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Lietuvos ir Lenkijos prezidentai: 
Dvišaliai santykiai yra puikūs 

Vilnius, vasario 19 d. tiki, jog Vašingtone, kur balan
dį vyks NATO viršūnių susi-

vasano 
(BNS) — Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
ir Aleksander Kwasniewski 
spaudos konferencijoje po 
penktadienį vykusio susitiki
mo pareiškė, jog skelbia 
puikius kaimyninius santy
kius bei mano, kad jų ne
temdo keli vietos konfliktai. 

A. Kwasniewski sakė tikįs, 
kad po kelių savaičių galės 
informuoti V. Adamkų apie 
sprendimą dėl pasienio už
kardos statybos Punske. Vie
tos lietuvių bendruomenė 
protestuoja prieš šias staty
bas ir reikalauja j a s perkelti. 
Lenkijos prezidentas pažymė
jo, kad reikia gerbti lietuvių 
reikalavimus ir išreiškė viltį, 
kad statybos bus perkeltos. 

A. Kwasniewski dar kartą 
pakartojo, kad jo valstybė re
mia Lietuvos siekį tapti 
NATO nare. J i s pabrėžė, jog 

tikimas, susitikti su naujųjų 
sąjungos narių — Čekijos ir 
Vengrijos — vadovais ir ben
drai pareikšti paramą Balti
jos valstybėms. 

Pasak V. Adamkaus, susiti
kime aptar tas ir valstybių įsi

jungimas į Europos Sąjungą. 
Prezidentas išreiškė viltį, kad 
Lietuva taps ES nare netru
kus po Lenkijos. 

Penktadienį vakare neofi
cialaus vizito į Vilnių atvykęs 
Lenkijos vadovas po susitiki
mo su V. Adamkumi išvyko 
vakarieniauti į „Ritos smuk
lę". Šeštadienį, po bendrų 
pusryčių su V. Adamkumi ir 
kadenciją baigusiu preziden
tu Algirdu Brazausku, A. 
Kwasniewski aplankė Trakus 
ir Stakliškes, o po pietų išvyko 
į Varšuvą. 

Nepaisant susitarimų, 
„Vilnijos" draugija protestuoja 

Vilnius, vasario 22 d. (Elta) 
— Nepatenkintos Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentų susitiki
mo rezultatais, kelios politinės 
bei visuomeninės organizaci
jos surengė nedidelį protesto 
renginį dėl Punsko užkardos 
ir siūlymų nelietuviškose mo
kyklose įvesti privalomą tauti
nės mažumos kalbos egzami
ną. 

Vilniuje pirmadienį prie 
Lenkijos ambasados buvo su
sirinkę apie pusšimtį pagyve
nusių žmonių, kurie rankose 
laikė vėliavas, plakatus ir 
t raukė tautines dainas bei gie
dojo religines giesmes. 

Kaip tvirtino vienas iš orga
nizatorių — „Vilnijos" draugi
jos pirmininkas Kazimieras 
Garšva, savaitgalį Vilniuje su
sitikę Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir Lenkijos 
vadovas Aleksander Kwas-
niewski nepakankamai aiškiai 
susitarė dėl to, kada ir kaip 
Punsko pasienio užkarda bus 
perkelta į kitas patalpas. 

„Prezidentai žada, kad 
Punsko užkarda bus greičiau
siai iškelta ir mes linkime, 
kad jie tą padarytų". Tačiau 
„šiandien užkarda dar nėra 

Konservatoriai nesitaikstys 
su jiems primetama korupcija 

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius pareikalavo, kad valsty
bės kontrolė „nedelsiant" nu
rodytų baudžiamosios bylos iš
kėlimo AB „Lietuvos energi
ja" priežastis. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį A. Kubilius teigė, jog 
konservatoriai „neleis tokiais 
primityviais būdais virš mūsų 
laikyti pakabintą korupcijos 
šešėlį, kad ir kas to norėtų, 
būdamas opozicijoje ar kitose 
politinėse institucijose ar ne
patenkintose verslo struktū
rose". 

A. Kubilius nenurodė, kas iš 
politikų ar verslininkų nori 
sukompromituoti konservato
riaus Gedimino Vagnoriaus 
vadovaujamą vyriausybę. Pa
sak jo, „susidaro vaizdas, kad 
byla buvo iškelta tam, kad 
nuskambėtų pats bylos iškė
limo faktas". 

„Valstybės kontrolierius (Vi
das Kundrotas) pastarąją sa
vaitę elgėsi ypač paslaptingai 
— tai aiškino, kad kai kurie 
valstybės pareigūnai spaude' 

Vasario 8-17 dienomis Čikagoje viešėjo Lietuvos gyventojų g<:.ocido ir rezistencijos tyrimo (LGGRT) centro ge
neralinė direktorė Dalia Kuodyte, kuri be daugybės susitikinu su visuomenės veikėjais, skaitė pagrindinį pra
nešimą ALTo Čikagos skyriaus surengtame Vasario 16-osios — Nepriklausomybės šventės — paminėjime Maria 
High School. 

Nuotr.: Jaunimo centre viešnia susitiko su Čikagos visu-menininkais. (I eil. iš kairės) JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Remienė, istorikas Jonas Dainausk.is. LGGRT gen. direktore Dalia Kuodyte, inž. Pily
pas Narutis, dr. Petras Kisielius. II eil. — dr. Vacys Šaulys, rlr. Kazys Ambrazaitis, dr. Antanas Razma, Lietu
vos fronto bičiulių valdybos Čikagos skyriaus pirmininkė Julija Smilgienė, „J laisvę" žurnalo redaktorius Juozas 
Baužys ir rašyt. Stasys Džiugas. (Susio Džiugo nuotr > 

iškelta ir aš esu negarantuo
tas, kad j i bus iškelta", sakė 
renginio organizatorius. 

Susirinkti į protesto rengi
nį paskatino ir tai, kad, pike
tuotojų teigimu, Lietuvos mo
kyklose reikalaujama įvesti 
privalomą tautinės mažumos 
antrosios kalbos egzaminą. 
„Vilnijos" draugijos vadovas 
tvirtino, kad V. Adamkus siū
lys ŠvieLi^no ir mokslo minis
terijai lenkų mokyklose už
drausti savanorišką lenkų kal
bos egzaminą bei padaryti jį 
privalomą. „Man atrodo, kad 
tai yra nedemokratiška", sakė 
K. Garšva. 

Šiuos priekaištus atmetė 
prezidento atstovė spaudai, 
sakydama, jog prezidentas 
siūlys ministerijai apsvarstyti 
galimybę nelietuviškoms mo
kykloms suteikti teisę pa
čioms nuspręsti, koks statusas 
turėtų būti suteiktas tautinės 
mažumos kalbos egzaminui. 
Bet nepriklausomai nuo to, a r 
šis egzaminas atskirose mo
kyklose bus privalomas ar pa
sirenkamas, nelietuviškų mo
kyklų auklėtiniams vis t iek 
teks laikyti privalomą valsty
binės kalbos egzaminą. 

jį, kad byla būtų nutraukta , 
tai vėliau sakė, kad niekas jo 
'nespaudžia' ", sakė Seimo pir
mininko pavaduotojas. 

A. Kubiliaus nuomone, „Val
stybės kontrolė yra panaudo
jama, kad būtų sukurtas pre
tekstas pulti ūkio ministrą 
Vincą Babilių ir vyriausybę". 
Pasak jo, „kieno nors užsa
kymo vykdymas, siekiant pa
naudoti suteiktus valstybinius 
įgaliojimus, kad būtų 'sutvar
kytas' kažkam netinkantis mi
nistras, turi būti vadinamas 
labai paprastai ir aiškiai — 
korupcija". 

Seimo pirmininko pavaduo
tojo žodžiais, jam „visai ne
rimtai atrodo" prezidento 
sprendimas nekeisti valstybės 
kontrolieriaus V. Kundroto, 
kol ši byla nebus ištirta. V. 
Kundroto kadencija baigėsi 
pernai sausį, tačiau naujas 
valstybės kontrolės departa
mento vadovas dar nepaskir
tas 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia abejoja, ar Vals
tybės kontrole pagrįstai iškė
lė baudžiamąją bylą dėl lėšų 

Įsiteisėjo pirmasis Lietuvoje 
genocido bylos nuosprendis 

Vilnius, vasario 19 d. 
(BNS) — Lietuvos apeliacinis 
teismas penktadienį atmetė 
buvusių pokario „liaudies gy
nėjų", nuteistų už keturių as
menų išžudymą 1945 metais, 
apeliacinius skundus. 

Laisvės atėmimo bausmės 
trims aštuntą dešimtmetį 
įpusėjusiems nuteistiesiems 
įsiteisėjo galutinai. 

Nuteistieji Kirilas Kuraki-
nas, Petras Bartasevičius, 
Juozas Šakalys teismo salėje 
nebuvo suimti. Apeliacinis 
teismas bylą netrukus per
duos nuosprendį priėmusiam 
Vilniaus apygardos teismui, 
kuris turėtų įpareigoti nuos
prendžius vykdančius organus 
vykdyti teismo sprendimą. Ši 
genocido byla yra pirmoji Lie
tuvoje, kurioje paskelbtas 
nuosprendis ir jis galutinai 
įsiteisėjo. 

Buvę sovietinio NKVD 
„naikintojų būrio" nariai kal
tais neprisipažįsta. Gruodį 
Vilniaus apygardos teismas 
buvusį „liaudies gynėją" K 
Kurakiną pripažino kaltu dėl 

genocido ir nuteisė JĮ kalėti 6 
metus sustiprinto rež.mo pa
taisos darbų kolonijoje. Pri
taikius Amnestijos įstatymą, 
76 metų nuteistajam bausmė 
sumažinta dvejais metais. K. 
Kurakinas nu te i s t a už tai, 
jog 1945 metais Zjptsų rajone 
nužudė nėščią moterį Vero
niką Gaidienę. 

Kiti toje baudžiamojoje ope
racijoje, per kurią buvo išžu
dyta 4 asmenų Gaidžių šeima, 
dalyvavę NKVD būrio nariai 
yra mirę. Nusikaltimą pa
dėjusius įvykdyti dar du as
menis — 75 metų P. Bar
tasevičių ir J . Šakalį, teismas 
nuteisė kalėti pusketvirtų 
metų. Pritaikius Amnestijos 
įstatymą, bausmė sumažinta 
trečdaliu. 

Teismo sprendimu, atima

mas visas teisiamųjų tur tas . 
Kai nuteistieji pateks Į kolo

niją, vėliau jie galės teismo 
sprendimu išeiti į laisvę lygti
nai. 

Nusikaltimas buvo įvykdy
tas daugiau nei prieš pusę 
amžiaus, tačiau genocido by
lose senaties terminas nėra 
taikomas. 

Valstybės kaltintojo. Gene
ralinės prokuratūros prokuro
ro Jono Martinaičio vertini
mu, „teismas skyrė humaniš
kas bausmes". Prokuroras, 
siūlydamas bausmes, ir jas 
skyręs teismas atsižvelgė į tai. 
jog teisiamieji yra silpnos svei
katos, visi trys yra II grupes 
invalidai. 

Už gyventojų genocidą Bau
džiamasis kodeksas numato 
itin griežtas, keliasdešimties 
metų laisvės atėmimo baus
mes. Anksčiau buvo numaty
ta ir mirties bausmė. 

vasario 
(BNS) — „Tiekimas ar netie-
kimas elektros energijos Bal-

Baltarusiai nežino, kada 
bus sumokėta energetikos skola 

Elektros tiekimo problemos gali 
pakenkti Vilniaus ir Minsko 

santykiams 
Vilnius, vasario 22 d. tarusijai nėra vien komercinis 

Vilnius, vasario 22 d. (Elta) 
— Baltarusijos ambasadorius 
Vilniuje Vladimir Garkun at
sisakė spėlioti, kada Baltaru
sija galėtų galutinai padengti 
skolas Lietuvai už jos pateiktą 
elektros energiją. „Dabar 
svarbiausia — rasti mechaniz
mą, pagal kurį mes galėtume 
tiekti prekes pagal nustatytą 
vieningą kursą, o Lietuva — 
jas parduoti vietos rinkoje ar
ba kitur", sakė ambasadorius 
žurnalistams pirmadienį po 
susitikimo su ministru pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi. 

Tuo tarpu premjero atsto
vas spaudai Albinas Pilipaus-

iššvaistymo, eksportuojant 
elektros energija i Baltaru
siją. 

K. Pėdnyčia tvirtino, kad by
la iškelta per anksti, net nep- tai bus įvertinam? 

kas teigė, kad ambasadorius 
susitikime patvirtino savo vy
riausybės įsipareigojimą arti
miausiu metu sumažinti sko
las „Lietuvos energijai" ir iki 
vasaros jas iš esmes padengti. 

Už Lietuvos patiektą elekt
ros energiją Baltarusija turi 
atsiskaityti prekėmis. Tačiau 
dėl iki šiol vyravusios nevieno
dos JAV dolerio ir Baltarusijos 
rublio vertės nustatymo tvar
kos šios prekės buvo baltaru
sių pernelyg pabranginamos, 
todėl negalėjo konkuruoti Lie
tuvos ir kitose rinkose. 

Ambasadorius teigė, kad 
Baltarusija pasirengusi tiekti 
Lietuvai savo traktorius, che
minės pramonės gaminius, pa
dangas, miško perdirbinio pra
monės produkciją „Tačiau 
svarbiausia ne tai. ką tiek
sime, o mechani/ r M — kaip 

r kain bus 
radėjus išsamaus ūkinio ir fi
nansinio patikrinimo akcinėje 
bendrovėje „Lietuvos energi
ja". „Labai lengva iškelti bau
džiamąja bylą, bet jau dahar 
manau kod tie pinigai nėra 
iššvaistyti". 

parduodama. 
Baltarusijos duomenimis, ji 

Lietuvai už patiekta elektros 
energiją skolinga 75-80 mln. 
dolerių. Lietuvon ': lOfnenimis 
ši skola siekia apie 100 mln. 
dolerių. 

dalykas. Tai neišvengiamai — 
teigiamai arba neigiamai — 
atsilieps tarpvalstybiniams 
santykiams", po susitikimo su 
Baltarusijos ambasadoriumi 
Vilniuje Vladimir Garkun pir
madienį sakė Lietuvos minis
t ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. 

Pasak G. Vagnoriaus, jis 
pranešė diplomatui, kad jei 
nebus pradėti mažinti Balta
rusijos įsiskolinimai, Lietuva 
„turės nutraukti elektros 
energijos pardavimą". 

Ministras pirmininkas pa
brėžė, kad galutinis sprendi
mas dėl tolesaio energijos tie
kimo bus priimtas vyriausy
bės posėdyje kovo 3 dieną. 

Komentuodamas Valstybės 
kontrolės iškeltą bylą dėl gali
mo lesu iššvaistymo, ekspor
tuojant elektros energiją j Bal
tarusiją, premjeras stebėjosi, 
kodėl kontrolė nesidomi ener
gijos pardavimu iki 1997 me
tų, kuomet elektrą Baltarusi
jai tiekdavo tarpininkai. Pa
sak G. Vagnoriaus, rmo 1997 
m. „Lietuvos energija" elekf-
ros ei:t rgija parduoda pati. o 
tarpininkai yra išlik", kad 
parduotu iš Ba l ta rus i ' - gau
namas prekes Kaip žinoma, 
Baltarusija beveik neturi tvir
tos valiutos išteklių tarpiau-

ir taip... 
Informacija surinkta, remiantis Lietuvos žiniaskJaida. Statistikos departamento, 

žinių agentūrų BNS bei Elta pranešimais) 

* Lietuvos ūkio ministras Vincas Babilius, grįžęs iš Briuselio, 
nuslėpė nuo visuomenės, jog Lietuva, norėdama pradėti derybas dėl na
rystes Europos Sąjungoje (ES), privalo paskelbti, kad iki 2005 metų už
darys Ignalinos atominę elektrinę (IAE). „European Voke", įtakingos lei
dybinės grupės „The Economistr savaitraštis, remdamasis V. Babilium, 
rašo, kad, norint iki 2005 metų uždaryti elektrinę, prireiks 2.3 milijardo 
eurų paramos, kurią turėtų suteikti tarptautiniai kreditoriai. Jei Lietuva 
elektrinei uždaryti turės pasikliauti savo ištekliais, to neįstengs padaryti 
iki 2015 metų. 

* Vasario 26 d sueina vieneri metai, kai valstybės prezidentu 
buvo inauguruotas 72 metų Valdas Adamkus. „V. Adamkus "Respublikai' 
prisipažino, jog esti akimirkų, kai gailisi tapęs valstybes vadovu. Sun
kiausia per pirmuosius metus jam buvę susitaikyti su mintimi, kad aplin
kybės kol kas neleidžia padaryti to, ką norėtų. Prezidentas tvirtino esąs 
susirūpinęs prastu Lietuvos žmonių gyvenimu: "Tai — vienas iš mano rū
pesčių ir skausmų'". 

* „Susivienijimo 'PowerBridge' dalyviai konfliktuoja, o Lietu
vos pusei trūksta kantrybes, nes lyg ir nebeliko su kuo derėtis. Be to, 
trukdo kai kurie Seimo nariai, kurie itin nemyli 'Stanton Group' atstovo 
Lietuvoje JAV lietuvio Lino Kojelio, kurio 'memorandume' Lietuvos vy
riausybės veikla kadais buvo išvadinta 'mėgėjiška', 'pavargusia', 'impoten
tiška' ir 'kvaila' *, vasario 22 d. pažymi „Respublika". 

* Vilniaus policija iškėlė baudžiamąją bylą nelaimei tirti, kai 
Vilniuje per specialią Valstybės saugumo departamento (VSD; operaciją 
vasario 19 d. žuvo studentė Aerita Krasnopolskaja. Pasak VSD vadovo 
Mečio Laurinkaus, buvo vykdoma antiteroristine operacija. 22 metų stu
dente ejo per gatvę, per pėsčiųjų perėją. Nežinia kodėl pusiaukelėje ji su
manė grįžti, ir čia ją partrenkė automobilis Atvykę greitosios medicinos 
pagaibos medikai išgelbėti jos jau nebegalėjo. VSD generalinis direktoriui 
M. Laurinkus teigė, jog važiuoti su ijunstais švyturėliais VSD pareigū
nams ne tik nebūtina, bet ir nereikia. .,Kaip VSD atrodys su švyturėliais, 
čia ne policinė operacija, kur vejasi vagį. Kaip būtų galima sekti su švytu
rėliais", teigė jis. 

* Specialiosios paskirties akcinės bendrovės ?SPAB) „Lietuvos 
geležinkeliai" atstovai pirmadienį ,,Draugystės" perkėloje perėmė saugoji
mui ir išbandymams keltu atgabentą pirmąją prancūzų firmos ..Alstom 
Transporter SA" motorizuotą geležinkelio vagoną — „automatrisę". 
SPAB „Lietuvos geležinkeliai" specialistai teigia, kad šiuo metu leist; 
priemiestiniais maršrutais važinėti ..automatrises" yra gerokai ekonomiš
kiau nei dyzelinius traukinius. Mat kai kuriais geležinkelio ruožais nuo
lat traukiniais važinėja tik po 20-30 keleivių. Tuo tarpu visiškai užtektų 
vienos „automatrises", kurioje patogiai gali važiuoti 50-60 keleivių. 

* Vilniaus verteivos atrado naują verslą, rašo vasario 20 d. 
„Lietuvos ryto" priedas „Sostinė". Rizikos nebijantis sukčius staiga iššo
ka prieš lėtai važiuojantį automobilį ir krenta po ratais. Po to iš suglumu
sio ir persigandusio vairuotojo „auka" reikalauja kelių šimtų litų „vais
tams ir gydymo išlaidoms" padengti. Dažniausiai toks prievartavimas pa
siteisina — vairuotojai nenori kreiptis į policiją ir pinigus sumoka. Kaip 
pasakojo vienas iš „naujojo verslo" atstovų, kartais įspūdžiui sustiprinti 
naudojamas netgi nepastebimai praplėštas maišelis su gyvulių krauju. 
Dažniausiai sukčių taikiniu tampa prabangūs automobiliai, o tinkamiau
sia jų veiklai vieta — siauros senamiesčio gatveles. 

* Šiaulių rajono apylinkės teismas 2 mėnesiams pratęsė kar
domojo suėmimo laiką 10 medkirčių pražudžiusiam Stasiui Aleknai. Ne
blaivaus S. Aleknos vairuojamas automobilis pernai gruodžio 23 d. nuvir
to į Ventos upę. Iš 15 medkirčių gyvi liko tik 5, įskaitant jį patį. Teismas 
leido suimti vairuotoją, atsižvelgdamas į tai, jog vairuotojas buvo neblai
vus, pabėgo iš įvykio vietos, tuoj pat nepranešė apie įvyk} Bylą tiriantys 
pareigūnai teismo prašė pratęsti suėmimą motyvuodami tuo, kad laisvėje 
S. Alekna gali pasislėpti ir vengti tardymo ir teismo bei gresiančios dide
les bausmės. Jis pripažįsta savo kaltę ir gailisi pražudęs medkirčius. 

* Vilniaus policija vasario 17 d. iš JAV ambasados išvesdino mo
terį, kuri atkakliai sieke tądien gauti vizą. J JAV ambasadą atėjusi vilnie
tė Valerija Puškorienė sumokėjo mokestį ir lauke savo eiles. Apie 6 vai 
vak ambasados darbuotojai jai pasakė, kad darbo valandos pasibaigė, ir 
paprašė ateiti kitą kartą, tačiau moteris nesutiko ir liko ambasados patal
pose. Norėdami priversti moterį išeiti, diplomatines atstovybes darbuoto
jai oficialiu raštu kreipėsi į „Vyčio" viešosios policijos rinktines pareigū
nus Pasak policijos, ambasadoje ir išvedama moteris nesielgė įžūliai, ad
ministracines teisės pažeidimo nepadarė ir nebus baudžiama. 

* Vilniaus 3-osios apylinkės teismas vasario 19 d.vėl atidėjo va
dinamojo „ubagų baliaus" organizatoriaus. Lietuvos laisves sąjungos va
do ir Kauno miesto tarybos nario Vytauto Šustausko administracines by
los nagrinėjimą. Skandalais garsėjantis politikas neatvyko į teismo posė
dį — iš LLS būstinės Kaune jo neišleido gerbėjai. Kai teismo nutartį at
vesdinti V.Šustauską į teismą vykdantys pareigūnai atvyko į LLS būsti
nę, V Šustausko kabinete ir šalia jo buvo apie 20 pagyvenusių kauniečiu. 
kurie užtvėrė įėjimą. 

* Truputį atšilęs oras, pritraukęs gausiai pirkėju i sost inės Ha
lės ir Kalvarijų turgus, pavertė juos tikromis pavasarinių mugių vieto
mis. Šviežių lašinių kilogramas kainavo nuo 4 iki 7 litų. rūkytų -- nuo 6 
iki 11 litų. Už jautienos kumpio kilogramą teko mokėti nuo 8.5 iki 13 Lt. 
Kiaulienos kumpio mėsos kilogramas kainavo apie 12 Lt Kalvarijų turga
vietėje žuvų turguje ..Okeanas" šviežių, stambių plekšnių kilogramas kai
navo 4.5 Lt. gyvo karpio — 7 69 Lt Rūkytų ungurių, kuriuos pardavinėja 
privatūs prekiautojai, kaina labai įvairi: smulkus nuo 5 litų, o stambus — 
— iki 100 Lt už vienetą Už kilogramą -rtinhin bulvių ūkininkai prašė 80 
et, šviežių kopūstų ar morkų kilogramą — nuo 80 centų iki lito. Kiiogra 
mas varškes kainavo 6 Lt. grietinės — 8 Lt. Už kaimiško sviesto kilo
gramą prašė 16 Lt, dešimt k.ausinių kainavo nuo 2 30 iki 5 Lt 

tiniams atsiskaityt- ims 
Premjeras neatsakė į klau

sima, kas pasirinko ..Bailio 
Shem" tarpininku. Ambasado
rius V Garkun teigė, kad 
„Baltic Shem" yra Lietuvos 
pasirinktas tarpininkas 

KALENDORIUS 
Vasario 23 d : Polikarpas. Ro

maną. Roma. Gantautas. Siga 
Vasar io 24 d. Demetrija. Ged-

m.anta.-. Mirgaudas Žiedūna, Mc-
-t,; Nepriklausomybės 
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DRAUGAS, 1999 m. vasario 23 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MOKSLAS IŠKELIA VAISIŲ — 

DARŽOVIŲ REIKŠMĘ 
J O N A S ADOMAVIČIUS, MD 

Šių metų pradžioje JAV-se 
maistą ir vaistus tvarkant i 
įstaiga globojo gyvybinės tech
nologijos tyrinėtojų susir inki
mą, kuriame buvo gvildena
mas & genetiškai paruoštų 
vaisių Ęk daržovių skiepų — 
vakciną pagaminimas. Taip 
paruošiant vaisius ir daržo
ves, atsiranda didesnis jų 
maistingumas. Tokio gėrio ti
kimasi sulaukti už dešimt 
metų. 

Baltimorėje, Maryland uni
versitete, skiepų gaminimo 
centre dirbą mokslininkai j a u 
pagamino prieš nuodingą žar
noms bakteriją Escherichia 
coli skiepus — vakciną iš ge
net iškai paruoštų bulvių. 

Tokie skiepai naudingi žmo
nėms, tvirtina tyrinėtoja Ca-
rol Tacket, Ph.D. J i tikisi, kad 
nevirtos daržovės bei vaisiai 
y ra daug skanesni — iš gene
t iškai paruoštųjų bus galima 
pagaminti skiepus vaikams 
prieš polio ir stabą ( tetanus) 
bei influenzą. 

Nuryjami skiepai bus leng
viau užlaikomi ir pervežami į 
vargingus kraštus. Pvz., bana
nai auga šiltuose kraštuose — 
jų nereikia nei gabenti . 

Daugeliu atveju, ypač atspa
rumu pasilpusiems žmo
nėms, nuryjami skiepai bus 
saugesni nei po oda sulei
džiami, nes nebus pavojaus 
apsikrėsti . Pagaliau nuryjami 
skiepai bus pigesni ir žmo
nėms patogesni, negu jų sulei-
dimas po oda. Jų t ikimasi su
laukt i dar dešimtmečiui ne
praėjus. 

Genetiškai paruošt i vaisiai 
ir daržovės esti skanesni ir 
maistingesni. St. Louis mieste 
cheminė įmonė Monsanto j au 
išvystė augalą, kurio aliejus 
turi daug beta — karotinų. 

Tos cheminės įmonės žmo
nių mitybos skyriaus direkto
r ius Sekhar Boddupalli , 
Ph.D., sako, kad chemiškai 
paveiktas sojos pupelių auga
las pagamins sveikesnį tų 
pupelių aliejų, kuris ta lkins 
žmonėms sutvarkyti choleste
rolį ir trigliceridus. Dabar 
daug įvairaus maisto turi so
jos pupelių aliejus, kur is yra 
gausiau už kitus aliejus nau
dojamas. 

Ir kitokius augalus galima 
bus genetiškai paruošti , kad 
juose atsirastų naudingoji 
Omega-3 riebalinė rūgšt is , 
kuri dabar randama žuvyje. 
Tikimasi, kad ji saugo nuo 
širdies ligų. 

Dabar jau ima keistis žmo
nių elgesys dėl paraleliai ge
netiškai paruošto maisto. Vis 
daugiau žmonių domisi savęs 

gydymu ir ligų išvengimu. 
Genetiškai paruoštas maistas 
suteikia pigią sveikatos prie
žiūrą, kas ypač svarbu netur
tingų kraštų gyventojams. 

Šio krašto maistą ir vaistus 
tvarkančioje įstaigoje dirbąs 
James Maryansky, Ph.D., sa
ko, kad praeityje žmonės krei
vai žiūrėjo į genetiškai pa
ruoštus gaminius, bet jie mie
liau juos pasisavins, kai pa
matys čia pat esamą naudą. 
J is tvirtino, kad jo įstaiga, 
kar tu su amerikiečių vaisti
ninkų draugijos mokslinin
kais, rėmė šiuo reikalu minė
tą suvažiavimą, nes žmonėms 
reikia žinoti, kas jų laukia 
ateityje. 

Tokios ateities gal ne visi, 
ne visos sulauksime, bet už 
tai mes dabartyje nebūkime 
paiki ir apsileidę: valgykime 
labai daug vaisių ir daržovių 
savo sveikatai pagerinti, dau
geliui didžiųjų negerovių iš
vengti. 

S a u g o k i m ė s n e t i k r ų 
p r a n a š ų 

Atsparumą ligoms nemažin
kime svaigalais, nors jie būtų, 
kaip anot italų posakio į Šil
kus įvyniotas avinas, bet vis 
vien avinu atsiduodąs. Dabar 
triukšmas keliamas net ir medici
niškoje spaudoje, kad degtinės 
gurkšnis a r du nuvaro para
lyžių po padu („Medical Tri
būne", February 4, 1999, Vol. 
40, No. 3). Girdi, naujai atlik
ti tyrimai nurodo, kad net 49 
procentais sumažta pavojus 
sklerozės sukelto paralyžiaus-
stroko (ischemic stroke), kas
dien išgeriant likerio gurkšnį 
ar du, bet ne daugiau, nes ta
da padažnėja paralyžius. Taip 
pat tie tyrinėtojai nepataria 
gerti svaigalų jų negerian
tiems. 

Tie tyrinėtojai gurkšnį pri
lygina pusantros uncijos like
rio (viena uncija yra du valgo
mi šaukštai — 30 cc>, ketu
riom uncijom vyno ar dvylikai 
uncijų a laus . Kiti tyrinėtojai 
nepatvirt ina minėtų tyrinėto
jų duomenų. 

Iš to mums nauda yra štai 
kokia: jei svaiginiesi, tai turi 
sumažinti kasdieninį degtinės 
gėrimą iki gurkšnio ar dviejų. 
Tada bus didelė nauda pa
čiam gėrikui ir jo šeimai. O jei 
negeri, tai niekas ir nepataria 
gerti paralyžiui išvengti. Tai
gi, blaivininkai nepradėkime, 
o gėrikai savo kasdieninį svai
galų gėrimą sumažinkite iki 
gurkšnio a r dviejų — tik jokiu 
būdu ne daugiau. Sėkmės. 

Klaipėdos „Dvasines pagalbos jaunimui centras" surengė jaunimo vadovų kursus, kuriuose jauni žmonės mokė
si būti tikrais autoritetais. 

KLAIPĖDOJE RUOŠIAMI 
JAUNIMO VADOVAI 

Klaipėdos „Dvasinės pagal
bos jaunimui centro" fonde gy
venimas toliau sparčiai lekia. 
Prieš porą mėnesių aprašiau 
Natūralaus pagalbininko pro
gramą. O šiandien norėčiau 
aprašyti Jaunimo vadovų pro
gramą, nes sausio viduryje 
vyko atranka ir 40 naujų sa
vanorių buvo priimti į šią pro
gramą. 

Jau nuo 1995 m. DPJC orga
nizuoja vasaros stovyklas vai
kams. Šiose stovyklose sava
noriškai dirba jaunimas, kuris 
pereina atranką ir 6 mėn. kur
sus. Nuo 1996 m. vyksta regu
liarūs jaunimo vadovų.. ruo
šimo kursai. Pernai DPJCsa-

Jonutytei daug padėjo j aun i 
vadovai. Tai įrodymas, kad jos 
paruošti vadovai gali r inkt i ir 
ruošti kitus, perduot i j iems 
savo patirtį, sudomint i Klai
pėdos jaunimą savanoryste. 
Aš stebėjau ir fotografavau tą 
popietę. Man labai patiko, kad 
daug jaunų žmonių yra kūry
bingi, draugiški ir nuoširdžiai 
stengiasi. Mane apsupo viltis, 
kad šis jaunimas už dešimties 
metų bus visuomenės veikėjai, 
o dabar jis mokosi savitarpio 
pagalbos, per programą jų su
gebėjimai vystysis, ir j iems 
bus suteikta gal imybė augti 
dvasiškai.. 

Vasario 2 d. vyko pirmas 
vanoriai suorganizavo vasaros jaudinantis sus i t ik imas su 
stovyklą vaikams iš daugia- naujai išrinktais j aun imo va-
vaikių. nepilnų šeimų bei naš- dovais. Tame sus i t ik ime daly-
laičiams. Iš viso dalyvavo 109 vavo kitų DPJC programų at-
vaikai. 1998 m. rudenį buvo stovai, jįe» savo programą pri-
suorganizuota savaitgalinė s ta tė visiems sus i r inkusiems. 
našlaičių stovykla, kurioje da
lyvavo 86 vaikai, likę be tėvų 
globos. Stovyklose keturis sto
vyklautojus globoja vienas en
tuziastingas vadovas. Kasmet 
vyksta naujų savanorių atran
ka, kad šie papildytų jau paty
rusių vadovų gretas, nes dalis 
vadovų išvyksta studijuoti į 
Vilnių ar Kauną. 

Gruodžio mėn. Jaunimo va
dovų programos lyderiai lan
kėsi gimnazijose ir universi
tetuose, pristatydami Jauni
mo vadovų programą. J ie pa
kvietė besidominčius 16 metų 
ir vyresnius jaunuolius į at
ranką. Geriausia reklama bu
vo draugų ir pažįstamų daly
vavimas programoje. Pirma 
atrankos dalis buvo interviu 8 
žmonių grupėje. Antra dalis 
vyko šeštadienio popietę, ir 
joje kandidatai įrodė savo su
gebėjimus dirbti kartu, savo 
kūrybingumą. vadovavimo 
įgūdžius ir pasitikėjimą savi
mi. Juos stebėjo keli DPJC 
darbuotojai bei patyrę jauni
mo vadovai. Kas nuostabiau
sia, kad Jaunimo vadovų pro
gramos koordinatorei Ilonai 

Taip pat buvo išaiškinta 
DPJC struktūra. J a u č i a u nau
jokų džiaugsmą ir k u r s ų pra
džios laukimą. Kursa i , kaip 
anksčiau minėjau, tęsiasi 6 

mėnesius. Jaun imo vadovai 
kursus lanko kar tą per savai
tę. Kursa i suorganizuoti gru
pėmis, kad jaunimas ne tik 
išmoktų teikti pagalbą ki
t iems, bet ir spręstų j iems ky
lančias problemas. Kursų me
tu ugdomi jaunimo sugebė
j imai , mokomasi bendravimo 
bei bendradarbiavimo įgūdžių, 
diskutuojama vaiko psicholo 
gijos klausimais, skat inama 
saviraiška per žaidimus, me
ną, sportą. Sėkmingai pabaigę 
kursus , jaunimo vadovai nuo 
birželio 28 d. iki liepos 3 d. 
dalyvaus vadovų stovykloje. 
Toje stovykloje toliau bus ug
domi vadovų įgūdžiai, kad šie 
sėkmingai vadovautų vaikų ir 
paauglių stovyklose liepos 7 d. 
— liepos 18 d. Jaunimo va
dovų veikla nesibaigia vasaros 
stovyklomis. J ie toliau tęsia 
veiklą paauglių klube arba 
lankydami vaikus globos na
muose. Jaun imo vadovų nuo
pelnai negali būt i suskai
čiuoti, bet vaikų laiškai, tėvų 
padėkos įrodo, kad savanoriai 
paliečia vaikų širdis ir t ampa 
t ikra is autori tetais . 

A s t a T į jūnė ly t ė 

REDDE QUOD DEBES! 
Kadaise Čikagoje susitiko 

trys lietuviai, du iš jų dailinin
kai. Senelis dai l ininkas pasi
sakė, kad pagaliau pabaigęs 
vieną, su ilgomis laiko per
traukomis pieštą, dailės kū
rinį. Mums tuo jo paveikslu 
susidomėjus, pakvietė pas jį 
užeiti ir'-: šio darbo pažiūrėti . 
Nuostabus kūrinys! Jo kolega 
sušuko: ^Cai parduosi , už šį 
darbą gausi gerą pinigą!" Se
nelis susimąstė ir su liūdesiu 
pasakė: „Ne, šio paveikslo aš 
niekam neparduosiu, aš jį 
parvešiu Lietuvai, ka i j i bus 
laisva. Į jį aš sudėjau savo 
jausmus jai!" 

Išėję iš jo namelio, mes 
gatvėje kalbėjome apie tokių 
meno kūrinių išsaugojimą Lie
tuvai, nes iki jos laisvės dar 
gali daug metų praeit i ir 
mūsų jau gyvų nebebūti . 

Čikagoje tuo metu j a u veikė 
lietuvių menininkų klubas, 
kuris savo nar ių susirinki
mams i r valdybos posėdžiams 
rinkosi naujai pas ta ty tame 
Jaunimo centre. Ki tame val
dybos posėdyje j au buvo taria
masi ir apie reikalingumą ko
kio sandėlio, kur iame būtų 
galima išsaugoti įvairius me
nininkų Lietuvai ski r tus ar 
paliktus kūr in ius (kaip to se
nelio dailininko, kurio amžius 
jau gali būti nebeilgas), rašy
tojų, mokslininkų rankraš
čius, muzikų kompozicijas ar 
retas knygas. Šiai minčiai en
tuziastingai pr i tarė dail. Kol
ba, arch. Mulokas ir iš senųjų 
imigrantų l i tuanist inę me
džiagą renkant is rašyt . St. 
Tamulaitis. Išgirdęs apie šias 
diskusijas, tuometinis tėvų jė
zuitų provincijolas T. Kriš-

tas į klubo valdybos posė
džius, j i s duodavo labai gerų, 
prakt iškų patarimų. 

Kai kilo mintis įsteigti dai
lės darbų parodoms rengti 
galeriją, T. Krištanavičius pa
t a rė naudoti Jaunimo centro 
mažąją salę, o kai šalia jos 
buvo gau ta ir patalpa san
dėliui, klubui skirtomis patal
pomis vienuolyne net rukus 
galėjo pasinaudoti prof. Žile
vičiaus muzikos archyvas (su
žinojęs apie šias patalpas, Ži
levičius atsisakė nuo pasiū
lymo savo archyvą atiduoti 
Kongrnso bibliotekai Vašing
tone). 

Dailės darbų galeriją pava
dinome M. K. Čiurlionio var
du. Jos įstatai turėjo būti taip 
parašyt i , kad Lietuvos oku
pan tas a r jo pakalikų valdoma 
Lietuva negalėtų reikšti pre
tenzijų į jos tur tą (kaip nusa
vino kai kuriose valstybėse 
Lietuvos ambasadas). Man te
ko rūpintis galerijos, kaip 
įstaigos, įstatais, reikėjo tar t is 
su tarptaut inės teisės profe
soriais, pasinaudoti jų patari
mais . 

Čiurlionio galerijos įsteigi
mo ak te (jį man teko kaligra
fiškai pagaminti) įrašyta, kad 
j i y ra nepriklausomos Lietu
vos valstybės įstaiga, kurios 
t u r t a s , jos nepriklausomybę 
a ts tačius , bus perkeltas į 
Čiurlionio galeriją Kaune, kad 
kiekvienas parodos rengėjas 
at iduoda vieną, vertinimo ko
misijos išrinktą, meno kūrinį 
Čiurlionio galerijai saugoti 
ka ip dovaną Lietuvai (bet gali 
ir daugiau kūrinių atiduoti). 
Buvo su ta r ta su nepr. Lietu
vos atstovu Vašingtone P. 

DĄAŲGAS 
(USPS-161000) 
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pavardei ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DSAUOO praaoaaanca yra asskaaaa U anksto. 
Metanu 1/2 metų S men. 

JAV $95.00 $66.00 $36.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Ttk šeštadienio lakU: 
JAV ... .. $66.00 $40.00 $3000 
Kanadoje ir kitur (U A j $60.00 $46.00 $36.00 
U t s a k a t i L i f r ą : 
(Air eargo) _ $100.00 $66.00 
TO šeštadienio lakto $66.00 
Ut—kant j • M M Į — » f f s » _ $600.00 $250.00 
Tik šeštadienio „jda „. $160.00 $66.00 

Vyriausia redaktort - D—mta Bladokien* 
Administratorius - VaUnUnaa Krumplis 
Moderatorius - h a . Viktor— Bimisos 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4 JO, lastsdisnisii nedirba. 
• Redakcįs dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, aaitadiimiiis nedirba. 
• Radakrija ui sksftimn turini neatsako. Skelbimu kainos atahmfiamos, 
gavus prašymą, M nors skelbti. 
• Radaknja straipsnius taiso savo nuotiora. Nenaudotų įtraipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopęs 

Kauno akademinių klinikų nfurochirurKi.'oa skyriaus medicinos souo I).-i 
vyriausybes dovanota ultragarso diagnostinę sistema 

Byliene demonstruoju Japonijos 
Nuotr Eltos 

tanavicius pasiūlė tokio archy- Žadeikių, kad galerijos įstei-
vo reikalams pa ta lpas greta gimo aktą Čikagoje pasirašys 
esančio Jėzui tų vienuolyno konsulas dr. P. Daudžvardis. 
apatiniame aukšte . Pakvies- Buvo išrinkta galerijos di

rekcija, jos pirmininku dail. Z. 
Kolba, kuris su dideliu pasi
šventimu per trumpą laiką pa
ruošė daugelio dailininkų dar
bų parodą. 

Čiurlionio galerijos įsteigi
mo šventė įvyko 1957 m. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. J 
ją iš okupuotos Lietuvos atvy
ko M. K. Čiurlionio sesuo (su 
jos giminių pagalba pavyko ją 
iškviesti) ir i i Brazilijos rašyt. 
Petras Babickas. Šventės ati
darymo žodyje palyginau 
Čiurlionį su Mozartu: abu 
mirė pačioje jaunystėje, bet 
skyrėsi tuo, kad Čiurlionis 
buvo ir dailės meno genyus. 
Galerijos įsteigimo akto pasi
rašymas ir pirmosios dailės 
parodos atidarymas vyko Jau
nimo centro mažojoje salėje, 
kurioje, gausiai publikai ste
bint, LietUVOS knnaiilmi Dau-
dzvardis ir galerijos akivaiz
doje direktoriai Kolba, Šileikis 
ir Skoopas pasirašė aktą. Per 
keturis dešimtmečius šioje ga
lerijoje parodas rengė daug 
menininkų, iš jų didesnė dalis 
jau išėję į amžinybę. Joje yra 
sukauptas gausus, neįkai
nojamas testamentinis pali
kimas Lietuvai. 

*Jau greitai bus dešimt
metis, kai Lietuva nusikratė 
burliokiškos verguos, kodėl 
nepersiunčiami Čiurlionio ga
lerijos paveikslai į Kauną?" — 
klausia laiške iš Lietuvos į 
tėvynę grįžęs dailininkas, ku
rio darbai tebėra laikomi 
sandėlyje Čikagoje. 

Visiems kitiems galerijos 
steigėjams išėjus amžinybėn, 
kaip vienintelis gyvas anų 
įvykių liudininkas, prašau da
bartinę Č. galerijos direkciją 
išsiųsti galerijos turtą į Lie
tuvą, o kadangi jis yra lietu
viškos išeivijos kraitis tėvynei, 
tikėtina, kad ir išeivijos fondai 
finansiškai parems jo persiun
timą. 

Lietuvos vyriausybei patar
tina Čikagos galerįją, kaip 
įstaiga, palikti ir toliau veikti. 
Tegul ji tarnauja išeivijai ir 
kaupia meno kūrinius Lietu
vai. O jei, gink Dieve, Lietuvą 
ateityje ištiktų kokia okupaci
ja, šios galerijos tur tas galėtų 
pasidaryti aštr iu rakščių oku
panto akims: savo kūrinius 
nepr. Lietuvos valstybei pas
kyrę menininkai (arba jų pali
kuoniai), kaip įvairių pasaulio 
valstybių piliečiai, galėtų oku
pantą apskųsti Tarptau
tiniam teismui dėl jų turto 
užgrobimo, kaip dabar daro 
holocausto palikuonys. 

2000 metais Lietuvoje ren
giama jubiliejinė meno paro
da. Tegul t au ta pamato savo 
išeivijos menininkų darbuose 
visų mūsų tėvynės ilgesį, jos 
netekties skausmą, savo vergi
jos kančias ir nepalaužiamą 
tikėjimą į laisvės stebuklą. 
Mūsų kartos viena po kitos 

BJO0EC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 8L.OtJcLswm.IL 
PUTOM apyl. eu Northv/aetsm un-to 
dpiomu, Bstuviema sutvarkys dantis 

ui priaauma, kainą Pacientai 

SuattwtottJ(ksJbMangMkaj) 
T«l 706-4224260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.79tt Avtu. Hfctory HM*. IL 
T t t (706) 5888101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkUCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. KsdzfcAvs. 
Chicago.IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. L PB1REIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9086S.R©ba*Rd.,HickoiyHin,IL 
1 mylia į vags/us nuo Hadam Ava. 

T«L (706) 568-4066 
Valandos pagal susitarimą 

BMAJNDASVQNAS,MJ).,&C. 
SpacttyM-VlasuBigų gydytojas 

Kalbama iNMuviskaj 
6187 S .Archef Ava. (prie Austln) 

Tat 77*686-7765 
^^VajanBospaflaiĮaĮartroi^ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Falrview, Ste. 6 
Westmont.IL 60559 

630-862-5363 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

ARASŽUOBA. 
INDRĖ RUDAm 

M A 
RUOAfTiS,O.D. 

AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogosn Ava.. Sutts 310 

NapervMe. IL 60563 
Tat (630) 527-0080 
3825 HHjhtand Ava., 
Tower 1. Stfts 3 C 

Oownen Qiovs.IL 00515 
Tat (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Aldų Hgos/Chirurgija 

9630 S.Ridgeland Ave. 
ChfcsgoRktae, IL60415 

Tai. 7(»-e3Me22 
4149VV. 63fd. St. 

Tėl. 773-736-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Suparior, M M 402 

Valandos pagal susitarimą. 
Tat 312-337-1285 

ateina ir išeina, bet Lietuva, 
taip kaip laikas, bus amžina, 
jeigu kiekviena karta paliks 
jai, ką nemirštamo sukūrė. 
Redde quod debes — atiduo
kime jai, kas yra jos! 

Prof. Balys Račkauskas 

* Kaip numatyta Gyven
tojų santaupų a t k ū r i m o įs
tatyme, gyventojų santau
poms atkurti bus skirti du 
trečdaliai Privatizavimo fondo 
lėšų ir iki liepos 1 d. šioms 
reikmėms bus išleista dalis re
zervuotos sumos — 827 mln. 
litų. <Elu> 
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http://Chicago.IL
http://Westmont.IL
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LIETUVOS KONSULATO 
ČIKAGOJE SUKAKTIS 

VACLOVAS KLEIZA 

Šiais metais sueina 75-eri 
metai nuo Lietuvos konsulato 
Čikagoje įsteigimo. Tai svarbi 
mūsų diplomatinė sukaktis, 
nes šis konsulatas, veikdamas 
didžiausiame lietuvių telkiny
je užsienyje, per visus tuos 
metus buvo aktyvus Lietuvos 
valstybingumo reiškėjas, ne-
sustabdęs savo darbo net ir 
sunkiausiu mūsų valstybės 
laikotarpiu. 

Jau 1923 m. Lietuvos vy
riausybė, kuriai tuo metu va
dovavo ministras pirmininkas 
Ernestas Galvanauskas, kartu 
eidamas ir užsienio reikalų 
ministro pareigas, nutarė įs
teigti savo konsulatą Čika
goje. Tuo metu jau veikė Lietu
vos konsulatas New Yorke. 
Gavus teigiamą atsakymą iš 
JAV Valstybės departamento, 
tų pačių metų gruodžio 5 d. 
prezidentas A. Stulginskis pa
sirašo skyrimo raštą, kuriuo 
Širmuoju Lietuvos konsulu 

'ikagoje tampa pulkininkas 
leitenantas Povilas Žadeikis. 

Konsulas P. Žadeikis gimė 
1887 m. kovo 14 d. Telšių 
apskrityje, Varnių valsčiuje, 
Pa*eškiečio vienkiemyje. Pra-

-dinį mokslą įsigijo namie. Pa
langos progimnaziją; baigė 
1963 m. Tais pačiais metais 
įstoja į Mintaujos gimnaziją 
Latvijoje,'kurią baigė 1907 m. 
Chemijos studijas Petrapilio 
universitete užbaigė 1912 m. 

^Pracfėjo dirbti Petrapilio che-
mijos ekspertų muitų departa
mente, tačiau neilgai, nes, 
prasidėjus Pirmajam pasauli

niam karui, buvo mobilizuo
tas į kariuomenę. Baigęs ati
tinkamus kursus, paskiria
mas 28-to korpuso radijo su
sisiekimo viršininku Serpu-
chove, netoli Maskvos. Pra
sidėjus revoliucijai, atsiduria 
net Rybinske prie Volgos, kur 
ir užbaigia savo tarnavimą 
rusų kariuomenėje. Atvyksta į 
Petrapilį, kur eina Lietuvos 
Tarybos repatriacijos komiteto 
sekretoriaus pareigas ligi 
1918 m. gruodžio mėnesio, 
kuomet grįžta į Vilnių. Kitų 
metų pavasarį persikelia į 
Kauną, stoja į Lietuvos ka
riuomenę ir pradeda organi
zuoti elektrotechnikos bata
lioną. 

1919 m. pabaigoje P. Ža
deikis, drauge su Lietuvos 
Valstybės Tarybos nariu Jonu 
Vileišiu ir kun. Jonu Žiliumi, 
paskiriamas Lietuvos misijos į 
JAV-es nariu ir kariniu įga
liotiniu. Ši oficiali Lietuvos 
delegacija JAV-bes pasiekia 
1920 m. sausio 5 d. Jos pa
grindiniai tikslai buvo megzti 
prekybinius ir ūkinius ryšius 
su JAV, organizuoti lietuvių 
išeivių Laisvės paskolą Lietu
vai ir veikti, kad JAV-bės de 
fakto ir de jure pripažintų 
Lietuvą". ( P. Zunde, Kazys 
Bizauskas, II tomas, p.77). 

1921 m. P. Žadeikis grįžta į 
Lietuvą ir eina Apsaugos mi
nisterijoje įvairias pareigas, 
tarp jų kurį laiką paskiriamas 
Lietuvos karinės misijos nariu 
Prancūzijoje. 1923 m. Skuode 
veda M. Radzevičiūtę, Amen-
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Lietuvos konsulato Čikagoje atidarymo aktas. 

kos lietuvaitę iš Newark, NJ. 
Tų pačių metų gruodžio 
mėnesį, prezidento A. Stul
ginskio įsakymu, pakeliamas į 
pulkininko leitenanto laipsnį, 
atleidžiamas iš kariuomenės 
atsargon ir paskiriamas pir
muoju Lietuvos konsulu Či
kagoje. Tas pareigas eina ligi 
1928 m. vasario mėnesio, kuo
met perkeliamas į New Yorką 
vadovauti Lietuvos generali
niam konsulatui. Čia išbūna 
ligi 1935 m. birželio mėnesio, 
o nuo liepos 1 d. yra paskiria
mas Lietuvos nepaprastuoju 
pasiuntiniu ir įgaliotu mini
stru Vašingtone, ir tas parei
gas eina ligi savo mirties 1957 
m. gegužės 11d. 

Gavęs paskyrimą įsteigti 
Lietuvos konsulatą Čikagoje, 
P. Žadeikis su žmona tuojau 
iškeliauja į JAV ir 1923 m. 
gruodžio 24 d., per Kūčias, iš
lipa New Yorko uoste. Trum
pam laikui apsistoja pas sa
vo uošvius Newark, NJ. Į Či
kagą atvyksta 1924 m. sausio 
14 d. Pirmą didesnį naujojo 
konsulo susitikimą su Čika
gos lietuvių visuomene sausio 
22 d. suruošė „Amerikos Lie
tuvių Prekybos Butas" Great 
Northern viešbutyje. Pokylio 
bilietai buvo 2 dol. asmeniui. 

Apie šias sutiktuves plačiau 
aprašė anoniminis autorius 
Draugo dienraštyje (1924.-
1.24). Iš amerikiečių dalyvavo 
p. Brundage, Attorney Gener
al of Illinois. Jis savo sveikini
mo žodyje pasidžiaugė, kad 
Lietuva yra šalis, kuri vykdo 
JAV-ių idealus: valdžios tar
navimą žmonėms. Pažymėjo, 
jog Lietuva yra pirmoji Euro
pos valstybė, suprantanti, kad 
ne ginklų barškinime, bet 
ekonominiame susitvarkyme 
yra nepriklausomybės pajėgu
mas. Sveikinimo žodžius tarė 
adv. J. Bagdžiūnas, kun. B. 
Bumšas, Draugo redaktorius, 
adv. K. Gugis, adv. E.P. Bra-
čiulis, S. Valančius. Pats kon
sulas pasakė ilgesnę kalbą, 
plačiai nušviesdamas Lietu
vos atstatymo vaizdą, ypač 
pabrėžiant ekonominę sritį.: 
Vakaro vedėju buvo J. Elias-
Elijosius. 

Tos pačios dienos (sausio 
24 d.) Draugo dienraštyje buvo 
išspausdinta plati P. Zadei-
kio biografija. Įžangoje rašo
ma: „Naujai paskirtas Lietu
vos Konsulas p. Žadeikis jau 
savaitė kaip atvyko pas mus. 

' Jo veikimo sritis bus ne vien 
Chicagoje, bet ir gretimose 
valstijose. Susipažinti su juo 
priseis daugeliui. Čionai to
dėl paduodame jo biografijos 
keletą žinių". (Draugas, 1924. 
1.24). 

Po šio susitikimo su visuo
mene naujasis konsulas pra
dėjo rūpintis ūkiškais įsi
kūrimo reikalais, lankė lietu
viškas institucijas ir stengėsi 
greičiau įsijungti į konsulato 
darbą. Užsienio reikalų minis
terijos patvarkymu, konsulato 
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Lietuvos konsulato Čikagoje ekzekvatūra. 

štabą sudarė tik du žmonės: 
konsulas ir sekretorius. Kon
sulato serketore pakviesta 
Amerikos lietuvaitė L. Gaižai-
tė. 

Vasario 16 d. konsulas P. 
Žadeikis dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes mi
nėjime Bridgeporte. 

Įdomu, kad Naujienų dien
raštis tais metais savo skaity
tojus ragino Vasario 16 d. 
nešvęsti, nes Lietuvos Seimas 
nutarė, kad nepriklausomybės 
švente reikia laikyti gegužės 
15 d. Leiskime kalbėti Nau
jienų vedamajam „Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas" 
(1924. 2. 12)r: 

,,Nora 'Naujienose' jau buvo 
rašyta apie Lietuvos neprik
lausomybės šventę, bet kai 
kas iš skaitytojų dar vis klau
sia, kaip pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė turinti 
pažymėti besiartinančią vasa
rio 16 dieną.--

Lietuvos Seimas nutarė, kad 
nepriklausomybės sukaktuves 
reikia švęsti ne vasario 16 

-dieną, bet gegužės 15 dieną, 
kuomet visų Lietuvos žmonių 
išrinktas Steigiamasis Seimas 
priėmė Lietuvos nepriklauso
mybės deklaraciją. Vasario gi 
16 dieną nepriklausomybės 
paskelbimas .niekeno nerink
tos Tarybos, kuri paskui tą 
paskelbimą • pati paniekino, 
sutikdama atiduoti vyriausią 
valdžią Lietuvoje vokiškam 
kunigaikščiui Urachui. Lietu
vos liaudies šventė tuo būdu 
yra gegužės mėnesyje. O vasa
rio 16 diena gal pasiliks tik
tai kaip biurokratų ir atžaga
reivių švente. Gaila, kad ame
rikiečiai tapo per vėlai apie tą 
dalyką painformuoti, ir todėl 
kai kur įvairios organizacijos 
jau daro prisirengimus prie 
vasario 16 dienos apvaikščio-
jimo. Tą joms niekas nepalai
kys už blogą ir jų darbų truk
dyti nereikia. Ateinančiais 

metais tokių nesusipratimų 
j a u gal neįvyks". 

O tų pačių metų vasario 16 
d. laidoje matome kitą Naujie
nų vedamąjį, pavadintą „Žiū
r in t iš šalies": 

„Sutikdami su nuomone, 
kuri paėmė viršų net Lietuvos 
Seime, mes šįmet nežymime 
vasario 16 dienos, kaip Lietu
vių tautos šventės. Tenki-
namės tuo, kad paduodame 
tekstą Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijos, kurią še
šeri metai atgal priėmė Lietu
vos Taryba. Ji yra istorijos 
dokumentas. 

Žiūrint tačiau iš šalies, kaip 
kitos srovės rengia iškilmes 
šios dienos apvaikščiojimui, 
darosi truputį koktu. Viena jų 
savo laikraštyje kaltina antrą
ją, kad ji 'negražiai pamelavu
si'; bet, prikaišiodama savo 
priešininkei 'negražumą', ji 
čia pat pasielgia beveik dar 
negražiau, išpravardžiuodama 
ją 'bedieviikais', 'sandarokais' 
ir išniekindama visą jos ren
gimą. 

Tik pasigėrėkite šitokiu per
lu: „Lietuvai nereikia tokių 
'patrijotų', kurie moka tik už 
Jos sveikatą pavalgyti, pa
šokti ar pameluoti". O ar Lie
tuvai reikia tokių „patrijotų", 
kurie už jos sveikatą moka tik 
keiktis ir prasivardžiuoti? — 
paklausime mes. 

— Eikš pas mus, nes tu
rėsime atstovą Bizauską iš 
Washingtono! 

— Neik pas juos, nes jie 
meluoja! Geriau eik pas 
mus!... 

Tikras Maxwell Street'o tur
gus, tik dar trūksta, kad pra
sidėtų tempimas 'kostumerių' 
už skvernų". 

(Bus daugiau) 

• Darže auga daugiau, ne
gu daržininkas pasėjo. 

Ispanų patarlė 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.9 Tęsinys 

Jis mo
kėjo susikalbėti ne tik su žve
jais, bet susidraugavo ir su 
garsiais bei turtingais asmeni
mis, pvz., Teddy Roosevelt, Al-
bert Schweitzer, Alexander 
Granam Bell, Henry Ford ir 
kitais. Stengdamasis padėti 
bei pagerinti gyvenimo būklę 
žvejams, įsteigė kooperatyvus. 
Tai nepatiko vietiniams pirk
liams. Dr. Grenfell taip pat 
stengėsi, kad visos mokyklos 
botų nekonfesinės. Čia susi
laukė negatyvių atsiliepimų iš 
paskirų bažnyčių. Net ir New-
foundland valdžia jį kritikavo, 
nes jis savo paskaitose deta
liai nupasakodavo šio krašto 
skurdų gyvenimą. Po to val
džios pareigūnams nesisekda
vo prikalbinti investatorius iš 

kitų kraštų. 
Ilgainiui šis milžiniškas dar

bas atsiliepė į sveikatą. Po po
ros širdies priepuolių, būda
mas 69 metų, turėjo visus dar
bus perleisti kitiems. Su žmo
na apsigyveno Vermonte, bet 
vis dar keliaudavo su paskai
tomis sukelti lėšų Grenfell 
misijai. Mirė 1940 m. 

Priekyje šio muziejaus dr. 
Grenfell įsteigta didžiulė ligo
ninė ir našlaitynas. Už jų, dr. 
Grenfell gyvenamasis namas 
— muziejus. Čia nėra „akso
minių virvių". Gali eiti per vi
sus kambarius, pasijausti, lyg 
esi dr. Grenfell svečias, tik 
prašoma nieko neliesti. Čia 
išlaikyti anų dienų baldai ir 
smulkmenos. Buvo net prisu
kamas patefonas ir plokštelės, 

kurias mums gidė pagrojo. 
Kadangi dar vis lijo, reikėjo 

atsisakyti numatytos kelionės 
vikingų laivu. Tiek to. Grįžo
me į stovyklavietę. Romas nu
tarė apsivilkti „išmetamais" 
marškiniais. Tokių pasiėmė 
apie dešimt, nes nutarė, kad 
švarius marškinius gaila mes
ti, o kelionėje po padėvėjimo 
galės likviduoti. Taigi, apsivil
ko ir žiūri, kad priekyje ne
sueina. Žiūrime viens į kitą! 
Tiesiog neįtikėtina, kad per 
dvi savaites tiek svorio būtų 
priaugęs! Dar kartą jis dir
stelėjo į rankovę ir nusispjovė: 
„Čia ne mano marškiniai". 
Kažkaip mūsų labai laibo sū
naus Aro marškiniai įsimaišė 
į Romo spintą. Vakare Scrab-
ble: R. — 231, G. — 271. 

Ketvirtadienį atsikėlėme 
anksti. Lauke 47 F laipsniai. 
Lyja. Skubam į St. Barbe, 
plaukti į Labrador. Pakeliui 
mums per kelią išdidžiai pe
rėjo didžiulis briedis. Gerai, 

kad Romas iš tolo jį pamatė ir 
pristabdė greitį, o tai būtume 
įvažiavę ir sudiev... Kaip įsa
kyta, atvykome valandą prieš 
išplaukimą. Gavę bilietus, lau
kiame. Keltas vėluoja, dar vis 
lyja, labai vėjuota. Po geros 
valandos mums pranešė, kad 
už pusvalandžio keltas at
plauks ir tada kapitonas nus
pręs, ar atgal plauks, ar ne. 
Tokios staigmenos nesitikė
jome. Ką daryti? Laukiame. 
Keltas pagaliau atplaukė ir 
kapitonas pranešė, kad atgal 
neplauks. Lauks vakarinio oro 
pranešimo. Taigi, mums pasi
rinkimas, ar čia keturias va
landas laukti su viltimi, kad šį 
vakarą perplauksime, ar ne. 
Nutarėme atsisakyti „bake-
apple" festivalio ir keliauti to
liau į Avalon pusiasalį. Nu
matėme apsistoti Gros Marne 
valstybiniame parke, didžiau
siame Šioje saloje. Pakeliui už
sukome į Port au Choix mies
telį užkąsti. Čia visi restora-

Nejaugi neturime kuo 
pasididžiuoti? 

Šiuo metu kasdien po kelis 
kartus primenama, kad „va
saris yra afroamenkiečių isto
rijos mėnuo". Tuo norima ne 
tik juodosiom, bet ir kitų rasių 
gyventojams parodyti, kad 
afroamerikiečių praeitis šia
me krašte — ne vien vergo 
dalia, ne vien sunkus, vargin
gas, beteisis gyvenimas, kurį 
daug dešimtmečių jiems teko 
patirti, ypač pietinėse valsti
jose, bet yra ir kuo pasi
didžiuoti. Tad vasario mėnesį 
stengiamasi supažindinti su 
žmonėmis ir įvykiais, turė
jusiais svarbos Amerikos gy
venime — istorijoje, mokslo, 
verslo, meno, kultūros, sporto 
pasaulyje. 

Panašaus dėmesio susilau
kia ir meksikiečiai — ir jiems 
skirtas mėnuo, kurio metu 
pabrėžiama ne tik naujesnieji 
— jau europiečių į Meksiką 
atplukdytoji — kultūra, bet 
senųjų to krašto gyventojų 
(aztekų, majų ir kitų) pavel
das, kartu su emigrantais iš 
Meksikos perkeltas ir į JAV. 

Tos kitų kultūrų, kitų rasių 
istorijos, papročių, tradicijų 
nuotrupos, paskleistos iš tele
vizijos ekranų ar spaudos pus
lapių, atlieka vertingą tarpu
savio susipažinimo ir geresnio 
supratimo žmonių, su kuriais 
kasdien tenka bendrauti, 
vaidmenį. Amerikos žinia-
sklaida galėtų šį supažin
dinimo darbą dar išplėsti, kad 
jis apimtų visas, net ir nela
bai gausias, Amerikos tau
tines grupes, stengiantis kiek
vieną parodyti kiek galima 
teigiamesnėje šviesoje. Žino
ma, amerikiečiams visų pir
ma svarbu, ką tos ar kitos tau
tinės mažumos žmonės yra 
įdėję į bendrą šios didžiulės 
valstybės kraičio skrynią, 
kaip savo kultūriniu, moksli
niu ar kitokiu įnašu ją yra 
praturtinę. 

Tačiau, norint teigiamai 
save kitiems parodyti, reikia 
visų pirma pažinti ir pri
pažinti savųjų tautinės gru
pės žmonių pasiekimus, žino
ti, ar apskritai turima kuo pa
sididžiuoti. Pavyzdžiui, lietu
viai yra palyginti nelabai 
ryški mažuma šiame krašte, 
tad negalime laukti, kad Ame
rikos žiniasklaida pasitar
naus, kaip afroamerikiečiams 
ar meksikiečiams. Tą reikia 
padaryti mums patiems. 

Besibaigiant šiam šimtme
čiui, yra geriausia proga — 
apsidairyti savo aplinkoje, gy
venamoje vietovėje, ir pasi
stengti atrasti joje įmintas lie
tuviškas p-'das — ne savo 
siauros visuomenės veikloje, o 
apskritai šiame krašte. Tai, be 
abejo, pareikalaus pastangų. 

Reikės pasėdėti prie kompiu
terio, bibliotekose, pavartyt: 
geltonus archyvų dokumentų 
lapus, galbūt ieškoti šaltinių 
net senų kapinių antkapiuose 
ir žmonių atmintyje. 

Kartais ir savo artimiau
sioje aplinkoje nejučiomis pra
einame pro mums. lietuviams, 
svarbius ženklus. Sakykime 
Čikagoje. Kiek mūsų tautiečių 
žino, kur yra Lituanica Ave 
(kodėl ir kada ji gavo tą 
vardą). Kur yra pastatas, prie 
kurio kasdien plevėsuoja tri
spalvė? Kurioje miesto dalyje 
yra Lithuanian Plaza ir Ma
ria Kaupas Dr.? Kodėl vieno 
namo fasade Marąuette Parke 
yra Gedimino stulpai, kokia 
įstaiga tame name daug metų 
buvo? Kiek esame skaitę 
rašyt. Upton Sinclair romaną 
„Jungle" (lietuvių kalba verti
mas buvo pavadintas „Rais-
tas");kokiu3 svarbius pasikei
timus iššaukė Čikagoje to ro
mano turinys? Kurie lietuviai 
sportininkai buvo pagarsėję, 
ar ir šiandien yra garsūs? Ar 
žinome, kad pirmasis lietuvis 
gydytojas New Yorke buvo Al-
exander Carolus Curtius — A. 
K. Kuršius, atvykęs ten septy
nioliktame šimtmetyje? 

Ar žinome lietuvių kilmės 
menininkus, muzikus, atle
tus, sportininkus, aktorius, 
fizikus, chemikus, išradėjus, 
kar ius ir kuo jie žymūs Ame
rikoje? Daug pačių seniausių 
pasiekimų yra pasisavinusios 
Lietuvos kaimyninės tautos, 
ypač lenkai (prisiminkime Pu-
laskį ir Kosciušką), nes prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą lietu
viai emigrantai retai buvo 
užregistruojami savo tikrosios 
taut inės kilmės vardu, tačiau 
juk galima atsekti jų kilmę iš 
gimtosios vietos. 

Vargiai kas lietuviams čia 
paskelbs „Lithuanian History 
month", bet mes patys galime 
ne tik mėnesį, bet savaitę, 
dieną, visus metus paskirti 
savo kilmės žmonių pasieki
mams šiame krašte atrasti , 
jais pasididžiuoti ir ki
tiems parodyti. Tad kviečiame 
visus — kiekviename mieste, 
kiekvienoje valstijoje — pra
dėkime ieškoti lietuvių įnašo į 
tos vietovės istorijos, kultū
ros, sporto, mokslo ar kitą 
sritį. Įjunkime į tą paiešką 
savo jaunimą: Lietuvos Vyčius, 
skautus, ateitininkus, lietu
viškas mokyklas. Siųskite 
savo atradimus mūsų redakci
jai. Su malonumu paskelb
sime (nepamirškite pažymėti 
šaltinių, datų, vietų), o galbūt 
ilgainiui bus galima viską su
rinkti į skambesnį leidinį, kad 
liktų ateičiai. 

nėliai maži, bet jaukūs, žmo
nės draugiški. Mūsų padavėja 
jauna, nelabai orientuojasi. 
kas virtuvėje gaminama. Išsi
aiškinome. Tik šiandien pra
dėjo padavėjos darbą ir spėju, 
kad mums pirmiems patar
nauja, nes matėme, kad ji at
vyko po mūsų. Ji studentė iš 
Vokietijos, atvykusi susipa
žinti su turizmu, atlieka sta
žuotę. Pasikalbėjome, susipa
žinome. Desertui užsisakėme 
„bakeapple parfait". Kai jį at
nešė, paklausėme, ar ji yra 
ragavus. Sako, kad ne. Tai Ro
mas jai padavė šaukštuką ir 
sako, paragauk, niekas nema
to. Ji sutiko ir pasakė, kad tik
rai skanu. 

Paklausėme kitos padavėjos, 
kaip pasiekti čia esama labai 
seną vietovę. Sakė, važiuokite 
iki kelio galo ir rasite. Žino
ma! Važiuojame, privažiavo
me įlanką, kelias šakojasi į 
abi puses ir jokio užrašo nėra. 
Apsidairę nutarėme laimės 

ieškoti, sukant į kairę. Pasi
sekė netoliese rasti paminklą 
ant kalno, kuriame pažymėta, 
kad čia yra takas, kuriuo 
žmonės keliaudavo net prieš 
keturis tūkstančius metų. To
liau pramintas takelis vedė 
per pievą, bet iki horizonto 
nieko nematyti. Vėjas žvar
bus, nesinori kažkur eiti ir 
ieškoti, nors būtų įdomu šią 
archeologinę vietą aplankyti. 
Mat. 1967 m. kasant teatrui 
pamatus, buvo užtikta kaulų, 
ginklų. įrankių. Metais po to 
archeologai rado dar tris pa
našius kapinynus. Analizavus 
radinius, archeologai nustatė, 
kad tai priklausė Maritime 
Archaic People, kurie čia gyve
no prieš daugiau kaip tris 
tūkstančius metų. 

Nieko nepešę, vel per lietų 
keliaujame toiiau {važiavus į 
parko teritorija, šone kelio 
iškaboje pažymėta, kad šiais 
metais jau buvo dvidešimt 
avarijų su stambiaisiais brie

džiais ir šešios su elniais. 
Nors parke tuščių vietų buvo 
mažai belikę, bet pasisekė 
gauti gražią ir erdvia vietą. 
Parkas didžiulis, turi net pen
kis stovyklavimo rajonus. 
daug takelių pasivaikščioji
mui. Jspudingi fjordų ir kalnu 
vaizdai, bet dar vis lyja. (B.d > 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
LAIŠKAS 1999 METŲ GAVĖNIOS PROGA 

Gavėnia, kurią rengiamės 
švęsti, yra dar viena Dievo do
vana. Dievas nori padėti 
mums iš naujo atrasti save 
kaip jo sūnus bei dukteris, su
kurtus ir per Kristų atnau
jintus Tėvo meile Šventojoje 
Dvasioje. 

1. „Viešpats surengs puotą 
visoms tautoms". Šie žodžiai, 
iš kurių įkvėpimo semiasi šių 
metų laiškas Gavėnios proga, 
skatina mus pirma apmąstyti 
dangiškojo Tėvo maloningą 
apvaizdą, apimančią visus 
žmones. Ji pasireiškia nuo 
Kūrimo veiksmo, kai „Dievas 
apžvelgė visa, ką buvo pada
ręs, ir iš tikrųjų matė, kad 
buvo labai gera" [Pr 1, 31). 
Vėliau ji patvirtinama ypatin
gais santykiais su Izraelio 
tauta, kurią Dievas pasirinko 
kaip savo tautą išganymo dar
bui pradėti. Galiausiai per 
Jėzų Kristų ši maloningoji ap
vaizda pasiekia pilnatvę: per 
jį Abraomo palaiminimas ati
teko visoms tautoms, ir mes 
tikėjimu gauname pažadėtąją 
Dvasią-.plg.Ga/ 3,14). 

Gavėnia yra tinkamas lai
kas nuoširdžiai padėkoti už 
įstabius darbus, kuriuos jis 
padarė žmonių labui visais is
torijos tarpsniais ir ypač per 
Atpirkimą, kai nepagailėjo nė 
savo Sūnaus (plg. Rom 8,32). 

Dievo išganomojo buvimo 
žmogiškosios patirties tėkmėje 
atradimas skatina mus atsi
versti. Tai leidžia mums pa
justi, jog esame mylimi Die
vo, ir akina jį šlovinti bei 
aukštinti. Kartu su šventuoju 
Pauliumi kartojame: „Garbė 
Dievui, mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus Tėvui, kuris pa
laimino mus Kristuje visoke
riopa dvasine palaima dan
guje, mus išsirinkdamas jame 
prieš pasaulio sukūrimą, kad 
būtume šventi ir nesutepti jo 
akivaizdoje"' <Ef 1,3-4). Pats 
Dievas kviečia mus leistis at
gailos bei vidinio apsivalymo 
kelionėn, kad atnaujintume 
savoi tikėjimą. Jis mus nepa
liaujamai šaukia pas save ir 
visada, kai pralaimime nuo
dėmei, parodo kelią atgal į 
savo' namus, kur vėl atran
dame tą nepakartojamą dėme
singumą, kuriuo jis mus ap
gaubė Kristuje. Taigi dėl mei
lės, kurią mums rodo Tėvas, 
patirtie? mūsų širdis užlieja 
dėkingumas. 

2. Gavėnios kelionė rengia 
mus Kristaus Velykų šventi
mui, mūsų išganymo slėpi
niui. Puota, kurią Viešpats 
kartu su savo mokiniais šven
čia Didiji ketvirtadienį, atna
šaudamas save duonos ir vyno 

pavidalais, yra šio slėpinio nu
jautimas. Eucharistijoje, kaip 
rašiau apaštališkajame laiške 
Dies Domini, „prisikėlęs Vieš
pats tampa realiai, substan
ciškai bei nuolatinai esantis 
[...]„ir gyvybės Duona aukoja
ma kaip būsimosios šlovės lai
das" (39). 

Pokylis yra džiaugsmo žen
klas, nes atskleidžia stiprią 
visų dalyvaujančių bendrystę. 
Todėl Eucharistija įgyvendina 
pranašo Izaijo išpranašautąjį 
pokylį visoms tautoms (plg. Iz 
25.6) ir pasižymi neatsiejama 
eschatologine verte. Per tikė
jimą žinome, jog Velykų slė
pinys jau atliktas Kristuje; 
tačiau jis dar turėtų būti 
visiškai iki galo įgyvendintas 
kiekviename iš mūsų. Savo 
mirtimi ir prisikėlimu Dievo 
Sūnus dovanojo mums amži
nąjį gyvenimą, kuris praside
da čia, žemėje, tačiau galuti
nai realizuotas bus amžino
siose dangaus Velykose. Dau
gelis mūsų brolių ir seserų 
gali pakelti savo vargus, nepa
togumus ir ligas tiktai dėl to, 
jog yra tikri, kad bus pakviesti 
į amžinąjį dangaus pokylį. 
Tad Gavėnia skatina neapsiri
boti dabartimi, istorija, šio pa
saulio horizontu ir kreipia 
mūsų žvilgsnį į Švenčiausiąją 
Trejybę. 

Palaiminimas, kurį gauna
me Kristuje, sugriauna -mums 
laiko sienas ir atveria vartus į 
galutinį dalyvavimą Dievo 
gyvenime. „Palaiminti, kurie 
pakviesti į Avinėlio vestuvių 
pokylį" (Apr 19,9): mums ne
valia užmiršti, kad šis pokylis 
— kuriam už akių užbėgama 
Eucharistijos sakramentu — 
yra galutinis mūsų gyvenimo 
tikslas. Kristus iškovojo mums 
ne tik naują orumą mūsų že
miškajame gyvenime, bet visų 
pirma naują Dievo vaikų, pa
šauktų dalytis su juo am
žinuoju gyvenimu, orumą. Ga
vėnia kviečia mus nugalėti pa
gundą laikyti šio pasaulio tik
rovę galutine bei akina pri
pažinti, kad „mūsų tėvynė 
danguje" (FU 3,20). 

3. Apmąstydami šį įstabų 
kvietimą, kurį Tėvas į mus 
kreipia per Kristų, negalime 
nepajusti Tėvo meilės mums. 
Šie pasirengimo Didžiajatm 
2000 metų jubiliejui metai 
skirti padėti mums atnaujinti 
suvokimą, kad Dievas yra 
Tėvas, kuris per savo my
limąjį Sūnų dalijasi su mumis 
savo gyvenimu. Per išganymo 
istoriją, kurią jis i ykdo su mu
mis ir mums, išmokstame su 
nauju įkarščiu gyventi meile 
f plg. 1 Jn 4,10 ir toliau} — 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

„Dainavos" ansamblis koncertuoja Jaunimo centro scenoje 1994 metais. 

i)aina> ;ipi>- tremtį, tėvynės meilę, vienatve gausiai susirinkusiems 
„•'••4>ejam? dovanojo kunigas bei kompozitorius Egidijus Arnašius vasario 
8 dieną, surengtame Kūrybos vakare Maironio lietuvių literatūros muzie
juje. Kaune Rengimo metu taip pnt buvo pr.statytas pirmasis autoriaus 
kompaktinis albumas ir garso juostelė. N'uotr Eltos 

teologine dorybe, kurią savo 
apaštališkajame laiške Tertio 
millenn.io adieniente raginau 
giliau tyrinėti 1999 metais. 

Tėvo meilės patirtis skatina 
krikščionis atiduoti save ki
tiems, paklūstant tarnavimo 
bei solidarumo logikai, atve
riančiai juos jų broliams bei 
seserims. Arenos, kuriose Baž
nyčia per amžius žodžiais ir 
darbais liudijo Dievo meilę, 
yra neaprėpiamos. Tačiau ir 
šiandien prieš mūsų akis mil
žiniškos sritys, kuriose Dievo 
meilė turėtų būti liudijama 
krikščionių darbais. Konkre
taus ir tinkamo atsako laukia 
naujos skurdo formos bei di
dieji klausimai, neduodantys 
ramybės daugybei širdžių. 
Tie, kurie yra vieniši, išstumti 
iš visuomenės, alkani, smurto 
aukos, tie, kurie yra praradę 
viltį, turėtų galėti per Baž
nyčios meilės kupiną rūpini
mąsi patirti švelnumą dan
giškojo Tėvo, kuris, trokšda
mas pripildyti savo palaimini
mais kiekvieną, nuo pat pa
saulio pradžios neužmiršo nė 
vieno žmogaus. 

4. Jei gyvensime nukreipę 
akis į Tėvą, Gavėnia taps ne
pakartojamu artimo meilės, 
pasireiškiančios dvasiniais ir 
kūniškais gailestingumo dar
bais, laiku. Mintis ypač krei
piame į tuos, kurie yra pa
šalinti iš kasdieninio vartoji
mo pokylio. Daug yra tokių, 
kurie, kaip Lozorius, beldžiasi 
į visuomenės duris; tai visi tie, 
kuriems neprieinama pažan
gos atnešta materialinė nau
da. Yra tokių nepaliaujamo 
vargo paženklintų situacijų, 
kurios nedali nesukrėsti krikš
čionių sąžinės ir nepriminti 
jiems, kaip individui ir ben
druomenei, pareigos imtis to
kių problemų. 

Ne tik individai turi progą 
parodyti savo pasirengimą 
kviesti vargšus dalytis savo 
gerove. Tarptautinėms insti-

' tucijoms, nacionalinėms vy
riausybėms bei centrams, kon
troliuojantiems pasaulio eko
nomiką, irgi privalu imtis 
drąsių planų bei projektų, sie
kiant garantuoti teisingesnį 
dalijimąsi žemės gėrybėmis 
tiek atskirose šalyse, tiek 
tarptautinių santykių plot
mėje. 

5. Brangūs Broliai ir Sese
rys! Gavėnios kelionės pra
džioje šiuo laišku norėčiau 
padrąsinti jus atsivertimo ke
lyje, vedančiame į vis gilesnį 
gerumo, kurį Dievas laiko 
mums parengęs, pažinimą. 
Tegu Marija, gailestingumo 
Motina, palaiko mus šiame ke
lyje! Ji pirmoji sužinojo Tėvo 
meilės planą ir jam pritarė; ji 
tikėjo ir ji yra „labiausiai pa
laiminta iš visų moterų" (Lk 
1.42). Ji buvo paklusni kan
čiose ir dėl to pirmoji gavo 
Dievo vaikų šlovės dalį. 

Tegu Marija mus stiprina 
savo buvimu; tegu ji būna 
„patikimas vilties ženklas" 
Lumen gentium, 68) ir užta
ri? mus pas Dievą, kad ant 
mūsų vėl būtų išlietas die
viškasis gailestingumas! 

„Bažnyčios žinios", 1999 m., 
Nr. 2 

„DAINAVA" RUOŠIASI 
„DRAUGO" JUBILIEJINIAM 

KONCERTUI 
Kai Pasaulio lietuvių centro 

didžiojoje salėje kvepėjo Užga
vėnių blynai ir kiti skanumy
nai, kai skambėjo akordeono 
palydėtos centro dainininkių 
sutartinės, apatinėje mokyk
los salėje rinkosi „Dainavos" 
ansamblio dainininkai nuola
tinei vėlyvų antradienio va
karų repeticijai. 

Jau atsipūtė po labai sėk
mingo religinio koncerto Čika
gos Švč. M. Marijos Gimimo 
Marouette Parko bažnyčioje 
dainaviečiai pradėjo ruošti 
naują repertuarą kitiems kon
certams Čikagdjl bei išvy- , 
koms. Po Užgavėnių blynų bu
vo gera proga ap&nkyti Dai
navos" ansamblio repeticiją, 
pamatyti dainininkus, pakal
binti dirigentą 'Darių Polikaitį 
iri valdybos pirmininką Tadą 
Stropų, kuris mane tuoj pa
kvietė būti ansamblio daini- , 
ninku. Idėja labai gera. At
rodė, kad „Dainavai" reikalin
gas didesnis dainininkų skai
čius, nes Šioje repeticijoje da
lyvavo tik penki*tenorai, šeši 
bosai, po devynis sopranus ir 
altas. „Dainavoje* man teko 
dainuoti prieš 44 metus. Per 
tiek laiko pasikeitė kelios dai
nininkų kartos.-"Atėjo jauni
mas, mus džiugina jų jauni 
balsai, nors Si6j& repeticijoje 
sutikau tris žilaplaukius vete
ranus iš anų, seniai nubėgu-
si«.dienų. s s 

— Kaip smagBv kad domi
nuoja jaunimėlis. Ar negalėtų 
jo būti žymiai daugiau, kaip 
senais ansamblio laikais? — 
Užkalbinau DanyPolikaitį. 
*— Galėtų būti, 'nors mes vi

sus priimam. Jaunus ir senus. 
Su visais gerai butariam. Ži
noma, būtų gerai dar pridėti 
jaunų balsų. 

— „Drauge" buvo žinutė, 
kviečianti į „Dainavą" naujus 
dainininkus. Ar atėjo? 

— Atėjo pora po mūsų religi
nio koncerto. Laukiame ir 
daugiau, nes veteranai nori 
išeiti į „atsargą". Jų dar nega
lime paleisti. 

Man prisiminė anos toli li
kusios dienos, kai, tik sušilę 
kojas dėdės Šamo žemėje, sku
bėjome į „Dainavos" ansamblį 
ir į vyrų chorą, tik ką nusipir
kę pirmąjį kostiumą, kad ne
botų gėda užlipti ant scenos, 
dar visai nesvajodami apie 
nuosavą seną automobilį, la
bai patenkinti, kad tramvajai 
vežiojo į repeticijas ir koncer
tus mūsų auditorijoje ar „Sa
kalų" salėje. 

Dabar Čikagoje ir priemies
čiuose yra daug jaunų vyrų ir 
moterų jau su automobiliais, 
neseniai atvykusių iš Lietu
vos, tos dainininkų šalies, ku
riems labai tiktų įsijungti į 
„Dainavos" ansamblio eiles. 
Taip kaip mes ten dalyvavome 
prieš 44 metus. 

Repeticijoje po intensyvių 
balso lavinimo pratimų vyko 
liaudies dainų, religinių gies
mių ir lietuviškų mūsų kom

pozitorių kūrinių mokymas. 
Toks yra „Dainavos" ansamb
lio credo. 

— Kokie ateities planai? — 
klausiau dirigento ir chor
meisterio Dariaus. 

— Gerai pasiruošti „Draugo" 
jubiliejiniam koncertui. 

— O kada jis bus? 
— Šį rudenį, lapkričio 28 

dieną, Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. 

— Kokia bus „Dainavos" 
programa? 
" — Ne vien „Dainavos". Kon
certe dalyvaus Clevelando 
^Exultate" ir Toronto „Volun
gės" chorai. 

— O kur dar žadate dainuo
ti? 
' — Mūsų vyrų oktetas pa
kviestas į New Yorką atlikti 
Vasario 16 dienos minėjimo 
programą. Dalyvausime tauti
nių šokių „Grandies" ansamb
lio 40 metų sukakties kon
certe š.m. gegužės 15 dieną. 
Gal bus ir daugiau progų dai
nuoti ar giedoti, — baigėsi 
Dariaus atsakymai pasibaigus 
repeticijos dešimties minučių 
pertraukai, jam vėl sėdant 
prie pianino. 

Dar prieš repeticiją paskam
binau Dariui į namus, norė
damas sužinoti repeticijos lai
ką (jos vyksta kiekvieną ant
radienį 7:45 v.v. PLC). Atsi
liepė jo „antroji pusė". 

— Ar galėčiau kalbėti su 
Darium? 

— Jis dar darbe, — atsiliepė 
švelnus balselis. 

>— O kada jis grįžta iš dar
bo? 

— Šiandien iš darbo va
žiuoja į repeticiją. Grįš tik po 
jos, jau vėlokai. 

Nedaug yra tokių lietuviš
kos dainos mylėtojų ir puo
selėtojų kaip Darius. Nedaug 
tokių ištvermingų dainininkų 
kaip dainaviečiai, „Exultate" 
ar „Volungės" chorų dalyviai. 
Be jų koncertų botų blankūs 
mūsų jubiliejų minėjimai, be 
jų būtų liūdnas mūsų kultū
rinio gyvenimo veidas. Džiau
kimės, kad juos turime ir pa
dėkime jiems dar ilgai ilgai 
dainuoti. 

Bronius Juodelis 

VANDUO: IŠ ČIAUPO AR 
BUTELIO? 

Vanduo, parduodamas bute
liuose, atneša per metus 4 
milijardus dolerių pelno jį pa-
ruošiančioms vartotojų rinkai 
įmonėms. Amerikiečiai dabar 
išgeria 10 kartų vandens iš 
butelių, negu prieš 20 metų. 
Apskaičiuota, kad pernai vie
nam asmeniui JAV-se teko 
12.7 galionai tokio vandens, 
nes žmonės tiki, kad vanduo 
iš čiaupo gali turėti švino, 
kenksmingų chemikalų, bak
terijų, o, be to, buteliuose van
duo yra „skanesnis". 

Antra vertus, įmonės, besi
verčiančios vandens į butelius 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SV0KATO6, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frar* Zapots » Off. Mp. Auksė 
S K A I * katta tetuviskai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weet95th Street 

Tai. (708) 4244664 
(773)881-8884 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marųuctte parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476-3950. 

GREIT PARDUODA 

• E 
y ui (773)! 

(711)425-7111 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas valiui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Home Hcaita Care t a t Aąency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 M $1201 dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz. td. 414-763-2615. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 

aiba auto-vartytinėte. Palesinę pampti 
automobili. motociMą v ka—ic i t ii—tą 
i Lietuvą. RcikaKafas sLarOuuokas. 

T a t m - Ž S l - S S * . 

Vyresnio amžiaus moteris 
ieško darbo prie ligonio. 

Turi geras rekomendacijas. 
Skambinti vakarais: 

108-597-3047. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
laikote aartomoMUo? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt isnmokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arfiaas, teL 773-205-770J. 

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

TeL 630-435-1967 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-4344)298. 

-••»..: Sf.is "is •..-. .: 
PAVASARĮ IR VASARĄ SKRYDŽIAI Į 

SSUi " b .•••••• 

VILNIŲ 
IŠNEWARK, IŠCHICAGO, 

SJ. IL 
Balandžio 1 d.-
30 d. 
Gegužės 1 d.-
birželio 15 d. 
Birželio 16 d.-
rugsėjo 15 d. 

$455 

$660 

$780 

$510 

$660 

$790 

plius mokesčiai 

P A P I G I N T I skrydžiai iš visų JAV miestų 

V Y T I S T R A V E L 
4 0 - 2 4 - 8 3 6 S t . 

DougUston, NY11868 

TeL 718-428-6161 
1-800-77-VYTIS 

E-MAIL: vyttour8@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

pilstymu ir pardavimu, moka 
pirkėjus privilioti gražiais sa
vo produkto vardais, patrauk
liomis etiketėmis, už kurias 
vartotojas moka nemažą kai
ną. 

Beje, vanduo buteliuose daž
nu atveju nesiskiria nuo to, 
kuris iSbėga, atsukus čiaupą. 
Tuo, atrodo, mėgina pasinau
doti kai kurie Amerikos mies
tai — parduoti savo paprastą, 
destiliuotą vandeni buteliuo
se. Pvs., Houston, Kansas Ci
ty, North Miami Beach ir kai 
kurie kiti, jau yra sudarė pla
nus užsiimti vandens bute
liuose verslu, vartojant tą patį 
„skysti", kuris bėga ii čiaupų. 
Dar neaišku, ar atsiras pir
kėjų, mokančių po 1 dol. ui 
butelį, kai už centus galima 
atsigerti to paties vandens 
savo virtuvėje. 

Vis tik JAV dantų gydytojų 
sąjunga pareiškė susirūpini
mą, kad vanduo buteliuose 
neturi flourido ir todėl neap
saugo vaikų dantų nuo gedi
mo, o suaugusiųjų — nuo jų 
greitesnio praradimo. Per pa
staruosius 30 metų Amerikoje 
į maždaug 60 proc. vandens, 
paruoito vartotojams, yra de
damas tam tikras flourido kie
kis. Nors to proceso oponentai 
reiikia protestą, kad į gyven
tojų vandeni įleidžiami chemi
kalai, tačiau duomenys rodo, 
kad flouridas sveikatai ne
kenksmingas, o dantų gedimą 
tikrai sumažina. 

• Tas žmogus yra sveikas, 
kuriam kasdien skauda kitą 
vietą. _ 

Anonimas 

mailto:vyttour8@earthlink.net
http://vytistours.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DAR NE VĖLU 

Rašytojo LB vadovo Vytauto 
Volerto straipsnis „Suvalkietis 
iš Meškučių — prisimenant 
Stasį Barzduką" („Draugas" 
1099 m^MMrio 10 d.) yra taik
lus, vaizdingas, seniai laukti
nas. 

Stasys Barzdukas — Lietu
vių Bendruomenės patriar
chas, kurio netekome prieš 20 
metų, yra mūsų LB darbuo
tojų „užmirštas". Gėda mums 
visiems. Dar ne per vėlu tą 
gėdos skraistę nuplėšti, Stasį 
Barzduką „prikelti" ir parody
ti lietuvių išeivijai bei lietuvių 
tautai, kokią didelę asmenybę 
turėjome lietuvybės darbų mi
sijoje. 

Rašytojas Volertas siūlo vie
toj jam paminklo išleisti bent 
monografiją, nupiešiančią 
Bendruomenės darbus ir pa
skleisti visose Lietuvos biblio
tekose bei išeivijos lietuvių 
namuose. 

Puiki idėja, tik dabar ir tuoj 
ją reikia įgyvendinti. Prašy
čiau rašytoją Volertą užsian
gažuoti tokios Stasio Barzdu-
ko monografijos redagavimui. 
Archyvuose yra daug medžia
gos šiai monografijai. Esu tik
ras, kad visi LB darbuotojai 
prisidėtų prie Stasio Barzduko 
užtarnauto pagerbimo. 

Kai iškėliau „Drauge" mili
joninio fondo idėją 1960 m., 
Stasys Barzdukas į tai tuoj 
atkreipė ypatingą dėmesį ir, 
įsitikinęs, kad čia rimtas pro
jektas, stipriai įsijungė į Lie
tuvių fondo organizavimą. 

Tikėdamasis teigiamo rašy
tojo Vytauto Volerto atsiliepi
mo, būsiu Stasio Barzduko 
monografijos rėmėjas. 

Dr. Antanas Razma 
Burr Ridge, IL 

AUKSINIAI ŽODŽIAI 

„Draugo" Nr. 23 (1999.02.03) 
mūsų talentingoji redaktorė 
Danutė Bindokienė savo ve-
damąjį baigia šiais žodžiais: 
„Užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas turi visas reikia
mas gero politiko kvalifikaci
jas, tik jam reikėtų pasimoky
ti iš prez. Valdo Adamkaus, 
kaip bendrauti su eiliniais 
žmonėmis ir įsigyti jų pasiti
kėjimą". Tai auksiniai žodžiai. 
Manau, kad tie žodžiai tinka 
ne vien A. Saudargui, bet ir 
kitiems valdžios pareigūnams 
Lietuvoje. Juk nėra didesnio 
nusivylimo asmeniui, kaip bū
ti ignoruojamam — atstum
tam, neišklausytam. 

Turbūt niekada neužmiršiu 
atsitikimo, man dar būnant 
gimnazistu Panevėžyje 1943 
m. Į raštinę atėjęs ūkininkas 
ir nusiėmęs kepurę kreipėsi į 
raštininką. O šis jam užriko: 
„Ateik rytoj, šiandien neturiu 
laiko!" Vargšas žmogelis, ark
liais atvažiavęs 20 km ir su
gaišęs visą dieną, nedrąsiais 

žingsniais apleido raštinę. Ar 
ne liūdna? 

Kostas Mačiulis 
Reno.NV 

VIENOS VALSU 
ATGARSIAI 

Ruošiant šį labdarybės va
karą, buvo tikėtasi 60,000 litų 
aukų pediatrijos onkologiniam 
skyriui. Deja, tos viltys buvo 
optimistiškai nerealios, nes 
dovanos suma tebuvo 5,650 
litų. Žinoma, geriau negu nie
kas. Tačiau kyla klausimas, ar 
toks aukų rinkimas, nepaisant 
politinio triukšmo, yra pro
duktyvus. Įsivaizduojant, kad 
buvo 200 dalyvių porų, tuomet 
surinkta suma buvo 90,000 li
tų (450 x 200). Tokiu būdu 
5,650 litų auka tesudaro tik 
6.2% surinktos sumos (100 da
lyvių porų — 12.4%). Pagal 
JAV labdaros aukų rinkimų 
kriterijus, tokia procentinė 
auka gautų žemą ir gal nei
giamą įvertinimą, rekomen
duojantį kritiškai įvertinti to
kių aukų vajus. Ar nebūtų ge
riau, jei Lietuvos mokesčių 
įstatymai įvestų mokesčių 
kreditus (tax deductability) 
tiesioginėms labdaros au
koms, panašiai kaip yra JAV. 
Tokiu būdu visi Lietuvos pi
liečiai, nepaisant jų ekono
minės-socialinės klases, būtų 
skatinami aukoti labdarai. Ta 
sąvoka buvo svetima sovieti
nio piliečio galvosenoje. 

J o n a s A. Gylys 
- Southington, CT 

AR TIKRAI PAVARGO 
MŪSŲ „HEROJAI"? 

„Draugo" 1999.02.13 laidos 
Danutės Bindokienės vedama
sis „Vis dar mato skirtingai" 
užbaigiamas labai emociniu 
pareiškimu, nenurodant duo
menų ar analizės, kad „visuo
se veiklos baruose tik mote
riškos pavardės (žinoma, yra 
ir gražių išimčių). Ne dėl to, 
kad į tas pozicijas veržiasi, bet 
dėl to, kad vyrai iš jų pasi
traukė ir liko tuštuma". 

Grynai moteriškos giminės 
redakciniam kolektyve dirbda
ma „Draugo" vyriausia redak
torė teigia: „Anksčiau visuo
meninėje veikloje beveik iš
skirtinai dominavo vyrai. Da
bar atvirkščiai — kone visus 
visuomeninius darbus atlieka 
ir pirmauja moterys". 

Suabejojus tokio teigimo 
tikslumu, prireikė plačiau pa
žiūrėti ir paskaičiuoti mūsų 
išeivijos visuomeninio, organi
zacinio darbo atlikėjų sudėtį ir 
pagal tuos duomenis pritarti 
ar nesutikti su gerb. Danutės 
Bindokienės teiginiais. 

Surinkus statistiką kiek vy
rų ir kiek moterų dirba mūsų 
visuomeninėje, organizacinėje 
veikloje šiuo metu, gaunasi se
kantis vaizdas. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyboje yra 10 vyrų 
ir 3 moterys (pagal „Pasaulio 
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it Ę-
f** 

Panevėžio mergaičių gimnazijos septintos klasės mokinės 1943-1944 mokslo metais. Pirmoje eilėje iš kairės: O. 
Žėkaitė, E. Kazokevičiūtė-Ablaževičienė, Z. Jankeliūnaite, A. Brazytė. Antroje eilėje iš kairės: G. Karvelytė, ne
atpažinta mokinė, G. Poškutė, S. Breivytė, kapelionas Titas Narbutas, L. Krasauskaitė, V. Vizbaraitė, D. Kasiu-
laitytė. Trečioje eilėje: E. Vaičiūnaitė, M. Gedgaudaitė, Buslavičiūtė , E. Motuzaitė, L. Chmieliauskaitė, I. Ma-
tačiūnaitė, V. Daunoravičiūtė, G. Čypaitė, G. Gudelyte, Stakėnaitė. Ketvirtoje eilėje: Z. Viščiūtė-Bujanauskienė, 
L. Zalatoriūtė-Dargienė, Burinskaitė, I. Parulytė-Kriaučeliūnienė, S. Kazlauskaitė, neatpažinta mokinė, Klikū-
naitė, I. Liubinaitė, L. Strepekaitė-Vanagienė, J. Skrickaitė. 

lietuvio" 1998 m. Nr. 12). PLB 
kraštams vadovauja 15 vyrų ir 
13 moterų. PLB fondo taryboje 
yra 8 vyrai, moterų nėra. PLB 
garbės teisme yra 5 vyrai, 
moterų nėra. 

JAV LB taryboje — 34 vyrai 
ir 30 moterų. JAV LB valdy
boje — 7 vyrai ir 8 moterys. 
JAV LB apygardoms vadovau
ja 6 vyrai ir 3 moterys. JAV 
LB apylinkėms vadovauja 37 
vyrai ir 31 moteris (pagal JAV 
LB duomenis 1999.02.13 
„Drauge"). 

Lietuvių fondo taryboje yra 
15 vyrų ir 3 moterys; valdy
boje yra 4 vyrai ir 5 moterys. 
Draugo fondo taryboje yra 7 
vyrai ir 2 moterys. Tautos fon
dui ir ALT-ui vadovauja vyrai. 
Pasaulio lietuvių centro tary
boje iki šiol buvo 13 vyrų ir 2 
moterys; valdyboje — 3 vyrai 
ir 3 moterys. Lietuvių operai 
vadovauja vyras. „Dainavos" 
ansambliui vadovauja vyras. 

Spauda yra mūsų visuome
ninės veiklos žadintoja, kėlėja 
ir veidrodis. Redaktoriai ir 
spaudos bendradarbiai yra 
mūsų visuomeninės veiklos 
ugdytojai. Pažiūrėkime kas 
dominuoja šioje plotmėje. 
„Draugo" redakcijoje dirba 
vien moterys. Straipsnių auto
riais „Draugo" 02.13 laidoje 
yra 8 vyrai ir 6 moterys. „Dar
bininko" redaktorius — vyras; 
jo 02.05 laidoje straipsnių au
toriais yra 7 vyrai ir 2 mote
rys. „Dirvos" redaktorius — vy
ras. Straipsnių autoriai 02.02 
laidoje yra 8 vyrai ir 4 mote
rys. „Lietuvių balso" redakto
rius — vyras. Straipsnių auto
riai 02.04 laidoje yra 9 vyrai, o 
moterų nėra. „Tėviškės žibu
rių" redakcijoje — 2 vyrai ir 2 
moterys. Straipsnių autoriai 
02.09 laidoje yra 9 vyrai ir 3 
moterys. „Pasaulio lietuvio" 
redaktorius — vyras. Straip
snių autoriai 1998 m. gruodžio 
numeryje yra 18 vyrų ir 8 
moterys. „Akiračių" redakci
nėje kolegijoje — 8 vyrai, o 
moterų nėra. Straipsnių auto-

riai 1999 m. sausio numeryje 
yra 10 vyrų ir 1 moteris. 

Matant šiuos duomenis kyla 
klausimas, kur yra tas D. Bin
dokienės skelbiamas moterų 
dominavimas mūsų visuome
ninėje veikloje, išskyrus 
„Draugo" redakciją ir tris tary
bas JAV LB krašto valdyboje? 

Duomenys visumoje dar rodo 
vyrų persvarą, kurie, pagal 
išgales, dar traukia mūsų vi
suomeninės veiklos vežimo 
didžiąją dalį ir, toli gražu, nė
ra ,pavargę herojai". 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

AŠTUONERIŲ 
METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS 

• 
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A.tA. 
TEKJtA RUČAS 

f 
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Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti! Bėga dienos 

be Tavęspir skauda širdis—pasiilgau Tavo Šiltos šypsenos ir 
Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas niekada jos 
užimti neįstengs... 

Aa. Tekia gimė Lietuvoje, 1888 m. vasario 25 d., mirė 
Čikagoje,. 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių 103-
jų metų., 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos sekmadienį, 
vasario 28 d., 10:30 v.r. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje ir šeštadienį, vasario 27 d. 7 vai. ryto Tėvų 
Marijonų'kopryčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamytę. 

Duktė Sabina Henson 

A.tA. 
ROMUIJONUI KARUŽAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DONATĄ, 
duk te r i s DAIVĄ, J O N Ę , D A N U T Ę ir s ū n ų 
ARVYDĄ bei jų šeimas. 

Buvę Politechnikos mokyklos, 
Stuttgart.Vokietijoje, studentai - draugai 

„Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio siuntiniui karsta rugsėjo dieną Pasaulio lietuvių centre Lemonte pa
kavo (I eil i* kaires) dr Petras Rasutis, Lilija Kizlaitiene, Meilutė Kusak. II eil : Maryte (">rniut*>, Aldona Ra-
sutienė, Roma Kuprienė, Rima Kupryte. Gene Kiudulien*; III eil : Alps Kiudulis, Elena Olšauskiene ir Marija 
Ruzgiene Nuotr Indrės Tijūnelienės 

PADĖKA 
A.tA. 

KOSTAS ŽALNIERAITIS 
Mano mylimas Vyras mirė 1998 m. gruodžio 25 d. ir 

buvo palaidotas gruodžio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. A. Paliokui už sukal
bėtas maldas koplyčioje ir už šv. Mišių atnašavimą. 

Dėkoju p. A. Barniškiui už jspūdingą giedojimą baž
nyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems už aukas „Lietuvos Vai
kų vilčiai", ir už man pareikštas užuojautas žodžiu, raš
tu ir spaudoje. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturiu galimybės padėkoti. 

Dėkoju karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Liūdinti žmona Nijolė Žalnieraitienė. 

A A 
VALENTINUI LIORENTUI 

mirus, reiškiame užuojautą žmonai STEFAI, 
seseriai ANASTAZIJAI ir ka r tu l iūdime. 

Zuzana ir Eduardas Skiočiai 

Netekus brangaus 
A.TA. 

JONO R. KARUŽOS 
skaudžią išsiskyrimo valandą nuoširdžiai užjaučiame 
mieląją žmoną DANUTĘ, dukras DAIVĄ, JONĘ, 
DANUTĘ, sūnų ARVYDĄ, žentus, vaikaičius, gimi
nes ir liūdime kartu. 

Laima ir Romas Krivickai 
Dalia ir Vladas Jurgelevičiai 
Sonata ir Rokas Zubovai 

Brangiam Broliui 
A.TA. 

KAZIMIERUI GAIŽUČIUI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą 
bičiulį inž. JERONIMĄ GAIŽUTI su šeima ir visus 
gimines. 

Marytė ir Mečys Bužėnai 
Elena Filek 
Vanda ir Juozas Gasperai 
Marija Noreikienė 
Prariė ir Julius Pakalkos 

Mūsų mielam draugui 
A.TA. 

LIUDUI VALANČIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo 
žmonai mielai EMILIJAI, dukrai LAIMAI, sūnui ED
VARDUI, svainiams BRONEI ir ALBERTUI KRE-
MERIAMS, ir jų šeimoms bei kitiems artimiesiems. 
Mes esame mintimis su jumis ir dalinamės netekties 
skausmu. 

Uoguti ir Vytautas Labanauskai 
Mindaugas Labanauskas su šeima 

Mirus 
A.TA. 

JONUI KARUŽAI, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai DONATAI, sū
nui ARVYDUI, dukroms DAIVAI, JONEI ir DANU
TEI su šeimomis ir svainiams, mūsų mieliems drau
gams, JULEI ir ANTANUI JANONIAMS bei MONI
KAI ir GYČIUI KRIKŠČIŪNAMS. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Marija, Juozas ir Vytautas Graužiniai 

Mūsų brangiam nariui 
A.TA. 

Inž. ROMUI JONUI KARUŽAI 
mirus, jo liūdinčią žmoną DONATĄ, dukras, sūnų ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Vyrija „Plienas" 

Buvusiai BALFo ankstyvesnės veiklos veikėjai, 
vicepirmininkei ir direktorei 

A.tA. 
ALENAI DEVENIENEI 

GRIGAITIENEI * 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukra i DALIAI 
BOBELIENEI su šeima, sūnums ALGIRDUI ir 
KĘSTUČIUI ir jų šeimoms, ir seseriai RITAI 
BAGDONIENEI 

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos fondas 
Centro valdyba ir direktoriai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖJ 

ŠVENTĖ LEMONTE 

Prašoma atsi l iepti Masio-
niu. š e ima (Alvydas, Dona
tas , Judita , Regina) — yra 
keli svarbūs laiškai , atsiųsti 
į Lietuvos Dukterų įstaigą. 
Skambinti tel. 773-925-3211 
įstaigos darbo dienomis, arba 
708-424-4337. Jeigu kas Ma-
sionių šeimą pažįsta ir šią 
žinutę skaitys, prašome jiems 
nedelsiant pranešti . 

Šį sekmadieni Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje ruošiami lietuviškų bly
nų pusryčiai. Visuomenė kvie
čiama ir iš toliau atvykti, pasi
vaišinti, paremti parapiją. 
Vaišės bus po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. r. Mišių. Tuo pačiu pri
menama, kad 10:30 vai. r. 
Mišias aukos svečias iš Lietu
vos, Žygaičių parapijos klebo
nas kun. Rolandas Karpa
vičius. J i s ta ip pat atvyks į 
salę po Mišių ir palinksmins 
svečius šaunia muzika. 

Turi būti Urita Skinder 
(ne Marytė, kaip buvo iš
spausdinta reportaže „BALFo 
Cicero skyriaus metinis susi
rinkimas'', 02.18). Tad klaidą 
atitaisome, tuo pačiu dar kar
tą pabrėždami, kad vardus, 
pavardes ir vietovardžius rei
kia labai aiškiai įrašyti, ypač 
kai rašoma ranka. Klaidos ne
malonios ir rąžančiam, ir skai
tančiam, ir redakcijai... 

D a n t ų gydytojų sąjunga 
cepelinais pasivaišinimo po
pietę kasmet ruošia antrą ko
vo sekmadienį, nes pirmąjį vi
suomet vyksta lietuviškos 
skautijos Kaziuko mugė. Šie
met cepelinų vaišės bus sek
madienį, kovo 14 d., 12 vai., 
Jaunimo.cent ro mažojoje sa
lėje. Valdyba prašo koleges 
kviesti svečius ir sudarius sta-

Lemonto LB valdybos Vasa
rio 16-osios minėjimas įvyko 
vasario 14 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 11 
vai. r. buvo aukotos šv. Mišios. 
Mišių pradžioje uniformuoti 
skautų ir ateitininkų atstovai 
įnešė vėliavas. Maironio mo
kyklos istorijos ratelio „Gele
žinis vilkas" mokiniai, vado
vaujami mokyt. Gražinos Stu-
ronienės, nešė vėliavas ir šv. 
Mišių auką. Ypač gražiai 
skambėjo parapijos choras, 
kurio atliekamos giesmes bu
vo pritaikytos kaip tik šiai 
taip svarbiai datai. Misijos ka
pelionas A. Paliokas, SJ, dar 
daugiau paryškino Vasario 16-
osios reikšmę savo prasmin
game pamoksle. 

Po šv. Mišių visi skubėjo į 
apatinę sporto salę, kur prie 
gražiai D. ir L. Šlenių bei A. 
Trinkūno papuoštų stalų visi 
sėdosi iškilmingiems pietums, 
kuriuos paruošė A. Šoliūnie-
ne. Pirm. G. Kazėnas pirmiau
sia pakvietė Pal. J. Matulaičio 
kapelioną A. Palioką palai-

LB Cicero apy l inkės val
dyba praneša, kad kovo 7 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių, parapijos salėje šaukia
mas apylinkes LB narių meti
nis susirinkimas. Bus valdy
bos veiklos pranešimai, kasos 
apyskaita, revizijos komisijos 
pranešimas ir kt. Kai kurių 
valdybos narių kadencija bai
giasi, tad į jų vietą bus renka
mi nauji, taip pat bus renka
mas ir solidarumo įnašas už 
1999 metus. Kviečiami Cicero 
ir apylinkių lietuviai gausiai 
dalyvauti. 

Dienos išvyką autobusu į 
Joliet, IL, kovo 12 d., penkta
dienį, ruošia Vyresniųjų lietu
vių centras. Vyksime patogiu 
autobusu ir laiką praleisime 
„Empress Casino", k u r turėsi
me progos pasigrožėti puošniu 
laivu ir išmėginti laimę. Ten 
valgysime pietus, kurie įskai
čiuojami į kelionės kainą. Iš 
„Seklyčios" išvyksime 8 vai.r., 
arba tel. 773-476-2655. Šiuo 
telefonu teikiama ir daugiau 
informacijos. 

Vytautas Žemait is , North Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Riverside, IL, siųsdamas pre- Solo partijai pakvietė solistę 

kviesdama jį tarti porą žodžių. 
Pirm. pasveikino visus susi
rinkusius ir paminėjo, kad LF 
kaip visados yra dosnus, o 
svarbiausias jo tikslas remti 
jaunimą, mokyklas. Taip ir Šį 
kartą LF atėjo su auka. A. U> 
tis pakvietė Švietimo tarybos 
pirm. R. Kučienę įteikti LF 
paskirtas aukas K KUC'HT.I-
įteikė stambią auką Maironio 
lietuviškai nu>.-.\kiai, kurią 
prieme jos direktore E No\ ak 
Taip pat R. Kntienė iteike Pa

minti vaišes. Po to j is kreipėsi 
į visus dalyvaujančius, kvies
damas šia proga sugiedoti 

numeratos mokestį, parodė 
savo dosnumą ir apdovanojo 
„Draugą" 105 dol. auka. Dė
kui! 

Dr. Ignas i r Stasė Laba
nauskai, Ponte Wedra Beach, 
FL, prie „Draugo" prenumera
tos mokesčio pridėjo 100 dol., 
o už kalėdines korteles — dar 
50 dol. auką. Labai ačiū! 

PASKAITA APIE 
SVEIKATĄ 

„SEKLYČIOJE" 

Vasario 3 d., trečiadienio po
pietės programoje turėjo kal
bėti dr. Mark Cohen apie bū
dus pagerinti savo sveikatą. 

Praurimę Ragienę. Sugiedojus 
himnus, dar buvo paprašyta 
tylos minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Po šios 
rimties minutės pirmininkas 
visiems padėkojo ir palinkėjo 
gero apetito. Reikia pasakyti, 
kad žmonių buvo daugiau 
negu tikėtasi, bet pirm. G. Ka
zėnas stengėsi taip visus suso
dinti, kad niekas nebūtų nu
skriaustas. 

lą pranešti Česlovai Bačins- Jam negalėjus atvykti, kalbėjo 
kienei tel. 630-243-1027 arba i r paskaitą vaizdinėmis prie-
Julijai Smilgienei tel. 773- monėmis ekrane paįvairino jo 
767-9570. Taip pat prašome paskirti asmenys. Su kalbėto-
ruošti laimėjimams laimikius Ja supažindino Elena Sirutie-
ir vaišių dieną sunešti 10 vai. nė- Paskaitos pavadinimas 
ryte. 

Sus i t ik imas dė l išeivijos 
a te i t in inkų spaudos ir ry
š ių pala ikymo vyks penkta
dienį, kovo 12 d., 7:30 v.v. 
Ateitininkų namuose. Susido
mėję šiuo reikalu ir turintys 
konkrečių pasiūlymų kviečia
mi dalyvauti. 

Švento Rašto — Senojo ir 
Naujojo Testamento knygos 
sutikimas rengiamas kovo 27 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lie
tuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Senojo Testamento 
vertimas iš hebrajų, aramėjų 
ir graikų kalbų — prel. Anta
nas Rubšys, Naujojo — kun. 
Česlovas Kavaliauskas. Lei
dykla „Katalikų pasaulis". Šis 
istorinis leidinys — visas ka
talikiškas Šventasis Raštas 
vienoje knygoje. Sutikimą ren
gia „Draugas". Bus proga įsi
gyti šią vertingą knygą. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vasario 3 d. buvo 
pradėtas paskaitų ciklas „Lie
tuva amžių bėgyje". Kovo 3 d. 

„Šeši būdai prižiūrėti ir page
rinti savo sveikatos stovį". 
Buvo pabrėžiama apsauga. 
Tie šeši būdai yra: mankštini
masis, maitinimasis, vaistai, 
operacijos, jausminis ir proti
nis stovis, kaulų bei raumenų, 
ypač nugarkaulio priežiūra. 

Kalbėtoja pabrėžė mankštos 
svarbą, kuri padeda sumažinti 
širdies ligų ir vėžio pavojų, ge
rina kraujo apytaką, padidina 
energiją. Ragino mankštintis 
pagal sveikatą ir išgales, pvz., 
nuolat vaikščiojant. 

Maistas — dieta irgi svarbu. 
Svarbu valgyti sveiką maistą, 
daug daržovių ir vaisių. Rei
kalui esant, naudoti ir vitami
nus, atsiklausus daktaro. 

Kalbėdama apie vaistus, pa
tarė būti atsargiems ir žinoti, 
kokius ir kiek vaistų imti. 
žiūrėti, kad jie neigiamai ne
veiktų organizmo, nesikry-
žiuotų su kitais vaistais. Sakė 
gerai išklausinėti daktarą 
apie jų vartojimą. 

J i sakė, kad operacijų yra 
padaroma ir be reikalo. Ope
racijos darytinos, tik būtinam 

7 val.v. muziejuje vyks antroji reikalui esant. 
šio ciklo paskaita, kurios metu Gera dvasinio gyvenimo pu-
bus kalbama apie Rusijos oku- siausvyra — jausminė ir pro-
puotą Lietuvą 1795-1915 ir 
1940-1990 m. Paskaitas skaito 
Mažeikių Gabijos gimnazijos 
mokytoja-metodininke Vida 
Baliutavičienė. 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošiasi 
švęsti savo globėjo šv. Kazi
miero šventę kovo 7 d. Prieš 
10:30 vai. r. Mišias (9:45 vai. 
r.hdsi dalyviai registruojasi 
parapijos salėje, kartu daly
vaus Mišiose, o po to bus susi
rinkimas ir priešpiečiai salėje. 
Vietas rezervuoti, skambinant 
Estelle Rogers 708-425-6003. 

tinė sveikata daug reiškia 
žmogaus sveikatingumui. 

Trumpai kalbėjo ir apie kito
niškas gydymo priemones. 

Žmonėms buvo išdalinti 
lankstinukai, kurie smulkiau 
paaiškina tuos šešis sveikatos 
palaikymo būdus. 

Buvo ir keletas klausimų, į 
kuriuos kalbėtoja atsakė. 

Po paskaitos visi vaišinosi 
skaniais „Seklyčios" pietumis 
ir dalinosi įspūdžiais bei nuo
monėmis apie tuos 6 sveikatos 
palaikymo būdus. 

Aldona Šmulkštienė 

Aida Mikučauskaitė. 

Minėjimo programai vado
vauti pirmininkas pakvietė 
Aldą Mikučauskaitė. Ji, padė
kojusi pirm. už suteiktą pasi
tikėjimą, pirmiausia perskaitė 
Vasario 16-osios aktą. Plačiau 
apie Vasario 16-osios esmę 
pakvietė pakalbėti dr. Oną 
Daugirdienę. Jos kalbos ne
minėsiu, nes buvo išspaus
dinta .Draugo" laikraštyje 
(vasario 16 d. straipsnyje „Ką 
reiškia būti lietuviu?"). Savo 
paskaitoje prelegente surišo 
lietuvybės ir Vasario 16-osios 
svarbą. Dr. Onos Daugirdie
nės paskaita skyrėsi nuo 
anksčiau girdėtų kalbų, todėl 
publikos jos t rumpa ir aiški 
paskaita buvo šiltai priimta. 

Aida Mikučauskaitė, padė
kojusi dr. O. Daugirdienei, 
pristatė garbės svečius: State 
Representative Jim Mayer. 
PLB pirmininką V. Kamantą. 
LF tarybos pirm. adv. A. Ostj. 
Vidurio vakarų LB apygardos 
pirm. B. Vindašienę. Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienę. Bu
vo gautas sveikinimo raštas iš 
Lemonto miestelio mero. kurį 

A. Mikučauskaitė perskaitė. 
Trumpą sveikinimo kalbą pa
sakė JAV valstijos įgaliotinis 
Jim Mayer. 

Lietuvių fondas — tai išeivi
jos lietuvių tvirtove, tokiais žo
džiais A. Mikučauskaitė krei
pėsi į LF pirm. A. Ostį. pa-

Palaimmtnji) .Jurgio M 
įhiUej.UH'. kari.- į vyku i' 

lainuoja l-t:nonto LB jpyiinkes ruoštame Vakariu 
»tr Baniutes Kronienės 

Dr. Ona Daugirdiene. 

dėkos lapą Rasa: Poskočimie-
nei už išdirbtus 25 metus šioje 
mokykloje. Tokius Padėkos la
pus Švietimo taryba yra sky
rusi ir kitų mokyklų mokyto
jams. LF auka buvo skirta 
Montessori „Žiburėlio" mokyk
lėlei ir R. Kučienė įteikė šią 
auką vedėjai Vidai Slapšienei. 
Nebuvo užmirštas ir „Pipiriu-
kų" ratelis, kurio auką priėmė 
mokyt. Elytė Rėklaitytė-Siecz-
kowski. 

Tuo ir pasibaigė akademinė 
dalis, po kurios vyko meninė. 
Uždangai pakilus, pranešėja 
pristatė Jurgio Matulaičio mi
sijos chorą. Choro dirigentė 
yra Birutė Mockiene, chor-
meisterė Rasa Poskočimienė, 
akompanavo muz. Faustas 
Strolia. Gražiai nuskambėjo 
šiai progai pritaikytos dainos: 
„Šiaurės pašvaistė". „Sese Lie
tuva", „Viena šeima — viena 
tauta" ir „Dievo dovana". 

Šis choras tai jau ir yra tik
ra Dievo dovana mūsų parapi
jai. J au drąsiai galima sakyti, 
kad jis yra išaugęs į puikų 
muzikinį vienetą. Publika la
bai šiltai priėmė choro atliktas 

..Spindulio" šokėjai atlieka dalį programos Vasario 16-osios šventėje PLC. Lemonte Nuotr. B. Kronienės 

dainas ir garsiais plojimais 
dar privertė pakartoti. 

Po muzikinės dalies A. Mi
kučauskaitė pristatė meninio 
žodžio deklamatorę Angelę 
Našliūnienę, kuri deklamavo 
kompoziciją apie tėvynę. A. 
Našliūnienės sugebėjimas at
kurti rašytinį žodį gyva, 
skambančia kalba, lydimą 
minties ir jausmo, parodė jos 
aukštą menini išsilavinimą. 

Aida Mikučauskaitė padėko
jo A. N'ašHūnienei ir pakvietė 
„Spindulio" šokėjų grupę, va
dovaujamą Rasos Poskočimie-
nės. Šokėjai pašoko keturis 
šokius. Vienas buvo humoris
tinis, kurį labai gražiai atliko 
šokėjai. Visus šokius šokėjai 
atliko laisvais judesiais, jautė
si grupės darnumas ir profe-
siškumas. Šiltais plojimais 
publika pritarė muzikos gar
sams. 

Tuo ir buvo baigta meninė 
dalis. Lemonto LB vaidyba 
yra labai dėkinga visiems, at
silankiusiems į šį Vasario 16-
osios dienos minėjimą. Taip 
pat reiškia padėką, prisidė
jusiems auka bei darbu: ,,Ra-
cine" ir „Baltic" kepykloms už 
pyragus, A. Soliūnienei už 
puikius pietus, Vyt. Miceikai 
už nuolatinę jo suteikiamą 
nuolaidą, perkant jo krautuvė
je gėrimus, Aldai Mikučaus-
kaitei už puikų pranešinė-
jimą. Daliai ir Liudui Slė
niams bei A. Trinkūnui už sa
lės puošimą, Alicijai ir Alfre
dui Mikučauskams. Leonui 
•Juraičiui ir Rimantui Brizgiui. 
Dėkojame programos atlikė
jams; J. M. misijos chorui ir jo 
vadovėms, eil. skaitovei A. Našliū-
nienei. ..Spindulio" grupės šo
kėjams ir jų vadovei Rasai 
Poskočimienei. Taip pat esa

me dėkingi skautams bei jų 
vadovams, ateitininkų organi
zacijos atstovams bei „Geleži
nio vilko" istorinio ratelio mo
kiniams ir jų mokytojai už da
lyvavimą Mišiose. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

Bever ly S h o r e s L i e tuv ių 
k lubas kovo 6 d., šeštadienį, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę ir Kovo 11 d. 
minėjimą. 1 vai. p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje Mišias aukos prel. 
dr. Ignas Urbonas; 2:15 vai. 
p.p. kalbės iš Lietuvos atvyku
si žymi visuomenės veikėja, 
Švietimo ir mokslo viceminist
re dr. Gražina Paliokienė. Po 
minėjimo svečių garbei pietūs. 

Giedrius Apuokas, Lietu
vos generalinis konsulas Čika
goje, pasakys pagrindinę kal
bą Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo Kovo 11-osios 
minėjime, kuris įvyks 1999 m. 
kovo 14 d. (sekmadienįi Le
monto Pasaulio lietuvių cen
tre. Minėjimą ruošia A. L. 
Tautinė sąjunga. 

IŠ ARTI IR TOLI 

PAGERBSIME 
BUVUSIAS 

MOKYTOJAS 
Šių metų kovo 14 d., sekma

dienį. Šv. Petro ir Povilo para
pija ruošia pietus pagerbti 
šioje mokykloje dirbusias vie
nuoles. Iškilmingos šv. Mišios 
prasidės 12 vai., o pietūs tuoj 
po Mišių parapijos svetainėje. 
216 .Ripley Place. Elizabeth. 
NJ 07206. 

Kun. Alfredas Žemeikis 
kviečia visus dalyvauti, o ypač 
šios mokyklos auklėtinius. Da-
hvavimo auka — 20 dol. as-

Svffiai Vasario 16-osios šventėje Pasaulin lietuvių centre. I/-monto. N'uotr Baniutes Kronienės 

meniui . Bilietus gal ima įsigyti 
iki pirmadienio, kovo 8 d. Sa
vo dalyvavimu suteiksime se
selėms džiaugsmo ir jas pa-
remsime. Automobilius galima 
saugiai statyti parapijos kie
me. Turint klausimų, skam
binkit į kleboniją, tel. 908-
352-2271. Visi laukiami! 

S K E L B I M A I 
• Greitai pers iunč iame ir 

pristatome s iunt in ius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
S m u l k e s n ė informaci ja t e l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1 - 8 8 8 - 6 1 5 - 2 1 4 7 A t l a n t i c 
Expres s Corp. (sk) 

• A.a. M i n d a u g a s N e u -
m a n , R a m o n o s Z u l l y i r 
Erick N e u m a n s ū n u s , g imė 
1998 m. g r u o d ž i o 3 d. i r m i r ė 
g r u o d ž i o 6 d. Už jausdami 
tėvus ir suprasdami jų netektį, 
Edvvard ir Hoiiy Szpara iš St. 
Charles, IL, Lietuvos vaikams 
aukoja $50. Reiškiame užuo
j a u t ą tėvams, o aukotojams 
dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
l a i č i u g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St., C h i c a g o , IL 
60629. (sk.) 

• „Ž ibu rė l i o " Montessor i 
m a d ų paroda įvyks sekma
dieni , kovo 21 d.. 12 v. Pa
saulio Lietuvių centro didžiojo
je salėje. Kaina $35 suaugu
s iems. $30 p e n s i n i n k a m s ir 
$15 vaikams. Norėdami užsisa
ky t i b i l i e tu s , s k a m b i n k i t e : 
Dainai Si l iūnienei (630) 852 
3204 arba Viktor i ja i Si l iū
n iene i (630) 257-0548. (sk.) 

• „Li tuanicos" krepšinio 
komandoje dabar treniruojasi 
apie 200 jaunuolių nuo 4 iki 18 
me tų a m ž i a u s . T r e n i r u o t e s 
šeštadieniais po l i tuanistinės 
mokyklos pamokų bei skautų 
sueigų suorganizavo Donatas 
Siiiūnas Š e š t a d i e n i , kovo 13 
d., 6:00 v.v. Pasaulio lietuvių 
centro apatinėje sporto salėje 
vyks pirmasis „Li tuanicos" 
m r t i n i s b a l i u s . Visuomenė 
kviečiama p a r e m t i j a u n i m o 
pas tangas , užsisakyt i vietas, 
skambinant D a i n a i S i l iū
nienei (630) 852-3204. (sk.) 

• Pinigai , siuntiniai, persi
k r a u s t y m a s į L i e t u v ą per 
TRANŠPAK. Tel . 1-773-838-
1050. Lemont. IL, sekmadie
niais. (sk.1 


