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Sausio 13-sios byloje vėl 
paskelbta pertrauka 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas, daugumai 1991 metų 
sausio 13-sios teisiamųjų pa
sakius paskutinį žodį, penkta
dienį paskelbė pusantro mė
nesio pertrauką byloje. Teisė
jų kolegija ketina ruoštis pa
skelbti nuosprendį. 

Byloje dėl sąmokslo siekiant 
užgrobti valdžią 1991 metų 
sausį ir tyčinių nužudymo or
ganizavimo paskutinį žodį jau 
pasakė keturi iš šešių tei
siamųjų — Mykolas Buroke
vičius, Juozas Kuolelis, Sta
nislovas Mickevičius ir Leonas 
Bartasevičius. Nuo liepos 12 
d. teisė tarti paskutinį žodį 
bus suteikta Juozui Jermala-
vičiui ir Jaroslavui Prokopo-
vičiui. 

Keturi jau kalbėję teisiamie
ji neigė savo kaltę dėl dalyva
vimo sąmoksle užgrobti val
džią ir žudynių organizavime. 

M. Burokevičius, kaip ir 
per teisminį tardymą, tvirtino. 
kad bylą Generalinė proku
ratūra suklastojo, o jo vado
vaujama Lietuvos komunistų 
partija su žmonių žudynėmis 
niekaip nesusijusi. Kiti kal
bėję teisiamieji atvirai reiškė 
nepasitenkinimą teismo dar
bu, visuomenės ir žiniasklai-
dos požiūriu į jį. Jie teismo 
procesą laiko s'isidorojimu su 
jai*. J. Kuolelis%teigė, kad teis
mo procesas atėmė penktadalį 
jo sąmoningo gyvenimo metų. 
Pasak jo, Niurnberge žmonės 
buvo teisiami už nusikalti
mus, o ne už įsitikinimus. S. 
Mickevičius teigė, jog teisme 

buvo pažeistos žmogaus tei
sės. Jis, kaip dauguma tei
siamųjų, atvirai ir drąsiai 
kalbėjo apie savo politinius 
įsitikinimus. „Atsisakęs savo 
įsitikinimų, žmogus nustoja 
būti žmogumi", paskutiniame 
žodyje sakė S. Mickevičius. 

L. Bartasevičius teismui pri
pažino, kad 1990 metais buvo 
radijo „Tarybų Lietuva" ad
ministratoriumi, o 1991 me
tais dirbo LKP CK leidykloje 
užgrobtuose Spaudos rūmuo
se. Jis sakė, kad ten dirbda
mas, nesiekė sutrikdyti pa
dėties valstybėje, įvykdyti val
stybės perversmą, o dirbo kaip 
samdomas asmuo už atlygi
nimą. Trūkčiojančiu nuo susi
jaudinimo balsu teisiamasis 
skundėsi, kad jis tautai paro
dytas kaip didžiausias nusi
kaltėlis ir priešas. Teisiamasis 
atsiprašė teisėjų, kad proceso 
metu jam teko" gydytis ligo
ninėje ir sutrikdyti teismo 
posėdžius. 

Tris savaites trukusiame 
paskutiniame žodyje būta ir 
teisiamųjų ašarų, ir... eilėraš
čių. 

Valstybės kaltintojai pernai 
lapkričio pabaigoje teismui 
pasiūlė griežtomis bausmėmis 
nubausti 1991 metų sausio 
13-sios sąmokslininkus. 

M. Burokevičių pasiūlyta 
įkalinti 15 metų ir atimti visą 
jo turtą. Buvusį LKP ideologą 
J. Jermalavičių prokurorai 
siūlo įkalinti 12 metų ir atimti 
visą jo turtą, kitus keturis tei
siamuosius — nuo 7 iki 4 
metų kalėjimo. 

Ignalinos elektrinės 
sustabdymas — puiki proga ją 

uždaryti 

Gegužės 21 dieną Kauno valstybiniame muzikiniame teatre iškilmingo minėjimo metu Lietuvos Seimo pirmi
ninkas, Kauno miesto garbės pilietis Vytautas Landsbergis laikinosios sostinės merui Henrikui Tamuliui įteikė 
miesto vėliavą. Kaune ir jo apylinkėse prasidėjo renginiai, skirti Kauno dienai paminėti. 

Nuotr.: Patrankos suvis Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje paskelbė gegužės 21-osios vidurdienį. 
(Elta) 

Bažnyčia nori būti išgirsta 
ir įvertinta 

cija. 

„Mažeikiu naftos" gamykla 
bus sustabdyta 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(BNS) — Dėl žaliavos trūku
mo penktadienį pradėta stab
dyti vienintelė Baltijos valsty
bėse Mažeikių naftos perdirbi
mo gamykla. 

„Mažeikių naftos" generali
nis direktorius Gediminas 
Kiesus šią savaite Maskvoje 
nesėkmingai derėjosi su Rusi
jos naftos bendrovėmis. Dien
raščiui „Lietuvos rytas" jis sa
kė, kad naftos tiekimo sustab
dymas yra atviras Rusijos 
spaudimas Lietuvai už jos pri-
intą politinį sprendimą visą 
mftos ūkį parduoti valdyti 
J\V bendrovei „Williams In-
timational". 

Pasak G. Kiesaus, Rusijos 
mftos tiekimą valdančio susi-
Henįjimo „LUKoil" vadovai 
e t nerado laiko su juo susi
m i . Be „LUKoil" pritarimo 
lerybos su kitais Rusijos naf-

* Penktadieni JAV vers
lovė* „Williams" direktorių 
valdyba galutinai patvirtino 
investicįjų projektą Lietuvoje, 
išreiškiant aiškų pritarimą są
lygoms, sutartoms su Lietuvos 

'vyriausybe. Pagal balandžio 
15 d. Lietuvos ūkio ir finansų 
ministrų bei „Williams Inter
national" prezidento John 
Bumgarner pasirašytą susita
rimą, „Williams" įsigys pirmą 
„Mažeikių naftos" 33 proc. ak-
cijų paketą ir vadybos kontro
lę. JAV firma taip pat įgyja 
teisę įsigyti papildomus 33 
proc. akcijų per 7 metus po in
vesticijų sutarties pasirašymo. 
Sią teise dar turi patvirtinti 
Seimas. „Williams Lietuva" 
generalinis direktorius Randy 
Mąjors pasidžiaugė, kad „VVil-
liams" „uždegė žalią šviesą". 

tos tiekėjais yra beprasmės. 
G. Kiesus negalėjo pasakyti, 
kada galima tikėtis, kad nafta 
bus vėl tiekiama. 

Naftos specialistai, įsitiki
nę, kad vartotojams gamyklos 
sustabdymas neturės jokios 
įtakos, nes benzino galima įsi
vežti iš užsienio. Tačiau Lietu
vos ekonomikai tai turės di
džiulės įtakos — gamykla į 
valstybės biudžetą per metus 
sumoka apie 1.5 mlrd. litų mo
kesčių. 

Lietuvos žinybos įpareigo
tos išsiaiškinti, kodėl nutrūko 
naftos tiekimas Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklai. įpa
reigojimai duoti po pasitari
mo, kuris penktadienį įvyko 
laikinosios premjerės Irenos 
Degutienės sumanymu. Jame 
dalyvavo laikinieji užsienio 
reikalų ir ūkio ministrai, kiti 
pareigūnai. 

Ūkio ministerija iš Rusijos 
naftos transportavimo įmonės 
„Transneft" paprašys oficia
laus paaiškinimo, kodėl nu
trūko naftos tiekimas. Lietu
vos ambasadorius Rusijoje Ro
mualdas Kozyrovičius įparei
gotas kreiptis į Rusijos kuro ir 
energetikos ministeriją dėl 
Rusijos vyriausybės atstovų 
pasiaiškinimo. 

Rusus papiktino 
Vilniaus pranešimai 

Penktadienį išplatintame 
Rusijos ambasados Lietuvoje 
pranešime spaudai nepagrįs
tais vadinami pranešimai apie 
tai, kad Rusijos vyriausybės 
struktūros yra susijusios su 
naftos tiekimo nutraukimu. 

Ketvirtadienį Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad Lietuvos vyriau
sybė turėtų reikalauti iš Rusi
jos paaiškinimų ir nuostolių 

Kaunas, gegužės 21 d. 
(Elta) — „Bažnyčia negali no
rėti, kad pasaulinė žiniasklai 
da ją visur girtų, tačiau ji nori 
būti išgirsta bei teisingai įver
tinta", sakė Jo Eminencija ar
kivyskupas Sigitas Tamke-
vičius penktadienį susitikime 
su žiniasklaidos atstovais 
Kauno arkivyskupijos kurijo
je, kur buvo minima 33-oji pa
saulinė visuomenės bendravi
mo priemonių diena. 

Arkivyskupas S. Tamkevi-
čius susirinkusius prie apskri
tojo stalo pokalbiui žurnalis
tus supažindino su šiai dienai 
skirtu popiežiaus Jono Pau
liaus n laišku, kurio tema — 
„Žiniasklaida: draugiškas pa
lydovas ieškantiems Tėvo". 
Savo mintimis apie žinia-
sklaidos ir Bažnyčios kartu 
tarnavimą žmogui dalijosi Vil
niaus religijos studijų centro 
direktorė daktarė Irena Vaiš
vilaitė. 

Arkivyskupas S. Tamkevi-
čius žurnalistams linkėjo ne
suabsoliutinti vieno kunigo 
pareiškimo ir netraktuoti jo 
nuomonės kaip visos Bažny
čios požiūrio vienu ar kitu 
klausimu. ,3endras mūsų 
dialogas Lietuvai yra labai 
reikalingas", sakė Jo Eminen-

įteiktos fondo ,3ažnyčios kro
nika" įsteigtos premijos la
biausiai pasižymėjusiems žur
nalistams, rašantiems bažny-

Susitikimo metu buvo tinę tematika. 

Užsienio karininkai nustebinti 
Lietuvos kariuomenės pasiekimais 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(BNS) — UŽSH»£O valstybių 
karo atašė sako patyrę įdomių 
įspūdžių šią savaitę sureng
toje tradicinėje išvykoje į Lie
tuvos ginkluotųjų pajėgų da
linius. 

Pasak dvejus metus Lietu
voje dirbančio JAV karo atašė 
majoro Michael Litwinowicz, 
jis pastebėjo „nuolat gerėjan-
čias sąlygas kariniuose dali
niuose ir jų bendrą pasiren
gimą". „Lietuvos vyriausybė ir 
Krašto apsaugos ministerija 
turi apmąstytą ir gerą planą 
plėtoti ginkluotąsias pajėgas 
ir jį įgyvendina", sakė JAV 
karo atašė. 

Pasak M. Litwinowicz, „vie
nas geriausių įspūdžių yra tai, 
kad daug investuota gerinant 
kareivių gyvenimo sąlygas 
ir mokymo priemones". „Gyny
bai skiriamos išlaidos labai 
svarbios, nes niekas negauna
ma veltui. Manau, kad vy
riausybė labai išmintingai pa
naudoja lėšas", sakė JAV kari
ninkas. 

Paskirta Lietuvos 
kultūros atašė Amerikai 

Vilnius, gegužės 21 d. 
(BNS) — Kultūros ministeri
jos Tarptautinio bendradar
biavimo skyriaus vadovė Vida 
Pabarškaitė paskirta Lietuvos 
kultūros atašė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 

Lietuvos generaliniame kon
sulate New Yorke dirbsianti 
diplomatė paskirta trejų metų 
kadencijai nuo liepos 1 d. 

Dvejus pastaruosius metus 
Kultūros ministerijoje dirban-

kompensavimo dėl sutarčių 
laužymo. 

Rusijos ambasada primena, 
kad Rusija ir Lietuva nėra su
dariusios jokių vyriausybinių 
ar tarpžinybinių sutarčių dėl 
naftos tiekimo." Ambasada 
reiškia pasipiktinimą dėl „aiš
kaus Šios grynai ūkinės pro
blemos politizavimo" ir prime
na, kad naftos tiekimas į Lie
tuvą reguliuojamas tik ūkinių 
bendradarbių dvišaliais ko
merciniais susitarimais. 

ti V. Pabarškaitė yra atsakin
ga už tarptautinį kultūrinį 
bendradarbiavimą, tarptauti
nių sutarčių, programų įgy
vendinimą. Jai taip pat pa
tikėta rūpintis ryšiais su JAV 
Lietuvių Bendruomene. 

Kultūros ministerijos atsto
vo spaudai pranešime teigia
ma, kad dalykinius ryšius su 
daugelio JAV kultūrinių in
stitucijų vadovais V. Pabarš
kaitė užmezgė praėjusiais me
tais, lankydamasi JAV su 
ministru Sauliumi Šalteniu. 

V. Pabarškaitė yra baigusi 
klasikinės filologijos studijas 
Vilniaus universitete, Madri
de mokėsi ispanų kalbos, Atė
nų universitete baigė moder
niosios graikų kalbos ir kul
tūros kursus. Dirbdama Kul
tūros ministerijoje, ji staža
vosi Švedijoje, taip pat 
UNESCO būstinėje Paryžiuje. 
Diplomatė moka anglų, is
panų, rusų, naująją graikų, lo
tynų, senąją graikų kalbas. 

Neseniai Lietuvoje akredi
tuotas Rusijos gynybos atašė 
pulkininkas Aleksandr Vole-
gov teigia patyręs „palankų 
įspūdį", kuris „išliks ilgam". 
Jis sakė apžiūrėtuose dali
niuose pamatęs „gerą atmos
ferą, neblogą karininkų paren
gimą". „Labai rūpinamasi ka
riais, tai man labiausiai pati
ko", sakė A. Volegov. 

Panašiai išvykos įspūdžius 
apibendrino ir Baltarusijos gy
nybos atašė Aleksandr Bužan, 
kuris panašioje apžiūroje daly
vavo ir pernai rudenį. Pasak 
jo, „iš principo matyti, kad 
Lietuvoje ginkluotosios pajė
gos vystosi, rezultatas akivaiz
dus net ir per pusmetį". A. 
Bužan ypač gerą įspūdį paliko 
neseniai įsteigtas Mokomasis 
pulkas Rukloje. Baltarusijos 
atašė gyrė naujas kareivines, 
„gerą, rūpestingą vadą". 

* Po kelerių metu nuos
mukio kaimo turizmas Lie
tuvoje vėl atsigauna ir tampa 
populiaria laisvalaikio forma. 
„Aplankę daugelį užsienio ša
lių, lietuviai vėl pasirenka ra
mesnį ir finansiškai prieina
mesnį poilsį vaizdingose Lie
tuvos vietovėse bei pažintines 
keliones po istorines ir kul
tūrines vietas, gamtos draus
tinius", sakė Lietuvos turizmo 
asociacijos prezidentas Jonas 
Ignatonis. Jo teigimu, popu
liariausios yra 1-2 dienų 
šeimyninės, moksleivių, verslo 
organizacijų kelionės, kuriose, 
be gamtos, kultūros ir kitų 
įžymybių, poilsiautojams siū
loma įvairių pramogų — van
dens sporto, žvejybos, jodi
nėjimo žirgais, pasivažinėjimo 
dviračiais ir kitų. Lietuvoje 
yra apie 100 kaimo sodybų, 
kurios gali priimti ir užsienio 
turistus. 

* Šeštadalis Lietuvos 
ūkyje dirbančių žmonių 
pernai rudenį gavo minimalią 
mėnesio algą — 430 litų arba 
dar mažiau. Pernai minimalią 
mėnesio algą ar mažiau gavo 
ketvirtadalis privačių įmonių 
ir įstaigų bei 8.3 proc. valsty
binių įmonių darbuotojų. (Eitai 

Amsterdamas-Vilnius. 
gegužės 21 d. (BNS) — Įta
kinga tarptautinė aplinkosau
gos organizacija „Greenpeace" 
paragino Europos Sąjungą 
„pasinaudoti istorine galimy
be", kurią suteikia Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo 
reaktoriaus sustabdymas, ir 
siekti, kad jėgainė būtų vi
siškai sustabdyta. 

„Tas sustabdymas turė
tų būti galutinis", pareiškė 
„Greenpeace" aktyvistas Ben 
Pearson. „Ignalinos reaktoriai 
yra vieni pavojingiausių pa
saulyje. Europos Sąjunga turi 
pasinaudoti istorine galimybe 
siekti, kad reaktoriai ne
bebūtų daugiau įjungti ir Lie
tuva taptų nebranduoline val
stybe", teigiama „Greenpeace" 
pareiškime, kurį penktadienį 
išplatino pagrindinė organiza
cijos būstinė Amsterdame. 

Ignalinos AE pirmasis blo
kas penktadienio vakarą stab
domas maždaug mėnesiui, kol 
bus paruoštas leidimas toliau 
jį naudoti. Antrasis jėgainės 
reaktorius neveikia nuo kovo 
pabaigos, kai buvo pradėtas jo 
planinis trijų mėnesių remon
tas. 

Be to, „Greenpeace" ragina 
Europos Sąjungą IAE užda
rymą paskelbti būtina sąlyga 
Lietuvos priėmimui į šį bloką. 
„Gruodį Europos Ministrų Ta
ryba susirinks Helsinkyje 
svarstyti, ar pradėti derybas 
su Lietuva. Turėtų būti aiš

kiai pasakyta, kad kol Ignali
nos AE nėra visiškai už
daryta, atsakymas bus neigia
mas", pabrėžia B. Pearson. 

„Greenpeace", kurios veikla 
apima visą pasaulį, yra di
džiausia ir įtakingiausia vi
suomeninė aplinkosaugos or
ganizacija. Jos griežti vei-
smai prieš aplinkos teršima 
Vakarų Europoje ne kartą bai
gėsi konfliktais su teisėsauga. 
„Greenpeace" vertinimu, da
bartinis IAE sustabdymas 
„paneigia mitą", kad Ignalinos 
AE būtina Lietuvai. ^Ar švie
sos užgeso? Ar žmonės šąla9 

Ar pramonė sustojo? Ne, nes 
Lietuva turi pakankami alter
natyvių elektros šaltinių. Vi
siškas Ignalinos AE uždary
mas yra įmanomas", „Green
peace" organizacijos pareis 
kime cituojamas B. Pearson, 
kuris apibūdinamas kaip „an-
tibranduolinis aktyvistas". 

Bendrovė „Lietuvos energi
ja" užtikrino, kad visiškai su
stabdžius Ignalinos AE, varto
tojai dėl to nepajus elektros 
energijos trūkumo ir nebus di
dinama energijos kaina. Kol 
neveiks Ignalinos AE, maž
daug 37 paras elektros energi
ja bus tiekiama iš kitų elektri
nių — šiluminių Elektrėnų. 
Vilniaus, Mažeikių, Kauno hi
droelektrinės. Šiluminė ener
gija, kuri kompensuos išjung
tąją IAE, yra brangesnė ir jos 
gamyba labiau teršia aplinką. 

Elektrinėje rasta granata — 
tikra, bet nepavojinga 

Vilnius-Visaginas, gegu
žės 21 d. (BNS) — Granatos 
dalis, rasta Ignalinos atominė
je elektrinėje (IAE), yra tikra, 
bet nepavojinga, nustatė VRM 
Policijos departamento kri
minalistinių ekspertizių tar
nybos atliktas tyrimas. Jo 
išvadose sakoma, kad radinys 
yra sovietų gamybos gyny
binės granatos „F-l" korpusas. 
Jame yra apie 60 gramų 
sprogstamosios medžiagos, bet 
ji nepavojinga, nes yra užlieta 
bitumu, be to, granata yra be 
sprogdiklio. 

Remdamasi tyrimo išvado
mis, Visagino policija penkta
dienį iškėlė bylą pagal Bau
džiamojo kodekso 234 straips
nį, numatantį atsakomybę už 
neteisėtą sprogstamųjų me
džiagų laikymą. 

Aprūdijusią granatos dalį 
trečiadienį rado valytoja IAE 
pirmojo bloko turbinų padali
nio vyrų tualeto klozete. 

Visagino miesto apylinkės 
prokuratūros vyriausiasis pro
kuroras Genadijus Jefimovas 
sakė, kad granata be sprog
diklio ir dar izoliuotu sprog-
meniu tėra „imitacija", tinkan-

Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūrą steigs 
Ūkio ministerija vyriausybės 
pavedimu, numatyta Seime 
priimtame Radioaktyviųjų at
liekų tvarkymo įstatyme. Pag
rindinis Agentūros veiklos tik
slas — sutvarkyti ir palaidoti 
visas jai perduotas radioakty
viąsias atliekas, užtikrinant 
branduolinę ir radiacinę sau
gą. Agentūra naudos jai pris
kirtas saugyklas ir kapinynus. 
Priimtas įstatymas nustato 
teisinius radioaktyviųjų atlie
kų tvarkymo pagrindus, api
brėžia jų tvarkymo principus. 

(Elui 

ti nebent pagąsdinimui arba 
kaip mokymo priemonė. Pro
kuroras linkęs manyti, kad 
granatos korpusas buvo įmes
tas į klozetą, norint juo atsi
kratyti, ir nemano, kad tame 
būta piktos valios. 

Panašios nuomonės laikosi 
ir Ignalinos AE direktorius 
Viktoras Ševaldinas, pareiš
kęs, kad „teroristinio akto 
požymių nėra". V. Ševaldinas 
neatmetė galimybės, kad mo
komųjų granatų galėjo turėti 
sovietų kariai, iki Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sau
goję IAE. 

* Generalinė prokuratū
ra netur i duomenų apie ta
riamus „energetikos skanda
lų" kaltininkus. Generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia in
formavo vyriausybę, kad Ge
neralinė prokuratūra kartu su 
kitomis žinybomis nagrinėjo, 
ar Lietuvos valstybinių insti
tucijų pareigūnai arba kiti pi
liečiai nebandė pasipelnyti, 
žadėdami valstybės, preziden
tūros ar kitų valstybės institu
cijų atsakingų pareigūnų ta
riamą paramą susivienijimui 
„Power Bridge Group". Proku
ratūrai nepavyko gauti oficia
lių Lino J. Kojelio, atsisakiu
sio tai padaryti, ar kitų asme
nų paaiškinimų, negauta in
formacijos ir iš ,.Interpol'o" 
Lietuvos skyriaus pagal Polici
jos departamento užklausimą. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

Kovo 6-7 dienomis Vilniuje, 
Jėzuitų gimnazijoje, buvo su
rengtas Vilniaus krašto ateiti
ninkų akademinis savaitgalis, 
skirtas ateitininkijos atkūri
mo Lietuvoje dešimtmečiui. Ši 
sukaktis bus deramai pami
nėta liepos pabaigoje vyks
tančioje konferencijoje Kaune. 
Siekiant jai tinkamai pasi
rengti, buvo išklausytos sen
draugių idėjos. Viktoras Alek
na priminė ilgamečio ateiti
ninkijos vado prof. Prano Do
vydaičio, nukankinto Gula
guose, du pageidavimus: par
vežti jo sermėgą į Lietuvą ir 
tėviškėje pastatyti kryžių, at
suktą į Rytus. Buvo nutarta 
aplankyti prof. Prano Dovy
daičio tėviškę. Kadangi soviet
metis ištrynė iš žmonių są
monės krikščioniškąsias ver
tybes, vertėtų pagalvoti apie 
universitetų įkūrimą trečiaja
me tūkstantmetyje, kur pagy
venę žmonės galėtų atgauti 
dvasinę pusiausvyrą. Ši idėja 
reikalauja detalesnio aptari
mo: kas skaitys paskaitas? 
kas skirs lėšų? kas visa tai or
ganizuos? Reikėtų suregist
ruoti visus sendraugius, gyvus 
ir mirusius, parašyti apie juos 
prisiminimus. Čia ir susidu
riama su keblumais. Pavyz
džiui, kompozitorius Konradas 

ragino pagal išgales kuo akty
viau stoti ten, kur reikalinga, 
imtis visko, kas dora, teisu, 
tačiau visa tai daryti Jėzaus 
dvasioje. Jis kalbėjo: „Ne kie
no kito, o būtent ateitininkų 
pareiga išplėsti vienašališkai 
susiaurintą patriotizmo sąvo
ką iki tikrosios jos apimties. 
Patriotizmas — toli gražu ne 
vien trispalvė mūsų rankose, 
ne vien ugninga kalba iš tri
būnos ar mitingų organizavi
mas. Patriotizmas — kai ma
no siela gražėja tylioje Jėzaus 
artumoje, kai aš besąlygiškai 
gerbiu savo brolyje, sesėje tą 
Paslaptį, tą „šventą tikslą, ku
riam Dievas sutvėrė lyčių 
skirtumą" (Jonas Paulius II), 
kai, rinkdamasis pašaukimą, 
neišleidžiu iš akiračio Bažny
čios, Tėvynės žaizdų, reikalų". 

Ar sudygo sėklos, prieš de
šimt metų pasėtos jaunimo 
širdyse? Dr. V. Rastenis į šį 
klausimą atsakė teigiamai. 
Dabar Lietuvoje yra apie ketu
ris tūkstančius ateitininkų 
(prieš karą buvo dvylika tūks
tančių), kai kurios moksleivių 
kuopos yra itin aktyvios, gerai 
žinomos savo gyvenamojoje 
aplinkoje. Į ateitininkų akade
minį savaitgalį atvažiavo trys 
kuopos, šiemet konkurso keliu 
pelniusios Amerikoje gyve-

Daumanto-Dielininkaieio jaunučį 
niūnienė ir Dainė Quinn praru 
visus užsiregistravusius ruošti 

Lių kuopos globėjos Rasa Kas-
kad JAS stovykla užpildyta. Kviečia 

ir įdomiai stovyklai. 

PATAMSYJE NEPASKAITYSI 
Vartant prieš 30 ir daugiau • ši pą(saka vadinasi 'Rožių, leli-

metų spausdintas „Ateitis", jų dvaras'. 

Kaveckas jaunystėje buvo ak- nančių Aldonos ir Jono Čingų 
tyvus ateitininkas, vėliau gar- įsteigtas premijas. Pirmoji 
sus sovietmečiu vykusių dainų 
švenčių dirigentas, komunistų 
partįįos narys. „Taigi tokie 
žmonės ateitininkai ar ne?" — 
klausė V. Alekna... 

Sendraugių sąjungos pirmi
ninkas, Ateitininkų atkuria
mojo komiteto pirmininkas dr. 
Vincas Rastenis skaitė pas
kaitą, paminėjo tuos, kurie 
buvo pirmieji, panorę matyti 
atsikūrusią ateitininkiją. Tai 
kun. Vaclovas Aliulis, mokyto
jas V. Toleikis ir kiti. Jis prisi
minė 1989 m. lapkričio 25-26 
d. Vilniaus moksleivių rūmuo
se, kurie tuo metu buvo pa
puošti drąsiu užrašu „Dievas 
yra meilė", įvykusį Lietuvos 
ateitininkų federacijos atku
riamąjį suvažiavimą. 

Prisiminti iš tiesų reikėtų 
daug ką. Vos tilpęs į salę jau
nimas tuomet klausėsi išmin
tingų ir viltingų žodžių — drą
sinančių, skatinančių, palai
kančių. Kardinolas V. Sladke-

premija teko Pabradės Rasos 
ateitininkų kuopai, antroji — 
Gargždų Arkangelo Mykolo 
kuopai, trečioji — Šiaulių Pra
no Dielininkaičio kuopai. At
sidėkodami už paskirtas pre
mijas ateitininkai parodė tur
tingą ir turiningą meninę 
programą. 

Tikra atgaiva buvo dr. Ju
liaus Šalkauskio paskaita apie 
savo tėvo, tris metus vadova
vusio ateitininkams, prof. Sta
sio Šalkauskio asmenybę, 
nuostatas ir principus kardi
naliais gyvenimo ir ateitinin
kijos klausimais. 

Prof. Stasys Šalkauskis bu
vo valinga asmenybė, suvo
kianti laiko svarbą. Jis pla
nuodavo savo dieną. Vertino 
toleranciją: idėjos oponentų 
turėjo, bet asmeninių priešų 
nebuvo. Su idėjos oponentais, 
netgi su ateistais nuoširdžiai 
bendravo. Tačiau blogiui jo
kios tolerancijos nerodė; prieš 

kaip ir puslapius ir kitų tiek 
metų turinčių žurnalų, knygų, 
susitinki su mintimis, kurios, 
nors ir „senos", tinka ir šioms 
dienoms, šiems laikams. Ran
di minčių, laikas neriboja. Ir 
šiandien jos vertos mūsų dė
mesio. 

Radau straipsnį „Moksleivio 
ateitininko ideologinė ateitis", 
1967 metų sausio mėnesio 
„Ateityje" (psl. 4-7). Autorius 
Antanas Sabalis tuo laiku bu
vo „Ateities" žurnalo redakci
nio kolektyvo redaktorius vy
resniųjų moksleivių skyriaus. 
Jis ir buvo tuometinės Ateiti
ninkų federacijos valdybos na
rys, referentas moksleivių rei
kalams. (Verta pris ;minti, kad 
drauge su Sabaliu, tuo laiku 
federacijos valdybą sudarė: 
Arvydas Barzdukas, dr. Anta
nas Sužiedėlis, dr. Vytautas 
Vygantas, kun. dr. Stasys Yla, 
dr. Juozas Girnius ir kun. Vik
toras Dabušis.) Toliau dali
nuosi ištrauka — pabaiga, mi
nėto Antano Sabalio straips
nio. 

„Norėčiau baigti seną lietu
vių liaudies pasaką, kuri sim
boliškai apsako dabartinė mū
sų (Red. ateitininkų) padėtį: 

atėjo gelbėti nusidėjėlių, o ne 
teisiųjų. Visi geros valios žmo
nės turėtų jaustis kaip broliai 
ir seserys. 

Prelegentas priminė, jog 
ateitininkų šūkis yra „Visa at
naujinti Kristuje, tarnaujant 

Ėjęs sykį kareivis namo. Ke
lias buvęs tolimas, tai pradė
jus temti, ėmęs dairytis nak
vynės. Prieina dvarą. Jokio 
žmogaus. Vis tiek nutaręs 
nakvoti. Žiūri — ateina pana, 
visa juoda. T u čia negali nak
voti', — sako, — 'šis dvaras 
užkeiktas'. Bet kareivis — 
neit. Pavargęs, girdi nakvo-
siąs ir tiek. Pana mato, kad 
nieko nebus, — kareivis lieka. 
Nuvedė jį į vieną kambarį, už
degė žvakę ir davė knygą. Kol 
tą knygą skaitysiąs, ir nuo jos 
akių nepakelsiąs, — nieko jam 
neatsitiksią. Jeigu iki vidur
nakčio taip išturėsiąs, tai lik
siąs gyvas. 

Sėdi kareivis ir skaito. Mak-
čiai atėjus, kad pradės lakioti 
šikšnosparniai, kad pradės 
šliaužioti po kambarį gyvatės, 
raitosi apie kojas. Bet kareivis 
nei nežiūri. Dvyliktą valandą 
viskas prapuolė, kareivis už
pūtė žvakę ir užmigo. 

Rytą ateina pana iki kelių 
balta. 'Ačiū*, — sako, — Ttad 
pernkavojai. Jei dar dvi naktis 
taip galėtum padaryti, tai ma
ne išvaduosi'. Kareivis jau no
rėjo atsisakyti ir keliauti to
liau, bet pana taip prašo, kad 
nors verk. Sutiko. Antrą naktį 
nakvojo kareivis, ir buvo dar 
baisiau: po kambarį pradėjo 
ropoti slibinai. Jie kriokė ir 
spjaudė ugnimi, bet kareivis 
skaitė savo knygą ir nepaju
dėjo. Vidurnaktį vėl viskas 
pranyko. 

Ateina iš ryto pana jau iki 

Birželio 6 d. 10:30 vai. šv. Mi
šios ateitininkų intencija Die
vo Apvaizdos bažnyčioje. Po 
Mišių svetainėje per iškilmin
gą posėdį dvasios vadas kun. 
Aloyzas Volskis praves jaunu
čių įžodį. Apie prieš 50 metų 
prasidėjusį ateitininkų veiklos 
Detroite pirmą penkmetį skai
tys Pranas Zaranka. „Blynų 
karalius" vaidinimu jaunučiai 
baigs rimtąją dalį. Švente ren
gia Detroito ateitininkų sen
draugių valdyba, kurią sudaro 
Nijolė Lapšienė, Benediktas 
Neverauskas ir Pr. Zaranka. 

Rengėjai 
> 
ATEITININKU ŠĖMOS 

ŠVENTĖ LEMONTE 

Čikagos ir apyl. ateitininkų 
Šeimos šventė ir Ateitininkų 
namų gegužinė vyks sekmadi
enį, birželio 6 d. Šventė prasi
dės 9 vai. r. šv. Mišiomis Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
monte. Po Milių bus trumpa 
akademinė programa PLC di
džiojoje salėje. Paskui visi 
kviečiami į Ateitininkų namus 
pietums ir pabendravimui pa
vasario papuoštoje Ateitinin
kų namų aplinkoje. Laukiami 
visi ateitininkai, jų bičiuliai ir 
visuomenė.. 

ROMAN KOZYCKYJ. MD 
ALINA VOLOOKA, f*A-C 

VIDAUS LIGOS 
Sveikatos patikrinimas dėl pilietybės 

6222 S.PUasfcJ Rd, Crecago, 
IL 60629 

Tel. 773-581-5276 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, M D SC 
Obstetrics & Gynecology 

3 8 2 5 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTŲ, P0SL6S IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Mertcsl Center 

10400 75 St Kenoeha, Wl 53142 
(414)6976990 

Valandos pagal susitarimą 

Dievui ir tėvynei". Dabar ant- , , _ . „ , 
ra šūkio dalis pamiršta. Buvo ^ ^ į į ^ į ^ J ^ į ^ 
kviečiama draugauti su skau-

DR. ARVYDAS J.DA1UDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470&MainSt 
Maflaaaon.IL 60443 

Tai 706-7484033 
Valandos pagal susitarimą 

vičius tuomet kalbėjo: „Gyva jį protestavo ir žodžiais, ir dar-
srovė, kai ji veržiasi iš gelmių, bais, ir veiksmais 
kai prie jos prisijungia gau
sybė mažų upeliukų, virsta 
galinga tėkme. Taip ir mūsų 
tautinis judėjimas, susijungęs 
su religiniu, taps galinga jėga. 
Visi takeliai turi vesti į didįjį 
kelią. „Aš esu Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas", — sako Kristus. 
Tad būkime vienybėje su Kris
tumi ir vieni su kitais". 

Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius savo kalboje pabrėžė, 
kad ateitininkai, įgyvendinda
mi savo šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje", turėtų pradėti nuo 
savęs. ^Svarbiausias mūsų už
davinys: gerai pažinti penkis 
ateitininkų principus ir iš
mokti jų laikytis. Juose — 
mūsų meilė ir ištikimybė Jė
zui Kristui, Tėvynei, šeimai ir 
kiekvienam žmogui. Kiek pa
jėgsime gyventi savo princi
pais, tiek šviesiau bus mūsų, 
Lietuvos ir Bažnyčios gyve
nime", — sakė arkivyskupas 
S. Tamkevičius. 

Kun Robertas Grigas visus 

Prof. S. Šalkauskis ateiti
ninkiją suprato kaip mokslus 
einančio jaunimo katalikišką 
organizaciją, nukreiptą į atei
tį, kurios pareiga — mokytis, 
lavintis, ugdyti, ruoštis vado
vauti jaunimui ateityje. 

Prelegento nuomone, tai, 
kad dabar Lietuvoje sektos 
randa gerą dirvą, yra kalti pa
tys žmonės, save laikantys ka
talikais. Kas iš to, jeigu išėję 
iš bažnyčios tikintieji elgiasi 
taip, kaip bolševikai. Greitas 
sektų plitimas rodo tai, kad 
katalikybėje išorinės formos 
vertinamos kaip esmė. Apaš
talauti reikėtų ne žodžiais, ne 
moralizavimu — visa tai turi 
priešingą, negu laukiamą, po
veikį. Ateitininkų organizacija 
turi spinduliuoti dvasingumu. 
Ekumenizmas įpareigoja 
bendrauti su kitų konfesijų 
krikščionimis. Taip pat rei
kėtų bendrauti su tais ateis
tais, indiferentais, kurie bend
ravimo nevengia. Juk Kristus 

tais, pabuvoti jų stovyklose. 
Prof. S. Šalkauskis kvietė 
ateitininkus „išeiti skautijos 
pratybas", turėti tvirtą kūną, 
tvirtą būdą. 

„Jeigu pavyktų įgyvendinti 
tai, ko mokė prof. S. Šalkaus
kis, per penkiolika metų Lie
tuva pasikeistų", — sakė pre
legentas. 

Dabartiniams ateitininkams 
iškyla trys pamatiniai klausi
mai: kuo mes save vadiname 
ir kodėl? ką mes aplink save 
matome? kokios mūsų prie
dermės, siekiai ir keliai? Atsa
kymai į šiuos klausimus yra 
tokie: esame krikščionys, ka
talikai, išpažįstame Dievą, 
Kristų, Bažnyčią; matome 
žmogaus tragediją be Dievo, 
bedvasės kultūros grėsmę, 
matome mokslo, palenkto 
ateizmui, svaičiojimus; priva
lome atnaujinti Kristuje save 
ir gyvenimą, dorovę ir mokslą, 
atnaujinti drąsios kovos ir pa
žangios mokslinės kūrybos ke
lią. 

Visa tai įgyvendinant yra į 
ką lygiuotis. Ateitininkiją yra 
dvasios galiūnų mokykla. Ku
nigai A. Lipniūnas, J. Katulai-
tis, vyskupas M. Reinys, poe
tai B. Brazdžionis, V. Mačer
nis, mokslo vyrai Z. Ivinskis, 
K. Grinius, J. Eretas, A. Da
rnusis, A.Maceina, V. Jurgu
tis, P. Kuraitis ir kiti taip pat 
buvo ateitininkai. 

Aldona Kačerauskienė 
XXI amžius Nr. 26 

1991.04.03. 

tinę naktį tai jau būsią labai 
sunku. Bet kareivis pasiryžo 
ir liko. 

Atėjus vakarui, pradėjo į 
kambarį rinktis numirėliai. 
Jie šaukė ir dūsavo, kriokė ir 
aimanavo. Į pabaigą pradėjo 
rinktis ir kare žuvę jo draugai. 
Jie šaukė jį vardu ir tiesė savo 
supuvusias Yankas. Bet karei
vis atsilaikė. 

Rytą visas dvaras pražydo 
gėlėmis. Buvo pilna rožių ir le
lijų. Atėjo pana visai balta. 
Padėkojo kareiviui ir padova
nojo jam gražų žiedą. Kareivis 
ją vedė ir pasidarė turtingas 
princas. Ilgai su gražuole dva
re gyveno". 

Su paskutiniu savo straips
nio paragrafu Antanas Sabalis 
rašo: „Kareivis esame mes. 
Žvakė yra Kristus. Pana, ku
rią reikia išvaduoti, — Lietu
va. Bet laimėjimui reikia kny
gos. Aš ją vadinu ateitininkų 
ideologija. Kas pakels akis 
nuo šios knygos — žus. Ši kny
ga, be abejo, turi būti skaito
ma prie žvakės, nes patamsyje 
— nepaskaitysi". 

L A 

JUDA DETROITO 
JAUNUČIAI 

Detroito „AUSTOS Vartų" 
kuopos 14 jaunučių, vadovau
jami globėjos Almos Jankie-
nės, prakaituoja ruošdamiesi 
įžodžio egzaminams. Juos eg
zaminuos Rusnė Kasputienė. 

DAUAA. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWByPark.IL 60477 

708-4144871 
Valandos pagal susitarimą 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-73M477 

Rez. 708-246-0067 srbs 708-248-6561 
6448S.Pum*lRoad 

Vstsndos pagal iusUaftmą • 

DR. JANINA JAKŠEVrClUS 
JOKŠA 

6441 S. Piiaski Rd., Chicago, IL 
Rer 708-422-7807 
Kab 773-582-0221 
Valandos tuMarus 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtgtiand Ava., 816.201 
(skanal gaMs nuo Oood Samartavi igonMs) 

DovfiMra Grove, IL 80615 
Tai 630-96*3113 

DR.K.JUCAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZ0AS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 3. Kedzie Ava,., Chteago 

773-776-6B66 arba 773-469-4441 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių bgoe 

15300 Weet Ave. 
OrtondPark 

708-348-8100 
Valandos kasdton, Išskyrus savanaasus 

DR.VILUAKERELYTĖ 
Oiiropraldinie gydymam, avestos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Harism. PrMasrts*. IL 90466 

Tai. 708-5940400 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tai 706662-4159 atsakoma* 24 vai. 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•NATO kariuomenės vir
šininkas praneša, kad oro 
puolimai sunaikino visas 
serbų naftos gamyklas ir di
desnę dalį oro apsaugos. 

šiems gyventojams mokėti 
mažesnės pašalpos negu ki
tiems. Tai paneigia Kaliforni
jos ir 14 kitų valstijų įstaty
mus, kurie leidžia naujai į 
valstiją atvykusiems gyvento
jams pirmuosius metus 
mokėti mažiau pašalpos negu 
valstijoje įsikūrusiems. Spėja
ma, kad sprendimas suvieno
dins pašalpos sumas visame 
krašte. Šiuo metu Mississippi 
moka keturių asmenų šeimai 
144 dol. pašalpos į mėnesį, o 

ĮM*« 

•Federalinis apeliacijos 
teismas panaikino Clinton 
vadovybes naujus švaraus oro 
reguliavimus, kurie „neturi jo
kio aiškaus užsibaigimo". 

Tačiau perspėja, kad jeigu Teisėjai vienbalsiai pareiškė į £ £ £ * T " 5 ; * p r a d e k i " 
planuojama iki žiemos įvesti nepasitikėjimą EPA agentūros m a g b r a n g e s n i s ) ) m o ^ 6 7 3 
pėstininkus į Kosovo, dabar pateiktais duomenimis, reika- ^ ( ^g j ) 

1 - ' • • • • • laujančiais naujų standartų ir 
pareiškė, kad Kongresas ne
teisėtai perleido agentūrai per 
daug autoriteto įvesti įsta
tymus. EPA apeliuos spren
dimą į Aukščiausiąjį teismą. 
(WSJ) 

paskutinis laikas išdirbti pla
nus — vėliau neužteks laiko. 
Vokietija stipriai prieštarauja 
pėstininkų įvedimui. (WSJ) 

•Kinija pavogė ne tik 
JAV raketų, bet i r visų 
JAV ginklų technologiją, 
pranešė Kongreso atstovas 
Christopher Cox, kurio rapor
tas apie Kinijos šnipinėjimą 
bus visuomenei pateiktas kitą 
savaitę. Cox pareiškė, kad 
Clinton vadovybės anksčiau 
sudaryti lengvatai Kinijai nu
pirkti JAV „super" kompiute
rius sudaro kritišką padėtį ir 
JAV apsaugai gali gręsti pavo
jus iš Kinijos ne už kelių 
metų, bet už kelių mėnesių. 
(Fox news) 

•Kongresas nubalsavo to
liau suvaržyti ginklų par
davimą po to, kai geg. 20 d., 
ketvirtadienį, Georgia valsti
joje moksleivis pašovė 6 klasės 
draugus. Visame kraštą vyks
ta diskusijos, kaip sustabdyti 
jaunuolių smurtą. Vieni siūlo 
daugiau įstatymų, reguliuo
jančių ginklų nuosavybę, par
davimą, ir pan. Kiti ragina 
sąžiningiau vykdyti dabarti-
nius-teguliavimo įstatymus ir 
griežčiau bausti ginkluotus 
nusikaltėlius, kurie vis vien 
naujų įstatymų neklausys. 
Čikagos u-to profesorius J. 
Lott teigia, kad JAV žinia-
sklaida nutyli duomenis, jog 

•Izraelio minis t ro pirmi
ninko rinkimų rezultatai ne
buvo staigmena. Prieš rinki
mus paaiškėjo, kad Netanya-
hu pralaimės, kai buvęs 
Apsaugos ministras Mordekai 
pasitraukė iš kandidatūros ir 
pasisakė remsiąs Darbo parti
jos vadovą Ehud Barak, kuris 
laimėjo. Tuo tarpu Izraelio 
spauda taip pat rodė savo ne
pasitenkinimą Netanyahu, 
prieš pat rinkimus transliuo
dama Mordekai ir Barak 
spaudos konferencijas, bet 
perduodama tik kelias minu
tes Netanyahu sušauktos 

•JAV televizijos stotis 
CBS nerodys naujos smur
t inės serijos apie mafiją. 
CBS pakeitė planus po to, kai 
įvykus Colorado mokyklos 
šaudymui, Kongrese vyko pa
sitarimai drausti televizijos 
stotims iš vis rodyti smurtines 
programas vakaro "prime 
time" laiku. (WSJ) 

•Rusąjos paskut inė poli
t inė krizė užsibaigė. Dūma 
patvirtino Jelcino paskirtą 
ministrą pirm. Sergei Ste-
pašin eiti pareigas, iki kitų 
metų rinkimų. Stepašin yra 
ketvirtas ministras pirminin
kas per 14 mėnesių. Tuo tarpu 
Dūmoje susilpnėjo pastangos 
pašalinti prez. Jelcin. 

Rusijos Kaukazo šiaurinėje 
dalyje vyko sprogimas karinių 
butų pastate. Žuvo penki as
menys. Neseniai, tame pačia-

T Jiutė Bindokienė 

Lietuviškoji „Pieta". S. Kuzmos skulptūra. 

spaudos konferencijos. Naujas m e raj(me R ^ ^ ^ t i a u s 
ministras pirm. Barak žada A u„_*_;_„ i L H _ , i . 1 . . . . .. , , darbuotojas buvo pagrobtas. 
sudaryti koaliciją, ltrauk-da- N e a i § k u k a g a t s a £ u ž 
m a S - i r , ? ^ ^ U S i ą abu įvykius. (WSJ) partiją. (AP, WSJ) 

•Tiananmen aikštės žu- •Amazonės upės dėka, 
dynės nebus nagrinėjamos, Brazilijos tolimoje sava-
pranešė Kinijos komunistų noje sėkmingai veikia pa-
partijos vadovybė, kartodama šaulio didžiausias sojos pupe-
savo nusistatymą, kad įsaky- Hų ūkis, aštuoniskart didesnis 
mas kariuomenei pulti demon- už New Yorko Manhattan sa-
stratorius buvo „teisingas", lą. Nugalėjusi įvairius sunku-
Birželio 4 d. bus žudynių 10 mus ir pasižymėjusi ryžtu bei 
m. sukaktis. (WSJ) kūrybingumu, Maggi šeima 

•Kuwait vadovybė pripa- pastatė ūkį buvusioje džiung-
giriStaTTIaudojaSni sustabdyti 2ino moterų politines tei- lėmis apsuptoje savanoje ir 
nusikaltimus penkiskart daž- ges. Krašto emirui davus įsa- surado būdą pristatyti derlių į 

kymą, vadovybė pritarė įsta- turgų — Amazonės upe. Ka-
tymui, kuris pirmą kartą dangi upė pilna akmenų ir 
duotų moterims teisę balsuoti kelmų, buvo pastatyti ypatin-
ir kandidatuoti į politines vie- gi laivai, panašus į skandi-
tas. (WSJ) navų ledlaužius . Maggi ūkio 

•Italijoje grįžta teroriz- i r *"**» panč ių ūkių pasiseki
mas. Šią savaite Romoje mas duoda Brazilijos ekonomi-
valdžios pareigūnas buvo *"" reikalingą pastovumą po 
užpultas ir nušautas netoli 
namų, eidamas į darbą. Vado-

niau negu juos įvykdyti. Tuo 
tarpu 1997-1998 mokslo me
tais JAV mokyklose įvyko pen
ki .šaudymai; dviem atvejais 
reikalą "sustabdė ginkluotas 
asmuo. (Nat. Revievv, AP) 

•Atrodo, kad pereitais 
metais JAV sprogdinta EI 
Shifa įmonė Sudane gami
no tik vaistus, ne ginklus. 

sausio mėn. įvykusio valiutos 
nuvertinimo. (WSJ) 

Šį mėnesį JAV iždo departa- vybe tiki Raudonosios briga-
mentas panaikino JAV-ose dos pareiškimui, kad ji atsa-
įšaldytas 24 mln. dol. vertės 
lėšas, priklausančias įmonės 
savininkui Salah Idris, kuris 
tuo reikalu buvo iškėlęs bylą. 
Nors valdžios pareigūnai tei
gia, jog tai yra pripažinimas, 
kad Idris nekaltas, Baltieji 
rūmai teisina puolimą. Suda
no įmonė buvo sprogdinta M. 
Lewinsky liudijimo prisieku
siųjų teisme išvakarėse. (AP, 
WSJ) 

kinga. Raudonoji brigada yra 
kairiųjų grupė, kuri 1970 m. 
dešimtmetį terorizavo Italijos 
gyventojus. Pastaruoju metu 
terorizmas buvo išnykęs ir 
vyko diskusijos įkalintiems 
teroristams suteikti amnes
tiją. (AP) 

•JAV Aukščiausias teis
mas nusprendė, kad valsti
jos negali naujai atvyku-

• Vytautas Cinauskas 

PARTIZANŲ MOTINA 

•37 neseniai užbaigę ka
dencijas Atstovų rūmų na
riai išdalino 1.5 mln. dol. 
„bonus" atlyginimus savo 
štabo nariams, prieš pasi
traukdami iš pareigų. Dos
niausias buvo demokratas iš 
N. Carolina, Bill Hefher, kuris 
daugumai tarnautojų išdalino 
po 10,000 dol. Paklaustas, ar 
teisinga tokiu būdu išleisti 
mokesčių mokėtojų pinigus, 
jis atsakė — man nesvarbu. 
(AP) 

Nesuvyniojo nieks Tavų 
Sūnų į baltąją drobulę. 
Ne prie namų, ne prie klevų 
Sulaužyti kauleliai guli. 

Nieks nenušluostė jų veidų, 
Kada ant akmenų gulėjo. 
Nieks neprisiminė maldų, 
Kada vežimas nudardėjo. 

Prie balos tos, prie tos duobės, 
Prie to durpyno, to žvyryno... 
Į vietą amžinos garbės, 
Kurią tik budeliai težino. 

Ir tu likai vienui viena, 
O Motina, sopulingoji. 
Tu užmiršta... gal alkana?.. 
Žila galva liūdnai lingiuoji... 

Ir tebelauki dar sūnų, 
Nors to jauniausio, pagrandėlio... 
Ir gula ant širdies švinu 
Negrįžusių sūnų šešėliai. 

Pavasaris. Vėl po langais 
Alyvų trykštantis fontanas... 
Nebepareis jau su draugais 
Nei Juozas, Petras, nei Antanas. 

Nebesužvangins grandine, 
Necyptelės iš džiaugsmo Sargis. 
Nebepriglaus po miline, 
Ką suruošei — nebesu valgys. 

Ir rankų nebučiuos Tavų, 
Nebeištars: — Atleisk, Motule. 
Ne prie namų, ne po klevu 
Nesulaukti sūneliai guli... 

„Ir atmintis, ir dabartis" 

Gegužės 23-oji: 
Sekminės ir Partizanų 

diena 
Kiekvienas katalikas, be 

abejo, žino, kad šis sekmadie
nis — Sekminės, Šv. Dvasios 
atsiuntimo šventė. Kristaus 
pažadas savo mokiniams išpil
dytas, jų tolimesnė veikla, 
skelbiant Gerąją Naujieną, 
pagrįstą Dievo meile ir atlai
dumu žmogui, apibendrinta, 
sutvirtinta. 

Kristaus pažado išpildymo 
dėka, žmogus ir šiandien nau
dojasi Šv. Dvasios dovanomis, 
jeigu tik jų neatstumia, pripil
dytas išdidaus pasitikėjimo 
savimi. Lietuvių tauta nuo gi
lios senovės suprato tikrąją 
Sekminių prasmę ir jos lauk
davo taip pat nekantriai, kaip 
anuomet Jėzaus mokiniai. Tik 
ir šios bažnytinės šventės 
įvaizdį lietuvių liaudis kūrė 
pagal savo pasaulėjautą, 
įterpdama, ką išmoko katekiz
mo pamokose, ką girdėjo per 
pamokslus bažnyčioje, o taip 
pat ir senųjų papročių. 

Lietuvių liaudžiai nebuvo 
sunku įsivaizduoti, kad Šven
toji Dvasia tikrai panaši į 
baltą balandį (kaip buvo vaiz
duojama senuose Švč. Tejybės 
paveiksluose), tad, jos lau
kiant ir norint, kad Die
viškasis Balandis bent kiek il
giau pasiliktų pirkioje, ap
dovanotų palaima šeimą, so
dybą ir visa, kas joje yra, 
būtinai reikėjo paruošti tin
kamą vietą jam nutūpti, 
pailsėti. Tai dėl to kaimo 
žmonės kaišė trobų balkius 
kvepiančiomis, neseniai glež
nais lapais pasipuošusiomis, 
beržų šakomis-. O kad vyras ir 
žmona visuomet gražiai sugy
ventų, abipus išlaukinių pir
kios durų statydavo du ber
želius... 

Ir kiti Sekminių papročiai 
buvo siejami su taika, darna, 
meile artimui, visai gamtai, 
dar neseniai pabudusiai iš 
žiemos miego. Jeigu Joninės 
buvo pramogų ir šėlsmo diena 
(geriau sakyti — naktis), tai 
Sekminės dvelkė ramybe, pa
laima, vidiniu džiaugsmu: su 
piemenėlių raliavimu labai 
anksti ryte, beržų šlamėjimu, 
jaunimo dainomis, žaidimais 
'būtinai sūpynėmis) ir žalia 
žydinčia gamta. 

Šiais metais taip pasitaikė, 
kad gegužės 23 d. — Sekmi
nių sekmadienis — Lietuvoje 
pažymėtas dar viena švente, 
paskirta prisiminti ir pagerbti 
tautos didvyrius partizanus. 
Tai palyginti nesena šventė, 
nors jos seniai laukė tie, kurie 
užsitarnavo visos tautos padė
ką ir pagarbą. Deja, daugelis 

nebesulaukė. Nėra abejonės, 
kad reikės nemažai laiko, kol 
lietuviai ir tėvynėje, ir už jos 
ribų pripras šią dieną — kiek
vienų metų gegužės mėnesio 
ketvirtąjį sekmadienį — skirti 
partizanams. Galima tvirtinti, 
kad užsienio lietuvių tarpe ji 
pirmiau įleis šaknis, nes mes 
esame įpratę gerbti, didžiuo
tis partizanais, vertinti jų 
auką, atiduotą tėvynei pačiu 
skaudžiausiu jos istorijos 
metu. Partizano vardas mums 
visuomet buvo kilnus, bran
gus — dainuodavome jų dai
nas, deklamuodavome poeziją, 
skaitydavome kiekvieną kovų, 
kančių, laimėjimų aprašymą, 
galbūt partizano įvaizdį net 
per daug suromantindami. 
Bet tai buvo svarbu, nes did
vyrio lietuvio partizano įvaiz
dis saugojo tėvynę nuo per 
didelės okupanto sauvalės, o 
daugelį mūsų jaunesniųjų, 
nuo lietuviškumo praradimo. 
Visgi niekas tikrai nesupra
tome — ir nebuvo įmanoma 
suprasti — kiek kainavo par
tizanui atsisakyti savo dabar
ties ir prarasti teises į ateitį... 
Tą pradedame suprasti tik da
bar, išgirdę dar gyvus anų 
dienų liudininkus, pasiskaitę 
jų atsiminimus. 

Švenčiant Partizano dieną, 
bus sakomos prakalbos, skam
bės dainos, žygiuos eisenos, 
plevėsuos vėliavos. Galbūt 
bus atidengta dar vienas ar 
daugiau paminklų, tarytum 
jie padėtų tautai atsidėkoti 
partizanams, o kai kam — ir 
atpirkti kaltę. Įdomu, ar bus 
taip pat pagerbtos partizanų 
šeimos, giminės, ypač moti
nos? Joms paminklų nestato, 
valdžios viršūnės sveikinimų 
nesiunčia, medalių ir ordinų 
nedalina... O lietuvės, parti
zanų motinos, kentėjo! Tos 
kančios gelmes gali pažinti 
tik motina, apraudodama savo 
žuvusį, ištremtą vaiką, kan
kinama nežinios ir baimės dėl 
sūnaus, dukters likimo. 

Ar Lietuvos partizanų moti
nos bus pagerbtos šios pras
mingos šventės proga, neži
nome. Bet žinome, kad labai 
toli nuo Lietuvos, Čikagos 
priemiestyje Lemonte, jau 
kyla paminklas partizano mo
tinai. Jis netrukus ten tvirtai 
atsistos vienos užsispyrusios 
moters, suprantančios moti
nišką džiaugsmą ir kančią, 
dėka. Nuėję prie to paminklo, 
galėsime ir mes akivaizdžiu 
būdu pareikšti pagarbą ne tik 
partizanui, bet ypač jo Moti
nai! 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 

Nr5 
Pik. PETRAS GENYS 

Tęsinys 

Bolševikams Rusijoje įsigalėjus, karininkas Juoza
pavičius visur, kur tik reikėjo ginti lietuvių bataliono 
reikalus Vietebske, vedė su jais derybas. 

Štai karininko Juozapavičiaus, jam esant 1-mo pul
ko vadu. griežtumo pora pavyzdžių: 

1. Viena kuopa be karininkų žinios atėjo į pulko šta
bą reikalauti, kad būtų iš daboklės paleisti areštuo
tieji kareiviai. Karininkas Juozapavičius nieko neatsa
kė, tik griežtai sukomandavo: J)ešinėn, žengte marš!", 
visa kuopa pasisuko ir nuėjo. 

2. Pirmojo pėstininkų pulko užuomazga stovėjo Aly
tuje, Vilniaus pusėje Saratovo ir pionierių kareivinėse. 
Nakties metu buvo siuntinėjami patruliai — iki Ne
muno. Suvalkų pusėje daugiau šeimininkavo vokie
čiai, kurie buvo užėmę artilerijos kareivines. Vieną 
naktį atėjo keletas vokiečių į mūsų pusę ir pradėjo pas 
gyventojus daryti kratas plėšikavimo tikslu. Žmonės 
pasiskundė mūsų patruliams. Mūsų patruliai su jais 
susidūrė. Vokiečiams pasipriešinus, vienas jų buvo nu
kautas, o kiti buvo suimti, pristatyti į štabą ir už
daryti daboklėje. Vokiečiai įteikė pulkui ultimatumą 
tuojau paleisti jų kareivius. Ultimatumą įteikę, vo

kiečiai išstatė nemažą būrį kareivių, kulkosvaidžiais 
ginkluotų. Ultimatumas buvo atmestas: pulko vadas 
karininkas Juozapavičius tuoj pat įsakė išstatyti mū
sų sunkiuosius kulkosvaidžius ir užimti poziciją. Nie
ko nepešę, vokiečiai pasišalino. Vėliau jų kareiviai 
buvo paleisti. 

Kadangi teko drauge veikti, tai noriu smulkiau nu
pasakoti Alytaus kautynes, įvykusias 1919 m. vasario 
mėn., iš 12 į 13 d. naktį ir kar. A. Juozapavičiaus žu
vimo aplinkybes. 

Pirmojo pėstininkų pulko sudėtis buvo tokia: 1-ma 
kuopa — apie 80 vyrų; 2-tra kuopa maždaug tokio pat 
stiprumo. Kuopos ginkluotos rusiškais šautuvais, be 
durtuvų ir mažu kiekiu šovinių. 5-ta ir 6-ta kuopos 
turėjo po maždaug 60 vyrų. Abi kuopos apginkluotos 
tik vasario 12 dieną (t.y., dieną prieš kautynes) vo
kiškais šautuvais, atvežtais iš Kauno. Dar buvo mo
komasis būrys iš 20 žmonių ir pora neveikiančių sun
kiųjų kulkosvaidžių. 

Aš su 1-mos kuopos 60 vyrų stovėjome Alytaus ap
saugoje, Daugų pusėje. Viena užtvara, susidedanti iš 
30 vyrų ir vieno sunkaus kulkosvaidžio, stovėjo Švo-
biškių kaime prie Daugai — Alytaus plento. Kita už
tvara, susidedanti iš 15 vyrų, stovėjo Daumantonių 
kaime. Aš su 15 vyrų ir kuopos gurguole stovėjome 
nuošalyje — Vinčiūnų kaime. Tarp užtvarų atstumas 
didelis, jokių ryšio priemonių nebuvo. 

Vasario 12 d. buvo atėjęs rusų šnipas — lietuvis, be
laisvio drabužiais apsivilkęs. Sakėsi grįžtąs iš bolševi
kų nelaisvės namo. Kitą dieną Vinčiūnuose tas pats 

asmuo buvo pastebėtas jau bolševiko aprangoje. Apie 
12 vai. nakties bolševikai pradėjo pulti užtvarą iš 
Daugų — Švobiškių pusės. Jų pajėgos: vienas batalio
nas, susidedantis iš 4 pėstininkų ir vienos kulkosvai
džių kuopos. Tai gana stipri pajėga. Puolant mūsų už
tvarą, Švobiškių kaime buvo nukautas plento sargybi
nis savanoris Žėkas. Tai pirmoji 1-mojo pėstininkų 
pulko kautynių auka. Po kautynių užtvara pasitraukė 
Alytaus link. Man apie įvykį pranešė i Vinciūnus ūki
ninko arkliu atjojęs kareivis. Jsakiau atitraukti sava
norius iš Daugų ir Asitonių kaimo, kad galėtų bendrai 
veikti. Užtvarai dar negrįžus, atvyko karininkas A. 
Juozapavičius su karininkais Ignu Musteikiu ir Povi
laičiu. Jie atsigabeno penkis kareivius ir vieną sunkųjį 
kulkosvaidį, be trikojo. Karininkas Juozapavičius man 
paaiškino, kad prieš Alytų jis išstatė 5 ir 6 kuopas ir 
likusius 1-mos kuopos kareivius. O mes eisime į bolše
vikų užnugarį. 

Tą naktį labai snigo ir už kelių žingsnių negalėjai 
nieko matyti. Kareiviai labai jauni, neapmokyti, ir tai 
buvo jų pirmas kovos krikštas. Nesaugu kur vienus 
pasiųsti. Aš su vienu savanoriu ėjau apsaugoje, o A. 
Juozapavičius ir Musteikis su likusiais 30 vyrų ėjo už
pakalyje. Išėję į plentą Daugai — Alytus pamatėme, 
kad bolševikai nuėjo toliau, Alytaus link. Mes pradė
jome žygiuoti besitraukiančių rusų link. Nepriėjus Pa-
tašionių kryžkelės tilto pamačiau juodą masę žmonių. 
Išgirdome rusišką klausimą: „Kas ten?" Atsakiau taip 
pat rusiškai: ,3avi", ir rusai nusiramino. Suguldę savo 
kareivius aukštumėlėje, atidengėme ugnį. Rusų pusėje 

pasigirdo didžiausias triukšmas. Paskui pradėjo pulti 
mus. 

Išgirdau komandą: „Viena kuopa dešiniau plento, 
kita — kairiau, kulkosvaidžiai sparnuose!" Mes turė
jome tik po 15 šovinių, o mūsų sunkusis kulkosvaidis 
nuo šovinių dėžės iššovė tik vieną šovinį. Mūsų šovi
niai greit išsibaigė. Turėjome trauktis atgal į Saratovo 
kareivines, kurias auštant ir pasiekėme. Mūsų kuo
pos, karininko Čapliko vadovaujamos, jau buvo pasi
traukusios. Mat, 12 vai. nakties vokiečiai visai pasi
traukė iš Alytaus, palikę neapsaugotą geležinkelio 
tiltą per Nemuną, kuriuo rusai užėjo į mūsų užnugarį-
Apie vokiečių pasitraukimą pranešė vienas mūsų ka
reivis, kurį karininkas A. Juozapavičius tyčia pasiuntė 
pas vokiečius tarnauti ir šnipinėti lietuvių naudai. 

Kareivinėse radome tik karininką Švambarį — pul
ko ginklininką, kuris pranešė, kad traukiantis liks 
šautuvai, nes ne visi buvo išdalinti. Karininkas Juoza
pavičius greit surado porą vežimų (iš kurių liepė iš
mesti ne taip svarbų turtą). Nors buvome labai pavar
gę, bet pradėjome krauti šautuvus. Kar. A. Juozapa
vičius pirmasis rodė pavyzdį. Kareivių buvo likę tik 15 
vyrų. Mat kareivių daugumą sudarė vietiniai vyrai. 
kurie nematant pasitraukė į namus. 

I du vežimus visi šautuvai netilpo. Tuomet karin. A. 
Juozapavičius ir karin. I. Musteikis su pakrautais ve
žimais nuvažiavo Alytaus link, o man įsakė palaukti, 
kol atsiųs dar vieną vežimą. 

(Bus daugiau) 
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SENOVIŠKIEJI ŠEŠTINIŲ 
PAPROČIAI 

DR. UBERTAS KLIMKA 

Šeštosios savaitės po Ve
lykų ketvirtadienis — bažny
tinė Švč. Kristaus Žengimo į 
dangų šventė. Mūsų laikais ji 
keliama i artimiausią sekma
dienį, šiemet — V. 16. Apie šį 
laiką senovėje būdavusi bal
tiškoji pavasario sambarių 
šventė, skirta pasėlių apsau
gos apeigoms, pabaigus sėją. 
Jos tradicijos pavirto ilgainiui 
lietuviškųjų Šeštinių papro
čiais. Sambarių atmintis dar 
gyva tarp Aukštaitijos senolių. 
Šios dienos vaišėms kaimynai 
darydavo sudėtinį (subertinį) 
alų ir virdavo šešias kiaulės 
kojas su žirniais. Beje, skanūs 
kiaulienos patiekalai dedami 
ant stalo per visas šventes, su
sijusias su žemės darbais. Gal 
šis paprotys ateina net iš pro-
istorės, kai nusižiūrėjęs į šer
no „darbą", ir žmogus išmoko 
žemę purenti. Romėnų garsu
sis istorikas P. K. Tacitas apie 
98-sius metus po Kristaus 
savo raštuose pažymėjo, kad 
aisčiai (vakarų baltai) yra geri 
žemdirbiai, o kaip tikėjimo ir 
saugos ženklą nešioja šernų 
atvaizdus. Išties archeologai 
yra tokių radę. 

Ūkininko šeima per Šeštines 
lankydavo rugių lauką. Apei
dami jį aplinkui, dainuodavo 
gražiąsias paraginęs: 

„Alsiu į laukelį 
Pažiūrėt rugelių, 
Gražūs, žali rugeliai 
Dėl mūsų brolalių". 

Iki rugiapjūtės šios dainos 
dažnai skambės ten, kur ža
liuoja, vėliau plaukėją ir 
noksta būsimoji duonelė. Ap
lankę pasėlius, šeimynykščiai 
paukščiams ir piktosioms dva
sioms nubaidyti ant baslio 
šalia lauko pamaudavo ra
guočio kaukolę. Tokių dalykų 
galima pamatyti Balio Buračo 
nuotraukose, darytose, pavyz
džiui, apie dvidešimtuosius 
metus Šaukėnų apylinkėse. 
Grįžus namo, šeimininkė kiek
vienam į dubenį įversdavo po 
šešis „Šeštinaičius". Skirtin
gose Lietuvos vietose jie bū
davo įvairūs: ir bulviniai, ir 
miltiniai, su spirgučiais ir 

varške. 
Trys dienos prieš Šeštines 

skiriamos taikos, sveikatos ir 
derliaus maldoms. Kaime jos 
vadinamos „kryžiavomis". Gra
ži lietuviška tradicija — kry
žių lankymas. Susirinkę kai
mo žmonės apeidavo su gies
mėmis paeiliui išvakarėse iš
puoštus gėlių vainikais kry
žius. 

Įdomu, kad kiekvienos Lietu
vos srities kryžiai būdavo vi
siškai kitokie. Aukštaičių lai
bieji akmenstulpiai, pražydę 
viršūnėse kalvio nukaltomis 
saulutėmis, puikiai derėjo su 
kaimo „ulyčios" klevų ir uosių 
kuplumu. Dzūkiškieji labai 
stiebiasi į aukštį, lenktyniau
dami su variniais pušų kamie
nais, o jų mediniai spinduliai 
— tarsi saulės šviesos pluoštai 
pro medžių šakas. Žemaičių 
ąžuolinių kryžių kresnosios 
formos vėlgi „nusižiūrėtos" iš 
aplinkinio kraštovaizdžio. 

Lietuva išties buvo kryžių 
žemė; tikras tautodailės mu
ziejus po dangumi. Kryžių, pa
dirbtų su nuostabia grožio ir 
gamtos pajauta. Šiandien į 
Lietuvos kraštovaizdį vėl pra
dėjo grįžti tradiciniai kryžiai, 
koplytėlės, stogastulpiai. Tik 
labai daugelyje vietų, deja, jie 
ženklina jau amžinai išnyku
sius kaimus. Iškeldintus į kol
chozų gyvenvietes, išdrasky
tus beatodairiškos melioraci
jos, apleistus bėgant į miestus 
skalsesnės duonos... 

„Kryžiavos" dienos senovėje 
turėjo savų draudimų. Pa
vyzdžiui, per jas niekas ne
sėdavo javų, nes buvo mano
ma, kad jie „susikryžiuos". Tik 
agurkai ir žirniai, tuo metu 
pasodinti, gerai mezga. Au
deklo irgi nemesdavo— siūlai 
raizgysis. Į mišką šakų praku
rams taip pat nevažiuodavo — 
dar gyvatę, tarp jų įsipynusią, 
gali namo parsigabenti. Kas 
šiandien bepaisys tų seno
viškų tikėjimų, tačiau juos 
prisiminti gera ir įdomu. 
Protėvių kalba jų tradicijos, 
istorinė atmintis — Štai ir lie
tuvybė! 

ro kursą, kuris Simo žodžiais 
tariant, buvo tikrai neblogas, 
nes suteikė reikiamą kiekį pa
grindinių žinių, jaunasis kom
piuterių specialistas magistro 
studijoms išvažiavo į Daniją, į 
Aalborg universitetą. 

Simas pasakojo, kad prieš 
atvykdamas į Aalborg univer
sitetą, jis jau buvo susipažinęs 
su Danija, šiek tiek mokėjo 
daniškai - mat vieną semest
rą buvo mokęsis kitame Dani
jos mieste - Roskilde. Dar 
1995-aisias pagal Vilniaus 
universiteto apsikeitimo pro
gramą jis pateko į Roskilde 
Computer Science College. Vi
sos paskaitos ten vyko danų 
kalba. Simas sakė, jog iŠ pra
džių lietuvaičiai (o jų buvo 
keli) jautėsi lyg į vandenį 
įmesti - patys turėjo išmokti 
ir „perkąsti'' svetimą kalbą. 
Per 3 savaites, techninius 
tekstus versdami su žodynu, 
jie „prašliaužė" ir egzaminus 
sugebėjo išlaikyti jau danų 
kalba. 

Aalborg universitete Simo 
magistro studijos truko vie
nerius metus. Jas sėkmingai 
baigęs, tame pačiame univer
sitete jis pradėjo siekti dak
taro laipsnio. Jaunojo progra
muotojo doktorato programa 
reikalavo-, kad pusę metų stu
dentas praleistų užsienio uni
versitete. Taip Simas atsidūrė 
Denveryje. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
DŽIUGI ŽINIA SLIŽIŲ ŠEIMOJE 

Kristina (Kristy) Broge, Re
ginos ir Sherman Broge jau
niausia dukra, Šv. Antano lie
tuvių parapijos tarybos litur
ginės komisijos vedėjo bei var
gonininko muz. Stasio ir Na
talijos Sližių anūkė susilaukė 
džiugios žinios, kad Way-
ne valstybinio universiteto 
School of Business Admini-
stration skiria jai 2,000 dol. 
Jack Kuzminski atminimo sti
pendiją. 

Ši stipendija Kristinai buvo 
įteikta per metinį School of 
Business Administration vyk
domą pripažinimo ir apdova
nojimų programą š.m. ba
landžio 10 d. vykusią Inter
national Banąuet and Confe-
rence Center, Detroite. 

1996 m. Kristy, aukštais 
pažymiais, apdovanojimais ir 
stipendijomis, sėkmingai bai
gė Annapolis gimnaziją Dear-
born Heights, MI. 

Kristy priklauso Beta Gam-
ma Sigma draugijai, Business 
Honors Society. Visus trejus 
metus pasižymėjo geriausiais 
pažymiais ir buvo įrašyta De
kano sąraše. 

Visų Šv. Antano parapijos 
parapijiečių vardu, sveikina
me Kristiną, jos tėvelius Re
giną ir Sherman Broge, sene
lius muz. Stasį ir Nataliją 
Sližius. Džiaugiamės Kristi
nos pasiekimais, linkėdami jai 

neteisingi gandai apie ne
tvarką archyvuose, todėl susi
tarta padaryti specialų vizitą į 
archyvus ir susitikti su Kento 
universiteto prezidente, tik 
dar nenustačius datos. 

Posėdžio dalyviai, palinkėję 
abiem direktoriams laimingos 
ateities ir padarę daugybę 
nuotraukų, išsiskirstė pakilia 
nuotaika su viltimi, kad jų ar
chyvai ir fondai perėjo į pati
kimas ir kvalifikuotas rankas. 

Aurelija M. Balašaitiene 

ATSISVEIKINIMAS JR SUTIKTUVES 

Susipažįstame... iš k. Kento u-to etninių studijų centro naujasis direktorius dr. David Brenner su dukrele ir 
žmona, žurn. Aurelija Balašaitiene ir iš direktoriaus pareigu pasitraukiantis dr. Herbert Hochhauser. 

jo kalbos dr. Brenner pasi
žadėjo stengtis, kaip galima 
geriau, tęsti tą reikšmingą 
darbą, kurį labai remia Kento 
universitetas. Jis pareiškė 
viltį, kad santykiai su tauty
bių komitetais bus tamprūs ir 
vaisingi kaip ir iki šiol. Ohio 
valstijos lietuviai yra didžiai 
dėkingi dr. Hochhauseriui už 
jo pasišventimą ir vaisingą 
darbą, o iš naujojo direkto
riaus tikisi sėkmingos darbų 
tąsos. Taip pat buvo pa
minėta, kad komitetą pasiekė 

Kristina-Kristy Broge 
tolimesnės sėkmės moksle ir 
gyvenime. 

Regina Juškaite-
Švobienė 

BŪSIMASIS 
KOMPIUTERIŲ ŽINOVAS 

Simonas Šaltenis šį pusmetį 
studijuoja Denverio universi
tete, tačiau jis gimė ir užaugo 
Vilniuje. Jau besimokydamas 
vidurinėje mokykloje, Simo
nas žavėjosi tiksliaisiais mok
slais, kompiuteriais, pas tėtį 
darbe, kuris dirbo programuo
toju, žaisdavo ir kurdavo žai
dimus. Taigi ir Vilniaus uni
versitete savo studijoms Si
mas pasirinko informatiką -
kompiuterius. Baigęs bakalau-

Simas Šaltenis iį pusmetį studijuo
ja Denverio universitete. 

Ruošdamas doktoratą, pa
skaitų Simas lankyti neturi. 
Jis savarankiškai (tiesa, pri
žiūrimas dėstytojo) kompiute
riu renka duomenų bazę ir 
vykdo indeksavimą. Simas pa
aiškino, jog jis tiria, kaip kom
piuterio pagalba efektyviai or
ganizuoti judančius objektus. 
Jis, pavyzdžiui, bando sukurti 
būdus, kaip lėktuvų reguliuo
tojams būtų galima palengvin
ti oro eismo kontrolę arba 
kaip galima būtų reguliuoti 
laivus, arba, sakykime, kaip 
nuomoti mašinas, kaip aptikti 
jų buvimo vietą. 

Denverio universitete Simas 
yra vienintelis iš Lietuvos, ta
čiau Denverio mieste jis buvo 
susitikęs kitus du lietuvai
čius, studijuojančius Colorado 
Springs Air Force Academy, -
Aidą Keraitį ir Mindaugą 
Butkų. Denveryje Simas taip 
pat dalyvavo ir Vasario 16-
osio8 minėjime, kuriame su 
malonumu klausėsi Gintauto 
Abariaus atliekamos muzikos. 

Po pusmečio Denver univer
sitete Simas sugrįš Danįją, 
kur tęs doktorantūros studijas 
dar mažiausiai 2 metus. Po to 
turbūt sugrįš į Lietuvą. Jau
nasis programuotojas sakė, 
jog labiausiai jis norėtų dirbti 
mokslinį tiriamąjį darbą, gal
būt dėstyti universitete. Jo 
žodžiais tariant, dėstydamas 
universitete, visuomet esi 
priešaky, visuomet koja kojon 
žengi su laiku, gali rinktis ta
ve dominančias temas. O kol-
kas mokytis Aalborg universi
tete smagu - čia studijuoja 
apie 10 lietuvių. Kad ne tiek 
pasiilgtų namų ir galėtų daž
niau pabendrauti, „pasikal
bėti", lietuvaičiai „Internete" 
sukūrė savo puslapį - Aalborg 
lietuvių paštą. 

E.Andrulyt* 

Kent Valstybiniame univer
sitete lietuviški archyvai buvo 
pradėti 1970 metais. Juos su 
dideliu pasišventimu sutvarkė 
labai lietuviškai nusiteikęs dr. 
John Cadzow. Netrukus buvo 
įsteigtas stipendijų fondas lie
tuvių kilmės studentams. Lie
tuviškuose archyvuose yra to
kie neįkainuojamos vertės lei
diniai kaip Kudirkos „Varpo" 
ir Basanavičiaus „Auszros" 
komplektai, o bibliotekoje, ša
lia daugybės istorinių ir 
grožinės literatūros knygų. 
yra Valdemaro kalbų Ženevoje 
leidinys. Archyve ir bibliote
koje yra daugiau negu 12,000 
kataloguotų knygų ir periodi
nių leidinių, o dabar dar papil
domai kataloguojama daugiau 
6,000 leidinių Skaityklos pa
talpose įvestame kompiuteryje 
galima rasti visą archyvuose 
esančią medžiagą. Tai bent už 
Lietuvos ribų yra turtingiau
sias ir vertingiausias lietu
viškas archyvas. 

Kento universiteto etninių 
studijų centro ir archyvų di
rektoriaus pareigose dešimtį 
metų buvo dr. John Cadzow. 
kuris, šalia lietuviškų ar
chyvų, taip pat įsteigė latvių 
ir estų archyvus. Jo sveikatai 
sunegalavus, jis 1982 metais 
perdavė savo pareigas dr. Her
bert Hochhauseriui, su kuriuo 
prieš tai arti dvejus metus dir
bo, jį supažindindamas su c n-
tro veikla, o pats persikėlė į 
Floridą. Ryšiams su Kento 
universiteto etninių studijų 
centru palaikyti Clevelande 
buvo įsteigtas lietuvių komite
tas, kuriam iki šios dienos pir
mininkauja dr. Viktoras Stan
kus, vicepirmininkas yra An
tanas Kalvaitis, o Aurelija 
Balašaitiene — vicepirminin
kė spaudos ir informacijos rei

kalams. Su dideliu malonumu 
reikia paminėti, kad stipen
dijų fondui suteiktas ir Kento 
lituanistiniam centrui padova
notas pradinis 48,000 dolerių 
kapitalas jau išaugo iki 
134,219 dolerių dr. Hochhau-
serio apsukrumo ir investicijų 
dėka. Šiuo metu Kento univer
sitete yra trys lietuviai stipen
dininkai. Kas semestrą jie 
gauna po 800 dolerių, ta
čiau, pasibaigus pavasario 
semestrui, stipendija turbūt 
bus padidinta iki 1,000 dol. 
Stipendininkai turi būti ne 
vien lietuvių kilmės, bet taip 
pat privalo raštu ir žodžiu 
mokėti lietuvių kalbą. 

Š.m. gegužės 4 dienos va
kare, dr. Hochhauserio kvieti
mu, Kento universiteto etni
nių studijų Satterfield patal
pose susirinko lietuvių, latvių 
ir estų tautinių programų at
stovai. Lietuviams atstovavo 
dr. Viktoras Stankus ir Aure
lija Balašaitiene. Posėdžio 
tikslas buvo atsisveikinti su iš 
pareigų po beveik dviejų 
dešimtmečių pasitraukiančiu 
dr. Hochhauser ir susipažinti 
su jo vieton paskirtu dr. David 
Brenner. Posėdį jautriu žo
džiu, bet ir su žiupsniu humo
ro, pradėjo dr. Hochhauser, 
susirinkusiems pareikšdamas, 
kad jau atėjęs laikas jam pasi
traukti iš pareigų, tačiau jis 
kurį laiką liksiąs savo pa
sekėjo, dr. David Brenner, 
literatūros ir istorijos specia
listo konsultantu, kuris į susi
pažinimo posėdį atvyko su 
savo jaunute žmona ir dviejų 
metukų dukrele. Dr. Hoch
hauser trumpai ir gana senti
mentaliai nupasakojo savo 
darbą ir pasidžiaugė labai po
zityviais ir tampriais santy
kiais su tautybių atstovais. Po 

Vija Underyte skaito iš savo para
šytos knygos „Senelių prisimini
mai* Detroito ir apylinkių „Žibu
rio" lituanistinės mokyklos 6-to 
skyriaus „Senelių šventėje". 

Nuotr. Lino Mikulionio 

Adelė Rocytė ir Rimas Sidrys mokslo metų užbaigimo pokylyje Hilton 
Palmer House viešbutyje, Čikagos vidurmiestyje. Adelė baigia Maria 
aukštesniąją mokyklą ir rugpjūčio mėn. pradės ruoštis medicinos studi
joms University of Chicago (Hyde Park); Rimas studijuoja verslo admi
nistraciją Marąuette (jėzuitų) un-te, Milwaukee, WI. 

BAIGĖ MEDICINOS MOKYKLĄ 
Kristina Liaugaudaitė. duk

tė Danutės Polteraitytės ir Al
gio Liaugaudų, šių metų ge
gužės mėn. 15 dieną baigė St. 
Louis universiteto medicinos 
mokyklą. Kristina gaudavo 
gerus pažymius, veikliai reiš
kėsi mokyklos organizacijose 
ir buvo išrinkta į medicinos 
„honor society", Alpha Omega 
Alpha. Ji buvo viena iš vedėjų 

Kristina Liaugaudaitė 

„Open Door Clinic/Health Re-
source Center". Ši klinika 
buvo pastatyta viename iš*ne-
turtingiausių St. Louis miesto 
rajonų. Kliniką tvarkė patys 
medicinos studentai ir visiems 
davė nemokamą medicinine 
pagalbą. 

Kristina nuo mažens yra 
ateitininkė. Dvejus metus 
buvo Studentų Ateitininkų 
centro valdybos pirmininkė. 
Vykdavo į Dainavos stovyklą, 
į studentų suvažiavimus, ir re
kolekcijas. Dalyvavo sp in
dulio" ir Lietuvos Vyčių tauti
nių šokių šokėjų grupių veik
loje. 

1998 metų vasarą Santa-
riškių ligoninėje, Vilniuje, atli
ko šeimos medicinos praktiką. 
Per vieną mėnesį ji daug 
išmoko apie gydymą be mo
dernios vakarietiškos techno
logijos. 

Kristina liepos mėn. pradės 
rezidenciją Loyola universite
to ligoninėje, Čikagoje. Prakti-
kuosis vidaus ligų ir vaikų 
ligų (combined Internal Medi-
cine & Pediatrics) srityse. 

M. 
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VAISTINIŲ AUGALŲ 
ŽINOVĖ EUGENIJA 

ŠIMKŪNAITĖ 
REGINA ŽUMENĖ 

Eugenija pasakojo, kad vienas kai buvo neramus. Kareiviai 
studentas, dirbės vokiečių ver- ne kartą ją buvo uždarę da-
tėju, pranešdavo, kada bus 
universiteto patikrinimas, ar 
ten nevyksta paskaitos; atėję 
tikrintojai, studentų nerasda
vo... Daktarė pasakojo, kaip 
gelbėjo universiteto turtą, kad 
vokiečiai traukdamiesi jo neiš-

boklėn asmenybei nustatyti, 
nes dėl vargingos išvaizdos 
dokumentais nepatikėdavo. 
Apie tai tarp vaistininkų skli
do visokios legendos... 

Eugeniją traukė mokslinis 
darbas ir, palikusi Vyr. farma-

Šių metų kovo 26 d. Vilniuje 
buvo atidarytas žymios Lietu
vos vaistažolių specialistės, 
habilituotos gamtos mokslų 
daktarės, chemikės vaistinin
kės Eugenijos Šimkūnaitės at
minimo muziejus. Prieš trejus 
metus po trumpos ligos, 1996 
m. sausio 27 d., mokslininkė 
iškeliavo Amžinybėn. 

Gerai ją pažinojau, daugelį 
metų kartu dirbome, o 18 me
tų buvau net jos viršininke. 

Daktarė Eugenija Šimkū
naitė buvo savita, įdomi asme
nybė, žymi mokslininkė, vais
tininkė ir ypač didelė liaudies 
medicinos ir vaistinių augalų 
žinovė. Ji Lietuvoje buvo pla
čiai žinoma, žmonių mėgsta
ma ir net meiliai „Lietuvos ži
niuone" v idinama. 

Eugenija Šimkūnaitė gimė 
1920 m. kovo 11 d. Rusijos 
pietuose — Krasnodaro kraš
te, Novorosijsko mieste, pačia
me Rusijos revoliucijos ir pilie
tinio karo sūkuryje. Jos tėvas 
Pranas Šimkūnas buvo vaisti
ninkas, kaip ir daugelis lietu
vių inteligentų šio šimtmečio 
pradžioje mokęsis ir dirbęs 
Rusįjoje. Motina buvo medici
nos sesuo. 

Kartu su kitais lietuviais 
pabėgėliais Šimkūnas su šei
ma grįžo į savo gimtinę Ute
nos apskrityje, Tauragnuose, ir 
čia 1922 m. įsteigė vaistinę, 
įsigijo keliolika hektarų že
mės. 

Eugenija augo nuostabioje 
Lietuvos vietoje: Tauragnus 
supa ežerai, senos girios, pa
davimais apipinti piliakalniai. 
Graži gamta, išdidūs, meniš
kos sielos Tauragnų žmonės, 
liaudies medicinos žinovai žo
lininkai darė didelę įtaka 
smalsiai, pastabiai mergaitei, 
formavo jos būdą ir pasau
lėjautą. Iš Tauragnų kilęs ra
šytojas Pulp s Andriušis rašė: 
„...rytų aukštaičiui žolės, me
džiai, žuvys, vabzdžiai, debe
sys, net akmenys nėra vien 
kalbinė ornamentika, o broliai 
ir seserys, lygiateisiai gyveni
mo palydovai su tais pačiais 
rūpesčiais ir džiaugsmais, 
kaip ir mes" („Rinktiniai raš
tai", Bostonas. 1968 m.) 

Eugenija Šimkūnaitė buvo 
gamtos vaikas, jai kalbėjo ir 
žolynai, ir miškas, ir akme
nėliai ežero pakrantėje. Ji nuo 
mažens mylėjo gyvulius, 
paukščius ir žvėrelius, net žal
čius ir gyvates, su kuriomis 
tekdavo susitikti raistuose ir 
miške. Jai patiko klausytis se
nų žmonių pasakojimų apie 
senovę, stebuklingą gydomųjų 
žolynų galią, pasakų ir pada
vimų. Pati Eugenija sakė, kad 
visi Šimkūnai turi žalčio žy
mę, kuri rodo, kad jie apdova
noti augalų pažinimo ir gydy
mo galia. Tetos, senos žoli
ninkės, ir kaimo senoliai mokė 
guvią, norinčią žinoti mergai
tę vaistinių augalų paruošimo 
meno, užkeikimų ir žadėjimų, 
mokė žolynais gydyti ligonius. 
Eugenija visa tai dėjosi į gal
vą. 

Mažoji Gesė, kaip ji save pa
vadino (tas vardas jai liko vi
sam gyvenimui), nemėgo žaisti 
su lėlėmis, kaip kitos mer
gaitės,' siuvinėti ir megzti, jai 
labiau patiko jodinėti arkliais, 
bėgioti, karstytis po medžius 
su berniukais, eiti imčių, irs
tytis jBžere. Bendraudama su 
Tiuragfcų žydukais, pramoko 
žjdilkai, net ir amato gudry
bių* (mokėjo pasitaisyti batus, 
pėrsisiūti švarką). Išgydžiusi 
čigonaitę, susidraugavo su ne
toliese gyvenusiais čigonais, 
stebėjo jų papročius, būrimus, 
išmoko čigoniškai. 

Eugenija nuo mažens buvo 

vežtų. „Dėjomės, kad valome cijos valdybą, išvažiavo į Kau-
patalpas. Sudėdavome mikros- no botanikos sodą. Čia augino 

Dr. Eugenija Šimkūnaite* 
pratinama prie darbo: moko
ma auginti vaistažoles, arti ir 
sėti, padėti tėvui vaistinėje. 

Besimokydama Utenos gim
nazijoje, mėgdavę dalyvauti 
gimnazistų išdaigose, o po to 
rimtu veidu sėdėdavo pamo
kose. Stropiai mokėsi, todėl 
mokytojai jos net neįtardavo... 

Vasaromis į Tauragnus at
važiuodavo daug Lietuvos 
šviesuolių: mokslininkų, rašy
tojų, menininkų. Vaistininkas 
buvo svetingas, apylinkės gra
žios. Eugenija supažindindavo 
svečius su Tauragnų įžymy
bėmis, pairstydavo ežere. Mė
go bendrauti ir stengėsi įsi
minti viską, ką įdomaus ir gero 
galėjo išgirsti iš pašnekovų, 
todėl ne pagal amžių buvo pro
tinga ir išsilavinusi. Tačiau vi
sai neskyrė dėmesio savo iš
vaizdai. Svarbu tik, kad būtų 
sveika ir patogu. Miestelio 
žmonės todėl dėl jos būdo, drą
sos (nebijojo naktį net ir po 
kapines vaikščioti), apsirengi
mo, dažnai vadindavo ją „pa
siutusi Gesė". • 

Baigusi gimnaziją, 1937 m. 

kopus ir kitus prietaisus į 
maišus, ant viršaus užberda-
vome kokio šlamšto ir nešda-
vome laukan pro sargybinį. 
Sakydavome, kad nešame 
šiukšles... Patikėdavo, nė kar
to nesulaikė". 

1943 m. baigė universitetą. 
1943 metų vasarą Eugenijai 

labai pradėjo slinkti plaukai. 
Būdama per atostogas Tau
ragnuose, bijodama nuplikti, 
plaukus nusikirpo mašinėle. 
Simkūnienė, pamačiusi dukrą 
turgaus dieną, pareinant na
mo nuskusta galva, labai išsi
gando (apie tai ji man pati pa
pasakojo), nes taip plaukus 
kirpdavo tik kaliniams, belais
viams, geto gyventojams. To
kia „šukuosena" vaikščioti 
gatvėje buvo pavojinga. 

Eugeniją, grįžusią iš Tau
ragnų į Vilnių, gatvėje sulaikė 
vokiečiai ir, neklausydami pa
aiškinimų, įsodino į vagoną, 
vežantį sugaudytus žmones 
darbams į Vokietiją. Trauki
niui kylant į kalną, sulėtinus 
greitį, Gesė iš vagono iššoko 
ir, nusiritusi pakalnėn, pabė
go. 

Grįžtantis frontas 1944 m. 
Eugenijai atnešė daug sielvar
to. Neteko mylimo žmogaus. 
Besirūpindama Botanikos so
do ir universiteto turtu, iš Vil
niaus pasitraukti uždelsė, pa
teko į mūšių centrą. Bombar
davimai, artilerijos apšaudy
mai, gaisrai. Pusė Vilniaus 
buvo sugriauta, dingo ir skur
di manta. Į Tauragnų vaistinę 

ir tyrė valerįjonus, rinko me
džiagą disertacijai. 1950 m. 
rudenį šį darbą tęsė Vilniuje 
Mokslų akademijos Biologijos 
institute, dirbo akademijos 
Botanikos sodo direktore. 
1952 m. instituto Mokslinėje 
Taryboje apgynė disertaciją 
„Valerijono kultūra Lietuvoje" 
biologijos m. kandidato laips
niui įgyti. Institute dirbdama, 
tyrė vaistinių augalų augimo 
vietas, sudarė užliejamų Lie
tuvos pievų žemėlapį. 

Kartą, dirbant Botanikos so
do direktore, grįžtant iš tur
gaus, pardavus sodo gėrybes į 
Jeruzalę (Vilniaus priemiestį), 
pastojo kelią jai trys vagišiai. 
Eugenija nesutriko. Ji turėjo 
stiprią ranką, o studijuodama 
dar mokėsi ir kovos meno. Vie
nam vagišiui. staiga trenkė 
kaire, kitam .*— dešine, tre
čiam spyrė į tarpukojį. Vagys 
pasimetė, pasipriešinimo jie 
nesitikėjo. Eugenijai pasisekė 
pabėgti. Rytą, nuėjusi į insti
tutą, papasakojo apie nuotykį. 
Vienas vagių pakliuvo į mili
ciją, o ir institute, matyt, buvo 
„savų" ausų. Vagis pasakė už
puolęs ginkluotą moterį. Po 
kelių dienų NKVD išsikvietė 
Eugeniją ir pareikalavo ati
duoti ginklą. Aiškinimu, kad 
ginklo neturi, tardytojas neti
kėjo. Tada nebetekusi kant
rybės, pasakė: „Stokit štai ten 
ir aš jums užvošiu... Tuomet 
galėsit įsitikinti, ar man rei-

pabandymų, kai makaronai iš 
pirštų krisdavo atgal į dubenį 
(daktarė vaidinti sugebėjo), jai 
pasiūlydavo atskirą lėkštę. 
Kai kurių valgių atsisakyda
vo, aiškindama, kad tikėjimas 
juos valgyti draudžia. Kaza
chai tikėjimą gerbia ir neįsi-
žeisdavo. O įžeisti musulmoną 
— pavojinga... 

Be to, Kazachstane siaubą 
kėlė vorai karakurtai ir gyva
tės, kurių buvo ne tik stepėje, 
bet ir darže. Einant nusiskinti 
arbūzo, pirmiau reikėjo lazda 
jas išbaidyti. O kartą net 
įkando karakurtas. Skausmas 
buvo neapsakomas ir tik ka
zachų liaudiški patarimai iš
gelbėjo gyvybę. 

1957 m. sugrįžusi į Lietuvą, 
vėl pradėjo dirbti Vyriausioje 
farmacijos valdyboje inspekto
re, o nuo 1969 m. — vaista
žolių skyriaus viršininke. Nei 
universitete, nei Mokslų aka
demijoje jai vietos neatsirado. 
Daktarė E. Šimkūnaitė buvo 
per daug tiesaus ir savaran
kiško būdo, prisitaikyti ne
mokėjo. 

Dirbdama daktarė išvaikš
čiojo Lietuvos miškus, su bota
nikų ekspedicijomis pabuvojo 
Latvijoje ir Estijoje, aplankė 
daugelį buvusios sovietų Są
jungos respublikų. Parašė ir 
1971 m. Vilniaus universitete 
apgynė biologijos m. daktaro 
(po nostrifikacijos hab. gamtos 
m. daktaro) disertaciją „Lietu
vos vaistingųjų augalų resur
sų naudojimo biologiniai pag
rindai". Tai buvo pirmoji di
sertacija, kurioje nagrinėjami 
Lietuvos vaistinių augalų re
sursai. 

Ekspedicijose ją visi mėgo. 
Mokėjo ir laužą įkurti, ir pa
lapinę pastatyti, ir valgį iš
virti, o įvairiausių istorijų ži
nojo be skaičiaus... Visus 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 22 d., šeštadienis 5 

gyvenimo siūlą, ir planai liko turėjo savo prasmę, pridengtą 

kėjo ginklo..." Po to ją paleido 
Eugenija Šimkūnaitė buvo linksmindavo pasakojimais, 

pataikė sviedinys, užmušė tė- nepraktiška, Kaip ir daugelis pokštais, visus įtraukdavo į 
vą, sutrenkė motiną, sudegino mokslininkų, nesugebėjo tvar- kūrybingą darbą. Tyrinėdama įstojo į Kauno Vytauto Didžio- namus. Olga Simkūnienė liko k y t i buities' reikalų. Dirbant vaistinių augalų augimo 

jo universitetą farmacijos stu- „kaip stovi" ją priglaudė kai- b o t a n i k o g 8 o d o d i r e k t o r e > ^ 
dyuoti. Norėjo kaip ir tėvas, mynai apie dukrą nieko neži- d ė l i n i n k e i š e ^ d u 8 T r Q . 
u«*. . ,„.„. .„.„L„ ir„i„*„ i.*., nOTO Eugenija, Vilniaus laik būti vaistininke. Keletą litų, 
kurių visada trūkdavo, užsi
dirbdavo, būdama fiziologijos 
katedros vedėjo, prof. V. Laso 
„bandomuoju triušiu", tiriant 
atskirų maisto produktų po
veikį žmogaus organizmui. 
1941 m. išklausiusi kursą, 
pradėjo dirbti Tauragnų, Kau
no vaistinėse, o 1942 metais 
— Vilniaus universiteto Bota
nikos sode asistente. Nors bu
vo sunkūs vokiečių okupacijos 
metai, čia turėjo galimybę gi
linti savo farmakognozijo8 
(mokslo apie vaistinius auga
lus) žinias, nes, uždarius Vil
niaus universitetą, sode dirbo 
garsus universiteto farmakog-
nostas prof. J. Mušinskis, 
prof. J. Strazevičius ir kiti. 
„Tik prof. J. Mušinskio dėka 
supratau, kas yra tikrasis 
mokslas apie vaistinius auga
lus", — sakė mums daktarė. Sek
madieniais važiuodavo buriuo
ti į Trakų ežerus. Užaugusi 
prie vandens, šį sportą labai 
mėgo. 

Uždarius universitetą, stu
dentai slapta rinkdavosi į pas
kaitas, dirbo laboratorijose. 

raštyje perskaičiusi kad Tau
ragnų vaistinė sudegė, o vais
tininko šeima žuvo, namo ne
skubėjo. Tėvus apraudojo. Tik 
po pusmečio, sužinojusi, kad 
mama gyva, pėsčia parėjo į 
Tauragnus. 

Sovietų armijai užėmus Vil
nių, po kurio laiko pradėjo 
dirbti .Vilniaus Pirmos ligoni
nės vaistinėje. Maistas pagal 
skurdžias korteles, pagalbos iš 
kaimo jokios... Labai nusilpo, 
susirgo miokarditu, vos išsi
kapstė. Perėjo dirbti į Sveika
tos apsaugos ministerijos Vy
riausiąją farmacijos valdybą 
inspektore. Atlyginimas ma
žas, iš jo pragyventi su ligota 
motina buvo neįmanoma. La
bai skurdo, dėvėjo kareivišką 
milinę ir kerzavus batus, at
rodė kaip vargeta. Kai atva
žiuodavo tikrinti vaistinės, jos 
nepažindami, dažnai palaiky
davo karo pabėgėle iš Rusijos, 
norėdavo duoti išmaldos. 
Transporto nebuvo, nuo vie
nos vaistinės iki kitos tekdavo 
važiuoti atsitiktine mašina, o 
dažnai eiti ir pėsčiomis. Lai-

Dr Eugenijos SimkūnaitAa kapas Tauragnuose 

kurną reikėjo padengti Euge
nijai, nes materialinės atsako
mybės sutarties su sandėli
ninke nebuvo sudariusi. Teko 
pinigus skolintis... Norėdama 
skolą grąžinti, 1955 m. išva
žiavo į Vidurinę Aziją, į Ka
zachstaną dirbti vaistažolių 
ūkio direktore. Be to, ją domi
no Vidurinės Azijos vaistiniai 
augalai. 

Kazachstane sunkiai prisi
taikė prie gyvenimo sąlygų. 
Ten maistui gaminti, užuot 
malkų, naudojamas džiovintas 
gyvulių mėšlas su šiaudais. 
Nuo tokio kuro valgis įgauna 
nemalonų kvapą. Eugenija pu
sę metų taip virtų valgių ne
galėjo valgyti, manėsi iš Lietu
vos atsiunčiamais lašiniais. 
Labai sumenko. Per pusmetį 
prie to kvapo priprato, apeti
tas grįžo, bet kūno svoris 
pradėjo sparčiai augti ir pa
siekė 100 kg, kurių iki pat 
mirties nepajėgė atsikratyti. 
Todėl daktarė labai skeptiškai 
žiūrėjo į visokias bado dietas. 
Iš patyrimo žinojo, kad po ba
davimo didėja svoris, nes or
ganizmas kaupia atsargas (gal 
vėl teks badauti). 

Ūkio 'darbininkai moters 
klausyti nenorėjo, tinginiavo. 
Kartą, netekusi kantrybės su
galvojo ilgą cheminį pavadini
mą, panašų į plačiai rusų var
tojamą „daugiaaukštį" keiks
mažodį. Trenkusi kumščiu į 
stalą neklaužadai suriko: „Už
teks" ir pridėjo... Darbuotojas 
nustebo ir ištarė: „Davno nado 
bylo po čelovečeski skazat" 
(seniai reikėjo žmoniškai pa
sakyti), ir nuo to laiko visi 
ėmė klausyti kaip viršininkės. 

Vietiniai gyventojai Ka
zachstane ją gerbė, kviesdavo 
į vestuves ir kitas šventes. Ji 
stengėsi laikytis kazachų pa
pročių. Tik sudėtinga buvo iš 
bendro dubens su pirštais imti 
makaronus su mėsa. Po poros 

vie
tas, rinko tautosaką ir žodžius 
lietuvių kalbos žodynui. Su
rinko jų tūkstančius. Domėjosi 
archeobotanika, talkindavo 
archeologams prof. R. Riman
tienei, Daugudžiui, nusta-
tinėdama augalų rūšį ir amžių 
iš kasinėjimų metu rastų gais
ravietėse suanglėjusių augalų, 
grūdų liekanų. 

Dažnai skaitė paskaitas vi
suomenei. Visuose miestuose, 
tiek didmiesčiuose, tiek rajonų 
centruose būdavo pilnos audi
torijos klausytojų, po kelias 
valandas jos nepaleisdavo, 
klausinėdavo. Sakoma, kad 
tik rašytojo Tumo Vaižganto ir 
Eugenijos Šimkūnaitės klau
sytis sueidavo tiek žmonių. Iš 
jos jie mokėsi sveiko gyvenimo 
būdo, gamtos reiškinių paži
nimo, liaudies medicinos iš
minties. Daktarė kalbėjo ir la
bai įtaigiai ir vaizdingai. Jos 
kalba pilna kalbos perlų, seno
vinių žodžių, kuriuos pa
miršome, keisdami svetimy
bėmis. 

Sovietų okupacijos metais 
daktarė kartu su Urbiene 
1971 m. parašė knygą „Vais
tažolės", daugiau apsiribojo 
straipsniais moksliniuose ir 
populiariuose žurnaluose. Pa
rašė jų labai daug. Rašė apie 
vaistinius augalus, liaudies 
mediciną, tautosaką ir kitais 
klausimais. Išleisti knygą so
vietiniais laikais reikėjo pa
žinčių, turėti stiprų užnugarį, 
mokėti pataikauti. Viso to 
daktarė neturėjo. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę 1991 
m., parašė ir išleido pasakas 
su patarimais ir pamokymais: 
„Girios medeliai žali žaliuonė-
liai", 1993 m. — knygelę „Gy
vačių karalystė", 1994 m. — 
„Ką tik žino ragana arba gy
venimas be tablečių". Turėjo 
dar daug užmanymų, ypač no
rėjo išleisti knygą apie Ind-
rają, senovės Aukštaičių pra-
motę, tačiau netikėta mirtis 
1996 m. sausyje nutraukė jos 

neįvykdyti. 
Daktarė Eugenija buvo su

dėtingo, prieštaringo, o kar
tais ir šiurkštaus būdo, bet ge
ros širdies. Ką turėjo, tuo dali
nosi su kitais. Buvo draugiš
ka, visada pasiruošusi padėti. 
Tačiau švelnumo nemėgo. Tu
rėjo humoro jausmą, dažnai 
pati juokdavosi iš savęs, va
dindama save „ragana". Mėg
davo vaidinti pranašautoją, 
raganauti, burdavo iš surink
tų per Jonines žolynų, spėda
vo ateitį iš delno, sudarinėda
vo horoskopus. Su ja niekada 
nebuvo nuobodu. Niekada ne
atsisakydavo dalyvauti kokia
me renginyje, o, kai buvo jau
nesnė, ir jį surengti. Turėjo 
tam daugybę idėjų. Mokėjo ra
šyti eiliuotas epigramas, gra
žius palinkėjimus. Buvo labai 
vaišinga, žinojo daugybę ku
linarijos ir farmacijos paslap
čių, svečius vis kuo nors nu
stebindavo. Labai brangino jai 
dovanotus suvenyrus, juos 
saugojo visą gyvenimą. Tik 
dovanotas gėles nunešdavo į 
teatrą. 

Labai mėgo operą ir baletą. 
Nuo pat jaunystės, atsisaky
dama gardesnio kąsnio ar 
naujo rūbo, stengėsi nepraleis
ti nei naujo pastatymo, nei 
naujo atlikėjo. Artistams visa
da dovanodavo gėlių. Teatre 
buvo sava, dažnai žodžiu ir 
raštu artistus mokydavo, pa
tardavo, kritikuodavo ir... gy
dydavo žolelėmis. Mėgstamus 
aktorius kviesdavosi į savo 
vardinių ar gimtadienio vai
šes, o šie mielai ateidavo. 

Neapkentė neteisybės, ir, jei 
įtardavo, kad žmogus kreipia
si ne su gerais norais, nesi
varžydama jį išbardavo, kar
tais net labai piktai. Netingėjo 
pažiūrėti \ knygą ar paklausti 
kitų, jei pati ko nežinojo, ta
čiau tvirtai laikėsi savo nuo
monės. Didžiuodavosi, o gal 
taip stengėsi parodyti, kad ją 
botanikai vadina „dilgėle", nes 
mėgdavo kartais skaudžiai 
nuplakti, jei bendradarbis kuo 
nusikalto. 

Žmonės daktarę meiliai va
dino „Lietuvos žiniuone". To
kiu pavadinimu Lietuvos kino 
režisierius H. Šoblevičius apie 
daktarę Eugeniją Šimkūnaitę 
sukūrė filmą, kurį demonstra
vo kino teatruose. 

Daktarė labai mėgo jauni
mą. Norėjo jam perteikti savo 
žinias. O jų turėjo su kaupu. 
Labai gerai pažinojo vaisti
nius augalus, jų gydomąsias 
savybes, mokėjo daugybę už
kalbėjimų ir užkeikimų, labai 
vertino liaudies medicinos ži
nias. 

Ji visada mums aiškindavo, 
kad liaudies medicina yra di
delis tautos turtas. Jis ypa
tingą reikšmę turėjo senovėje, 
kai nei gydytojų, nei vaistinių 
nebuvo. Liaudies medicinos 
žinios iš kartos į kartą būdavo 
perduodamos tik pačiam do
riausiam ir sumaniausiam 
genties nariui; kad priešas ne
galėtų jomis pasinaudoti, jos 
dažnai būdavo užšifruojamos, 
pakeičiant vaisto pavadinimą 
beprasmišku žodžiu ar nuro
dymą visai nesuprantamu žo
džių kratiniu. Todėl šias ži
nias galėjo iššifruoti tik gerai 
jas žinantis. Kaip pavyzdį nu
rodė: „Susižeidus ant žaizdos 
uždėk karvės mėšlo" (Tiesa, 
apie tai aš skaičiau kažkokia
me sename Lietuvos žurnale, 
kur buvo labai piktinamasi 
kaimo žmonių neišmanymu). 
O iš tiesų nurodoma tarp 
dviejų kalkakmenių sutrinti 
kraujažolę, masė tampa pa
naši į mėšlą, bet ji iš tiesų turi 
dezinfekcinių ir kraują stab
dančių savybių. Į lietuvių pa
sakas daktarė žiūrėjo kaip į 
tikrovės atspindį, mūsų tautos 
papročių ir įstatymų išraišką. 
Kiekviena senovinė daina jai 

simboliais. Labai gaila, kad 
staigi mirtis neleido jai savo 
žinių mums perteikti. Mirda
ma didelj lobį išsinešė su savi
mi. Tiesa, liko jos rankraščiai, 
kurie laukia tyrinėtojo. 

Daktarė nekreipdavo dėme
sio į materialinius sunkumus. 
jos atlyginimas ir pensija visa
da buvo nedideli, tenkindavosi 
mažu. Galėjo būti turtinga, jei 
už savo konsultacijas butų 
ėmusi pinigus, nes patarimo ir 
pagalbos susirgus į ją kreipda
vosi begalė žmonių. Ji laikėsi 
žolininkų principo: už ligonių 
gydymą negalima imti atlygi
nimo, nes sugebėjimas gydyti, 
tai Dievo dovana. 

Daktarė buvo vieniša. Arti
mų giminių neturėjo, todėl la
bai vertino draugus, bendra
darbius ir pažįstamus, ypač 
paprastas Tauragnų moteris. 
Atgautą savo tėvų žemę pa
dovanojo Tauragnų vidurinei 
mokyklai, o kuklų savo dviejų 
kambarių butą ir nedideles 
santaupas testamentu paliko 
Lietuvos Farmacijos sąjungai. 
Dabar jame įrengtas jos vardo 
muziejus. 

Paskutinėn kelionėn dakta
rę lydėjo didelė minia vilnie
čių. Su ja atsisveikinti Šv. Jo
nų bažnyčion ėjo ir ėjo žmo
nės. Jos palaikus priglaudė 
svetinga Tauragnų žemė, ku
rioje ilsisi ir jos tėvai. Ant jos 

kapo daktarė prašė pasodinti 
vyšnią. Lietuvos farmacinin
kai šį jos norą įvykdė — pa
statė paminklą ir pasodino 
vyšnią. 

1997 metais buvo įsteigtas 
dr. Eugenijos Šimkūnaitės 
labdaros ir paramos fondas. 
kurio paskirtis remti neturtin
gus studentus, tyrinėjančius 
vaistinius augalus, išleisti dr. 
Šimkūnaitės raštus, populia
rinti vaistinių augalų gydo
mąsias savybes ir liaudies me
dicinos žinias. 

1998 m. kovo mėn. Taurag
nų vidurinei mokyklai buvo 
suteiktas dr. Eugenijos Šim
kūnaitės vardas. 

Šių metų kovo 17 d. Mokslų 
akademijos Botanikos institu
to Verkių rūmuose buvo pri
statyta dr. Eugenijos Šimkū
naitės parašyta ir „Valstiečių 
laikraščio" redakcijos išleista 
knyga „Indraja — Saulės duk
tė". Po daktarės mirties buvo 
rastas jos rankraštis. Tai kū
rinys, parašytas sodria aukš
taičių tarme, apie Indrajos 
kraštą, žemę, kuri matoma. 
įlipus į aukštą Salako bažny
čios bokštą, apie Indraja — 
Saulės dukterį, šio krašto val
dovę. Indraja išmokė žmones 
auginti javus, pažinti gydo
muosius žolynus. Tačiau žmo
nės buvo nedėkingi, jos dova
nas paleido vėjams ir Indraja 
užrūstino. Indraja supykusi 
paliko žmones, o kraštas suny
ko nuo ligų. 

Į knygos pristatymą susirin
ko daug dr. Šimkūnaitės drau
gų, pažįstamų ir gerbėjų. Ra
dijo žurnalistė Matviekienė 
atsinešė išsaugotą radijo įrašą 
su daktarės įkalbėta laida. 
Visi tylėdami klausėsi neuž
mirštamos daktarės Eugenijos 
Šimkūnaitės šnekos. 

Memorialiniame muziejuje 
įrengta ekspozicija byloja apie 
daktarės Eugenijos Šimkūnai
tės kuklumą, apie jos meilę 
Lietuvos praeičiai, liaudies iš
minčiai, meilę knygoms, žmo
nėms ir muzikai. 

Vilnius atsidūrė pasaulio 
turis tų labiausiai patrauk
liu vietovių „hottest destina-
tions" sąraše. Kovo mėn. lai
doje ,.Conde Nast Traveler" 
žurnalas aprašo Vilnių - se
namiestį, bažnyčias, vieš
bučius: pamini ir Dzūkijos 
miškus, Aukštaitijos ežerus. 
Žurnalas vadina Lietuvą Bal
tijos kraštų dinamiškiausią. 
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Ieškome patyrusio dažytojo 
su nuosavu automobiliu. 

Darbas šiaurės vakarų prie
miesčiuose. Skambinti 8 v.v. 

iki 10 v.v. TeL 847408-9109. 
Kalbėti angliškai arba rusiškai. 

Statybos kompanija ieško 
patyrusių stalių ir statybos 

darbininkų. 
Skambinti 

teL 847-699-7971 

HELP VVANTED 

AMEMCAN TRAVEL AMOAD. 
a ieading tour operator to Europa, 
» lootdng for a reservation agent 
w*h travel oackground Expenence 
in SABRE, APOLLO a plūs. Mušt 
ba fkient in Uthuanian and EngKsh 
and conversant in Polish. Good 
wortong condrttons and excebsnt 
pay. Please fax raaumes to 
7 7 3 ^ 6 7 - 0 7 0 1 . 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vaL paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
TeL 773-863-8980 

Ieškoma angliškai kalbanti 
moteris padėti invalidei moteriai 
apsitvarkyti ir namų ruošoje. Reikia 
turėti vairuotojo leidimą. Darbu 
nuo vakaro iki ryto. Dienos metu -
laisva. Rekomendacijos būtinos 
StaMahtmlJerri.tti. 773-553.3353 

AMERICA7V^S2^. NBROAIX INC. 

W^4 
MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE, 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

Lemoat,IL 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Ccnter, Jewcl, 

Walgreen, etc. 
Starts at $125,900. 

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

TeL 630-257-3305 

DĖMESIO! Dažau butus, namus 
greitai ir sąžiningai, pigiai ir ko
kybiškai. Taip pat atlieku u kitus 
namų remonto darbus. Darbas 
garantuotas. Turiu geras reko-
mendacijas. TeL 708-656-6599 

<a S 

RlVf R I M U A U I O M O T I V F 

Pigiai paduodame iisimo-
kėjimui; remontuojame po avarijų, atsta-
tome auto.feoaetrija, uhakoiTr dalii ge-
riausia kana, keičiame aaaaaaam 

t*L7at.2«145Si. 

ten ir atgal į viena puse 
Ryga $699 $491 

\ Kiįevas $675 
/ Lvovas $709 

Minską* $699 
^ Vilnius $696 
W Maskvm $975 
' St PeterbuiįįBs $975 

$906 
$929 
$986 
$*1 
* * 
wfc 

OUTOF STATE 
TEL, 1-800-342-5315 

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

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

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto [vairūs 

3000 N.MILWAUKE£ 
AVU, CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

NILES OFFICE 
9509NAHLWAUKEE 

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

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAJUD8M8. 
• FfirtJZapotsIrOS.Mor.Aukat 
S.KamkstetafeMkttaL 

FRANKZAP0U8 
1/2 

TeL (708) 424-6664 
(773)881 

S ' - A S V S (ONSIHUi ll()f\l 
StaMaut darbai, tošių, vonių ir 
virtuvių įrangtmas; p 
KavarranDa) ptyvataa, 

'sofflls*. 'decks* 'guUars* DtokM I 
• atvngH* stogar, cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudkną. 

I SBevie** , tat 690441-1912., 

Siųsti pinigus per VVESTERN UNION taip saugu 
ir greita, lyg jūs pats juos nuvežtumėt! 

VVESTERN UNION persiunčia pinigus net į 165 kraštus. 
Lietuvoje - į 93 vietoves! \ 

Informacijai skambinkite: 800-325-6000 
VVebsite • http://www.westernunion.com 

© ^estemUnion© 

V V E S T E R N M O N E Y 
U N I O N T R A N S F E R 

Ttt9 tmfst MKty a? ««ntf 

FOR SALE; Beautiful vvool hand 
weawcd bedspreads and pillows 
from loom. Doubk and queen size 
isgold Anotherdoubleisblue. Pil-
lows are red, green and red, green 
St ycllow. Rūgs, too; 2 Lithuanum 
costumes; women's size 16-18 St 
12-14. Best ofTers. 
Td. 706460-2274. 
Please kave mesaage if no 

Interior St exterior: 
• dry wall 
• painting 
• kitehen, bathroom, basement 
•carpentry 
• siding & decks 

General construcūon 
TeL 815-464-0261 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KaukatvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo Šiandien! 

(630)207 2748 

pMortgages *-

For uniąue Lithuanian 
Arts and erafts, 
please visit 

ridana.cost 

CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas siding", 
atlifkaiiu cemento, „plumbing" bei 

kiti narnų remonto darbai. 
,il irf nied, iasured, bondeo 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

TRANSPORTAS — 
LENGVATŲ PINKLĖSE 

Vilniuje protestavo miesto 
autobusų bei troleibusų vai
ruotojai. Jie reikalavo laiku 
išmokėti atlyginimus bei už 
kenksmingas darbo sąlygas 
suteikti papildomas kasme
tines atostogas. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
negaudamos joms priklau
sančių kompensacijų už leng
vatas turinčių keleivių veži
mą, Lietuvos viešojo transpor
to įmonės patiria milžiniškų 
nuostolių. Dėl skolų JSodra" 
gali bet kurią dieną užblokuo
ti Vilniaus autobusų parko 
sąskaitą. 

Balandžio pradžioje Alytaus 
autobusų parkas, nesulaukda
mas kompensacijų iš rajono 
savivaldybės ir patirdamas 
nuostolius, pirmasis Lietuvoje 
atsisakė priemiesčio maršru
tais už puse Vainos vežti in
validus ir 70 metų sulauku
sius pensininkus. Nors tokiais 
veiksmais pažeidžiamas įsta
tymas, vežėjai neatmeta gali
mybes, kad antiįstatymiškų 
veiksmų bus imamasi ir atei
tyje. 

Urė tame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 

Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus. 

TeL 708-749-1922 

No AppicaSon Fee 
Down Psyment 3-5% 
NoPoMa 
Fast Turneround 

Hlghlmnd 
Banc corp. 

Jurafta 
Janavfcote 

Katoi tetuvttkai 

• Documented 5% Down 
• Derogatory Credrt 
• No Coat Refinanang 

No Income VmrMcmtlon Progrmms 
(773) 2294022 • (600) LOAN-203 • (773)205-1414 

6945 W. Archer Av«. 
Chicago. IL 60638 

4750N.I*hvaukeeAve. 
Chicago, IL 60630 

Visoms Lktuvos viešojo 
transporto įmonėms per me
tus reikia apie 220 mln. litų 
kompensuoti nuostolius, patir
tus vežant keleivius su leng
vatomis arba nemokamai. Ta
čiau iš tikrųjų kompensacijų 
gaunama tik 75-80 mln. litų. 

Pasak Vilniaus autobusų 
parko generalinio direktoriaus 
Algimanto Baublio, lengvatų 
turinčių keleivių Vilniuje kas
met padaugėja keliais tūks
tančiais. Šiemet Vilniuje ne
mokamai transporto paslaugo
mis naudosis beveik 63,000 
gyventojų. Kaune, kuriame 
gyvena mažiau žmonių nei 
Vilniuje, nemokamai visuome
niniu transportu važinės dar 
daugiau žmonių — 63,200. 

Kita vertus, vežėjai teigia, 
kad po to, kai buvo padidintas 
akcizas degalams, dabartinė 
vienkartinio bilieto kaina va
žiuoti mieste — 60 centų — 
yra tiesiog populistinė. Ekono
mistų skaičiavimu, Vilniuje 
vienkartinis bilietas turėtų 
kainuoti apie 1,20 lito. 

R. Jakutytė 

i > '. : ®ffi%*dmo£ 
VtUanuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SHUNGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

jjokyliu nito-tinka 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

,TKt 

40 iki 60 svečių 

m o t I O O M 

60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

126 su 17S svečių 

2251d 550 ivčJų 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina aOhus. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai ba priedų, ba druskos, šoriai su 
kmynais, «u „erdve**. Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Situos sūrius rasite 
maisto parduotuve—, .dali" skyriuje. Galite ^ ^ j t O R U l / ? 
užsisakyti ir telefonu 616-462-3301 * ^ ' 
arba per world wide web: 
www.andruhscheese.com 

"" iDary.lrc 
.M4M10 

* 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieikoteautomoboio? 

• padėsime pigiai nusipirkti i i 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iisimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreipus: 
Aruna«,t<L 773-205-7702. 

Ieikoml darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 asų 
teL 706-652-2110. 

Kokybiškai atitekame matus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, teL 630-243-9365 

OAKLAWNCONDO*S 
Rare 3 bcdrootu* 2 both, dafiinjt roovn St 
ing rooro <% SOITK 1+ bsch ra&ciocfrofn 
$65.900 to $139.900. 
Call Asu at Century 21 Acccent -
Homefinden 766 (23-9111 ar 
Pase 312-7S7-412S 

G.L.Quality Body Shop 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. -suressontaosii 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Reikalingi tkaidininkai. 
Skambinkite 815-723-7650. 

Bone Health Care sM, Ageacy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 Į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, teL 414-763-2611 

lioras 
C kalame visų rūšių 

"sidings". dedame "seamkss 
gutters*' ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 

1 mieg. butas 67 St Kedzie apyl. 
$355 į mėn * .jecurity" 

TeL 773-778-1451 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Greatratestolherestof*)eworW-anyoay.anytirrie. 
We also ofisr prepsid Cafng Cards: cats \c Uliusnia 37 c/rršn. 

For information callAOF International 
1.(i00.449.0445 

SIŪLOME DARBUS! 
Gari. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
oarbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emplorment Agency 
TeL773-736-7f00 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
OE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W 60th Street 
TaL: 773-776-14M 

MOVIMO 
*mmWn nrrilMlimaliii rfrairitrn*— 

DraurJrrstt gaiansjotss. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 SSK; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir rreCd. su
sikalbėsite lietuviškai 

3314VV.63SL 
TeL 773-776-8998 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
390 N. Clark, Chicago, H fOilO 

Tel. 312-644-7730 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SaraHjaH uidaryU 

GREIT PARDUODA 

?« RE/MAX 
REALTORS 

(773)59041205 
(788)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart ft-Įat 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Sas. 773-SSS-S1M Pager 31J-3SS-0307 
Paa773-St5-»*7 

^ S a . Accent 
Homefinders 

KOlSOcaro 
O * Lawn, Nno» 60453 

akisss(70S)42Ml11 
•JtfBSSSJ (708) 2334374 
Fax (708) 423-8235 
Pagar (312) 707-6120 
Ras. 706-423-O443 • ~J&. 

ASTA T.MIKUNAS 
Prutaslnrialiai ir sąžiningai patarnauja 

Įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
sĮsSsl ir nitsirtssf sssss 

VIDAS POŠKUS 
B J M a T HOME CErfTER 

Markating Consuttant 
Tel. 773-297-2013 
708-686-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• .iorectasurtrj ir .Jiandrrnaji-spe-
ei ai" nuosavybės; 
• nekilnojamo turto įvertinimas. 

OSaaai SaaSJi ir faahnmmi pncmtttlimmr 

COLDU'fU-

A U D R A 
KUBILIUS 

1508Sherman Ave 
Evanaon.IL 60201 
Business (8*7)864-2600 
F«x (847) 475-5567 
Votcemail 
(847)465-4397 
E-miil 

Greitai, 
protaBOoalus 
ir aątjninga* 
patamaviioas akubilius0aol.cofn 

fgf nNFOKNIACUA) 

Mrassia? 
pas nakilnojamo 

turto aftantą, aptisprasklte. kokių 
patogumų Jos asSS aassasas name. M 
aursMfta juos popisfkjus lape, pirmas 
auaidklmaa su agentu atnei daugiau 
naudos. Štai ksletas eaminių dalykų, 
kurtuos verta anotl: 

Nsmodydh) 

Vista 
Kokios noretumeta mokyklos 
Mkigarnujųskataus 
Ssknos ksnOartal 

Kokfaspovvtuve 
Zsmes plotas 
Osratas 
Msas 
Oro vėsintuvas ir kt. (veranda, 

asines k tt) 
SumeykSe k luos dalykus, kurtų Jums 

Dsuojau informacšjos 
jums suteiks ir padės nusipirkti 
arba parduoti 
nekilnojamą turtą 

FIRST RATE 
REALESTATE 

AUŠRA PADALINO 
4545W.e7tiStrsat 
CNeago,iL 606» 
Tst 773-767-2400 

•UD C0NSTRUCTION 

Kokybiškai afliekami visi namų 
išores darbai: stogai, 'sktngT. 

porcnsjsr ir rssoRs, rnunrarnas, 
"sjok poMkir/ , narnų ir garažų 
remontas. Skarnbtit Ka^krasni, 
U 708-463-1250 

•• 

http://www.westernunion.com
http://www.andruhscheese.com
http://Evanaon.IL


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

PASKUTINIS JŪSŲ ŽODIS 
Testamentas — tai jūsų 

paskutinis žodis — jūsų pa
skutinė valia. Nesvarbu, ar 
kam patinka, ar ne, bet su 
jūsų testamente surašytais 
norais turi visi skaitytis. Te
stamentų vykdymą seka val
džia, kad jūsų norai būtų 
išpildyti ir kad kas nors ne-
piktnaudotų jūsų paliktu tur
tu. Šiame skyriuje daug 
rašėme apie testamentų reika
lingumą, bet čia norime pri
dėti dar porą pastabų, kurias 
turėtumėte žinoti, sudarant 
testamentus. O testamentą 
turėtų turėti visi: jauni ir 
seni, tam, kad netikėtai ap
leidžiant šį pasauli, jūsų 
uždirbti pinigai ir įsigyti tur
tai atitektų tiems, kam jūs 
norite: žmonai, vyrui, vai
kams, vaikaičiams, ar kitiems 
giminėms, lietuviškoms labda
ros organizacijoms, lietuviškai 
veiklai ugdyti organizacijoms, 
lietuviškoms religinėms insti
tucijoms ir pan., o nenueitų į 
valdžios iždą ar miesto kasą. 

Darant testamentą reikia 
atsižvelgti į šiuos punktus: 

Kas rūpinsis jūsų vaikais? 
Daugeliui žmonių yra ne tiek 
svarbus materialinių gėrybių 
paskirstymas, kiek svarbu, 
kas atsitiks su paliktais gy
vais, brangiais šeimos nariais. 
Sudarant testamentą, turin
tiems nepilnamečius vaikus 
reiktų pagalvoti, ką norėtu
mėte palikti jų globėjais. Ar 

-tai batų negiminė, ar giminės, 
įkurie gyvena toliau ar arčiau. 
Jūsų numatytas globėjas 
turėtų apie tai žinoti iš anksto 
ir duoti savo sutikimą. 

Kas rūpinsis jūsų palikimo 
paskirstymu? Kas tvarkys vai
kams paliktą palikimą? Turite 
pagalvoti, ar numatytas glo
bėjas vaikams sugebės tvarky
ti vaikų palikimą, iki jie taps 
pilnamečiais. Jūs taip pat tu
rite pasirinkti tinkamą testa
mento vykdytoją, kuris su
gebės jūsų testamento pali
kimą tvarkyti taip, kaip jūs 
pageidaujate. 

Neužmirškite įrašyti nuro
dymus, kada ir kaip jūsų pa
likimas turi būti paskirstytas 
jūsų vaikams. Ar jūsų vaikai 
turi gauti tam tikrą pinigų 
sumą, sulaukę tam tikro am
žiaus, ar jie turėtų gauti pi
nigų sumas, išdėstytas laiko
tarpiais. 

Kada rašote testamentą, pa
galvokite ir apie tai, kas 
turėtų rūpintis jūsų sveikatos 
reikalais, jei pats nebepa
jėgsite daryti reikalingų 
sprendimų. Pagalvokite apie 
įgaliojimus patikimam, arti
mam asmeniui, suteikiančius 
jam galią daryti reikalingus 
sprendimus. Angliškai tai 
vadinasi Bpower-of-attorney". 

Pagalvokite ir apie tokį at
vejį, rašant testamentą, kada 
visai nėra paveldėtojų. Jei ne
turite vaikų, kam norėtumėte 
palikti savo turtą? Ar kitiems 
šeimos nariams, giminėms, 
labdarai ir t.t.? Jei turite rin
kinius brangenybių, meno kū
rinių, senienų ir kitų dalykų, 
pagalvokite, kam ką skirsite, 
kad jums mirus, nebūtų dėl to 
bereikalingų ginčų, piktumų, 
net ir tarp pačių artimųjų gi
minių. Tai galima padaryti 
laikas nuo laiko peržiūrint savo 
testamentą, pakeičiant da
lis, vadinamas „memoranda", 
arba „codicils", ir neperrašant 
viso testamento. 

Kitas svarbus klausimas yra 
palikimo mokesčiai. Kaip gali
ma juos sumažinti, kad pali
kuonims nereiklų mokėti 
daug pinigų valdžiai. Bet šis 

dalykas nėra pats svarbiau
sias rašant testamentą ir tai 
neturėtų keisti jūsų norų. Vie
nas būdas išvengti didelių pa
veldėjimo mokesčių yra suda
rymas „trust" sau ir žmonai/ 
vyrui atskirai, tai, kad jūs 
abu galėtumėte pajikti di
džiausią turto dalį palikuo
nims be mokesčių — „tax-
free". Jūs galite palikti žmo
nai/vyrui neribotą sumą turto, 
bet tik 650,000 dol. kitiems 
palikuonims. Ši palikuonių 
suma bus keliama, kol 2006 
metais pasieks vieną milijoną 
dolerių. 

Pavyzdžiui, dėl 1 mln. dole
rių paveldėjimo, kaip jis gali 
būti apmokestinamas. Saky
kime, jūsų ir žmonos turtas 
kartu sudaro vieną milijoną 
dolerių. Jums mirus, jį paveldi 
žmona. Ir kai ji mirs, dalis tų 
pinigų bus apmokestinama. 
Kad to būtų išvengta, reiktų 
sudaryti bei parengti „trusts" ir 
turtą padalinti tarp žmonos ir 
vyro. Vyrui mirus, vyro vardu 
sudarytam „trust" esantis turtas gali 
būti žmonos naudojamas iki 
jos mirties ir po to jis pereina 
paveldėtojams, ir už tai ne
reikia jiems mokėti mokesčių. 
Pagrindiniai testamentai gali 
būti tvarkomi advokatų, bet 
jei jūsų turtas perviršija vieną 
milijoną dolerių, jums reiktų 
pagalvoti apie „estate plan-
ning", kad dalis turto nebūtų 
išmokama mokesčiams. 

d Taigi, ypae->-tie,-»kurie yra 
turtingi, turi pagalvoti ir iš 
anksto planuoti, kad kuo dau
giau turto paliktų palikuo
nims ir kad kuo mažiau jo 
būtų išeikvota mokesčiams. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1999/5/10. 

DRAUGAS, 1999 m. gegužės 22 d., šeštadienis 

Sekminės. Nuotr Vytauto Maželio. 

įstaiga atsiunčia įvairią infor
maciją ar klausimus, jei tas 
laiškas grįš atgal į „Soc. Sec." 
įstaigą, jums gali nutraukti 
pensiją, gali pagalvoti, kad 
jūsų nėra gyvo, kad laiškai 
grįžta atgal. 

Amerikoje gyvenantiems 
pensijos gavėjams, ji perio
diškai, brangstant pragyveni
mo lygiui, yra keliama. Gy
venant kitame krašte, jūsų 
pensija niekada nebus kelia
ma, nes „Soc. Sec." įstaiga ne
gali įvertinti kito krašto pra
gyvenimo lygio pakilimo. Me-
dicare draudimas jus draudžia 
tik Amerikoje. Šis draudimas 
negalioja kitame krašte. Todėl 
išvažiuojant gyventi Lietuvon, 
sustabdykite Medicare drau
dimą, sutaupysite keliasde
šimt dolerių. 

Informacija iš „Soc. Sec." lei
dinėlių. 

IRA —TAUPYMO 
BUDAS 

jose, obligacijose, „mutual 
funds" ir t.t. Jūsų IRA sąskai
ta gali būti tiek saugi ar rizi
kinga, kiek jūs norite ją pada
ryti investuojant. Visada at
minkite, kad, atidarant IRA 
sąskaitą ir joje taupant, suma
žinate savo mokesčių mokėji
mą. Yra dvi IRA rūšys — tai 
du būdai tampyti senatvei, su
mažinant mokesčių mokėjimą 

1,500 dol. per metus. 1981 m. 
buvo padarytas pirmas pakei
timas. Tai „Economic Reco-
very Act", kuris leido dirban
tiems įnešti į IRA sąskaitą iki 
2,000 dol. per metus. 1986 m. 
„Tax Reform Act" panaikino 
mokesčių nurašymą šioje sąs
kaitoje taupomiems pinigams, 
jei dirbantysis turėjo darbo
vietėje pensijos planą, arba jei 

dirbant. Tradicinėje IRA jus peržengė nustatytą uždarbio 
nurašote mokesčius pinigams, 
kuriuos įdedat į IRA sąskaitą, 
jei neturite darbovietėje kito 
pensijos plano, arba jei jūsų 
pajamos yra žemesnės nei val
džios nustatyta. Jei jūsų paja
mos yra per aukštos, įdedant į 
IRA sąskaitą pinigus, negalite 
jų nurašyti nuo mokesčių, tai 
vis tiek jūs galite atidaryti 

ribą. Paskutinis pakeitimas 
buvo padarytas 1997 metais. 
„Taxpayer Relief Act" — 
sukūrė naują Roth IRA, ku
rios taisyklės buvo ir yra gan 
komplikuotos, tad mažai ame
rikiečių jas suprato. Tai įrodė 
ir „American Century Invest-
ments" įstaigos padaryta bent 
700 žmonių apklausa. Atsaky-

IRA sąskaitai kur mokesčių mai rodė, kad tik keturi iš de-
negalėsite nusirašyti, bet jūsų f imties žmonių žinojo ir su-
pinigai vis tiek augs, jums ne- prato naujos Roth IRA taupy-
reikės mokėti mokesčių ut mobudą. 
procentus, kol nepradėsite ka- Kiekvienas dirbantysis turė-
da nors ateityje imti. Tik jūs tų pasinaudoti šitais taupymo 
negalite atidaryti tradicinės budais. 2,000 dolerių per me-

Tradicinė IRA ar Roth IRA IRA sąskaitos ar papildomai tus nėra daug, tačiau per me-
— tai valdžios skatinamas dėti į ją, jei Žšate 70 1/2 metų tų eilę susideda, auga procen-

SOCIAL SECURITY. 
PENSIJA 

Pensija už Amerikos ribų 

Jeigu esate Amerikos pilie
tis, galite gauti pensiją, gyven
damas bet kur, bet kuria
me pasaulio krašte, išskyrus 
Kambodiją, Kubą, Šiaurės Ko
rėją, Vietnamą ir dauguma 
buvusių Sovietų respublikų, 
tik ne Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir Rusiją. Taigi, jei esate pilie
tis, ir gaunate jSoc. Sec." pen
siją, išvažiavęs į Lietuvą, ją 
gausite. Bet išvažiuojant gy
venti į kitą kraštą, turi su
sitvarkyti su „Soc. Sec." įstai
ga. Mažiausia pora savaičių 
prieš išvykstant, turite nuvyk
ti į „Soc. Sec." įstaigą, duoti 
jiems savo būsimą adresą ir 
pranešti, kur norite, kad jūsų 
pensijos čekis būtų siunčia
mas. O pasirinkimas yra toks: 
galite susitarti su Amerikos 
banku, kad jūsų pensiją „Soc. 
Sec." įstaiga siųstu į tą banką, 
o paskui bankas jums pe
riodiškai tam tikrą sumą pi
nigų persiųs Lietuvon. Arba 
galite turėti to banko čekius ir 
Lietuvoje juos išsikeisti. Taip 
pat „Soc. Sec." įstaiga gali 
jums siųsti pensijos čekius 
duotu adresu Lietuvon: į jūsų 
gyvenamą vietą, į jūsų sąs
kaitą Lietuvos banke ar į 
Amerikos ambasadą, iš kurios 
paskui turėsite čekį pasiimti. 
„Soc. Sec." pensiją Lietuvon 
duotu adresu yra siunčiama 
paštu. Amerikoje JSoc. Sec." 
įstaiga pensiją į jūsų pasi
rinktą banką persiunčia 
elektroniniu paštu, už Ameri
kos ribų — tik paprastu 
paštu. Nesvarbu, kur jūsų 
pensijos čekis siun&amas, 
svarbu, kad JSoc. Sec.'' įstaiga 
turėtų jūsų adresą. Vieną 
kartą metuose „Soc. Sec." 

taupymo būdas senatvei. Šis 
taupymo būdas vienokiu ar ki
tokiu būdu sumažina mokes
čių mokėjimą dirbantiems 
žmonėms, yra lyg ir pajamų 
priedas išėjus pensijon. Apie 
IRA yra ir buvo daug rašoma, 
bet besikeičiantys įstatymai 
taupytojams sukelia neaišku
mų. Pvz., yra žmonių, kurie 
mano, kad jau praėjo terminas 
dėti pinigus į IRA sąskaitą, 
mano, kad į tą sąskaitą pini
gus galima dėti tik pradžioje 
metų, iki balandžio vidurio ir 
t.t. Taip, terminas praėjo, bet 
tik IRA 1998 metų įnašams. 
Tai reikėjo padaryti iki ba
landžio 15 d. Bet niekas ne
draudžia jums dėti pinigus į 
1999 metų IRA sąskaitą, nors 
galite laukti tą padaryti iki 
2000 metų balandžio 17 d. 
(ateinančiais metais bus pas
kutinė data 1999 metų IRA 
balandžio 17 d., o ne balandžio 
15 d. dėl to, kad kitais metais 
balandžio 15 d. bus šeštadie
nis). Juo anksčiau metuose 
įnešite pinigus į IRA sąskaitą, 
ar tai būtų tradicinė, ar Roth 
IRA, tuo greičiau jūsų pinigai 
pradės augti. Tradicinėje IRA 
procentai augs, o mokesčiai už 
juos yra atidedami (tax-de-
ferred), iki pradėsite tuos pini
gus išimti, o iš Roth IRA sąs
kaitos išimant pinigus, jums 
visai nereikės mokėti mokes
čių. 

Daugumas amerikiečių ne
pasinaudoja šiuo labai geru 
taupymo būdu. Mažiau nei 
trečdalis dirbančiųjų turi IRA 
sąskaitą, nepaisant, kad bet 
kuris dirbantysis gali tokią 
sąskaitą turėti. IRA sąskaitos 
atidaryti negali žmonės, su
laukę 70 1/2 metų amžiaus, ar 
vyresni, arba kurių pajamos 
(„adjusted gross income") yra 
daugiau negu 110,000 dol. 
viengungiui, ar 160,000 dol. 
vedusių porai. IRA sąskaita 
gali būti atidaryta bet kurioje 
finansinėje institucijoje. Jūsų 
IRA sąskaita gali būti bet ko
kia taupymo forma.: CD, akci-

amžiaus. 
-S 

Roth IRA negalite nurašyti 
mokesčių nuo įdedamų sąskai-
ton pinigų, bet pinigus ir 
užaugusius procentus iš tos 
sąskaitos galėsite išimti be jo
kių mokesčių, tik su viena są
lyga, ta Roth IRA sąskaita tu
ri būti bent i- metų senumo ir 
jūsų amžius išimant turi būti 
mažiausia 59. 1/2 metų. Jus 
galite atidaryti Roth IRA sąs
kaitą ir įdėti į ją savo pinigus, 
nepaisant kokio amžiaus esa
te. Daugumas apie šį taupymo 
būdą žino, bet yra žmonių, ku
rie nežino ar nenori apie tai 
žinoti, be to, Kongresas yra 
padaręs daug pataisų. IRA 
pirmą kartą buvo Amerikos 
žmonėms pristatyta 1974 me
tais. Tada daugiausia į tą są
skaitą galima buvo įnešti 

tai, o, išėjus į pensiją, susida
rys didelė suma pinigų, kurie 
leis jums geriau ir patogiau 
gyventi. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1999/4/30. 

•Birštonas. Balandžio 8-11 
d. Birštone vyko „Gyvenimo 
ir tikėjimo" instituto asmeni
nio dvasinio vadovavimo kur
so seminaras-rekolekcijos, ku
rias vedė kun. V. Karvelis, 
SJ, V. Sadauskas, SJ, s. B. 
Mališkaitė ir V. Šadzevičiūtė. 
Per rekolekcijas norėta per
teikti dvasinio vadovavimo 
patyrimą, pagrįstą ignaciš
kuoju dvasingumu ir asmeni
ne patirtimi, dalyviams ne tik 
suteikti teorinių žinių, bet ir 
ugdyti dvasinio vadovavimo 
praktinius įgūdžius. 

AtA. 
JULIANA T. ROTSKO 

Gyveno Cicero, IL. Mirė 1999 m. gegužės 20 d. Oak 
Park ligoninėje po ilgos ligos sulaukusi 81 metų. 

A.a. Juliana buvo Cicero pradžios mokyklos mokyto
ja 42 metus. 

Velionė pašarvota šeštadienį, gegužės 22 d. Vance 
laidojimo namuose, 1424 S. 50th Ave., Cicero, IL nuo 2 
v. p.p. iki 9 v.v. 

Laidotuvės antradienį, gegužės 25 d. po šv. Mišių 10 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 15 St. ir 50 Ave., Cice
ro. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. 

A.a. Juliana priklausė Lietuvių moterų R. Katalikių 
sąjungai. Buvo rėmėja Šv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus 
seserų; priklausė Cicero Moterų klubui ir daugeliui kitų 
organizacijų. 

Nuliūdę liko: sesuo Anne Rotsko, sūnėnas Ar-
nold Berry ir dukterėčia Shellesn Perry. 

Laid direkt. Vance Funeral Home. Tel. 708-652-
5245. 

A.tA. 
ANNI TITENIS 
SOMMERFELD 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 1999 m. gegu
žės 20 d., sulaukusi 77 metų, mirė a.a. Anni Titenis. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužes 23 d. -i-
9 v.v. Vandenberg Funeral Home 17248 Harlem Ave, 
Tinley Park, IL (708) 532-1635. Atsisveikinimas bus 
pirmadienį laidotuvių namuose. 11 vai. ryto. 

Nuliūdę liko duktė Daina Tricou. žentas John Tri-
cou, anūkai Antanas (Anthony), Elisabeth. Chnstina'ir 
kiti giminės Vokietijoje ir Lietuvoje. 

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

Nuliūdusi duktė su šeima. 

AfA 
DR. DOMUI KRIVICKUI 

i 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukterims 
IRENAI ir RŪTAI bei jų šeimoms. 

Dr. Donatas^ ir Indre Tijūnėliai 
Dr. Petras ir Laima Zliobai su šeimomis 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp uikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

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 Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 25.33 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST 

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

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

l'llIlUIIH i linkimi U \l\<lll\h!lllt .l)R\l(,\ 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO. 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708 652 5245 

- — • * ' 
• " 

* V 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MUZIKAS ALGIS ZABORAS IŠVYKO 

NAMO 

Kur.. Antanas Saulaitis, SJ. 

K u n , A n t a n a s S a u l a i t i s , 
S J , š.m. gegužes mėnesį šven
čia du svarbius jubiliejus — 
30 m. kunigystės ir 60 m. gim
tadienį. Ta proga gegužės 26 
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaun imo centro kavinėje įvyks 
neformalus susitikimas su 
svečiu iš Lietuvos — t. An tanu 
Saulaičių. Kviečiame visus 
kun. Saulaičio draugus, pažįs
t amus , ypač jaunimą ir vai
kus, šventėje dalyvauti. J e i 
negalėsite atvykti, galite siųs
ti pasveikinimus: Kun. Anta
nas Saulait is , SJ , „Jesuit Fa-
thers — Baltic Project", 2345 
W. 56th St., Chicago, IL 
60636; fax 773-737-0486: jeigu 
turi te klausimų, surištų su 
šiuo pobūviu, skambinkite Al
binai Ramanauskienei tel. 
703-423-4095. Beje, galima 
pasveikinti ir elektroniniu 
paštu: lithjesui@aol.com 

Šv. Kazimiero s e se lės Re-
migija Sere ika i tė ir Simona 
Žiūra i t ė , atvykusios iš Pa
žaislio, papasakos lietuvių vi
suomenei apie Pažaislio sese
lių darbą su Lietuvos vaikais, 
jaunimu. Atsižvelgiant į prezi
dento Valdo Adamkaus kvie
timą stipriau paremti Lietu
vos jaunimo tikybinį auklėji
mą, jSaulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai 
kviečia visus į susitikimą su 
seselėmis sekmadienį, gegužės 
23 d., 12:15 vai. p.p. (t.y. po 11 
vai. Mišių) Pasaulio lietuvių 
centro „Bočių menėje". 

Kas ketv ir tadien io va
kare ats i suko lietuviško
s ios televizijos programą, ge
rokai nustebo, kai jos vietoje 
atsirado kažkokia rusiška. 
Pasirodo, kad 23-čio kanalo 
technikai sumaišė programų 
juostas ir paleido ne lietu
višką, kaip buvo nustatyta, o 
rusišką (juk jiems viena kalba 
„nesiskiria" nuo kitos). Lietu
viškų TV leidėjas Arvydas Re-
neckis žada laidą pakartoti, 
nes joje buvo filmuotas prez. 
Valdo Adamkaus atvykimas į 
Čikagą. 

Antanas Lukša ir Vytau
tas Balsys atvyksta iš Lietu
vos į paminklo, kuris skirtas 
Lietuvos partizanų ir Sibiro 
tremtinių prisiminimui, ati
dengimo — pašventinimo iš
kilmes birželio 13 d. Šventė 
prasidės vėliavų pakėlimu 
centro sodelyje, tuomet bus 
vainiko padėjimas, atidaro
mas žodis, giesmė „Už tuos, 
kurie jau baigė žemės kelią", 
šv. Mišios bažnyčioje, minėji
mas centro didžiojoje salėje. 
Po minėjimo bendri pietūs. 
Reikia būtinai užsisakyti sta
lus ar vietas. Rezervacijas pri
ima Aldona Palekienė tel. 708-
448-7436. 

Chorų dirigentas ir pedago
gas Algis Zaboras, pusę metų 
praleidęs Čikagoje, gegužės 5 
d. išvyko atgal į Klaipėdą, kur 
jis eina Klaipėdos universiteto 
Menų fakulteto chorvedybos 
katedros docento pareigas. 

Nuo praėjusių metų spalio 
mėnesio A. Zaboras dirbo su 
Čikagos Lietuvių operos vie
neto choru, ruošdamas jį „Car-
men" operos pastatymui. Ope
ros vadovybė bei choristai jį 
labai pamėgo ir kalbina atvyk
ti vėl padirbėti į Čikagą, kuo
met bus ruošiamasi naujam 
spektakliui kitais metais. 

Gegužės 4 d. vakarą greito
mis buvo surengtas atsisvei
kinimas su šiuo, Lietuvos mu
zikiniam gyvenime plačiai ži
nomu, asmeniu. Jaunimo 
centran susirinkęs būrys tau
tiečių spaudė išvykstančiam 
rankas, linkėjo geros sėkmės 
tėvynėje. 

A. Zaboras dėkojo jį pakvie

tusiam Lietuvių tyrimų ir stu
dijų centro direktoriui dr. Jo
nui Račkauskui, kurio dėka jis 
Čikagoje atsirado ir galėjo 
dirbti muzikos srityje. J i s at
kreipė dėmesį ir į išleistuves 
atsilankiusius Čikagos Lietu
vių operos valdybos pirm. Vac
lovą Momkų bei vicepirm. 
Jurgį Vidžiūną, kurie jį įvai
riai rėmė, rūpinosi. Be to, dė
kojo Jaunimo centro administ
ratorei Skirmantei Miglinie-
nei, spaustuvininkui Ričardui 
Spitriui, fotografui Jonui Ta-
mulaičiui ir kitiems atsisveiki
nimo dalyviams, kurie vienaip 
ar kitaip padėjo jo viešnagės 
Čikagoje metu. 

Prieš išsiskiriant, teko sve
čią pakalbinti ir paprašyti jo 
atsiliepimų ar įspūdžių iš pus
mečio laikotarpio dienų Čika
goje. 

Sakydamas, kad per tuos 
mėnesius Čikagos padangėje 

susikaupė labai daug minčių, 

Jurgis Vidžiūnas (kairėje) ir prof. Algis Zaboras. Nuotr. Ed. Šulaičio 

DRAUGO FONDAS 
4548 W. 63rd Sfr*>«t 

Chiemgo, IL 808*9 
Tml. 773-583-9SOO 

Kun. Jonas Kuzinskas. 

Kun J o n a s K u z i n s k a s , Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių di
rektorius, pirmadienį, gegužės 
31 d. — Kapų puošimo dieną, 
praves religinę dalį prie Stei
gėjų paminklo vyksiančio mi
rusiųjų prisiminimo ir jų pa
gerbimo, kurį j au daugelį me
tų ruošia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbes sargyboje dalyvaujant 
šaul iams ir ramovėnams. Vi
suomenė raginama dalyvauti 
kapinėse aukojamose šv. Mi
šiose, o joms pasibaigus, tuoj 
rinktis prie Steigėjų paminklo 
visuomeniškam mūsų tautos 
mirusiųjų ir žuvusiųjų pager
bimui. 

G e g u ž ė s 27 d. P a s a u l i o 
l i e t u v i ų c e n t r o kiemelyje Le-
nionte bus Meno mokyklėlės 
dailės skyriaus šių mokslo 
metų paskutinė pamokėlė, 
..Piešinių konkursas an t asfal
to". Visi vaikai kviečiami 
šiame konkurse-žaidime daly
vauti . Vaikai renkasi lauke 
jeigu nelis), ties pagrindiniu 
įėjimu i PLC. Galite atsinešti 
spalvotų kreidelių. Įdomiausi, 
spalvingiausi piešiniai bus 
premijuojami. Konkurso-žai-
dinio pradžia 6 vai. p.p. 

M f i g i n a i e ško k a m b a r i o 
. r! t vi i-irhmngau> buto New 
Yorkc. Skambinkite Jūrate i 

I): - t-; 773-585-9500 
a r b a 773-890-0188. 

ATMINTIS IR TIKROVĖ 

„Atmintis ir tikrovė" — tai 
Kanados lietuvaitės daili
ninkės Rimos Mačikūnaitės 
paroda, atidaroma Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje 
birželio 5 d., šeštadienį, 4 vai. 
po pietų. 

Parodos „Atmintis ir tik
rovė" darbai atspindi daili
ninkės, kaip Kanados lietuvės 
ir kartu modernios visuo
menės moters, patirtį. Pa
veiksluose Rima Mačikūnaitė 
jungia lietuvių, šveicarų ir is
landų mitologijos studijas ir 
kelionių po šalis įspūdžius, 
kurie pasireiškia velnių, vai
dilučių, fantastinių peizažų 
vaizdais. 

Lietuviškos kilmės ir kana-
dietiškos kasdienybės patirtis 
priešpastatoma ar lyginama, 
komponuojant namų apyvokos 
daiktų vaizdus į tradicinį lie
tuviško medžio raižinio stilių. 
Šie ikoniški paveikslai su hu
moru ir ironija kalba apie 
nuolatines pusiausvyras tarp 
praeities ir dabarties pa
ieškas. Senų vaizdinių prisi
minimas ar atkūrimas su-
tiekia dailininkei kūrybinį 
džiaugsmą, kaip, tikimės, 
ir visiems atsilankysiantiems 
žiūrovams. D.L. 

SUNKUS KELIAS I VIRŠŪNĘ 

Rim.'i M.'ifikun:iitP 

Draugo fondas per šešerius 
metus, lig šiolei sutelkė 
841,386 dolerių kapitalą. Jį 
sudėjo 1,250 fondo narių ir 
apie 650 rėmėjų. DF narių 
tarpe turime 244 garbės na
rius. J ų skaičius auga, na
riams papildant įnašus, pasie
kiant tūkstantinę ir daugiau. 

Iki milijono trūksta apie 
160,000 dolerių. O iš visų 
„Draugo" prenumeratorių į 
Draugo fondą dar neatėjo apie 
3,000 asmenų. Jei jie ateitų 
per šiuos jubiliejinius „Drau
go" metus, kiekvienas bent su 
50 dolerių, — Draugo fondo 
„piramidės" viršūnė būtų pa
siekta. 

Gal būtų per daug utopiška 
laukti Draugo fonde kiekvieno 
„Draugo" prenumeratoriaus 
paramos. Tačiau labai logiška 
laukti paramos iš daugelio pa
siturinčių „Draugo" skaity
tojų, iš profesionalų, dalyvau
jančių lietuviškoje veikloje, iš 
joje vadovaujančių, kurių pa
reigų atlikimas būtų sun
kiai įmanomas be dienraščio 
„Draugo" puslapiuose skel
biamų pranešimų, informaci
jos, diskusijų ir veiklos ap
rašymų. 

Pavasario vajaus įplaukos į 
Draugo fondą labai vėluojasi. 
Visiems „Draugo" skaityto
jams buvo pasiųsti vajaus 
laiškai. Nuo kovo pradžios 
galėjo jie pasimesti. Jų ne
būtinai reikia. Užtenka pa
rašyti čekį Draugo fondo var
du ir pasiųsti „Draugo" adre
su. 

Nors ir sunkus kelias į 
Draugo fondo milijoninę vir
šūnę, — visų pastangomis tu
rime tą kelią įveikti ir 
„piramidės" viršūnę pasiekti. 

Pavasar io va jaus įnašai 

Gegužės 8 dieną Willowbrook Ballroom salėje vykusio koncerto klausėsi net 
vos ir Amerikos muzikantai. Nuotraukoje: Andrius Mamontovas (dešinėje) 
kairės) su savo džiazo grupe „Streetdancer". 

kurias būtų galima išsakyti, 
j is labiau norėjo koncentruotis 
ties Čikagos Lietuvių operos 
valdybos nariais bei jų pasi
šventimu. 

„Čikagos lietuvių tarpe ma
čiau daug puikių žmonių, pa
tyriau jų gerą širdį, pajutau jų 
pasišventimą. Tačiau man at
mintin labiausiai įsirėžė Čika
gos Lietuvių operos valdybos 
nariai: Vaclovas Momkus. Jur
gis Vidžiūnas, Virginija Savri-
mienė, Valerija Žadeikienė, 
Romas Burneikis, Ramunė 
Račkauskienė, Lidija Rasutie-

pradėjo A. Zaboras ne, 
Be čia išvardintų žmonių ope
ros spektakliai neįvyktų. Tie
siog nesisuktų malūnas, jeigu 
vėjo nebūtų. O tas 'vėjas' kaip 
tik yra ČLO valdyba. Šis 'vė
jas ' išjudina visa, kas yra gy

va, jis pakelia į orą aitvarus, 
kurių sunešti turtai vėl leidžia 
statyti naują operą", — taip 
vaizdingai pasakojo pašneko
vas. 

Dar daug gražių minčių 
ČLO valdybos narių adresu 
pasakė A. Zaboras, tačiau šio
je vietoje sunku jas išskaičiuo
ti. Čia norisi supažindinti tik 
su jo atmintyje išlikusiu baig
miniu tvirtinimu: „Kaip Lietu
vą neįsivaizduojame be tra
dicinių Dainų švenčių, taip Či
kagos lietuviai negali gyventi 
be kasmetinių Čikagos Lietu
vių operos kolektyvo duodamų 
pastatymų!" 

Ir tai , be abejo, yra šventa 
tiesa, nes jau 43 metai, kai šie 
„susibaudėliai" neapvilia čika-
giečių ir vis rengia naujus 
spektaklius. Ir kitais metais 

600 žmonių, koncerte grojo Lietu-
ir Kęstutis Stančiauskas (antras i i 

Nuotr. Indrės Tųūnėlienės 
nebūsime apvilti, nes k i tam 
pavasariui yra planuojama 
„Traviata". Tada Čikagoje vėl 
mes matysime energingąjį A. 
Zaborą, kuriam tuo tarpu rei
kia palinkėti sėkmės jo kas
dieniniuose darbuose Klaipė-
d o J e ! Ed. Šula i t i s 

Gegužės 28 d. 8 vai. v. De 
Paul University Concert Hali 
(800 W. Belden Ave., ties Ful-
lerton ir Halsted gatvėmis) 
Sonata Zubovienė atliks J . 
Brahms koncertą fortepijonui 
Nr. 1. Pianistei pritars De 
Paul universiteto simfoninis 
orkestras. Visi maloniai kvie
čiami apsilankyti šiame kon
certe. Mašinas galite statyti 
universiteto mašinų stovėjimo 
aikštelėje. 

Su 200 doleriu: 
Elena ir Stasys Briedžiai, 

garbės nariai , iš viso 1,000 
dol., Burr Ridge, IL. 

Detroito Liet. kultūros klu
bas, per S. Kaunelienę, iš viso 
400 dol. 

Su 100 dolerių: 
Vytautas Vidugiris, g a r b ė s 

narys , iš viso 3,200 dol.. Palos 
Verdes, C A. 

Sisters of St. Casimir, gar
bės narės, iš viso 1.100 dol., 
Chicago, IL. 

Dr. E. R. Šilgaliai, iš viso 
250 dol., Euclid, OH. 

Ona ir Juozas Briedis, iš 
viso 400 dol.. West Bloomfield, 
MI. 

Eugenija Minkūnienė, iš 
viso 400 dol., Manhasset, N.Y. 

Stasė Laniauskienė, iš viso 
800 dol., Euclid, OH. 

Antanas Zaparackas, iš viso 
100 dol., W. Bloomfield, MI. 

Česlovas Žilionis, iš viso 100 
doi., Palos Hgts, IL. 

Lietuvos Skautų S-gos pir-
mija, iš viso 300 dol., Worces-
ter, MA. 

Su 50 dolerių: 
Lietuvos Skaučių Seserija, iš 

viso 250 dol., Worcester, MA. 
Ona ir Vytautas Adomaičiai, 

iš viso 295 dol., Sun City, AZ. 
Tadas Bukaveckas, iš viso 

50 dol., Chicago, IL. 
Dr. Gedas Grinis, iš viso 450 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Vincas Šalčiūnas, iš viso 530 

dol. 
Su 25-15-10 dolerių: 
Eugenija Kolupailaitė, iš 

viso 500 dol., Chicago, IL. 
Bronius Jaselskis, iš viso 20 

dol., Evanston, IL. 
George Likander, iš viso 70 

dol., Kankakee, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkojamo 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

• P a d e d a m e išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirast i darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. (sk.) 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (sk.i 

• Dr . Jonas ir Janina 
Šalnai , Portage WI, Antanas 
Valaitis, Eastlake, OH, Vladas 
ir Helene Jomantai, Detroit, 
MI. Veronika Paulionienė. 
Sun City West, AZ, Charles 
Busanovich, Princeton NJ, 
Ernes ir Barbara Pantos. 
VVest Boylston, MA visi globo
ja pos našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami globą kitiems metams 
kiekvienas atsiuntė po $150. 
Adolfas Lūža, Parma, OH at
siuntė $200. Aldona Kaman-
tienė, Dovvners Grove. IL at
siuntė $25. Vietoje gimimo 
dienos dovanos Jurgiui Siru-
sui, ponas Morley Frank Pa-
nyko, Lambertville, NJ at
siuntė $25 Lietuvos vaikams. 
Dėkojame aukotojams. „Lie
tuvos Našlaičių Globa", 
2711 West 71st St., Chicago 
IL 60629. (ak.) 

• I e škomas Rastauskas 
kilęs iš Ukmergės apskr., lan
kęs Ukmergės amatų mokyk
lą. J i s pats , arba žinantys apie 
jį, prašome pranešti Mike 
Pe tron i s , 4009 Bishopstoke 
Ln., Mississauga, ONT L4Z 
1H9 Canada. (sk.) 

• N i d a Verachtert, atsiųs
dama „Saulutei" $240 auką, 
pratęsė berniuko metinę pa
ramą. Per „Saulutę" Lietuvos 
vaikų globos būrelį, aukojant 
$20 per mėnesį, t.y. $240 per 
metus, galima remti konkretų 
vaiką. Rėmėja gauna vaiko 
aprašymą, adresą ir gali, jei 
nori asmeniškai bendrauti, 
bet tai nebūtina Labai ačiū! 
„ S a u l u t ė " , 419 Weidne r 
Rd., Buffalo Grove . IL 
60089, tel . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

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

• PRANEŠIMAS. Lietuvos 
atsargos kar in inkų sąjungos 
Čikagos skyr ius rengia eks
kurs i j ą į L ie tuvą š ių metų 
birželio 17 d. Kaina $885. Dėl 
informacijos prašome kreiptis 
į g rupės vadovą S tas į Pau
lauską Čikagoje tel. 708-652-
2110. (sk.) 

• ALMOS F O N D U I au
kojo: Ponia iš Kansas, nenorėjo 
minėti pavardės $230; Povilas 
Doveinis, Sterling Hts, MI $50. 
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičių globa" pažy
mint , kad skirta Almos fon
dui ir siųsti 2711 West 71 St. 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• K l a i d i n g u a d r e s u at
s i ų s t a s svarbus dokumentas 
Halinai Grigaliūnienei. Kreip
tis: 708-387-9058 (sk.) 

• Lega l ia i d a r g a l i m a 
išrūpint i „Sočiai Security" . 
E .Šumanas , te l . 1-708-720-
2651. (sk.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
r ū p i n u va i r av imo te i ses 
(Drivers Lic), Illinois I.D., vizų 
pra tęs imą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Š u m a n a s 
1-708-720-2651 (sk.) 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap l ankyk i t e St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: m a t y s i t e g r an i t o 
spalvą, dydį ir 1.1. 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 Vil imas Nelsonai . 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

• Automobilio, n a m ų . ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
s iems I š L ie tuvos i r k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n 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 Kazėna i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa 
geidaujant a tvykstame į na 
mus, (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3268 

ADVOKATAS 
GINTARAS F. ČEPČNAS 
6436 S.PulaskiRd., Chicago, 0.60629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitia 
Civilinės ir kriminalinės byios 

6247 &Kedsie Avenue 
Chicago, FL 60829 
TeL 773-776-8700 

Taū free 24 hr. 888-778-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v .v. 

Seitad.9 v j . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 33 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skeraai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 4SO-SS7-OS0O, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
L J U n e A LFerman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobiliu avarijų, 

asmenišku sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 SArcher Ave., Chirafo, 
IL 60832. TeL S47-361-7636 

'k.ilhartfMir-tuvijkaU M e s j u s ų 
paslaugom* 7 <tif>na« per savaite 

m m m m 
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