti masinio naikinimo ginklų gamybą. „Turime kokiu nors 
būdu pašalinti S. Hussein", sakė Senato daugumosvadovasTrent Lott, 
vėliau paaiškinęs, jog neturėjo galvoje pasikėsinimo, kurį draudžia 
JAV įstatymai. „Galutiniu JAV politikos tikslu turėtų būti esminiai 
pasikeitimai Irake. Trumpalaikė karinė operacija neduos norimų re
zultatų, o vėliau tik sustiprins S. Hussein pozicijas", sake jis. Parla
mento pirmininko Newt Gingrich nuomone, reikėtų siekti, kad Irako 
prezidentas leistų nuolatinius JT patikrinimus arba jį nušalinti. Dar 
griežčiau už S. Husseino nušalinimą pasisakė Senato Užsienio reika
lų komiteto pirmininkas Jesse Helms. 

Maskva. Rusijos Valstybės Dūma penktadienį nusprendė Irako 
kvietimu nusiųsti parlamentarų delegaciją į Bagdadą. „Tai geras su
manymas aplankyti Iraką bei savo akimis pamatyti ten susiklosčiusią 
situaciją. Galbūt mūsų pavyzdys padrąsins pasekti JAV Kongresą", 
sakė Dūmos pirmininkas Genadij Selezniov. Dūma priėmė neįparei
gojantį pareiškimą, smerkiantį JAV grasinimus pulti Iraką, jeigu jis 
nesuteiks JT inspektoriams neribotų galimybių patekti į visus įtarti
nus ginkluotės objektus, įskaitant ir prezidento Saddam Hussein rezi
denciją. Dūma palaiko Rusijos vyriausybes nuostatą, kad tik diploma
tinėmis priemonėmis galima priversti Iraką laikytis JT Saugumo Ta
rybos nutarimų dėl masinio naikinimo ginkluotės pašalinimo. 

Minskas. Baltarusijos saugumo tarnybos vadovas Vladimir Mac-
kevič penktadienį paskelbtame interviu apkaltino kaimyninę Lenkiją 
„agresyviai" plečiant šnipinėjimo operacijas Baltarusijoje. Nepateik
damas jokių detalių, V. Mackevič tvirtina, kad šnipinėjimas Baltaru
sijoje tapo Lenkijos „valstybės politika", o lenkų saugumo tarnybos 
čia tapo „ypatingai aktyvios". Be to, specialiosios lenkų tarnybos ver
buoja baltarusius, besilankančius Lenkijoje ir kursto juos „neteisėtai 
veiklai". Baltarusijos užsienio reikalų ministras Ivan Antonovic, savo 
ruožtu, apkaltino Lenkiją baltarusių opozicijos seminarų rengimu. 
Seminaruose, anot ministro, tariamasi, kaip „pakirsti teisėtą prezi
dento instituciją". 

Groznas. Čečėnija negali likti Rusijos Federacijos sudėtyje, pirma
dienį pareiškė respublikos prezidentas Aslan Maschadov. „Aš nieka
da nepasirašysiu jokio dokumento, numatančio priklausomybę nuo 
Rusijos", pabrėžė jis. Čečėnijos vadovas patvirtino siekį, kad būtų pa
sirašyta Rusijos ir Čečėnijos, kaip tarptautinės teises subjekto, visaa
pimanti sutartis, taip pat pareiškė pasiryžimą užmegzti su Rusija 
„kuo glaudžiausius ryšius". 

Bona. Čigonų, kurie II pasaulinio karo metais iškentė naikinimus 
ir išliko gyvi, delegacija įteikė Vokietijos vyriausybei prašymą, kuria
me reikalauja sumokėti tokias pat kompensacijas, kokias gavo kitos 
holokausto aukos. Vokietijos čigonų bendruomenių tarybos pirminin
kas pasakė, kad negalima daryti skirtumo tarp atskirų žmonių gru
pių, naikintų per holokaustą. Po susitikimo su kancleriu Helmut Kohl 
delegacijos atstovai sake, kad jiems buvo pažadėta toliau tęsti dery
bas su finansų ministru Theo VVaigel. Taip pat jie užsiminė, kad vy
riausybės atstovai sake, jog Rytų Europoje ir SSRS per karą išlikę gy
vi čigonai gali pretenduoti į 200 mln. Vokietijos markių fondą, nese
niai skirtą kompensuoti žydų bendruomenės aukoms. 

pastarojo meto dirbo preziden
to Algirdo Brazausko užsienio 
politikos patarėju, 31 metų A. 
Skaisgirytė Liauškiene — 
premjero Gedimino Vagno
r iaus užsienio politikos pata
rėja, 42 metų V. Naudužas — 
ambasados Prancūzijoje pata
rėju, 47 metų technikos moks
lų dak ta ras V. Grinis dirbo 
UAB „Alna" skyriaus virši
ninku. , E l u ' 

KALENDORIUS 
Vasario 7 d.: Ričardas. 

Romualda.-. Mozė, Ramutis. 
Vasario 8 d.: Šv. Jeroni

mas Emiliani, išpažinėjas, 
vargingo jaunimo gelbėtojas 
(1481-1537); Saliamonas. Sa
lys. Daugvilc. Nirma. 

Vasario 9 d.: Apolonija. 
Marijus. Erikas. Alge. Girvy-
das. 

wm m t m m m m m m 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

SUSITIKIMAS SU 
ARKIVYSKUPU 

Ketvirtadienį, šių metų sau
sio 22 dieną, Ateitininkų na
muose, Lemonte, būrelis mok
sleivių, studentų ir sendrau
gių ateitininkų susitiko su 
Kauno arkivyskupu metropoli
tu Sigitu Tamkevičium, kuris 
šiuo metu atlieka ir Ateiti
ninkų federacijos dvasios vado 
pareigas. Jį lydėjo kun. R. Gu
delis, kuris šiuo metu dirba 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje Marąuette Parke ir se
minaristas, čikagiškiams ge
rai žinomas dr. Arvydas Žy-
gas. Susitikimas buvo proga 
Čikagos apylinkių ateitinin
kams pasveikinti arkivyskupą 
ir pasiklausyti jo minčių. Bu
vęs Ateitininkų federacijos va
das Juozas Polikaitis dalyvius 
supažindino su svečiu, pateik
damas trumpą jo gyvenimo 

, apžvalgą. 

Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius gimė Dzūkijoje, 1938 
metų lapkričio 7dieną. Į Kau
no tarpdiecezinę Kunigų semi
nariją įstojo 1955 metais. 
Mokslus seminarijoje nutrau
kė dėl privalomos karinės tar
nybos sovietų kariuomenėje. 
Įšventintas kunigu 1962 metų 
birželio 23 dieną. Būdamas 
jaunas kunigas buvo vikaru 
Suvalkijos ir Dzūkijos parapi
jose. Turėjo nemažai nesuta
rimų,, sų.^Lietuvos okupacine 

, valdžia, todėl j am buvo atim
tos teisės eiti kunigo pareigas. 
Gavęs darbą metalo gamybos 
įmonėje, ten dirbo metus, iki 
jam 1970 m. buvo sugrąžintos 
kunigo pareigų teisės. Buvo 
vikaru Simno parapijoje ir 
vėliau klebonu Kybartuose. 
Su kitais keturiais kunigais, 
1978 metais įsteigė „Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetą", kuris viešai kriti
kavo vyriausybės pastangas 
prieš katalikus. 

Apkaltintas „šmeižimu" so
vietinės vyriausybės ir jauni
mo kurstymu dalyvauti anti-
sovietiniuose veiksmuose, bu
vo suimtas ir nuteistas še
šeriems metams lagerio ir ke
turiems — tremties. Kalėjo 
Permės lageryje. Kelias die
nas prieš 50-tąsias gimtadie-

' nio sukaktuves buvo išleistas 

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Žinome, kad veikla gyvuoja! 
Tik nesulaukiame apie ją 
žinučių! Gruodžio mėnesį bu
vau pakviesta vienos mokslei
vių kuopos pravesti pašnekesį 
apie šeimyniškumą. Pasinau
dodama proga skatinau daly
vaujančius moksleivius, kad 
kiekvieną susirinkimą ar iš
kylą aprašytų mūsų skyriui ir 

• atsiustu jei turima — ir nuo-
• traukas. Nesulaukdama apra

šymo, pagalvojau, gal būtų 
lengviau jei pateikčiau šiame 
skyriuje labai paprastą pen
kių klausimų formatą — atsa
ko i juos turėsite trumpą, 
aprašymą. kuri prašome 
mums atsiųsti. 

Kuri kuopa turėjo susirin
kimą0 

Kas susirinkime dalyvavo? 
Kur ir kada susirinkimas 

vyko? 
Kokia buvo susirinkimo pro

grama0 

Kaip susirinkimas praėjo? 
Žinutes labai laukiamos! 

L.Š. 

namo. Pareiškimą Gorbačio
vui sugrąžinti kun. Sigitą į 
Lietuvą pasirašė 78,000 lietu
vių. Prie išlaisvinimo pastan
gų prisidėjo ir JAV senatoriai. 
Grįžęs iš tremties, buvo klebo
nu Kybartuose, o 1989 metais 
buvo paskirtas dvasios vadu 
Kauno Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje. 1991 metų pa
vasarį kun. Sigitas Tamke-
vičius buvo pakeltas į vysku-
pus,o 1996 metais paskirtas 
Kauno arkivyskupu metropoli
tu. 

Su šypsena arkivyskupas 
Tamkevičius pradėjo dalintis 
savo mintimis. Pradžioje pa
minėjo, kad jam malonu maty
ti jaunimą, nes pripratęs dau
giau matyti žilas galvas. Arki
vyskupas minėjo, kad mums 
JAV kai kas geriau žinoma 
negu tiems, Lietuvoje; miela 
matyti/girdėti, kad prezidentu 
išrinktas išeivijos lietuvis. 

Lietuvoje jis pasigenda idea
lizmo. Sakė, kad laisvės sąly
gos turi savo pavojų tiek tė
vynei, tiek bažnyčiai. Gailė
josi, kad per aštuonerius me
tus Lietuvoje neišmoko naudo
tis laisve. Tačiau teigė, kad ne 
viskas iuoda, kad kartais gė
ris/grožis sunkiai matomas. 
Minėjo, kad Kauno arkivysku
pijoje yra kunigų ir pasau
liečių, kurie nuoširdžiai myli 
bažnyčią ir tautą. Lietuvos 
ateitininkų tarpe esą jaunimo, 
kuris pajėgia vadovauti, kad 
yra jaunimo, kuris pilnas ide
alizmo. Sakė, kad neturi pa
kankamai kunigų jų pačių for
mavimui seminarijoje — tai 
dar sovietmečio pasekmė. 

Pareiškė, kad Lietuvos ži-
niasklaida nėra tokia, kokia 
norėtųsi, kad Lietuvoje ji yra 
labai vienašališka. Katalikiš
ka spauda kukli ir nebėra ka
talikų žurnalistų. Lietuvoje 
padaroma klaidingų sprendi
mų, bet ką gali norėti kada 
žiniasklaida nelabai teisinga. 
„Žurnalistai rašo, ką nori!" 
Gailisi, kad moralės klausimo 
ne visi mato, tik ieško „kaip 
geriau gyventi". Retoriškai 
klausė „Kaip įmanoma kovoti 
su korupcija?" Arkivyskupas 
sakė, kad lietuviai turi įsisa
vinti tikrąsias vertybes. Įdo
mu buvo išgirsti ką daug kas 
ir mūsų šiapus Atlanto galvo
ja, tai, kad per 50 metų žmo
nės išmoko prisitaikyti — sa
vo naudai. Tarnavimas Lietu
vai daugeliui nerūpi. 

Sakė, kad daug kalbama 
apie santarvę, bet jos pagrin
das yra teisingumas. Kol tei
singumo nebus, negali būti 
santarvės. Arkivyskupas sakė. 

Philadelphijos, Ba l t imorės ir Wa.shingtono jaunučių susi.-.nkime. Iš k.: Mantas vidutis, Gintas Bradunas, Sigi
tas Rimkus ir Loreta Bradunienė. 

kad negali sakyti , kad Lietu
voje visi dirba v iena kryptimi. 
Teigė, kad „Šviesos tunelyje 
yra! Neatėjo sava ime laisvė! 
Tai Dievo dovana!" 

Padėkojo visiems, kuriems 
rūpi Lietuva ir Bažnyčia. Gė
rėjosi, kad žmonės, kur ie ap
vilti savo tautiečių, stengiasi 
Lietuvai padėti . P ra šė nenu
leisti rankų, likti ištikimais 
Lietuvai, su meile širdyse ir 
noru daryti gerą, t a rnau t i . Sa
kė, kad Lietuvoje galėtų iš 
mūsiškių pasimokyti ta rnaut i . 
Pridūrė, kad: „Norėjau, kaip 
vienas bažnyčios vadovų, pa

tys tur i darbą atlikti. Ateityje 
ir tas reikalas pasitaisys. O į 
klausimą „Kuo išeivija galėtų 
padėti Lietuvai?" atsakė gana 
plačiai: „Padėti katalikų spau
dai Lietuvoje išeiti į I n t e r n e t 
tam, kad gauti geresnės lite
ratūros, atviresnių žinių. Tele
vizija ir radijo programos silp
nos. Bendrai , reikia rašytojų, 
redaktorių, režisierių". 

Ne vienam atvirai galvojan
čiam klausytojui, arkivyskupo 
Tamkevičiaus mintys galėjo 
būti aidas mūsų pačių rūpes
čių! 

LŠ 

Čikagos studentai ateit ininkai susitikime su svečiu iš Lietuvos — Ateiti
ninkų federacijos pirmininku V. Malinausku. Iš k.: Tomas Vasiliauskas, 
Vytautas Malinauskas, Julija Krumplytė, Kastytis Šoliūnas ir Jurgita 
Benetytė. 

sakyti Jums ačiū". — užbaigė 
savo kalbą arkivyskupas S. 
Tamkevičius. Po to atsakinėjo 
į dalyvių klausimus. 

Jų tarpe buvo dr. Algio Nor-
vilos klausimas. Arkivyskupas 
kalbėjosi su naujai išrinktu 
prezidentu. Sakė buvo susiti
kęs ir jam palikęs gero ir doro 
žmogaus įspūdį — kad nori 
kelti moralę, nori kovoti su al
koholizmu, ir leisti bažnyčiai 
atlikti savo misiją. Pridėjo, 
kad gal naujam prezidentui 
bus lengviau įvesti geros va
lios ir jis bus geras toleranci
jos pavyzdys. Klausimui apie 
sektas atsakė, kad Lietuvos 
valdžia niekam nedraus veik
ti, bet mūsų pačių katalikų 
bažnyčia turi būti patrauk
lesnė. 

Į klausimą apie ūkio darbus, 
kuriuos atlikdami kunigai ne
beturi laiko pastoracijai, arki
vyskupas atsakė, kad taip ir 
yra. Tai vyksta todėl, kad pa
sauliečiui, kuris darbą atlieka 
reikia užmokėti, o pinigų baž
nyčia neturi, tai klebonai pa-

DŽIALGIASI 
GIESMYNĖLIU 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos centro valdybos išleistas 
Kalėdų giesmynėlis susilaukė 
gražaus priėmimo. Valdybos 
narė ypatingiems projektams 
Živilė Vaitkienė iš Ohio, rašo: 

„Džiaugiamės giesmynėlio 
pasisekimu. Turėjau progą 
lapkričio mėnesio pabaigoje 
aplankyti Filadelfijos/Baltimo-
rės/Vašingtono kuopą ir Onilei 
Šeštokienei įteikti knygeles. Ji 
vėliau man skambino praneš
dama, kad susirinkę jaunučiai 
ir jų tėveliai ilgai nenorėjo 
skirstytis ir su malonumu gie
dojo i r giedojo... Iš Kalifornijos 
ta ip pa t gavau padėkos laišką, 
kad knygelės buvo naudotos 
bendroje ateitininkų agapėje. 
Atrodo, kad mūsų darbas nėra 
bergždžias. Tai vis tos mano 
sesutės (redak. dr. Onutės 
Daugirdienės, JAS CV-bos pir
mininkės) idėjos. Aš — tai tik 
jos rankos". 

L . Š . 

JAUNUČIAI 
RAŠYKITE! 

Praėjusių metų pavasarį, 
Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
centro valdyba, norėdama ska
tinti jaunimą prie rašyto lietu
viško žodžio, su redakcija susi
tarė įteikti pažymėjimus ir 
penkių dolerių stipendijas 
kiekvienam jauniui, aprašiu
siam savo kuopos veiklą. Iki 
šiol šimtas dolerių (paskirti 
CV-bos) šiam reikalui. Kai ku
rie jaunučiai savo veiklą ap
rašė daugiau negu vieną 
kartą. Malonu, kad nuo pra
ėjusio balandžio mėnesio Rita 
Bradunaite, Regina Čyvaitė, 
Šarūnas Daugirdas, Arius El-
vikis, Vincas Gudins kas, Da
rius Jutzi , Audrė Kapačins-
kaitė, Svaja Mikulionytė, To
mas Quinn, Kristina Quinn, 
Lina Šeštokaitė, Justinas 
Trumpickas, Simonas Trum-
pickas, Vija Underytė, Petras 
Vaičiūnas ir Kristina Vazne-
lytė yra prisidėję prie šio sky
riaus. JAS CV-ba, tęsdama šį 
vajų, skatina jaunuosius atei
tininkus spaudos puslapiuose 
dalintis savo veikla ir minti
mis. L. Š. 

KVIEČIAMI STUDENTAI 
IR VYR. MOKSLEIVIAI 

Vyresnieji moksleiviai ir 
studentai, kurie norėtų dirbti 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovykloje, vyksian
čioje š.m. liepos mėnesio pra
džioje, Dainavoje, prašomi 
kreiptis į Lidiją Ringienę, 21 
Long Cove Drive, Lemont, Illi
nois 60439-7732, arba telefo
nu (630) 243-8113. 

R o m a Kuprienė 
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K JANINA 3 3 5 8 5 B 
JOKSA 

6441 S . P u t a M Rd., Chteago, IL 
R e z . 708422 -7807 
Kato. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KattS Av. 

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

KaUnato tai 773-778-2M0 
Namų M. 708 **» 5646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

= Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. SS St.. Chicago, IL 
Tai. 773-736-5566 

4707 S. Gllbart, La Grano*. IL 
Tai. 706-352-4467 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FA**LYMED(CALCUMC 
isaoa-127 ai. Lamo*, L a»*M 

Pnklauao Palos Commuruly Hosfttal 
Silv»r C r o u HoipiUI 

Valandos pagal susitarimą 
T a i 706-257-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktmis gydymas, sveikos 

mityDos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hadam, Brtdgevie*. IL 60455 

Tai. 706-594-0400 
Valandos pagal susitanmą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
OANTU GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tmtey Park, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 HkjNand Ava., Sta. 201 
(skersai garves nuo Good Samaritan ligonines) 

Downers Grova, IL 60615 
T « i 630-860-3113 

Valandos susitarus 

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

Kalbame lietuviškai 
8 1 8 7 S . Archer Ava. (prie Austin) 

T a i 7 7 3 - 5 8 5 - 7 7 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANUI GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 

T«l. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kab. tel. 773-586-3166 

Namų tol. 847-381-3772 
6745 VVaat 63rd Street 

Vai. pirmd. ir katvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dtenomis - susitarus 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
Mattoeeon, IL 60443 
Tai. 7 0 8 - 7 4 8 4 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą, 

Canšmc Oagnoak, LTD. 
6132 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tat 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9 8 3 0 S.RMgeiand Ava. 
Chteago RMge, IL 60415 

T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 8 2 2 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU L IGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJter S t , Lemont. IL 60439 
T a t 815-723-1854 

7800 W . Ccaega Dr. 
Patee Hetojhta. H. 60453 

T a t 7 0 8 ^ 8 1 - 0 0 1 0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. Putaatd Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weatcrtester, IL 60154 

Tai 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Sue» 310 

NapCvia, IL 60663 

Tel. (630)527-0090 
3626 Mghtend Ava., 

Tower1.8u*a3C 
Downer> Grova, IL 60615 
Tel. (630)435-0120 

Clevelando jaunufini ;it<itininkai 
ruoštais ir išleistais giesmyneliais 

r u t'l'ihc.ii ka lėd in iame susir inkime džiaugiasi JA.S Centro valdybos pa-

UR. H: f RAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2809 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ava. 

Chicago, IL 60652 
Tai . 773-434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtendPeik 

708-348-6100 
valandos kaacSan. išskyrus tiv»»ga#us 

DR L PETREIKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 706-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 501h Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd.; šeštad. 1 1 - 4 v p.p. 

DR. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 S t . B u r b a i * , IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croee Profeasional PaviHon 

3 t l South 
Uthuanian Ptaza C t at Callfomia Ava. 

Chteago, IL 60629 
T e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 7 8 7 9 

DR. JOVITA KERELIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9625 S.79tti Ava., Htetory Htfts. IL 

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 

Valandos pagal susitanmą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, 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 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
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fĄRimties valandėlė 
SE KAI DIEVAS PAŠAUKIA 

Pereitą sekmadienį gir
dėjome, kaip pranašas Jeremi
jas buvo pašauktas, o šį sek
madienį girdime apie Izaijo, 
Jėzaus mokinių šv. Pauliaus 
pašaukimą. Šv. Paulius iš
ryškina tai. kad tik dėl to, kad 
turime ryšį su gyvuoju pri
sikėlusiu Kristumi, iš viso ga
lime ryžtis aukotis ir pasi
švęsti pašaukimui. 

Dievas žmones pašaukia 
įvairiais būdais, ir nors 
pašaukimų aplinkybės būna 
labai skirtingos, kiekvienas 
pašaukimas pasižymi tuo, kad 
reikalauja aiškaus atsiliepi
mo; pasirinkimo momentas 
būna aiškus, ir tas sprendi
mas pakeičia žmogaus gyve
nimą. O aplinkybės būna 
įvairios, pvz., pobūvis, kuria
me susipažįsta būsimi vyras ir 
žmona: vasaros atostogų dar
bas, per kurį paaiškėja būsi
moji profesija; ar net kokia 
nors nelaimė, kurios metu 
žmogus išgirsta Dievo pašau
kimą pasišvęsti kuriai nors 
misijai — gyvenimo uždavi
niui. 

Kaip girdime pirmame skai
tinyje (Izaijo 6:1-8), pranašas 
Izaijas buvo pašauktas kai 
meldėsi šventykloje. Simonas 
Petras ir broliai Jokūbas ir Jo
nas buvo pašaukti bežve-
jodami. Šv. Pauliaus laiške (1, 
Kor 15:1-11) tik girdime jį sa
kant, kad savo pašaukimą 
gavo, kai jam, paskutiniam iš 
apaštalų, staiga pasirodė pri
sikėlęs Kristus, bet apie patį 
jc pašaukimą net tris kartus 
rašoma Apaštalų Darbuose: 
9:1-19; 22:3-16; 26:2-18. Ta
čiau šios dienos skaitinyje šv. 
Paulius iškelia Jėzaus mirties 
ir prisikėlimo svarbą jo ir 
kiekvieno krikščionio pašau-

; kimui: „Pirmiausia, aš jums 
: perdaviau, ką esu gavęs, bū

tent: Kristus numirė už mūsų 
nuodėmes, kaip skelbė Raštai; 
jis buvo palaidotas ir buvo pri
keltas trečiąją dieną, kaip 
skelbė Raštai: jis pasirodė Ke-
fui... Dvylikai... daugiau nei 
penkiems šimtams brolių ... 
Jokūbui, paskui visiems apaš
talams. O visų paskiausiai, 
lyg nelaiku gimusiam, jis pasi
rodė ir man". 

Kiekvieno žmogaus pašau
kimas turi mirties ir prisi
kėlimo bruožų: žmogus palie
ka įprastą gyvenimo būdą, pa
sukdamas nauja kryptim. Pa
sirinkimo momentas ateina 
įvairiomis aplinkybėmis — 
kartais, kaip Izaijui — maldos 
metu, bet neretai, kaip Petrui, 
Jokūbui ir Jonui, dirbant kas
dieninį darbą — jų atveju, 
žvejojant: arba net kaip Pau
liui — kai. jojant į Damaską 

krikščionių persekioti, Dievo 
Dvasia jį numetė nuo žirgo ir 
apakino. Nuolat turime būti 
pasiruošę Dievo šaukimui — 
jis gali ateiti bet kokiose ap
linkybėse, kartais ir labai 
„nešventose". Ir kai išgirstame 
jį, jo t rauka yra stipri, o jo at
metimas gali pakenkti toli
mesniam brendimui ir augi
mui. 

Bet, pašaukdamas žmogų, 
Dievas jokiu būdu nesako, kad 
jo ligšiolinis gyvenimas buvo 
blogas ar neprasmingas. Rei
kia manyti, kad Petras buvo 
geras žvejas — jis juk iš to 
pragyveno ir šeimą išlaikė, bet 
tą rytą, kai Jėzus rado jį su 
draugais, žvejams naktį nesi
sekė: „Mokytojau, mes, kiaurą 
naktį vargę, nieko nesuga
vome, bet dėl tavo žodžio už
mesiu tinkus". Panašiai ir Iza
ijas dar prieš savo pašaukimą 
buvo įtakingas ir iškalbus po
litikas Izaelio karališkuose 
rūmuose. Jo pranašysčių lite
ratūrinė forma pasirodė esanti 
Hebrajų poezijos „auksinio 
amžiaus" viršūnė. 

Tačiau visi šie žmonės iš 
pradžių išsigando savo pašau
kimo. Izaijas tarė: „Vargas 
man, dabar esu žuvęs! Aš — 
žmogus, kurio lūpos nešva
rios". Panašiai ir Simonas Pet
ras „puolė Jėzui į kojas", saky
damas: „Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes aš — nusidė
jėlis!" Iš tikrųjų nei Izaijas, 
nei Petras nebuvo labai baisūs 
nusidėjėliai, j ie tik jautėsi ne
pasiruošę tokiam pašaukimui, 
kuris juos taip artimai suves į 
kontaktą su Dievu visame jo 
šventume. O kad pašaukimo 
darbe taip būna — kad kiek
vienas iš Dievo gautas pašau
kimas žmogų kasdien suveda į 
tiesioginį kontaktą su Dievu, 
paliudys ne vienas mokslinin
kas, mokytojas, menininkas, 
gydytojas, teisininkas, tėvas 
ar motina — kiekvienas tikin
tis žmogus, savo darbą dirban
tis iš pašaukimo. Ir jie taip 
pat pripažins kad nuolat pasi
junta neverti, ir patys stebisi, 
kaip Dievas su jais bendrauja, 
nepaisydamas jų netobulumo. 

Jie jaučia, kad priėmę pa
šaukimą, jie išėjo daug toliau, 
negu jų gabumai ar troškimai 
būtų juos vedę. Bet, palikdami 
viską, kad galėtų atsiliepti 
Dievui, jie randa, kad Dievas 
jų auką priima, pašventina ir 
permaino. J ie randa, kad tai, 
kas atrodė kaip mirtis, tapo 
prisikėlimu — tik dėl to. kad 
tikėdami prisikėlusiu Kristu
mi, jie drįso rizikuoti viskuo, 
atiduoti visą save. 

Aldona Zailskaitė 

Baigiami restauruoti Signatarų namai Vilniuje. Jie bus atidaryti 1998 m. 
vasario 16 d. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

SINCHRONIZACIJA IR 
SINCHRONIZATORIAI 

Sinchroniškais pavadinti 
Maskvos ir Vilniaus K. Prun
skienės vyriausybės veiksmai 
1991 BL sausio įvykių dieno
mis užgavo kai kuriuos mūsų 
politikus. Aistrų šurmuly aiš
kėja, kad Vilniaus sinchroni
zatorių pastangos siekė ne tik 
Kremlių, bet net JAV Baltuo
sius rūmus (turiu galvoje M. 
R. Beschlosso ir S. Talbott 
knygą „Aukščiausiu lygiu", 
išleistą 1993 m., kur tiesiog 
valandomis aprašoma Baltijos 
krizė 1991 metais, kai buv. 
premjerė lankėsi pas prezi
dentą Bush). 

Koks taiklus buvo prof. V. 
Landsbergio pavartotas šis 
epitetas, rodo kilusi po to am
bicijų epidemija, kone regima 
įvykių grandinė. Buvęs ypa
tingų bylų tardytojas paskelbė 
dar vieną naują-seną pa
reiškimą apie santarvės grio
vimą (dar jos nepastačius!). 
Narsusis eksministras, naudo
damasis Seimo nario teisė
mis, posėdyje perskaitė fik
tyvų buvusių vienuolikos mi
nistrų (be parašų!) „apgai
lestavimą, esą jie savo veiklos 
su svetimomis žinybomis ne
sinchronizavę". Tą pareiškimą 
jau su 13 pavardžių, išplatino 
ELTA. 

Bet klastotė sinchronizato
r iams ne motais. Dar prieš ke
letą savaičių prezidento rin
kimų kampanijos metu, savo 

rausvus skruostelius pudra
vęs, berulrapartietis tuojau 
pat jautriai atsiliepė ir pa
sišovė tohau didinti sąmyšį: 
jis jau siūlo Seimo pirminin
kui atsistatydinti, nes jis 
įsižeidė. • 

Sinchronizatorių sumany
mu, tai tik pradžia. Į dides
niųjų chorą tuoj pat įsijungia 
mažesnieji. Dalis LR Švietimo 
tarybos narių, labai pabrėž
dami savo asmens svorį, net 
užsakydami savo „Atvirą laiš
ką" keliuose dienraščiuose, 
iškilmingsPpareiškė atsistaty
diną. Matote, jie taip pat 
įsižeidė. Taip pat vienuolika, 
kaip buvo ministrų pavardžių. 
Argi ne sinchronizacija? 

Ir kaip neįsižeis, jeigu mi
nistras neiškentęs vieną sykį 
pasakė: reikia dirbti. O Kuo
lys ir Pakalnis manė, kad jie 
turi vadovauti ministerijoje. 
Kad ta Švietimo taryba buvo 
(ir liko) tik popierinė, matyti 
iš pirmo žvilgsnio. Niekas, 
berods, nematė nei jos straips
nių, nei atgarsių apie tos sri
ties problemų svarstymą, nors 
ji egzistuoja jau apie penke
rius metus. Man teko pavarty
ti ankstesnius tos tarybos pro
tokolus. Atvirai pasakius, tai 
humoras, tipiška sovietmečio 
liekana. Faktiškai nebuvo tos 
Tarybos darbo nei tada, nei ją 
atnaujinus. Vienintelis pagir
tinas tų atsistatydinusių na

rių gestas ir yra atsistatydini
mas. 

Bet argi svarbus čia daiktas 
— darbas, mąstant vakardie
nos kategorijomis? Svarbiau 
ambicijos ir iki kritinės ribos 
išpūstos aspiracijų pūslelės. 
Todėl į pradėtą virti košę tuoj 
metami saldžiabalsiai solistai, 
pragydę apie autoritarišką 
Švietimo ministro darbo stilių, 
priekaištai, kad jis esą tapęs 
„pietryčių Lietuvos švietimo 
ministru" (matote, tai labni 
blogai, nes kai kurioms rau
donskruostėms gegutėlėms no
rėtųsi, kad tas varganas Lie
tuvos kraštas ir toliau ne
turėtų nei savo ministro, nei 
mokyklų, kaip buvo iki šiol). 
Todėl apie tariamą švietimo 
valdymo krizę kuo garsiau 
pragydo ir neapsiplunksnavę 
gegužiukai ir tie patys, kurie 
jau prieš metus iš anksto pasi
ruošę sutiko tą patiklų gera
norišką žmogų su špagom, 
įžeidžiančiom insinuacijom. 

Kas pažįsta labai santūrų 
savo charakteriu, dvasia, 
nuostatomis ir darbais iškilią 
asmenybę — akademiką, pro
fesorių Zigmą Zinkevičių, Lie
tuvos Švietimo ir mokslo mi
nistrą (o jį pažįsta visa inte
lektualioji Lietuva ir labai pla
tus mokslo pasaulis!) su pasi
didžiavimu pagalvos ačiū Die
vui, kad jis yra; tik nusijuoks 
girdėdamas tuos absurdiškus 
priekaištus, su gailesčiu pasi
žiūrės Guliverą apstojusius 
žmogeliukus, savaip supran
tančius ir demokratiją, ir pa
dorumą. 

Visas tas spaudos ir televizi
jos, radijo dinamikais susti
printas triukšmas siejasi man 
su lietuvių liaudies charakte
riniu humoristiniu šokiu „Gai
dys": senasis gaidys (vyresny
sis sinchronizatorius), penti
nais pasikapstydamas mėšly
ne pragysta: Ka-ka-rie-kūū...", 
o jaunesni gaidžiukai (ir 
vištytės!) jam atliepia: ka-
kaaa... 

Žaidimai žaidimais. Tačiau 
ir po smagaus valiūkavimo 
ateina metas, kai reikia kiek 
sugrįžti, apmąstyti ir kas tai 
buvo, ir kam tai buvo. Ypač po 
to, kai tenka „pirštus graužti". 

Nemanau, kad dabartiniai 
sinchronizatoriai jau bandė 
sinchronizuotis su Pskovo tan
kistais. Tai darė jų pirmtakai 
1940 metais — pavyko, bandė 
padaryti lygiai po 50-ties 
metų — nepavyko. Persi vilkę 
apsaugines liemenes ir retu-
šavęsi, jie dar bando ir ban
dys. Žiūrėkime, kad jiems ne
pavyktų. Gal istorija jau mus 
pamokė?: neleidome jiems iš
rinkti prezidento, neleisime ir 
valiūkauti. 

VI. Voveris 
socialinių mokslų 

daktaras 

Danutė Bindokieni 

Ir vėl visi švęsime 
Taipjau visuomet buvo, lie

tuviams gyvenant toli nuo 
savo tėvynės ribų: Vasario 
Šešioliktoji niekur nejučiomis 
nepraeina. Jau sausio pabai
goje pradeda pasirodyti ži
nutės, kad ruošiamasi švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Joje dalyvauti laikoma 
visų lietuvių pareiga —ne 
pasirinkimu. Net mažiausi 
telkiniai, net negausios narių 
skaičiumi organizacijos, būti
nai skiria pirmosios vasario 
puses šeštadienį ar sekmadie
nį šiai lietuvių tautiškumo 
manifestacijai. 

Nors Lietuva jau turi Kovo 
Vienuoliktąją, pirmosios ne
priklausomybės paskelbimo 
data taip giliai įsmigusi už
sienio lietuvių pasąmonėn, 
kad niekas niekuomet nepa
jėgs ištrinti. Tai galime ir šie
met pastebėti: žinučių, kas, 
kur ir kada rengia Nepriklau
somybės šventę, pilni lietu
viški laikraščiai, radijo laidos. 
Kur didesnis lietuvių susitel
kimas, kartais kyla net tam 
tikri konfliktai, kai skirtingos 
grupės ar organizacijos pasi
renka tą pačią datą šventei ir 
negali pasidalinti ribotu pub
likos skaičiumi. Kiekviena 
tiki, kad kitos turėtų nusileis
ti ir švęsti kitą dieną arba visi 
jungtis į vieningą šventės pa
minėjimą. Juo labiau šįmet, 
nes sukanka 80 metų nuo 
1918 m. vasario 16-tosios, kai 
maža tauta pakėlė galvą iš po 
Pirmojo pasaulinio karo griu
vėsių, palaidojusių šimtme
čius ją varginusią Rusijos ca
rų imperiją, ir pasiskelbė ne
priklausoma. 

Anuomet tai buvo nemažiau 
drąsus ir pavojingas žingsnis, 
kaip 1990 metais kovo 11 d. 
Sunku net įsivaizduoti, kok\ 
nepaprastą pasitikėjimą turė
jo tauta Atgimimo vadais, kad 
ryžosi paremti jų nutarimą, 
net gerai nesuprasdama, kas 
yra nepriklausomybė, ką reiš
kia patiems savo valstybėje 
šeimininkauti, galbūt net ne
suvokdama savo tikrojo tau
tiškumo pagrindų. 

Nėra abejonės, kad išgelbėjo 
tik tas aklas pasitikėjimas ir 
vieningas sutarimas atlikti, 
kas buvo būtina: kovoti, kai 
reikėjo ginklu įtikinti stipres
niuosius kaimynus, nesku
bančius gerbti Lietuvos Ne
priklausomybės akto minties; 
dirbti, kai reikėjo statyti savo 
valstybę nuo pačių pamatų; 
mokytis, kai buvo svarbu kuo 
greičiau įsilieti į kitų laisvų, 
kultūringų pasaulio tautų 
bendruomenę; pakęsti laiki
nus nepatogumus ar trūku
mus, nepaleidžiant iš akių 

ateities vizijos... 
Nėra taip pat abejones, kad 

be Vasario Šešioliktosios Lie
tuva niekuomet nebūtų ga
lėjusi džiaugtis Kovo Vienuo
liktąja. Net penkiasdešimt 
metų bolševikinės okupacijos 
represijos nepajėgė sunaikin
ti, dvidešimt dvejų nepriklau
somybės metų sukurtos, sava
rankiško valdymosi ir tikro
sios tėvynės meilės dvasios. 
Deja, šiandien ne visi tai nori 
pripažinti, o galbūt kai kam 
tokia prielaida yra kaip 
aštriausia rakštis panagėje, 
nes jie tikėjo sovietine ideolo
gija, norėjusia suniveliuoti vi
sas laisvąsias Rytų bei Vidu
rio Europos valstybes į vieną 
„visasąjunginę imperiją", pa
klusniai žygiuojančią paskui 
raudoną vėliavą. 

Susipratusių lietuvių skai
čiams sparčiai slystant že
myn, Nepriklausomybės, a r 
kurios kitos, šventės įspūdis 
kartais nublanksta, nes į salę 
susirenka tik saujelė iš art i
miausios apylinkės, išklauso 
paskaitos tema, kurią ne kar
tą girdėjo, perskaito vietinės 
savivaldybės proklamaciją, 
nors ją rašiusieji nelabai su
vokia, apie ką kalba, o po to 
— šiokia tokia meninė progra
ma, užkandėliai, besikalbant 
tarpusavyje ir bedūsaujant, 
kad kasmet vis mažiau žmo
nių švente domisi. 

Galbūt verta paklausti: 
kodėl? Galbūt atėjo laikas iš 
pagrindų pakeisti šventės po
būdį. Visų pirma — kam rei
kia kelių ^ v a s a r i o šešiolik
tųjų" vienoje vietovėje (pvz., 
Čikagoje ir artimosiose apy
linkėse). Ar nebūtų įspū
dingiau ruošti vieną bendrą, 
sutraukiant žmones tikrai ge
rai paruošta , \domia, kul
tūrine, bet taip pat linksmes
ne ir įvairesne, programa? 
Juk tai Nepriklausomybės 
šventė, j au savo pavadinimu 
išreiškianti džiaugsmą? Argi 
būtina vis dūsauti , minori
nėmis gaidomis aidėti? Juo la
biau, kad Lietuva vėl laisva, 
nepriklausoma. Taip pat svar
bu į šventę suburti jaunesnę 
publiką, ne vien pensininkus, 
kurie iš pareigos dar ateina. 
Gal kas sakys: o kaip mes tą 
jaunimą priviliosim? Tik jau 
ne ilgomis paskaitomis ir at-
mestine programa... 

Tad švęskime Nepriklauso
mybės šventę, tad džiaukimės 
tuo didžiuoju laisvės stebuk
lu, ne vieną, o du kartus tą 
patį šimtmetį dovanotu mūsų 
tėvynei! O po to nepa
mirškime su visa lietuviška 
visuomene per savo spaudą 
įspūdžiais pasidalinti. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS V1TĖNAS 
25 (Tęsinys) 

Viliamas: Šis kraštas nėra pakankamai ištirtas, 
todėl būtu gerai, jei būtų galima suorganizuoti dele
gaciją, kurion įeitų įvairių specialybių žmonės. 

Mažeika: Reikia pasiųsti žmones, bet gal atsiras, 
kurie vyks už savo pinigus. Gal būreliai prisidėtų. Gal 
reikėtų išsiuntinėti anketą ir prašyti, kad nariai pri
sidėtų po 10-20 dol. 

Mažeikiene: Dvidešimt dolerių per daug. Išsigąs. 
Slapšys: Aš nemanau, kad blogesnis tas, kuris 

vyks uz savo pinigus. Nesutinku, kad nereikia priimti 
žmonių, kurie vyktų už savo pinigus. 

Kačinskas: Kol neturim 300-500 narių, kurie pasi
ryžę remti, tai neverta ir prasidėti. Reikia išplėsti vei
kimą. Jei kas važiuos už savo pinigus, gerai, bet ge
riau pasiųsti savo žmones. Kol neturim narių, nieko 

Viliamas: Jei atsirastų 100 žmonių, tai būtų baisi 
jėga, ypač kai nieko nėra. 

Mažeika: Yra dvi klausimo pusės: asmenų ir finan
sų. Delegacijos apribojimas agronomais būtų netiks
lus. Siūliau sudaryti komisija delegacijai sudaryti ir 
nustatyti, ką ji turi atlikti. Parengti raštą, kiek pinigų 
reikalinga ne tik delegacijos pasiuntimui, bet ir ki
tiems reikalams. Gauti laiškai rodo pritarimą. 

Viliamas: Pripažinta, kad delegacijos siuntimas 

yra reikalingas. Žemės ūkio klausimas yra ypač svar
bus. 

Slapšys: Reikėtų, kad į delegaciją įeitų teisininkų 
ir prekybininkų, kad ji sudarytų planą, lyg jie patys 
vyktų į Br. Hondūrą. 

Viliamas: Skubėti negalima. Reikia supažindinti 
narius su mūsų planu, kaip organizuojam delegaciją. 
Pakštas yra paskelbęs atsišaukimą savo vardu. Dabar 
reikia atsišaukimo centrinės valdybos vardu ir kreipi
mosi į būrelius. 

Buvo sutar ta , kad Mažeika parašys atsišaukimą 
centrinės valdybos vardu, Vitėnas parengs raštą būre
liams, o Viliamas parašys spaudai apie mūsų svarsty
mus šiuo reikalu. 

„Dausuvos" N r . 1 

Po to buvo aptartas išėjęs „Dausuvos" Nr. 1, karia
me išspausdintas Pakšto balandžio 5 d. atsišaukimas 
„Atsarginės tėvynės reikalu" ir Pakšto straipsnis Bri
tų oficiali pažiūra į atsarginės Lietuvos autonomiją". 
Pastarajame rašoma: 

,.1958 m. vasarą šių eilučių autorius tris kartus tu
rėjo garbės kalbėtis su Jo Ekscelencija T. D. Vicxers, 
einančiu gubernatoriaus pareigas Britų Hondūre. Ant
rojo pasimatymo metu jam buvo įteikta raštu vienuoli
ka klausimų eventualaus lietuvių židinio klausimu jo 
valdomame krašte. Du klausimai lietė lietuviu kul
tūrinę autonomiją ir evoliucinį išugdymą lietuviu au
tonominės valstybėlės. J tuos klausimus atsakymai 
gauti 1958 m. rugpjūčio 1 d. Dėl pilnesnio aiškumo čia 
tuos du atsakymo posmus pateiksiu jo angliškame 

originale kartu su savu lietuvišku vertimu. 

Kultūrinė autonomija 

'If the Lithuanian Group was able to satisfy Go
vernment that it was going to make a material contri-
bution to the development of agriculture in British 
Hondūras, the Government would sympathetically 
consider any such request for concessionary treatment 
with regard to schools, language, etc. In 1957 Govern
ment signed an agreement with two Mennonite com-
munities from Chihuahua, Mexico, who have since 
settled at Blue Creek and Spanish Lookout, respec-
tively, whereby the Mennonites were given by Govern
ment most of the spėriai concessions for which they 
asked in return for their agreement to help Govern
ment to develop agriculture in British Hondūras ' . 

Lietuviškai tai reikštų: 
'Jeigu Lietuvių Grupė galės patenkinti Valdžią 

savo materialiniu įnašu Britų Hondūro žemės ūkiui iš
vystyti, tai Valdžia simpatiškai atsižvelgs į bet ku
riuos pageidavimus, kurie liestų koncesinį traktavimą 
mokyklų, kalbos, etc. reikalu. 1957 m. Valdžia pasira
šė sutartį su dviem Mennonitų bendruomenėmis iš 
Chihuahuos, Meksikoj. Jos apsigyveno Blue Creek ir 
Spanish Lookout apylinkėse, kur Valdžia davė dau
gumą specialių koncesijų, kurių jie prašė už jų pa
galbą Valdžiai išvystyti žemės ūkį Britų Hondūre'. 

Teritorinė arba valstybinė autonomija 

'It vvould not be vvithin the competence of the Bri

tish Hondūras Government to grant a Lithuanian 
community more autonomy than that already enjoyed 
by such local authorities as the Belize city Council and 
the District Town Boards. Any ąuestion of sovereigni-
ty or power to issue stamps etc. would be a matter for 
consideration and decision by Her Majesty^s Govern
ment in the United Kingdom'. 

Lietuviškai tai reikštų: 
'Susitikimas Lietuvių Bendruomenei platesnes au

tonomijos negu jos turi Belizės Miesto Taryba ir Apsk
ričių Miestelių Tarybos nebūtų Britų Hondūro Val
džios kompetencijoje. Bet kurie suverenumo klausimai 
arba galia išleisti savo pašto ženkus etc. priklausytų 
Jos Majestoto Vyriausybes sprendimui Jungtinėje Ka
ralystėje'. 

Keletas komentaru 

Kalbant apie kultūrinę autonomiją, gubernatorius 
primena jo valdžios sutartį su vokiečiais menonitais. 
Ta sutartis angliškame originale buvo išspausdinta 
„Drauge" 1959 m. rugp. 7 d. numery. Tai vienas pačių 
įdomiausių dokumentų moderniškoje kolonizacijoje. 
Remdamiesi jo precedentu, mes jau gan greit galėtu
me ten turėti visiškai lietuviškas mokyklas, panašiai 
kaip jas turėjome Kaune ar Utenoje. Bet gubernato
rius pabrėžia, kad tokių koncesijų gavėjas turi pri
sidėti žemės ūkio našumą keliant, panaudojant gau
sius žemės plotus, iki šiol dar neįdirbtus. 

Lietuvių bendruomenės pavertimas į autonominę, 
beveik suvereninę valstybę, priklausytų nuo lietuvių 
gausumo (jų ten reiktų mažiausiai 5,000) ir nuo jų su
sitarimo su Karališka Valdžia Londone. (B.d.) 
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DŽIAUGIAMĖS IŠRINKĘ VISŲ MŪSŲ PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ! 
Padėkime padengti rinkiminei kampanijai susidariusias skolas. 

Už Valdą Adamkų komitetas 
Čekius prašome rašyti: „ADAMKUS FOR PRESIDENT OF LITHUANIA" 

STANDARD FEDERAL BANK, Attn. Barb 
715 Plainfield Road, Willowbrook, TL 60521. 

Prezidento Valdo Adamkaus rinkimų skoloms sumažinti siunčiu dol. 
Vardas ir pavardė Adresas 

VASARIS KVEPIA PAVASARIU 
LIBERTAS KLIMKA 

š i s mėnuo pavadintas jau 
pavasariu kvepiančio vėjo var
du. Nuo jo pradžios vis daž
niau pučia pietvakaris, padė
damas Saulei įveikti šalčių 
kliautis. Po Pusiaužiemio nuo
taika gamtoje visai kitokia — 
žiema persiverčia į antrąją 
pusę. Žinoma, galima dar 
tikėtis pūgų, speigų, bet sau
lutė kaskar t vis aukščiau pa
kyla, tamsa traukiasi . Vasaris 
— trumpiausias iš visų mė
nesių, kitados buvęs papildo
mas, įterpiamas keliamaisiais 
metais, kad kalendorius ati
tiktų astronominius reiški
nius. Todėl vadintas pridė
tiniu, mažuoju ragu, ragučiu, 
pusiniu. 

Saulutė šildo an t stogų susi
kaupusius vėpūtinius — nu
t įsta žemyn varvekliai, ir po 
lašais gaidys gali atsigerti. 
Ateina Gramnyčia, vasario 2-
oji. Šventė, senovėje skirta 
Perkūnui, pirmoji iš devynių 
prosenoviškų Perkūno minėji
mo dienų. Dabar ji sutampa 
su katalikiškojo kalendoriaus 
Kristaus paaukojimu, liau
diškai dar vadinama Grab
nyčiomis. Bažnyčioje tą dieną 
šventinamos graudulinės žva
kės. Ir dabar manoma, kad jos 

apsaugo nuo perkūno eibių. 
Todėl žibinamos ir statomos 
ant palangių, kad, užėjus aud
ros debesiui, ^įesuperkūnytų". 
Kad netrenktų perkūnas, sta
tydami namą, pirmojo vainiko 
sunėrime meistrai kryžmai 
išpjaudavo griovelius ir į juos 
įdėdavo „grabnyčios". „Kad 
velniai spiečiaus neišsivestų", 
bitininkai į naują avilį taip 
pat kryžmai dėdavo du grau
dulinės žvakės gabaliukus. 0 
suvalkiečiai net aitvarą mokė
davo prisivilioti: padėdavo po 
puodu uždegtą graudulinę ir 
uždengdavo lininiu rankšluos
čiu. Aitvaras kaip tik ir nu
tūpdavęs ant to puodo. 

Gramnyčios dienos išvaka
rėse paskutinį kartą vilkai 
ūkauja; sakydavo, baigiasi jų 
laikas — vilkų mėnuo. Jei die
na saulėta, spėdavo, kad 
būsiąs geras linų, bet prastas 
javų derlius, pavasaris anks
tyvas, o vasara — su gausio
mis perkūnijomis. Dzūkus 
gąsdindavo badmetis, tad jų 
buvo toks priežodis: „Velyc 
vilką regėc namuos, ne saulę". 
Jei tą dieną dar daug sniego 
ant stogų, tikėdavosi vasarą 
vešlių pievų ir daug šieno. 
Rytų Lietuvoj sakydavo taip: 

„Jei Grabnyčioj vėjas takus 
prašlavinėja, tai gaspadoriui 
pavasarį kluonus iššluos" (pri
stigs pašaro), „Jei saulė švie
čia ryte, geriau užderės ank
styvieji linai, jei tik po vidur
dienio — vėlyvieji". Jei nuo 
stogo karo ilgi varvekliai, tais 
metais geriau sėti ankstyvuo
sius miežius. Tik vaikams 
šiukštu daužyti ledokšnius, 
antraip linai išguls. Dar saky
davo: „Nuo Grabnyčių nebe-
reik šildyt gryčių", „Po Grab
nyčių zylė pradeda žagres 
kalti", „Per Grabnyčių dieną 
teška, naktį braška", „Nuo 
Grabnyčių duona ir po rėčiu 
nesušąla". Tai aiškūs pavasa
rio požymiai. Ši diena — ant
rasis laiptelis po Pusiaužiemio 
į šiltąjį metą. 

Vasario 3-iąją į bažnyčią 
drauge su linų sruoga nešdavo 
šventinti žalią eglės šakelę. 
Tai sena šv. Blažiejaus dienos 
tradicija, primenanti, kad ne
trukus gamtoje atgims gy
vybė. Pašventinta linų sruoga 
gelbėdavo gerklei suskaudus 
— tereikėdavo ja kaklą ap
rišti. Per šv. Agotą, vasario 5 
dieną, bažnyčioje pašventinta 
juodos ruginės duonos riekelė 
saugodavo nuo gaisrų. Jei kas 
degdavo, kad ugnis neišplistų 
į visą kaimą, nešinas šv. Ago
tos duona žmogus, triskart 

apibėgęs gaisravietę, įmes
davo duoną į ugnį. Kas tos 
duonos turi miške, tą aplenkia 
gyvatės geluonis. Lietuvės mo
tinos šv. Agotos duonos įdė
davo Tėvynės ginti išleidžia
miems sūnums — jų nelies 
kulka. 

Vasario mėnesį nėra darbų 
skubos, įtampos. Gal kiek ir 
nuobodoka antroji žiemos 
pusė. Todėl daugiau laiko gali
ma skirti sau. Kaime pirtį 
dažniausiai kurdavo po Mė
nulio pilnaties (II.24-III.7). 
Sakydavo, išsimaudžius per 
jaunatį, odą niežti. Jjuodusius 
vilnonius drabužius per sena-
galį (II.5-7) lengviau mazgoti, 
bet skalbiniai būna kieti, o 
jaunam Mėnuliui esant (II.9-
14), — minkšti. Tas laikas la
bai tinka plaukams kirpti, jie 
atauga stiprūs ir tankūs. 

Žiemą išvaro linksma ir 
siautulinga Mėsiedo pabaiga 
— Užgavėnės. Šiemet jos va
sario 11-ąją. Per Užgavėnes 
važinėjamasi rogėmis, supa-
masi klojime, daug ir riebiai 
valgoma, pokštaujama, išdy
kaujama. Juo toliau nuva
žiuosi, juo daugiau medaus 
vasarą prineš bitės, ilgesnį 
pluoštą išaugins linai. Po 
kaimą vaikštinėja Ožys, Ark
lys, Gervė, Meška. Avinas, 
Gandras, Malpa ir kiti persi-
rengėliai. Šios kaukes kitados 

vaizduodavo toteminius protė
vius, atskirų genčių mitinius 
globėjus. Tik vėliau iš jų atsi
rado kitos raguotos ir kudlotos 
būtybės — velniai, raganos, 
taip pat „svetimi" (vadinamieji 
vengrai, čigonai, žydai). Ro
gėmis vežiojamas puskubilis 
„bičių" — klegančių vaikų, ku
riuos stengiamasi aptėkšti 
vandeniu. Ant pavažos bei ra
to, švaistydamasi kočėlu ir 
šluota, klibikščiuoja More — 
pati nelabosios žiemos dvasia. 
Dvyliktą valandą nakties ji 
supleškės lauže arba bus nu
s tumta į vandenį. Teateinie 
pavasaris! 

Vasario 24-oji — Vieversio 
diena. Je i šis artojų linksmin
tojas parskrenda, nesulaukęs 
savo dienos, ilgokai dar bus 
šalta. Je i paukštelis pavė
luoja, pavasaris bus anksty
vas. Merginos tą dieną plaukų 
nešukuodavo, antraip vasarą 
vištos darželius iškapstys. Ne
galima ir miltų tądien sijoti — 
pasėlius užpuls amaras. Vai
kams liepdavo: „Apibėk du
kar t apie trobą, tada nudumk 
į galulaukę ir tekinas namo — 
visus metus būsi greitas kaip 
vyturys". O kas nori veido bal
tumą per vasaros karščius 
išsaugoti, tur i tądien gerai 
sniegu išsiprausti. Apskritai 
ši diena daug kur laikyta pir
mąja pavasario švente. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

S P E C I A L I KAINA 
I 

LIETUVOS PREZIDENTO 

INAUGURACIJĄ 

Čikaga-Vilnius-Čikaga 

$605.00 
Bilietai tur i būt i išpirkti iki 1998 m. vasar io 1 1 d . 

{ bilieto kainą įeina visi mokesčiai. 

Taip pat tu r ime specialias kainas skrydžiams į Vilnių 
iš kitų miestų įvairiomis datomis ir kainomis . 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kre ip t i s 
į mūsų raš t inę . Maloniai J u m s pa ta rnaus ime . 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S .Kedzie , E v e r g r e e n P a r k , I L 6 0 8 0 5 - 2 3 2 5 

P h . 708-422-3000 . P h . 800-422-3190 
F a x 708-422-3163 

LIETUVIAI UŽ SHESTOKĄ 

Š.m. kovo 17 d. įvyksta pirminiai rinkimai į JAV 
Atstovų rūmus. Kandidatuoja respublikonas 

David J.Shestokas 
Jis pasižada: 
1. Dėti pastangas, kad Lietuva būtų priimta į 

NATO 
2. Remti JAV imigracijos įstatymus, kurie 

sujungtų imigrantų šeimas. 

David J.Shestokas buvo vienas iš teisės knygų 
aukotojų Teisės fakultetui Vilniaus universitete; 
dalyvavo pirmame Lietuvių advokatų suvažiavime 
Vilniuje, supažindindamas Lietuvos advokatus su 
Vakarų teisės sistema; dalyvavo Lietuvių Dainų 
šventėje, priklauso Lietuvių Prekybos rūmams; 
David J.Shestokas - šimtaprocentinis lietuvis - jo 
seneliai gimė Lietuvoje. 

Lietuviai už 
David J.Shestokas 

U.S. Representative 
Respublikonas 

13-toji rinkiminė apylinkė yra respublikonų 
apylinkė. Asmuo, kuris laimės pirminius 
r ink imus kovo 17 d., bus sekant i s JAV 
Kongreso atstovas. Je i gyvenate 13-toje 
apylinkėje, balsuokite už David Shestoką kovo 
17 d., kad turėtumėme lietuvį atstovą JAV 
Atstovų rūmuose! 

David Shestokas yra Illinois valstijos 
prokuroro as i s ten tas . J i s dalyvauja 
kr imina l i s tų teismuose ir daug padeda 
skr iaudžiamiems va ikams . Svarbiuose 
reikaluose David Shestokas - mūsų visų bal
sas, todėl, lietuviai, balsuokite už David 
J.Shestoką! 

1 3 - t a j ą r i n k i m i n ę 
a p y l i n k ę s u d a r o 3 3 
m i e s t a i : 

Aurora 
Bolingbrook 
Burr Ridge 
Clarendon Hills 
Crest Hill 
Darien 
Downers Grove 
Eolą 
Glen Ellyn 
Hickory Hills 
Hinsdale 
Joliet 
7.,p Cod« 60*31 60*32) 

Lemont 
Lisle 
Lockport 
Lombard 
Naperville 
Oak Brook 
Oak Brook Terrace 
Orland Hills 
Orland Park 
Palos Heights 
Palos Hills 
Palos Park 
Plainfield 
Romeoville 
Shorewood 
Tinley Park 
VVarrenville 
VVestmont 
VVheaton 
Willowbrook 
Willow Springs 

R Ė M Ė J A I 
Helena Alekna 
Danute Ankutė 
Stanley Balzekas III 
Nida Bichnevičiūtė 
Aldona Brazis 
Algirdas Brazis 
Jonas Cinkus 
Davė Gaidas 
Loreta Gaidas 
Alberto Glavinskas 
Laima Glavinskas 
Kęstutis Ječius 
Dalia Jodwalis 

Patricia Palauskas 
Ritas J.Pavilionis 
Paulius Pavlus 
Dairius Povilaitis 
Robertas Ralis 
Lidija Rasutis 
Vytenis Rasutis 
Audrius T.Remeikis 
Petras Remeikis 
Nijolė Remeikis 
Tomas Remeikis 
Bronius Sharpe 
Kazyte Shestokas 

LIETUVIAI, REMKITE LIETUVI SHESTOKĄ! 

Vardas, pavardė: 
Adresas: 

I 
I 
I 
I 

Miestas: Tel 
. , ( ZipCode: 

Auka: • $25 U $75 U $150 U $500 D $ kt. 
Čekį, pašto perlaidą rašyti: Shestokas for Congress, PO. Box 36, Lemont, IL, 60439. 

(Aukos turi būti tik iš asmeninių santaupų; čekiai su paradu, adresu, tel., Soc.Sec.nr.) 

Paid for by Shestokas for Congress Committee, 815-741-5800 
(A Copy for Our Report is or will be filed with the FEC and the Illinois Election Board and Available for Inspection) 

(iškirpkite ir pasiųskite šiandien!) 

Kęstas Jodwalis 
Robertas Keželis 
Linas Kelelius 
Ramune Kelečius 
Justinas Kirvelaitis 
Vilunė Kirvelaitis 
Vytenis P.Kirvelaitis 
Kęstutis Kriščiūnas 
Ligija Kriščiūnas 
Nijolė Kupstas-Byla 
Albinas Kurkulis 
Robertas Kuzas 
Antanas Mankus 
Linas Meilus 
Teresa Meilus 
Bronius Nainys 
Regina Naruiis 

Tomas Shestokas 
Jill Shestokas-Horist 
Ramoną Steponavičiūtė 
Rasa Stropus 
Romanas Stropus 
Tadas Stropus 
Jonas Vainius 
Dr. Karolis S. Venkus 
Juozas Venkus 
Robertas Vidomos 
Birutė A.Vindašienė 
Linas Visčius 
Milda Visčius 
Stella Visčius 
Stepas Vis6us 
Robertas Vitas 
S.Povilas Žumbakis 



BRITŲ HONDŪRAS 
ATSIMINIMUOSE, O 
POPIEŽIUS KUBOJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Su įdomumu „Draugo" skil
tyse skaitau Juozo Vitėno 
aprašymą apie pastangas 
įkurti atsarginę Lietuvą Bri
tų Hondūre. Aprašomi įvykiai 
liečia netolimą istoriją, kuriai 
šįmet jau sueina keturias
dešimt metų. Gerai atsimenu 
tuos visus svarstymus spau
doje, nes tada dar buvau stu
dentas, kuriam viskas buvo 
įdomu. Nors prie steigiamųjų 
Žaliosios atžalos klubų nepri
sirašiau, pamenu tam tikrą 
nusivylimą, kai nieko iš tų 
pastangų neišėjo. Nusivylimas 
pasąmonėje merdėjo iki 1974 
metų pavasario, kada man su
sidarė proga Britų Hondūrą 
aplankyti. 

Bene septintojo dešimtmečio 
pradžioje buvo populiari Prog
reso sandara uAlliance for 
Progress), kur JAV valstijos ir 
Pietų bei Centrinės Amerikos 
valstybės mezgė bendradar
biavimo ir bendravimo ryšius. 
Nors šios pastangos buvo 
Amerikos valdžios skatina
mos, kiek pamenu, jos buvo 
privačios iniciatyvos rankose. 
Tame kontekste, Michigan 
valstija ir Britų Hondūras bu
vo užmezgę seserystės ryšius. 
Michigan sostinė Lansing ir 
didžiausias Britų Hondūro 
miestas, vardu Belize, turėjo 
Tarpmiestinius seserystės ry
šius. Mano darbovietė turėjo 
susitarimą su Britų Hondūro 
sveikatos ministerija. Poros 
metų laikotarpyje mes jiems 
pravedėme eilę seminarų pro
tinės sveikatos temomis. Su 
seminarais važiuodavome pas 
juos, o jie savo žmones atsiųs
davo pas mus į Lansing toli
mesniam apmokymui. 

Prisimena viena tų konsul
tacinių kelionių į Britų Hon
dūrą. Vietir ?.i gyventojai 
stengėsi atsil atyti britų do
minavimo. Tada — 1974 metų 
pavasarį — vietiniai savo 
kraštą jau vadino ne Britų 
Hondūru, o Belize vardu. To
kiu pat vardu buvo krašto di
džiausias miestas, daugelį me
tų buvęs administracijos cent
ru bei kolonijos sostine. Su lai
ku iš džiunglių atkovotuose 
plotuose, stengiantis išvengti 
besikartojančių uraganų, buvo 
pradėta statyti naujasis sos
tinės miestas — Belmopan. 
Mano vizito metu naujoje sos
tinėje gyveno apie 3.000 žmo
nių, daugumas valdžios dar
buotojų. Savaitgaliais jie grįž
davo į Belize miestą, prie pa
miltos jūros. 

Jau tada anglai buvo pasi
ruošę kraštui suteikti visišką 
nepriklausomybę, bet vietiniai 
gyventojai vis dar maldavo an
glus pasilikti. Priežastis — bi

jojo pašonėje esančios Guate-
malos respublikos, kuri Britų 
Hondūrą laikė savo laikinai 
prarasta teritorija. Guatemala 
laukė anglų pasitraukimo, 
kad kraštą galėtų vėl atgauti. 
Už kokių poros metų anglai 
išsikraustė, gavę Guatemalos 
ar kieno kito užtikrinimą, 
kad, jiems išėjus, Guatemala 
sau nepasiims Belize teritori
jos. 

Mūsų lėktuvas Belize mieste 
nusileido vidurdienyje, ba
landžio mėnesio pradžioje. Iš
lipus iš lėktuvo, pasitiko tvan
kus karštis, didelė drėgmė, be 
jokio vėjelio. Kepinanti saulė 
tiesiai virš galvos. Biurokratai 
kalbėjo angliškai, su karibų 
tarme. Dauguma gyventojų 
yra juodieji karibai, Afrikos 
vergų bei čiabuvių palikuonys. 
Be to, yra vietinių indėnų, is
panų palikuonių, kitų euro
piečių, šiek tiek libaniečių bei 
kiniečių. Tada visame krašte 
buvo apie 130,000 gyventojų. 
Maždaug 30% jų gyveno Be
lize mieste, kuris buvo pasta
tytas pelkėtame pusiasalyje, 
vos aštuoniolikos colių (taip, 
colių, ne pėdų!) virš jūros ly
gio. Per paskutinius keturias
dešimt metų bent du kartus 
miestas buvo uraganų nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. 
Man ten lankantis dar vis bu-
v̂o žymios 1961 metų Hattie 
uragano pasekmės. 

Gyventojai buvo draugiški. 
Pats gyvenimo lygis gana pri
mityvus. Viešbutis be šalto oro 
sistemos. Palubėje kabėjo vė
duoklė ir tingiai maišė karštą 
orą. Viešbutis turėjo elektrą ir 
vandenį. Viešbučio viduje taip 
pat buvo tualetai. Tačiau 
mieste nebuvo kanalizacijom 
vamzdžių srutoms ir išma
toms surinkti. Iš tualetų ir 
praustuvių visos gamtinės at
liekos tekėdavo į šalia gatvių 
esamus atvirus griovelius. Jų 
krovinį kepino saulė. Po sru
tas knisosi palaidi šunys. Pa
sitaikantys jūros išsiliejimai 
arba tropikinio lietaus srovė 
išplaudavo grioveliuose esan
čių atmatų likučius. Tuo tar
pu, mums ten būnant, tūks
tančiai (milijonai?) musių puo
tavo srutų grioveliuose. Tos 
pačios musės vaišinosi šviežiai 
pagauta žuvimi, čia pat prie 
jūros esančiame turguje. Gy
ventojai neturtingi. Daugu
mas neturi šaldytuvų maistui 
laikyti ar sietelių languose 
nuo vabzdžių apsiginti. Kas 
rytą jūroje pagaunama žuvis, 
popiet nuperkama, o vakare 
jau suvalgoma. Taip diena po 
dienos. Iš krašto gilumos — 
džiunglių — vietiniai su iš 
medžio išskaptuotais laiveliais 
į Belize miesto turgų bene 

Trys snieguoti ..nykštukai" Šiaulių miesto parke. 
Nuotr. V. Kapočiau* 

kasdien atveža vaisius, daržo
ves, kiaušinius, vištas. 

Po šių pirminių įspūdžių 
daug metų nešiotasis gailes
tis, kad nieko neišėjo iš Kazio 
Pakšto minties įkurti atsargi
nę Lietuvą, visai išgaravo. 
Pasidarė kažkaip lengva ant 
širdies. Ačiū Dievui, kad taip 
viskas pasibaigė, tada sau pa
galvojau. 

Vienas kelionės tikslų buvo 
sudaryti seserystės ryšius 
tarp St. Johns miestelio cent
riniame Michigane ir Punta 
Gorda kaimelio pietiniame 
Britų Hondūre (Belize). Punta 
Gorda pasiekiamas tik lėk
tuviuku ar laiveliu. Buvo koks 
tai kelelis per džiungles, ta
čiau jis naudojamas tik išim
ties atveju ir su atitinkamai 
įrengta mašina. Skridome ma
žu lėktuvėliu. Buvome šešiese. 
Du įgulos nariai ir mes — ke
turi keleiviai. Skrisdami iš 
Belize miesto į pietus, praskri-
dome apelsinų bei kitokių 
vaismedžių plantacijas. Mūsų 
nusileidimo takas iškirstas 
džiunglėse. Pats takas ne ce
mentinis, o žole apaugęs. Mus 
pasitiko džipas su vairuotoju. 
Vadinasi, apie mūsų vizitą jau 
žinojo iš anksto. Telefono ryšio 
su pasauliu tada dar nebuvo, 
bet buvo susižinoma trumpo
mis radijo bangomis. 

Diena, kaip ir visos kitos, 
buvo karšta ir drėgna. Aplan
kėme pradžios mokyklą. Vai
kai buvo paklusnūs ir tvarkin
gai apsirengę. Restorano kai
melyje nebuvo. Valgėme pas 
moteriškę jos bakūžėje po 
šiaudiniu stogu. Vietoje medi
nių grindų buvo pluktas mo
lis. Jokių stiklų ar tinklelių 
languose. Durys gal ir buvo, o 
gal įėjimo angą dengė paklo
dė. Nebeatsimenu. Įėjus vi
dun, ant stalo ir po juo trupi
nius lesė vištos. Šeimininkė 
vienu rankos mostu jas nu
baidė nuo stalo ir mus už jo 
pasodino. Valgėme, ką davė. 
Gavome keptą viščiuką. Buvo 
skanu. 

Pasižiūrėjimui mus nuvežė į 
džiungles. Aš vis bijojau, kad 
koks jaguaras neužpultų. Mat 
į Belize atvažiuoja rimti ja
guarų ir kitų plėšriųjų žvėrių 
medžiotojai. Punta Gorda yra 
viena medžiotojų apsistojimo 
vietų. Miegojome mažame 
viešbutėlyje, kur tie medžio
tojai apsistoja prieš medžiok
lę. Viskas primityvu ir tuo 
pačiu įdomu, gražu. Vakare 
įjungė elektrinę pompą, kad 
galėtume išsimaudyti. Tam
siame kampe buvo dušas su 
tiesiai iš jūros pompuojamu 
šaltu vandeniu. Naktį labai 
smarkiai lijo. Pirmą kartą pa
tyriau posakio — lyja kaip iš 
kibiro — prasmę. Tikras ato
grąžų lietus. Jo daug, bet 
trumpai. Būna ir lietingas se
zonas, bet jis, kiek pamenu, 
buvo kitu metu. 

Tokie prisiminimai kilo da
bar, beskaitant Juozo Vitėno 
atkarpą „Drauge". Įdomiu su
tapimu, keletą tų atkarpų 
teko skaityti, sėdint puošnaus 
viešbučio balkone, Cancun 
mieste, Meksikoje. Atkarpoje 
aprašomas kraštas yra apie 
du šimtus mylių į pie'us nuo 
Cancun. Į Cancun atskridome 
šių metų sausio 21 dieną. Tą 
pačią dieną, apie tris šimtus 
mylių į rytus nuo Cancun, Ha
vanos oro uoste, Kuboje, nusi
leido popiežius Paulius Jonas 
II. Dieną prieš tai Washing-
ton, Amerikos sostinėje, į vie
šumą iškilo dar vienas prezi
dento skandalas. Naujų tarp
tautinių įvykių apsuptiems, 
Britų Hondūro prisiminimai 
greit į šalį pasitraukė. Porai 
dienų likome prie televizijos 
prilipę. Nenorėjome nieko 
svarbaus pražiopsoti. Popie
žiaus vizitas, transliuojamas 

tiesiai iš Kubos, buvo įdomiau, 
negu viliojanti saulutė, šiltas 
jūros vanduo ir ošiančios pal
mės. 
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LAIKO RANDAMA VISKAM 

Linksmės kalnas prie Kauno su šimtamečiu ąžuolu. 

Nuotr. A. Žižiūno 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
NOMINUOTA ŽYMENIUI 

UŽ GERAI ATLIKTĄ 
VAIDMENĮ 

Elena Dauguvietytė Kudabiene 

Televizijos ir filmų akade
mija nominavo Eleną Daugu-
vietytę-Kudabienę ,,Gemini 
Award" žymeniui už C.B.C. 

televizijos filme „Peacekee-
per" gerai atliktą Nanos vaid
menį. Ši nominacija jau pati 
savyje yra didelis laimėjimas 
aktorei ar aktoriui. Laimėtojai 
bus paskelbti Akademijos po
kylyje š.m. vasario 28 d. 

Elena Kudabienė iki šiol te
levizijoje ir filmuose yra atli
kusi 28 vaidmenis, 6 vaidme
nis Kanados teatro scenoje ir 
maždaug 12 televizijos rekla
mų. 

1991 m. Elena Kudabienė 
buvo apdovanota „Kari 
Award" žymeniu už geriausią 
reklamą „Leons Furniture 
Limited". 

„Gemini Avvard" Kanadoje 
yra lygus „Oscar" žymeniui 
JAV-se. 

Elenai Kudabienei linkime 
sėkmės. 

Regina Choromanskytė 

Lutheran General ligoninės 
(Park Ridge, IL) Radiologų ta
rybos narys dr. Donatas Si-
liūnas ir dr. Mike Jokich gruo
džio mėnesį Dalias, Texas, vy
kusiame American Medical 
Association suvažiavime atsto
vavo Amerikos jaunesnie
siems gydytojams radiolo
gams. Amerikos Medikų aso
ciacija (AMA), kuriai priklau
so dauguma įvairiose srityse 
praktikuojančių gydytojų, du 
kartus per metus susirenka į 
įvairių specialybių atstovų 
konferenciją, kur būna svars
tomi šios įtakingos organizaci
jos klausimai bei veiklos 
gairės. 

Baigęs Northvvestern uni
versitetą ir University of Illi
nois School of Medicine, Dona
tas Siliūnas rezidentūrą atliko 
University of Chicago, o Fel-
lowship — Rush ligoninėje. Jis 
priklauso American College of 
Radiology ir jos narių buvo 
išrinktas atstovauti jaunesnie
siems profesionalams radio
logams AMA suvažiavime. 

Vladės ir Broniaus Siliūnų, 
gausios septynių vaikų šeimos 
jauniausias dr. Donatas su 
žmona Daina augina keturius 
vaikučius, bet randa laiko ir 
lietuviškai veiklai. Nuo ma
žens sporto, ypač krepšinio, 
mėgėjas, ne tik pats dar te
bežaidžia „Lituanicos" krep
šinio komandoje, bet su Algiu 
Tamošiūnu, Algiu Jonynu ir 
Petru Stuku prieš keletą metų 
įkūrė jaunųjų krepšininkų 
grupę, kuri šeštadieniais tre
niruojasi Lemonte, po litua
nistinės mokyklos pamokų ir 
po skautų sueigų. Kadangi 
šiais metais prisirašė virš 150 
nuo 6 iki 19 metų amžiaus 
žaidėjų, treniruoti padeda dr. 
Aliukas Lelis, Algis Kazlaus
kas, Kur Thaus, Darius 
Siliūnas, Sigitas Vaznelis, Al
gis Tamošiūnas, Algis Jony-

PRO JEKTAS ERDVĖJE 

š.m. sausio mėnesio pirmą 
dieną, „Lietuviškas balsas" ra
dijo programoje dalyvavo elek
tros inžinierius, magistro 
laipsniui besiruošiantis Michi
gan universitete, Ann Arbor, 
Jonas Korsakas. Sausio mėne
sio 22-rą diena, iš Kennedy 
erdvių centro, Floridoje, paki
lo erdvėlaivis Endeavour. Šį 
įvykį stebėti NASA pakvietė 
Joną Korsaką ir jo tėvus Iza
belę ir Rimą. Taip pat ten bu
vo Michigan universiteto pro
fesorius ir keturi studentai, 
kurių projektas buvo iškeltas į 
erdves. Apie tai papasakos 
pats projektuc.ojas inžinie
rius Jonas Korsakas. 

^ les šį projektą pradėjome 
prieš trejus metus. Jo tikslas 
yra sužinoti procesą, kaip su
siformuoja skysčio lašai. Erd
vėje galima stebėti didesnius 
lašus, negu čia žemėje. Že
mėje, tokį principą galima pri
taikyti geresniu vaistų pa
ruošimui ir v.-.riklių degalų 
įšvirkštimui. VbĘ reikėjo su
kurti kompiuterio programą ir 
kontroles, reguliuojančias šį 
projektą. Šis eksperimentas 
sveria arti 100 kilogramų ir 
užima pusę kul ^io metro 

Praėjusį pavasarį, mes bu
vome nuvažiavę į Johnson 
erdvių centrą liouston Texas, 

nas, Rimas Domanskis, Linas 
Norusis, Kęstutis Sušinskas, 
Rūta Sušinskiene, Romas Ru-
pinskas, Rimas Gulbinas ir 
Rimas Dirvonis. Neturint sa
vos sporto aikštes, patalpas 
reikia nuomoti amerikietiš-
kose mokyklose arba Park 
District patalpose. 

Rudenį ir pavasarį su Rober
tu Jokubausku ir Algiu Kaz
lausku Donatas treniruoja 
jaunuosius futbolo („soccer"> 
žaidėjus, o trečiadienio vaka
rais, jei nedirba, padeda pra
vesti bingo lošimą Pasaulio 
lietuvių centre. Lošimams jau 
ketverius metus vadovauja 
Alė Pabedinskaitė-Lieponienė 
ir kas savaitę surenka ne
mažai lėšų Pasaulio lietuvių 
centro išlaikymui. Įsidėmė
tina, kad dauguma lošėjų yra 
amerikiečiai, t.y., iš kitataučių 
įplaukia lėšos lietuvių centrui. 

Donatas Siliūnas yra Pasau
lio lietuvių centro tarybos na
rys, PLC mažosios salės re
monto komiteto pirmininkas. 
Iki šiol salės remontui jau su
r inku 200,000 dol. Numatytų 
planų įvykdymui dar trūksta 
50,000 dol. Šis projektas susi
laukė paramos ir iš Lietuvių 
fondo, nes suprantama, kad 
lietuvybės išlaikymui yra 
svarbu turėti tinkamą centrą, 
o PLC mažoji salė bus naudo
jama ne tik sportui, bet ir 
kultūriniams renginiams, nes 
joje yra scena. Norint išeivi
joje išlaikyti lietuvybę, reikia 
vaikus nuo pat mažens įdo
miais užsiėmimais burti prie 
lietuvių centrų. 

Džiaugiamės dr. Donato Si-
liūno profesiniais atsiekimais 
ir linkime jam ir kitiems lietu
viams profesionalams ^nepa
vargti ir toliau remti lietu
višką veiklą. 

Indrė Tijūnėlienė 

kad galėtume šį projektą iš
bandyti. Mums reikėjo skristi 
KC-135 ' lėktuvu dvi dienas. 
Šis lėktuvas kilo ir staigiai lei
dosi žemyn 80 kartų, ir kiek
vieną kartą buvo 30 sekun
džių besvore padėtis, taip kaip 
erdvėje. Tai buvo labai įdomu 
— plaukti ore kaip erdvėje. 
Čia buvo tas pats lėktuvas, 
kur buvo padaryta besvoriai 
vaizdai 'Apollo 13' filmui. Rug
sėjo mėnesį mes nuvežėm šį 
eksperimentą į Kennedy erd
vių centrą Floridoj, kuris tada 
buvo įmontuotas į erdvėlaivi 
Endeavour. Sausio 22-rą die
ną, 10 valandą vakare, ste
bėjom šios raketos pakilimą. 
Buvo labai įspūdinga, kaip šis 
dviejų milijonų kilogramu svo
ris kilo į erdvę. Mūsų stebė
jimo vieta nuo liepsnų nušvi
to, atrodė kaip diena. Buvo di
delis triukšmas ir oro virpė
jimas. Po penkių minučių, 
erdvėlaivis Endeavour dingo 
Floridos erdvėse. 

Dabar mes labai nekantriai 
laukiam laimingo Orbiter En
deavour sugrįžimo, nes tada 
mes sužinosime mūsų eksperi
mento rezultatus apie lašų su
siformavimą. Tikime, kad tai 
sužinosime maždaug už mė
nesio laiko", — taip pasakojo 

Elektros inžinierius Jonas Korsakas KC-135 lėktuve projekto bandymų 
metu. Čia j is matomas besvorėje padėtyje. 

inžinierius Jonas Korsakas. 
l i e tuv iškas balsas" yra la

bai dėkingas inžinieriui Jonui 
Korsakui už pasidalinimą sa
vo patirtimi ir įspūdžiais. Lin
kime elektros inžinieriui Jo
nui Korsakui geriausios sėk
mės, siekiant aukštųjų mokslo 
viršūnių. 

Kazys Gogelis 

• Panevėžys. Caritas ini
ciatyva Panevėžio visuomenė 
turėjo progą susitikti su gydy
toja, keleto knygų autore Bi
rute Žemaityte. Ji lankėsi Pa
nevėžio moterų kolonijoje, kur 
su įkalintomis moterimis dali
josi mintimis, padovanojo 
joms savo parašytų knygų, 
taip pat svečiavosi Panevėžio 
aukštesniojoje med. mokykloje. 

. I * i \ 



^ 

DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m. vasario 7 d. 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 5C629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

NEMESKIM PINIGŲ l ŠIUKŠLIŲ DĖŽĘ 

Jums nereikia mokėti už 
„Sočiai Security" kortelę ir 
kitus patarnavimus, kuriuos 
galite nemokamai gauti iš 
valdžios. 

Amerikoje įvairūs žmonės 
įvairiais būdais, įvairiais pa
tarnavimais bando uždirbti. 
Daug žmonių naudojasi ap
mokamais patarnavimais, 
norėdami sutaupyti laiką, o 
kiti nežinodami, kad tą patį 
gali gauti nemokamai. 

Viena moteris, dvi savaites 
po sūnaus gimimo, tarp dau
gybes įvairių vaikui rekla
muotų daiktų reklamų, gavo 
laišką su užrašu „ofTicial", ku
ris iš tikro buvo siųstas vienos 
privačios firmos, siūlant gauti 
naujagimiui sūnui „Sočiai Se
curity" kortelę už 15 dol. J ina i 
labia nustebo, nes „Sočiai Se
curity" kortelės sūnui jau 
buvo paprašiusi, būdama ligo
ninėje. Vadinasi, kažkas, kaž
kur sužinojo, kad gimė vaikas 
ir norėjo savo patarnavimais 
pasipinigauti. Moteris tą pa
siūlą — laišką išmetė į 
šiukšlių dėžę. 

Tai yra vienas iš daugelio 
pavyzdžių, pradedant tik ką 
gimusių vaikų tėvais, ką tik 
vedusiais, ar išsiskyrusiais ir 
vyresniais piliečiais, kurie 
gauna laiškų iš įvairių firmų, 
norinčių užmokesčio už patar
navimus, teikiamus JAV val
džios nemokamai, pvz., „So
čiai Security" administracija 

. i r pan. Tokie laiškai yra labai 
; paplitę ir sen. Tom Harkin 
(D-Iowa), pasiūlė įstatymą, 
kuris reikalautų, kad firmos 
užsiimančios tokiais patar
navimais, pažymėtų, jog jų 
siūlomi patarnavimai gali 
būti gaunami nemokamai iš 
valdžios įstaigų. 

Nėra nelegalu toms fir
moms, atsiradusioms po 1970 
metų, prašyti užmokesčio už 
patarnavimus. Bet. pagal 

1988 metų „Soc. Sec." Act. pa
pildymą, yra nelegalu naudoti 
žodžius, medžiagą, ženklus ir 
vardus, kurie galėtų suklai
dinti žmones, kad gaunami 
laiškai iš tikro nėra iš val
džios įstaigų. Kai 1997 metais 
birželio mėn. sen. Tom Har
kin pasiūlė įstatymą, jis rašė. 
kad įvairios firmos, naudo
jančios oficialiai skambančius 
vardus, kaip Federal Docu-
ment Services, Federal Re-
cord Service Corp., National 
Records Service ir US Docu-
ment Services, gąsdina žmo
nes ir jie siunčia prašomą 
užmokestį, kad galėtų gauti 

„Soc. Sec." mokėjimus ar in
formaciją apie juos. Tokiuose 
laiškuose aiškinama, kad fir
mos padės įsigyti „Soc. Sec" 
kortelę naujagimiui ar pakeis
ti pavardę vedybų ar skyrybų 
atveju. Kiti laiškai siūlo pa
dėti vyresniesiems gauti mir
ties atveju jiems priklauso
mus mokėjimus ar informaciją 
apie pensiją, nors tokie patar
navimai yra valdžios teikiami 
nemokamai. 

Čia nekalbame apie siūlo
mus patarnavimus, kurie pa
dėtų žmonėms nepaskęsti fe-
deralinėje biurokratijoje. Pvz., 
visa ir courier firmos duoda 
greitą patarnavimą žmonėms, 
norintiems gauti pasus, jei ne
reikalaujama žmogui asme
niškai to ar kito dokumento 
prašyti, sako Maria M. Ru-
densky, State Department at
stovė. 

Atrodo, kad iš visų tų besi
reklamuojančių apmokamais 
patarnavimais firmų, „Soc. 
Sec." vardu siunčiami patar
navimus siūlantys laiškai yra 
labiausiai paplitę. 

Neseniai viena Manhattan 
gyventoja, gimus dukrelei, 
gavo laišką, kur mažomis rai
dytėmis buvo parašyta, kad ta 
firma nėra susijusi su valdžia, 
bet pats laiškas ir atsakymui 
atsiųstas vokas atrodė visai 
kaip oficialūs dokumentai. 
Stambiomis juodomis rai
dėmis buvo parašyta „Federal 
Records Service Corp", ir 
laiškas prasidėjo: „Svarbus 
pranešimas: nauji federaliniai 
įstatymai reikalauja, kad iš
laikomieji šeimos nariais, su
laukę 1 metų mokesčių mo
kėjimo metų gale, turi turėti 
Soc. Sec ' numerį- kai pildy
site mokesčių mokėjimo for
mas". Tada pasiūloma, kad už 
15 dolerių gali gauti prašymą 
„Soc. Sec." numeriui gauti, 
kurį prašytojas turi nusiųsti 
vietinei „Soc. Sec." įstaigai. 
Šitoks procesas gali uždelsti, 
o ne pagreitinti „Soc. Sec." 
kortelės — numerio gavimą. 

Per paskutinius 2 metus 
buvo paduota 819 skundų 
apie 178 firmas, kurios, žmo
nių nuomone, vartoja apgau
lingą reklamą dėl valdžios tei
kiamų patarnavimų pvz., iš
duodant „Soc. Sec." numerį. 
Soc. Sec. Administration's Of
fice of the Inspector General. 
Generalinio inspektoriaus pa
vaduotoja sako kad stengia
masi kalbėtis su firmomis, ku
rios naudoja klausimus ke
liančias reklamas — siūly
mus, ir jei jos ir toliau taip el

giasi — tos firmos yra bau
džiamos. Aukščiausia bausmė 
už tokius nusikaltimus buvo 
100,000 dol. bet 1995 metais 
tas buvo pakeista, ir dabar 
bausmės neturi nustatytos 
aukščiausios sumos. 

Sen. Tom Harkin įstaiga 
sako, kad kai tokios firmos 
jaučia stiprų legalų spau
dimą, jos užsidaro, bet vėliau 
atsidaro nauju vardu. Tos fir
mos veikia labai gudriai, taip 
kad per dvejus metus „Soc. 
Sec." generalinis inspektorius 
nenubaudė nė vienos. 

The Postai Inspection Ser
vice turi teisę tirti firmas, 
įtariamas laiškine apgavyste. 
Sen. T. Harkin tarnautojai 
sako, kad Postai Service 
peržiūrėjo, ar dar peržiūrės, 
firmų vardus, išvardintus 
senatoriaus pareiškime. The 
Postai Service sakė, kad yra 
gavusi skundų apie įvairias 
firmas. Valdžios įstaigos sako, 
kad firmos stebi laikraščiuose 
skelbiamus pranešimus apie 
gimimus, mirtis, perka žmo
nių adresus arba gauna žinių 
iš „public documents" — viešu 
dokumentu, kaip gimimo me
trikai, kuriais naudojasi, 
siunčiant reklaminius laiš
kus, siūlančius apmokamus 
patarnavimus. Teresė B. iš 
New Rochelle, NY keletą 
mėnesių prieš vedybas už
mokėjo 15 dolerių Federal 
Record Service, kad galėtų 
gauti „Soc. Sec." kortelę. J i 
sako, „man buvo sunku, visur 
turėjau skubėti ir galvojau, 
užmokėsiu, kad man ne
reikėtų rūpintis naujos :Soc. 
Sec.' kortelės gavimu". J i 
vėliau skundėsi, kad labai 
išsigando, kai sužinojo, jog 
„Soc. Sec." įstaiga tai padaro 
nemokamai ir ji dabar bijo, 
kad kas kitas nenaudotų jos 
„Soc. Sec." numerio. Teresė B. 
parašė skundą Better Busi
ness Bureau New York mieste 
prieš tą firmą, kurios adresai 
yra pažymėti Manhat tan ir 
Washington. 1996 m. gegužės 
mėn. Massachusetts vyriau
sias prokuroras patraukė į 
teismą tą firmą Federal Re
cord Service, sakydamas, kad 
jų laiškai buvo apgaulingi ir 
pažeidė valstijos Consumer 
Protection Act. Vyriausio pro
kuroro įstaiga pra:.~šė, kad 
buvo su ta firma padarytas 
susitarimas ir firmos siun
čiamuose laiškuose bus pa
rašyta, jog jos teikiami patar
navimai yra gaunami nemo
kamai iš valdžios. Jeigu sen. 
T. Harkin pasiūlytas įsta
tymas būtų priimtas, tai to
kius pareiškimus turėtų dary
ti visos firmos. 

Geriausias apsigynimas nuo 
visokių išnaudojimų yra gerai 
informuoti žmones. Niekada 
nesileiskite būti prikalbami 

visokių asmenų, kad jie jums 
padės. Taip, jie padės, bet už 
tai jūs turėsite brangiai už
mokėti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1997-12-29. 

INCOMETAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės: 

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

OakLawn, IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasauho lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 706-424-4425 

Kur. Kęstučio Ralio globojami, N'nujojo Daugėliškio vaikučiai koncertuoja 
Ka!f<iu proga. 

HOME HEALTH CARE AGENCY 
needs care grvers & companions. 
Live-in $75-$12S per day English 

required References helpfui. Pls. call 
Ph«. tat. 414-763-2615. 

Puiki proga moteffai, teisėtai atvyku
siai Į JAV, mokančiai virti ir namų 
ruošos darbus, įsikurti Siame krašte. 

Rašykite: VIa St. Joeeph 
P.O.Box 155 

. Thompson, Ct 06277 

WWtf 
Veikia nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLCW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 svečių 

Bonknoclfam 
M j A M M 

40 iki 60 svečių 

t * I ĮĘ : 

a t o t ioo« 
60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai uyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

& 

100 iki 135 svečių 

IMKI KCM 

125 iki 175 svečių 

ruMtuam 
225 iki 550 svečių 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

1& 
aJES 

į s r 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

BS&M Consurtants Assoc. 
* Optimalus 97 m. pajamų 

mok. (inc. tax) užpildymas 
* Verslų steigimai: JAV, 

Lietuvoje 
* Darbų, užsakymų paieška 
* Internet, komp. 

708-453-1250 

HOME CARE LINKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Cal! 630-585-7370 

MIDWAY AUTO 
4 6 0 1 S . A r c h e r A v e . 

( k a m p a s Archer ir St. Louis) 
• Tik pas mus geri nauji ir puikiai išlaikyti senesni automobiliai 
• Garantija i k 3 metų 
• Kiekvienas pirkėjas gauna paskolą (net ir kredito istorijos neturintis) 
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GARANTUOJAME GERIAUSIAS KAINAS ČIKAGOJE! 

Tel. 773-254-4646 kalbama lenkiškai arba angliškai 
773-671-6672 kalbame lietuviškai!1 

JEI RUOŠIATĖS SIŲSTI SIUNTINIUS AR 
KOMERCINES SIUNTAS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, LENKIJĄ BALTARUSIJĄ, 
UKRAINĄ AR KARALIAUČIAUS SRITĮ, 

KREIPKITĖS Į ATLANTIC EXPRESS CORP. 

3^W» 
Chicago 773-434-0330 800-773-SEND 

Lemont 630-257.6822 
Cleveland 216-481.0011 
New York 914.258-5133 
Rochester 716-223-2617 
Brooklyn 718-348-4709 
Boston 617-864-6914 
StPete Beach 813-367.5663 
Pittsburgh 412-381-6281 
Vilnius 370-2-736-336 

VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS 
x « / £ Neringa Inc. su Ne*. Pr. Marijos Seserimis 
^ O — organizuoja Ir pravada stovyklas * M 
4 • ' Neringos stovyklavietėje Vermonte I I T 

1998m. NERINGOS STOUVKLOS 
LIETUVIŲ KALBA i B'^^'O 21-27 dd. - Jaun uoliams 17-20 metų 

Birželio 28-iiepos 11 dd. - Vaikams 6-10 metų 
Liepos 12-26 d d - Vaikams 10-16 metų 
Liepos 26-rugpiūčio 1 dd.- Šeimoms su jaunais vaikučiais 

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS (io'/l 
Rugptučio 2-15 dd. - Vaikams 7-16 metų 
Rugpiūčio 19-23 dd. - Šeimoms su jaunais vaikučiais 

£0 « 

INFORMACIJA • REGISTRACIJA J kreiptis pas Daną Grajauskaitę 
66 Salisbury Rd #2. Watertown MA 02172 

tel: 617-923-4583 e-mail: nermgaiOyahoo.com 

CLASSIFIED GUIDE 
MISC«ELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

n^ro7!5!^So^ne53ros , ,S5I7TIan^ 
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. Waahington. D.C., i«*ko darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS- DAUGIAU 
KA1P15METU. PATIRTIS* 

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

JKS CONSTRUCnON 
^Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R Jankauskas, 

tel. 708-728-0208 

B&B 
Nakvynė ir pusryčiai 

Vilniaus senamiestyje! 
p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 

a. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į men. + „security". 
Tel. 77S-77t-1451. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffrts", 

decks", „gutters, plokšti ir„shingte' 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benef/a Te/. 630-241-1912 

Nanny, fousekeeper live-in. 
Best ]ob and salary is yours if you 

love children, clean well and speak 
English. References needed. 

Call my office. tel. 630-466-7828 

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 1 

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

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gail seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis; 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

REAL ESTATE 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7160 

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

Ssasi 
KMlEdKREALTORS 
7922 S. Pularid M . 
4365 S. Ardttf Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773*284-1900 

Jai norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. J pro-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltu. 
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REALMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago.IL 60629 

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 

Bus. 773-585-6100 
F«x 773-585-3997 

Pager 773-308-0307 

ACCENT REALTY 
5265 VVest 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemiesčiuose 

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

ČIA G A L Ė J O B O T I JŪSLĮ 
R E K L A M A AR S K E L B I M A S 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su pilnu aptarnavimu 
ir maistu pagyvenusiam žmogui 

arba ligoniui. 
Tel. 773-471-4263 

SKUBUS PARDAVIMAS! 
69 St ir Pulaski Rd. gerai įrengtas 2 
a. mūrinis namas. $145.000 Bonus 
pirkėjui - 3 dienų kelione į Las 
Vegas! Kreiptis: V Poškus. Ra/Max/ 
Home Center. tel. 773-735-6000. 

HELP VVANTED 
Driver, CDL Class B, Haz. Mat. 

min. 1 year expenence. Mušt 
know city areas; $400-$600 

weekty. Tel. (708) 780-0230 

Reikalingi vyrai statybos 
darbams: 

"siding" ir vidaus apdaila. 
Tel. 708-453-1250. 

http://nermgaiOyahoo.com
http://Chkago.IL


ATSISVEIKINIMAS SU 
AA. DR. ALDONA KAIRYTE-

RIMKIENE 

Dr. Aldona Rimkienė 

siuntinių ji pasiuntė į Lietuvą 
ar kiek laiškų esu nuvežusi 
artimiesiems, o ten, ne vien 
žodžiai... Nepaisydama širdies 
negalavimų, daug kartų lan
kėsi Lietuvoje; keliavo ir ki
tur, lyg skubėdama pamatyti 
Dievo sutvertą pasaulio grožį. 
Apie save vis kartojo — „na, 
matai, vis dar laikausi". 

Koplyčioje atsisveikinimo 
žodžius tarė kolegos: A. Raz-
rma, V. Šaulys, P. KisieLus, R. 
Marchertienė, Ateitininkų na
mų vardu ir šias eilutes 
rašanti Dantų gydytojų są
jungos vardu. Pabaigai pa
skaitytos Dovydo psalmės ir 
sugiedotas Ateitininkų him
nas. Kitą dieną po šv. Mišių 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ir labai 
gražaus sol. D. Stankaitytės 
giedojimo, išlydėjome a.a. Al-

Staigi ir labai jaudinanti 
žinia 1997 metų gruodžio 28 
d. Čikagoje — mirė a.a. dr. Al
dona Kairytė-Rimkienė. p a 
sišaukė Aldoną Dievas", — 
šiais žodžiais pranešė vyras 
apie jos mirtį. Pajutus širdyje 
didelį spaudimą, buvo ruoštasi 
į ligoninę, deja, per vėlu. O 
dar Kalėdų dieną bažnytėlėje 
prie Betliejaus susitikome, 
pasisveikinome, palinkėjome... 
Koks menkas tu, žmogau, Die
vo akivaizdoje. 

Velionė gimė Rusijoje, kur 
tėvas įsigijo formacininko spe
cialybę. Visa šeima grįžo į Lie
tuvą 1923 m. Aldonai 3 metu
kai, brolis Stepas kiek vy
resnis. Pirmieji žingsniai mo
kykloje, Marijampolėje, vėliau 
Kaune baigė seserų kazimie-
riečių mergaičių gimnaziją. O 
jau 1942 m. spaudė rankoje V. 
D. un-to baigimo diplomą ir 
tais pat metais širdį sušildė 
Prisikėlimo bažnytėlėje ve
dybų su dr. Kazimieru Rim
kum gauti metrikai. Ji 
pradėjo dirbti savo profesijoje 
3-čioje poliklinikoje. Dangus 
vis tamsėjo, gyvenimas nera
mus, ir 1944 vasarą, su pir
mąja karo pabėgėlių banga, 
pasitraukė į Vakarus. Gelbė
dami savo sukurtą laimę, savo 
gyvybę, palikę viską, kas 
brangiausia, bėgo nuo siaubo, 
nuo artėjančios komunistų 2-
os okupacijos, bėgo į visišką 
nežinią, norėjo gyventi. Po il
gesnio blaškymosi Vokietijoje, 
kurį laiką gyveno Kemptene, 
vėliau persikėlė į Biberach, 
pietų Vokietijoje. Čia su drau
gais Zeleniais, Šerkšnais ir ki
tais kartu dalijosi paliktos 
Tėvynės ilgesniu ir visai ne
žinomu rytojum. Čia gimė pir
masis sūnus Aloyzas. 

1949 metais Rimkai jau 
Amerikoje, Čikagoje. Pirmiau
sia sustojo Roselande, vėliau, 
tada dar labai lietuviškame, 
Marąuette Parke. Dr. Kazi
mieras labai greit išlaikė rei
kalingus gydytojo teisei gauti 
egzaminus, pradėjo dirbti savo 
profesijoje. Gimė sūnus Linas. 
Aldona visa savo širdim ap
glėbė vaikus motinišku rūpes
tingumu ir lietuviška aplinka. 
Gal norėdama kiek prisidėti 
prie šeimos išlaikymo, kelias 
dienas savaitėje dirbo Christ 
ligoninės Cytologijos skyriuje. 

Mano pažintis su Aldona la
bai tolima. Daug metų mano 
mama vasaromis administra
vo Palangoje vilą „Žuvėdrą" ir 
„Jūrapilį" — ateitininkų baltą 
vilą. Vienoje jų Kairių šeima 
kas vasarą vasarojo. Vėliau 
Kaune susitikome ateitininkų 
med. korp „Gaja" ir a.a. Vlado 
Baltrušaičio vadovaujame stu
dentų ateitininkų chore. Paga
liau ir Čikagoje buvome arti
moje kaimynystėje. 

Velionė buvo reto taurumo 
asmenybė, visada pasiauko
janti ne tik šeimai, bet ir 
draugams. Kas suskaitys kiek 

doną į paskutinę šioje žemėje 

kelionę — Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Paliko mus visus ją taip my
linčius, tačiau jos sielos skaid
rumas ilgai švies mums mūsų 
nežinomoje kelionėje. 

L. B a l t r u š a i t i e n ė 

* L i e t u v o s ambasado
rius V i d m a n t a s P o v i l i o n i s 
įteikė skiriamuosius raštus 
Graikijos prezidentui Cons-
tantinous Stephanopoulos. Po
kalbyje po vasario 5 d. įvy
kusios ceremonijos V. Povi
lionis išreiškė viltį, kad diplo
matinis atstovavimas sustip
rins dvišalius santykius bei 
bendradarbiavimą ir padės 
Lietuvai sparčiau integruotis į 
Europos saugumo, ekonominio 
bei politinio bendradarbiavi
mo struktūras. Graikijos pre
zidentas domėjosi naujuoju 
Lietuvos vadovu Valdu Adam
kumi, Lietuvos valstybės isto
rija, kalba, kultūra palankiai 
atsiliepė apie Lietuvos ūkio 
pasiekimus. 

A.tA. 
ONA RUMŠIENĖ 

Ludavičiūtė 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1998 m. vasario 3 d., sulaukusi 99 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Antanas, marti Bronė, anūkai: 

Arūnas, žmona Michelle ir Šarūnas; proanūkas Aleksan
dras bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos Šv. Juozapo baž
nyčioje, St. Joseph, MI. Laidotuvės privačios. 

Nuliūdę: sūnus, marti, anūkai, proanūkas ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Geraldas F. Daimid, Gaidas-Dai-
mid Funeral Home. Tel. 773-523-0440. 

A.tA. 
SOFIJAI BRINKIENEI 

Lietuvoje mirus , re i škiame g i l ią užuojautą 
L.F.B. Tarybos nariui dr. ZIGMUI B R I N K I U I ir 
jo artimiesiems. 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

A.tA. 
ZUZANAI GALINIENEI 

mirus, sūnui dr. A L G I M A N T U I ir a n ū k a m s 
ANDRIUI ir DARIUI r e i š k i a m e nuoš irdžią 
užuojautą. 

Ona ir Vytautas Gutauskai 
Vytautas Linartas 
Irena ir Jurgis Stankūnai 

PADĖKA 
A.tA. 

ONA MAINELYTĖ 
BERTAŠIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė bei Močiutė mirė 1998 m. sau
sio mėn. 7 d. sulaukusi beveik 99 metų. Buvo palaidota 
sausio mėn. 16 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Leonui P. Zarembai, SJ, už 
maldas koplyčioje, šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje ir laidotuvių apeigas kapinėse. Dėkojame 
sol. Praurimei Ragienei už giedojimą šv. Mišių metu ir 
muz. Faustui Stroliai už vargonų muziką. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems karsto nešėjams bei vi
siems mūsų giminėms, šeimos draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą koplyčioje, bažnyčioje ir laidotuvėse. Dė
kojame visiems už užuojautas išreikštas paštu ir spau
doje. Ypatinga padėka mūsų mielai šeimos draugei p. Zo-
tai Mickevičienei už parodytą nuoširdumą bei moralinę 
paramą mums liūdesio metu. 

Dėkojame visiems už aukas Lietuvos našlaičių globai 
ir už šv. Mišias mūsų mamytės intencija. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
malonų bei rūpestingą patarnavimą. 

Liekame dėkingi, 

Sigutė ir Juozas Užupiai 
ir 

Nijolė, Leonas ir Linas Maskaliūnai 
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Nuotr. dr. Kazio Ambrozaičio 

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 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDINC BURIALS AND SHIPMENT TO LfTHUANIA 
4330 So. Ca l i fo rn ia 4605 So. He rm i tage 

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 PAJRK 2533 W. 71 ST 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE A T OTHER 
C H I C A G O A N D S U B U R B A N LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

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

DAVID GAIDAS Jr. 
AND FAMILY 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwe$t Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

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

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas v šokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas periaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuves pravedamos lietuviškomis tradicijomis* 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
t e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

A.fA. 
CATHERINE A. RAPŠIENĖ 

Dunne 
Gyveno Dovvners Grove, IL, anksčiau Lockport, IL. 
Mirė 1998 m. vasario 5 d., sulaukusi 56 metų. 
Gimė Joliet, IL. 
Nuliūdę liko. vyras Vidmantas, sūnūs Vidmantas Tho-

mas, marti Lora, Ryan Joseph Rapšys; anūkė Jessica 
Anne Rapšys; motina Cathleen Dunne: svainis R. John 
Rapšys; dukterėčios: Ramoną Toner su vyru Kevin ir jų 
sūnus Jack Aidin; sūnėnai Anthony ir Aldis; svainis Gin
tautas, žmona Lorna, jų vaikai Ryan ir Robin; pusseserė 
Elaine, pusbroliai Ronan Dunn ir Fred Dreger; jų vaikai 
Janice ir Fred Dreger, Jr. bei kiti giminės Airijoj ir Angli
joje. 

Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 8 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rdj. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 9 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Joseph bažnyčią, 
Dovvners Grove IL. kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velione bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnūs, anūkė, motina ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

A.tA. 
SESUO M. ALEXANDRA 

GRITIS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1998 m. vasario mėn. 6 d., 

sulaukusi 100 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Švč. M. Marijos Gimimo parapi

jos Čikagoje. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 61 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji gi

minės: svainis Edward Birgells, sūnėnai ir dukterėčios. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, vasario 9 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje pirmadienį, vasario 9 d. 7v ai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse antradie
nį, vasario 10 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Birgells šeima. 

Laidotuvių dir. Rudmin Funeral Home. 

PADĖKA 
A-fA. 

ONKOLOGAS 
DR. TOMAS KISIELIUS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Sūnus staiga ir ne
tikėtai mirė 1997 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 51 metų. 

Kūnas buvo pašarvotas Sacred Heart bažnyčioje, VV'in-
netka, IL. Po gedulingų šv. Mišių, laidotuvės buvo pri
vačios Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir pacientams, kurie taip gausiai dalyvavo atsi
sveikinime ir šv. Mišiose. 

Esame dėkingi visiems, kurie pareiškė užuojautą as
meniškai, laiškais, telefonu ir laikraščiuose. Nuoširdi pa
dėka v.s. Vladui Vijeikiui už a.a. Tomo prisiminimą 
„Draugo" laikraštyje „Skautybės kelias" skyriuje. 

Dėkojame už šv. Mišias, maldas, atsiųstas gėles, su
ruoštas vakarienes, aukas Lietuvių fondui ir American 
Cancer Scciety. 

Padėka kun. Mark Simpson ir dekanui Michael 
McNulty. Dėkojame už jautrią muziką vargonininkui Ted 
Happner, smuikininkams ir Čikagos simfonijos nariams 
Dale ir Allice Clevenger. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: dr. Edvvin Adams-
ki, Gintarui Aukštuoliui, Tomui Daugirdui. Vytui Januš-
kiui, John Mommsen ir Antanui Pacevičiui. 

Dėkojame dr. Andrian Bianco už atsisveikinimo žo
džius ir a.a. Tomo broliui Vytui už jautrius prisiminimus. 

Dėkojame brangiai seseriai Dainai Aukštuolienei, 
marčiai Sabinai Markvaldaitei. mieloms draugėms Nijolei 
Daugirdienei. Lilijai Pacevičienei. Marthai Kisielienei, ne 
tik už moralinę paramą sunkiose mūsų valandose, bet ir 
už mūsų šeimos buitinių reikalų tvarkymą. Visada Jus 
prisiminsime ir liksime Jums dėkingi. 

„Buitis tik sapnas — buvo ir nėra 
Praeina viskas, gęsta net žvaigždė. . 
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta. 
Bet skausmas jo gilus, kaip visata". 

Žmona Rita, sūnūs Gilius, Tadas ir Aliukas, tė
vai Enna ir Alfonsas Kisieliai, Elena ir Stasys Barai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE) 

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimas, 
rengiamas ALTo Čikagos sky
riaus, bus vasario 15 d., sek
madienį šia tvarka: 10 vai. r. 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje, vadovaujant Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vadovy
bei, dalyvaujant ir kitoms 
šaulių kuopoms bei ramovė-
nams; 10:30 vai. r. iškil
mingos Mišios toje bažnyčioje, 
pamaldų metu giedos parapi
jos choras, vad. muz. Antano 
Lino ir sol. Dana Stankaitytė. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti pamaldose. Pamal
dos tuo pat laiku vyks lietuvių 
liuteronų-evangelikų bažny
čiose. 

Irena Kairytė, Oak Lawn, 
IL, švenčių proga parėmė mū
sų dienraštį 70 dol. auka. La
bai ačiū. 

JAV LB Brighton Parko 
apyl inkės valdybos rengia
mame Lietuvos 80 m. Neprik
lausomybės minėjime vasario 8 
d. pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Povilas Žumbakis, meni
nę dalį atliks Lietuvos Vyčių 
choras, vad. Faustos Strolios, 
ir vaikų ansamblis, vad. Da
lios Gedvilienės. Susirinku
sius pasveikins naujasis Lie
tuvos gen. konsulas Giedrius 
Apuokas ir JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Regina Naru-
šienė. Kad ši šventė būtų 
iškilmingesnė, valdyba prašo 
moteris dėvėti tautinius rūbus 
ir dalyvauti šv. Mišių procesi
joje 10 vai. r. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje (44-toji ir S. California 
Ave). Mišiose dalyvaus šauliai 
su vėliavomis. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", vasario 11 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė „Sodams 
žydint Lietuvoje" — dainų ir 
šokių pynę atliekant muziki
niam ansambliui „Armonika" 
gamtos fone. Šią vaizdajuostę 
parūpino Just inas Šidlauskas. 
Visi maloniai kviečiami links
mai praleisti popietę, pasima
tyti su draugais bei pažįs
tamais, kartu papietauti. At
vykite! 

Marija Vilutis, St. Peters-
burg, FL, dėkodama už ka
lėdines korteles ir kalendorių, 
atsiuntė 100 dol. auką. Labai 
ačiū. 

VERTINGA PARODA 
Ypatingos vertės 15-18 am

žių Lietuvos valdovų rankraš
čiai jau pakeliui į Washing-
toną, kur bus pristatyti visuo
menei Lietuvos ambasadoje 
šeštadienį, vasario 7 d., nuo 1 
iki 5 vai. po pietų. Dauguma iš 
dvidešimties kaligrafiškų ir 
gausiai dekoruotų pergamen
tinių privilegijų patvirtinta 
įspūdingais vaškiniais Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės antspaudais. Kolekcija bus 
rodoma už Lietuvos ribų pir
mą kartą. ' 

Iškilmingas parodos atidary
mas Čikagoje įvyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
trečiadienį, vasario 11 d., nuo 
6 iki 9 vai. vakaro, dalyvau
jant Lietuvos Valstybinės bib
liotekos Rankraščių skyriaus 
vedėjai Jolitai Steponaitienei. 
Paroda Čikagoje veiks tik dvi 
dienas — ketvirtadienį ir 
penktadienį, vasario 12 - 13 
d., nuo 10 v. ryto iki 4 valan
dos po pietų. 

Po to paroda keliaus į Otta-
wa, Kanadoje (vasario 15-16 
d. Lietuvos ambasadoje) ir 
Floridos lietuvių festivalį St. 
Petersburge (vasario 21 d. St. 
Jude's katedroje). 

Parodos organizatorius — 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus — nuoširdžiai dėkoja 
daugeliui privačių mecenatų 
ir kviečia visuomenę pamatyti 
vienas didžiausių mūsų tautos 
kultūrinių vertybių. 

ALMOS F O N D A S 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubas taip rašo išrinktojo 
Lietuvos prezidento žmonai 
Almai: 

„Čikagos Lietuvių moterų 
klubas jungiasi su lietuviška 
visuomene, linkėdamas Jums 
palankaus vėjo, iškeliaujant į 
Lietuvą. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo veikla, pradėta 1923 m., 
įteikiant pirmą finansinę pa
ramą trims našlaičių prieglau
doms Lietuvoje — 369.45 dol. 
Praėjus 75 metams, klubo da r 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 53rd Stnmt 

Chlcngo, IL 50529 
Tml. 779-585-9500 

DF DIREKTORIŲ TARYBOS 
POSĖDIS 

Pradedant naujuosius 1998 
metus, Draugo fondo direkto
rių taryba sausio 20 d. turėjo 
pirmąjį šių metų posėdį, ku
riame priimta 1997 metų fi
nansinė apyskaita bei rudens 
vajaus rezultatai, 1998 metų 
sąmata ir lėšų telkimo planas. 

Praeitais, 1997 metais buvo 
sutelkti 121,256 doleriai, arba 
2,600 dol. mažiau, negu 1996 
metais. Išlaidų susidarė 5,413 
dol., arba 900 dol. mažiau, ne
gu 1996 metais. Iš viso iki 
1997.12.31 buvo surinkta 
700,933 dolerių iš Draugo fon
do narių ir rėmėjų. Išlaidų iš 
viso buvo 23,640 dol., inves
tuojant 650,000 dolerių. 
„Draugo" leidybai iš viso 
išmokėta 243,000 dolerių. 
Draugo fondo investavimų 
portfelis, pagal biržos vertę 
1997.01.01 buvo 651,951 dole
riai. Metų bėgyje buvo inves
tuota 120,000 dol. ir iš inves
tavimų J)raugui" išmokėta 
65,000 dolerių. Metų gale 
1997.12.31 visų investavimų 
biržos vertė buvo 845,284 dol. 
Tuo būdu metiniai investavi
mai atnešė 138,333 dolerių 
prieauglį, arba 22%. 

Prelato dr. Juozo Prunskio 
„fondukai" Draugo for de 1997 
m atnešė 900 dol. „Draugo" 
bendradarbių premijoms, 400 
dol. prenumeratų pakėlimui ir 
220 dol. leidiniams. 

Draugo fondo milijono dole
rių kapitalas jau ne taip toli, 
jot bus palanki investavimų 
birža 1998 metais. Narių ir 
remejų įnašai dar tolokai iki 
milijono ir juos reikia priartin
ti per ateinančius pavasario ir 
rudens lėšų telkimo vajus. 

Siu metų pavasario vajus 

kus atvykstantį smuikininką-
virtuozą, kaunietį Vilhelmą 
Čepinskį, kuris pasirodys J a u 
nimo centro didž. salėje vasa
rio 8 d. (sekmadienį), 3 vai. 
p.p. Tai dar j aunas amžiumi 
atlikėjas (šį pavasarį j a m su
kaks 21-neri;. tač iau j a u be
veik 10 metų bendraujantis su 
maestro Juozo Domarko vado
vaujamu simfoniniu orkestru. 
Praėjusiais metais Vilhelmas 
dalyvavo J . Domarko kūry
binės veiklos 40-mečio kon
certe ir j ame at l iko Šosta-
kovičiaus didįjį koncertą (jį 
perdavė Europos radijas). 

Pats vėliausias Vilhelmo 
pasirodymas, įvyko 1998 m. 
sausio 25 d. „Vaidilos" teat ro 
Vilniuje scenoje, su l aukė dide
lio susidomėjimo ir gero įver
tinimo. Jame nuskambėjo 
sudėtingi C. Debussy, L. Go-
dovvskio, H. Wiesniawskio kū
riniai ir variacijos originalia 
tema. Kaip atrodo, Čikagoje 
dar nuskambės Franck, Sara-
sate ir kitų kompozitorių 
kūryba. 

„Vaidilos" teatre įvykęs šio 

numatyta ir daugiau koncertų x Verutė Ringevičiūtė, 
kitose vietose. Chicago, IL., S i s ters of S t 

V. Čepinskį ir jo talkininkę Casimir, Minnersville PA 
L. Šatkutę į Čikagą kviečia Auna Panchari , Seltzer PA, 
Antolijaus Šluto vedama Matilda ir J u o z a s Kerte-
A m e r i k o s Lietuvių radijo" va- Ugį, Seltzer PA, Lietuvių 
landėlė, kuri jau ne kartą Moterų klubų federacijos, 
čikagiečius pradžiugino rim- N e w Haven klubas, Milford 
tais, rečiau girdimais, koncer- CT) Anoniminis aukotojas, 
tais. Kaip žinome, ta i kiek ri- yįgį §įe ž m o n e s atsiuntė po 
zikingas žygis, nes mūsų tau- $150 įr yra nauji Lietuvos 
tiečiai ne visada įvertina tokio našlaičių globėjai. Lietuvos 
pobūdžio pasirodymų rengėjų našlaičių vardu dėkojame 
pas tangas . Tačiau, t ikėkimės, jiems. „Lietuvos Našlaičių 
kad šį kartą ta ip neatsi t iks. globos" komitetas , 2711 

Praėjus susitikimų su iš- West 71 St., Chicago, IL 
rinktuoju Lietuvos prezidentu 60629. 
Valdu Adamkumi šurmuliui , 
reikia manyt i , kad koncertas 
nebus nuste lb tas gausių Vasa
rio 16-sios minėjimų ant -

bas tęsiamas labdaros ir smuiko virtuozo koncer tas , pa
liko tikrai gerą a tgars į ir 
išblaškė abejones dėl jo pat ir
tos rankos t raumos, kur i j a m 
neleido dalyvauti „Didžiajame 
muzikų parade", vykusiame 
1997 m. lapkričio 29 d. Lietu-

moterų klubas skiria vos valstybinės filharmonijos 
pasirinktam labdaros/ salėje (tęsėsi 9 vai . 55 min.). 

Atrodo, kad ta nelaimė smui
kininkui buvo nedidelė ir da
bar jis yra visiškai pajėgus. 

Kaip žinome, Vilhelmas 

švietimo dvasioje ir JAV-se, ir 
teikiant ypatingą paramą Lie
tuvai. 

Gerbiamoji p. Adamkiene, 
šalia sėkmės linkėjimų, Jums 
grįžus į Lietuvą, Čikagos Lie
tuvių 
Jūsų 
švietimo srities fondui 500 dol. 
Tikimės, kad ir kitos organiza
cijos bus dosnios, pasekdamos 
mūsų pavyzdžiu". 

prasidės kovo mėnesio pra
džioje. DF direktorių taryba 
kviečia visus aktyviai daly
vauti užbaigiant milijoną dole
rių, įstojant naujais nariais, 
garbės nariais arba rėmėjais. 

NAUJI ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 200 dolerių: 
Aldona Rimas, iš viso 400 

dol., Comfrey, MN 
Ramunė Dičius, garbės na

rė, iš viso 1,250 dol., Dana 
Point, CA 

Ona ir Jonas Gradinskai, 
garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Chicago, IL 

Rev. Joseph J . Grabys, iš 
viso 430 dol., Amsterdam, NY 

Su 100 dolerių: 
Danguolė Vitkienė ($110), iš 

viso 530 dol., Palos Hts., IL 
Vytautas ir Liuda Germa

nai, iš viso 600 dol., Lisle, IL 
Dr. Gedas ir Aldona Grinis, 

iš viso 350 dol.. St. Pete 
Beach, FL 

Su 75 doleriais: 
Pranas Gluoksnys, iš viso 

300 dol., Calgary, Canada. 
Su 50 dolerių: 
Leonardas Kutkus, iš viso 

150 dol., Mt. Pleasant, SC 
Marija Remienė, garbės 

narė, iš viso 1,850 dol., West-
chester, IL 

Lith. Amer. Republican Lea-
gue of IL, iš viso 250 dol., 
Downers Grove, IL 

Su 30-25 doleriais: 
Julius ir Pranė Pakalkos, iš 

viso 580 dol., Beverly Shores, 
IN 

Stasė Maurukienė, iš viso 
300 dol., Algonąuin, IL 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. Fondo iždininkas 

Pasirašė klubo prez. Sofija Čikagoje j au y r a kartą 
viešėjęs (1991 m.) ir koncerta
vęs Jaunimo centre bei 
„Seklyčioje". Tada j i s buvo da r 
savo muzikinės karjeros pra
džioje. Tuomet j a m čia akom-
ponavo čikagietis muzikas Al
vydas Vasaitis. 

Jo dabartiniuose koncer-
tuvių moterų klubo, steigia- t u o s e Čikagoje ir k i tu r Vilhel
mas „Almos fondas" Lietuvoje m a s s c enoje pasirodys k a r t u 

su taip pat jauna muzike — 
pianiste Lina Ša tku te , kurią 
matysime ir girdėsime pirmą 
kartą. Lina gimusi muzikų 
šeimoje ir, būdama 7 metų 
amžiaus, įstojo į Juozo Nauja
lio muzikos mokyklą (ją taip 
pat lankė ir baigė Vilhelmas). 

„Lietuvos Š į a mokyklą baigusi 1993 m., 
Almos fon- Lina pradėjo studijas Lietuvos 

Žukas 
Šis laiškas buvo pasiųstas 

Almai Adamkienei, o jo kopija 
su 500 dol. čekiu perduota 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetui. Šio komiteto apim
tyje, su šiais pirmaisiais 500 
dol., paaukotais Čikagos Lie-

vargstantiems vaikams padė
ti. Kviečiame visus prisidėti 
prie , Almos fondo" ir jį didinti 
savo įnašais, tuo pačiu pade
dant nuskriaustiems ir apleis
tiems vaikams Lietuvoje. Vi
sos aukos nurašomos nuo fe-

mokesčių. Čekius deralinių 
prašoma rašyti: 
našlaičių globa" — 
das, 2711 West 71st Str., Chi
cago. IL 60629. 

Birutė Jasait ienė 

SMUIKININKO V. 
ČEPINSKIO KONCERTĄ 

ČIKAGOJE PASITINKANT 
Čikagos lietuvių visuome

nėje vyksta nemaža koncertų, 
tačiau žinomesnių atlikėjų čia 
gan nedaug susilaukiame. Gal 
dėl to, kad Š. Amerikos že
myne jų mažai turime, o iš 
tėvynės atsikviesti ne dažnai 
pasiseka. 

Todėl su ypatingu dėmesiu 
sutinkame žinią apie netru-

Muzikos akademijos Kauno 
fakulteto pianino klasėje. 
Pirmą viešą koncertą j i davė, 
būdama 13 amžiaus. Ša tkutė 
yra dalyvavusi prest ižiniame 
Petersono kvarteto rengtame 
muzikos festivalyje Vokietijoje 
1996 metais. 

Lina nuo 1995 metų kar tu 
koncertuoja su Vilhelmu kaip 
koncertmeisterė. 1997 metais 
jiedu turėjo koncertinę kelionę 
Vokietijoje, o daba r išsirengia 
į bendrą kelionę Amerikon. 
J ie žada pasirodyti Lietuvos 
misijos prie Jungt in ių Tautų 
New Yorke rengiamame Vasa
rio 16-tos koncerte. Taip pat 

(sk) 
x A.a. Irenos Karalienės-

Vaitkienės, atminimą pa
gerbdami, Lietuvos našlai-

plūdžio. Reikia priminti , jog čiams aukojo: Algimantas ir 
bilietus į šį aukšto lygio kon- Teresė Gečiai, Huntington 
certą plat ina L. Narbučio, Valley PA, Dalia ir Rimvy-
Lion F rame galerija Lemonte das Jakas , Norristown P A, 
ir „Seklyčia" Čikagoje. Vietas Gintarė T. Gečys, Oaklyn 
užsakyti galima ir skambi- NJ, Julija Dant ienė , Lede-
nant A. Siutui (tel. 773-847- rach PA, P. A. Masalaičiai, 
4903). Wayne Pa, Milda ir Juozas 

Vilhelmu Čepinskiu ir Lina Wallace, Phoenurville PA 
Šatku te gėrėjosi Lietuva, Vo- Irena ir Vytautas Matoniai, 
kietija ir kiti kraštai. Dabar Phila, PA, D. G. Dragūnai, 
juos išgirsime Čikagoje bei ki- Phila. PA, V. B. Nenortai , W. 
tuose JAV miestuose. Nepra- Hartford, CT, V. K. Nenortai, 
leiskime šios retos progos ir Manchester CT, Albina Moc-
nepamirškime vasario 8 d. da- kienė, Newington CT, So-
tos! E. Šu la i t i s pbia Dariau, Amber PA, A. 

V. Mameniskiai , Glenside 
PA, J. Mikolaitis , Phila. PA 
R. L. Melnikas, Southamp-
ton, PA, J . Melnikienė, Phi
la. PA, J . K. Kauliniai , Phila. 
PA. Reiškiame užuojautą ve
lionės artimiesiems, ir dėko
jame aukotojams. „Lietuvos 
Našlaič ių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
DL 60629. 

(sk) 
z DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 

Kun. J o n a s Paka ln i šk i s , 
Little Neck, NY, Kalėdų pro
ga atsintė 100 dol., už kuriuos 
jam širdingai dėkojame. 

SKELBIMAI 
z J a u n i m o centro va ldy

ba ir J C Moterų klubas kvie
čia visus į Vasar io Šešiol ik
tos ios 80-mečio minėjimą, ku
ris įvyks Vasario 16 d., pirma
dienį, 7 vai. vakare, Jaunimo 
centro kavinėje. Paskaitą 
skaitys garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, kuris pristatys 
mums ir naująjį konsulą G. 
Apuoką. Po to bus muzikinė amerikietiškąją NTSC ir at-
programa ir J.C. Moterų klubo virkščiai, kreipkitės į INTER-
paruoštos vaišės. { minėjimą VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
atvykę svečiai, taip pat kvie- Chicago, IX, 60609. TeL 773-
čiami aplankyt i fotografijų ir 927-9091. Sav. Petras Ber-
dokumentų parodą iš Lietuvos notas. 
istorijos. Paroda — Jaun imo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Parodą parengė: Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras , Pa
saulio lietuvių archyvas, Litu
anistikos inst i tutas ir Lietu
vos Kraštotyros draugija. Visi 
laukiami! 

z Prieš užs isakydami pa
minklų, aplankykite St. Ca
simir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 

(sk) pagal jūsų pageidavimą, brėži 
z „Saulutė", Lietuvos vaikų n i u s - P™^ pastatant pamink 

globos būrelis , dėkoja už au
kas padėt i našlaičiams, invali
dams va ikams ir daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje: 
Anoniminiai (G.) $25; Teresė 
Kazlauskienė (Gurnee, IL) 
$100; Standard Federal-TCF 

lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vi l imas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 
z De l ikatesų krautuvei, 

z Baltia Ezpress greitai ir 
patikimai pristatys jūsų siun
tinius į Lietuvą. Siuntos lėk
tuvu k iekvieną trečiadieni. 
Artimiausia siunta laivu va
sario 11 d. Skambinkite ne
mokamu tel. 1-800-SPAR-
NAI, arba 800-722-7624. 

(sk) 

z „Spindulys", tautinių šo
kių grupė, kviečia visus į savo 
metinį pokylį vasario 21 d., 
šeštadieni , 6:30 v.v„ Pasau
lio lietuvių centre. Jūsų laukia 
skani, Aldonos Šoliūnienės pa
ruošta, vakarienė ir įdomi pro
grama. Stalus rezervuoti pas 
Audrą Lintakienę, tel. 708-
387-9180. 

(sk) 

z Gediminas Pranskevi-
čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (inco-
me tax) formas. Reikalui 
esant atvažiuoja į namus. TeL 
708-656-2550 arba 773-935-
0472. 

(sk) 

z Pe tras ir Gražina Gau-
ronskai , Santa Monica CA, 
globoja du našlaičius Lietu
voje. Pratęsdami globą ki
tiems metams, atsiuntė $300. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
č ių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, TL 
60629. 

(sk) 
z Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
z Dėmesio , lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti . Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel . 1-708-246-8241. 

(sk) 
z BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas K a z ė n a i . Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
ger iausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
z Automobil io, namų ir li

gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, 
A. & L. Insurance Agency, 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Pk., IL 60805-2325. 
Tel. 708-422-3455. 

(sk) 

National Bank $500; Bronė pietvakarių Čikagoje, reika 
Jozaitienė $100; Rita Vencio- »nga virėja. Kreiptis tel. 773-
vienė $50; Sofija Jelionienė 434-9766. 
$50; Nijolė Kersnauskaitė (sk.) 
$20; Antanas Kuliešis $20; * Juozas Bacev ič ius rū-
Vladas Jomantas $100 a.a. Pe- pestingai užpildo „income tax" 
tro Balandžio atm.; Alfonsas formas. Prašome skambinti: 1-
Plačas $15; Violeta Valadkai- 708-403-7334. 
tė $100; Marija Krišciūnienė (sk.) 
$100; Ruth Roe $100 a.a. Phil * G a l i » pad**i legal iai 
Mescher atm.; A. Klygienė $50 * a o t l »SOC. SECURITY" 
ir V Bildušas $25 a.a. Onos kortelę, vairavimo leidimą 
Bertašienės atm. P o $240 su- ( d r i v e r ' s H c e n s e ) ir vizų 
aukojo, tęsiant vaikučio meti- pratesimą. Ed. Šumanas, tel. 1-
nę paramą — Rūta ir Tadas 708-246-8241. 
Kulbiai, Giedrė Penčylienė, ( s k J 
Antanas Mikus, Liucija Tirvie- * Pranas G. Meilė, CPA 
ne, Claudia Crawford, Madi- sąžiningai užpildo Income Tax 
son-Vilnius Sister Cities (Fay formas. Dabartiniai pajamų 
Schoenemann), Irena Virkau, mokesčių įstatymai žymiai ap-
Aušra Guckel. Labai ačiū, sunkino ir ateityje apsunkins 
JSaulutė", 419 Weidner Rd„ metinį mokesčių formų užpil-
Buffalo Grove, TL 60069, dymą. Skambinkite: 708-424-
Tel. (847) 537-7949, TAX ,4425, adresas: 4931 W. 95 St , 
ID# 36-3003339. Oak Lawn, IL. fcfc) 

(sk) 

JAV LB V 
r ; - Ki, h.u i Diitur: 

x Už a.a. Antaną Kašubą, 
jo mirties metinėse, šv. Mišios 
bus atnašaujamos v a s a r i o 15 
d., s e k m a d i e n i , 9 v a i . ry to 
Pal. J u r g i o Matula ič io misi
jo je . Lemont , IL. Drauga i , 
gimines ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti Šv. Mišiose ir prisi
minti Velionį maldoje. 

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

(1II bl. į liaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bali Rd.. Lodcport, IL60441 
Tel. 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6847 &Kedsie Avenue 
Chicago, IX 60629 

TeL 773-776-8700 
Darbo vml nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šettad. 9 VT. iki 1 v.p.p. 

z Nauding i patarimai ir 
konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 1112, 
2055 Vilnių*, l i e t u va. TeL 370-
2-748056, f a * 370-2-261165. 

(sk.) 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-2S4-O100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJlane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 S^rcherAve,Chicatt>,IL 60832. 
Tel. 847-381 -7888 (kalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d per savaite. 


