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Prezidentas darbo metines pažymi 
„sudrumstame" Vilniuje 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS-
Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus Vilniaus oro uoste, 
grįžęs po trijų dienų vizito 
[talijoje, viešai paprašė, kad 
ateityje jokių prezidento suti-
simų ir išlydėjimų nebūtų. Po 
vidurnakčio į Lietuvą par
skridusi V. Adamkų šį sykį 
pasitiko Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Paprastai i vizitus išvyks
tantį V. Adamkų išlydi Seimo 
pirmininkas, o pasitinka 
premjeras, tačiau šį antra
dienį prezidentui išskrendant 
į Italiją, jo pirmą kartą nepa
lydėjo kiti aukščiausieji vals
tybės vadovai. 

Valstybės vadovas, atsaky
damas į žurnalistų klausimus, 
teigė, kad nei jis, nei prezi
dentūra neveikia prieš Seimą 
ar vyriausybę. 

Jis išsamiau nekomentavo 
Lietuvos politikų pastarųjų 
dienų pareiškimų dėl tariamo 
prezidentūros dalyvavimo vy
riausybės autoriteto griovimo 
kampanijoje bei spėjimus dėl 
galimų priešlaikinių rinkimų, 
sakydamas, kad tai- yra pri
vačių, individualių politikų 
padaryti pareiškimai, kuriuos 
jis laiko neatsakingais. 

V. Adamkus sakė neketinąs 
dalyvauti vyriausybės posė
džiuose ir sukurti taisyklę, 
kad „prezidentas dalyvautų 
ministrų kabineto posėdžiuo
se'' (premjeras pakvietė prezi

dentą dalyvauti vyriausybės 
posėdyje ir išsamiai apsvars
tyti elektros energijos tiekimo 
Baltarusijai problemą). 

Prezidentas išreiškė apgai
lestavimą, kad pirmąsias savo 
prezidentavimo metines su
tiks „sudrumstose aplinky
bėse". 

Penktadienį V. Adamkus 
pats perskaitė žurnalistams 
pareiškimą, kuriame sakoma, 
jog prezidentas neketinąs 
skelbti vyriausybės atsistaty
dinimo arba pirmalaikių Sei
mo rinkimų. „Tokiam proble
mų sprendimo būdui neprita
riu, nes esu tikras, kad prezi
dentas, Seimas ir vyriausybė 
privalo jas spręsti bendrai. 
Manau, to tikisi ir dauguma 
mūsų valstybės piliečių", pa
brėžė prezidentas. 

Apie pirmalaikius Seimo 
rinkimus ir vyriausybės atsta
tydinimo galimybę ypač akty
viai pradėta kalbėti šią savai
tę, paaštrėjus energetiniams 
skandalams ir blogėjant Lie
tuvos ūkio būklei, ypač biu
džeto vykdymui. 

„Neatmetu galimybės, jog 
ateityje sukviesiu vyriausybės 
posėdį, kuriame pagal iš anks
to su ministru pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi sude
rintą darbotvarkę bus spren
džiamos aktualiausios ekono
mikos problemos'', sakoma 
valstybės vadovo pareiškime. 

Bliūkšta Lenkijos prezidento 
pažadai dėl užkardos Punske 

Sausio 28 - vasario 4 dienomis Jungtinėse Valstijose vieš*. - Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Sau
dargas, kuris susitiko su JAV Kongreso, Atstovų rūmų pareigūnais, diplomatais, etninių organizacijų nariais. 

Nuotr.: (Iš kairės) Los Angeles surengęs susitikimą su Lenkų-amerikiecių Kongreso atstovais Vytautas Vi
dugiris, Pietų Kalifornijos Lenkų-amerikiecių Kongreso vicepirmininkas dr. Olgierd Klejnot, Lietuvos ambasa
dorius JAV Stasys Sakalauskas, Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, Lenkų tautybės sąjū
džio komisijonierius Richard Widerynski ir Pietų Kalifornijos Lenkų-araerikiečių Kongreso pirmininkas bei fi
nansų vicepirmininkas Michael Dutkowski. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
atvyks į Ameriką 

Vašingtonas, vasario 26 Vytautas Landsbergis prista-

Centristai traukiasi iš vyriausybės 
Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 

— Centristai atšaukia savo 
ministrą iš vyriausybės, ta
čiau dar neapsisprendė, ar 
pereis į parlamento opoziciją, 
penktadienį pranešė Centro 
sąjungos (CS) vadovas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Ro
mualdas Ozolas. 

„Po Arvydo Vidžiūno pa
reiškimo apie CS dalyvavimą 
vyriausybėje, ministro Algio 
Čapliko dalyvavimas vyriau
sybėje yra neįmanomas, todėl 
ministras Čaplikas informuoja 
ministrą pirmininką apie at
sistatydinimą", žurnalistams 
po Centro frakcijos posėdžio 
pareiškė R. Ozolas. 

R. Ozolo teigimu, centristai 
kol kas neapsisprendė, ar pe
reis į parlamento opoziciją. 
„Centristai niekada nebuvo 
kairioji opozicija. Jeigu jie bus 
opozicija, tai bus savarankiš
ka opozicija, bet tas klausimas 
dar nesvarstytas", sakė R. 
Ozolas. 

Premjero G. Vagnoriaus 
priešininkams jį kritikuojant, 
Konservatorių partijos valdy
ba ketvirtadienį aplinkos mi
nistrą, centristą A. Čapliką 
paskelbė nepageidaujamu ka
bineto nariu. Konservatorius 
įžeidė R. Ozolo prieš tai išsa
kytos spėlionės apie galimą 
premjero G. Vagnoriaus atsis
tatydinimą, kadangi jis neval
do padėties energetikos sri-

* Centristų sprendimas 
pasi traukti iš vyriausybės 
yra pavėluotas, pareiškė Sei
mo pirmininko pirmasis pava
duotojas Andrius Kubilius. 
„Po to, ką kalbėjo Romualdas 
Ozolas, neįsivaizduoju, kad 
neatšaukus tų žodžių, Centro 
sąjungos atstovas galėtų būti 
vyriausybėje", sakė konserva
torius A. Kubilius. Jo nuomo
ne, „būtų buvę logiška", kad 
apie aplinkos ministro atšau
kimą R. Ozolas būtų pranešęs 
dar anksčiau. <BNS. 

tyje, ir gresiančius pirmalai
kius Seimo rinkimus. 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius mano, kad 
Centro sąjungos sprendimas 
atšaukti iš vyriausybės savo 
atstovą yra siekis didinti poli
tinę krizę. 

Penktadienį prezidentas 
Valdas Adamkus priėmė iš 
ministrų kabineto pasitrau
kiantį aplinkos ministrą Algį 
Čapliką. Po šio susitikimo 
prezidentūros sekretorius Vid
mantas Staniulis žurnalis
tams sakė, kad atsistatydini
mo raštą ministras yra įteikęs 
vyriausybei, ir prezidentas 
lauks susitikimo su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi. 

Iki šiol vyriausybės nariai 
yra 7 konservatoriai, įskaitant 
premjerą, 2 krikščionys de
mokratai, vienas Centro są
jungos atstovas ir 5 neparti
niai. 

Centro sąjunga 
raginama pereiti 

į opoziciją 
Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 

— Opozicinės socialdemokratų 
frakcijos Seime vadovas Aloy
zas Sakalas penktadienį svei
kino žinią apie centristų pasi
traukimą iš vyriausybės, 
tačiau teigė, kad šis sprendi
mas smarkiai pavėluotas. 
„Džiaugiamės, šiandien išgir
dę, kad Centro sąjunga nu
sprendė atšaukti savo minist
rą", sakė A. Sakalas. Jo teigi
mu, tai centristai „turėjo pa
daryti prieš porą metų", ir tuo
met CS „būtų labai 'skaidri' 
partija". 

Kai kurie politologai kituose 
Seimo rinkimuose pranašauja 
pergalę „valdžia nesusitepu
siems" centristams ir teigia, 
kad jų „jaunesnieji" koalicijos 
bendrininkai bus socialdemok
ratai. 

Dabar atvirai opozicinėmis 
laikomos LDDP ir sociade-

d. (LR ambasada) — Kovo 2-9 
dienomis su darbo vizitu 
Jungtinėse Valstijose lankysis 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Vašingtone planuojami par
lamento vadovo susitikimai su 
aukštais JAV administracijos 
pareigūnais, Kongreso vado
vais, kuriuose bus aptariami 
Europos saugumo klausimai, 
pasirengimas balandį Vašing
tone įvyksiančiam aukščiausio 
lygio NATO viršūnių susitiki
mui, Lietuvos ir JAV politi
nių bei ekonominių santykių 
vystymo perspektyvos. 

Kovo 5 d. JAV Kongreso 
bibliotekoje (The Library of 
Congress Coolidge Audito
rium, Jefferson Building) prof. 

tys pernai įrašytą kompaktinę 
plokštelę ir surengs klasikinės 
muzikos koncertą, kurio pro
gramoje skambės M. K. Čiur
lionio, kitų lietuvių kompozi
torių kūriniai. Koncerte daly
vaus ir prof. Patricia Miller, 
kuriai akompanuos Gražina 
Ručytė Landsbergienė, bei 

George Mason muzikos mo
kyklos choras „Chamber Sin-
ger". Už koncertą surinktos 
lėšos bus skiriamos G. Ručy
tės Landsbergienės įkurtam 
fondui, remiančiam neįgalius 
vaikus. 

Vytautas Landsbergis vizitą 
baigs Čikagoje, kur susitiks su 
Illinois valstijos administraci
jos pareigūnais, Čikagos vers
lo bei etninių bendruomenių 
atstovais. 

Varšuva, vasario 26 d. 
(BNS) — Lenkijos prezidento 
atstovas atskleidė, kad prezi
dentas linkęs problemiškąją 
pasienio užkardą palikti Puns
ke. 

„Lenkijos prezidento kance
liarija ieškos kompromiso su 
Vidaus reikalų ir administra
cijos ministerija dėl Punsko 
pasienio užkardos dislokavi
mo", penktadienį Lenkijos ra
dijui pareiškė prezidento 
Aleksander Kwasniewski pa
tarėjas teisės klausimams Ry-
szard Kalisz. 

Pasak jo, „užkarda turi lik
ti Punske, tačiau kitose patal
pose, kadangi šias reikia grą
žinti valsčiaus sveikatingumo 
centrui. 

Praėjusį savaitgalį viešėda
mas Vilniuje, A. Kwasniewski 
pareiškė, kad užkarda turi bū
ti iškelta iš Punsko. Dėl tokios 
prezidento nuomonės jį smar
kiai kritikavo politiniai prieši
ninkai. 

Tačiau punskiečiai „nie
kada nesutiks, kad užkarda 
liktų Punske", sakė Lenkijos 
Lietuvių bendruomenės tary
bos pirmininkė Irena Gaspe-
ravičiūtė. Ji priminė Lenkijos 
Lietuvių bendruomenės at
stovų III suvažiavimo 1998 m. 
gruodžio 6 d. nutarimą dėl pa

sienio užkardos įkūrimo Puns
ke. 

Nutarime pažymima, kad 
„Lenkijos lietuvių atstovai la
bai gerai supranta vidaus sau
gumo problemą ir jokiu būdu 
neneigia reikalo padidinti pa
sienio apsaugos užkardų kie
kio Lenkijos ir Lietuvos vals
tybines sienos ruože, tačiau 
kategoriškai protestuoja prieš 
tokio posto įkurdinimą Puns
ke dėl to. kad jis vaidina ypa
tingą vaidmenį Lenkijos lietu
vių kultūriniame ir visuome
niniame gyvenime". 

I. Gasperavičiūtė sakė, kad 
„nesuprantamas pasieniečių 
užsispyrimas likti Punske, kai 
dar 1994 metais buvo susitar
ta užkardą įsteigti už 8 kilo
metrų esančiuose Smalenuo-
se". 

Lenkijos Lietuvių bendruo
menės tarybos pirmininkes 
nuomone, „tai punskiečiams 
mažai suprantamas politinis 
žaidimas", o „vietos gyventojų 
apkaltinimas kontrabanda 
įžeidžia kiekvieną punskietį". 

..Punsko žmones kontra
banda nesiverčia", pabrėžė I. 
Gasperavičiūtė. „Mes norime 
išlikti lojalūs Lenkijos pilie
čiai, tačiau negalima žmonių 
drabstyti purvais", sakė LB 
pirmininkė. 

Krikščionys demokratai mėgins 
laimėti trečią ministro postą 

Nacių medžiotojai nepalieka 
Lietuvos ramybėje 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 
— Krikščionys demokratai 
pasinaudos koalicinės sutar
ties su konservatoriais numa
tyta teise kandidatuoti į trečią 
ministro postą ir sieks nerimti 
atsistatydinusio aplinkos mi
nistro postą, sako vienas 

Valstybės vadovui prikišama 
jo patarėjų veikla 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) wer Bridge"' atstovą Amerikos 
— Grupė Seimo konservatorių 
frakcijos narių penktadienį 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų, prašydami paaiš
kinti kai kurių prezidentūros 
darbuotojų vaidmenį ir jų įta
ką valstybei. 

„Vis dažniau visuomenėje 
kyla abejonių dėl kai kurių 
prezidentūros darbuotojų 
veiksmų, interesų atstovavi
mo ir įtakos valstybei", sako
ma paklausime, kurį pasirašė 
konservatoriai Jonas Mocar
tas, Juozas Listavičius, Alfre
das Stasiulevičius, Petras Šal
čius ir Alfonsas Bartkus. 

Jie teigia, kad jiems ypač 
didelį susirūpinimą kelią vi
suomeniniais pagrindais dir
bantys prezidento patarėjai. 

Konservatoriai prašo prezi
dentą atsakyti, koks vaidmuo 
derybose su „Power Bridge" 
susivienijimu tenka visuome
niniais pagrindais preziden
tūroje dirbančiam Amerikos 
lietuviui, senam prezidento 
draugui ir pagrindiniam pa
tarėjui Raimundui Mieželiui. 

Taip pat domimasi kokie 
ryšiai sieja susivienijimo „Po-

mokratų frakcijos. Praėjusią 
savaitę LDDP frakcijos narys 
Povilas Gylys apkaltino cent
ristus „bigamija" (dvipatyste) 
ir ragino apsispręsti — likti 
valdžioje ar pereiti į opoziciją. 

Valdantieji konservatoriai 
nevienąkart priekaištavo cent
ristams „sėdint ant dviejų kė
džių" ir vengiant balsuoti dėl 
esminių Seimo sprendimų. 

lietuvį Liną Kojelį su prezi
dentūra bei kieno — valstybės 
ar komercinės grupuotės — 
tikslams atstovauja visuome
niniais pagrindais dirbanti 
prezidento ekonomikos pata
rėja, privačios oendrovės di
rektorė Elena Leontjeva. 

Tautos vienybė — 
geriausias ginklas 

nuo priešų 
Vilnius, vasario 26 d. 

(BNS) — Kairioji koalicija 
„Už teisingą Lietuvą" katego
riškai pasisako prieš biudžeto 
išlaidų krašto apsaugai didini
mą. 

Neparlamentinė koalicija 
įsitikinusi, kad „Lietuva pa
saulyje neturi priešų, kurie 
galėtų kėsintis į jos teritorinį 
vientisumą ir nepriklausomy
be", sakoma pareiškime, kurį 
pasirašė Nepartinių judėjimo 
„Rinkimai'96". Liaudies, Res
publikonų, Socialistų partijų 
ir Rusų sąjungos vadovai. 

„Lietuvos valstybės nepri
klausomybę 21 amžiuje gali 
užtikrinti tik tautos vienybe, o 
ne ginklai ir kariuomenė", ma
no koalicijos nariai. Koalicija 
suskaičiavo, kad 1996 metais 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
krašto apsaugai turėjo už
dirbti po 140 Htų, 1997 m. — 
jau po 269, 1993 m. — po 398. 
1999 m. turės uždirbti 589 Lt. 

Koalicijos manymu, „gy
nybos išlaidų didinimas Lietu
vai yra nepakeliama ekonomi
nė našta". 

krikščionių demokratų vadovų 
Vytautas Bogušis. 

Jo teigimu, Centro sąjunga 
žengė „politinės padėties de-
stabilizavimo" žingsnį, kuris 
padarys žalos Seimui spren
džiant „rimtus valstybinius 
klausimus". 

V. Bogušio teigimu, KDP 
valdyboje „pasikeista nuomo
nėmis"' dėl galimų kandida
tūrų i aplinkos ministro postą, 
„yra trys kandidatai", kurių 
vienas — krikščionis demok
ratas, Seimo Aplinkos apsau
gos komiteto narys Jonas 
Šimėnas. 

Krikščionys demokratai tei
gia, kad, remiantis sausį at
naujinta koalicijos su konser
vatoriais sutartimi, pagal pro
porcinį atstovavimo Seime 
principą, jie gali vadovauti 
trims ministerijoms. 

Pastarąjį kartą galimybė 
gauti dar vienos ministerijos 
„vairą" išsprūdo iš LKDP 
rankų sausio pradžioje, kai 
koalicinė sutartis tebebuvo de
rinama. Tuomet po tarnybinių 
įgaliojimų viršijimo skandalo 
atsistatydinusio susisiekimo 
ministro konservatoriaus Al
gio Žvaliausko postas atiteko 
kitam konservatoriui Riman
tui Didžiokui. 

Premjero atstovas spaudai 
penktadienį sakė. kad G. Vag
norius dar nėra numatęs kan
didatūros į aplinkos minist
rus, ir tai bus padaryta po 
konsultacijų Konservatorių 
partijos viduje ir su valdan
čiosios koalicijos bendrais 
krikščionimis demokratais. 

* Vyriausybė trečiadieni 
patvirtino Gyvenamosios vie
tos deklaravimo įstatymo įgy
vendinimo programą. Praė
jusių metų liepą Seimo priim
tas įstatymas pakeičia dabar 
galiojančią tvarką, ir a.-laiko
ma įrašo apie nuolatinę gyve
namąją vietą pase. Įsakymas 
įsigalios liepos 1 dieną, IBNS> 

Jeruzale-Vilnius, vasario 
25 d. (Elta) — Nacių nusikal
timus tiriančio Simon VViesen-
thal centras ėmėsi naujų žin
gsnių, kad už akių būtų teisia
mi žydų genocidu įtariami as
menys, dabar gyvenantys ne 
Lietuvoje. 

Ketvirtadienį apsilankęs 
Lietuvos ambasadoje Tel Avi
ve, šio centro Jeruzalės sky
riaus vadovas Efraim Zuroff 
paprašė Lietuvos vyriausybę 
patraukti baudžiamojon atsa
komybėn tris įtariamuosius. 
Tai — šiuo metu Australijos 
Adelaidės mieste gyvenantis 
Antanas Gudelis, Škotijos, sos
tinėje Edinburge įsikūręs An
tanas Gečas (Gecevičius) bei 
JAV Indianos valstijoje gyve
nantis Kazys Čiurinskas. Pa
sak centro pranešimo, šie trys 
asmenys tarnavo Lietuvos po
licijos daliniuose, kurie akty
viai dalyvavo persekiojant ir 
žudant Lietuvos žydus. 

„Kadangi Lietuva ir toliau 
nesėkmingai bando nubausti 
valstybėje gyvenančius nacių 
kolaborantus, mes siekiame 
panaudoti galimybę pagal Lie
tuvos įstatymus teisti šiuos 
asmenis jiems patiems nedaly
vaujant ir nepaisant jų sveika
tos būklės", per vizitą amba
sadoje sakė E. Zuroff. 

Tokio žingsnio centras ėmė
si, kadangi du genocido nusi
kaltimais įtariami lietuviai — 
Aleksandras Lileikis ir Kazys 
Gimžauskas — dėl sunkios 
sveikatos būklės negali atvyk
ti į teismą, nors jie ir gyvena 
Lietuvoje. Pagai Lietuvos įsta-

* Didelės sniego ir ledo 
sankaupos kelia grėsmę ne 
tik praeiviams, bet ir pastatų 
konstrukcijoms, perspėjo Lie
tuvos Aplinkos ministerija ir 
pasiūlė kuo greičiau nuo pas
tatų stogų pašalinti dideles 
sniego sankaupas ir varvek
lius, nes statinių apkrova yra 
didesnė nei nustatyta. Susik
losčius panašioms aplinky
bėms. 1996 m. žiemą sugriuvo 
257 statiniai. BNS' 

tymus, jie negali būti teisiami 
už akių. 

Bet Lietuvos baudžiamojo 
proceso kodeksas leidžia už 
akių teisti sunkiais nusikalti
mais kaltinamus asmenis, ku
rie slapstosi užsienyje ir ven
gia dalyvauti teismo posė
džiuose. 

„Nacių medžiotoju" vadina
mas E. Zuroff Lietuvos amba
sados pirmajam sekretoriui 
Mindaugui Kačerauskiui įtei
kė surinktą medžiagą apie mi
nėtus įtariamuosius ir paragi
no Lietuvos vyriausybę nedel
siant imtis veiksmų. 

„Tai juokingi pareiškimai", 
penktadienį pareiškė Genera
linės prokuratūros Specialiųjų 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Rimvydas Valen-
tukevičius, komentuodamas 
Wiesenthal centro atstovo ra
ginimus Lietuvai pareikalauti 
išduoti arba teisti už akių tris 
Vakaruose gyvenančius lietu
vius, įtariamus karo nusikalti
mais. 

Prokuroras laukia doku
mentų ir ketina kruopščiai 
juos išnagrinėti. „Labai abejo
ju, ar jie gali ką nors nauja pa
teikti, nes viską rinko Lietu
vos archyvuose", sakė jis. 

Pasak jo, Lietuvos prokuro
rai turi archyviniu dokumen
tų, kur minimos VViesenthal 
centro pateiktos lietuvių pa
vardės, bet juose nėra jokios 
faktines medžiagos apie jų nu
sikalstamus veiksmus. ..Lietu
vos teisėsauga negali remtis 
prielaidomis — reikia konkre
čių įrodymų, aukų pavardžių, 
o jų nėra", sako prokuroras. 

KALENDORIUS* 
Vasario 27 d. Gabrielius. For

tūnatas. Ginvilas. Vilmante 1898 
m. gimė generolas, lėktuvų kons
truktorius Antanas Gustaitis 

Vasar io 28 d Osvaldas. Ruti
nas, Romanas, Antonija. Alma 
1923 m. Klaipėdos krašte greta Vo
kietijos markes kaip vietine valiuta 
įvestas litas 

Kovo 1 d. Albinas. Antanina. 
Tulgaudas. Rusnė. 
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ESAME VISI KARTU, VIENA 
ŠEIMA 

„Rašau su dideliu malonu
mu, pranešdama, kad laimė
jote Lietuvės moters pasi
žymėjusios krikščionišku 
idealu tarnyboje premiją". 
Tai pirmasis sakinys iš Gied
rės Gillespie, ateitininkų kor
poracijos „Giedros" pirminin
kės, 1998 m. gruodžio 28 die
nos laiško, rašyto Dijanai 
Kančienei Obeliuose, Lietu
voje. Toliau ji rašo: „Atgarsis 
apie Jūsų nenuilstamą tarna
vimą artimui ir ypač jaunimui 
perskrenda nuotolius ir pa
siekia mūsų ausis... Sveikinu! 
Jūsų pavyzdys skatina ir mus 
išeiti iš savo siauro interesų if 
rūpesčių ratelio... Sėkmės 
Jums krikščioniškų idealų tar
nyboje!" 

Prelatas Juozas Prunskis 
yra šios premijos sumanytojas 
ir mecenatas, paskyręs sumą 
pinigų Lietuvių fondo nuožiū
rai. Prieš eilę metų jis pasiūlė 
ateitininkių korporacijai 
„Giedra" įsteigti šią premiją, 
kurią yra gavusios a.a. Juzė 
Daužvardienė, Nijolė Sadū-
naitė, Alina Grinienė, Gintė 
Damušytė, Albina Pajarskai
tė, dr. Liobikienė ir Angelė 
Skinkienė. Su dideliu džiaugs
mu sutinkame žinią apie Dija-
nos Kančienės išskirtinį pažy
mėjimą ir laimėjimą. Ta proga 
\ ją kreipėmės su keletą klau
simų. 

- Amerikoje apie Jus ir 
Jūsų visuomeninę veiklą 
yra žinių stygius. Tad pra
džiai prisistatykite save — 
šeimos padėti, išeitą moks
lą,' užimamas pareigas. 
Kaip Korp! „Giedra" Jus 
atrado? 

— Esu paprasta provincijos 
mokytoja. Gimiau Tytuvėnuo
se, Kelmės rajone, mokytojų 
šeimoje. Tėveliai buvo giliai ti
kintys, todėl visą gyvenimą ta
rybų valdžios persekiojami dėl 
savo įsitikinimų. Ilgiau nei 
septyneri metai vienoj vietoj 
nepagyvendavo. Todėl turbūt 
ir aš nesunkiai prisitaikau 
prie naujų gyvenimo sąlygų, 
aplinkybių, lengvai bendrauju 
su įvairiausiais žmonėmis. 

Tėvelis prieš mirtį išprana
šavo mano ateitį, palikdamas 
gausią šeimos biblioteką, sa
kydamas: „Tau jos tikrai pri
reiks. " Tuomet nusijuokiau, 
kam gali reikti teologijos ir fi
losofijos knygų būsimai medi
cinos seseriai! Deja, buvau ne
teisi. Ligoninėje dirbau vos 
keletą metų. ištekėjau už da
bartinio savo vyro Gedimino ir 
pasaulį išvydo viena po kitos 
keturios nuostabios dukrytės: 
Simona, Fintą, Lina ir Liud
vika. Būnant namie su mažais 
vaikeliais ir besisukiojant apie 
puodus. Obelių klebonas pa
siūlė dėstyti tikybą mokyK jje. 
Dvejodama sutikau. Teko pra
dėti vėl mokytis, tik šiuokart 
ne mediciną, o teologiją. Įsto
jau į Panevėžio neakivaizdinę 
aukštesniąją katechetų mo
kyklą prie Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto. Ten tebesi
mokau ir dabar. Baigus teks 
tęsti pedagogikos studijas. 

— Mokykloje atradau savo 
pašaukimą. Supratau, kad 
Dievo valia esu ten, kur ir tu
riu būti. Subūriau ateitininkų 
kuopas Esu jų globėja. Bet čia 
jau kita istorija. 

—Korp' „Giedra" mane sura
do, manau, dėka tų nuostabių 
žmonių Amerikoje, su kuriais 
palaikau rysj ir kurie padarė 

mane tuo, kuo esu dabar. Tai 
Aldona Kamantienė, Romual
das Kriaučiūnas, Čingai, Da
lia Staniškienė ir kiti. 

— Ii šalies atrodytu, kad 
auginti šeimą ir studijuoti 
yra daugiau negu pilno lai
ko užsiėmimas. Kas Jus 
paskatino savanoriškam 
darbui su jaunimu? 

— Man taip pat atrodo. Be 
šeimos, studijų dar dirbu mo
kykloje pilną darbo savaitę. 
Neužsiimti su jaunimu nega
liu. Esu šiame pasaulyje, kad 
įvykdyčiau Dievo valią, skirtą 
man. Prieš eidama dirbti į mo
kyklą prašiau Visagalio: „Pa
daryk, kad būčiau tikra moky
toja, mylinti kaip motina kiek
vieną vaiką, kad per mane 
jaunimas pajustų Tavo artu
mą..." Malda buvo išklausyta 
ir tai ne mano nuopelnas! 
Mokytoja, kuri myli, negali po 
pamokų pamiršti savo moki
nių. Buvimą kartu pratęsėm 
ateitininkiškos veiklos dėka. 
Klausiate, kaip šeima? Visos 
dukros be ateitininkų neįsi
vaizduoja gyvenimo. Jos ne
prarado mamos, bet atrado di
delį pulką broliukų ir sesučių. 
Kaip spėju viską? Paklauskit, 
kas neįmanoma Dievui? Jis 
vieno iš mūsų tetrokšta — 
meilės ir pasitikėjimo, o visą 
kitą prideda su kaupu. 

— Rytų Europoje, taigi ir 
Lietuvoje, užsiangažavi
mas savanoriškiems dar
bams gal dar vis yra rete
nybė. Ar su tuo teigimu su
tiktumėte? 

— Taip, retenybė. Todėl, 
kad esame įpratę klausyti ko
mandų ir nemąstydami vykdy
ti įstatymus. Taip patogiau. Ir 
dabar be galo daug laiko su
gaištam tuščiai dejuodami ir 
ieškodami kaltų dėl susidariu
sios padėties. Mano nuomone, 
išgelbėti gali trys dalykai: 
Tikėjimas, Viltis, Meilė. Kas 
galim tai skleisti, turim nepa
liaujamai tai daryti. Tikėjimas 
daro žmogų saugiu, pasitikin
čiu, veikliu, optimistu. Taip 
paprasta. Kodėl mes tai pa
miršom? 

— Kas darytina, kad tą 
visuomenini nerangumą ar 
esančias kliūtis pašalinus? 

— Iš dalies jau atsakiau. 
Dar pridėsiu. Labai dažnai 
girdžiu kolegas sakant: „Kam 
tas visuomeninis darbas, juk 
už jį nemoka?" Taip, žmogui 
reikia gilaus tikėjimo, kad 
ryžtųsi papildomai dirbti, ne-
suduriant galo su galu. Pinigų 
neužtenka duonai, kuris gi su
tuoktinis bus patenkintas, jei, 
vietoj ieškojęs papildomo pa
jamų šaltinio, vyras ar žmona 
„lakstys laukais su jaunimu", 
tuo dar labiau skriausdamas 
šeimą. Reikia būti nepataiso
mu idealistu. Nemanau, kad 
tokių greitu laiku atsirastų 
daug. Pasaulis kraustosi iš 
proto dėl žemiškų vertybių, o 
amžinąsias pamiršo. Iš čia ir 
visos problemos. 

— Jūsų veikla su Obeliu 
Šv. Onos ateitininku kuopa 
nelieka nepastebėta. Pir
miausia, kaip Jums pačiai 
teko su ateitininkais susi
pažinti? Kur, kada, su kuo? 

— Ilga istorija. Kai laukiau
si ketvirtos dukrytės Liud
vikos, sunkiai sirgau. Gydyto
jai įkyriai piršo mintį apie 
abortą, nes kitaip, esą, negy
vensiu. Namuose pasimaišė 
laikraštis, kuriame buvo skel-

bimas rašyti į „Laiškus lietu
viams" konkursui straipsnį 
tema „10 Dievo įsakymų". Pa
sirinkau vieną iš jų, man ak
tualių tuo metu — „Nežudyk" 
ir išdėsčiau mintis. Išsiunčiau 
ir pamiršau. Keletą mėnesių 
truko kova dėl mano gyvybės. 
Kai po operacijos grįžau na
mo, laukė laiškas iš Amerikos. 
Pasirodo, konkurse laimėjau 
pirmąją premiją. Greit gavau 
ir antrąjį laišką, nuo Aldonos 
Kamantienės, kuri panoro su
sirašinėti. Tai buvo nuostabios 
draugystės pradžia ir pirma 
pažintis su tikra ateitininke. 
Iš jos ir sužinojau apie šios or
ganizacijos veiklą, o paskui 
ryžausi pradėti pati. Vėliau 
suradau bendraminčių Lietu
voje. Tarp kitko, kaip prieš 
pusmetį sužinojau iš straips
nių katalikiškoje spaudoje, 
mano a.a. tėvelis taip pat buvo 
ateitininkas, bet visą gyve
nimą slėpė šį faktą, bijodamas 
nemalonumų šeimai. Nepri
klausomybės paskelbimo taip 
ir nesulaukė... 

— Savo rankose turiu 
Jū&4 globojamos kuopos 
darbo planus ir gaires atei
čiai. Manau, kad visa tai 
būtu idomu ir šio dien
raščio skaitytojams. Nors 
suglaustai, prašome jais 
pasidalinti 

— Planai ateičiai... O! Ne
įmanoma visko aprašyti. Be 
nuolatinių pokalbių, reikalų 
reikalėlių beveik kas mėnesį 
planuojam įvairius renginius 
viso rajono mastu, kaišom no
sį ir už rajono ribų. Sausio 
mėnesį apsilankysime prezi
dentūroj. Vasario mėnesį Ne
priklausomybės dienos bei Už
gavėnių šventė rajono ateiti
ninkams. Taip pat vyksim \ 
kaimyninį Zarasų rajoną susi
tikti su katalikišką jaunimo 
laikraštį leidžiančiais žmonė
mis bei vietiniu jaunimu. 
Gavėnios rekolekcijos rajono 
jaunimui kovo mėnesį. Balan
dyje — ateitininkų vakaronė 
mūsų mokykloje. Gegužes mė
nesį išvyka į Kauną: Pažaislio 
vienuolyną, keramikos ga
myklą, „Jaunystės vizijos" re
dakciją bei susitikimas su 
Garliavos ateitininkais. 

— Visą laiką vyksta pasi
ruošimas įžodžio davimui. Šią 
šventę planuojam per Sek
mines, {žodį turėtų duoti arti 
50 kandidatų, jaunučių ir 
moksleivių. Vasarą — stovyk
los. 

— Tai tik dalis planų. Nuo
lat rašom straipsnelius į spau
dą, ruošiam įvairias progra
mas, skaitom, važinėjam į 
akademijas, lankom vienišus 
senelius... Prisipažinsiu, ne
lengva dirbti vienai su beveik 
100 jaunų nenuoramų nuo 7 
iki 18 metų, bet matau, kaip 
jau auga man pamaina ir to
liau bus lengviau. 

— Labai norėtume ir būtina 
turėti mobilų telefoną, nes jau 
visiems įkyrėjau beprašydama 
leisti pasiskambinti, o reikalų 
be galo daug. Dažnai visur va
žinėjant (o gyvename atokia
me Lietuvos užkampy) pra
verstų savas transportas (au
tobusiukas), nes samdant iš
leidžiame labai daug pinigų. 
Aš pati ir vyras vairuojame 
mašiną, nereikėtų jokių vai
ruotojų bei remontininkų, su
sitvarkytume patys. Dabar 
vežioju ne tik savo didžiulį 
pulką ateitininkų, bet ir viso 
rajono, nes rašydama projek
tus gaunu šiek tiek lėšų iš 
valstybės, reikia ir „kaimy
nams" padėti. Mašinai pirkti 
pinigų, rašant projektus, gauti 
neįmanoma, nes negalima 
prašyti daiktų ar paslaugų di
desnės nei 500 litų vertes. 

— Neseniai gavau pasiūly
mą įkurti ateitininkų vietovės 
valdybą mūsų krašte, tuomet 
galėtume turėti sąskaitą, kiek 
įmanoma savarankiškiau 
tvarkytis. Manau, kad ateity 

ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE 

KUN. STASYS YLA 
(.Ateitis" 1979 metų sausis psl. 7) 

Baigiant (redak. pastaba) 

Laikas ir jo uždaviniai, kaip 
matome, ateitininkus kartais 
nublokšdavo į kurį nors sekto
rių, aktualų ir skubų. Aktua
lumas praeidavo, o įsismagi-
nimas, įsibėgėjimas tapdavo 
nebesulaikomas. Pavyko su
laikyti ateitininkus nuo įsibė
gėjimo į politiką po Pirmojo 
pasaulinio karo, bet nebepavy
ko antru atveju. Nebuvo to
kios stiprios atsvaros. Nebuvo 
stiprių asmenybių. Labiausiai 
gaila tos Vokietijos laikais su
siformavusios kartos, kuri te
bėra judri, dinamiška, bet tik 
plonyčiais siūleliais besiejanti 
su ateitininkuos šaknimi. Dar 
labiau gaila, kad nesusice-
mentavo į atskirą vienetą čia 
išaugusių akademikų karta. 
Dar nevėlu būtų kurti akade
mikų sąjungą, kaip ketvirtą 
Federacijos šaką dabar, ku
rion galėtų telktis iš studentų 
išeinantys ateitininkai. Tai 
būtų naujos Federacijos valdy
bos ir būsimo kongreso užda
vinys (šie žodžiai buvo para
šyti 1975 m.; praėjo 3 metai ir 
LX Ateitininkų kongresas — 

„Ateities" red.) 
Norėčiau grįžti prie Vyt. 

Mačernio pastabos apie mūsų 
bailumą ir palinkimą kalbėti 
pagal madą. Ateitininkai pir
mą kartą savo istorijoje, gal 
jau keliolika metų, nebėra ko-
liojimosi žodis. Niekas jų ne
bepuola, niekam jie nebeuž-
kliūva. Klausimas, ką tai reiš
kia: ar mūsų visuomenė persi
formavo, išugdė tokią toleran
ciją, ar tai, kad mes nebe-
esam, kas buvome, netem-
piam visuomenės aukštyn, ne-
beesam jai sąžinės priekaiš
tas? Kaip visa išeivija, mes 
pasitenkinam lietuvybės išlai
kymu; kaip visi, ieškom veik
loj pirmon eilėn pramogos. Ne-
išsiskiriam iš kitų nei šokiuo
se, nei prie stalo, gal tik tri
būnoj pasireiškiam didesniu 
iškalbumu ir intelektualumu. 
Bėgam noriau į bendrines or
ganizacijas. 

Visuomenės lygis kyla pagal 
tai, kiek diferencijuotas bei 
specifikuotas jos pasidalini
mas pagal realius, natūralius 
poreikius. Argi jų nebėra? O 
gal mums trūksta drąsos pra
silaužti, atsistatyti? 

— Planuose rašote, kad 
savo namuose ketinate ati
daryti bent porą kamba
riukų, skirtų ateitininku ir 
Jūsų globojamų vaikų iš 
probleminių ieimų prie
globsčiui. Kiek realūs šie 
planai? Ko iš tikrųjų reikia 
jų įgyvendinimui? Kiek su
prantu, gyvenate labai 
kukliai. Gal kiek juokais, 
bet ką darysite su savo 
šeima? « 

— Iš pradžių galvojau atida
ryti centrą ateitininkams bei 
probleminių šeimų vaikams. 
Tačiau gerai pamąsčius supra
tau, kad labai daug lėšų tam 
reiktų bei žmonių ten dirban
čių. Tokius namus privaloma 
saugoti dieną naktį, nes va
gystės, piešimai mūsų krašte 
labai dažni. Todėl su vyru nu
tarėm užleisti dalį savo namo 
tam centriukui. Namas labai 
didelis ir... tuščias. Galima 
įrengti antrą aukštą. Botų ko
kie trys, keturi kambariai. Vi
sa bėda, kad esame pliki kaip 
tilvikai. Įsirengę gyvenam 
dviejuose kambariuose ir dar 
juose telpa visi, kurie ateina 
pas mus. Tai ir nuskriausti 
neturtingi, alkani, tai ir savi 
ateitininkėliai bei našlaičiai, 
kadaise baigę Obelių mokyklą, 
o dabar kitur besimokantys ir 
nuolat praleidžiantys atosto
gas mūsų namuose. Žinoma, 
galėtume žymiai daugiau vai
kų priimti, bet neturime lėšų 
įrengti likusiems kamba
riams. Kadangi namas nuosa
vas, negaliu prašyti lėšų rašy
dama projektus. Todėl taupom 
skatiką prie skatiko, renkam 
jūsų, mielieji, paaukotas lėšas, 
kad galėtume nors porą kam
barių įrengti nuolatiniams 
mūsų svečiams. Tai laiko 
klausimas. Tikime, kad Die
vas neapleis mūsų dėl tų visų 
Jo vaikelių, kurie su mumis 
sėdi už stalo, kuriuos mylime! 

— Klausiat, ką darysiu su 
savo šeima? Darysiu tai, ką 
darau — tai visos mano šei
mos gyvenimo būdas, visi ser-
gam šia liga, vyras, aš ir duk
rytės. Mūsų neerzina žmonės 
namuose, nes Dievas davė vi
sas savybes, kurių reikia taip 
gyvenant. Jūs patys dirbate 
tokį darbą ir žinot, kiek tai 
teikia džiaugsmo. 

— Jau teko skaityti apie 
kitą Jūsų projektą — su
traukti jaunimą apie spor-

pasinaudosiu tuo pasiūlymu, tą. Čia, aišku, puiki mintis. 
nes nebetelpam kelių kuopų Kiek supratau, ausidomė-
veiklos rėmuose. jusio jaunimo jau turite. 

Kokioje stadijoje šis užmo
jis? 

— O! Kada gi jaunimas ne
mėgo sporto! Puoselėju viltį 
padėti sportuojančiam jauni
mui, nes iki šiol padėtis buvo 
tragiška. Norėčiau matyti kul
tūringai sportuojantį jaunimą. 
Visi puikiai žinom, kad tos 
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$40.00 
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$35.00 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVsst Ava. 
OrlandPark 

700-348-0100 
Valandos kaadjan, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WalterSt. Lamortf, IL 00430 
1301 CopperfiekJ Ava.. Suite 113, 

Joist.IL 60432 
Tol. 815-723-1654 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8350 S. Robarts Road 
HickOfyHrUs 

Tai. 700-590-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 St, Lamont, IL 60438 
Priklauso Palos Community Hospital 

SiVer Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 630-257-2266 

Canšac Diagnosia, LTD. 
6132S.KedzJeAve. 
Chicago, IL 00029 
Tai 773-430-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tai. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSMS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
IIHnois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidm^ darbovietėje ir sporte be* 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundės: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

Ir UbertyvHle 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhesm Rd 
Weefcheatar.IL 00154 

Tai. 700-344-1094 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzia Ava. 

vai.: antrd 2-4 v w . ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Ssfcd pagal susitarimą 

Ksbineto tai. 773-776-2880 
I. 706-448-5545 

SpeciaJybO-vidaus ligos 
7722 S. KerJUe Ave. 
Chlcego.lL 60652 
Tai. 773434-2123 

Valandos pega" susitarimą 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 8 3 S t . Burbank, IL 
T s i 7 0 8 4 2 3 - 6 1 1 4 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4OO7W.50St.CNcaoo.IL 
TeL 773-736-5666 

4707 8. Gateri. La Orangs. IL 
TeL 706-362-4467 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tsi. 773-500-3166 
Namų tai. 847-381 -3772 
6745 Weet63rd Street 

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

EUG04EC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Nortmvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katoėti angliškai) 
Tei. 708-422-8260 

ŪDIJA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIU DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VViltoughby Hilte, OH 44094 

TeL (440) 944-7277 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Hfls. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRBIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hrckory HiOs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDML4NDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tei. 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suite 310 

Neparves. IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
382S Htghland Ava., 
Tower1.Sutte3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai. (030) 436-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-638-43622 
4149W.63rd. St 

Tel. 773-735-7709 
DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus 
172 SchiHer St, Elmhurst, IL 60126 

030-941-2609 
Valandos pagal ĮasaatSĮ 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeHow: American Acadamy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61 et Ave. (219) 947-5279 
Hobart, IN 46342 Fax (219} 947-6236 
WOLĖ^™NKEWC^TTM§. 

Board Certrfied, Intemal Medeine 
Valandos jOsų patogumui 

Holy Croee ProteeaionaJ Paviton 
36 . South 

Lnnuanlan Pkua Ct at CaMbrrai Ava. 
Chicago. IL 60629 

Tei. 773471-7879 

http://Mrttwnn.lL
http://TWsyPsrk.IL
http://Joist.IL
http://Weefcheatar.IL
http://Chlcego.lL
http://4OO7W.50St.CNcaoo.IL


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Lenkijos Szczucin mies
telio gyventojai pasižymi 
Europos aukščiausiu pro
centiniu mirties atveju nuo 
vėžio. Spėjama, kad priežas
tis yra sovietiniais laikais pa
statytas miestelio asbesto ce
mento fabrikas, kurio išmes
tos dulkės sukelia plaučių 
vėžį. Per 50 metų Sovietų 
Sąjunga kasmet pagamindavo 
daugiau asbesto negu kiti pa
saulio kraštai ir reikalaudavo, 
kad Rytų Europos valstybės jį 
naudotų. Nors nuo 1960 m. so
vietiniai gydytojai žinojo, kad 
asbestas yra sveikatai ža
lingas, ta informacija buvo nu
slėpta ir asbesto fabriko darbi
ninkams bei apylinkės gyven
tojams nebuvo parūpinta net 
paprasčiausia apsauga. (So
vietai apskritai nepripažino 
ligų, susijusių su darbu; vie
nintelė Lenkijos oficiali „dar
bo" liga buvo „mokytojos nu
vargęs balsas".) O Szczucin 
miestelyje asbestas buvo nau
dojamas visokiems reikalams: 
tvartai buvo statyti iš asbesto 
plytų, moterys mezgė vaikams 
asbesto megztukus, namuose 
buvo naudojami asbesto ki
limėliai, antklodės. 

Šiuo metu viena Austrijos 
įstaiga nupirko Szczucin as
besto cemento fabriką, ir jį 
tvarko. Tačiau daugumai 
miestelio gyventojų tai per 
vėlu. (USA Today) 

•Kosove pasikalbėjimai 
t a rp albanu ir serbu buvo 
atidėti iki kovo mėn. vidurio, 
tačiau JAV nepripažįsta, kad 
tai sutarimams kliūtis. NATO 
grasinimas oro puolimais, tuo 
tarpu, atšauktas. (WSJ) 

:»Prez. dlinton susitiko 
su Kongreso nariais aptar
ti „Sočiai Security" ir „Me-
dicare". Prezidentas siūlo nu
matytą biudžeto perteklių 
išleisti įvairioms naujoms val
džios programoms ir „Medi-
care" išlaidoms, o respubliko
nai nori perteklių grąžinti 
JAV gyventojams, mokesčių 

sumažinimais. Tuo tarpu sa
vaitės bėgyje laikraščiuose ir 
televizijoje buvo pristatytas 
pasikalbėjimas su Juanita 
Broaddrick, kuri teigia, kad 
prezidentas ją išprievartavo 
prieš 20 metų. (WSJ) 

•Kai valstijos stipriai 
reguliuoja sveikatos drau
dimo įstaigas, sumažėja 
procentas valstijos gyven
toju, turinčiu sveikatos 
draudimą. Vašingtono Urban 
Institute ir kitų organizacijų 
atlikti tyrinėjimai parodo ryšį 

tarp valstįjų reikalavimų ap
drausti tam tikrus gyventojų 
sluoksnius ir didesnių sveika
tos apdraudos mokesčių bei 
sumažėjimo žmonių, pajėgian
čių apsidrausti. O kai apdrau
dos mokesčiai reguliuojami, 
apdraudos įstaigos nebegali 
priimti naujų klientu. (WSJ) 

•CIA pranešė JAV Kon
gresui, kad siu metu gale 
Rusijos raketos, Kinijos jė
gainės ir Vidurinės Azįjos pre
kybos laivynas gali suirti, nes 
<i»«jpni« neužtenkamai krei
pia dėmesio į 2000 m. kompiu
terių problemas. Aviacijos 
gen. Gordon pridūrė, kad Ru
sijos branduolinių jėgainių ir 
ginklų padėtis sukelia ypa
tingą rūpestį. Tuo tarpu Sena
to komitetas teigia, kad Ame
rikos banko, jėgainių, susisie
kimo pramonės gerai pasi
ruošusios 2000 m. kompiute
rio bėdoms, tačiau JAV 1.5 tri
lijonų dol. vertės sveikatos 
pramonė šiuo klausimu silp
nai stovi. (Chgo Sun-Times, 
WSJ) 

•Naujos gaires įvykdyti 
1990 m. Vatikano doku
mentą „Ex Corde Eccle-
8186" reikalaus, kad katalikų 
universitetuose institucijų va
dovai, teologijos dėstytojai ir 
dauguma universitetų val
dybų narių būtų „ištikimi ka
talikai". Nevisi sutinka. Žur
nalas „America" apgailestau
ja, kad tai „panaikins trisde
šimties metų išsivystimo". 
(First Things) 

•Bėgimas sveikas n e t ik 
kūnui bet ir p ro tu i , - taip 
spėja keli tyrinėtojai. Prince-
ton u-te ir Salk Institute for 
Biological Studies įstaigoje ty
rinėtojai nustebo, atradę, kad 
reguliariai pasimankštinusios 
pelės išvystė dvigubai dau
giau naujų proto ląstelių, 
negu tos, kurioms nebuvo pro
gos mankštintis. Tyrinėtojai 
spėja, kad rezultatai gali būti 
pritaikyti ir žmonėms. Nese
niai buvo išrasta, kad žmo
gaus protas nenustoja augti 
vaikystėje, ir gali net ir se
natvėje išvystyti naujas 
ląsteles. (Chgo Sun-Times) 

•Gimdos kaklelio vėžio 
gydymui nusta tytos naujos 
gaires, praneša National 
Cancer Institute. Naudojimas 
chemoterapija, kartu su spin
dulių terapįja, gali sumažinti 
mirties atvejį 50%. (WSJ) 

•JAV kariniai lėktuvai 
puolė siaurini I raką, nai
kindami kariuomenės būs
tines. (WSJ) 

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos Kauno skyriaus vėliavą laiko valdybos pirm. Romas Kalesinskas, o 
Lietuvos valstybine — Kauno LKDP skyriaus valdybos narys Zigmas Tamakauskas. Iškilmėse buvo atiduodama 
pagarba Kauno miesto Šv. Gertrūdos bažnyčiai, kurioje įsipynusi pal. Jurgio Matulaičio veikla. 

ĮTAKOS VERSLUI, ĮTAKOS POLITIKAI 
Savaitinis žurnalas „Vei

das" jau antrą kartą mėgino 
pasiaiškinti, kas iš verslo pa
saulio daro pačią didžiausią 
įtaką valdžios priimtiems 
sprendimams. Apklausta šim
tas visuomenės vadovų — 40 
Seimo narių, 43 įmonių va
dovai ir 17 skirtingų žinias-
klaidos priemonių vadovų. 

Palyginti su pirmuoju, prieš 
pusmetį atliktu tyrimu, ypa
tingų pokyčių nematyti. 

Pirmasis lieka Pramoni
ninkų konfederacijos prezi
dentas Bronislovas Lubys. 
Nors jo imperijos šaknis — 
Jonavos „Achema" dabar ne
labai klesti, tačiau savo įta-

• Ateinančiu metu pava
sar i New York Stock Ex-
change pare igūna i pra tęs 
da rbo valandas , kad geriau 
galėtų konkuruoti su užsienio 
įstaigomis. Numatytos naujos 
darbo valandos bus nuo 5 v.r. 
iki vidurnakčio. Spėjama, kad 
Čikagos biržų rinka seks jų 
pavyzdžiu, tuo pačiu parūpin
dama Čikagos gyventojams 
daugybe naujų darbų. (Chgo 
Sun-Times) 

•Prae i to rudens sėkmin
gos rankos persodinimo 
operacijos pacientas C. 
Hallam nutraukė ryšius su gy
dytojais ir dingo. Gydytojai 
rūpinasi, kad be atitinkamos 
priežiūros Hallam nebevaldys 
naujos rankos. Prieš kelias sa
vaites jis pasisakęs, kad 40% 
rankos valdymo jau praradęs. 
Hallam buvo ranką praradęs 
New Zealand kalėjimo ne
laimėje. (Chgo Sun-Times) 

•Europoje šiais metais 
daugiau ka ip 60 žmonių 
žuvo sniego griūtyse. Vien 
šią savaitę Austrijoje buvo dvi 
sniego griūtys, kuriose žuvo 
17 žmonių ir 20 ieškomi. 
(Chgo Sun-Times) 

kos vaisius B. Lubys skynė 
sėkmingai — savi žmonės 
pastatyti į „Lietuvos energi
jos", „Klaipėdos terminalo" 
vadovų postus. Sėkmingai 
privatizuota jūrų krovinių 
įmonė. 

Antroje vietoje aiškiai įsi
tvirtino „Lietuvos ryto" vy
riausiasis redaktorius ir pa
grindinis savininkas Gedvy
das Vainauskas. Šiandien 
daugeliui aišku, kad „Lietu
vos rytas" išsako oficialią vy
riausybės poziciją. 

Kad Julius Niedvaras ap
lenkė Romualdą Visokavičių, 
irgi stebėtis netenka. Vilniaus 
bankas tapo tikru monopolis
tu. Prieš pusmetį su juo dėl 
laurų dar siekė varžytis „Her
mis" ir jo vadovė Nadežda No-
vickienė dar buvo greta J. 
Niedvaro. Nors Vilniaus ban
kas dar neprarijo „Hermio", 
jie tarsi perėjo į skirtingas 
svorio kategorijas, ir tai rodo 
trylikta N. Novickienės pozici-

'ja. Labiau vvertėtų stebėtis 
tuo, kad R. Visokavičius vis 
dar penktas — Taupomasis 
bankas pučiasi, tačiau dirba 
pastoviai blogai. Tačiau atro
do, kad tas pasitikėjimo pe
riodas eina į pabaigą — tą iš
duoda sumanymas atimti iš 
Taupomojo banko valstybės 
iždo sąskaitą. 

Tuo pat metu Laisvosios 
rinkos institutas paskelbė 
dviejų apklausų, kuriomis 
siekta sužinoti, kaip įvairios 
visuomenės grupės ir versli
ninkai vertina verslo padėtį 
Lietuvoje, rezultatus. 

Instituto prezidentė Elena 
Leontjeva pažymėjo, kad iš 
daugiau nei 1,000 atsakiu
siųjų, tik kiek mažiau, negu 5 
proc., jau užsiima verslu. 
Trečdalis apklaustųjų pareiš
kė, jog nenorėtų užsiimti ver
slu, lygiai tiek pat negalvojo 
apie tokią galimybę, o ketvir

tadalis apklaustųjų norėtų 
užsiimti verslu, jeigu sąlygos 
jam plėtoti būtų palankesnės. 
Mažiau nei 10 proc. įsitikinę, 
kad verslo sąlygos pastarai
siais metais gerėja, kiti teigė, 
jog pastaruoju metu sąlygos 
verslui pradėti ir plėsti tampa 
vis mažiau palankios. Kaip 
didžiausią kliūtį pradėti nuo
savą verslą respondentai nu
rodė didelius mokesčius, pra
dinio kapitalo stoką, nuolat 
kintančius įstatymus ir ne
užtikrintą verslo saugumą. 
Kaip didžiausios kliūtys mini
mos ir biurokratija, didelė 
konkurencija, korupcija bei 
kiti veiksniai. „Mano atliktais 
skaičiavimais, Lietuvoje per 
dieną sukuriama vertės už 
115 mln. litų. Galima tik pas
kaičiuoti, kiek šios vertės dar 
nesukuriama, nes laikas gaiš
tamas ne verslui, o betikslei 
biurokratijai", — sakė Elena 
Leontjeva. 

Anot instituto vadovų, apk
lausa parodė, jog užsienio in
vestuotojai arba Lietuvos ver
slininkai, savo veiklą pradėję, 
tarkim, dar 1992 metais, da
bar jau to nedarytų. 

Rimas Jakutytė 

Lietuvos Krikščioniu de
mokratu rėmėju sambūrio 
valdyba vasario 17 d. įvy
kusiame posėdyje priėmė 1999 
m. savo veiklos planą. Pirmas 
šių metų įvykis bus kovo 7 d., 
PLC Lemonte susitikimas su 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
viceministre dr. Gražina Pa-
liokiene. Ji yra veikli visuo
menininke ir politikė, ypač 
rūpinasi gatvės vaikų globa, 
daug prisideda, rengiant mini
sterijų programas dėl neįga
liųjų vaikų bei psichinės svei
katos priežiūros. Lemonte ji 
kalbės kovo 7 d., po 11 vai. r. 
Mišių. 

Danutė Bindokienė 

Pirmasis dešim tm e tis 
Pirmasis dešimtmetis poli

tinės partijos gyvenime — tai 
savo tikrojo veido ieškojimo 
laikotarpis. Po dešimtmečio, 
kaip mūsų liaudis išsireikštų, 
partija jau „iš rėčio išliptų", 
jau ūgtelėjusi, sustiprėjusi, 
jos veikla įgavusi pastovią 
kryptį. Jeigu per dešimt metų 
ji nesubyrėjo, pirmasis egza
minas išlaikytas ir gali viltin-
giau žvelgti į ateitį. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų partija (LKDP) š.m. 
vasario 16 d. paminėjo atsi
kūrimo dešimtmetį. Tiesa, ofi
cialiai sukaktis buvo pami
nėta vasario 20 d. Mišiomis 
Vilniaus arkikatedroje ir aka
demine bei menine dalimi Sei
mo rūmų konferencijų salėje. 
Pagrindinį pranešimą šventė
je padarė Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudar
gas, kuris yra ir LKDP pirmi
ninkas. 

LKDP dažnai pabrėžia, kad 
yra atkurta, ne naujai įsteigta 
partija, savo šaknis kildinanti 
ne tik iš pirmosios Lietuvos 
nepriklausomybės metų ir 
anksčiau, bet jas siejanti su 
kitų Europos kraštų tolygio
mis partijomis.Tačiau po pen
kiasdešimt okupacijos metų 
priverstinės pertraukos dau
geliui jaunesniųjų jos narių 
partijos ideologija yra vis tik 
nauja, neturinti gilių tradici
jų, tad galbūt dėl to kartas 
nuo karto kyla nesklandumai, 
nesusišnekėjimai, ypač tarp 
jaunesniųjų ir vyresniųjų na
rių. 

LKDP leidžia savo laikraštį 
— „Apžvalgą", kurio pirmame-
puslapyje pažymima, kad jis 
eina nuo 1890 metų, o atkur
tas, kaip ir partija, 1989 m. 
Šiuo metu .Apžvalgos" vyr. 
redaktorius yra Andrius Na
vickas. Kadangi LKDP — 
ypač opozicijos — retkarčiais 
pakaltinama neryžtingumu, 
redaktorius savo skiltyse su
kaktuvine proga (1999 m. va
saris, Nr. 2) gan tvirtai pasi
sako šia tema: „Kuklumas po
litikoje ne visuomet dorybė, 
dažniausiai populiariais tam
pa tik tie politiniai veikėjai, 
kurie garsiai šūkauja aikš
tėse, drąsiai reiškiasi žinia-
sklaidoje, nevengia populisti
nių pažadų. Kuklumas nėra 
dorybė ir tuomet, kai papras
čiausiai liudija neturėjimą ką 
pasakyti, sumišimą bei neryž
tingumą. ... Krikščionių de
mokratų oponentai bando 
įteigti, kad LKDP nuosaiku
mas tėra paprasčiausias ne
ryžtingumas. Patys kriščionys 
demokratai įrodinėja, kad at
sakinga ir į valstybinius, o ne 
siaurus konjunktūrinius in
teresus orientuota, politika 

privalo būti nuosaiki ir iš-, 
mintinga..." Redaktorius ne-' 
daro sprendimo, kuris teigt-' 
mas teisus. Pasak jo, tai paro
dys tik ateities darbai. 

Vis tik krikščionys demokra
tai, sudarę koaliciją su kon
servatoriais, ir ją atnaujinę. 
š.m. sausio 22 d., turi valdan
čiąją daugumą Lietuvos Sei
me. Nors pernai prarado svar
bią Švietimo ir mokslo minis
tro poziciją, pašalinus iš jos 
prof. Zigmą Zinkevičių, tačiau 
Užsienio ministras Algirdas-
Saudargas savo pareigas atlier' 
ka sumaniai ir sąžiningai, o 
nemažiau sėkmingai reiškiasi-' 
ir Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius. Seime 
LKDP turi šešiolika narių, 
kurių tarpe ir, neseniai iš.: 
JAV į Lietuvą sugrįžusį gy-: 

venti, prof. Feliksą Palu
binską. Kai kurių LKDP pri
klausančių Seimo narių pa
vardės dažniau pasireiškia' 
žiniasklaidoje, ne vienas at
vyksta ir į mūsų tarpą, tad 
turime progų juos sutikti,. 
įvertinti. Kiti mažiau žinomi,, 
bet, reikia tikėtis, kad jie poli
tiškai subręs ir ateityje paro- • 
dys daugiau ryžtingumo. 

Tačiau Lietuvos Krikščionių. 
demokratų partiją eilinis as-.: 
muo kartais maišo su panašiu-; 
vardu veikiančia Lietuvos • 
Krikščionių demokratų sąjun
ga, kuriai vadovauja V. Pet-... 
kus, o valdybos pirm. yra dr. 
Kazys Bobelis. Partija ir są- • 
junga turi daug tų pačių 
punktų, bet yra ir pakanka- A 
mai skirtingos. LKDS šiuo. 
metu Lietuvos politiniame gy
venime užima ne tokią ryškią -
poziciją, tad nenuostabu, kad 
kartas nuo karto pasigirsta . 
gandų apie galimą šių dviejų 
krikščionių demokratų grupių 
susijungimą. K. Bobelis tvirti
na, kad būtų „labai pozityviai.. 
nusiteikęs, jei kas nors pa- ; 
siūlytų oficialias derybas",.': 
nes „skirtumų praktiškai nė-C 
ra. Mes esam labiau libera- '• 
lūs..." (.Apžvalga", 1999, Nr.-
2). F.Palubinskas (ten pat)-
taip pat prileidžia susijungi
mo galimybę, bet sako, kad., 
„Šis susijungimas galėtų.-
sėkmingai įvykti, tik jeigu -
pripažintume, kad atsiskyri-: 
mas įvyko dėl vadovaujančių , 
personalijų nesutarimų... di- -. 
džiausią problema bus rasti 
susijungusiems krikščionims ~ 
demokratams priimtiną va-.. 
dovybę, nes šiuo metu LKDP 
ir LKDS vadovauja daugiau
sia tos pačios asmenybes, ku
rios buvo aktyvios, partijoms 
atsiskiriant". Vienaip ar ki
taip linkime LKDP sėkmin
gai augti nariais ir tvirtėti.. 
ryžtingumu. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 

Nr. 13 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Tęsinys 

Grįždami užsukome į parke 
esantį Fluvarium. Šis akva
riumas pastatytas prie upės ir 
per visus gyvus eksponatus te
ka upės vanduo, tad nereikia 
įprastų deguonio aparatų. Ma
tėme lėkštą kūdros Jcampą". 
Buvo ir gili upės vieta, augme
nija ir žuvys — gerai matyti, 
kas vyksta upės dugne. Kiti 
eksponatai parodė laumžirgio 
gyvenimo ciklą, lašišos gyveni
mo kelią. Vaizdžiai parodyta, 
kaip skirtingos šiukšlės ken
kia žuvims ir paukščiams. 
Metaliniai „žiedai" nuo dėžu
čių įstringa į žuvies gerklę. 
Palikti žuvavimo siūlai apsi-
vynioja apie paukščio sparnus 
ir jis negali skristi. Gėrimų 
įpakavimo plastikiniai žiedai, 
belesant užsimauna ant snapo 
ir paukštis badu miršta. 

Vakare prie mūsų stovykla
vo būrys jaunimo, bet labai 

drausmingas, netriukšmavo. 
Patikrinę žemėlapį, nutarėme 
rytoj kirsti per visą salą ir vėl 
bandyti vykti į Labrador. 
Scrabble: R. — 239, G. — 314. 

Trečiadienio ryte išvykome 
anksti, nes apskaičiavome, 
kad kelionė truks apie aštuo
nias valandas. Iki vakaro bū
tinai turime pasiekti Deer 
Lake. Pirmas kelias valandas 
važiuojame per lietų ir miglą. 
Kartais kelio visai nematyti. 
Išvažiavus iš Avalon pusiasa
lio, matomumas pagerėjo, bet 
dar vis lyja. Skaitau Clauston 
knygas. Įdomu, kaip, nesant 
policijai, žmonės patys susi
tvarkydavo. Pvz., vienas vyriš
kis pastebėjo, kad iš jo sandė
lio kažkas malkas vagia. Tai 
kelias malkas parsinešė į na
mus. Išgręžęs skyles pripylė 
parako. Užlipdęs skyles, padė
jo atgal į sandėlį. Kitą vakarą 

visas kaimelis žinojo, kas buvo 
tas vagis. 

Kadangi čia gyvena daug 
airių katalikų, netrūksta ir 
anekdotų apie religiją. Man 
labai patiko toks: lėktuve trys 
protestantų kunigai kalbėjo 
apie katalikus. Pirmas sako, 
kaip gerai gyventi Kanadoje, 
nes ten tik 15 procentų katali
kai. Antras atkreipia dėmesį į 
JAV, kur tik 10 procentų kata
likai. Trečias pasigyrė, kad, 
kur jis gyvena, tik 5 procentai 
katalikų. Jų besiklausydama, 
katalikė vienuolė nebesusival-
dė ir jiems rėžė: „Tai kodėl jūs 
neinat į pragarą, ten visai ka
talikų nėra". 

Pakelėje sustojome restora
nėlyje, kuris reklamavosi j\&-
mų kulinarija". Tačiau dar 
niekur neteko tokio neska
naus maisto ragauti: karbona
das taukuotas, bulvių košė — 
kažkas baisaus — sukapotos 
bulvės suspaustos į gniutulį ir 
apipiltos padažu. Sunku tą 
patiekalą net tiksliai aprašyti, 
bet po šių pietų saloje daugiau 
bulvių košės neužsisakiau. 

Pavakaryje sustojome Deer 
Lake miestelyje maisto. Man 
beprekiaujant, Romas užsikal
bėjo su vietiniu, kuris susido
mėjo mūsų Avinu". Jis su 
žmona irgi mėgsta stovyklau
ti, tik šią vasarą nebuvo, nes 
jis turėjo širdies operaciją ir 
vos prieš dvi dienas iš ligoni
nės paleistas. Parodė savo 
knygelę, kurioje surašytas 
sveikas maistas. Pasiguodė, 
kokių gardumynų ateity ne
galės valgyti. Jaučia, kad la
bai pasiges sūrio gaminių. Už
siminiau generatorių, nes ma
niau būtų pravartu turėti, kai 
atsarginė baterija taip „šlu
buoja". Jis pasakė, kad jam 
generatorių iš motornamio pa
vogė St. John'8 mieste. Mat, 
vieta kur generatorius talpi
namas, buvo nerakinama. At
kreipiau dėmesį, kad ir mūsų 
Avine" tokia pat padėtis. Tai 
gal ir to generatoriaus nerei
kia. Iki šiol Romas ten malkas 
vežasi, tai jei išvogs, nebus 
ypatingo nuostolio. 

Nakvynei apsistojome prie 
Cormack miestelio, Funland 

Resort Trailer Park, didelėje 
privačioje stovyklavietėje, su 
baseinu, vaikams vandens 
čiuožykla, skalbykla, elektros 
prijungimais. Kol skalbiausi, 
Romas paskambino ir užsakė 
bilietus rytojaus dienos plau
kimui į Labrador. Pradžioje 

jam sakė, kad reikia prieš 3 
vai. p.p. paskambinti, bet, pri
siminę mūsų pavardę ir kodėl 
prieš savaitę plaukimą atšau
kėme, bilietą išrašė. Dėl aud
rų šią vasarą tik du kartus 
keltas neplaukė. 

Stovyklavietėje vietos pažy

mėtos ant stulpelių, surikiuo- • 
tų ant pievos. Jokių medžių,.. 
krūmų. Vėsu, bet nelyja. Ap- , 
link mažai stovyklautojų, tai -' 
ir privatumo stoka negalime 
skųstis. Bevakariemaujant, ~ 
Romas apskaičiavo, kad Pasą-.' 
dena yra j šiaurę nuo čia. ^ 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Kovas ir Laima Palubinskai Nuotr Eugenijaus Butėno 

SUSITUOKĖ LAIMA IR KOVAS 
Laimos Pauliūtės ir Kovo 

Palubinsko sutuoktuvės 1998 
m. spalio 3 d. vykusios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, 
buvo oriai sentimentalios. 
Erdvi bažnyčia buvo pripildy
ta šventiškai nusiteikusių gi
minių, gausių draugų ir pa
žįstamų. Subtilįai šion šven
tėn buvo pakviesti ir amžiny
bėn išėjusieji šeimos nariai, 
kai prieš pat apeigas, elegiš
kiems smuiko muzikos akor
dams aidint, įžiebiamų žvakių 
liepsnelėmis suplazdėjo prisi
minimas nuotakos mamytės 
— a.a. Laimos Čepaitytės 
Paulienės, senelių — Simo 
Pauliaus, Stasio Gasnerio, 
Kosto Čepaičio ir kitų arti
mųjų. 

3 vai. p.p. vargonams gau
džiant link altoriaus pajudėjo 
nuotakos ir jos palydovių eise
na. Puošnios pamergės — Vili
ja Pauliūtė. Aura Reitnerytė, 
Larą Bartkutė, Lydija Jurcy-
te. Aldona Norkutė ir vyr. pa
mergė Rima Pauliūtė prie al
toriaus buvo sutiktos ir į joms 
skirtas vietas palydėtos šau
nių pabrolių — Algio Pau
liaus, Jerry Kerinsky, Scot 
Goldstein. Kevin Kurtz, Mi-
chael Kellner ir vyr. pabrolio 
Joseph HofTmano. 

Gražus buvo jaunamečių 
mergaičių — gėlių barstytojų 
būrelis, kurį sudarė Isabella ir 
Aleksandra Hoffmanaitės, Vil
tis Meilutė, Alina Palubins
kaitė, Dovilė Vitkutė ir savo 
svarbą šiame įvykyje jaučian
tis žvalus žiedų nešėjas Al
mantas Meilus. Eisenos gale, 
susimąsčiusio tėvo lydima, 
baltu taku prie altoriaus 
grakščiai artinosi jaunoji Lai
mutė, laimingai besišypsančio 
sužadėtinio laukiama. 

Sutuoktuvių šv. Mišias au
kojo, puikų pamokslą pasakė 
ir Jungtuvių sakramentą su
teikė kun. Jonas Kuzinskas, 
ilgametis Paulių šeimos drau
gas, metų tėkmėje dalyvavęs 
svarbiuose šios šeimos gyveni
mo įvykiuose. 

Mišių skaitinius skaitė dr. 
Milda Palubinskaitė-Chacar, 
Vidas Paulius ir Ginta Palu
binskaitė. 

Iškilmingumo apeigoms tei
kė įspūdingas operos solistės 
Danos Stankaitytės giedoji
mas, Ričardo Šoko vargonų ir 
Kyle Armbrust smuiko muzi
ka. 

Apeigoms pasibaigus, lai
mingi jaunavedžiai, lydimi 

vestuvinio palydovų pulko iš
ėjo į bendrą gyvenimą, 
džiaugsmingai sveikinami gi
minių ir draugų. 

Vestuvių pokylin Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, susi
rinko daugiau negu 300 sve
čių, dauguma — šaunusis lie
tuviškas jaunimas. 

6 vai. vakaro atvykę jauna
vedžiai buvo sutikti trankia 
maršo muzika, džiugiais susi
rinkusių plojimais ir valiavi
mais. Vos pro draugų iškeltų 
lietuviškų juostų vartus pra
ėjus, jaunosios draugės, pa-
lydėdamos Laimą į vedybinį 
gyvenimą, pašoko tradicinę 
„Sadutę", o prisijungus vaiki
nams, smagion „Rezginėlėn" 
buvo įpinti abu jaunavedžiai. 

Šokiui pasibaigus, jaunuo
sius su duona, druska, vynu ir 
nuoširdžiais linkėjimais pasi
tiko tėvai — dr. Algis ir Viole
ta Pauliai, dr. Feliksas ir Sau
lė Palubinskai. 

Jauniesiems už stalo susė
dus, pokylio vedėjui Gintarui 
Vaišniui pakvietus, visi daly
viai pakėlė šampano tostą ir 
„Ilgiausių metų" daina išreiš
kė savo linkėjimus laimingam 
gyvenimui. 

Po to buvo pristatyti jau
navedžių tėvai, močiutės, 
krikšto tėvai ir kiti giminės. 
Supažindinta su pamergėm ir 
pabroliais. 

Visus dalyvius pasveikinęs 
jaunosios tėvas dr. Algis Pau
lius ilgesne sentimentalia kal
ba išsakė šeimą ištikusią ne
laimę, kai, Laimutei gimus po 
kelių dienų amžinybėn buvo 
pašaukta jos mamytė. Sunkios 
dienos prislėgė jam likus vie
nam su trimis mažamečiais 
vaikučiais. Dėkojo tą sunkų 
laikotarpį išgyventi padėju
sioms savo seserims, savo tė
vams ir velionės žmonos tė
veliams Kostui ir Valerijai Če-
paičiams. Po trejų sunkių naš-
lavimo metų šeimon įsijungė 
nauja gyvenimo draugė — 
žmona Violeta Gasnerytė-Pau-
lienė. Nuoširdžiai dėkojo Vio
letai su kuria per 20 metų 
sėkmingai išgyveno ir išaugi
no šešių vaikų šeimą. Jo nuo
širdi kalba sujaudino ne vieną 
dalyvį. Padėkojęs visiems, 
sveikino Laimutę ir Kovą, lin
kėdamas jiems laimingo gyve
nimo. 

Tėvo kalbą, kiek sutrum
pintą, anglų kalba pakartojo 
vyriausias sūnus Vidas Pau
lius. 

tarė ir jaunojo tėvas, Lietuvos 
Respublikos Seimo vicepirm. 
dr. Feliksas Palubinskas. 

Savo ir dukters Giedrės var
du jauniesiems Dievo palai
mos gyvenime linkėjo močiutė 
Valerija Čepaitienė. Prisiminė 
a.a. dukterį Laimą. Dėkojo dr. 
Algiui ir Violetai Pauliams už 
tamprių šeimos ryšių palai
kymą. 

Jūrų skaučių vardu sveikino 
j.s. fil. Taiyda Chiapetta ir 
„Nerijos" tunto tuntininkė j.s. 
Viligailė Lendraitienė, įteik-
damos dovanėlę — dekoraty
vinį burlaivį su „Gero vėjo" 
linkėjimais. 

Prabilo ir jaunasis Kovas 
Palubinskas, dėkodamas tė
vams, močiutėms, tetoms, 
kun. Jonui Kuzinskui ir drau
gams, o ypač savo mylimai 
Laimutei už kantrybę, dėmesį 
ir meilę. 

Kun. Jonas Kuzinskas iš
reiškęs jaunavedžiams geriau
sius linkėjimus, sukalbėjo 
maldą ir palaimino gausias 
vaišes. 

Visi vaišinosi puikia vaka
riene, bendravo ir linksminosi 
„Nemuno" orkestrui grojant. 

Vakarui skubant ir jauna
vedžiams išvykti ruošiantis, 
dainuojančių merginų ir mo
terų rate jaunamartei Laimai 
buvo nusegtas puošnusis nuo
takos šydas, prijuostą šeimi
ninkės prijuostėlė, o Kovui 
įteiktas „gaspadoriaus" simbo
lis — pypkė. 

Vėliau, pro jaunimo iškeltų 
juostų vartus, „Sudiev, su
diev" daina atsisveikinti, jau
navedžiai povestuvinei kelio
nei išvyko į Hondūro salas. 

Grįžę Laima ir Kovas kuria
si Port Richie, Floridoje. Lai
mutė baigia ruoštis ekologijos 
mokslų magistro laipsniui, ku
rį tikisi gauti dar šią vasarą. 
Ruošdamasi diplomo įsigiji
mui, dirba savo pasirinktos 
profesijos srityje. Kovas — 
pedagogas! Šiuo metu jis pe
dagoginį darbą dirba vietos 
mokykloje ir siekia pedagogi
kos mokslo daktaro laipsnio. 

Laimutė ir Kovas, užaugę 
patriotiškose šeimose, yra są
moningi lietuviai. Puikiai kal
ba tėvų gimtąja lietuvių kal
ba. Abu baigė lituanistines 
mokyklas — Kovas Los An
geles Šv. Kazimiero, Laima — 
Dariaus Girėno ir Čikagos 
Aukštesniąją lituanistines mo
kyklas. Abu priklausė tauti
nių šokių šokėjų grupėms, da
lyvavo Tautinių šokių šven
tėse. Kovas nuo vaikystės 
ateitininkas, o Laima nuo pen
kerių metų skautauja „Neri
jos" jūrų skaučių tunte, daly
vauja ir vadovauja stovyklose. 
Abu yra dideli buriavimo ir 
vandens sporto entuziastai. 
Dabar abu reiškiasi jūrų 
skautų veikloje. 

IR 

Anicetas ir Aldonu Oriniai (viduryje) apsupti savo vaikų 
nus — Ričardas ir Kdvardas, vaikaitis Nikolas. 

GERIAU DUOTI , N E G U PRAŠYTI 
— ŠEIMOS PRISIMINIMAS 

Pradedant kokį nors pro
jektą, o ypač "renkant aukas, 
susitinki su daugeliu žmonių, 
pasikalbi, paaiškini projekto 
reikalingumą, prasmę. Besi
kalbant, dažna: nuklystama į 
gana tolimą'p'raeitį, prisime
nami šeimos artimieji, jų dar
bai ir įnašas "į atsikuriančios 
Lietuvos gyvenimą. 

Atsirado proga ilgiau pasi
kalbėti su Anicetu-Aniu Gri
nium, kuris papasakojo savo 
tėvų gyvenimą ir gana tra
gišką jų likimą. 

Tėvas gimė 1896 m. Lietu
voje. Kurianti.-: nepriklauso
mai Lietuvai, susižinojimas 
buvo tik žodinis. Norint pra
nešti kokią žinią, reikėjo ją 
perduoti žodžiu, taigi eiti iš 
kaimo į kaimą — sakydavo 
nešioja krivulę. Toje apy
linkėje tų žinių skelbėjas ir 
buvo Aniceto tėvas Pranas 
Grinis. 

Atėjo žinia,; kad atsikūrusi 
Lietuvos valdžia jaunus vyrus 
šaukia į Lietuvos kariuomenę. 
Pranas Grinis, tuo metu 22 
metų jaunuolis, palikęs savo 
darbą stojo savanoriu į kariuo
menę. Už narsą ir gerai atlik
tas pareigas artilerijoje gavo 
du medalius. Grįžęs iš kariuo
menės, kaip savanoris kūrėjas 
iš valdžios gavo 16 ha žemės ir 
pradėjo savarankišką ūki
ninko darbą. Vedė. Susilaukė 
trijų sūnų ir vienos dukrelės. 
Tapęs ūkininku gyveno ne
priklausomoje Lietuvoje. Tė
vas brangino sunkiai iškovotą 
Lietuvos laisvę ir skaudžiai 
pergyveno jos netekimą. 

Prasidėjus pirmiesiems ve
žimams į Sibirą, laimingu su
tapimu, šeima nebuvo išvežta, 
todėl antrą kartą rusams 
grįžtant, visa šeima iš Lietu
vos pasitraukė į Vakarus — 
Austriją. Karui slenkant ar-

Grinių Seimą 1930 metais Lietuvoje: tėvas Pranas Grinis, motina Izabelė 
Prasmingą sveikinimo Žodį Grinienė ir vaikai — Anicetas -Anis, Aleksandra ir Alfonsas. 

čiau į Vakarus, šeima išsi
sklaidė. Tėvas ir du sūnūs pa
siekė Vokietiją, o sesuo, brolis 
ir motina liko Austrijoje, iš 
kur buvo grąžinti į Lietuvą. 
Štai koks skaudus ir pilnas 
nesėkmių buvo tos šeimos liki
mas. Jiems grįžus į Lietuvą, 
tėviškė buvo užimta. Reikėjo 
kaip nors gyventi, pradėti 
viską iš naujo. Sunkiai dirb
dami susitaupė 3,000 rublių ir 
motina pėsčiomis ėjo į artimą 
miestelį pirkti arklio. Pro šalį 
važiuojantys pasisiūlė ją pa
vežti; sužinoję, kad turi pi
nigų, nuvežė po Širvintos tiltu 
ir užmušė. Jai buvo tik 48 
metai. Likusius sūnų ir dukrą 
tais pačiais metais išvežė į Si
birą, nes įtarė, kad pas juos 
slepiasi partizanai. 

Vakaruose likusi šeimos da
lis, tėvas ir sūnus Anicetas-
Anis išvyko į Ameriką, o vyr. 
sūnus liko Vokietijoje baigti 
medicinos mokslus. Tik atvy
kus ir apsigyvenus Cicero 
miestelyje, 1949 m. prava
žiuojantis automobilis užmušė 
tėvą. Baigęs mediciną vyr. 
sūnus atvyko į Ameriką ir 
1968 m., būdamas 44 metų, 
čia mirė. 

Amerikoje likęs sūnus Ani-
cetas-Anis brangiam tėvų pri
siminimui pastatė du labai 
panašius paminklus: motinai 
— Lietuvoje ir tėvui Ameri
koje. Grįžusius iš Sibiro brolį 
ir seserį Anis Grinis aplankė 
Lietuvoje 1984 m. Anicetas-
Anis Grinis su žmona Aldona 
užaugino du sūnus ir dukrą. 
Griniai gražiai įsikūrę dabar 
gyvena Lackporto miestelyje, 
Lemonto pašonėje. Anis Gri
nis sako, kad jaunystėje iš 
tėvų gautas patriotizmas, mei
lė savo tėvynei ir jos laisvei nė 
kiek nesumažėjo, bet liko iki 
šių dienų. „Kartais mane ap
lanko liūdnos mintys, — sako 
Anis Grinis, — galvoju ar mes 
pakankamai įvertiname tuos 
žmones, kurie tėvynėje aukojo 
savo gyvybes, kad Lietuva 
būtų laisva". 

Anis ir Aldona Griniai pa
minklui „Partizano Motina", 
kuris bus pastatytas šį pava
sarį Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje, paaukojo 1,300 dol. ir 
sakė: „dėkoju Dievui, kad ga
liu duoti ir nereikia prašyti". 

Bronė Nainienė 

LITUANISTAI 
SUSIRINKS 
VILNIUJE 

„Lituanistika: tradicijos, da
bartis, perspektyvos" - taip 
vadinsis kovo 9 d. Vilniuje 
rengiama mokslinė konferen
cija. Ji skirta Lituanistikos 
instituto įsteigimo 60-mečiui 
paminėti. 

Net keturiolika pranešimų 
bus perskaityta konferencijos 
metu, keli iš jų - apie lituanis
tinį švietimą JAV. Illinois 

ESAME VISI KARTIE 

Atkelta ii 2 psl. 

kultūros tarp muskulų ne tiek 
jau daug... Turėdami lėšų ga
lėtume įrengti salę su treni
ruokliais ar šiaip krepšinio, 
tinklinio patalpas, nusipirkti 
aprangą. Patalpos atsirastų, 
žmonių dirbančių taip pat, bet 
nėra pinigų. Bandome jų gauti 
per savivaldybę, įvairius fon
dus. Darome bendrus projek
tus su kitomis organizacijo
mis, pavieniais žmonėmis. Čia 
nėra tokia didelė problema. 
Jau dabar vyksta obeliečių ini
cijuoti krepšinio turnyrai. 

— Jums turbūt dar nete
ko viešėti Amerikoje. Ką 
apie mūsų lietuviškąją, o 
ypač ateitininkiškąją, veik
lą žinote i i tolimųjų Obe
lių? 

— Amerika taip toli! Nema
nau, kad teks kada nors ją 
pamatyti. O ten gyvenančius 
žmones jau šiek tiek pažįstu iš 
laiškų, spaudos. Atsiliepimai 
patys geriausi. Jūsų auka pas
katino ir mane aukotis. Aldo
na Kamantienė, Romualdas 
atsiuntė įvairiausios medžia
gos apie ateitininkų veiklą už 
Atlanto. Taigi, nesu visai neži
nanti. Jau šiek tiek įsivaiz
duoju Dainavos stovyklą iš 
nuotraukų, knygų. Su vaikais 
kartais pasvajojam, ar panaši 
gamta į Lietuvos? Žinau ir 
apie lietuviškąją veiklą. Tai 
kas daroma — neįkainojama. 

girdas Sabaliauskas apžvelgs J u k m e s turime iš ko imti pa-
šešis lietuvių kalbotyros de- vyzd*« mokytis... Nemanykite, 

kad esame skyrium! Esame 
visi kartu, viena šeima, sie
kiai, idėjos. Ką reiškia tas ats
tumas? Sielų bendrystei jis 
neturi reikšmės? 

vaikaičių Iš k : vaikaite Jenefer, marti Kristina, su-

University of Chicago Slavų ir 
baltų kalbų departamento 
profesorius Giedrius Suba
čius klausytojus supažindins 
su lituanistikos padėtimi JAV, 
Algimantas Katilius pasakos 
apie Lituanistikos instituto at
naujinimą Čikagoje. 

Kitos pranešimų temos pa
lies įvairiausius lituanistikos 
mokslo aspektus. Antanas Ty
la gvildens lituanistikos užda
vinius istorijos mokslui, Leo
nardas Sauka pasakos apie 
tautosakos mokslo kelią, Vy
tautas Kubilius nagrinės lite
ratūros mokslo kryžkeles, Al 

šimtmečius. Danguolės Miku-
lėnienės pranešimo tema -
„Lietuvos Respublikos valsty
binės kalbos vartojimo ir ug
dymo 1996-2005 m. programa 
ir jos reikšmė lituanistikai". 
Gintautas Zabiela pažvelgs į 
lituanistinius archeologijos as-

— Pabaigai, ar turėtume 
dar ką pridurti, pasakyti? 

— Pabaigai norėčiau dar 
pektus, Regina Merkienė - į kartą padėkoti visiems, kad 
Lietuvos etnologiją, Jūratė visokeriopai remiat, patariat, 
Kiaupienė kalbės apie Lietu- paglobojat imisų; veiklą. Nesu 
vos Didžiosios Kunigaikštys- verta tos garbės, darau tai, ką 
tės laikotarpį, Bronė Stun- privalo daryti kiekvienas po 
džienė aptars folkloristikos Dangum esantis. Nieko čia 
padėtį. Ramutis Karmalavi- ypatingo. Meldžiu Jums vi-
čius svarstys akademinės litu- šiems Dievo palaimos... 
anistikos veiksnius bei įpro- Ačiū mielai Dijanai Kančie-
čius, Edmundas Rimša prisi- nei už pasidalinimą savo min-
mins pagalbinius istorijos timis, patirtimi ir ateities pla-
mokslus, Algis Kalėda kalbės nais. Kartu su jau cituota 
literatūros tyrinėjimo meto- „Giedros" korporacijos pirmi-
dologijos klausimu. ninke Giedre Giullespie lin-

Šią lituanistinę konferenciją kime sėkmės krikščioniškų 
remia Lietuvos valstybinis idealų tarnyboje! 
moksle ir studijų fondas. 

Kalbėjosi 
Lietuvių kalbos Romualdas Kriaučiūnas 
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Neria Vilniuje. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOT 
MIESTELIO 

„Prezidentas ateina iš išeivi
jos tarpo. Iš tos išeivijos, kurią 
net po nepriklausomybės pas
kelbimo iki šiol valdantie
siems pavyko sulaikyti nuo 
masinio sugrįžimo". Skaitau 
tai 4 Laisve" žurnalo redakci
jos skilty ir tartum regiu tuos 
šimtus tūkstančių, trokštan
čių sugrįžti į tėvynę ir tuos 
beširdžius valdančiuosius, ne
leidžiančius jiems grįžti. Bet 
va, yra tokių, kurių nepajėgė 
sulaikyti. Ne jiems buvo sulai
kyti mūsų VLIKo pirmininką 
nuo grįžimo ir dvaro, nepajėgė 
jie sulaikyti ir norinčios Lietu
voje kepti pizzą,- ypač kai ji 
pasigyrė, kaip gerai sugyvenu
si ir su FBI, ir su KGB. Kitai 
vėl, leido sugrįžti, bet uždrau
dė būti prezidente. O dabar
tiniam prezidentui ir nebuvo 
lengva: reikėjo net valstybinės 
kalbos egzaminus Lietuvos te
levizijoje laikyti. Bet buvo at
vejų, kai grįžti leido, bet jie 
negrįžo. 1997 metų kovo mėn. 
„Lietuvos ryte" randu ir pa
siaiškinimą kodėl: „Vienu me
tu norėjau grįžti į Lietuvą ir 
aš- Iš paskos žadėjo krautis la
gaminus ir sūnus Viktoras su 
žmona ir trimis anūkais. Ta
čiau ėmiau svarstyti: ar ne 
daugiau gero Lietuvai galiu 
nuveikti, būdama JAV Lietu
vių Bendruomenės vadove". 

Tai perskaitė, Lietuvoje .tik
rai ne vienas buvo giliai sujau
dintas išeivių idealizmu. Ryž
tis likti gyventi Amerikoje, 
kad padėtų Lietuvai, ypač kai 
valdantieji leidžia sugrįžti! 
Sudrėko ir man akys, tą pas
kaičius, deja, mano motyvai 
pasilikti Amerikoje buvo kiti. 
Būdamas Lietuvoje, patyriau 
tokį terorą, kad ta patirtimi ir 
noriu pasidalinti su skaityto
jais. 

1997 metais liepos 6 d. Vil
niuje vyko oro akrobatinės 
programos skirtos Valstybės 
dienos paminėjimui. Svarbiau
siu įvykiu turėjo būti garsiojo 
lakūno Jurgio Kairio skrydis 
po Baltuoju tiltu. Tuo laiku 
Vilniuje viešėjo ir tuometinis 
PLB pirmininkas Bronius 
Nainys, taigi mudu priprašė
me vieną bendrą pažįstamą 
Rasą, kad ji mus iš Turniškių 
nuvežtų prie Baltojo tilto ste
bėti skrydžio. Diena išaušo 
graži, nors ir debesuota, bet, 
artėjant programos laikui, 
dangus pradėjo niauktis ir 
pravirko lietaus lašais. Atvykę 
prie Neries, radome abu jos 
krantus tiesiog aplipusius vil
niečiais. Pasirodo, kiti jau nuo 
ryto buvo pasirinkę stebėjimui 
vietas ir šiapus upės jau nebe
buvo galima rasti vietos su 
geru matomumu. Rasa pasuko 
savo senutį „Žigulį" į kitą upės 
krantą, rado vietą, kur pasi
statyti ir nuvedė mus prie 
medžių, šiek tiek užstojančių 
lietų. Netrūko žiūrovų ir čia, 
kurie, nebodami lietaus, kar
tais ir smarkaus, kantriai lau

kė atskrendančių lėktuvų. Ne
su visiškas neūžauga, bet vis 
tiek iš tų mažųjų, tai nudžiu
gau, pamatęs geroką kupstą, 
ant kurio atsistojęs visai gerai 
per kitų galvas galėjau matyti 
Baltąjį tiltą. Tas tiltas pėstie
siems visai neseniai buvo. pa
statytas ir jungė abu Neries 
krantus ties „Lietuvos" vieš
bučiu. Tiltas tikrai gražus, net 
grakštus, bet svarbiausia, kad 
jį pastačius nebereikėjo eiti 
per žaliąjį, kurį tebesaugoja 
kolchozninkų ir raudonarmie
čių statulos. Ak, dėl tų statulų 
prieš keletą metų gavau gero
kai pylos. Tuometiniame „Die
nos" dienrašty nepalankiai at
siliepiau į tėvo Stanislovo laiš
ką Vilniaus merui, kuriame jis 
prašė tų statulų negriauti, nes 
jose jis įžiūrėjo savo parapi
jiečius ir gerus raudonarmie
čius, kovojusius prieš fašistinį 
žvėrį. Rezultatas: statulos liko 
nenugriautos, tėvas Stanislo
vas gavo medalį iš prez. Algir
do Brazausko, o aš nabagas — 
pylos iš „Dienos" skaitytojų. 

Taip bedūmojant, pasigirdo 
lėktuvų ūžesys ir iš debesų iš
niro ne vien Jurgis Kairys su 
savo „Jak 50", bet ir kiti trys 
lėktuvai, tarp kurių ir Vil
niaus meras R. Paksas. Meras 
sveikino peršlapusius vilnie
čius iš savo lėktuvo per išsta
tytus garsiakalbius ir tuoj su 
kitais dviem lėktuvais pradėjo 
oro akrobatiką. Propelerinių 
lėktuvų kaukimas man primi
nė karo laikus, kai, būdamas 
vaikas Virbaly, gulėdavau ant 
pievos ir stebėdavau vokiečių 
Messerschmidtų kautynes su 
sovietiniais lėktuvais. Jei ne 
tas prakeiktas lietus ir čia 
būčiau išsitiesęs ant vejos, bet 
dabar stovėjau ant to kupsto, 
o kojas įkyriai kandžiojo uo
dai. Atlikę savo žiūrovus ste
binančius numerius, anie trys 
nuskrido ir vėl pasirodė Jurgis 
Kairys su savo „Jak". Skrido 
jis dideliu greičiu tik porą 
metrų virš vandens ir visai 
prie tilto staigiai šovė į viršų. 
Minia, tiesiog vienu balsu aik
telėjo iš nuostabos, o aš pašo
kau nuo skausmo, nes tuo me
tu pasiutusiai įgėlė blauzdą. 
Mus atvežusi Rasa, galvoda
ma, kad aš išsigandau, juok
damasi ramino, kad nebi
jočiau, nes Kairys — pasauli
nio garso lakūnas ir ne tokių 
numerių išdarinėja. Ir iš tik
rųjų Jurgis Kairys pasauli
nėse varžybose yra laimėjęs 
aukščiausius apdovanojimus, 
o čia ruošėsi praskristi pro 9 
metrų tarpą, tarp tilto ir van
dens. Jis vėl kartojo tą žiū
rovus erzinantį bandymą, o 
aš, netekęs kantrybės dėl uo
dų kandžiojimo, pradėjau 
keiktis, kad tik Lietuvoje uo
dai per kelnes žmogų kapoja. 
Čia jau užgavau mus atvežu
sios Rasos patriotinius jaus
mus ir ji atrėžė: „Jums viskas 
Lietuvoje negerai, dėvite kaž-

Nuotr Viktoro Kapočiaus 

kokius sintetinės medžiagos 
rūbus ir paskui skundžiatės, 
kad uodai perjuos kanda". Pa
minėjus jai sintetiką, prisi
minė man vienas pokalbis. 
Paskambino kartą į atstovybę 
žmogus, pasisakydamas, kad 
buvęs tremtinys ir jam reikia 
drabužių. Tuoj pasisiūliau nu
vesti jį į Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos sandėlį 
Vilniuje, kur yra sukrauti iš 
Baltimorės talpintuvų atsiųsti 
tremtiniams drabužiai. „Ką 
jūs — tarė jis — man reikia 
gerų drabužių. Buvau ten ir 
ten tik viena sintetika. Aš esu 
Sibire gavęs radikulitą ir to
kios sintetikos negaliu nešio
ti". Nepamenu, kaip mūsų po
kalbis užsibaigė, bet tikrai ne
maloniai. 

Jurgis Kairys šį kartą žiū
rovų neerzino: nėrė po tiltu ir 
iškilęs aname gale suko ratus, 
ruošdamasis antrajam skry
džiui. Man uodai atakavo abi 
blauzdas ir jau pradėjau ant 
savęs pykti, kad tą rytą pasi
rinkau tas sintetinės medžia
gos kelnes. Mat su tomis kel
nėmis buvo taip. Būdamas 
Amerikoje, radau laikrašty 5 
dol. kuponą, galiojantį vienoje 
drabužių parduotuvėje. Nu
ėjęs ten, susiradau savo dy
džio kelnes: kaina — 9,95 dol. 
Tiesiog neįtikėtina. Užsimo
viau — tinka kaip nulietos. 
Negalėjau atsigrožėti savimi 
tarp trijų veidrodžių. Ir tik 
9.95 dol., be to, penkių dolerių 
kuponas. Prie kasos tokia gra
ži mergaičiukė tuoj paklausė: 
„How are you today?" Aš aiš
ku, sakau „Super", ir visai ne
meluodamas. Kur čia nesijau
si „super": kelnės kaip nulie
tos ir tik 4.95 dol., padavus 
kuponą. O ji šypsodamasi 

klausia, ar aš nebūsiu „senior 
citizen", jei taip, tai 10 pro
centų nuolaida. Nepatiko man 
tas jos mano amžiaus spėji
mas, bet gi 50 centų yra 50 
centų. Grįžus namo, užsuko 
pas mane artimiausias lietu
vis kaimynas, o aš jam ir pori
nu, kad va, nusipirkau kelnes: 
ant manęs guli kaip nulietos 
ir tik už 4.45 dol.! Norėjau ir 
pamodeliuoti, o tas kad pradės 
šaipytis, girdi jis užsisakąs, 
kad jam specialiai pasiūtų, 
kad jam kainuoja apie 200 do
lerių, kad jo kelnių pamušalas 
brangesnis nei mano kelnės, 
kad tas pamušalas nuo juos
mens iki kiškų, o manųjų tik 
apie juosmenį, ir taip toliau ir 
taip toliau. Supykau. 

O dabar, stovėdamas ant to 
kupsto, laukdamas Jurgio 
Kairio antro skrydžio po tiltu 
ir pasigedau kelnėse to pamu
šalo nuo juosmens iki kiškų. 
Per tokias kelnes uodai tikrai 
neįgeltų. O jie, lyg nujausda
mi mano mintis, kad užata-
kavo, tai tiesiog rėk. Griebiau 
vieną kelnių kišką ir pasikė
liau pažiūrėti, kokia velniava 
ten darosi. O Dievuli mano! 
Visa blauzda aplipusi tokio
mis raudonai rudomis skruz
dėlėmis. Kur ten skruzdėlės, 
tiesiog arkliai, pamatę mano 

Šis mėnuo pavadintas jau 
pavasariu kvepiančio vėjo var
du. Nuo jo pradžios vis daž
niau pučia pietvakaris, padė
damas Saulei įveikti šalčių 
kliautis. Po Pusiaužiemio nuo
taika gamtoje visai kitokia — 
žiema persiverčia į antrąją 
pusę. Žinoma, galima dar 
tikėtis pūgų, bet saulutė kas
kart vis aukščiau pakyla, tam
sa traukiasi. Vasaris — trum
piausias iš visų mėnesių, ki
tados buvęs papildomas, įter
piamas keliamaisiais metais, 
kad kalendorius atitiktų as
tronominius reiškinius. Todėl 
vadintas pridėtiniu, mažuoju 
ragu, ragučiu, pusiniu. 

Saulutė šildo ant stogų susi
kaupusius vėpūtinius — nu
tįsta žemyn varvekliai, ir po 
lašais gaidys gali atsigerti. 
Ateina Gramnyčia, vasario 
2-oji. Šventė, senovėje skirta 
Perkūnui, pirmoji iš devynių 
prosenoviškų Perkūno minė
jimo dienų. Dabar ji sutampa 
su katalikiškojo kalendoriaus 
Kristaus Paaukojimu, liaudiš
kai dar vadinama Grabnyčio
mis. Bažnyčioje tą dieną šven
tinamos graudulinės žvakės. 
Ir dabar manoma, kad jos ap
saugo nuo perkūno eibių. 
Todėl žibinamos ir statomos 
ant palangių, kad, užėjus 
audros debesiui, „nesuperkū-
nytų". Kad netrenktų perkū
nas, statydami namą, pirmojo 
vainiko sunėrime meistrai 
kryžmai išpjaudavo griovelius 
ir į juos įdėdavo „grabnyčios". 
„Kad velniai spiečiaus neiš-
sivestų", bitininkai į naują 
avilį taip pat kryžmai dėdavo 
du graudulinės žvakės gaba
liukus. O suvalkiečiai net 
aitvarą mokėdavo prisivilioti: 
padėdavo po ' puodu uždegtą 
graudulinę ir uždengdavo lini
niu rankšluosčiu. Aitvaras 

plaukuotas kojas, pamanė, 
kad miškelis virš jų lizdo... 
Kėliau kelnes aukščiau, o ten 
tų raudonųjų dar gausiau. 
Bronius Nainys negalėjo atsi
stebėti, kad jo3 žygiuoja aukš
tyn tokioje tvarkingoje rikiuo
tėje, kaip jo vadovaujama mi
nosvaidininkų kuopa anais 
karo laikais. Žygiavo jos tikrai 
aukštyn, nes jau gėlė mano 
strateginėje vietoje. 

Jurgis Kairys visu greičiu 
artinosi prie tilto antrajam nė
rimui, o aš visu greičiu per 
pievą į Rasos „Žigulį". Neži
nau, kuris iš mūsų buvo grei
tesnis, bet aš į užpakalinę sė
dynę ir kuo greičiau iš kelnių. 
Braukiau tuos padarus nuo 
savęs ir nuo sintetinės me
džiagos kelnių. Taip besidar
buojant, atsirado ir Nainys su 
Rasa. Ši kad pradės šaukti: 
„Tik ne į mano mašiną tas 
skruzdėles". Kas gi man beli
ko, atsidariau langą ir kratau 
savo sintetines. Bet čia, kad 
pasipils žmonės iš pievos prie 
savo automobilių. Eina pro 
mūsų „Žigulį" ir net atsisukę 
žiūri. Vaizdas turi būti įdo
mus: sėdi žmogus su vienomis 
apatinėmis ir krato per langą 
iškištas viršutines. Bet ar aš 
kaltas, juk skruzdės ne mano 
iš Amerikos, o jų. Maldavau 
Rasos, kad kuo skubiau vežtų 
į Turniškes maudytis, o ji tuoj 
aiškinti, kad nėra ko skubėti, 
nes tas perštėjimas gydo radi
kulitą, kuriuo aš karts nuo 
karto skundžiuosi. Apėmė ap
maudas, aš visas sukandžio
tas, o ji man „pakentėkite, juk 
sveika, be to jūs nesukan
džiotas". „Ką. ° tos raudonos 
dėmės nuo pėdų iki juosmens, 
kas tai?" „Jos nekandžiojo, jos 
šlapinosi". 

Va, tau ir tėvynė. Ir valdan
tieji tavęs nenori ir gyvūnai 
ką nori, tą ant tavęs daro. 

Juozas Gaila 

kaip tik ir nutūpdavęs ant to 
puodo. 

Gramnyčios dienos išvaka
rėse paskutinį kartą vilkai 
ūkauja; sakydavo baigiasi jų 
laikas — vilkų mėnuo. Jei die
na saulėta, spėdavo, kad bū
siąs geras linų, bet prastas 
javų derlius, pavasaris ank
styvas, o vasara — su gausio
mis perkūnijomis. Dzūkus 
gąsdindavo badmetis, tad jų 
buvo toks priežodis: „Velyc 
vilką regėc namuos, ne saulę"\ 
Jei tą dieną dar daug sniego 
ant stogų, tikėdavosi vasarą 
vešlių pievų ir daug šieno. 
Rytų Lietuvoj sakydavo taip: 
„Jei Grabnyčioj vėjas takus 
prašlavinėja, tai gaspadoriui 
pavasarį kluonus iššluos" (pri
stigs pašaro). „Jei saulė švie
čia ryte, geriau užderės anks
tyvieji linai, jei tik po vidur
dienio — vėlyvieji". Jei nuo 
stogo karo ilgi varvekliai, tais 
metais geriau sėti ankstyvuo
sius miežius. Tik vaikams 
šiukštu daužyti ledokšnius, 
antraip linai išguls. Dar saky
davo: „Nuo Grabnyčių nebe-
reik šildyt gryčių", „Po Grab
nyčių zylė pradeda žagres kal
ti", „Per Grabnyčių dieną 
teška, naktį braška", ,.Xuo 
Grabnyčių duona ir po rečiu 
nesušąla". Tai aiškūs pavasa
rio požymiai. Ši diena — an
trasis laiptelis po Pusiaužie
mio į šiltąjį metą. 

— Vasario 3-iąją į bažnyčią 
drauge su linų sruoga nešdavo 
šventinti žalią eglės šakelę. 
Tai sena šv. Blažiejaus dienos 
tradicija, primenanti, kad ne
trukus gamtoje atgims gy
vybė. Pašventinta linų sruoga 
gelbėdavo gerklei suskaudus 
— tereikėdavo ja kaklą ap
rišti. Per šv. Agotą, vasario 5 
dieną, bažnyčioje pašventinta 
juodos ruginės duonos riekelė 
saugodavo nuo gaisrų. Jei kas 
degdavo, kad ugnis neišplistų 
į visą kaimą, nešinas šv. Ago
tos duona žmogus, triskart 
apibėgęs gaisravietę. įmesda
vo duoną į ugnį. Kas tos duo
nos turi miške, tą aplenkia gy
vatės geluonis. Lietuvės moti
nos šv. Agotos duonos įdėdavo 
Tėvynės ginti išleidžiamiems 
sūnums —jų nelies kulka. 

Vasario mėnesį nėra darbų 
skubos, įtampos. Gal kiek ir 
nuobodoka antroji žiemos pu
sė. Todėl daugiau laiko galima 
skirti sau. Kaime pirtį daž
niausiai kurdavo po Mėnulio 

pilnaties UI.24-III.7). Sakyda
vo, išsimaudžius per jaunatį, 
odą niežti. Įjuodusius vilno
nius drabužius per senagalį 
'II.5-7)lengviau mazgoti, bet 
skalbiniai būna kieti, o jau
nam Mėnuliui esant (.11.9-14), 
— minkšti. Tas laikas labai 
tinka plaukams kirpti, jie 
atauga stiprūs ir tankūs. 

Žiemą išvaro linksma ir 
siautulinga Mėsiedo pabaiga 
— Užgavėnės. Šiemet jos va
sario 11-ąją. Per Užgavėnes 
važinėjamasi rogėmis, supa-
masi klojime, daug ir riebiai 
valgoma, pokštaujama, išdy
kaujama. Juo toliau nuva
žiuosi, juo daugiau medaus 
vasarą prineš bitės, ilgesnį 
pluoštą išaugins linai. Po kai
mą vaikštinėja Ožys, Arklys, 
Gervė, Meška. Avinas, Gand
ras, Malpa ir kiti persi-
rengėliai. Šios kaukės kitados 
vaizduodavo toteminius pro
tėvius, atskirų genčių miti
nius globėjus. Tik vėliau iš jų 
atsirado kitos raguotos ir kud-
lotos būtybės — velniai, raga
nos, taip pat „svetimi" (vadi
namieji vengrai, čigonai, žy
dai;. Rogėmis vežiojamas pus-
kubilis „bičių" — klegančių 
vaikų, kuriuos stengiamasi 
aptėkšti vandeniu. Ant pa
važos bei rato, švaistydamasi 
kočėlu ir šluota, klibikščiuoja 
More — pati nelabosios žie
mos dvasia. Dvyliktą valandą 
nakties ji supleškės lauže 
arba bus nustumta į vandenį. 
Teateinie pavasaris! 

Visomis Užgavėnių apeigo
mis siekiama pažadinti žemės 
vaisingumą. Tad ir orai rodo 
būsimą derlių: jei Užgavėnių 
diena sausa, pavasaris bus be 
lietaus, jei saulėta, bet kur 
pasėti javai derės. 

Vasario 24-oji — Vieversio 
diena. Jei šis artojų \inksmin-
tojas parskrenda, nesulaukęs 
savo dienos, ilgokai dar bus 
šalta. Jei paukštelis pavėluo
ja, pavasaris bus ankstyvas. 
Merginos tą dieną plaukų ne
šukuodavo, antraip vasarą 
vištos darželius iškapstys. Ne
galima ir miltų tądien sijoti — 
pasėlius užpuls amaras. Vai
kams liepdavo: „Apibėk du
kart apie trobą, tada nudumk 
į galulaukę ir vėl tekinas 
namo — visus metus būsi 
greitas kaip vyturys". O kas 
nori veido baltumą per vasa
ros karščius išsaugoti, turi 
tądien gerai sniegu išsi
prausti. Apskritai ši diena 
daug kur laikyta pirmąja pa
vasario švente. 

Tarj> žiemos !r Į 

TAPKITE JAUNAIS 
NORS AKIMIRKĄ 
Eidama nuostabiu Vilniaus 

Gedimino prospektu, žvilgčio
jau tai pirmyn, tai atgal, ste
bėjau kažkur skubančius žmo
nes. Mano akys vis pastebė
davo abejingus veidus, netvir
tus žingsnius. Iš tiesų, retas 
praeivis šypsojosi, reto žmo
gaus žvilgsnis buvo tvirtas* 

Oras buvo nuostabus, žvilgė
jo sniegas, neįkyriai švietė 
saulė, o į mane žvelgė seni ba
roko stiliaus namai ir naujos 
parduotuvių vitrinos. Atrodė, 
kiekvienas turėtų džiaugtis 
tuo, ką mato, džiaugtis vieta, 
kurioje yra. 

Netyčiomis nuklydau į siau
rą gatvelę, kurioje pamačiau 
seną moterį, sunkiai judan
čią, tarytum svirduliuojančią. 
Stabtelėjau ir pasiūliau jaLsa-
vo pagalbą, tačiau vietoje suti
kimo ar malonios seno žmo
gaus šypsenos išgirdau tik 
piktus žodžius, jog jaunimas 
nieko nesupranta, nieko nesu
geba. Tie žodžiai pasiekė ma
no širdies gelmes, papras
čiausiai susimąsčiau apie tai, 
kad senoji karta nepažįsta sa
vo anūkų, o gal net ir vaikų, 
arba tiesiog pažįsta ir mato 
juos tik iš blogosios pusės ir 
net nenori į viską pažvelgti 
jauno žmogaus akimis. Galbūt 
į jaunimą žiūrima kaip į di
džiulę minią, nežinančią savo 
norų, neturinčią sugebėjimų, 
aimanuojančią dėl blogo gyve
nimo. Tačiau jaunimas nėra 
minia. Išties, nemaža dalis 
jaunų žmonų siekia mokslo, 
kuria savo ateitį, suprasdami 
tai, jog kurdami ateitį sau, ku
ria ją ir savo kraštui. Be abe
jo, jaunimas kaip ir visuo
menė negali būti vienodas, 
nes ne visiems patinka rūpin
tis savimi, būti savarankiš
kais, gerbti save ir kitus. Kaip 
ir visame pasaulyje jauni žmo
nės linksminasi, pramogauja, 
atranda naujoves. Beje, pa
klausus nusivylusio jaunuolio, 
kokią jis mato savo ateitį ir 
kodėl tiek daug geria, jis gali 
tik sumurmėti porą žodelių 
apie ekonomiką ar kvailą sis
temą. Tačiau Lietuvoje negy
vena tik besiskundžiantis jau
nimas. Nemaža dalis akty
vaus jaunimo mokosi universi
tetuose ar kitose mokymo ins
titucijose. Toji sena moteris, 
sutikta gatvėje, to nemato. Iš
ties gaila ir skaudu, kad seni 
žmonės nenori suprasti, jog ne 
tik jie, bet ir jauni žmonės turi 
problemų. Galbūt tos proble
mos nėra tokios didelės ir ne
nugalimos, tačiau jas įveikti 
reikia noro ir palaikymo. Kuo
met vieni kitiems negalime 
net nusišypsoti, tada proble
mos tampa daug sunkesnės. 
Kaip žinoma, seni žmonės turi 
daug patirties. Ją perduodami 
savo vaikams, juos be galo 
praturtina. Taigi, baigdama 
rašinį, norėčiau palinkėti vy
resniajai kartai pabandyti vėl 
tapti jaunais ir iš naujo paž
velgti į pasaulį. 

Rasa Danytė, 
Vytauto Didžiojo universiteto 

studentė 

tik vienas s iauras žnu'sn: 
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to LITHUANIA 
Low Rate* (Contl.USA): 

• Such as, IL 7c. Ml 8.4, Wi 9.9, 
CA 5.9 & to other statės 8.9e 

• To other countries 
• From most countries to 

ANYWHERE 
6 socond btlling 
Frlandly sarvlce 

VISO GERO 

MARKETEL 
Toll-Free 

1-888-734-1910 
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11thSt, #3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel 9 ix.netcom.com 

Lemont, IL 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

Open Sundays 12-4p.m. 
or by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

Tel. 630-257-3305 

Išnuomojamas šiltas 
kambarys antram aukšte 

nerūkančiam vyrui; 
virtuvė ir privatus įėjimas. 

Arti 63 ir Pulaski Rd. $53 į sav. 
TeL 773-767-1357. 

Parduodu Cadillac'87 m., 
4 durų, gerame stovyje. 

$3500. Kreiptis: 

tel. 708-656-2233 

Išnuomojamas 
3 miegamųjų butas 
(Archer ir Kolin) 

Tel. 773-767-1843 

Jūsų namuose atlieku vidaus 
ir išorės remonto darbus; 
kloju plyteles, taisau elektrą ir 
vandentiekį; pilnai įrengiu rūsį; 
taisau stogo dangą. 

Algis, tel. 708-839-8447 

Lietuvoje, Palangoj, parduoda
mas mūrinis 2 aukštų namas; 
nepilnai įrengtas vidus; galima 
įrengti pagal pageidavimą. 
Kaina $40,000 Teirautis: Vintas, 
tel. 011-370-2-776-348 

Išnuomojami du butai: 
2-jų kamb. ir 1 kamb. Kauno 
centre, su baldais. 
Teirautis: 847-9484608 arba 
Kaunas, 011-370-7-207-037 

•29c per/min i 
į LIETUVĄ 

GLOBAL KFY 
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3 TELEFONO KORTELĖS 
S10-30MIN 
S20-64MIN 

S50-166MIN r 
Užsakymo Paštu Forma 

Vitue 

S10 

$20 

$50 

X 

X 
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1 
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Satddicck or mooey 
ordgto L.Zufc— 

Chicago n. 60681 
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S*H 

Totai 
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Free 
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$10 KOtTHi VHTUI 
PftKANTUŽSlOOSUM^ 

TEL 7 7 3 - 2 5 1 5 8 2 2 

AMERICA jy r ^ ^ v NBROAD. INC 

' * « > , . , 

MAIN OFFICE 
5316 N. MILWAUKEE AVR, 

CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-O700. 

*r - ^ ^ ^ 
23DBMDG KASIOS 

*HP» 
t Kijevas 

Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St Peterburgas 

ten ir atgal J* 
$sw 
$488 
$489 
$489 
tm • 
$580 
ttOft 

• » 
*•& 

* » ! 
H9tt 
$m 
* » I 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000NAflLWAUKEE 
AVE., anCAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMOMT AVE, 

CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773^85-2020. 

OFFICE 
5637 W. BELMONT AVE., 

CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773.237-4747. 

5058 S. ARCHER AVR, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES 
9S09NAQLWAUKEE 

AVU, NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

IfofcjbtiksJ wtkšm»m atafri tr 
didelius aasaų vidaus darbus: 
«»—i«««y gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui td. 430-243-9385 

Statybos kompanijai 

Tori turėti savo transportą. 
TeL 630-435-1967 

Ieškome subrendusios lie-

Detroit. MI. Turėtų mokėti 
vairuoti maliną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

Heaaa Care Ind. Ageacy 
šeško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga Vairuotojo leidimas k 
įrknmendacijot pagearkaijamos 
$75 M $120 J dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, teL 414-763-2615. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po i u t , 
teL 708-652-2110. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

4931 W. 95 th St., 
OakLawn,IL 

sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raltinė 708-424-4425 

Progressive wood moulding and millwork 
manufacturer seeks highly-skilled woodworking 
eraftsmen for our custom millwork department. Our 
plant is located on Ftorida's northem Gult Coast rtear 
Panama City. Position pays $15-$18/hr US. We of-
fer health insurance, paid vacations, and pension 
benefits. Please contact Edward A. San Juan ai 
E. F. San Juan, Inc., Post Office Box 249, 
Youngstown, FL 32466. Tel. 850-722-4830. 

G.L.Quality Body Shop 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - a r t nauntuuaii 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Prtenbvrg-Galfpoft. FL. (erai Sbaaaja, 
•pccuhajc .Tava Shaes" apybakėje; prie 
vaadeas. delas 2 mieg., 2 voaios, trečiai 
sakius; yn jorponr. Saaaaaaai «k»-
tmačioi dotctiq .pirkdami ii saviaiako. 

1-727-345-5451. 

VISA MOKENA AUTO BODY 
atlieka visus automobilių remonto darbus; 
dirbame su visomis automobilių draudimo kompanijomis; galime padėti 
surasti patikimus ir rūpestingus draudimo agentus; duodame 100% 
garantiją už atliktą darbą; rūdžių darbams garantija iki 2 metų. Avarijos 
ar kt. problemų reikalais kreipkitės \ mus. Dėl auto. skardų ir dažymo 
darbų arba dėl sąmatos (estimate) veltui kreipkitės j SaerMtj arba 
Rimantą teL 708-478-3*12 nuo 8 v.r. iki 7 v.v. Dėl variklių ar 
greičio dėžės keitimo žemiausia karna, kreipkitės į Tomą, 
tel. 630-774-6191 arba 708-478-3813 nuo 8 v.r. iki 7 v.v.| 

l 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu badu gamina sūrius. Turime ją 
įvairiausiu, paragaukite: šoriai be priedo, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite rfįkH K U t/J* 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ ' 
arba per world wide web: 
www.andruU8cheese.com 

MtcNoei Fsjin Omas Dery, ne 
4295 Macrtūn, rooflBin, M 49410 

SAVINGS COUNSELOR 
A full time position for an indiviciuai oriented to 
customer service — opentng savings accounts. 

Mušt speak English & Ltthuanian. 
Excellent vvorking conditions and benefits. 

Apply Monday at 
Prospect Federal Savings Bank 

11139 S. Hariom 
Wofth9 IL 

Tel 708 -361 -8000 

nkamaadurar of 
nuMebnal 

productal 
Loošdna tor sorioua DSteoia 
w a r t R i r i U i 8 C 0 8 & 
For mote Into. neel 
•nvajope, pnone ntarsner to: 
R. OMSilrls—,P.O.«Ux 
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Brighton Pk. apyi. $275 i mėn. 
su ifluma. Kreiptis tai. 

773-247-2936 

nisjir 
BfitiaiaD 2 sat. ftval-

• U , 
wriaauaaiyį%t netoli garo 

•osisiekime. Darbas 5 dienos i sar. 
Oafiau • a a a l karta. BasMi tai. 781-
aM-aan * * • 7 •.•. akt 10 v.v. 
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PAVASARĮ IR VASARĄ 
SKRYDŽIAI Į VILNIŲ 

iš New York (JFK) Finnair linija 

Kovo 1 d-31 d. 
Balandžio 1 d.-30 d. 
Gegužės 1 d.-13 d. 
Gegužės 14 d.- birželio 13 d. 
Birželio 14 d. -rugpjūčio 15 d. 
Rugpjūčio 15 d. - rugsėjo 30 d. 

Plius mokesčiai 

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 

$320 
$370 
$575 
$650 
$800 
$650 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston, NY11363 
TeL 1-718-423-6161 

1-800-778-9847 
E-MAIL: VYTTOURS@EAimiLINKNET 

WEB SITE: WWW.VYTIST0URS.COM 

4 -i ' 
čmuooc 

1921 m. 
mm tovm AMCHE* ROAD, WOJUOW SPUNCS, IUJNOU TEL 708.839.1000 

nekytiu-
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
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100 to 138 sveaų 

Ą. 
i \ l oa IOOM 
80 M 100 svePų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 128*175 sveaų 
10 įmonių orkestras 
(galit* pasitobulinti V M M f f l 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 22SM8S0««aM 

alls to LITHUANIA 
$ 0 . 4 2 per/min 

GrsatralMk)twr»«o(tWworM-snyday,anylmt. 
Wš atoo o i r prapsid Cslng Catda: caa»k> UftuasJi S? dm. 

For information call AOF International: 
1-R00-M9-aU!i 

S K E L B I M A I 
(vai ros 
ELEKTO08 

(VEDMAJ - PATAI8Y1IAI 
Turki Čikagos mieslo laidimą. 
Dtrtxj užrraeety. Dfabu ąreaaJ, 

garantuotai ksajHningai. 
773-779-3313 

KLAUDUU8 PUMPUTIS 

« GYVYBĖS DRMJDaiAa 
Frartt ZspoBS Ir 01. Mgr. Mm% 

8.Kamkafealsk»llkaL 
FRANKZAPOU8 

1/a 
TeL (708) 4244884 •bssts 

\IASYS (C)NSim-'C 1IDN 

daibai lOamivonių kr 
yktuvlų įrengimas; prtaalajaj; 
karamtoa plyUlti; •akJngsr. 

m m 11 8 t l i i " a»sl * 9 m m - i-«-i»t 

aofiRa , oacKa, guRarv , pvOKsa 
n amn^e stogaj. cemenias, 

dažymas. Turiu damo draudbną. 
• &BmnmHm\ M 830-241-191Z. 

; CONSnUCnON Co. 
Dengiami stogai, ksbmas „siduig". 
arlir4ramicgmento,MphttTibsng"bei 

kin namų remonto darbai. 

ttL773-7«7.1»9. 

RIVERDALE AUTOMOTIVE 

įUetava, 
Tsim.JII.S5a>. 

ALANTA FtNANOAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt isumokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
teL 773-205-7701 

apaUldkanas 4 ksusab. 
1 mieg. butas 67 4 Kedzie apyl. 

$355 į mėn. -f .̂ eeurity" 
TeL 773-778-1451 

Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikatvykotįJAV? 

Ne itrebiesaa! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo 1 

(638)2072748 

SIŪLOME DARBUS! 
Gal. seserų padėjėjoms kom-
panljonėms ir namu motos 
darbininkėms. Galma gyventi 
kariu arba atvykti l darbą k 
išvykti. Kraipos: 

ALLCARE 
uBpio^sBcat Afcttcy 
TeL 773-736-7988 

P ARDAV84AS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
o e m c A A T S T O V Y B Ė 

2348W8Mittn»at 
TaL: 773-778-1488 

MOVINO 

MudhMB osrantuotas. 
GEDIMINAS 
773-925-4331 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

?• 
(*n*2Hi* 

RIMAS LSTANKUS 

»Nuosavybių įststsĖmm mšM 
Perkame k perduodame namus 

KMEC8CREALTORS 
7922 S.PiiaaM Rd. 

. 4385 SAiehar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Realmart ą ifct 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
CWcago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aaaociate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Sas. 773-SSS41M Pagcr iU-MSS3tn 
FasT73-5SS-3W7 

Accent 
I Iri MI . f l . i ilii . i 

i KNiMiinaers 
saois.ciosfo 
OskLawn.Mnois 60453 
Business (708) 4284111 
vatas I M (708) 2333374 
FSx (708) 4234235 
Psger (312) 707-6120 
fam 708428 0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Prrtaalonalal Ir sąžiningai patamauĮa 

JvaJrtų nuoaavyblM pbUms Ir pardavime 
fV^SaaaAsk ls* S*arta*a*illsaaSWtaa ai*>a»as 

VIDAS POŠKUS 
REMaC "OME CENTER 
MarkaUng Consultant 

Tai. 773-297-2013 
708^86-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 
'•, .foreclosure'" ir, Jiandyman-spe-

daT nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

MARQUFiTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

TeL 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta ? dienas savaitėje 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, U iOtlO 

Tel. 312-444-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

http://ix.netcom.com
http://www.andruU8cheese.com
http://WWW.VYTIST0URS.COM
file:///IASYS
http://Tsim.JII.S5a
http://CWcago.IL


A.tA. 
BRONĖ 

PABARČIENĖ 
Ziūrytė 

Našlė a.a. Vaclovo* bolševikų nukankinto Rainių 
miškelyje 1941 m. birželio mėn. 24-25 d. 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 
1999 m. vasario 25 d. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Paežerių 
valsčiuje, Žiūrių-Gudelių kaime. 

Pasiliko dideliame nuliūdime; sunūs Algimantas, 
marti Eleanora, anūkės Nina, vyras Harold Kranz ir 
Lisa, vyras Richard Coffin; proanūkai Christopher, Kel-
cey, Haley, Hannah ir Madelyn; anūkas Algis, jo žmona 
Michelle, proanūkas Alex; duktė Violeta, anūkas Zig
mas Woodward; taip pat sesuo Albina Grušienė su šei
ma Lietuvoje bei kiti giminės ir draugai. 

Velionė Bronė priklausė Lietuvos Dukterų draugi
jai, Dzūkų draugijai, Lietuvių Fondui, Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų draugijai ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijai. 

Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 28 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės pirmadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčią Marąuette Parke, kurioje bus aukojamos 
9:30 vai. ryto šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Bronė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

VELYKINĖ DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAM08 SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini 

^. 
1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: Salto rūkymo 

$98.00 
12A-12 kg 

2kg 
2kg 
I k g 
I k g 
I k g 
3kg 

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 
12 kg 

26.4 lbs 

$85.00 
10A-10 kg 

2kg 
I k g 
I k g 
I k g 
I k g 
2kg 
2 kg 
10 kg 
22 lbs 

$70.00 
8A-8kg 

Ikg 
Ikg 
Ikg 
— 

Ikg 
2kg 
2kg 
8 kg 

17.6 lbs 
VĖTRŲ AINIAI' - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmone 

Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos masinas, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas i namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Utsaktymai ppriimami telefonu, faksu 
arba paštu. 
DS ENGINEERING, INC. TeL 630-267-3034 
12421 ARCHER A VE., LEMONT, IL 604M Fa*. 630-3S7-M63 

ClA GALĖJO BOTI JOSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS 

PATARIAMAI ILGŲ 
SKRYDŽIŲ 

KELEIVIAMS 

Lėktuvų sėdynės nepasi
žymi dideliu patogumu, ypač 
aukštesniam asmeniui, ku
riam paprastai trūksta vietos 
ištiesti kojas. Jeigu kelionė tę
siasi ilgai — kelias valandas 
— žmogui įskausta ne tik nu
gara, bet dažnai sutinsta ko
jos. Gydytojai perspėja, kad 
dėl to kojose gali atsirasti 
kraujo krešuliai. Jeigu jie pa
tenka į plaučius, atsiranda 
pavojus žmogaus gyvybei. 

Gydytojai, tyrinėję kraujo 
krešulių problemas Tripler 
Army Medical Center, Hono-
lulu mieste, Havajuose, atra
do, kad maždaug ketvirtadalis 
iš 134 pacientų, kurių kojose 
buvo atsiradę kraujo kre
šuliai, praėjusio mėnesio lai
kotarpiu skrido lėktuvu. Kai 
kurių simptomai pasirodė net 
po dviejų savaičių ar dar 
vėliau. 

Sėdint ir nepajudant ketu
rias valandas ar daugiau, ko
jose kraujo apytaka sumažėja 
iki 50 procentų. Ne visiems 
atsiranda krešuliai, bet dau
gumai sutinsta kojos, paraus
ta oda, jaučiamas skausmas, 
ypač ties kauliukais. Rūkan
tiems, nutukusiems, iman-
tiems kai kuriuos vaistus, 
nėščioms moterims pavojus 
dar didesnis. Kad jo būtų gali
ma išvengti, patariama skry
džio metu, kai tik galima, at
sikelti, pavaikščioti, pajudėti, 
pakeliant ir nuleidžiant kojas. 
Taip pat patariama gerti daug 
vandens ir nuryti aspirino, 
jeigu gydytojas tai leidžia. 

• Šypsena — gali prikelti 
naujam gyvenimui, suteikti 
vilties ir drąsos nuliūdusioms 
širdims, pavergtiems, nuvar
gusiems, nelaimingiems arba 
nusivylusiems žmonėms. 

A.tA. 
DR. ALEXANDER JOSEPH 

JENKINS, JR, MD 
Gyveno Evergreen Park, IL. 
Mirė 1999 m. vasario 25 d. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdęs liko: brolis dr. Lawrence W. Jenkins, DDS. 
Velionis buvo sūnus a.a. dr. Alexander, Sr. ir a.a. 

Antoinette Karcauskis. 
Priklausė: Little Company of Mary ir Palos Commu-

nity ligoninių vadovybės personalui, American Medical 
Association, Illinois State Medical Society, Chicago 
Medical Society, Academy of Family Practice; taip pat 
buvo profesorius Loyola medicinos mokykloje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 28 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 
95 St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės pirmadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 
9:45 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Most Holy Re-
deemer bažnyčią 9525 S. Lawndale, Evergreen Park, 
kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių dr. Alexander Jenkins bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs brolis. 
Laidotuvių direkt. Kenny Brothers Funeral Home. 

Tel. 773-239-3600. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ONA PREDKELIENĖ 
MATULIAUSKAITĖ 

1998 m. kovo mėn. 1 d. 
Su giliu liūdesiu ir skausmu prisimenu mylimą Žmo

ną, mūsų brangią Mamytę, Močiutę ir Promočiutę. 
Viešpatie, būk jai gailestingas ir suteik jos sielai Am
žiną Atilsį. , 

Jos brangiam atminimui, šv. Mišios bus atnašau
jamos šių metų antradienį, kovo 2 d., 8 valandą ryto, 
Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Le-
mont, IL. . , 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. MtIrtose ir kartu su mumis pasimelsti. 

Liūdinčios Predkelių ir Ramanauskų šeimos. 

Siųsti pinigus per VVESTERN UNION 
taip saugu ir greita, 

lyg jūs pats juos nuveztumet! 

Tik VVESTERN UNION 
persiunčia pinigus saugiai, 

per kelias minutes net į 
50,000 vietovių 165-uose 

kraštuose! Lietuvoje 
pinigai persiunčiami 

į 80 vietovių. 

V V E S T E R N MONEV 
U N I O N TRANSFER 

A.tA. 
MARIJA BEDULSKIENĖ 

Šimkutė 
Gyveno Ingleside, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. vasario 25 d. 7:30 vai. vakaro sulau

kusi 88 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Slavikuose Ame

rikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko sūnūs: Jonas, Petras, marti Margaret, 

anūkas Petras III, jo žmona Rosa; proanūkas Brandon 
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, kovo 1 d. nuo 4 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 'V. 71 
St. 

Laidotuvės antradienį, kovo 2 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, mar t i , anūkas, p roanūkas ir 
ki t i giminės. 

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

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
t a rp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funerai Home (EST 1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. CalHornia 4605 So. Hermitage 
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATTONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Agronome Evelina Ra-
čiūnienė-Rataiskytė po il
gos ligos mirė š.m. vasario 23 
d. Vilniuje, sulaukusi 87 metų 
amžiaus. Palaidota vasario 25 
d. Antakalnio kapinėse šalia 
vyro, kompozitoriaus Antano 
Račiūno, mirusio 1984 m. ba
landžio 3 d. Velionė buvo bai
gusi Dotnuvos Žemės ūkio 
akademiją, parašiusi keletą 
knygų apie maisto paruošimą 
kasdieniniam ir šventiniam 
stalui. Visos jos knygos buvo 
labai populiarios. 

Vyresniųjų, lietuviu cen
tre, „Seklyčioje", kovo 3 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
rodoma vaizdajuostė „Mokyk
lose — namų šiluma". Maty
sime rūpestingą ir nuoširdžią 
Almą Adamkienę ir Almos 
fondo narius, lankančius mo
kyklas: Žiemelio viduriniąja, 
vaikų darželį, Radviliškio vie
šąją biblioteką ir Sidabravo 
viduriniąja mokyklą. Šią vaiz
dajuostę parūoino LB Sociali
nių reikalų tarybos pirm. Bi
rutė Jasaitienė. Bus bendri 
pietūs. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Atvykite! 

Mokyt. Ritonė Rudaitie-
nė, Lietuvos Švietimo ir 
mokslo viceministrei dr. G. 
Paliokienei lankantis Čika
goje, sudarys sąlygas susipa
žinti su Amerikos mokyklų spe
cialių klasių: vaikų su negalio
mis bei įvairaus laipsnio pro
tinio pajėgumo mokinių dar
bu. Ji taip pat turės progą su
sipažinti ir su kitais Amerikos 
mokyklų įsipareigojimais — 
mokinių sveikata, mityba, pa
mokų praleidinėjimu ir t.t. R. 
Rudaitienė jau daug metų dir
ba Oak Lawn, IL, rajono mo
kyklų sistemoje ir joje yra 
ėjusi įvairias pareigas. Ji taip 
pat jau devynias vasaras pra
leido Lietuvoje, dirbdama su 
APPLE organizacija. Dr. G. 
Paliokienė apsistos Teodoro ir 
Ritonės Rudaičių namuose. 

LB Cicero apylinkės val
dyba praneša, kad kovo 7 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių, parapijos salėje šaukia
mas apylinkės 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. 

LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia pie
tus šį sekmadienį, vasario 28 
d.. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje. 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių. Bus cepelinų, kugelio, 
virtinukų ir kitų skanių pa
tiekalų — galėsite ne tik vie
toje pavalgyti, bet ir 
namiškiams parnešti. Virtuvė 
veiks iki 1 vai. po pietų, o pel
nas skiriamas LB Krašto val
dybos būstinei Washington, 
DC, paremti. 

Šeštadienį, vasario 27 d., 
6 vai. vak.. Jaunimo centre 
kviečiame į Šeimos klubo 
vakaronę. Dr. Laima Lukaus-
kienė iš Panevėžio kalbės apie 
sveiko maisto svarbą. Pamo
kys, kaip tokį maistą pasiga
minti. Dailės mokytojas-me
todininkas iš Kauno Eugeni
jus Rupšys atkeliaus su savo 
karpiniais ir mokys, kaip iš
karpyti gražius velykinius 
sveikinimus. Reikia, kad kiek
vienas atsineštų mažas ašt
rias žirklutes, balto popie
riaus, nelabai aštrų peilį. 
Buvę kuršėniškiai, Stasė ir 
Vytautas Jagminai iš Lemon-
to atvyks su akordeonu ir 
dainų skrynele. O kad ne-
praalktume, atsineškime po 
lėktštelę sumuštinių ar kita 
ko — patys pasivaišinsime, 
vaikus pamaitinsime ir ki
tiems pasiūlysime. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubas kovo 6 d., šeštadienį, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę ir Kovo 11 d. 
minėjimą, 1 vai. p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukos 
prel. dr. Ignas Urbonas. 2:15 
vai. p.p. kalbės iš Lietuvos at
vykusi žymi visuomenės vei
kėja, Švietimo ir mokslo mi
nisterijos viceministre dr. 
Gražina Paliokienė. Po minėji
mo svečių garbei pietūs. 

„Margutis IT kviečia 
įsigyti bilietus „Seklyčioje" į 
Kazio Sajos komediją Savait
galio romanas". Komediją į 
Čikagą atveža Los Angeles 
Dramos vaidintojų sambūris. 
Spektaklis vyks kovo 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. 

„Židinio" pamaldos bus 
šeštadienį, kovo 6 d., 4 vai. 
p.p., jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi jose dalyvauti. Per šv. Ka
zimierą prašysime Dievo pa
laimos tėvynei ir jaunimui. 

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybes Švente Čikagos lit mokykloje, 
mokiniai su vėliavomis žygiuoja prie Laisvas kovu paminklo Jaunimo cen
tro sodelyje, kur buvo atliktas žuvus: 'aisves pagerbimas 

VASARIO 16-OJI 
TĖVIŠKĖS 

PARAPIJOJE 

Vasario 16-oji Tėviškės pa
rapijai Čikagoje turi visada 
nepaprastai didelės reikšmės, 
ne vien dėl Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo, bet ir 
dėl pačios parapijos visuotinio 
susirinkimo išrinktų tarybos 
narių įvedimo į jų pareigas. 

Parapijiečiai ir šiais metais 
Vasario 14-ąją pamaldų metu 
bažnyčioje su pasididžiavimu 
žvelgė į tą moterį ir tuos vy
rus, kurie pasiryžo toliau dirb
ti ne vien tik Dievo garbei, bet 
ir visos parapijos gerovei. 
Kiekvienam parapijiečiui ži
noma ir suprantama, kad pa
rapijos tarybos narių pareigos 
nelengvos, reikalaujančios 
ypatingos atsakomybės, ne tik 
dvasiniuose reikaluose, bet ir 
saugojant šios nepriklausomos 
parapijos nuosavybę, kartu ir 
kitus jos pasaulietiškus rei
kalus. Apie pareigų pasiskirs
tymą tarybos nariams gal vi
sai nebereikėjo daug kalbėti, 
jos jiems gerai žinomos. 

Šių metų Tėviškės parapijos 
tarybą sudaro: Kasparas Vaiš
vila — pirmininkas; dr. Algi
mantas Kelertas — vicepirmi
ninkas; Algirdas Jonušaitis — 
sekretorius; Otto Schroeder — 
iždininkas; Aldona Buntinaite 
— ūkvedė; dr. Martynas Bun-
tinas — vyr. kasininkas; Jur
gis Lampsatis, Marė Liudžius 
ir Martynas Pauperas — kasi
ninkai. 

Dar prieš priesaiką vysk. 
Hansas Dumpys pagraudeno 
priešais altorių sustojusius ta
rybos narius Dievo Žodžiu, 
kad jų pasirinktos pareigos 
būtų ištikimai vykdomos, pri
silaikant lietuvių evangelikų-
liuteronų bažnyčios papročių 
ir taisyklių. 

Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas Arūno Kamins
ko, kuris prieš porą savaičių 
dirigavo DePaul universiteto 
statomą Wolfgang Amadeus 
Mozart operą JDie Zauber-
floete", vėl atliko Valterio Ba
naičio ir Jean Sibelius kuri
nius, kad išryškintų pamaldų 
svarbumą šios parapijos gyve
nime. Su vysk. Hanso Dumpio 
sukalbėta malda ir parapi
jiečių bendrai pagiedota gies
me, prašant Dievo apsaugos 
tėvų žemei ir kad Jis pripil
dytų Šventa Dvasia visus 
tuos, kurie rūpinasi šalies ge
rove, šios iškilmingosios pa
maldos baigtos. 

Vėliau, susirinkus į parapi
jos salę, tarp parapijiečių ma
tėme ir nemažai svečių, tarp 
jų Čikagos Pedagoginio litua
nistikos instituto direktorė 
Stasė Petersonienė, buvęs il
gametis „Margučio" radijo va
landėlės pranešėjas, visuome
nininkas Petras Petrutis, 
kanklininkė Daiva Kimtytė ir 
kiti. 

Po Amerikos ir Lietuvos 
bendrai pagiedotų himnų Tė
viškės parapijos tarybos pir
mininkas Kasparas Vaišvila 
paprašė Tėviškės parapijos 
kleboną pristatyti susirinku
siems šios dienos kalbėtoją, 
Stasę Petersonienę. Vysk. 
Hansas Dumpys sakė, kad 
džiugu turėti Stasę Peterso
nienę šiame kukliame parapi
jiniame Vasario 16-osios mi
nėjime. Prelegentė esanti dau
geliui gerai pažįstama, tad 
pakvietė ją tarti atitinkamą 
žodį. 

Stasė Petersonienė, padėko
jusi vysk. Hansui Dumpiui už 
pakvietimą dalyvauti minėji
me, sakė pajautusi tėviškės 
šilumą, parapijai turint tokį 
gražų pavadinimą. Ją su Ma
žąja Lietuva jungia gražūs 
jaunystės prisiminimai iš gim
nazijos laikų, kai Švėkšnos 
.Saulės" ir Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijos bei Moky
tojų seminarijos studentai 
draugaudavo, dalyvaudavo 
įvairiuose renginiuose ir pobu-

JAV LB Krašto valdybos posėdyje „Seklyčioje". Iš kaires: vicepirm. orga
nizaciniams reikalams Vytas Maciūnas, Socialinių reikalų tarybos pirm. 
Birute Jasaitiene ir Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė. 

viuose. Ji net šiandien dar pri- ^ 
simenanti vieną žaidimą, ku
rio metu dainuodavę: „Katins 
margs, katins margs, balta pa
kaklėlė". 

Prelegentė, dar toliau žvelg
dama į praeitį, prisiminė savo 
labai artimos draugės Klim-
kaitytės motiną, kuri buvo iš-
audusi jai klaipėdietišką tau
tinių rūbų sijoną. Ji visada 
žavėdavosi lietuvninkais, gy
venusiais daugiau kaip 700 
metų svetimoje aplinkoje, bet 
išlikusiais lietuviais. „Kas at
vedė į šią dieną tautą, kur šios 
šventės gyvenimo medis — 
klausė kalbėtoja, — kai Di
džiojoje Lietuvoje buvusi net 
40 metų uždrausta lietuviška 
spauda?" Mažojoje Lietuvoje 
gimė pirmoji lietuviška knyga: 
Martyno Mažvydo „Katekiz
mas", pirmasis lietuviškos li
teratūros klasikas Kristijonas 
Donelaitis, ten gimė tautos 
sielos gaivintojas, nepamirš
tamas Vydūnas. Kai Didžiojoje 
Lietuvoje nebuvo nei rašto, 
nei raidės, visa šviesa atėjo iš 
Mažosios Lietuvos. Dėl to 
galėjo įvykti Vasario 16-oji. 
Vasario 16-oji atstovauja tau
tos sąmonei per 22 nepriklau
somo gyvenimo metus išau
gintoms tvirtoms šaknims, iš 
kurių per 50 metų išsilai
kiusio kelmo 1990 m. kovo 11 
d. išdygo nauja atžala: dabar
tinė Lietuvos valstybe. „Lie
tuvninkai gali džiaugtis ir di
džiuotis, kad jų protėviai pri
sidėjo prie istorinės Lietuvos 
tąsos, — sakė Stasė Peterso
nienė užbaigdama savo žodį, 
dar pridėdama, — nors tauta 
nepriklausomybės siekdama, 
turėjo daug aukų, daug kraujo 
išlieta, bet Marcinkevičiaus 
žodžiais: '...kiek rovė — neiš
rovė, kiek skynė — nenusky
nė, todėl, kad tu šventoji, kad 
tu — tėvynė'". 

Aldonai Buntinaitei perė
mus meninės dalies pravedi-
mą, pakviesta dailiojo žodžio 
puoselėtoja Aldona Pankienė 
pateikti popietės dalyviams 
poetų Bernardo Brazdžionio ir 
Anatolijaus Kairio kūrybą. Po 
to daugeliui jau pažįstama 
kanklininkė Daiva Kimtytė 
paskambino kanklėmis Jurgio 
Sauerweino, Jono Švedo ir 
Franz Schubert muzikinius 
kūrinius. 

Vysk. Hansui sukalbėjus 
stalo maldą, pasivaišinta pa
rapijos Moterų draugijos pa
ruoštomis vaišėmis. 

Valteris Bendikas 

Jeigu Jus užprenumeruosite „Draugą" savo giminėms, pažįstamiems, vai
kams — bet kokia proga, bet kuriuo metu, jie gaus gražų pranešimą (cia 
jis yra labai sumažintas), patraukliais spalvotais rėmeliais papuoštą, tei
giantį, kad tai J asų jiems padovanota dienraščio prenumerata. 

Vakarų Pennsylvania 
valstijos Lietuvių piliečių 
draugija atidėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mo pokylį iki kovo 20 d., 
tikėdamasi palankesnio oro. 

• Juosta Bacevičius 
užpildo pajamų mokesčių 
(Incoroe Tax) formas. Skam
binti tal.708-40S.7834 (sk.) 

• Godiminaa Pranskevi-
čtas užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoja į namus. 
Kreiptis: (773) 935-0472. (sk.) 

• Norite ke l iaut i — 
kreipkitės į Jurgitą Gure
vičius. Žemos kainos, greitas 
ir profesionalus aptarnavimas. 
Skambinkite te l . 708-447-
4447, fax 708-447-1380, e-mail 
jgureviciua@pol.net. Travel 
333, 333N. Michigan Ave. 
Ste 812, Chicago, IL 60801. (sk.) 

• Legaliai dar gal ima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2681. (sk.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-6335. (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 At lant ic 
Express Corp. (sk) 

• „Žiburėlio" Montesori 
madų paroda įvyks sekma
dienį, kovo mėn. 21 d. 12 
v.p.p. Pasaulio Lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Kaina $35 
suaugusiems, $30 pensinin
kams ir $15 vaikams. Rezer
vacijoms skambinti: Dainai 
Si l iūnienei 630-852-3204 
arba Viktorijai Siliūnienei 
630-257-0648. (sk.) 

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsun
kins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite: 708-
424-4425, adresas: 4931W. 95 
St., Oak Lawnf IL. (sk.) 

• „BALTIJA" KVIEČIAI 
Kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį 9 vaL v. vyksta poilsio 
vakarai „Kviečiame pašokti!". 
Jums groja ir dainuoja Arūnas 
ir Artūras. Kovo 6 d. 6 vaL 
tradicinė vakaronė „Kaziu
ko pastogėje". Liaudies muzi
kos koncertas, mugė, pra
mogos. Adresas: Saulių na
mai, 2417 W. 43 St^ (Westorn 
Ava. ir 43 8 U , tel. 847-342-
1512. (sk.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Drivers Lic), Illinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą: 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (sk.: 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St , Chicago, IX 60629, teL 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

• A.a. Janinos Žygienės 
atminimą pagerbdami, sūnūs 
Vytenis ir Arvydas žygai iš 
suaukotų ta proga pažįstamų 
ir draugų pinigų, paskyrė 
$300 Lietuvos našlaičiams. 
Taip pat Bronė ir Viktoras 
Motušiai paaukjo ta proga 
$20. Viso $320. Lietuvos vai
kų vardu reiškiame užuojautą 
velionės artimiesiems, o au
kotojams dėkojame. „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 West 71 St., Chi
cago, IL 60629. (sk.) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Dalia Sruogaitė $50 a.a. 
Romo Karužos atm.; Madison-
Vilnius Sister Cities (Fay 
Schoenemann pirm.)' $480 
dviejų vaikučių metinė para
ma. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TeL (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. (sk.) 

• AJL Petro Rimkaus at
minimą pagerbdami, draugai 
ir pažįstami ta proga aukojo 
Lietuvos vaikams: S. Bernota-
vičius, T. ir B. Blinstrubai, R. 
ir I. Blinstrubai, E. Blinstru-
bienė, V. ir Z. Braziai, I. Brat-
kauskienė, J. ir A. Brizgiai, V. 
ir G. Damijonaičiai, A ir I. 
Draugeliai, D. Dundzilienė, K. 
ir D. Ječiai, O. Juraitienė, D. 
Ilginytė, J. Kazlauskas, R. ir 
D. Korzonai, Z. ir B. Krasaus
kai, K. ir A. Kriaučiūnai, A 
Kurkulis, A Lingis, Z. ir J. 
Mereckiai, A ir D. Norkaičiai, 
R. ir D. Panarai, P. Paulaus
kaitė, dr. A ir V. Pauliai, P. 
Peškaitis, V. ir S. Prialgaus-
kai, T. ir R. Rudaičiai, A. ir I. 
Šatai, V. ir R. Sinkai, R. Janu-
šaitė-Skubisz, L. ir D. Slėniai, 
V. ir A šoliūnai, M. Sugin-
tienė, K. ir R. Sušinskai, A ir 
D. Urbučiai, S. ir F. Žymantai, 
asmuo nedavęs pavardės. Iš 
viso to liūdna proga suaukota 
Lietuvos našlaičiams $895. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629. (sk.) 

• Nijolė Užubalienė, Chi
cago IL, vienai Lietuvos naš
laitei atsiuntė Šv. Velykų pro
ga dovaną — $150. Našlaitės 
vardu dėkojame gerai Nijolei. 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 St., Chicago, 
IL 60629. (sk.) 

• Tik 42 centai už minute 
skambinant į Lietuvą per RSL 
COM USA. Šaunu! Pigiausi 
įkainiai skambinant bet kur 
pasaulyje. Lietuvius aptar
nauja nuo 1986 m. Teiraukitės 
lietuviškai 708-386-0556. (sk.) 

• Bus šokiai! „LITUANI-
COS" metinis balius kovo 
13 d., šeštadienį 6:00 v.v. PLC 
naujoje salėje. Įėjimo kaina: 
vaikams iki 12 metų, $12, 13-
18 metų $15, virš 18 m. $25. 
Stalų ir pavienių asmenų re
zervacijas priima Daina Siliū-
nienė, tel. 630-852-3204. Bus 
programėlė, vakarienė (Aldo
nos Šoliūnienės), šokiai ir pro
ga susitikti Marčiulionio krep
šinio mokyklos krepšininkus. 
Lauksime jūsų visų! Susitik
sim baliuje! (**-) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONU 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy S t , 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vaL ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. &PČNAS 
6436SJula»kiRd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6S47 SJKedsta Avenue 
C h i c a g o , TL 60629 
TeL 773-776-8700 

ToOn-ee 24 hr. 888-778-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

fleitai 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvea nuo .Draugo") 
Tai. 77MM-0100. 

TeL 0 0 4 5 7 - 0 1 0 0 , Lemont, IL 

ADVOKATO 
E. BŪDVYČIO, J. CIVILIO 

ir partneriu 
kontora VUnfoJe 

• nekilnojamo turto ir 
* paveldėjimo tvarkymas 

Rosiu alaja 4, SOOS Vilnius. Lietuva 
TaL(!70S)SSUM 
PgflPMMSjMi 

ADVOKATAI 
LJtane et LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmenišku suteidimų ir kt. bylose. 
SS13 S-Archer Ave, Chicago, 
IL aoStt. TeL S47-SS1-7SSS 

(kalbame lietuviškai) Mesjusų 
pasiautoms 7 diena* per ssvgite 

http://tal.708-40S.7834
mailto:jgureviciua@pol.net

