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Gydytojai siūlo pakeisti 
ministrą, bet palikti ministeriją 

Viln ius , kovo 18 d. (BNS) — 
Lietuvos gydytojų sąjunga 
(LGS) nepr i ta r ia Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
ir Sveikatos apsaugos ministe
rijos sujungimui. Sąjunga taip 
pat siūlo savo kandidatą vado
vauti Sveikatos apsaugos mi
nisterijai. 

Tai trečiadienį po susitikimo 
su prezidentu Valdu Adamku
mi žurna l i s tams sakė LGS 
konsul tantas , Seimo narys 
Kazys Bobelis. 

Pasak jo, prezidentui išdės
tyti LGS nuogąstavimai dėl 
blogai vykdomos sveikatos ap
saugos reformos. 

„Sveikatos apsaugos refor
mą tur i būt i vykdoma, bet ne 
tokiais metodais , kaip dabar", 
sakė K. Bobelis. Jo nuomone, 
reformai skiriamos didelės 
lėšos „kažkur išmėtomos", o 
ministras Juozas Galdikas yra 
nekompetent ingas . 

Gydytojų sąjunga siūlo mi
nistru paskir t i gydytoją Leoną 
Kačinską, kur i s anksčiau yra 
dirbęs sveikatos apsaugos 
viceministru. 

LGS atstovai prezidentui 
sakė abejojantys, ar tikslinga 
vadovavimą sveikatos apsau
gai perduoti Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijai. Kar
tu j ie pabrėžė esantys pa
tenkinti minis t rės Irenos De
gutienės darbu . Pasak K. Bo
belio, ministerijų sujungimas 
būtų sveikatos apsaugos in
stitucijos nuvert inimas. 

Prezidentą K. Bobelis supa
žindino su savo prašymu ge
neral iniam prokurorui Kaziui 
Pėdnyčiai iš t ir t i finansinius 
valstybės biudžeto ir įstatymų 
pažeidimus Sveikatos apsau
gos ir Kultūros ministerijose. 
Seimo narys pareiškimą ge
neral iniam prokurorui įteikė 
pirmadienį. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižaus
kaitės, Valdas Adamkus pri
tarė nuomonei, kad vykdant 

sveikatos apsaugos reformą, 
biurokratizmo nesumažėjo, o 
padaugėjo. „Reformą reikia 
reformuoti", sakė V. Gai
žauskaitė. 

Prezidentas svarstys K. Bo
belio pasiūlymus drauge su 
kitų partijų siūlymais. 

Kovo 10-ąją premjeru pas
kir tas Gediminas Vagnorius 
per 15 dienų turi pateikti pre
zidentui tvirtinti ministrų 
kabineto sudėtį. 

Ministras pripažįsta: 
medikų atlyginimai 

per maži 
Sveikatos apsaugos minist

ras Juozas Galdikas teigia, 
jog pirminės sveikatos prie
žiūros centruose ir poliklini
kose dirbančių medikų atlygi
nimai nepadidėjo, nes šiose 
gydymo įstaigose įsiregistra
vus mažesniam gyventojų 
skaičiui, teritorinės ligonių 
kasos skyrė jom mažiau lėšų. 

Premjero Gedimino Vagno
riaus nurodymu, Sveikatos 
apsaugos ministerija aiški
nosi, kodėl padidinus sveika
tos priežiūros įstaigų finansa
vimą ir padidinus darbo 
užmokesčio fondą, gydytojų 
atlyginimai ne tik nepadidėjo, 
bet kai kur buvo sumažinti. 

Tračiadienį išplatintame 
pranešime spaudai J. Galdi
kas pripažįsta, kad „nebuvo 
atsižvelgta į sveikatos prie
žiūros įstaigose dirbančių me
dikų atlyginimų poreikius". 

Ministras žada, kad šiemet 
pirminės sveikatos priežiūros 
medikų atlyginimai bus didi
nami indeksuojant ir didinant 
sveikatos priežiūros specia
listų paslaugų kainas. 

Drauge, pasak ministro, kai 
kuriose ligoninėse medikų at
lyginimai jau išaugo nuo 38 
iki 51 proc. 

Kauno akademinėse klini
kose medikų atlyginimai pa
didėjo 44.7 proc., Santariškių 
klinikose — 50 proc. 

Pasaulio naujienos 

Europos reikalų ministrė 
nekal ta dėl žuvusiojo kauniečio 
Vi ln ius , kovo 18 d. (BNS) 

— Remiant is Valstybės sau
gumo depar tamento (VSD) tu
rima vaizdo medžiaga, nusta
tyta, kad Europos reikalų 
ministrės vairuojamas auto
mobilis nekliudė Kaune per 
incidentą žuvusio žmogaus, 
buvo praneš ta trečiadienį Sei
mo nacionalinio saugumo ko
miteto (NSK) posėdyje. 

J a m e buvo išklausyta gene
ralinio prokuroro pavaduotojo 
Kęstučio Betingio, VSD vado
vo Jurg io Jurgel io bei policijos 
atstovų informacija bei per
žiūrėtos saugumo tarybos da
rytos nuotraukos ir vaizdo įra
šai. 

„Nustatyta , kad to žmogaus 
automobilis teisiogiai nekliu
dė. Tai j a u aišku iš filmuotos 
medžiagos", po posėdžio žur
nal is tams sakė komiteto va
dovas Algirdas Katkus ir 
pažymėjo, kad visa vaizdo in
formacija buvo itin kruopščiai 
išnagrinėta. 

Keli įtūžusios minios ir mi
nistrės incidento liudininkai 
tvir t ina neva matę . kad Lai
mos Andrikienės automobilis 
par t renkė vyrą, tačiau tai 
neigia kiti liudininkai ir ty
rimų rezul ta ta i . 

A. Ka tkaus nuomone, tikė
t ina, kad šeštadienį Kaune 
žuvęs 57 metų Vladas Pun-
dzius sirgo ir todėl pargriuvo 

arba buvo kieno nors pastum
tas , tačiau konkreti priežastis 
dar nėra nustatyta. 

NSK pirmininkas mano, 
kad galutinės komisijos iš
vados dėl įvykių Kaune gali 
užtrukti dar kelias dienas dėl 
papildomų tyrimų. 

J i s kartu sukritikavo mi
nistrę L. Andrikienę, kad ji iš 
kar to nepristatė savo auto
mobilio policijai apžiūrėti. „Po 
tiek laiko jau sunku ką nors 
nustatyti", mano A. Katkus. 

J i s pastebėjo, kad po šio 
įvykio reikia nuodugniai ap
svarstyti policijos veiksmus ir 
jų pasiruošimą tokiems įvy
kiams. „Man atrodo, kad poli
cijos dėmesys ir pasiruošimas 
buvo nepakankamas", sakė 
jis, pastebėdamas, kad dabar 
niekas negali pasakyti, kiek 
iš tikrųjų įvykio vietoje buvo 
policijos pareigūnų. „Faktas 
tas , kad jie nesulaikė žmonių, 
o ministrė negalėjo dalyvauti 
susitikime", sakė komiteto va
dovas. 

A. Katkaus nuomone, nebu
vo pakankamos vidaus rei
kalų sistemos sąveikos su 
saugumo struktūromis, nors 
VSD vadovas J. Jurgelis 
teigė, kad buvo perspėjęs mi
nistrę Laimą Andrikienę dėl 
galimų neramumų. 

Komiteto pirmininkas teigė 
nemanąs, kad po šio įvykio 

Čekija Lietuvai siūlo 
ne tik senų tankų 

Kovo 16 dieną Lietuvos krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius (kairėje) susitiko su Lietuvoje viešė
jusiu Čekijos gynybos ministru Michal Lobkowicz. 'Sitai 

reikalingos karinės technikos 
ir įrangos", susitikime su Če
kijos gynybos ministru sakė 
Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus. 

Tuo tarpu Čekijos gyny
bos ministras pataria Lietuvai 
rūpintis ne tik šiuolaikine 
ginkluote, bet ir kariškių pro
fesine parengtimi. „Jeigu turi
te gerą įrangą ir ginkluotę, bet 
neturite profesionalių žmonių, 
kariuomene nefunkcionuos", 
sakė svečias. 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) 
— Čekija Lietuvos kariuome
nei gali perduoti ne tik senų 
tankų, bet ir beveik nenaudo
tų karinių sunkvežimių, oro 
uosto įrangos, amunicijos. 
„Dabar šiuos pasiūlymus turi 
išnagrinėti specialistai", žur
nalistams sakė Čekijos gyny
bos ministras Michal Lobko-
wicz, pasibaigus pirmadienį 
Vilniuje vykusiam susitikimui 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

Ministras tvirtino žinąs 

apie diskusijas dt. to, ar Lie
tuvai naudinga priimti Če
kijos siūlcmus senus tankus, 
kuriuos, svečio nuomone, gali
ma būtų panaudos kariniuose 
mokymuose. 

Jis pabrėžė, jog Čekijos 
siūlomi sunkvežimiai, oro uos
to įranga ir amunicija irgi nė
ra nauja, tačiau iabai mažai 
naudota, ilgą >a.ką laikyta 
sandėliuose. 

„Mes būtume labai dė
kingi, jei Čekija galėtų per
duoti Lietuvos kariuomenei 

Nepagrįstai apkaltinti 
savanoriai nori viešo paneigimo 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) 
— Septyni Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) karininkai ir eiliniai 
kreipėsi į „Lietuvos ryto", 
„Respublikos", „Šiaulių kraš
to" redakcijas, prašydami pa
neigti teiginius apie neva sa
vanorių rengtą pasikėsinimą 
prieš Baltarusijos prezidentą 
AJeksandr Lukašenko. Atsisa
kius išspausdinti paneigimus, 
savanoriai ketina kreiptis į 
teismą. 

Kiekvienas šių savanorių 
parašė po laišką Vidaus reika
lų ministrui, prašydami įsta-

teisėsaugos struktūroms turi 
būti suteikta daugiau teisių, 
tačiau pažymėjo, kad reikia 
kruopščiai apgalvoti, kaip 
užkirsti kelią tokiam piliečių 
nepaklusnumui. 

Vyriausybė l auks 
oficialių išvadų 

Vilnius, (Elta). Ministro pir
mininko Gedimino Vagnoriaus 
teigimu, „negalima siūlyti mi
nistrei Laimai Andrikienei at
sistatydinti vien dėl to, kad ji 
buvo užpulta. J u k mes nesiū
lėme atsistatydinti tuometi
niam Seimo pirmininkui Čes
lovui Juršėnui, kai jam minia 
sudaužė akinius", žurnalis
tams trečiadienį sakė premje
ras. 

„Tačiau jeigu paaiškėtų ki
tokios įvykių Kaune aplinky
bės, tuomet, be abejo, būtų ki
toks ministrės vertinimas", 
pridūrė G.Vagnorius. 

Jis žadėjo laukti operatyvu 
nės tardymo grupės, vadovau
jamos generalinio prokuroro 
pavaduotojo Kęstučio Betin
gio, oficialaus pranešimo ir tik 
tuomet darvti išvadas. 

tymų nustatyta tvarka atly
ginti patirtą žalą. taip pat nu
rodyti jų bylą tyrusius asme
nis. 

Praėjusią savaitę Genera
linė prokuratūra nutraukė 
baudžiamąją bylą dėl tariamo
jo savanorių teroro akto. 

Parengtinis tardymas ne
nustatė, kad byloje įvardyti 
įtariamieji neteisėtai įgijo, lai
kė ir nešiojo šaunamuosius 
ginklus, šaudmenis bei sprog
stamąsias medžiagas ir kad 
rengėsi pasikėsinti į Baltaru
sijos prezidentą. 

Pernai rugsėjo pradžioje 
VRM darbuotojai sulaikė 7 
SKAT narius, juos įtarus ren
giant teroro akta prieš Balta
rusijos vadovą A. Lukašenko 
per prezidentų konferenciją 
Vilniuje. • 

Baigiantis antrai sulaikymo 
parai, visi sulasytieji buvo 
paleisti. 

* L ie tuvos k a r i u o m e n ė s 
v a d a s Jonas Andriškevičius 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
lietuviai kariai turi galimybę 
dalyvauti tarptautinėse praty
bose ..Strong R(M>lve-98". Ge
nerolas leitenantas J. Andriš
kevičius, stebėja nuo praėju
sios savaitės E-ropoje vyks
tančias pratybų, džiaugėsi, 
kad jose dalyvaujantys Lietu
vos kariai gali -usipažinti su 
tarptautinių štabų darbu, o 
aviatoriai — :->'ti patirties 
skraidyti ne Lie'uvos sąlygo
mis. Kovo 9 d prasidėjusios 
pratybos vyks; 
Portugalijoje ir 
Didžiausiuose m 
ropoję po „šalto_ 
gos dalyvauja 
50,000 karių, 81 
laivai, keli limta 

Ispanijoje, 
Norvegijoje, 

-tymuose Eu-
karo" pabai-
:augiau nei 
NATO karo 
lėktuvų.BNS. 

* P r e z i d e n t a s Valdas 
A d a m k u s , antradienį susiti
kęs su Lietuvos profesinių są
jungų susivienijimo pirminin
ku Algirdu Sysu ir Lietuvos 
profesinių sąjungų centro pir
mininko pavaduotoju Algirdu 
Kvedaravičium. pažymėjo, 
kad trišalė vyriausybės, darb
davių ir profesinių sąjungų 
komisijos veikla turėtų būti 
aktyvesnė. Prezidentas pabrė
žė, kad ekonominės problemos 
turi būti sprendžiamos ne gat
vėse, bet civilizuotu būdu. Vie
nas jų — trišalė vyriausybės, 
darbdavių ir profesinių sąjun
gų komisija, kurios veikla ga
lėtų būti aktyvesnė. 

* Se imas kovo 17 d. vien
bals ia i p a t v i r t i n o 1954 m. 
Jungtinių Tautų švietimo. 
mokslo ir kultūros organizaci
jos t UNESCO) kultūros verty
bių apsaugos ginkluoto konf
likto metu konvenciją bei 
1970-ųjų metų UNESCO nele
galaus kultūros vertybių išve
žimo, išvežimo ir nuosavybės 
perdavimo uždraudimo prie
monių konvenciją. Tai — pas
kutinės buvusios Lietuvos dar 
nepatvirtintos UNESCO kon
vencijos. Jų tikslas — užtik
rinti vertybių išsaugojimą per 
ginkluotus konfliktus. 1954-
ųjų UNESCO konvencija pri
imta kartu su protokolu, 
draudžiančiu išvežti kultūros 
vertybes iš okupuotos teritori
jos ir reikalaujančiu sugrąžin
ti vertybes valstybei, iš kurios 
teritorijos buvo išvežtos. 

* Rusi jos m i n i s t r a s pir
m i n i n k a s Viktor Černomyr-
din pasveikino Gediminą Vag
norių, jam tapus formuojamos 
vyriausybe^ vadovu. Sveikini
mo laišką antradienį G. Vag
noriui įteikė Rusijos ambasa
dorius Lietuvoje KO.T-: . - - nas 
Mozeli*. pranešė Vyi>aas} oes 
spaudos tarnyba. „Priimkite 
sveikinimus ir linkėjimus, vėl 
Jus paskyrus i Lietuvos Res-

:RemijnO» BNS. Reuter. DPA, AP, L-.terfax, ITAR-TASS. 
BelaPAN, RIA if ELTA žiruu agentūrų pranežimais) 

Ryga. Latvijos užsienio reikalų ministerija antradienį Rusijai įtei
kė dar vieną notą, kurioje prašo principingai įvertinti įvykius prie 
Latvijos atstovybių bei užtikrinti jų neliečiamumą. „Tikiuosi, kad 
mes neprieisime prie tokios situacijos, kuri buvo tarp SSSR ir Kinijos, 
kai buvo nusiųsti 2,073 įspėjimai", pareiškė Latvijos užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavs. Antradienį Latvijos užsienio reikalų minis
terija pasipiktino Rusijos valdžios neveiklumu, kai rusų ekstremisti
nės organizacijos be paliovos grasina ir jau rengia išpuolius prie Lat
vijos diplomatinių atstovybių Rusijoje. Kovo 9 d. prie Latvijos konsu
lato Pskove buvo sudeginta Latvijos Respublikos vėliava, kovo 13 d. 
Buvo pagrasinta šiame konsulate įvykdyti teroro aktą, kovo 17 d. per 
piketą ambasadai Maskvoje buvo padaryta moralinės ir materialinės 
žalos. 

Vašingtonas. Bill Clinton, pradėdamas virtinę susitikimų, kurie 
rengiami Airijos globėjo Šv. Patriko dienos proga, antradienį paragino 
airių vadovus „pasinaudoti viso gyvenimo galimybe" pasiekti taiką 
Šiaurės Airijoje. Siekdamas pastūmėti visas puses siekti susitarimo, 
B. Clinton susitiko su Airijos premjeru Bertie Ahern ir Šiaurės Airijos 
katalikų respublikonų bei protestantų lojalistų partijų atstovais. „Tai 
viso gyvenimo galimybe įsivyrauti taikai Airijoje. Jūs turite jos pa
siekti. Tiems, kurie jau nužudyti per pastarųjų trijų dešimtmečių sek
tantų smurtą — jau per vėlu, bet jūs galite ir privalote tai padaryti", 
sakė B. Clinton po pusvalandinio susitikimo su B. Ahem. Prieš tai B. 
Clinton susitiko su airių partijos „Sinn Fein" vadovu Gerry Adams. 
Panaudodami visas turimas diplomatines ir visuomenines priemones, 
Baltieji Rūmai rezervavo didelę B. Clinton darbotvarkės dalį susitiki
mams Šiaurės Airijos tema, kurių kulminacija tapo antradienį su
rengtas metinis priėmimas šv. Patricko dienos proga B. Ahern pa
gerbti. 

Doha. Islamo konferencijos organizacijos valstybių UR ministrai 
antradienį paragino ryšius su Izraeliu užmezgusias musulmoniškas 
valstybes pakeisti savo sprendimą dėl aklavietės Vidurio Rytų taikos 
derybose. Dokumentas pasmerkė Izraelį už „taikos proceso principų 
ir pagrindų pažeidimą". Jis ragina musulmoniškas valstybes, kurios 
po 1991 m. Madrido taikos konferencijos bandė užmegzti ryšius su Iz
raeliu, „peržiūrėti šiuos santykius, uždarant misijas ir įstaigas". Nu
tarimas taip pat ragina tarptautinę bendriją, ypač taikos rėmėjas 
JAV ir Rusiją, daryti spaudimą Izraeliui „laikytis tarptautinių įsta
tymų" ir nutraukti naujakurių gyvenviečių statybas okupuotose teri
torijose. 

Delis. Indijos indų nacionalistų partijos „Bharatiya Janata" vy
riausybė trečiadienį pareiškė ketinanti persvarstyti valstybės bran
duolinę politiką ir išnagrinėti galimybę apsiginkluoti branduoliniu 
ginklu. Indija, 1974 m. sėkmingai atlikusi požeminius branduolinio 
ginklo bandymus, pareiškė, kad pripažįsta atominės energijos panau
dojimą tik taikiems tikslams, tačiau užsienio specialistų nuomone, In
dija jau turi branduolinį ginklą arba gali greitai jį pasigaminti. Indija 
atsisakė pasirašyti branduolinio ginklo neplatinimo ir bandymų drau
dimo sutartis. 

Jeruzalė. J Didžiosios Britanijos UR sekretoriaus sustojimą prie 
žydų nausėdijos arabiškoje Jeruzalės dalyje antradienį Izraelis surea
gavo pykdo protrūkiu. Palestiniečių pareigūno lydymas Robin Cook, 
važiuodamas į susitikimą su Izraelio ministru pirmininku Benjamin 
Netanyahu, sustojo apžiūrėti Har Homos nausėdijos statybų. „Mi
nistro pirmininko susitikimas su R. Cook truko žymiai trumpiau, nei 
buvo planuota. Ministras pirmininkas nutarė nepietauti su Britanijos 
sekretoriumi", sakoma oficialiame Izraelio pareiškime. Britanijos pa
reigūnas, norėjęs likti neįvardintu, Izraelio veiksmus pavadino „fan
tastiškai perdėta reakcija". Britų atstovas sakė, jog R. Cook, kuriam 
tai yra pirma kelionė į Vidurio Rytus einant užsienio reikalų ministro 
pareigas, nesutriko dėl kilusio chaoso ir „džiaugiasi, jog turėjo gali
mybę aplankyti Har Homą". 

Pristina. Rusija antradienį netiesiogiai paragino suteikti daugiau 
autonomijos Kosovo albanams, tačiau tuo pat metu atsisakė pripa
žinti jų nepriklausomybės reikalavimus. Kosovo provincijai autonomi
jos statusą Serbija, apkaltinusi albanus siekiais atsiskirti, panaikino 
1989 m. Tarptautinė bendruomene įspėjo Belgradą grąžinti autono
miją, tačiau ji nepritarė albanų reikalavimams suteikti nepriklauso
mybę. 

Vašingtonas. Po „šaltojo karo" pabaigos pasaulyje uždaryta jau 80 
proc. branduolinių ginklų saugyklų, o atominių bombų sumažėjo be
veik perpus, rodo kovo 13 dieną paskelbtas JAV Gamtinių įšteklių gy
nybos tarybos tyrimas „Inventorizavimas: pasaulinis branduolinis 
dislokavimas 1998-aisiais". Moksliniame darbe apskaičiuota, kad pen
kios oficialiai deklaruotos branduolinės valstybės praėjusių metų pa
baigoje laike parengtyje maždaug 36.000 branduolinių ginklų, kai 
praėjusio dešimtmečio pabaigoje jų buvo beveik 70,000. Anot apskai
čiavimų, šios kovinės galvutes dislokuotos 142-juose objektuose 11-oje 
valstybių. Šių objektų skaičius per mažiau negu dešimtmetį sumažėjo 
penkis kartus, sakoma tarybos pranešime. Kovinių galvučių ir dislo
kavimo objektų skaičius turi toliau mažėti, nes seni branduoliniai 
ginklai nurašomi, o JAV ir Rusija mažina savo ginkluotę pagal Stra
teginę ginkluotės mažinimo sutartį. Šiandien branduolinių ginklų 
savo teritorijoje nebeturi Pietų Korėja ir JAV Guamo teritorija Ra
miajame vandenyne, taip pat buvusios Varšuvos sutarties valstybes 
Bulgarija, Vengrija, Lenkija su buvusiomis Rytų Vokietija bei Čekos
lovakija. Branduolinių ginklų nebėra ir keturiolikoje buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų. 

publikos Ministro pirmininko 
postą. Tikiuosi, kad nuoseklus 
Rusijos ir Lietuvos santykių 
vystymas, remiantis gerais 
kaimyniniais santykiais ir abi
pusiškai naudingu bendradar
biavimu, ir toliau bus dina
miškas ' , rašoma V. Černomyr-
din sveikinimo laiške. BNS 

KALENDORIUS 
Kovo 19 d : Šv. Juoza

pas, Švč. M. Marijos sužadėti
nis: Vilys. Nautilė. 

Kovo 20 d.: Anatolijus. 
Klaudija. Irmgarda. Vile. Žy
gimantas. Pirmoji pavasario 
diena. Pasauline Žemes diena. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

SUKRUSKIME 
SKAMBINTI 
SENATORIUI 
CARL LEVIN 

Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių reikalų tarybos 
narė ir Laisvos Europos radijo 
atstove Asta Banionyte daly
vavo „Lietuviškų melodijų" ra
dijo valandėlės laidoje š.m. 
kovo 14 d. Ji pasidalino įspū
džiais apie Lietuvos preziden
to Valdo Adamkaus inaugura
cijos iškilmes Lietuvoje, o taip 
pat ir Kovo 11-sios minėjimą 
Lietuvos ambasadoje, Wa-
shingtone. Asta Banionytė 
taip pat pranešė, kad Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos NATO 
narystės sutarties patvirtini
mas yra įtrauktas į kovo mėn. 
19-20 d. Senato svarstybų die
notvarkę. Yra 20 senatorių, 
kurie remia Virginia valstijos 
respublikono senatoriaus 
John Warner ir New Yorko 
demokratų sen. Patrick Mona-
han siūlytą pataisą, kurioje 
po šių trijų valstybių priėmi
mo į NATO apsaugos struk
tūrą, būtų paskelbtas trijų 
metų moratoriumas, prieš 
pradedant kitų kraštų įtrau
kimo eigą į NATO. Šios patai
sos šalininkas yra ir Michiga-
no vyresnysis senatorius de
mokratas Carl Levin. 

Valandėlės vedėjas Algis Za-
parackas ragino Detroito Lie
tuvių Organizacijų centrą, LB 
apylinkės valdybą ir klausyto
jus skambinti senatoriui Le
vin, kad jis nepalaikytų sen. 
Warner pataisos, kuri pa
kenktų Lietuvai būti įtrauktai 
į dabartine NATO apsaugos 
sistemą. Senatorių Levin gali-

. ma pasiekti tel. 202-224-6221. 
Im 

KUN. A BABONO 
KUNIGYSTĖS ŠVENTĖ 

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
neseniai šventė savo 35 metų 
kunigystės šventę. Šv. Antano 
parapijiečiai rengia kun. Al
fonsui Babonui pagerbimą-
šventę sekmadienį, kovo 29 d., 
10:30 v.r. bus aukojamos Pa
dėkos šv. Mišios. Giedos para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Pagerbi
mas vyks parapijos salėje 
12:15 v. p.p. Dalyvavimas — 
15 dol. asmeniui. Bilietus ga
lima įsigyti sekmadieniais po 
Mišių arba skambinant Regi
nai Juškaitei-Švobienei, tel. 
(248) 547-2859 ir Mykolui 
Abariui, tel. (313) 462-2458. 
Prašoma įsigyti bilietus iki 
kovo 22 d., nes būtina žinoti 
dalyvių skaičių. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti ir pa
gerbti kun. Alfonsą Baboną, jo 
35 metų tarnyboje Dievui. Iš 
anksto dėkojame. 

LIETUVOS MIESTU 
HERBU PARODA 

Lietuvių kambario Wayne 
valstybinio universiteto komi
teto pirmininkė Stefanija 
Kaunelienė praneša, kad Šv. 
Antano parapijos kleb. kun. 
Alfonso Babono 35-erių metų 
kunigystės sukakties proga, 
parapijos mažojoje salėje ruoš 
17 metų mirusio auksarankio 
Jurgio Baublio darbų parodą. 
Kun. Alfonsas Babonas domisi 
Lietuvos istorija, tai šioje pa
rodoje jis ir jo pagerbimo da
lyviai ir svečiai pamatys Jur
gio Baublio sukurtus Lietuvos 
miestų herbus. Gyvas būda
mas Jurgis Baublys daug savo 
darbų dovanojo Balzeko mu
ziejui Čikagoje. Miestų her
bus jo žmona Elena Baublienė 
ir dukra Rūta padovanojo Lie
tuvių Kambario komitetui 
įsikūrusiam Wayne universi
tete. Ši paroda bus labai reta 
proga herbus vienoje vietoje 
pamatyti ir pasigrožėti. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

„ŠVYTURIO" KUOPOS 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 
„Švyturio" jūrų šaulių kuo

pos metinis narių susirinki
mas kovo 15 d. vyko Šv. Anta
no parapijos patalpose. Daly
vavo 29 nariai ir svečiai. Susi
rinkimą pradėjo ir jam vado
vavo kuopos vadas Mykolas 
Abarius. Vėliavų įnešimą 
tvarkė vado pavaduotojai Juo
zas Kinčius. Kuopos kapelio
nas kun. Alfonsas Babonas su
kalbėjo invokaciją. Susikau
pimo minute buvo prisiminti 
ir pagerbti praėjusiais metais 
mirusieji nariai: Aleksandra 
Sedlickienė, Antanas Šurkus 
ir Rimgaudas Švoba. 

Sekretorė Onutė Abarienė 
perskaitė praėjusio metinio 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų ir 
patvirtintas gausiais ploji
mais. 

Vadas M. Abarius, pradėda
mas savo pranešimą, padėkojo 
už gausų dalyvavimą susirin
kime, visiems už nuolatinę 
talką, o valdybai už sklandų 
bendradarbiavimą. Jis prane
šė, kad 2 rengtos gegužinės 
buvo pelningos. Vadas padė
kojo Stasio Butkaus šaulių 
kuopai už talką ir įsijungimą 
ruošiant gegužines. Vadas 
Abarius atliko pranešimą apie 
praėjusius metus, kurie buvo 
vaisingi sąjungai. Jis lankėsi 

. Lietuvoje du kartus šaulių 
" sąjungos reikalais. Rugsėjo 20 

d. vyko šaulių sąjungos suva
žiavimas. Gruodžio 13 d. vyko 
konferencija, kurioje buvo pri
imti Lietuvos šaulių sąjungos 
statutas ir garbės teismo sta
tutas. Šauliai žengia naują 
žingsnį Lietuvoje. Šaulių są
junga yra perorganizuota į de
šimt rinktinių. Lietuva pada-

Lo» Angplcs Vasario lH-to- minėjimo rengėjai su s v e č i a iš Washingtono Iš k.: V Ralys, Lietuvos Respublikos amba
sados Vašingtone patarėjas D. Semaška, diplomate V Semaškiene, D. Varniene, P. Jasiukonis , R. Venckus, V. Ged
gaudienė ir A. Mažeika. II eil. — A. Ragauskas ir Z. Viskanta. 

linta į dešimt apskričių — 
kiekviena apskritis turės savo 
rinktinę. 

Mūsų gretos retėja, todėl ga
lime džiaugtis, kad šiais me
tais įstojo keli nauji nariai. 
„Pilėnų" stovyklos atidarymas 
vasaros sezonui vyks gegužės 
31 d.; Oninės bus švenčiamos 
liepos 26 d.; stovyklos uždary
mas vyks rugsėjo 27 d. 

Iždininkas Algis Macionis 
pranešė iždo stovį. Moterų va
dė Onutė Selenienė pranešė, 
kad gegužinės buvo pelningos 
ir atsilankė daug svečių ir rė
mėjų. Ji pareiškė padėką vi
siems už nuolatinę pagalbą 
ruošiant gegužines. 

Revizijos komisijos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas ir 
nariai Alfonsas Gumbrys ir 
Vacys Jocys patikrino knygas 
ir rado jas vedamas tvarkin
gai 

Kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas papasakojo apie jo 
išvyką Romon, Šv. Kazimiero 
kolegijos 50 metų gyvavimo 
šventėn. Susitiko seniai maty
tais (prieš 35 metus) draugais 
kunigais. Iškilmingos šv. Mi
šios bazilikoje gražios, atmin
tinos. 

Artėjančių Juozinių švenčių 
proga, vadas Abarius kuopos 
vardu sveikino Juozą Kinčių, 
Juozą Jakunskį ir Juozą Suo
pį. Kovo 27 d. garbės šaulys 
Albinas Grigaitis švęs savo 
80-ąjį gimtadienį, tad kuopos 
vardu jį sveikiname. 

Vadas Abarius pasiūlė ir bu
vo gausių narių balsų pa
tvirtinta, įrengti dušą „Pi
lėnų" stovyklavietėje. Buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai pat
virtinta įteikti Draugo fondui 
100 dol. auką ir Šv. Antano 
parapijai už Šildymą 50 dol. 

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Po to vyko sesės Onu
tės Selenienės paruoštos pui
kios vaišės. Nariai ir svečiai 
pasiliko pabendrauti su drau
gais. 

Regina Juškaitė- > 
Švobienė 

Detroito skautu 11 j<- nvi£<•_;»• nn ,k<tyte< p.inl .n ::iejo sausainiu širdeles 1 
sievvicz. pauk-tvcVu \.ei'>w- p- Kr:-!.- Zambonene ;r kantrus pirkėjas 
maKiSkuo;;j doleriu r n.k' >• 

k Liihi Zaniboraitė. Aleksa Luka-
IrniKi.intis ateinančios mamos su 

LOS ANGELES, CA 

IŠKILMINGAI ŠVENTĖM 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
80 M. SUKAKTĮ 

Lietuvos nepriklausomybės 
80 metų sukaktis losange-
liečių buvo švenčiama vasario 
22 d. Organizacijos su vėliavo
mis dalyvavo pamaldose Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Patrio
tišką pamokslą pasakė kun. S. 
Anužis. Gražiai giedojo cho
ras, vedamas muziko V. Ralio. 

Toliau programa buvo tęsia
ma parapijos salėje. Šventės 
programą.pradėjo A. Mažeika, 
ALT-o Los Angeles skyr. pir
mininkas. Parapijos choras, 
diriguojamas V. Ralio, sugie
dojo JAV himną. Invokaciją 
sukalbėjo kun. S. Anužis. Įva
do žodį tarė D. Čekanaus
kaitė; ji supažindino ir su da
lyvavusiais šventėje svečiais, 
Latvijos ir Estijos konsulais. 
Šventės dalyvius pasveikino 
gen. Lietuvos garbės konsulas 
V. Čekanauskas. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Lietuvos am
basados Washingtone pata
rėjas D. Semaška, kuris supa
žindino su ambasados veikla. 
Kalbėjo ir jo žmona diplomatė 
Aušra Semaškienė, perduoda
ma ambasados bendradarbių 
sveikinimus. Su ambasados 
patarėju supažindino LB Los 
Angeles apylinkės pirm. A. 
Jarašūnas; jis perskaitė pa
ruoštą rezoliuciją, remiančią 
Lietuvos įsijungimą į NATO, 
užgiriančią JAV prezidento 
Clinton pastangas dėl JAV ir 
Baltijos valstybių pasirašytos 
Chartijos. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta. Išėjęs į 
sceną LB apyl. iždininkas R. 
Venckus įteikė Lituanistinės 
mokyklos vedėjai Marytei 
Newsom 150 dol. (skirtą AL-
To ir LB) mokinių projekto 
„Lithuania" laimėtojams. Lie
tuvių fondo įgaliotinė V. Ged
gaudienė įteikė šio fondo pas
kirtą paramą lituanistinei mo
kyklai 4,000 dol. Uždarant ofi
cialią šventės programos dalį, 
kalbėjo LB Vakarų apygardos 
pirm. Z. Viskanta. 

Po to buvo meninė dalis — 
montažas „Lietuva istorijos 
vingiuose". Režisavo A. Ra
gauskas, muzikinės dalies va
dovas V. Ralys, choreografė S. 
Barisienė. video P. Jasiuko-
nio. Atliekant montažą daly
vavo Šv. Kazimiero parap. 
choras ir lituanistinės mokyk
los mokiniai. Šventėje losan-
geliečiai gausiai dalyvavo. Pa
galiau buvo pietūs su svečiais 
iš Lietuvos ambasados. Pa
ruošė G. Plukienė. 

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 15 d. Tautiniuose 
namuose įvyko Lietuvių kredi
to unijos narių metinis susi
rinkimas, kuriam pirmininka
vo jos pirm. V. Juodvalkis. Jis 
pakvietė pagerbti praėjusiais 
metais mirusius šios unijos 

narius: J. Varną, V. Sakalaus
ką, B. Railą, C. Harry. Iš pir
mininko ir iždininko praneši
mo paaiškėjo, kad kredito uni
jos aktyvai per praėjusius me
tus paaugo beveik vienu mili
jonu ir pasiekė 8,742,075 dol. 
Pajamos taip pat paaugo. Na
riams už indėlius išmokėta 4.5 
proc. dividendo. 

Kredito komiteto pranešimą 
atliko I. Medžiukas. Praėju
siais metais buvo išduotos na
riams 75 įvairių rūšių (asme
ninės, automobiliams ir nekil
nojamam turtui pirkti) pasko
los sumoje 1,475,869 dol. Prie
žiūros komiteto pranešimą at
liko A. Ragauskas. 

Po pastabų dėl pranešimų 
buvo rinkimai. Į valdybą, ter
minui pasibaigus, buvo per
rinktas V. Tamošaitis, į prie
žiūros komitetą — A. Ragaus
kas. 

Susirinkimui pasibaigus, 
buvo vaišės. 

Ig.M. 
SĖKMINGAS „LIETUVOS 
VAIKŲ VELTIES" VAJUS 

L W vajus Los Angelėje jau 
tradicinis pasisekimas, nes vi
siems smagu gerų žmonių tar
pe pabendrauti ir pasidžiaugti 
sėkmingais darbais, padėkoti 
išimtiniems geradariams. 
Kaip gera, kada jų turime tiek 
daug. Norėtume visus išvar
dinti ir padėkoti atskirai kiek
vienam... Deja, laikraščiai no
ri trumpai.. 

Sekmadienį, vasario 8-tą, 
vajus sutraukė pilnutinę Šv. 
Kazimiero parapijos salę mū
sų dosnių rėmėjų pagerbti ir 
padėkoti Shriners organizaci
jai bei jų vedamos ir išlaiko
mos ligoninės personalui. 

Kunigui Stanislovui Anužiui 
sukalbėjus padėkos maldą ir 
palaiminimą, mūsų skyriaus 
pirmininkė Danguolė Navic
kienė pasidžiaugė praėjusiais 
metais sėkmingai gydytais 
Lietuvos vaikais, ir tuo metu 
salėje buvusiais vaikais — Ed
viną Reivyte, Tomu Klimaičiu, 
Darium Kilijonu ir vos prieš 
porą dienų atvykusia Giedre 
Namikaite. 

„Mes džiaugiamės bendrų 
pastangų rezultatais", — sakė 
pirmininkė, ir kvietė padėkoti 
visiems mums padedantiems, 
pradedant Shriners organiza
cija, gydytojais, ligoninės va
dovybe iki pačių slaugių, ne
aplenkdami ir daugelio nuola
tinių pagalbininkų. 

Shriners atstovavo ir apie jų 
darbus papasakojo Meri Seas-
trom, dalyvavęs su žmona 
Luz. Tai organizacija, sutelku
si gausias jėgas, vaikų gydy
mui visam pasaulyje. Daly
vavo naujas ligoninės admi
nistratorius Frank LaBonte, 
INS koordinatorė Martha Ara-
gon, atskaitybos direktorius 
Lou Sotello, terapijų direktorė 
Sandy Hill, terapistė Martha 
Aragon, ir reprezentacijai di
rektorė Elizabeth DeFillipo. 

Mūsų garbės svečias ir pa
grindinis kalbėtojas buvo dr. 
Algimantas Čepulis iš Cleve-
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lando, L W organizacijoje dir
bantis jau 8 metai. Jis, su 
amerikiečių gydytojų grupe, 
vadovaujama dr. John Lu-
bicky, ir kitais chirurgais, lan
kė Lietuvą daugelį kartų. 
Amerikiečiai per 7 vizitus 
konsultavo 1,270 vaikų ir ope
ravo 138. Vizitų metu lietuviai 
gydytojai konsultavo 1,991 
vaiką ir operavo 91. Skaičiai 
labai įspūdingi! 

Gerų žmonių daug. Norisi 
visus išvardinti, o vietos ne
daug. Todėl mūsų komiteto 
narių: Laimos Jarašūnienės, 
Ingridos ir Juliaus Jodelių, 
Danguolės ir Jono Navickų, 
Dalilės ir Antano Polikaičių, 
Laimos ir Ričardo Ringių, An
gelės ir Vytauto Vaičekauskų 
nuopelnai neminimi. Išskir
tinas tik mūsų „koldūnų ka
ralius" Jonas Navickas vienas 
pagaminęs 7,000 koldūnų! 

Pietūs buvo puikūs, ką čia 
dailinti. Su visais „išraity
mais", užkandžiais, salotomis 
ir... koldūnais iki soties. Pras
ta būtų buvusi puota be vyno 
ir kavos. Vyną dovanoto „Tra-
der Joe". Vynas irgi nenor
muotas. Savo keptus skanius 
pyragus dovanojo Dalia Ra
gauskienė. Genės Plūkienės 
virtuvės profesinė talka buvo 
neapsieinamai reikalinga. 
Gražiai ir greitai svečius ap
tarnavo šeštadieninės mokyk
los mokinės, suorganizuotos 
mokytojos Jūratės Venckie
nės: Kassandra ir Kimberly 
Adams, Aušra Venckutė, Dai
na Mattis ir Kristukas But-
kys. 

L W veikloje sunku būtų ap
sieiti be visada padedančių gy
dytojų: dr. Danutės ir Rolando 
Giedraičių, kurie sutaiso mū
sų globojamų mažylių ir jų 
palydovų dantis, o daktarai 
Zigmas Brinkis, Audra Devei
kis, Nijolė Glažė ir Loreta Mu-
lokienė kartais patalkina svei
katos reikalais. Julija Petro
nienė, Angelė Vaicekauskienė 
ir Genė Žaliūnienė yra mūsų 
nuolatinės maisto supirkėjos 
— ačiū joms! O ypač dosnaus 
Gasparo Kazlausko butas pri
glaudžia čia gydomus vaikus 
ir jų palydoves. 

Jei ne mūsų nuolatiniai rė-
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UH.LHklHk)KJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams stitvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai -
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

ARAShjČbA, M.6. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

A K I U LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave, Suite 310 

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

3825 Highland Ave.. 
Tower 1,Surte3C 

Oowners Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

mėjai, nebūtų nei vaikų, nei 
vilties, nei vaišių, nei padėkų. 
O jų buvo per 250. Visi jie, ne
priekaištaudami susimokėjo 
po 25 dolerius, o daugelis au
kojo dar ir daugiau. 

Julius Jodelė 

iVduvos bažnyčia 
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VIRŠŪNĖS ŠVIESA 
Seimo P irmin inko Vytauto Landsbergio kalba 

iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Lietuvos 
Respubl ikos Seime 1998 m. kovo 1 1 d . 

Kovo 11-oji — tai kalno vir
šūnė su dviem šlaitais. Vienu 
šlaitu mes įkopėme, kad iškel
tume Nepriklausomybės vė
liavą, skaistų ženklą savo 
žmonėms ir pasauliui: maty
kite ir supraskite, vėl yra Lie
tuvos valstybė! Kitu šlaitu, 
apsidairę nuo Kovo 11-osios 
viršūnės, tebeeiname į neištir
tus XXI amžiaus horizontus; 
einame savo pačių pasirink
tuoju keliu, kuris vadinasi 
laisva šalis laisvų tau tų bend
rijoje. Šis kelias — tai kasdie
ninė ir ištisinė, nelengva mo
kykla. Joje gauname įvairių 
pažymių — ir geresnių, ir 
prastesnių, bet kaskar t vis 
daugiau išmokstame; o mo
kyklos duris mums atvėrė bū
tent Kovo 11-oji. 

Dabar aš noriu daugiau pri
siminti ir pasvarstyti apie tą 
stiklinį šlaitą, kuriuo įkopėme 
į Kovo 11-osios viršūnę. Jį api
būdino trys pirmieji r pagrin
diniai Sąjūdžio žodžiai: v iešu
mas, demokratija, suvere
nitetas . Juos išsyk pavartojo 
1988 m. birželį Iniciatyvinė 
grupė, o netrukus ir Sąjūdžio 
Steigiamasis suvažiavimas re
zoliucijoje apie t ikrus rinki
mus: čia Sąjūdis „kels savo 
arba rems tuos kandidatus, 
kurie yra viešumo, demokrati
jos ir suvereniteto šalininkai". 
Žodžiai buvo tie patys kaip 
Maskvoje, bet Lietuvoje gau
davo kitą turinį. 

Viešumas iškilo kaip dan
gaus šaukianti problema, kai 
net apie Černobylio katastro
fos keliamą debesų radiacijos 
pavojų nebuvo paskelbta vie
šai, o tik slapta informuojami 
„savi" partiečiai, kad aukštes
niųjų partiečių vaikai būtų la
biau apsaugoti negu liaudies 
vaikai. Taip atsiskleidė sovie
tinės nomenklatūros požiūris į 
propagandiškai mitologizuo
jamą, bet iš tikrųjų niekinamą 
„liaudį". Spr gus pasipiktini
mui, žengtelėta į kai kurias 
demokratinės, teisinės valsty
bės nuostatas. Tai būtų teisė į 
informaciją, vieši tikrųjų prob
lemų svarstymai, pareigūnų 
veiksmų (ir dažnai korupcinių 
jų interesų) perregimumas. 
Čia dar i r ' ligi šiol ne visą 
kelią būsime nuėję. Artėjan
čiam tada Lietuvos išsivadavi
mui pasirodė svarbūs kai ku
rie specifiniai viešumo aspek
tai: Molotovo-Ribbentropo 
slaptųjų protokolų paskelbi
mas, išreikalautas pripažini
mas ir pasmerkimas; SSRS 
įstatymų projektų kritinis vie
šas svarstymas, renkant mili
jonus parašų „prieš", ir lietu
viškų alternatyvių projektų 

kūrimas bei skelbimas reika
laujant, kad juos priimtų nors 
toks pseudoparlamentas, koks 
tuo metu buvo; galų gale, išty
rimas ir paskelbimas, kas iš 
aukštųjų pareigūnų įsakė 
mušti badautojus, demonst
rantus ir panašiai. 

Viešumas panaikino pilie
čių baimę — galima kalbėti, 
kritikuoti, reikalauti! — o 
kompartijos valdžia pradėjo 
šio to bijoti. Taip atėjo nauji 
laikai. Sąjūdis ir liaudies fron
tai pamojo ranka į sovietų 
cenzūrą; pasipylė, ypač Lietu
voje, daugybė neįteisintos, bet 
laisvos, nepaperkamos ir vie
šai platinamos spaudos. Gaila, 
kad popierius vėliau labai pa
brango. 

Viešumas ir demokratizacija 
buvo sovietų pertvarkos šū
kiai, paskelbti pirmiausia 
Maskvoje. Ten tikėtasis, kad 
dozuota „demokratija" leis iš
judinti šiek tiek reformų, ta
čiau liks ribojama, manipulia
vimo. Lietuvoje reikalai pa
judėjo labai sparčiai. Manipu
liavo bandymai žlugdavo. 
Gatvėse, mitinguose vienas 
senas Šūkis pasirodė naujai, 
sąmojingai transformuotas: 
„Liaudies planai — partijos 
planai!", pastatęs dalykus į 
savo vietą. Nejučiom už to są
mojaus kas nors būtų įžvelgęs 
netgi fundamentalų konstitu
cinį teiginį, kad ir suverenite
tas priklauso liaudžiai arba 
tautai. Valdžia turėjo tapti 
nebe valdytoja ir persekiotoja, 
o žmonių valdžia, jiems tar
naujanti, jų lūkesčius reiš
kianti ir pačių piliečių pasi
renkama. „Sąjūdis teigia, kad 
jokia politinė organizacija ne
turi teisės uzurpuoti Respub
likoje politinės valdžios", pa
sakyta Sąjūdžio programoje 
1988 m. spalį. Tuo pačiu ir 
velnias pavadintas vardu — 
esamoji komunistų valdžia iš 
tikrųjų yra uzurpatoriai, neiš
rinkti laisvuose rinkimuose, 
neturintys Tautos mandato. 
Atstovai ar ne atstovai? — šis 
klausimas iškeltas 1988 m. 
birželio 24-osios mitinge Kate
dros aikštėje, o atsakymą davė 
lapkričio 18-osios įvykiai 
Aukščiausiojoje Taryboje. Tai 
ne Lietuva, ne Lietuvos atsto
vai atsisakė paremti Estiją, 
nors pasikarščiavęs Sąjūdis ir 
buvo apkaltinęs Aukščiausią
ją Tarybą ir LKP kaip „Lie
tuvą"; tiesą sakant, ir tiems 
abejotiniems atstovams nebu
vo leista balsavimu patikrinti 
savo geros ar nelaisvos valios. 

Tikrais atstovais reikėjo tap
ti per tikrus rinkimus, ku
riuose dalyvautų konkuruo-

Danutė Bindokienė 

Melas ar tiesa? 

Naujieji prezidentūros rūmai su garbes sargyba Vilniuje, 
jančios idėjos (pavyzdžiui, Ne- politinius kalinius 
priklausomybė ar „suvereni
tetas TSRS sudėtyje"), konku
ruojančios programos, taigi 
skirtingos, tikros partijos! To
kia galimybė atsirado, kai Są
jūdis pasiskelbė esąs opozicija. 
Tik taip galima buvo eiti į ats
tovaujamąją demokratiją ir di
džiųjų sprendimų mandatą, 
kurį savo atstovams suteikia 
Tauta — suverenas. Aiškų 
nukreipiantį žodį šiuo klausi
mu jau Sąjūdžio Steigiama
jame suvažiavime tarė Lietu
vos Katalikų Bažnyčios hie-
rarchai (perskaitė kun. Vaclo
vas Aliulis): „Valstybinę bei 
visuomeninę santvarką turi 
lemti patys Respublikos pilie
čiai per savo tikrai laisvai 
išrinktus atstovus arba refe
rendumus. Atmetame bet kekį 
kišimąsi iš šalies ir totalita
rizmą". 

Po keturių mėnesių ir Są
jūdžio, Seimas savo 1989 m. 
vasario 16 d. Deklaracijoje 
reiškė tautos ryžtą „gyventi 

(tarp jų 
tebebuvo dabartinis arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, 
būsimieji Kovo 11-osios signa
tarai Gintautas Iešmantas , 
Balys Gajauskas, kiti asme
nys), grąžinti t ikintiesiems 
„Vilniaus Katedrą, Kauno Pri
sikėlimo bažnyčią ir kitas 
bažnyčias", .sugrąžinti vals
tiečiams individualius ūkius", 
netgi „teisti kaip karo nusi
kaltėlius" stalinizmo nusikal
timų Lietuvoje organizatorius 
ir vykdytojus — tokie buvo 
Sąjūdžio reikalavimai. J ie tuo
met reiškė valstybės ir dar 
nesulaukto tarptaut inio tei
singumo viziją. „Stalinizmas" 
tebuvo priedangos žodis sovie
tiniam komunizmui a r bolše
vikų totalitarizmui, žlungan
čiai Sovietų Sąjungai ir jos 
okupaciniam režimui Lietu
voje pasmerkti . 

i: 

Suvereni te to sąvokai, jos 
politinei reikšmei ir anuometi
nei turinio evoliucijai galima 

nepriklausomai nuo bet kurio bu*U skirti ištisas studijas. J i 
diktato" ir Seimo deputatų /^ 
priesaikoje prie atkurto Lais- ** 
vės paminklo skelbė: „Tebūnie 
Lietuva tokia, kokios norės jos 
žmonės!" Visų šių idėjų šak
nys, jungiančios demokratiją 
ir Nepriklausomybę, glūdėjo 
jau 1918 m. vasario 16-osios 
Lietuvos Tarybos pareiškime, 
o žiedai naujai prasiskleidė 
1990 m. kovo 11 dieną. 

Demokratijos samprata, 
ryškinusi valdžios teisėtumą 
ir neteisėtumą, išsyk jau teikė 
valstybinius teisinius vertini
mus. 

„Pokario metų kovas Lietu
voje laikome atsaku į netei
sėtus TSRS stalinistų veiks
mus", skelbiama 1988 m. spa
lio 23 d. Sąjūdžio Steigiamojo 
suvažiavimo rezoliucijoje. 

Stalinizmą kaip politinę sis
temą... laikyti genocidu, nusi
kaltimu žmonijai ir lietuvių 
tautai** (ten pat), išlaisvinti 

Nuot.r. Viktoro Kapočiaus 

turėtų apimti žmonių kaip 
valstybės piliečių visuomeni
nes teises į laisvę ir apsispren
dimą, teisę turėti savo įstaty
mus ir gyventi pagal savo 
įstatymus savo žemėje. Mūsų, 
tik mūsų atsakomybė už šį 
planetos kampelį pabrėžta 
Sąjūdžio mitinge Vingio parke 
1988 m. liepos 9 d. Ankstyvuo
siuose Sąjūdžio dokumentuose 
kalbama apie „nacionalinį ir 
valstybinį suverenitetą" (ki
tur: nacionalinį valstybinį) 
kaip teisę „savarankiškai pasi
rinkti veikimo būdą tarptauti
niuose santykiuose, savo vi
suomeninę bei politinę siste
mą". Be to, „Lietuvos TSR su
verenitetas turi pasireikšti 
Lietuvos TSR teise savaran
kiškai valdyti, tvarkyti ir nau
doti visą jos teritorijoje bei te
ritoriniuose vandenyse esančią 
gamtinės kilmės ir sukurtą 
nuosavybę, taip pat Lietuvos 
TSR priklausančius finansinius 
išteklius ir vertybes" (Steigia
mojo suvažiavimo Rezoliucija 
Nr. 2). (Bus daugiau; 

Didžiai gerbiamam tautos poetui 
, Bernardui Brazdžioniui 

Gerbiamas ir mielas Gedimino ordino Kavalieriau, 

Amerikos Lietuvių Tarybos vardu nuoširdžiai sveikinu 
j Jus šia ypatinga proga. Esate gavęs daugybę apdovanojimų, 
į premijų bei ordinų. 

Lai šis, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Pirmojo Laipsnio 

ordinas, karūnuoja Jūsų viso turtingo gyvenimo kūrybą. 

Kartu su Jumis džiaugiasi visi lietuviai užaugę su Jūsų 
eilėmis savo lūpose ir širdyse. Ir šiandieną geriausiai išreiškia 
mūsų linkėjimus ir jausmus Jums tik Jūsų eilės 

„Kad žydėtum, kad skambėtum, tartum dieviška daina -
Stebuklingojo pasaulio stebuklinga dovana!" 

Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais, 

i 
Jonas A.Račkauskas, Ph. D., Litt.D. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas J 

Kai Amerikos mokyklose 
buvo įvestos pamokos apie 
žmonių lytinius santykius, re
miantis daugiau biologija, o ne 
krikščioniškos moralės dės
niais, dvasininkija ir nemažai 
tėvų reiškė pasipiktinimą, kad 
žalojama jaunosios kartos 
dora, kad pamokos vedančios į 
palaidą gyvenimą. Kadangi 
šio krašto švietimas nuolat 
skundžiasi lėšų stoka, galėtų 
dabar minėtas pamokas pa
naikinti, o mokiniai visą 
„programą" išeitų, beskaity
dami spaudą ar žiūrėdami te
levizijos apie savo valstybės 
prezidento nuotykius su mo
terimis. 

Amerikiečiai, kasdien peni
mi smulkiausiomis tų epizodų 
detalėmis, atrodo, jau taip ap
siprato, kad net nesijaudina. 
Galbūt tai į taka taip populia
rių jaunimo ir turinčių per 
daug laiko moterų tarpe 
„muilo operų", kurių kasdieni
niuose epizoduose vaizduoja
mos pačios drumzliniausios 
žmonijos elgesio padugnės, 
perduodamos patrauklių akto
rių ir gudriai režisuotų scenų. 

Tačiau Baltieji rūmai nėra 
teatras, o prezidentas — ne 
aktorius, kuris, pasibaigus 
vaidinimui, nusivalo nuo vei
do grimą ir grįžta į realų gyve
nimą. Galbūt jis, įsitikinęs sa
vo pupuliarumu, mano, jog 
visi kaltinimai nutekės nuo 
nugaros, kaip lietaus vanduo 
nuo žąsies plunksnų. Vis dėlto 
turėtų suprasti, kad žala daro
ma prezidento pareigoms, kai 
jos tampa pajuokos objektu ir 
savame krašte, ir užsienyje . 

Jaunimo auklėtojai dažnai 
reiškia susirūpinimą, kad da
bar pasireiškiantis moralės 
nuosmukis tiesiogiai rišasi su 
teigiamų pavyzdžių jaunimui 
stoka visuomenėje. Filmų, 
muzikos pasaulio, sporto 
žvaigždės nejaučia atsakomy
bės už savo veiksmus, vaikosi 
vien pinigus, pasižymi narko
tikų ir alkoholio vartojimu, 
šeimų nepastovumu. Jaunuo
liai, kurie žavisi tais asmeni
mis, stengiasi pamėgdžioti ir 
jų elgesį, apsirengimą, gyveni
mo būdą. Panašiai yra ir su 
valstybės prezidentu, ypač, 
kai jis patrauklus ir populia
rus, kaip dabartinis Bill Clin-
ton. Deja, pavyzdys, kuris šiuo 
metu iš Vašingtono matomas, 
nelabai t inkamas nei jaunam, 
nei senam. 

Gal kas sakys, kad prezi
dento asmeninis gyvenimas 
neturi nieko bendra su vals
tybės valdymu, o jo neišti
kimybė, jeigu tokia iš tikrųjų 
yra, turėtų būti svarbi tik sa
vai žmonai. Tačiau bet kurio 
žmogaus, užimančio atsakingą 
vietą vyriausybėje ar visuo

menėje, net ir privataus gyve
nimo detalės išeina už asme
ninio pasirinkimo ribų. Tuoj 
kyla klausimas: jeigu jis gali 
visus kaltinimus nubaidyti 
šalin lyg įkyrias muses, ar bus 
galima pasitikėti, kai reikės 
duoti atskaitomybę už spren
dimus valstybiniu bei pasauli
niu mastu? 

Tam tikru metu šio krašto 
prezidentai mėgdavo pabrėžti 
šeimos vertybes: vaikų auk
lėjimą, ištikimybę, bet dabar 
Baltieji rūmai yra priversti 
pavartoti visus savo žmonių 
sugebėjimus, kad atmestų vie
šus kaltinimus prezidentui ir 
kiek galima sumenkintų juos 
padariusių moterų patikimu
mą. Visiems įkyrėjo nuolati
niai tvirtinimai, kad visa tai 
— kažkoks kažkieno sąmoks
las prieš prezidentą. O jis pats 
taip pat vengia pasiaiškinti, 
t rumpai atkirsdamas, kad tai 
netiesa. Net ir tvirčiausiems 
Bill Clinton rėmėjams darosi 
nebeaišku, kur tiesa, kur me
las. 

Antra vertus, prezidento 
kaltintojai taip pat turėtų pa
galvoti, kad, besistengdami 
sukompromituoti Bill Clinton, 
kenkia vyriausybės įvaizdžiui 
ir savoje valstybėje, ir visame 
pasaulyje, kur šiuo metu ypač 
ne t rūks ta problemų, krizių ir 
konfliktų, reikalaujančių JAV 
prezidento dėmesio bei spren
dimų. Jeigu yra įtarimai, kad 
jis vienokiu ar kitokiu būdu 
nusižengė valstybės įstaty
mams, liudininkų paiešką ir 
apklausinėjimus juk galima 
atl ikti ir privačiau, neskel
biant vis naujų sensacijų, ne
t rukdan t prezidentui atlikti 
savo pareigas. 

Atrodo, kad respublikonai 
rado gerą progą atsilyginti de
mokra tams už 1991-1992 me
tais iškilusią CIarence Tho-
mas-Anita Hill kontroversiją. 
Jeigu kaltinimai prezidentui 
ir neprilips, kaip neprilipo 
CIarence Thomas atveju, ant 
jo gero vardo mesti tamsūs 
šešėliai pasiliks ilgam laikui. 
J a u iš dalies ir dabar matyti 
jų pasekmės. Prez. Clinton 
visuomet tvirtai rėmė mote
rys, už jį savo balsus atidavė 
rinkimuose. Tačiau pastaruo
ju laiku, ypač po praėjusio 
sekmadienio „60 Minutes" TV 
laidoje padarytų naujų kalti
nimų, moterų organizacijos, 
turinčios įtakos JAV politi
koje, reiškia pasipiktinimą, 
nes prezidento elgesys už
gauna ir pažemina moteris 
apskri tai . 

Vienaip ar kitaip, didžioji 
JAV gyventojų dalis nekant
riai laukia, kad tik greičiau 
būtų užverstas paskutinis šios 
nešvarios istorijos puslapis. 
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PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
(Tęsinys) 

Netrukus (V.30) Pakštas atsiuntė kitą laišką, ku
riame rašė: „Bahamų salomis ir senokai domiuosi ir 
dabar apsisprendžiau ten net nuvykti. Geg. 26 d. pa
siunčiau dr. Mažeikai užklausimą, ką jis planuoja tos 
kelionės klausimu, gal galėtume bendrai ją atlikti... 
Gal dar aš suplanuočiau vykti į Miami per Vašing
toną, tai tuomet susirinktume posėdžio, pasitartume. 

Mokslo metai baigėsi. Pasirašiau sutartį dar porai 
metų. Ogi paskiau jau teks pensijon išeiti ir galbūt net 
atsarginėje Tėvynėje įsikurti". 

Pabaigęs mokslo metus, Pakštas su žmona išvyko 
atostogų į Floridą. Rugpjūčio 17 d. jam parašiau laiš
ką: 

„Jau senokai besitarėm Dausuvos reikalais. Gal 
Jūs turite kokių naujų žinių? Galvoju, ar nereikėtų 
mums susirinkti ir nutarti , kas toliau darytina. Gal 
Jūs grįždamas iš Floridos galėtumėte sustoti Va
šingtone? Tačiau šiame pasitarime Mažeika gal ne
galės dalyvauti, nes jis šio mėn. 23 ar 26 išplaukia tar-
nybiškai į jūrą. Kiti Vašingtono dausuviečiai labai 
mažai susidomėjimo berodo. Taip pat Mažeikos. 
Slapšio ir k. kelionė į Bahamas nukeliama į rugsėjo 

mėnesį. Todėl mano nuomone svarbiausias mūsų pa
sitarimo klausimas, ką daryti su tuo maždaug vienu 
šimtu dolerių, kuriuos faktiškai turim surinkę komisi--
jai į Br. Hondūrą siųsti. Kiti du šimtai dolerių yra 
pasižadėjimais. Kaip žinot, mes išsiuntinėjom pinigus 
atsiuntusiems atsiklausimus. ar jie nori juos atsiimti, 
ar skiria tolimesniems atsarginės tėvynės tyrinėji
mams. Iš atsakiusių tiktai vienas paprašė jo 5 dol. 
grąžinti. Taigi, jei ypatingo., veiklos nebenumaty-
tumėm, tai reikėtų galutinai nuspręsti, kas darytina 
su tuo faktiškai gautu maždaug šimtu dolerių. Tat 
būtų malonu patirti, ar Profesorius galėsit užsukti 
Vašingtonan. Jei ne, tai kokios būtų jūsų sugestijos 
šiuo reikalu". 

Paskut in is Pakšto laiškas 

Pakštas man parašė rugpjūčio 26 d. iš Floridos: 
„Atsakysiu trumpai į pateiktus klausimus: 
1. Rugpjūčio 31 d. išskrisim tiesiai į Čikagą, kad 

suspėtume į ateitininkų kongresą. Tad šį kartą nebe
bus laiko į Washingtoną užsukti, nors būtų įdomu ^u 
Jumis pasikalbėti. 

2. Jeigu didžiuma aukotojų nenori pinigų atsiimti, 
tai, man rodos, kad tie nedideli pinigai galėtų būt pa
vartoti Dausuvos biuletenio keliems numeriams iš
leisti. 

3. Kompanijonų neatsiradus, nebevažiavau į Baha
mas, ypač kad gydytojai (dr. Jasaitis ir dr. Haub. bu
vęs Bahamose) nepatarė į tarzaniškas keliones besi-

leisti. atsižvelgiant į mano sveikatą; širdies fibrolaciją, 
etc. 

4. Ir be kelionės žinių apie Bahamas labai daug 
prir inkau. Pasikalbėjau su dviem ten keliavusiais ir 
vienu ten ilgiau gyvenusiu ir dabar čia atstovaujančiu 
Bahamų turizmui. 

5. Dvi naudingos knygos būtų... 
6. Turiu žinių visai plačiai paskaitai apie Baha

mas. Dabar ten viskas paremta liuksusiniu turizmu... 
7. Privatiškų žemių kainos pajūriuose labai aukš

tos. Paplūdymiai labai gražūs. Su mažais kapitalais 
ten sunku ką pradėti. Amerikos milijonieriai ten 
veržiasi su savo milijonais. Ekspediciją ten tektų vyk
dyti savu laiveliu, nes samdyti labai brangu. 

8. Yra dar ir valdiškos žemės, kurią galima išnuo
moti, o jau padarius pagerinimų, galima lengvomis 
sąlygomis ir nupirkti. Bet spėju, kad dabar jau nebe-
turėsim lietuvių ūkininkų, kurie panorėtų lietuviš
kame valsčiuje kar tu gyventi. 

Čia patiekiau tik menką žiupsnelį žinių, o jeigu 
leistumėt Dausuvos biuletenį, tai parašyčiau išsames
nį straipsnį". 

Tai buvo paskutinis Pakšto man rašytas laiškas. 
J is mirė staiga 1960 m. rugsėjo 11 d., pasakęs ugningą 
kalbą dieną prieš tai ateitininkų kongrese Čikagoje. 

Veikla Pakštui mirus 

Tačiau su Pakšto mirtim Dausuvos idėja staiga ne
mirė. Lapkričio 14 d. Kairys pranešė, kad Čikagos 

būrelis turėjo susirinkimą, į kurį atėjo šeši žmonės. 
Buvo apsvarstyti du klausimai: ką toliau daryti ir 
kaip. Pirmuoju prieita nuomonės, kad nereikia likvi
duotis, bet ieškoti naujų vietų, jei atsisakoma Br. Hon
dūro. Buvo plačiai išsikalbėta apie tokios vietos sura
dimą Bahamų salose. 

Antru klausimu nutar ta sudaryti komisiją Ba
hamų salų apžiūrėjimui. Kairys sutiko savo lėšomis 
vykti su šia komisija. 

Maždaug tuo pačiu metu (11.26 d.) mūsų būrelio 
valdyba turėjo savo posėdį. Dalyvavo Mažeika. Slap-
Šys, Bagdonas ir Vitėnas. Buvo nutarta pertvarkyti 
valdybą. Pirmininku sutiko būti Mažeika, iždininku — 
Slapšys ir sekretorius — Vitėnas. Pasikeitus įsikūrimo 
sąlygoms Br. Hondūre, organizaciją nutarta pavadinti 
„Lietuvių grupinio įsikūrimo studijų draugija". Numa
tyta išleisti naują „Dausuvos" biuletenio numerį, ku
riam Mažeika parašys apie veikimo planus ir Pakštą. 
Visa kita bus užpildyta medžiaga apie Bahamas, kur 
bus planuojama pasiųsti ekspediciją. 

Apie šio mūsų posėdžio nutarimus parašiau (12.6 
d.) Kairiui ir patariau susirašinėti su Mažeika ir 
Slapšiu, jei jis vyktų į Bahamas. 

Po to, apsikeitus pora laiškų su Kairiu apie kelio
nę į Bahamas, jis pranešė, kad 1961 m. sausio 29 d., 
jis su kun. P. Celiešium skrenda į Bahamas, kur bus 
apie dvi savaites. Paprašė parašyti, jei turime kokių 
jiems pasiūlymų ar planų. 

(Bus daugiau) 
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DAINAVA — TAI MANO 
LIETUVA 

Įdomiu sutapimu, „Dai
navos" ansamblio vyrų okte
tas, kurio vadovas yra ansam
blio dirigentas Darius Polikai-
tis, ateinantį šeštadienį atliks 
koncertą Juanimo centro di
džiojoje salėje. Koncertas skir
tas paminėti Dainavos stovyk
lavietės 40-ties metų gyvavi
mo sukaktį. Nors „Dainavos" 
ansamblis buvo įkurtas pa
bėgėlių stovykloje Hanau 
mieste 1945 metais, o Daina
vos stovyklavietė prie Man-
chester miestelio, Michigan 
valstijoj 1958 metais, jų pa
skirtis buvo ir yra ta pati — 
ugdyti lietuvišką dvasią mūsų 
jaunime, kad jis nenutoltų 
nuo savo tautos kamieno. Tai
gi tų jaunų žmonių, kuriuos 
išgirsime šį šeštadienį Jauni
mo centre, jų tėvai ar seneliai, 
kūrę šias institucijas, dabar 
galės pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais. Tik jų dėka jaunimas, 
gimęs ir augęs toli nuo Lietu
vos, dar ir šiandieną kalba ir 
dainuoja lietuviškai. 

Šis koncertas jau buvo atlik
tas Cleveland ir Detroite. Ok
teto sudėtis yra tokia: Darius 
Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, 
Marius Tijūnėlis, Audrius Po
likaitis, Marius Polikaitis, 
Aras Norvilas, Liudas Lands
bergis ir Tadas Stropus. Kon
certo pranešėja — Taura Un-
derienė. Norėdami paįvairinti 
programą, vakaro organizato
riai įtraukė ir skaidrių mon

tažą apie Dainavos stovyklą. 
Čia jau Liudo Landsbergio, 
Vyto Čuplinsko, Tomo Vasi
liausko ir Lino Daukšos nuo
pelnas. O Taura, kuri gyvena 
Detroite, sujungs žodį, dainą 
ir vaizdą, kad, atvykęs į kon
certą, žiūrovas galėtų arčiau 
susipažinti su Dainavos sto
vykla. 

Ar bus muzikinių staigmenų 
Šiame koncerte? Apskritai, re
pertuaras susideda iš pa
žįstamų liaudies stilizuotų 
dainų, aranžuotų įvairių kom
pozitorių. Koncerte išgirsime 
ir porą amerikietiškų dainų. 
Bus atliktos ir kelios greita
kalbe, dainos, parašytos Lie
tuvoje gyvenančio kompozito
riaus Tamulionio. Vienaip ar 
kitaip, į koncertą atsilankęs, 
žiūrovas tikrai nenuobo
džiaus. Kurie yra arčiau susi
pažinę su Dainavos stovykla, 
galės gyventi prisiminimais, 
žiūrėdami į skaidrių vaizdų 
montažą ir klausydami okteto 
dainų, o lietuviško žodžio ir 
muzikos mėgėjai galės išklau
syti gero muzikinio koncerto. 

Koncertas rengiamas pami
nėti Dainavos stovyklavietės 
40-tį, įvyks kovo 21 d., 6 vai. 
vak., Jaunimo centro didžio
joje salėje. Kas nespės bilietus 
įsigyti „Seklyčioje", galės tai 
padaryti prie įėjimo. Tik at
vykite anksčiau, nes eilutės, 
be abejo, bus ilgokos! 

L.M.N. 

CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

„Dainavos" vyrų oktetas. Iš kaires: Tadas Sirupus, Aras Norvilas, Audrius Pulįkaiii.-, Marius Tijūnėlis, Liudas 
Landsbergis, Darius Polikaitis (vadovas), Marius Polikaiti.- Kastytis Šaitanas. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
NEVAIKIŠKI VAIKELIO SIAUTULIAI 

Anot vieno mūsų tautiečio, 
gamta stačiai kraustosi iš pro
to. Ne taip seniai daug žalos 
buvo padaryta Peru valsty
bėje, kai kur Centrinėje Ame
rikoje, Floridoje, Naujojoje 
Anglijoje ir kitur. O tuo tarpu 
Čikagoje ir beveik visuose Vi
durio vakaruose — buvo tik
ras malonumas. Šių metų va
sarį daugelis iškeitė stores
nius apdarus į lengvesnius 
drabužius. Medeliai ir krū
mokšniai jau mezgė pum
purėlius, o iš žemės kalėsi 
tulpės ir kitokios gėlės. Ir stai
ga, donelaitiškai pasakius, 
daug kas beveik į nieką pavir
to. Čikagoje kovo 8 d., sekma
dienio naktį, lijo ir pūtė vėjas. 
Paskui pakilo stipresnis vėjas. 
Pradėjo snigti. Prasidėjusi 
audra nusiaubė ne tik miestą 
ir apylinkes, bet ir tolimesnes 
vietoves. Pirmadienio ryte, 
galima sakyti, dangus maišėsi 
su žeme. 

Kovo 9 d. kai kur iškrito 
daugiau kaip 20 colių sniego. 
Vis dėlto šiuo kartu nebuvo 
reikalo pernelyg skųstis. Tai 
ne anais metais, kuomet Či
kagos miesto mero Michael Bi-
landic rinkiminio pralaimė
jimo pagrindinė priežastis bu
vo netikėtai didelė sniego dan
ga Regis, kad kovo 9 d. di
džiausiu nemalonumu reikėjo 
laikyti nutrukusį elektros 
energijos tiekimą. Teigiama, 
kad šį nemalonumą patyrė 
apie 300.000 privačių namų ir 
verslo įmonių. 

Man labai patiko vieno radi
jo pranešėjo tą dieną padaryta 
pastaba. Jis pasakė: „Nėra 
šviesos gyvenamuose namuo
se, mokyklose. įstaigose. įmo
nėse, valgyklose ir t.t. Nevei
kia gatvių sankryžose eismą 
reguliuojančios šviesos, tačiau 
tai dar ne pasaulio pabaiga'. 
Ir. reikia pasakyti, jog tai 
buvo gryniausia tiesa. Tuo 
karta netrūko nemalonumų. 
Betgi pagalvojus, nemalo
numų pasitaiko ir giedriomis 
dienomis. Toks jau mūsų gy
venimėlis. 

Kas gi šių gamtinių pokyčių 
kaltininkas? Ogi, EI Nino! Šis 
ispaniškai pavadintas pada

ras, jeigu jį galima padaru lai
kyti, nebe pirmą kartą sve 
čiuojasi" Ramiojo vandenyno 
pakrantėse ir tolimesnėse že
myno vietovėse. Atrodo, kad 
lietuviškai jį reikėtų vadinti 
vaikeliu. Vengiant platesnių 
paaiškinimų, EI Nino yra Ra
miajame vandenyne susida
ranti šilta srovė, kuri turi 
įtakos oro spaudimui ir tem
peratūros pasikeitimams. 

EI Nino, nepaisant dažno
kai pasitaikančio siautulio, 
tapo savotišku juoko objektu. 
Pavyzdžiui, kursuoja anekdo
tas apie pragare velnių stato
mus sniego senius. Tai pama
tęs, velnių viršininkas pasa
kė, kad čia tai jau ne kieno 
kito, o EI Nino darbas. Kai 
kas juokauja, kad EI Nino pri
kišo nagus r mėnulyje. Kaip 
žinia, nesenia buvo pa
skelbta, kad mėnulyje buvo 
užtikta į ledą pavirtusio van
dens. Kai kurioje žiniasklai-
doje pradėta EI Nino vadinti 
„Heli Nino". Vienoje Kaliforni
jos vietovėje gyvena Alfonso 
Nino. Tačiau tos vietovės tele
fono abonentų knygoje figū
ruoja Al Nino. Šį asmenį pas
kambinę telefonu nepažįstami 
žmonės kolioja, jam suversda
mi kaltę už EI Nino išdaigas. 
Tiesą pasakius, Nino pavar
džių netrūksta ir kitų miestų 
telefono abonentų knygose. 
Tik nežinia, ar jiems tenka 
aiškintis dėl EI Nino padari
nių. 

EI Nino pėdsakai jaučiami 
ir krašto ekonominiame gyve
nime. Galima sakyti, kad EI 
Nino kai kur sumaišė preky
bininkų kortas. Pavyzdžiui 
ten, kur anksti atšilo oras, 
sumažėjo šiltų drabužių pirki
mas ir padidėjo lengvesnių 
drabužių paklausa. Taipgi 
daugelyje vietovių padidėjo 
statybos darbai ir tuo pačiu 
paaugo statybos darbininkų 
skaičius. Pavyzdžiui, vasario 
mėnesį JAV bedarbių skaičius 
nukrito iki 4.6^. 

Nemalonu, bet ateinančią 
vasarą daugelyje vietų galima 
tikėtis uodų antplūdžio. Taip 
pat nieko gero nežada ir di-

KELIAS... 

Apmąstymai prieš Juditos 
Leitaitės ir Eduardo Kaniavos 
koncertus kovo 21-22 d. Le-
monte bei Čikagoje. 

Kurioje savojo kelio atkar
poje šiuo metu yra Judita Lei-
taitė? Kas pasakys... Tikrai ne 
pradžioje, nes jos menas pade
da savy pamiršti ir drauge — 
atrasti savy tai, ko nežinojai 
esant... O Juditos metai dar 
neleidžia manyti nei pusiau
kelėje ją esant. Jauna, žavi, 
dainuojanti mirtį ir meilę, 
amžinybę ir akimirkos laimę, 
moters meilę ir gyvenimą... 

Judi ta : „Norint visiškai 
atskleisti kūrinio dvasią, turi 
jaustis absoliučiai laisva, turi 
niekas netrukdyti. Aš viską 
dainuoju atmintinai. Aš mo
kausi tol, kol manęs netrikdo 
niekas, kol galiu paskęsti tos 
muzikos vyksmo dvasioje. Aš 
gyvenu jos pasaulyje ir nieko 
kito nematau, apie nieką ne
galvoju. Muzika tampa mano 
kūnu ir krauju, apsigyvena 
manyje". 

Bet tai labai sudėtingų bū
senų muzika. Kas padeda ją 
suvokti? 
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Judita Leitaitė. 
Judi ta : „Gerai atsimenu, 

su žodžio būsenos intonacija. 
Kai pritrūksta mano pačios 
sugebėjimų prie fortepijono, 
pasikviečiu pianistą, kad jis 
man padėtų susivokti skam
besių harmonijoje. Man tai be 
galo svarbu. Suvokti kūrinio 
būsenų atspalvius. Aš turiu 
įsivaizduoti, kaip tas kūrinys 
skambės, ką reikš. Netgi turiu 
pamatyti kaip aš atrodysiu — 
kokį rūbą vilkėsiu. Man tai 
taip pat labai svarbu: aš turiu 
pajusti savo įvaizdį. Jokių 
įrašų neklausau..|rašas mane 
domina tik tuomet, kai aš jau 
pati kelis sykius būnu padai
navusi tą ar kitų kūrinį klau
sytojui. Tuomet jau smalsu
mas nugali: o k'aip dainuoja 
kiti? Kaip kiti tą kūrinį įsi
vaizduoja? Aš tiesiog pajuntu 
ekstazę, kaip sykis beveik vi
suomet pasibaigiančią mano 
pačios ašaromis. Tai faktas. 
Aš susergu ta muzika. Ir 
tuomet žinau, -kad muziką 
mokėsiu pateikti klausytojui. 
Kai tikrai geri koncertai 
„įvyksta" — aš nebejaučiu, 
kur prasideda klausytojas, 
kompozitorius, o kur aš pati. 
Tuomet jau tik.-suvoki save, 
kaip didelį kūrybos procesą, 
kuris be aplinkos būtų neįma
nomas". 

Tai gal tos neįkainojamos in
terpretacijos rainutės tarsi-
koks dangaus ženklas? 

Judita: „Mai». teko labai 
daug dainuoti religinės muzi
kos. Krikščioniškos. Pasikeičia 
ir tavo veidas ir jo išraiška. Tu 
tiesiog gyveni tanai. Ir prak
tiškai jau visai nebesvarbu, ar 
padainuosi kažkurį fa diez ne 
taip — tuomet jau apie tai net 
negalvoji. Mane-, tikrai tokio
mis akimirkomis kažkas už
valdo. Anksčiau to nebūdavo. 
Ir aš labai patenkinta, kad da
bar sugebu tokias . akimirkas 
scenoje išgyventi. Beje, juk ir 
dabar mano vis dažniau dai
nuojamuose operečių frag
mentuose taip pąt: kol tu pati 

kai mokiausi Brahmso „Ke- negyvensi, kol netapsi Silva ar 
turias rūsčias dainas'." At- Linksmąja našle — tai mi-
sisėdu pirmiausia prie kūrinio n u t e i , vienam vieninteliam 

fragmentui. Tuo momentu aš teksto. Žinau kiekvieną kūri
nio žodį. Ką ten žinau — aš 
tiesiog išmokstu atmintinai. 
Kaip eilėraštį. Po to nagrinėju 
melodiją. Skambesį, intona
cijų, intervalų sekas, jų ryšį 

dėjantis pelių bei žiurkių 
prieauglis. Kaip žinoma, šie 
padarai nešioja ligas. 

Beje, meteorologų nuomone, 
kovo 9 d. Čikagoje ir apy
linkėse siautusi audra ne
turėjo nieko bendra su EI 
Nino. Tai buvo vėlyvos žiemos 
audra. Tačiau kai kurioje 
žiniasklaidoje reiškiama ki
tokia nuomonė. Vienok, ir vėl 
Donelaičio žodžiais, saulutė 
jau vėl budina svietą. Atei
nantį penktadienį, kovo 20-tą 
dieną, bus pirmoji pavasario 
diena. Bet artėjantis pavasa
ris vargu užkirs kelią EI Nino 
siautuliui. 

Petras Petrutis 

iš tiesų myliu Kaniavą! Betgi 
ir esu jau tuomet ne aš — o 
kunigaikštienė! Ir aš būsiu 
tokia! Nes kitaip nieko nebus! 
Tai netgi kažkoks žaidimas. 
Kiek gi kartų aš privalau sa
kyti: aš tave myliu?' — ir kiek 
intonacijos galimybių slypi 
toje frazėje! Apibendrinant, 
matyt ir telieka pasakyti, kad 
paskutiniu metu scenoje aš 
tiesiog stengiuosi gyventi..." 

Čikagos apylinkių muzikos 
mylėtojai turės retą progą 
išgyventi nuostabius atlikėjus 
iš Vilniaus — Juditos Lei
taitės bei Eduardo Kaniavos 
koncertas savaitgalį Lemonte 
ir Čikagoje. Šeštadienį kovo 
21 d., 7:30 vai. vak.. jaukioje 
Lietuvių dailės muziejaus 
salėje Lemonte — akademinės 
muzikos koncertas „Amžinoji 
daina" — operų arijas, roman
sai, liaudies dainos. Sekma
dienį, kovo 22 d., 3 v.p.p., Jau-

ŽVTLGSNIS l ŠAKIUOSE 
LEIDŽIAMĄ „DRAUGĄ" 

Jau mūsų dienraščio skaity
tojai, be abejo, žino (nes anks
čiau esu rašęs), kad Čikagos 
„Draugas" turi savo bendra
vardį laikraštį Šakiuose. Tie
sa, jis ne dienraštis, bet pasi
rodo tik du kartus savaitėje. 
Tai vadinamas „rajoninis" 
laikraštis, kuriuos anksčiau 
sovietinė valdžia leisdavo ir fi
nansuodavo, o dabar jie yra 
privačiose rankose ir turi pa
tys išsilaikyti. Jų dar net da
bar padidėjo, nes niekas nenu
rodo, kas ir ką gali leisti. To
dėl dabar atsiranda net kon
kurencija, kuri iš dalies yra 
geras dalykas, bet, antra ver
tus, — labai pasunkina kai 
kurių laikraščių leidimą, nes 
žmonės negali visų jų skaityti 
dėl finansinių sunkumų. 

Apie rajonų laikraščius ir jų 
problemas plačiai aprašė Vil
niuje išeinantis leidinys „Žur
nalistų žinios" (1997 m. spalio 
1 d. numeryje). Čia yra pokal
biai su penkių Lietuvos rajoni
nių laikraščių, leidžiamų įvai
riose geografinėse vietose, re
daktoriais. Visų pirma kaip 
tik rašoma apie Šakių „Drau
gą", kalbamasi su jo vyr. re
daktore Aldona Zavistauskie-
ne. (Beje, net trijų iš tų pen
kių laikraščių vyr. redaktorės 
yra moterys). 

Rašoma, kad „Draugo" pa
vadinimu laikraštis eina nuo 
1962 metų, o nuo 1991-jų yra 
nepriklausomas. Laikraščio 
steigėjas ir leidėjas — UAB 
„Draugas". Dabartinis tiražas 
— 3,600 egz. Jame dirba pen
ki kūrybiniai darbuotojai, iš 
kurių du turi aukštąjį žurna
listinį išsilavinimą. 

Sakoma, kad dabar jau ten
ka dirbti ne tik rinkos ekono
mikos, bet ir konkrečios kon
kurencijos sąlygomis, nes Ša
kiuose pradėjo eiti ir kitas, 
„Valsčiaus" vardu pasivadi
nęs, laikraštis. Šis konkuren
tas turi vieną pranašumą — jo 
leidėjas, UAB „Dimstis" užsi
ima įvairiu verslu, o tuo tarpu 
UAB „Draugas" kol kas gyve
na tik vien iš laikraščio leidy
bos. 

JKol kas rajono žurnalisto 
uždarbis yra kuklus, privilioti 
kvalifiKuotų žmonių iš kitur 
sunku. Kaip pakelti jų profesi
nę kvalifikaciją? Kaip įdomiai, 
problematiškai nušviesti aktu
aliuosius kaimui žemės ūkio ir 
socialinius klausimus?" — 
svarsto redaktorė A. Zavis-
tauskienė. 

nimo centro didžiojoje salėje 
— nuotaikinga operečių po
pietę — „Tau vien tik tau". So
listams iš Vilniaus akompa
nuos Sonata ir Rokas Zubovai. 
Bilietai gaunami Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje arba 
paskambinus telefonu 708-
386-0556. Rengėjai: Lithua-
nian News Radio 750 / Žemė 
L. Productions. 

Raimundas Marius Lapas 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tur:u Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washingtan, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
^REALTORS 

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

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

AUTOMOemO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

PART-TIME TELLER 
Experience preferred, but not re-

quired. Salary commensurate with 
experience. Bilingual English/ 
Lithuanian required. Afternoon 
hours and Saturday mornings. For 
an appointmerrt or additional infor-
mation contact Lois Gajdorus at 
708-598-9400. 

Midland Federal Savings & Loan 
2657 W. 69 S t 

Chicago.IL 60629. 

/ N ^ KMIECIK REALTORS 
NjCTN^HKji -922 S.Pulaski Rd. 

> V I - 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

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

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

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

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais M 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 YJest 63rd Street, Chicago, IL. 

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

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

PENKTADIENIO VAKARONĖS -
„ATVIRO ŽODŽIO FORUMO" ciklas 

7:00 v.v. Bočių menėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL -w 

Kovo 20 d. 

Kovo 27 d. 

Balandžio 3 d. 

- Prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracija, rinkimų komiteto narių 
pranešimai ir svarbesnių momentų 
vaizdajuostė. 
- „Lietuva ir užsienio lietuviai" 
Politologas prof. dr. Julius Šmulkštys. 
- „Muzikos koncertai Fažaislyje". 
Ištraukos iš vasarą vykusio festivalio 
vaizdajuostėje. 

Visus maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis 

Su šia iš Kybartų miesto ki
lusia žurnaliste tenka jau il
gesnį laiką susirašinėti. Ji la
bai džiaugiasi, kad Čikagoje 
veikiantis Šakiečių klubas jau 
kelis kartus laikraščio leidy
bai atsiuntė po šimtinę. 

Redaktorė A. Zavistauskie-
nė viename vėlesniųjų laiškų 
taip pat pažymi, kad šalia 
dviejų rajoninių laikraščių 
išeina dar ir du apskrities 
laikraščiai. Ji rašo: „Tik turėk 
pinigų, tik rinkis! Daugelis 
žmonių prenumeruoja abu ra
jono laikraščius. Mūsiškis — 
tolerantiškesnis, nesidrabsto 
purvais. Todėl nemaža dalis 
tautiečių tokį mėgsta — pre
numeruoja. Bet kai kuriuos la
biau traukia pletkai, žmogžu
dystės, kivirčai. Tokie skaito 
šio pobodžio laikraščius. Mes 
labai siekiame teisybės, neno
rime prasilenkti su faktais, 
datomis. Užtat mums nereikia 
kiekviename numeryje atsi
prašinėti skaitytojų". 

Redaktorė teigia, kad laik
raščiui dažnai parašo ir užsie
nyje gyvenantieji lietuviai. iŠ 
tokių aktyviausi: Antanas 

Kramilius (Australija) ir Juo
zas Domeika (Anglija) „Su me
džiaga neturime bėdos. Daug 
rašo vietiniai žmonės. Trūksta 
tik pinigų jiem bet retkarčiais 
atsilyginti. Mes labai taupome 
kiekvieną litą. Mokesčiai 
smarkiai pjauna... Kainos ky
la, o prenumeratos mokesčio 
kelti negalima, nes kas tada 
prenumeruos?" — aiškina A. 
Zavistauskienė. 

Beje, Šakių „Draugo" redak
torė nori užmegzti ryšį ir su 
Čikagos „Draugu", žada at
siųsti rašinių iš Šakių pa
dangės. Reikia manyti, kad 
šių abiejų „Draugų" draugystė 
užsimegs, nes juk ir abiejų lei
dinių redaktorės yra moterys. 

Ed. Šulaitis 

Lietuvoje suaktyvėjo pi
nigų klastotojai... Pastaruoju 
metu į Lietuvos banką paten
ka daugiau suklastotų ban
knotų, kurie padirbti spalvoto 
kopijavimo būdu. Padir
binėjami 50 ir 100 litų ban
knotai. 

http://Chicago.IL
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Brangūs Rėmėjai, 

„Draugo" dienraštis rengia pavasarinį koncertą, kuris vyks kovo mėn. 29 d. Jaunimo centro 
salėje, Chicago, IL. Programą atliks iš Toronto, Kanados, vyrų choras , Aras". 

Šia proga komitetas ruošia reklaminį leidinį. Leidinio ir koncerto išlaidoms apmokėti prašome 
Jūsų paramos, kuri ateitų su Jūsų sveikinimu ar Jūsų veiklos pagarsinimu. 

Prašoma auka—vienas puslapis 100 dol., pusė puslapio 50 dol. ir puslapio ketvirtadalis 25 dol. 
Savo auką su tekstu prašome atsiųsti iki kovo 24 dienos. 

Iš anksto dėkojame už paramą lietuviškos spaudos išlaikymui. 
Su gilia pagarba ir dėkingumu. 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
Moderatorius 

Valentinas Krumplis 
Administratorius 

f 
i ATKARPA 

Vardas 

Adresas 

SKELBIMĄ SIŲSKITE FAKSU (773) 588-8284 
MES ATSIU8IME SĄSKAITA 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I— 

• Puslapis $100.00 • Pusė psl.$50.00 Q Ketvirtadalis psl. $25.00 

Mažesnė auka $ 

VINCĄ RASTENĮ PRISIMINUS 
DEŠIMTMEČIO PO JO MIRTIES PROGA 

jam dažnai priminė lietuvišką 
kaimo žalumą. Mėgo dažnai 
vakarais klausytis paukščių 
čiulbėjimo, veltui ilgėdamasis 
lakštingalos balso, kuris jį 
išlydėjo tą paskutinę naktį, 
paliekant Kirdeikius. Labai 
dažnai minėjo lietuviškos gam
tos grožį ir išgyveno jos nete
kimą. 

Arkanse energingai dirbo 
ALTo organizacijoj ir ten kelis 
metus pirmininkavo ALTo val
dyboj, niekad nepagailėdamas 
jėgų ir aukų, kad ta veikla gy
vuotų. Visada tvirtai tikėjo į 
Lietuvos laisvės atgavimą. 
Mirė savo žalioje sodyboje Ar
kanse, 1988 m. kovo 22 d., su
laukęs 80 metų amžiaus. Pa
laidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje. 

Mylimam jo atminimui kvie
čiame draugus ir pažįstamus 
prisiminti jį savo maldose. 

Naš lė Eleonora ir 
dukros — 

Aldona ir Laima 

Vincas Rastenis. 
Vincas Rastenis gimė 1907 

metais gruodžio 11-tą, gra
žiame Kirdeikių kaime, Aukš
taitijoje. Augo didelėje šešių 
vaikų šeimoje — keturi broliai 
ir dvi seserys. Per pirmąjį pa
saulinį karą praleido pirmuo
sius mokyklinius metus, talki
ninkaudamas motinai prie 
ūkio, nes tėvą, dirbantį Rusi
joj tiesiant kelius, užgriuvo 
karas ir atskyrė nuo šeimos. 
Jis dažnai pasakodavo apie 
tuos sunkius laikus ir apie 
gražią Kirdeikių gamtą, su 
kuria jis nuo pat mažens labai 
susigyveno. 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais gyveno Kaune ir buvo 
lietuvių Import-Export Ben
drovės „Verslas" akcininkas 
bei vedėjas. Buvo tarnavęs ka
riuomenėj ir priklausė Lietu
vos Šaulių organizacijai. Rusų 
okupacijos metu, netekęs nuo
savybės ir darbo, sugrįžo į 
savo numylėtus Kirdeikius ir 
ten praleido paskutinius kelis 
metus, talkininkaudamas sa
vo jau pažengusiems amžiumi 
tėvams ūkininkauti. 1944 me
tais gresiant vėl rusų okupaci
jai, „laikinai" pasitraukė į 
Vakarus ir kantriai laukė 
sąlygų, kada vėl galės sugrįžti 
į Lietuvą. Buvo išemigravęs į 
Angliją, bet, nepasisekus su
rasti tinkamo darbo, sugrįžo į 
Vokietiją ir 1950 metais atvy
ko su šeima į Detroitą. Dirbo 
automobilių fabrike iki išei
nant į pensiją. 

Gyvendamas Detroite, uoliai 
rėmė lietuvišką veikimą, pri
klausė ALTui ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje organiza
cijai. Išėjęs į pensiją, kartu su 
žmona Eleonora persikėlė į 
Hot Springs, Arkansas, ir 
įsikūrė gražioje sodyboje, kur 
medžiai ir didelis kiemo plotas 

Ko žmogui 
viską teikia. 

reikia, Dievas 

„DRAUGE" 
GAUNAMOS NAUJOS 

KNYGOS 
• Juoze Krištolaitytė, 

bedainuoti žodžiai", išleista 
Tėvynės mylėtojų draugijos, 
1997 m. Kaina 10 dol.; Illinois 
gyventojai prideda State Sale 
TX 0.88 dol. 

• Nijolė Bogutaitė-Dė-
dinienė, „12 lietuvių liaudies 
dainų fortepijonui". Išleido 
Lietuvos Respublikos Švieti
mo ir mokslo ministerija; kai
na 5 dol.; Illinois gyv. prideda 
State Sale TX 0.44 dol. 

• J o n a s Aničas, „Alena "" 
Mykolas Deveniai", visuome
ninė politinė veikla Tėvynėje 
ir išeivijoje. Leidykla „Vaga", 
Vilnius 1997; kaina 20 dol.; Il
linois gyv. prideda State Sale 
TX 1.75 dol. 

Persiuntimo išlaidos vienai 
knygai — 3.95 dol.; už kiek
vieną kitą knygą pridėti — 
0.95 dol. 

• Mykolas Tvarauskas, 
„Pirmoji Amerikos lietuviška 
knyga". Leidykla „Mintis", Vil
nius 1997; kaina 15 dol.; Illi
nois gyv. prideda State Sale 
TX 1.31 dol. 

AUKOS LOS ANGELES 
„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS" SKYRIUI 

1997 m. rugpjūtis • 1998 m. vasaris 

$2,600.00 Gasparas Kazlauskas. 
$1,000.00 Lietuvių Tautiniai namai. 
1600.00 Rolandas ir Danutė Giedraičiai. 
$650.00 Mindaugas ir Violeta Gedgaudai, Aleksas ir Birutė Griciai 
$304.00 Enriąue Zuniga. 
$300.00 Algis ir Irena Šėkai. 
$275.00 Monika Lembertienė. 
$200.00 Vitalis ir Danutė Lembertai, Julius ir Irena RaulinaiCiai, Los 

Angeles Birutietės. 
$160.00 Alfonsas ir Inga Tumai. 
$180.00 Petras Gauronskas, Gintas ir Ramunė Vitkai, Marlene Kris-

tovich. 
$125.00 Alfonsą Pažiūrienė, Eleonora Sakalauskienė. 
$120.00 John Kniuipys. 
$100.00 Prel. Jonas Kučingis, Antanas ir Emily Daukantai, Ona Gus

tienė, Ričardas ir Raimonda Kontrimai, Vita Markevičienė, Antanas ir 
Janina Mikalajūnai, Danutė ir Gintas Moors, Romas ir Angelė Nelsai, 
Česlovas ir Onutė Norkai, Ričardas ir Laima Ringiai, Rota Šakienė, 
Bronė Šimkuvienė, Romualdas Švainauskas, Julius ir Adelė Balsiai, Zita 
Rudvalienė. 

$75.00 John ir Danutė Scola, Jurgis ir Aldona Venckūnai, Zigmas 
Brinkis, Zigmas ir Birutė Viskantai. 

$70.00 Vaidotas Baipšys. 
$55.00 Salomėja Šakienė. 
$50.00 Danutė Balchas, Adomas Jocas, Lietuvos Vyčiai (L.A.), Zeno

nas Milanas, Kęstas ir Julia Petrauskai, Paulius ir Ramoną Pretkai, Vy
tas ir Valė Ruzgai, Leroy ir Dalia Wallace. 

$35.00 Arvydas ir Onutė Vaišniai. 
$25.00 Roma Albert, Pranas ir Marytė Grušai, Aleksandra Petokienė 
$20.00 Prel. Algirdas Olšauskas, Christine Bresnahan, Cynthia Juvi-

nale, Stasys Kungys. 
$15.00 Petras ir Liuda Avižoniai, Debbie Vanstrien. 
$10.00 Marilyn Ambrose, Vincas Juodvalkis, Claudia Kennedy, Emili

ja Mikalonienė, Petronėlė Olšauskienė, Birutė Prasauskienė, Liucija Sta-
dalninkienė, Jane Sticht, Juozas Dzenkaitis. 

$5.00 Joseph Stayne. 

A.tA. 
JUOZAS SAKEVIČIUS 

Mylimas Vyras, Brolis ir Dėdė mirė 1998 m. kovo 17 d. 
Gimė 1909 m. Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, 

Lipniškiu kaime. 
Pasiliko giliame liūdesyje: žmona Juzė , brolis kun. 

Jonas Anglijoje, Gediminas su žmona Gražina ir jų 
šeima Arkansas, sesuo dr. Joana Danilevičienė su šeima 
ir a.a. brolio Česlovo v a i k a i Čikagoje , a.a. s e s e r s 
Natalijos vaikai Lietuvoje. Pusseserės ir pusbroliai su 
šeimomis Argentinoje, Kanadoje ir Lietuvoje; svainė 
Kazė Kuraitytė Čikagoje. Taip pat giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Tautos fondui, ALT'ui, Lietuvių Šaul ių 
sąjungai ir Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų 
sąjungai. Buvo rėmėjas sese l ių kazimieriecių, Tėvų 
Pranciškonų ir kitų organizacijų. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį 
nuo 3 vai. p.p. iki 9 vai. vakaro Pe tkus Marąuet te 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, kovo 21 d. Iš laidojimo n a m ų 
Velionis bus išlydėtas 9:00 vai. ryto į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Iš bažnyčios bus 
nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose, laidotuvėse ir šermenyse. 

Nuliūdę liko: ž m o n a , b r o l i a i , s e s u o , s v a i n ė i r k i t i 
g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 1-800-994-7600. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 19 d. 

A.tA. 
VIKTORIA KLEIVIENĖ 

BALSYTĖ 
Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė, mirė 

1998 m. kovo 11 d., sulaukus 87 metų. 
Gimė Lietuvoje, Papilvyje. Amerikoje išgyveno 49 

metus. Paskutiniuosius 25 m. gyveno St. Petersburg, 
FL., o anksčiau Čikagoje ir Cicero, IL. 

Nuliūdę liko: dukros Loretta Kynas ir Angelą Dir-
kis; anūkės Levinia, Victoria, Audra, Dana ir jų šeimos, 
bei kiti giminės Kanadoj ir Lietuvoj. 

Velionė buvo žmona a.a. Kazimiero. 
Buvo pašarvota St. Pete Beach, FL, Beach Memo-

rial Chapel kovo 15 d., sekmadienį. Šv. Mišios buvo 
atnašautos kovo 16 d. Holy Name bažnyčioje, Gulf Port, 
FL. Po šv. Mišių, velionė išvežta į Čikagą. 

Čikagoje, šeštadienį, kovo 21 d., 11 vai. ryto bus at
sisveikinimas ir gedulingos šv. Mišios Pal. Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje, Lemont, IL. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Liūdinčios dukros, anūkės ir jų še imos. 

Po ilgos ir sunkios ligos mirus 

A.tA. 
RICHARD SEEBAUER, 

užjaučiame skausmo prislėgtus jo žmoną GINĄ SEE-
BAUER-STANKŪNAITĘ, dukrelę CHELSEA, sūnų 
RYAN ir mums artimus GRAŽINĄ ir JONĄ STAN
KŪNUS netekusius žento. 

Liūdime kartu su jumis. 

Juozas Andriušis 
Dalia ir Algis Augūnai 
Veronika Aušrotienė 
Anna ir Adolfas Baliūnai 
Liucija ir Valteris Beržinskai 
Aldona ir Vytautas Biliūnai 
Birutė ir Antanas duriai 
Elena Damijonaitienė 
Lana ir Vladas Zibai 
Alina ir Vandelinas Domanskiai 
Regina Duobienė 
Jonas Garla 
Veronika Garmienė 
Vilhelmina ir Eugenijus Gedgaudai 
Stasys Giedrikis 
Albina ir Jonas Jakubauskai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai 
Vanda ir Vytautas Majauskai 
Irena Manomaitienė 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Marija ir Vytautas Oniūnai 
Giedrė ir Vytautas Kulpos 
Stasė ir Albinas Starai 
Jonas Štaras 
Kun. Vytautas Pikturna 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Katrina ir Marius Sodoniai 
Alicija ir Henrikas Saliai 
Apolonija Staškūnienė 
Anela ir Antanas Stepanauskai 
Marta ir Zigmas Strasdai 
Janina ir Jonas Šalnos 
Vanda ir Antanas Urbonai 
Aldona ir Vytautas Urbos 
Ona ir Vladas Vaitkai 
Danutė ir Rapolas Valodkos 
Rimgailė Zotovienė 

Juno Beach — Jupiter, Florida » ... -

a.a. Viktorijos Gurcinienės atminimui (tęsinys) 
$40.00 Jennifer Pancake 

a.a. Emilijos ir Stasio Sandanavičiu ir Robert L. Newsom 
atminimui 

$200.00 Marytė Newsom 

a.a. Antano Pavasario atminimui 
$200.00 Regina Pavasarienė 

a.a. Kazimiero Saldo atminimui 
$200.00 Julius ir Ingrida Jodelės 
$100.00 Salomėja Šakienė. 
$75.00 Vytautas ir Elena Vidugiriai. 
$80.00 Anelė Suopienė. 
$50.00 Juozas Dzenkaitis, Elena ir Ignas Bandžiuliai, Regina Gaspa-

ronienė, Jonas ir Danguolė Navickai, Algis ir Angelė Raulinaičiai, Re/ 
Max Evergreen, Zigmas ir Birutė Viskantai, Zigmas Brinkis. 

$30.00 Independent Home Mortgage Corp., Laima Jarašūnienė, Juo
zas ir Elena Pažėrai, Eugenijus ir Irena Vilkai. 

$26.00 Algis ir Audronė Žemaitaičiai, Izabelė Oksienė, Antanas ir Da 
lilė Polikaičiai, Edmundas ir Alė Arbai, Aleksas ir Laima Kulniai, Jonas 
ir Julia Petroniai, Kazys ir Eugenija Prišmantai, Marytė Šepikaitė, Ema 
Dovydaitienė. 

$20.00 Stela Juikaitienė, Juozas ir Elena Kojeliai, Aldona Audroni
enė, Birutė Tompauskienė. 

$10.00 Bronė Venckienė, Emilija Mikalonienė, Antanas ir Anelė Vosy
liai. 

a-a. Broniaus Žemaitaičio atminimui 
$200.00 Algis ir Audronė Žemaitaičiai. 
$100.00 Saulė ir Algis Jonynai. 
$60.00 Juozas Dzenkaitis, Vincas ir Dalia Aneliauskai, Jonas ir Aldo

na Čingos, Gintautas ir Ramunė Vitkai, Jonas ir Aldona Valukoniai. 
$26.00 Izabelė Oksienė, Antanas ir Dalilė Polikaičiai, Liucija Stadal-

ninkienė, Rimas ir Rota Aneliauskai, Tautinių namų valgykla. 
$20.00 Česlovas Pakuckas, Vincas ir Regina Skiriai, Antanas Sturo-

nas, Birute Tompauskienė, Aldona Audronienė. 
$15.00 Kymante Barauskaitė, Leroy ir Dalia Wallace. 
$10.00 Bronė Venckienė, Juozas Katilius, Albina Mitkevicius, Janina 

Radveniene 
$6.00 Juozas Narkevičius, Valeria Kazlauskienė. 
$4.00 Stasys Domkus. 

a.a. Henriko Butkaus atminimui 
$60.00 7.:ta Rudvalienė. 
Mirusiųjų šeimoms ir artimiesiems gilią užuojautą ir visiems aukoto

jams tariame nuoširdų ačiū! 

JAUNIMO CENTRUI ŠVENČIANT 
40 METŲ JUBILIEJŲ, 

PER METINE VAKARIENĘ, 
JAUNIMO CENTRO IŠLAIKYMUI 

AUKOJO ŠIE DOSNUS AUKOTOJAI: 
$5000- Lietuvių fondas. 
$1000- Milda Budrys, M.D., Lietuvių tautiniai namai, Sofija 

Mickevičienė. 
$500 - Vanda Prunskis. 
$300 - Leonas Foundation (p. Irena Kriaučeliūnienė). 
$200 - JAV lietuvių bendruomenė, Petras Kisielius, M.D., 

Raymond Petkus, M.D., Janina Poškus, Maria 
Rockus-Ročkuvienė, Saulė Corp., Victor Utara 
(Brighton Parko namų savininkai), Vydūnas Youth 
Fund, Ine/Vydūno fondas. 

$175 - Southwest Federal Savings. 
$160 - Mr. ir Mrs. Ramanauskai, Stanley Žilevičius. 
$150 - Tauragės klubas c/o Justinas Ūdlauskas. 
$140 - Dr. ir Mrs. Ambrozaičiai. 
$120 - E.Jasaitis, Mr. ir Mrs. Momkai. 
$110 - Mr. ir Mrs. Dockai, John A.Kučingis, Joseph 

Žemaitis. 
$100 - Amerikos lietuvių tautinė sąjunga/National Lithua-

nian Society of America, Ateitis Federation Inc/Chi-
cago Chapter, Chicago Lithuanian Cultural School/ 
Čikagos lituanistine mokykla. B.Cizikaitė, Dainavos 
ansamblis, rev. Rimšelis/Draugas/Lithuanian Catho-
lic Press Society, T.Goberis. Jonas ir Ona Gradinskai. 
Mr. ir Mrs. Grigaliūnai, Vytenis ir Loreta Gry
bauskai, Juzė Ivašauskienė. V. ir P. Janusoniai, 
Jaunimo centro Moterų klubas (Pocius Angelė). Mr. 
ir Mrs. Jautokai, JAV lietuvių bendruomenė - krašto 
valdyba/Lithuanian American Community (Regina 
Narušienė), Hon. Virgil E. Jonės, Audronė ir 
Medardas Karaliai, J.O.Keraminas, L.S.J. Korp! 
Neo-Lithuania, Augustinas Lanas, M.D., Birutė, 
Aldona Lesevičius, Lietuvių tautinės kultūros 
fondas/Lithuanian National Cultural Fund, Inc., 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė, Lituanicos 
tuntas, Juozas ir Daila Liubinskai. Janina Marks, 
Dr. ir Mrs. Mažeikos. S.Miknaitis. Rev. Leonard 
Musteikis, N'ativity BV.M.Church, Nekal ta i 
Pradėtosios Marijos Seserų vienuolijos ir apylinkių 
rėmėjai, Mr. ir Mrs. Rudžiai, Aldona Simonaitis, 
Sisters of Saint Casimir/Mother - House, Sister 
Marilyn Kuzmickus Supenor General, Aldona 
Šmulkštys. Mr ir Mrs. Stasiai . Ada Sutkus , 
N.Sumskis. Mr. ir Mrs. Trakiai, M. ir J Utz. V. ir R. 
Vai, Jonas Valaitis M.D., Antanas Valavičius, 
A.Vanagūnas, M.D., AVarnelis, Marytė ir Juozas 
Vizgirdai, Valeria Žadeikis, John ir Josephhine 
Žebrauskas. 

Jaunimo Centras taria nuoširdžiausią ačiū mieliems 
aukotojams ir rėmėjams. Jaunimo Centras yra lietuvybės 
švyturys. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. kovo 19 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kun. Vytautas Merkys, 
SJ, svečias iš Vilniaus, ves re
kolekcijas t. jėzuitų koplyčioje 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį — balandžio 2, 3 ir 
4 d., 7 vai. vak. Bus klausoma 
išpažinčių, sakomas pamok
slas ir aukojamos šv. Mišios. 
Balandžio 5 d., sekmadienį, po 
10 vai. rekolecijų užbaigimo 
Mišių, visi kviečiami į Jauni
mo centro kavinę pasivaišinti 
JC Moterų klubo ruošiamais 
priešvelykiniais pusryčiais. 

Lietuvių „Klumpės" ka
pela iš Suvalkų trikampio — 
Punsko — atvyksta koncertuo
ti į JAV ir Kanadą. Nors jiems 
nereikia mokėti honorarų, bet 
vis tiek susidaro didelės ke
lionės išlaidos, ypač transpor-
tacija iš vieno lietuvių telkinio 
į kitą. Tad LB Kultūros taryba 
kreipiasi i geradarius, kurie 
norėtų pasveikinti punskie
čius, atsiųsti savo sveikinimą 
su auka pirmininkei Marijai 
Remienei, 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154, tel. 
708-562-1448. Bus išleistas 
leidinukas, programa, kuri 
liks jiems gražus atminimas iš 
viešnagės užjūriuose. 

Religinės muzikos kon
certas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje šiemet taip 
pat bus Verbų sekmadienį, ba
landžio 5 d., parapijos baž
nyčioje. Programą atliks para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, kartu su 
solistais. Visi kviečiami! 

Seimų klubo susit ikimas 
bus kovo 28 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Visos šeimos 
kviečiamos pabendrauti, pasi
kalbėti, padainuoti. (Platesnis 
aprašymas apie šį naujai įkur
tą klubą buvo išspausdintas 
šios savaitės antradienį). 

Vanda Žolynienė, Chica
go, IL, Draugo fondo pavasa
rio vajaus proga atsiuntė 200 
dol. prie ankstesnių 800 dol. ir 
tapo garbės nare. Sveiki
name naują garbės narę ir 
dėkojame už paramą, Draugo 
fondui stengiantis užbaigti 
milijoną. 

Bilietai i Čikagos Lietu
vių operos choro statomą 
„Čigonų baroną" balandžio 
26 d. ir pabaigtuvių koncertą, 
kuris bus Jaunimo centre 
gegužės 3 d., gaunami „Sek
lyčioje" darbo valandomis ir 
Pasaulio lietuvių centre kovo 
22 bei 29 d. 

.Aras" jau pakėlė spar
nus skrydžiui į Čikagą, kur 
atliks programą kovo 29 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jauni
mo centre rengiamame „Drau
go" koncerte. Bet kas iš „Aro" 
pastangų, kas iš skambių ro
mantiškų dainų, jeigu Jūs 
neateisite ir kar tu su mumis 
nepasiklausysite? Bilietus ga
lite gauti „Draugo" adminis
tracijoje ir „Seklyčioje". Drįs
tame tarti — iki pasimatymo! 

Amerikos Vidurio vak
arų LB apygarda ruošia 
„Laisvės puotą", kad iškil
mingai, nuotaikingai ir šau
niai būtų paminėtos trys Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo datos: 1918 m. vasa
rio 16, 1941 m. birželio 23 ir 
1990 m. kovo 11 d. Puota 
ruošiama j au lietuviams ži
nomoje Willowbrook Ballroom 
salėje, 8900 S. Archer Ave, 
Willow Springs, IL, kur vyko 
prez. Adamkaus išleistuvių 
pokylis (labai lengva rasti: tik 
važiuokite Archer gatve Le-
monto link ir pamatysite 
didžiulį pastatą su parašu 
„Willowbrook Ballroom"). Visi 
kviečiami atvykti sekmadieni, 
kovo 22 d., 12 vai. — po pa
maldų. Bus puikūs pietūs, pa
bendravimas, gera meninė 
programa, sveikinimai, svečių 
iš arti ir toli. Skambinkite tel. 
708-974-2464 vakarais, jei 
norite platesnės informacijos. 
Tiek rezervuoti, tiek šiaip bi
lietai bus gaunami prie įėjimo. 

Helen Kolosovas, North-
brook, IL, Draugo fondo pa
vasario vajaus proga atsiuntė 
10 dol. Pridėtame laiške rašo: 
.Atleiskite už tokią menką, 
simbolinę, auką Draugo fon
dui. Prie geriausiu norų nega
liu daugiau skirti. Esu sena, 
91 metų. Laikraštį išrašinėju 
savo globėjai, nes pati jau ne
begaliu skaityti. Išlaidas turiu 
labai dideles, o pajamos gan 
ribotos. Taigi su geriausiais 
linkėjimais Draugo fondui!" 
Dėkojame už auką, o ypač už 
„Draugo" prenumeravimą. 

Regina Banionis , Los An
geles, CA, „Draugo" dien
raščiui, kar tu su prenumera
tos mokesčiu, atsiuntė 105 
dol. auką. Esame labai dė
kingi. 

Aldona Simonaitienė, Rock-
ford, IL, atsilygindama už 
prenumeratą, kalendorių ir 
kalėdines korteles, atsiuntė 
„Draugui" 140 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

J a u n i m o centro adminis
tracija kvieč ia dalyvauti pa
vasarinėje mugėje kovo 28-29 
d. žemutinėje salėje. Visos pa
jamos skiriamos Jaunimo cen
trui paremti. Veiks kavinė, 
bus galima pavalgyti pietus (o 
paskui dalyvauti „Draugo" 
koncerte 3 vai. p.p. didžiojoje 
salėje). Kas norėtų prekiauti 
mugėje, gali registruotis iki 
kovo 26 d. tel. 773-778-7500, 
nuo 11 vai. r. iki 7 vai. vak., 
išskyrus antradienį. 

IŠ ARTI IR TOLI 
CANADA 

Petras Jurėnas , visuome
nės veikėjas, ilgametis Mairo
nio mokyklos mokytojas, Pri
sikėlimo parapijos bibliotekos 
vedėjas, šventė 80-jį savo gim
tadienį, še ima surengė pui
kias vaišes. Šv. Mišias aukojo 
kleb. kun. Augustinas, OFM. 
Buvo įteiktas popiežiaus pa
laiminimas, vysk. P. Baltakio, 
OFM, sveikinimas. Buvo pa
sakyta daug sveikinimų kal
bų. 

Toronto International 
teatrų festivalyje kovo 21-23 
dalyvaus Lietuvos Mažasis 
tea t ras . Vaidins lietuvių kal
ba „Maskaradas", režisuotą 
Rimo Tumino. Bilietų kainos 
35-45 dol., užsidėjus ausines, 
bus galima vaidinimą sekti 
anglų kalba. Kaip rašo bro
šiūroje, tai „Little Theatre of 
Vilnius", kuris yra Europoje 
gavęs daug premijų. 

Toronto Lietuvių namų 
ir Labdaros fondas skiria sti
pendijas lietuvių kilmės jau
nimui, siekiančiam aukštojo 
mokslo. 

Toronte surengtas maž--
lietuvių Užgavėnių šiu
pinys. Tai jau yra įprasta da
ryti kasmet Prisikėlimo para
pijos salėje. Buvo paruoštas 
tradicinis šiupinys, kumpis ir 
kopūstai, paskaitytos ištrau
kos iš Donelaičio „Metų"; de
klamacijos „Mažoji Lietuva". 
Programoje ir Toronto vyrų 
choras „Aras" pasirodė su dai
nomis. 

Stasys Janavič ius , Vladas 
Ramanauskas ir Steponas 
Pusvašk i s , ilgamečiai Lietu
vos Kankinių parapijos cho
ristai, buvo specialiai pagerbti 
per kasmetines choro vaišes. 
Išdainavę visi po 50 metų. 
Vaišėse dalyvavo ir vaišes pa
laimino prel. P. Gaida, taip 
pat dalyvavo ir parapijos kle
bonas prel. J . Staškus bei 
kun. V. Volertas. 

Stasys Prakapas 
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• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• „Valdo Adamkaus inau

guracija ir pirmieji žings
niai"! Rinkimų komiteto nariai 
Rimas Dirvonis ir Rūta Staniu
lienė papasakos savo įspūdžius 
ir parodys vaizdajuostę svar
besnių inauguracijos momentų, 
įskaitant Prezidento Adamkaus 
inauguracinę kalbą ir inaugu
racijos pokylių vaizdus, penk
tadienį, kovo 20 d., 7:00 v.v. 
Bočių menėje , Pasaulio lie
tuvių centre , Lemonte , IL. 
Visus kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

(sk.) 
• Social inių re ikalų sky

rius. Lemont, IL, priklausan
tis LB Lemonto apylinkei pra
neša: kiekvieno mėnesio pir
ma penktadieni n u o 2 iki 3 
vai. p.p. t ik r inamas kraujo 
spaudimas skyriaus patalpose; 
kiekviena antradien i 2:30 

p.p. rodomi filmai ir vėliausios 
san t raukos iš Lietuvos „Pa
norama" TV programų; kiek
v ieną a n t r a d i e n į ir penk
tadien i 7 v .v . anglų kalbos 
kursai pradedantiems Viskas 
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, IL. 

(sk.) 
• L ie tuvos Respubl ikos 

P r e z i d e n t o V a l d o Adam
kaus inauguracijos iškilmės 
Vilniuje. Geros kokybės vaizda
juostė. Lion Frame Gallery, 
216 Main Street , Lemont, IL 
60439. Tel. 1-630-243-8000. 

(sk.) 
• K a r a l i a u č i a u s sr i t i es 

l i e tuv i škų m o k y k l ų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
draugiją Čikagoje aukojo: $100 
- Msgr. Anthony Bertašius. Po 
$50 - H e n r i k a s Laucius ir 
Anicetas Simutis; $25 - Vincen
tas Klevas; po $20 - Balys 
Raugas ir Raymond Graudis; po 
$10 - Kazimiera Čampienė; 
kun. Rapolas Krasauskas; Bro
nius ir Ona Balčiūnai; Balys 
Kondratas ir Vaclovas Kuikys 
Dėkodami visiems rėmėjams, 
kviečiame v isuomenę remti 

lietuvišką švietimą Maž. Lietu
voje aukas siunčiant: „Kara
l iaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper-
vi l le , IL. 60540-7011. 

(sk.) 
• Gen .T .Daukanto j ū r ų 

š a u l i ų kuopos metinis narių 
sus i r inkimas šaukiamas š.m. 
k o v o 22 d., s e k m a d i e n į , 2 
v a i . p . p . Š a u l i ų n a m u o s e . 
Kviečiami visi kuopos nariai ir 
norintieji į kuopą įstoti šiame 
susirinkime dalyvauti. 

• Ona ir J o n a s Daugir
dai, Hinsdale, IL, Ada Sutkus. 
Beverly Shores, IL, Gražina 
OJrlerzog, Rolling Hills Estate. 
CA, Pe tronė lė Staniškienė, 
Bal t imore , MD, Eg id i jus ir 
R o m a Ži l ionia i . Balt imore. 
MD, Vytautas Jonaitis, Grand 
Rapids. MI. visi yra Lietuvos 
našlaičių globėjai. Jie pratęs
dami globą kit iems metams. 
kiekvienas ats iuntė po $150 
Lietuvos našlaičių vardu dėko
j a m e j iems! „Lie tuvos Naš
l a i č i ų g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W 71 St., Chicago IL 
60629. 

(sk.) 

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
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Kovo 11-tos — Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo aktą, Amerikos Lie
tuvių Tautines s-gos PLC Lemonte ruoštame minėjime, skaito skautės — 
Giedre Kazlauskaitė ir Viktutė Trakytė. 

Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 
bendravimą. 

Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savai
mingą indėlį į visuotinius žmonių, giminės laimėjimus. 

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai. 

Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organiza
cija. 

Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir 
išlikimo būtinoji sąlyga. 

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

Lietuvių Charta 

MINTYS GAVĖNIAI 

Geras darbas ir mąstymas 
apsaugo žmogų nuo blogio. 
Šventieji buvo paprasti žmo
nės, tik darbu ir ryžtu pelnė 
šventumą. Štai keletas pa
vyzdžių: 

Šv. Pipypas Neri buvo ap
krautas darbo naštos, ją labai 
kantriai vilko, daug nudirbo, 
nors nuolat jautėsi silpnas ir 
reguliariai turėjo kentėti nuo 
jį krėtusio Romos drugio. 

Šv. Hugonas savo darbus at
likdavo su stipraus vyro ener
gija, o tačiau jis buvo lyg nuo
latinis kankinys, nes jam 
labai dažnai skaudėdavo gal
vą. 

Palaimintoji Julija Billart 
buvo nuolatinė invalidė — pa-
liegėlė, o šv. Spės buvo akla. 

Šventieji, nors ir buvo ligų 
ar nelaimių prispausti, galvos 
neprarado, bet mokėjo daug 
darbo nuveikti ir savo šventu 
kantrumu mums pavyzdį su
teikti. Neveltui vienas įkvėp
tas šventasis yra pasakęs: 

— Dievas parinko šio pasau
lio silpnuosius, kad sugėdintų 
net galiūnus. 

Pagal kun. J. Prunskį 
Redaktorius 

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS PREZIDENTU 

1998 m. sausio mėn. 24 d. 
sutikome ir pasveikinome ger
biamą Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų. Prezidento 
apsilankymas mums paliko 
labai gilų įspūdį. Juk ne kiek
viena mokykla gali susitikti 
su Lietuvos prezidentu. 

Po mokyklos direktorės svei
kinimo kalbos, programą tęsė 

mokyklos mokiniai. Mums 
buvo didelė garbė pasveikinti 
prezidentą. Patys mažiausieji 
įteikė prezidentui po gėlių 
puokštę. Vyresnių klasių mo
kiniai padeklavavo eilėraščių: 
Prano Vaičaičio „Yra šalis", 
Kęstučio Genio „J Lietuvą" ir 
„Šiaurės Atėnai", Bernardo 
Brazdžionio „Mano protėvių 
žemė" ir „Šiaurės pašvaistė". 

„Geležinio Vilko" istorijos 
būrelio pirmininkė Giedrė 
Kazlauskaitė sveikindama 
priminė, kad šis būrelis iš
pranašavo prez. Valdui Adam
kui ateitį. Kiti mokiniai 
pašoko lietuvių liaudies šokių 
ir visi kartu padainavome 
dainų apie Lietuvą. Tuo pa
reiškėme, kad kur mes be
būtume, visada liksime lietu
viais. 

Prezidentas Valdas Adam
kus mums padėkojo ir m u s 
pasveikino. Jo žodžiai įstrigo 
mūsų širdyse. Po visų iškil
mių, visi tikrai džiaugsmingai 
jį išlydėjome. 

Ta diena jau praeityje, bet 
mums paliko daug gražių pri
siminimų. 

Lemonto Maironio lit. m-los 
9 klasės mokinė 

Agnė Mis iūna i tė 

APIE MIDŲ, MEDU IR 
KITUS DALYKUS 

(Tęsinys) 

Dabar, kai jau žinome, iš 
kur atsirado žodis bičiulis, pa
kalbėkime ir apie mūsų žo
džius dvynukus — midų ir 
medų. Kodėl jie tokie pa
našūs? Labai paprasta, saky
site, midų iš medaus gamina, 
tai ir žodis midus iš žodžio me
dus atsirado, tik vienas balsis 

pasikeitė, kad žmonės puto
jan t į midutį nuo bitelių su
nešamo medaus atskirtų. Ne 
j ū s vieni taip manote , taip gal
voja ir kai kur ie net labai 
garsūs kalbininkai. Tik visa 
bėda, kad lietuvių kalboje „i'iš 
„e" neats i randa, ir šių žodžių 
giminystės ieškodami mes tu
rėsime persikelti į tolimesnius 
k raš tus . Pi rmiausia reikia 
pasakyt i , kad žodis „medus" 
be galo senas, nepasendinsite 
jo nors ir penketą tūkstančių 
metų j a m duodami. Gyvavo j is 
d a r ta is laikais, ka i i r lietu
viai, ir rusai , ir vokiečiai, ir 
indai, ir prancūzai , ir albanai 
tebekalbėjo viena kalba. Lie
tuvių kalba savo „medų" at
sinešė dar iš vadinamosios in
doeuropiečių prokalbės. Iš 
anos prokalbės paveldėjo ir 
rusai (miod), ir senovės indai 
(madhu), ir lenkai (miod), ir 
latviai (medus), ir daugelis 
kitų mums žinomų kalbų. 
Tačiau kitos kalbos, per ilgus 
amžius po margą pasaulį besi-
bastydamos, pame tė šį žodį, o 
da r kitos, užmiršusios, kad jų 
protėviai tokiu žodžiu medų 
vadino, pradėjo juo t ik gėrimą 
iš medaus vadint i , o medui su
sigalvojo visai kitą vardą. At
sit ikę ta ip ir su dabartinių 
anglų, vokit-čių, švedų pro
tėviais, senovės germanais, o 
mes iš jų, prieš kolų porą 
tūkstančių metų, per savo gi
minaičius senovės prūsus ir 
pasiskolinome midų. Vadina
si, medus ir midus nėra dvy
nukai , o juokais pasakytume, 
suvestiniai vaikai . 

Algirdas S a b a l i a u s k a s 
(Bus daugiau) 

KALĖDOS 

Kalėdas praleidau labai 
smagiai. Atsikėlęs bėgau, apa
čion pažiūrėti a r yra padėta 
dovanų prie eglutės. Tada 
nubėgau pas brolį ir jį pri
kėliau. Nubudo ir tėveliai. 
Mano pirmoji dovana buvo sli
dinėjimo lentą su batais . Pas
kiau gavau kompiuterio žai
dimą ir atviručių. Po to ėjome 
į bažnyčią. Po pamaldų nuvy
kome pas mano te tą pavalgy
ti . Buvo geros Kalėdos! 

V y t e n i s Krukonis 
Bostono lit. m-los mokinys 

tuvės, vardinės, Sekminės, ris-
tynės, kautynės, muštynės, 
kartuvės, sūpuoklės, grum
tynės, rungtynės, lenktynės, 
jungtuvės, sukaktuvės, išleis
tuvės, sutiktuvės, varžytinės, 
skerstuvės, laidotuvės ir kt. 

Gali būti ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIS N R 101 

Žemiau surašytuose saki
niuose yra žodžių, kurie turi 
perkeltinę reikšmę: 1. Mama 
sako, kad aš kaip gyvas sida
bras . 2. Auksinių minč ių 
buvo pilna mano galva. 3. Ne
la idyk be reikalo liežuvio. 4. 
Kiaurų dieną lijo. 5. Geleži
n ė s kantrybės tėvams su 
mumis kartais prireikia. 6. J i s 
geras lapė. Parašykite tuos sa
kinius tikrąja prasme. Pvz. Iš 
visų jėgų, su prakaitu reikia 
dirbti — iš visų jėgų labai sun
kiai reikia dirbti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 102 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

GALVOSŪKIO NR. 81 
ATSAKYMAS 

Žemėlapio iškarpa paimta iš 
Indianos valstijos (State). 

GALVOSŪKIO NR. 82 
ATSAKYMAS 

Iš viso brėžinyje yra 29 tri
kampiai . 

GALVOSŪKIO NR. 83 
ATSAKYMAS 

Šiluma — Šiluva. 

GALVOSŪKIO NR. 84 
ATSAKYMAI 

1. Rusų generolas Muravjo
vas . 2. Vyskupas Motiejus Va
lančius. 3 . Stanislovas Augus
t a s Poniatovskis. 4. Antano 
Tyzenhauzo. 5. Antanas Sme
tona. 

GALVOSŪKIO NR. 85 
ATSAKYMAI 

Vaišės, mielės, replės, kel
nės , smalkės, pinklės, vadelės, 
Vėlinės, imtynes, eitynės, me
tinės, kapinės, žirklės, ves-

Vaikai skirtingai apsirengę, 
parašykite, kaip iš tikro turė
tų būti apsirengę šie vaikai? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 103 

Šventame Rašte yra dažnai 
minima Galilėja ir Nazaretas. 
Parašykite, ką jūs žinote apie 
šį kraštą. Galite plačiau paaiš
kinti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 104 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

£ <^<{X^HX 
- & • & • & & - & 

•fc •&•&-& & 
•fc &&•&& 
-£ &&& & 
Nepakeldami rašiklio, su

junki te 12 žvaigždžių taip, 
kad susidarytų tikras kryžius. 
Kryžiaus viduryje turi būti 5 
žvaigždės, o kryžiaus išorėje 8 
žvaigždės. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 105 

1. Kada Lietuvoje įsikūrė 
Sąjūdis? 2. Kada Lietuvos ko
munistų partija atsiskyrė nuo 
Maskvos? 3 . Kada Gorbačio
vas lankėsi Lietuvoje? 4. Iš 
kur buvo kilęs lenkų žymiojo 
pianisto, kompozitoriaus ir po
litiko, pirmojo Lenkijos mini
stro pirmininko ir užsienių 
reikalų ministro I. J. Pade-
rewskio (1860-1941) tėvas? 5. 
Ką simbolizuoja popiežiaus ir 
vyskupų piršto žiedas? 

Už visus teisingus ir plačiau 
paaiškintus atsakymus skiria
ma 10 taškų, o už trumpus at
sakymus — 5 taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerul is 


