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V. Landsbergis: Lietuvos ir 
Lenkijos tikslai yra tie patys 

Varšuva, vasario 21 d. (PAP-
BNS) — „Lenkijos ir Lietuvos 
tikslai Europoje ir ui Atlanto 
yra tie patys", trečiadienį 
pasakė Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
žurnalistams po susitikimo su 
Lenkijos Seimo pirmininku Jo-
xef Zych. 

Jis paaiškino, kad Lenkija ir 
Lietuva remia viena kitos sie
kius integruotis į Vakarų Euro
pos institucijas ir padeda viena 
kitai nugalėti kliūtis. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
susitiko su Lenkijos prezidentu 
Aleksandr Kwasniewski su ku
riuo aptarė kaip Lenkija ir Lie
tuva gali kartu tapti NATO ir 
Europos Sąjungos narėmis. A. 
Kwasniewski pabrėžė, kad šiuo 
klausimu būtina surengti dvi
šalius parlamentų, prezidentų ir 
karinių vadovų pasitarimus. 

V. Landsbergis, esantis Lenki
joje J. Zych kvietimu, pasiūlė 
įteisinti ir išplėsti nuolatinius 
parlamentarų susitikimus jau šį 
pavasarį, pateikdamas šį pasiū
lymą Senato pirmininkui Adam 
Struzik, kuris pritarė artimes-
niam lenkų ir lietuvių deputatų 
bendradarbiavimui. 

Lenkuos Seimo užsienio rei
kalų komiteto vadovas Bronis-
law Geremek po susitikimo su 
V. Landsbergiu pasakė, kad Lie
tuva vertina Lenkiją kaip stra
tegine bendradarbe, o Lenkija 

Vyriausybė 
pinigus LAIB 

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) 
— Lietuvos akcinio inovacinio 
banko (LAIB) indėlininkams 
vyriausybė žada pagal išgales 
grąžinti visas bankui patikėtas 
lėšas. Dalis pinigų bus grąžinta 
grynaisiais iki šių metų vidurio, 
o likusi dalis — ilgesnio laiko
tarpio vertybiniais popieriais ar
ba privatizuojamų bankų akcįjo-
mis, pranešė banko indėlininkų 
tarybos atstovai po susitikimo 
su ministru pirmininku Gedi
minu Vagnoriumi pirmadienį. 

Premjeras susitikime pripa
žino, jog be valstybės pagalbos 
kompensuoti prarastus pinigus 
bus neįmanoma. Pasak jo, grei-

Lietuvą — kaip lojalų kaimyną. 
B. Geremek užtikrino V. Lands
bergį, kad Lenkija parems Lie
tuvos prašymą įstoti į NATO. 

Siūloma {kurti bendrą 
Asamblėją 

„Mums reikalingas ne pro
ginis politinis bendradarbia
vimas. Savas bendras forumas 
padėtų skelbti bendras idėjas", 
pabrėžė V. Landsbergis, penkta
dienį kalbėdamas Lenkijos Sei
me ir Lietuvos parlamentarų 
vardu pasiūlė įkurti bendrą 
Asamblėją. 

Pasak jo, bendra parlamen
tinė institucija padėtų sustiprin
ti Lietuvos ir Lenkijos istorinį 
vaidmenį. „Esame Vidurinė 
Baltįjos Europa. Mūsų dar ne
suvokia kaip rakto, nors esame 
visos šios dar dvipusės Europos 
ateities raktas", pareiškė 
Lietuvos parlamento vadovas. 

Jis sakė, kad Lietuvos ir Len
kijos tikslai ir pavojai yra ben
dri. „Turime suvienyti jėgas, 
siekti bendradarbiauti ir veikti 
išvien — tiek politikoje, tiek ir 
parlamentinėje veikloje", sakė 
V. Landsbergis. 

V. Landsbergis pažymėjo, kad 
abiejų šalių strateginis bend
radarbiavimas ja-a 
neparankus užsienio specialio
sioms tarnyboms ir pakvietė 
kartu gintis nuo nusikaltėlių. 

žada grąžinti 
indėlininkams 

tesnį indėlių grąžinimą stabdo 
neaiškumas, kiek lėšų grįš į 
LAIB, nes iki šiol nepatenki
namai tiriamos ir keliamos 
bylos. Vyriausybė pareikalavo 
teisėsaugos institucijų nedel
siant paspartinti tyrimų eigą ir 
greičiau nustatyti realias pinigų 
grąžinimo galimybes. 

Jei skolininkai grąžins pini
gus, siūlomos įstatymų pataisos 
numato galimybe atleisti juos 
nuo baudžiamosios atsakomy
bės. Tai turėtų paskatinti 
avantiūristus grąžinti lėšas, 
praneša vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

Kyla įtampa svarstant gen. 
prokuroro kandidatūrą 

Vilnius, vasario 20 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį pradėjo 
svarstyti generalinio prokuroro 
skyrimo tvarkos pataisas, nors 
tam daugiau kaip valandą tru
kusiose diskusijose prieštaravo 
visos frakcijos, išskyrus val
dančioje koalicijoje esančius 
konservatorius ir krikščionis 
demokratus. 

Už tai, kad būtų svarstomas 
Prokuratūros įstatymo 11 
straipsnio pakeitimo įstatymas, 
balsavo 54 parlamentarai. Prieš 
buvo 26 Seimo nariai, dar 2 
susilaikė. Toks projektas buvo 
įregistruotas trečiadienį. 

Valdančioji koalicija skuba 
priimti pataisas dar šioje ne
eilinėje sesijoje, kuri baigsis 
kitą antradienį. Eilinė sesija 
turėtų prasidėti kovo 10 dieną. 

Kai kurie pasipiktinę Seimo 
nariai ketina kreiptis į 
procedūrų etikos komisiją dėl 
šio projekto svarstymo metodų, 
įpusėjus diskusijoms, buvęs 
Seimo pirmininkas LDDP frak
cijos seniūnas Česlovas Jur
šėnas pareiškė, kad įstatymas 
dar negali būti svarstomas 
Seime, nes nuo jo peržiūrėjimo 
Teisės ir teisėtvarkos komitete 
tepraėjo viena diena vietoje 

Seimo statute numatytų trijų 
darbo dienų. 

Tada posėdžiui pirmininkavęs 
konservatorius Andrius Kubi
lius pasiūlė balsuoti, kad pro
kuratūros įstatymas būtų svars
tomas skubos tvarka — tokiu 
atveju užtenka vienos dienos 
pertraukos tarp svarstymo 
komitete ir Seime. Seimo vice
pirmininko pasiūlymas sulaukė 
56 parlamentarų pritarimo, 
prieš balsavo 26 įstatymų 
leidėjai. Toks A. Kubiliaus 
poelgis sukėlė pasipiktinimų 
šurmulį posėdžių salėje. 

„Viskam turi būti ribos", sakė 
Centro sąjungos frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas. 
„Tai, kas įvyko, yra visiškas 
nesiskaitymas su parlamentinio 
darbo tvarka", pažymėjo LDDP 
atstovas Povilas Gylys. Prie jų 
prisijungė socialdemokratas Vy
tenis Andriukaitis, pritaręs 
nuomonei, kad šį įvykį turi 
apsvarstyti Etikos komisija. 

A. Kubiliaus pristatytose Pro
kuratūros įstatymo pataisose 
numatyta, kad generalinio pro
kuroro siūlymo teise iš prezi
dento perima Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas, kuriam 
kandidatūras teiktų teisingumo 

Klaipėda, vasario 21 d. (BNS). Lengviau atsipūt*»\!aip**dos kraftto ir Žemait ij.>> miškų pakraščių 
sodybų gyventojai, nes jau savaite jų negijsdina il^ai ten siautėjusi vilkų gauja. 3 metus Rietavo 
urėdųoa pamiškių sodybų gyventojai kentėjo nuo vilkų, pjovusių avis bei veršiukus. Įsidrąsinę 
vilkai ateidavo ir į sodybas, kur išpjaudavo šunis, o viename kaime plėšrūnai papjovė net 300 
kg svėrusi buliuką. Medžiotojai tik po pustrečių metų suprato, jog plėšrūnai j vienkiemius at
sibastydavo ii kitų miškų. Liepaičių ir Žadvainių girininkijose buvo surengta pasala ir nušauti 
7 vilkai. 

Nuotr.: Šio vienkiemio seimininkui jau nebereikės naktimis saugoti savo gyvulių. 

Anglija rems Baltįjos laivų 
eskadros kūrimą 

Vilnius, vasario 21 d. (BNS) 
— Didžioji Britanija rems trijų 
Baltijos šalių bendros laivų 
eskadros BALTRON formavi
mą, spaudos konferencijoje 
penktadienį pareiškė Lietuvoje 
viešintis gynybos ministro 
pavaduotojas ryšiams su par
lamentu grafas Frederic Howe. 

Jis sakė, kad jo šalis rems 
BALTRON jūreivių apmokymą, 
dovanos įrangos. Birželio 
mėnesį eskadros įguloms bus 
surengtos išminavimo pratybos. 

F. Howe pabrėžė, kad NATO 

* Lietuvos valstybinio pa
tentų biuro direktorius Rim-

yra realus bendradarbiavimas 
su Vakarų šalimis", sakė vice
ministras. 

F. Howe Vilniuje susitiko su 
krašto apsaugos ministru Čes
lovu Stankevičium, kariuome
nės vadu generolu Jonu Andriš
kevičium, Seimo saugumo ko
miteto nariais. 

Kai kuriems užsieniečiams 
per sunku studijuoti 

Lietuvoje 
17 d. dauguma jų mokosi medicinos, 

negali rizikuoti savo karine 
galia, todėl naujų narių atranka 
vyksta labai atidžiai „Kaip ir 
kitos pretendentės, Baltijos 
šalys pirmiausia turi stengtis 
tobulėti, siekti NATO standar 
tų, ir vienas iš būdų tai padaryti 

Vilnius, vasario 
(„Respublika") — Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studijuo
ja 370 piliečių iš 32 pasaulio 
šalių. Daugiausia jų iš Azijos 
šalių — 268 arba 72 proc. visų 
studijuojančių užsieniečių. Iš 
Libano į Lietuvą atvykę studi
juoti 144 asmenys, iš Kinijos — 
62, iš Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) — 46, iš 
Lenkijos 33. 

Po 1-2 studentus yra atvykę 
iš Kanados, JAV, Austrijos, Vo
kietijos, Danijos, Švedijos, 

vydas Naujokas išrinktas Pa
saulio intelektinės nuosavybės 
organizacijos (VVorld Intelectual 
Property Organization - WTPO) 
Prekių ženklų pažymėjimų eks
pertų komiteto vicepirmininku, 
nuspręsta vasario 17-20 d. Že
nevoje vykusioje šio komiteto 
pirmojoje sesijoje. 

Savininkai nepraras 
2-3 hektarų sklypų 

Vilnios, vasario 21 d. (BNS) 
— Asmenys, kuriems anksčiau 
buvo suteikti 2 ar 3 hektarai 
žemės, nepraras savo teisių, 
užtikrina vyriausybė. 

Šią savaite vyriausybės po
sėdyje buvo tikslinamas Lie
tuvos piliečių nuosavybės teisių 

ministras ir Aukščiausiojo 
teismo pirmininkas. Toks pro
jektas gimė tada, kai konser
vatoriams nepavyko susitarti su 
prezidentu dėl abiem pusėm tin
kamos generalinio prokuroro 
kandidatūros. 

Diskusijose E. Bičkauskas 
ragino nedaryti skubotų žings
nių, o sprendimą priimti tik 
pasitarus su Lietuvos teisine 
bendruomene. Č. Juršėnas pažy
mėjo, kad prokuratūros vadovą 
ir siūlys, ir skirs Seimas, ku
riame daugumą turi viena par
tija. Tautininkams atstovaujan
tis Rimantas Smetona ragino 
nesuardyti Lietuvos valdžių pu
siausvyros. „Pritarus patai 
soms, sumažėtų ir taip nelabai 
didelė prezidento įtaka valsty
bės gyvenimui", sakė jis. P. 
Gylys pareiškė, kad Lietuvoje 
iškilo grėsmė įstatymų vir
šenybei. 

į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo projektas. 

Vyriausybės nariai pritarė nuo
statai, kad savo dabartinių tei
sių nepraras asmenys, kuriems 
pagal galiojusius įstatymus 
buvo suteikti 2-3 hektarų skly
pai ir kurie šia žemę yra jau 
privatizavę arba padavę doku
mentus ją įsigyti, tačiau norą 
atstatyti nuosavybę į tuos žemės 
sklypus yra pareiškę buvę že
mės savininkai 

Jei įstatymas bus priimtas, 
valstybė tokią žemę iš savinin
kų išpirks, suteikdama jiems 
lygiavertį sklypą, mišką arba 
kitu įstatyme numatytu būdu. 

Asmenys, kūne dabar buvusio 
savininko žemėje nuomoja 2-3 
ha žemės sklypą, tačiau nėra 
pareiškę noro jo įsigyti, tokį patį 
sklypą galės nusipirkti iš lais
vos valstybinės žemės fondo ar
ba galės toliau nuomoti. 

Vyriausybė mano, jog vals
tybė, įgyvendindama finansi
nius įsipareigojimus, turi 
įvertinti realas galimybes. 
Nutarta paruošti atskirą įsta
tymą, kuris nustatys tvarką, iš 
kokių lėšų, kada ir kaip išmo
kėti kompensacijas už valstybės 
išperkamą nek lnojamąjj turtą. 

JAV Valstybės sekretorė 
susitiko su Rusijos 

vadovais 
Maskva, vasario 21 d. 

(Reuter-BNS) - JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Albright 
penktadienį Kremliuje susitiko 
su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcin. 

M. Albright yra pirmoji Vaka
rų pareigūnė, kurią šiemet 
Kremliuje priėmė B. Jelcin. 
Rusijos prezidento susitikimai 
su Vokietijos ir Prancūzijos 
vadovais vyko užmiesčio rezi
dencijoje prie "Maskvos, kurioje 
prezidentas sveiko po plaučių 
uždegimo. Susitikimo metu Ru-
sįjos prezidentas buvo išblyškęs, 
jo veidas — nugrimuotas, tarsi 
vaškinis. 

M. Albright po susitikimo 
pasakė, kad Boris Jelcin kont
roliuoja padėtį ir aktyviai daly
vavo diskusijoje dėl NATO plėti
mosi. „Jis kalbėjo labai atsak
ingai, labai įsitraukęs. Jis labai 
aiškiai žinojo, ko siekia". 

Beveik valandą trukusiame 
susitikime daugiausia dėmesio 
buvo skirta reikalams, kuriuos 
Jelcin svarstys su JAV prezi
dentu vasario 21 d. Helsinkyje. 
Svarbiausi jų — Europos saugu
mas, strateginės puolamosios 
ginkluotės mažinimas ir dvi
šalio ekonominio bendradarbia
vimo stiprinimas. 

Jelcin išdėstė neigiamą Rusi
jos nuostatą dėl NATO plėti
mosi ir konkrečiai nurodė, kodėl 
Maskva dėl to nerimauja. 

Madeleine Albright ketvirta
dienį buvo susitikusi su Rusijos 
ministru pirmininku Viktor 

technikos mokslų bei meno. 
Pusė visų užsieniečių studi

juoja Kauno Medicinos akade
mijoje ir Vilniaus Gedimino 
technikos universitete. Tačiau 
ne visi užsieniečiai, pradėję 
studijas Lietuvoje, jas baigia. 
Kai kuriems iš jų būna per 
sunku. 

1996 m. aukštojo mokslo dip
lomus gavo 51 užsienietis. Už 
studijas Lietuvos aukštosiose 
mokyklose užsieniečiai moka 
4-10,000 litų. Lietuvos studen
tai, tapę laisvaisiais klausyto
jais, už mokslą moka 1-1,500 
litų per metus. 

Černomyrdin ir užsienio reikalų 
ministru Jevgenij Primakov, 
kuriems pristatė NATO valsty
bių pasiūlytus Įprastinės gink
luotės Europoje sutarties pakei
timus. NATO siūlo Vidurio Eu
ropoje sukurti „subtilų geo
grafini regioną", apimantį 
Karaliaučiaus sritį, Ukrainą, 
Slovakiją, Baltarusiją, Čekiją, 
Vengriją ir Lenkiją, kuriame 
negalima būtų didinti gink
luotės apimčių. Albright taip 
pat atvežė į Maskvą Vakarų 
diplomatų paruoštą specialiųjų 
NATO ir Rusijos santykių doku
mentą. 

JAV Valstybės sekretorė pa
reiškė, jog Šiaurės Atlanto 
sąjunga Rusijai neketina daryti 
jokių nuolaidų naujųjų savo 
narių sąskaita. 

„Yra tam tikros ribos, kurių 
peržengti mes neketiname nei 
dabar, nei vėliau. Naujojoje 
sąjungoje negali būti antrarūšių 
piliečių. Visi NATO nariai, ir 
seni, ir naujieji, bus pilnateisiai 
sąjungos nariai", sakė vienas, 
panoręs likti nežinomas, parei
gūnas. 

Tačiau Vakarų diplomatai 
baiminasi, jog per didelis su
sirūpinimas Rusijos nuotaiko
mis gali sukelti nerimą valsty
bėms, siekiančioms narystės 
NATO, kurios įtariai žiūri į 
Rusijos ketinimus ir bijosi, jog 
NATO, besistengdama įtikti 
Rusijai, gali peržengti tam 
tikras ribas. 

Pasaulio naujienos 
fRemiantis DPA. Reuter, BNS INTERFAX, ITARTASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Socialistui 
draudžiama 
kandidatuoti 
rinkimuose 

Vilnius, vasario 21 d. (BNS) 
— „Nykštukinė" Lietuvos socia
listų partija kreipėsi j teismą dėl 
draudimo jų atstovui Michailui 
Bugakovui dalyvauti pakartoti
niuose Seimo rinkimuose. 

M. Bugakovą socialistai iškėlė 
10-joje Naujosios Vilnios apy
gardoje, kurioje per rinkimus 
rudenį balsavo nepakankamas 
skaičius rinkėjų. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
šią savaitę nusprendė neleisti 
šiam socialistui dalyvauti pa
kartotinuose rinkimuose, mo
tyvuodamas, tuo. kad partijos 
įstatuose numatyta, jog kan
didatai į Seimo narius gali 
būti keliami tik partijos 
suvažiavime, o M Bugakovas 
buvo iškeltas tarybos posėdyje. 

Socialistų partijos valdyba 
mano, kad priimdama tokį 
sprendimą, VRK „vadovavosi 
ne teisiniais, o daugiau poli
tiniais motyvais". 

Briuselis. Ketvirtadienį 
lankydamasis Vakarų Europos 
Sąjungos vadavietėje Briusely
je, Lenkijos ministras pirminin
kas Wlodzimierz Cimoszewicz 
pareiškė, jog Lenkija jau įvykdė 
visus reikalavimus, keliamus 
būsimoms Europos Sąjungos, 
NATO ir Vakarų Europos Są
jungos narėms. 

Kijevas. Ukrainos valsty
binio saugumo ir gynybos tary
bos sekretorius Vladimir Gor 
bulin „fantastika" pavadino 
Rusijos Valstybės Dūmos 
deputatų laišką Ukrainos 
prezidentui Leonid Kučma apie 
neva Ukrainoje svarstomą 
galimybę atiduoti karinę jūrų 
bazę Sevastopolyje JAV 6-jam 
laivynui mainais už paramą 
greičiau priimti Ukrainą į 
NATO ir finansinę pagalbą 
Ukrainai, žurnalistams pabrėž
damas, kad šio pareiškimo tiks
las — „pabloginti Ukrainos san
tykius su Rusija". 

Varšuva. JAV Federalinis 
tyrimų biuras (FBI) ketvirta
dienį Varšuvoje atidarė savo 
atstovybę. FBI atstovybes 
vadovas, lenkų kilmės ameri 
kietis Andrzej Zawitkowski pa 
reiškė, kad svarbiausi jo tar
nybos tikslai bus kova su tarp
tautiniu terorizmu, mašinų 
vagystėmis, finansinėmis ma
chinacijomis ir pinigų ..plo
vimu". 

Kąjevas. Interviu dienraščiui 
„Nezavisimaja gazeta". Ukrai-
nos prezidentas Leonidas Kuč
ma pareiškė, jog dėl blogėjančių 
dviejų valstybių tarpusavio san 
tykių kaltas Rusijos imperiškas 
požiūris į Ukraina Kučma pa 
reiškė, jog dauguma nesutari 
mų Nepriklausomų valstybių 
sandraugos viduje kyla dėl vie
našališkos Rusijos politikos 

Viena. NATO valstybės ket
virtadienį paskelbė siūlančios 
pakeisti Įprastinės ginkluotės 
Europoje (CFE) sutartį, pagal 
kurią įsipareigotų žymiai suma
žinti dabar turimą įprastinės 
ginkluotės skaičių. NATO dip
lomatai pabrėžia, kad toks 
žingsnis — gerų ketinimų de
monstravimas Rusijai, tikintis, 
jog ši atsisakys savo griežtos 
politikos sąjungos plėtimosi 
atžvilgiu. 

Bukareštas. Rumunijos 
diktatoriaus Nicolae Ceausescu 
režimas tyčia užkrėsdavo naš
laičius žmogaus imunodeficito 
virusu (ŽIV) „eksperimento 
tikslais", rašo šalies laikraštis 
„Evenimentul Žilei". Praneši
mas grindžiamas tyrimu, kuris 
parodė, kad praktiškai visi 
AIDS susirgę našlaičiai turi tą 
patį ŽIV tipą. Cituodamas kelis 
gydytojus, laikraštis teigia, kad 
šie vaikai 1987-1988 m. buvo 
tyčia užkrėsti, siekiant tirti 
AIDS. Pasaulio sveikatos orga
nizacija yra nustačiusi, kad 
pusė ŽIV užkrėstų pasaulio vai
kų gyvena Rumunijoje. 

KALENDORIUS 
Vasario 22 d.: Šv. Petro Sos

tas; Maksimijonas, Margarita, 
Darvydas, Gintaute. 

Vasario 23 d.: Šv. Polikarpas, 
vyskupas, kankinys (mirė 155 
metais); Romaną, Roma, Gan-
tautas. Siga 1861 m. gimė auš
rininkas Jonas Šliūpas. 1930 m 
mirė kalbininkas Jonas Jab
lonskis. 

Vasario 24 d.: Demetrija. 
Gedmantas. Mirgaudas, Žiedu 
na. Motiejus. 

Vasa r io 25 d.: Viktoras, 
Terezijus. Margiris. Rasa. Regi
mantas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

GAVĖNIOS MINTYS 
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ 

Visos krikščioniškos bendruo
menės sutinka, kad nėra geres
nės knygos ruošiantis Vely
koms, t.y. Gavėnios laikotarpy
je, kaip skaitymai ir mastymai 
iš Šv. Rašto. Tuo būdu mes ga
lime atpažinti ir pažinti Dievą 
ir jo santykį su žmogumi ir pa
sauliu. Geriau galime suprasti 
ir savo gyvenimo paskirtį ir 
užduotį. Padeda turėti gyvą ryšį 
su Dievu ir atskleidžia patį 
Dievą. Tai yra Dievo įkvėpti 
žodžiai, mintys, kurie mus 
pasiekia per žmones, evangelis
tus, kurie juos rašė. 

Šių metų liturgija mus kvie
čia apmąstymui Sv. Morkaus 
evangeliją. Tai trumpiausia ir 
pirmiausia parašyta, iš kurios 
daug žinių sėmėsi šv. Matas ir 
šv. Lukas, rašydami evangeli
jas. Evangelijos atskleidžia Jė
zaus trejopą veiklą, skelbimą, 
mokymą ir gydymą. Todėl tą pa
čią misiją Jėzus pavedė ir savo 
mokiniams. Be to, kaip prel. A. 
RubŠys pažymi, kad „evangeli
ja ne istonja ar biografija, bet 
tikėjimo išraiška, iššaukianti 
tikėjimą — 'Tikėjimo kraitis' ". 

Pirmoje dalyje Morkus prista
to Jėzų, Jo stebuklų darymą ir 
žmonių reakcijas. Kai žmonės 
pastebi, kad Jėzus ne kariaujan
tis Mesijas, daug kas atšąla, pa
lieka Jį. 

Antroje dalyje, rodoma, kad 
Jėzus kreipia dėmesį į apaštalų 
suformavimą ir jų mokymą. Ir 
jo evangelijos viršūnė ir centras 
yra, kai Petras visų vardu iš
pažįsta, kad Jėzus atvirai kalba 
apie savo kančią ir artėjančią 
mirtį, nors apaštalai ii to nesu
pranta. 

Morkus savo evangelijoje pri
stato, kad Jėzus Kristus yra 
Geroji Naujiena, Dievo Sūnus. 
Jis išryškina, kad Jėzus yra 
kenčiantis, tarnaujantis Mesi
jas, ne Dievo triumfuojantis, 
kaip buvo laukta. Mesijui rūpėjo 
žmones mokyti apie Karalyste, 
kuri „ne iš šio pasaulio". Tačiau 
.jų tarpe", kad Jo daromi dar
bai, stebuklai yra ženklai Dievo 
galybės, kuri nugali blogį (pavy
dą, piktumą), nuodėme. Morkus 
nurodo Jėzaus autoritetą bei 
galią keisti žmogų ten, kur jam 

labiausiai reikalinga.. Evange
listas mažai Jėzaus žodžių ar 
pamokymų įterpia į savo evan
geliją. Tačiau, keli Jo klausimai 
išreikšti: „Kas mane palietė?" 
(5,30) „Ką tu sakai Aš esu?" 
(8,29) „Kaip ilgai jus kęsti?" 
(9,16). 

Morkus pristato paslaptingą 
Dievo Sūnaus kančią, kuri veda 
prie Jo visuotinės pergalės. 
Jėzus yra Tas, Kuris mus veda 
pas Tėvą ir grąžina į meilingą 
santykį. Jėzų jaudino prasi
žengimai su gėriu (artimo mei
le, teisingumu). Jėzus ir dabar 
gydo per Sakramentus, Dievo 
Žodžiu, Meilės bendrija, malda 
už kitus. Iš Jėzaus mokymo ir 
veiklos galime daryti išvadą, 
kad Jis nepaneigė Senojo Testa
mento galvojimo, bet nesiribojo 
juo. 

Jėzaus mokymas apie Dievo 
gerumą ir norą žmogų išgelbė
ti — lydimas darbų, kurie tai 
patvirtina. Morkaus evangelijo
je žmonės tuojau pastebi, kad 
Jėzus labai skiriasi nuo kitų 
mokytojų: „Kas gi čia? Naujas 
mokslas su galia" (Mk. i, 27). 
Visą savo veiklą Jėzus išreiškia 
meile ir rūpesčiu žmonėmis. Nei 
vienam prisiartinusiam žmogui 
Jis nesako: „Pakentėk truputį, 
tai bus naudinga..." Priešingai, 
gydymo galia tiesiog plaukte 
plaukia iš Jo. Jį puolantiems fa
riziejams Jėzus aiškina, kad net 
ir subatos užlaikymas yra ma
žesnis dalykas, negu kenčiančio
jo išlaisvinimas iš jo negalės 
(Mk. 3,4-5). Morkaus evangeli
joje Jėzaus gydymo darbai labai 
aiškiai ir pabrėžtinai siejami su 
Dievo karalystės atėjimu. Jis sa
vo veikla nugali bet kokį blogį, 
kuris vargina žmogų, kurį Jis 
išlaisvina ir kviečia tikėjimu ir 
pasitikėjimu priimti Dievo ka
ralyste, t.y., Dievo valdžią į sa
vo gyvenimą, priimant drauge 
tos valdžios nešėją, patį Jėzų. 

Tokia yra trumpa apžvalga Jo 
darbų prasmės Evangelijose. 
Tie darbai yra ženklas dar di
desnio Atpirkimo darbo, kuris 
įvyksta Jėzaus mirtimi ant kry
žiaus ir Prisikėlimu, tuomi pik
toji dvasia ir visi jos darbai 
nugalimi visam laikui. 

S T O V Y K L O S 
D A I N A V O J E 

1997 M E T A I S 

Birželio 8 - 15 d. — Lietu
vių Fronto bičiuliai 

Birželio 14 - 21 d. — De
troito skautai 

Birželio 22 • liepos 6 d . — 
Moksleiviai ateitininkai 

Liepos 6 - 19 d. — Jau
nučiai ateitininkai 

Liepos 20 - 27 d. — Sen
draugiai ateitininkai 

Liepos 27 - rugpjūčio 3 d. 
— Heritage .savaite (angliškai 
kalbančio jaunimo) 

Rugpjūčio 3 - 10 d. -
Mokytojų studijų savaitė 

Rugpjūčio 10 - 17 d. — 
Studentų studijų savaitė 

Rugpjūčio 17 - 24 d. — 
Tautiniu šokių mokytojai 

Rugpjūčio 29 - rugsėjo 1 
d. — Ateitininku studijų sa
vaitgalis 

Liepos 27 d. — Dainavos 
metine švente ir šimtininkų 
suvažiavimas 

Del tikslesnes informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos 
registratore Rita Giedraitiene, 
tel. 810-478-8456. 

Š E I M O S Š V E N T Ė 

Šį pavasarį, birželio 1 d., vi
sos jaunučių, moksleivių ir 
studentų kuopos drauge, jun
giasi j tradicinę Šeimos 
šventę, kuri, dėl didesnio žmo
nių skaičiaus, vyks PLC, Le-
monte. Ten bus šv. Mišios, ir 
akademine dalis. Po to visi 
persikels į Ateitininkų namus 
gegužinei, kur bus pietūs ir 
linksmoji dalis jaunimui ir vy
resniems. Prašome pasižy
mėti šią datą savo kalendo
riuose. 

VAKARIENĖ 
ATEITININKIŠKAM 

JAUNIMUI PAREMTI 
Ateitininkų federacijos fondas 

ruošia ateitininku jaunimui 
remti vakariene šeštadienį, 
kovo 1 d Ateitininkų namuose, 
12690 Archer A ve.. Lemont, IL 
5 vai. vak. - prieš vakarienę 
apšilimui pasivaišinimas, o 6 
v v. — skani vakarienė. Auka 50 
dol. asmeniui, čekius rašyti 
Ateitis Federation Fund Apie 
dalyvavimą prašoma kiek gali 
ma anksčiau pranešti E. Naru-
tienei. tel. 708-422-8863, 

1997 m s tuden tų a t e i t i n inkų "Zupersavuitgalio Dainavoje dalyviai 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
„ZUPER^SAVAITGALIS" 

DAINAVOJE 
Studentai, iš įvairiausių vietų 

žemėlapyje, pradėjo rinktis į 
šeštąjį Ateitininkų studentų 
„Zupersavaitgalį" (sausio 31 — 
vasario 2 d.) Dainavoje. Atke
liavo būrys — daugiau negu ke
turios dešimtys studentų iš Det
roito, Čikagos, Toronto, Cle-
velando ir St. Louis. Penkta
dienio vakaras buvo poilsio ir 
pasimatymo laikas, kai anks
čiau atvažiavusieji kūreno židi
nį ir šnekučiavosi laukdami 
kitų. 

Vietoj žadintuvų, buvome pa
žadinti Liudo Landsbergio en
tuziast iškai st ipraus boso, 
šaukiančio visiems „Labą ryt!" 
Po rytinės maldos, skaniai pa
pusryčiavę pradėjome ruoštis 
programai. Kristina Vygantaitė 
pradėjo dienos eigą su keturių 
narių simpoziumu, kuriame da
lyvavo Viktė Moss iš Detroito, 
Darius Polikaitis iš Čikagos, 
Taura ir Vitas Underiai iš 
Detroito, š i ų metų tema buvo 
„Šeima" — kaip lietuviškumas 
paveikia kasdieninį šeimyninį 
gyvenimą bei įvairius gyvenimo 
sprendimus. Simpoziumo nariai 
aiškino kaip lietuviškumas vei
kia jų gyvenimus, ypač darant 
šeimyninius sprendimus ir ren
kantis gyvenimo siekius. Dalia 
Katiliūtė-Boydstun apibūdino 
mums kelis skirtumus tarp va
karietiškos ir rytietiškos galvo
senos, kurios paveikia kaip žmo
gus reaguoja į kitus ir tą išgy
vena savo veiksmais. Ji papasa
kojo įdomius nuotykius, patir

tus viešint Lietuvoje ir stebint, 
kaip žmonės Lietuvoje ir Ame
rikoje skirtingai reaguoja į 
įvairias socialines situacijas. 

Atvykusi Birutė Bublienė su 
mumis pasidalino informacija 
apie ateinančią šventkelionę į 
Romą susitikti su popiežiumi. 
Laukdami pietų, matėme gyvą 
dainuojančią reklamą Čikagos 
Vyrų okteto, kuris atvyks pasi
rodymui į Detroitą. Šeimininkai 
iš Čikagos — Kastytis Soliūnas 
ir Aras Norvilas, vis iems 
patiekė skanią staigmeną — 
pietus su kugeliu, dešromis ir 
kopūstais. Papietavę turėjome 
progą išsiblaškyti, džiaugdamie
si kelių valandų laisvalaikiu. 
Rambyno kalnas pasidarė oiim 
pietišku rogių kalnu, kai drą
siausieji jaunuoliai lėkė ant su
šalusio sniego. 

Kai vėl visi susirinkome ir su 
šilome, prasidėjo Studentų s-gos 
suvažiavimas. Julija Krumply -
tė vadovavo subūrimui, sekre
toriavo Krista Šilimaitytė ir 
Vytas Žemaitaitis. Liudas 
Landsbergis pranešė apie praė
jusius sąjungos metus ir nuošir
džiai padėkojo kiekvienam val
dybos nariui, apibūdindamas jų 
pastangas. Čikagos Studentų 
sąjungai atstovaujantys Jurgita 
Benetytė ir Marius Polikaitis 
metiniame pranešime vaizdžiai 
pasakojo, kaip jie praleido pra
ėjusius veiklos metus. Ateitinin
kų federacijos vadas Juozas Po-
likaitis kalbėjo apie organizaci
jos ateitį ir svarbą artėjančio su

sibūrimo Lietuvoje š.m. vasarą, 
kai bus diskutuojama pasikeiti
mai organizacijos struktūroje. 
Jis mums aiškino, kad atsako
mybė ir drąsa yra viena svar
biausių savybių, kurios turėtų 
mus vesti į ateitį. Išrinkome 
naują Studentų ateitininkų s-gos 
valdybą, kurią sudaro: Ad
riana Karkaitė, Vytas Žemai
taitis, Danius Šilgalis, Kristina 
Sakutė, Jonas Paulikas, Marius 
Tijūnėlis ir Saulius Polteraitis. 
Kunigas Antanas Saulaitis kal
bėjo apie įvairių pasaulėžiūrų 
svarbą ir kaip mes turėtumėme 
jas įgyvendinti. 

Suvažiavimui pasibaigus, bu
vo šventos Mišios per kurias vi
si galėjom uždegti žvakutę ir pa
sidalinti dienos mintimis ir 
įspūdžiais. 

Po itališkos vakarienės prasi
dėjo ruoša vakarinei programai. 
Marius Tijūnėlis atidarė iškil
mingą arbat-balių su iškarpo
mis vaizdajuostės iš „Alice in 
Wonderland" filmo. Padainavo
me, išgėrėme arbatos ir pasigar
džiavome spalvingais pyragai
čiais. Baigėme programą vaka
rine malda ir susiėmę rankomis 
tęsėme Dainavos tradiciją sugie
dodami „Kaip grįžtančius namo 

APVALAUS STALO POKALBIS DĖL 
ATEITININKUOS MISIJOS ŠIŲ 

DIENŲ LIETUVOJE 
Sausio 17 dieną Kauno ar- rečią veiklą įvairiose gyveni-

kivyskupijos Evangelizacijos 
centre vyko apvalaus stalo po
kalbis tema „Ateitininkijos 
misija mūsų dienų Lietuvos 
visuomenėje, kultūroje, Baž
nyčioje". Pasak renginį orga
nizavusių studentų ateitinin
kų visuomenininkų korporaci
jos Kęstutis" atstovų, susiti
kime norėta aptarti aktualiau
sius organizacijos uždavinius 
per ateinančius 3-4 metus, 
apibrėžti dabartinę ateitinin
kuos misiją, pasirengti šių 
metų liepos mėnesį Palangoje 
įvyksiančiai nepaprastajai 
Ateitininkų federacijos konfe
rencijai. 

Apvalaus stalo pokalbyje 
dalyvavo studentai ateitinin
kai, moksleivių ateitininkų 
kuopų globėjai. Jaunučių, 
Moksleivių. Studentu ateiti
ninkų sąjungų valdybų nariai. 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas prof. Feliksas Palubinskas. 

Vieną iš keturių pranešimų 
skaičiusi Kauno medicinos 
akademijos studente Irma 
Pundziūtė apibendrino anks
tesniuose renginiuose išsa
kytas mintis ir pažymėjo, kad 
šūkis „visa atnaujinti Kris
tuje" pirmiausiai reiškia konk-

Nifolė Stankevičiūte, M.D. 
B^ard (ertif ied. Internal Medicine 

Valandos jf lsu patogumui 
Holv Cross Profcssional Pavilioti 

3tt. South 
1 ithuanian f'laza Ct. at Califomia Ave. 

Chicago. 11. 6062<» 
773-471 7879 

mo srityse. Moksleivių atei
tininkų sąjungos pirmininkas 
Mindaugas Kuliavas apžvelgė 
dabartinę organizacijos padėtį 
bei atskirų sąjungų bendra
darbiavimo klausimus Jau
nučių sąjungos pirmininke 
Dalia Kabašinskaitė mėgino 
apibūdinti ateitininkijos kūri
mosi istorinį kontekstą, ak
centavo visuomeninio organiz
acijos veikimo svarbą bei 
asmens vietą organizacijoje. 
Lietuvos Ateitininkų federaci— 
jos tarybos vicepirmininkas 
Vygantas Malinauskas kal
bėjo apie misijos aiškios sam
pratos reikšmę organizacijai. 
Jo manymu, organizacijos mi
sijos pobūdis priklauso nuo 
vertybių, kurios nėra ab
strakčios. Po pranešimų dis
kutuota pasidalijus į grupeles. 
Pabaigoje kalbėjęs Seimo pir
mininko pavaduotojas prof.F. 
Palubinskas pabrėžė teorijos 
ir praktikos derinimo organiz
acijos veikloje svarba, ragino 
ateitininkus „prasikalti iš sa 
vo lukšto" ir aktyviau daly
vauti visuomeninėje veikloje. 

j * 
„Bažnvcios žinios" 
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paukščius". Po to vyko bendras 
pasilinksminimas. Išsiskyrėme 
jau sekmadienio rytą maloniai 
pavargę ir pasiruošė gristi į sa
vo kasdieninius gyvenimus ką 

nors naujo išmoko ir pasidžiau
gė su savo lietuviais draugais. 
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Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7vv . antrd 12 30-3 v p p 
trata uždaryta, katvd 1 - 3 v. p P 

. panktd tr šaštd 9 v r . - 12 y p p 

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kastais Ava., 
CMc«V90t IL wOV92 

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

• 1 3 2 S. Katr ie Ava. , i 
(312 )779 0999 aroa (312) 4 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
Danty Oyaytoia -

Kab Chicagoje uždarytas 
9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 

Te.. (705) 595-5101 
Valandos pagal susitarimą 

' DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas be' cnirurgiia 
172 OchOlar 51., ttmtmrst, n. 50125 

705-941-2509 
Valandos pagal susitarimą 

vaMra<s ir savaitgaliais tat. 755434-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 

7722 S. KoOtfo A M . , 
CMceee. IL 50552 
Tai . 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

SfAUR. VAK. M M A N O J f 
• u Charite I . Bend, D.O.S. 

IN 45304 
. (215) 525-1532 

Valandos pagal susitarimą 

DALIA A. CEKLE, D.D~!Š~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

7515 W. 171at 
T M a y Parfc, IL 50477 

(705) 5 1 * 4 5 7 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3550) MhjMaMl Ava . , S*e. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines) 
Deamere Orove, IL 50515 

Tai . 705 550 3113 
Valandos susitarus 

DR. VIUJA KERELYTE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 0 . Mariam, tol. 705-5544400 

IrlSfjivlata, IL 50455 
Valandos pagal susitarimą 

Skausmo gydymo specialistai 
•J"*»5v5J#5#^ W • r l W R W 5 \ r B i Oovri/ 

TEMM OALLAS PrrUNOKrS, M 
CMeafo 312-7254000 

Eaat Bundas 547451-1212 
McHanry 515-353-5555 
ENt Orove 547-715-1212 

5132 t . KeOsJe Ava. 
CNcape, K. 50525 
Tol. 773-436-7700 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Matei St. 

v^O'VYs^PvOSOaTO/f ^ 90a> 5^"04TaO*a^er 

TM. 750-7404033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

^RFMOJJ V . O^Oa^pOJv^RP r W « t P^ROj^KOjRry ^OlaaOJt Ra» 

1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 
Ta*. (705) 550-4005 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
5132 S. Ka«Ua 

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

i tol. 312-770-2050 
Į tol. 705 445 5545 

EDMUNDAS VtfHIAt, M.D , f .C. 
Specialybe — Vidaus iigu gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
5157 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 773-505-7755 

DR. KENNETH J. YERKES 
Or. BOB DOKHANCHI 

Dantų Gyd>tt>iai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 Si Chicago IL 
Tai. 312-735-5555 

4707 S Gilbert. LaGrange IL 
Tol. 705-352-4457 f 



Rimties valandėlė 

MUS ATMAINANTI AUKA 
Pirmieji du šios dienos skaiti

niai pasakoja apie didžiausią 
auką, kokią žmogus gali pada
ryti. Pirmoji skaitinio (Pradžios 
22:1-2,9-13,15-18) pradžioje gir
dime žodžius: „Paimk savo sū
nų, savo vienturti, kurį tu myli, 
Izaoką... ji paaukok kaip degi
namąją auką!" Kiekviena frazė 
— „savo sūnų", „savo vientur
ti", „kurį tu myli" — smūgiais 
į širdį pabrėžia, kokios didelės 
aukos buvo prašoma iš Abrao
mo. Šv. Paulius (Romiečiams 
8:31-34), nors ne taip dramatiš
kai, bet panašiai stipriai rašo: 
„Jeigu jis nepagailėjo nė savo 
Sūnaus, bet atidavė jį už mus 
visus — kaipgi jis ir visko 
nedovanotų kartu su juo?" Šios 
dvi aukos, rašo šio sekmadienio 
skaitinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller, nebuvo 
duodamos iš savo turto apstu
mo, ir net nebuvo paskutinieji 
našlės skatikai (Morkaus 12: 
41-44), o buvo savo paties kūno 
ir kraujo auka — vienturčio sū
naus, su kurio ateitimi surištas 
visas tėvų gyvenimas ir viltis. 

Šv. Rašto mokslininkai, atsi
žvelgdami į archeologijos ati
dengtą kananiečių kultūros su
pratimą (šios kultūros apsuptas 
gyveno Abraomas), nurodo, jog 
vienas šio pasakojimo tikslų 
kaip tik buvo pabrėžti svarbų 
skirtumą tarp tikrojo Dievo ir 
kananiečių garbinamų dievų. 
Abraomas, pasirodo, klaidingai 
manė, kad Dievas iš jo pareika
laus ne mažiau, kaip jo kaimy
nų kananiečių dievai. Ir jis buvo 
pasiruošęs savo Dievui paaukoti 
savo pirmgimį ir vienintelį 
sūnų. Bet Dievas sulaikė jo 
ranką, nes tokios aukos nenorė
jo. Iš tiesų, vienas šio dramatiš
ko pasakojimo tikslų Izraelio 
religinėje tradicijoje kaip tik 
buvo širdį rėžiančiais vaizdais 
pabrėžti kananiečių papročio 
baisumą. Izraelio tradicijoje jis 
nebūsiąs toleruojamas. (Išėjimo 
knygoje (13:11-15), nore mini
ma, kad Dievui bus paauko
jamas kiekvienas save gyvulių 
bandos pirmgimis, pabrėžiama, 
kad pirmgimis berniukas bus iš
perkamas, ne paaukojamas.) 

Tad tokios, tūkstančius metų 
išlaikomos tradicijos kontekste 
krikščioniškasis Jėzaus Kry
žiaus aukos supratimas, kad 
Dievas Tėvas „nepagailėjo nė 
savo Sūnaus, bet atidavė jį už 
mus visus" dar stipriau išryški
na Dievo Tėvo meilę žmonėms. 
Žinome, kad Dievas jokiu būdu 
pats nepasiuntė Romos kareivių 
Jėzaus suimti ir jokiu kitu būdu 
nekursė įvykių, privedusių prie 
Jėzaus nužudymo. Tiesioginės 
Jėzaus mirties priežastys buvo 
politinės, susiklosčius įvairio
mis aplinkybėms, veikiamoms 
įvairių žmogiškų silpnybių: 
pavydo, baimės, neapykantos, 
silpnumo, išdavystės, politinių 
derybų ir įtūžusios minios. Jė
zaus mirtis įvyko dėl žmonių 
nuodėmingumo. Jei žmonės — 
mes nebūtume nusidėję, Jėzus 

nebūtų buvęs nužudytas. Šv. 
Paulius dažnai kartoja pirmykš
čių krikščionių tikėjimo tiesą: 
„Pirmiausia, aš jums perdaviau, 
ką esu gavęs, būtent: Kristus 
numirė už mūsų nuodėmes, 
kaip skelbė Raštai" (1 Kor 15:3). 

Kaip pastebi kun. Stuhlmuel
ler, tiek Izaoko, tiek ir Jėzaus 
atveju, sūnus atiduodamas mir
čiai dėl itin nevertų priežasčių: 
Izaokas dėl Abraomo nežinoji
mo, Jėzus — dėl žmonių — mūsų 
nuodėmingumo ir polinkio į 
smurtą. Ir tuomet kyla klausi
mai ir net kumštys, grūmojan
čios Dievui — koks jis žiaurus ar 
neveiksmingas: kai miršta vai
kas, kai per neapsiskaičiavimus 
prarandamas visas turtas, na
mai; kai susiduriame su ilga, 
sunkia ir beprasmiškai atrodan
čia liga — sąrašas begalinis; 
galime ir daug savų pavyzdžių 
pridėti, kai jaučiamės Dievo 
apvilti. 

Tokiais atvejais nėra priim
tino išaiškinimo. Tikėjimas 
Dievu gali atrodyti beprasmiš
kas — net kvailas naivumas. 
Bet dar kvailiau ir beviltiškiau 
išvis netikėti, nes nėra į ką kitą 
kreiptis. Tuomet turime kartoti 
Jėzaus žodžius Alyvų sode: 
„Aba, Tėve, tau viskas įmano
ma. Atitolink nuo manęs šitą 
taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš 
noriu, bet kaip tu" (Morkaus 
14:36). Tokiais atvejais kartu su 
Jėzumi kabome ant kryžiaus, 
šaukdami: „Dieve, mano Dieve, 
kodėl gi mane apleidai?" (Galą 
tams 2:19; Morkaus 15:34). To
kiais atvejais neturime kito pa
sirinkimo, kaip tik atiduoti savo 
dvasią į Tėvo rankas (Luko 
23:46). 

Kai tokiose aplinkybėse pada
rome tokį, aukščiausio laipsnio 
tikėjimo išpažinimą, kylantį iš 
mums net nežinomų savo dva
sios gelmių, tuomet, kaip ir 
Jėzus atsimainome. Tuomet 
Dievo buvimas mumyse mus 
užlieja džiaugsmu, ramybe, 
stiprybe, kurie neišaiškinami 
žmogišku supratimu. Atsi
mainome, nes žmogiškai nesu
prantamu būdu iš naujo pasi
aukojome Dievui. 

Tokiais momentais Jėzaus at
simainymo pasakojimas šios 
dienos Evangelijoje (Morkaus 
9:2-10) įgija naują prasmę. At
simainymo pasakojimas pilnas 
užuominų į įvairius Jėzaus 
gyvenimo momentus: jo Krikš
tą, kančią Alyvų sode, Petro 
išpažinimą Jėzaus esant Mesi
ju, mirtį ant kryžiaus. Ir mes, jei 
dalyvausime Jėzaus tobulame 
pasišventime Dievo valiai, ma
tysime, kad ir mūsų gyvenimas 
persunktas Dievo buvimo su 
mumis malonėmis. Sunku pati
kėti, kad nuodėmės ir smurto 
veikiamuose gyvenimuose gali 
įvykti ats imainymas Dievo 
skaistume. Bet taip yra, tad su 
Paulium galime tarti: „Jei 
Dievas už mus, tai kas gi prieš 
mus? 

Aldonu Zailskaitė 

Kaziuko mugės Čikagoje atidarymo belaukiant. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

AR YRA GALIMYBES 
IŠEIVIAMS ATGAUTI SAVO 
NUOSAVYBES LIETUVOJE? 

Praėjus rinkimams į Lietu
vos Respublikos Seimą 1996 
metų pabaigoje ir Tėvynės 
sąjungos/Lietuvos konservato
rių su Krikščionių demokratų 
koalicijai iškovojus pergalę, 
namų ir žemės savininkams 
vėl atsirado vilties atgauti 
savo nuosavybes. O ta viltis 
yra artimai surišta su naujojo 
Seimo bandymu atkurti įsta
tymą dėl nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamą turtą Lie
tuvoje. 

Pradžioje pasekime kai ku
riuos įvykius toje srityje po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
1990 m. kovo mėnesio 11 die
nos. 1991 m. birželio 18 d. įsi 
galiojus įstatymui „Dėl pilie
čių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamą turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų", visi Lietu
vos piliečiai, kurių nekilnoja
mas turtas išliko, gavo teisę jį 
susigrąžinti. Tačiau netrukus, 
LDDP dominuojamas Seimas 
taisė ir „gerino" tą įstatymą 
15 kartų, ir vis daugiau igno
ravo savininkų teises, pavers
damas jį „nacionalizavimo 
įteisinimo" įstatymu. Ne vie
ną tų įstatymo pataisymų 
Konstitucinis teismas paskel
bė prieštaraujančiu Konsti
tucijai. 

Nepaisant Konstitucinio 
teismo sprendimų, prokura
tūra su teismais ir toliau vyk
dė namų bei butų privatiza
vimą. Daug priešiškumo įsta
tymui buvo sukelta galvose
nos, kad namai su gyventojais 
negrąžinami. Dėl to buvęs Sei
mas 1996 m. balandžio 2 d. 
pakeitė įstatymą taip, kad 
namų savininkams buvo pri
mesta prievartinė kompensa
cija už negrąžinamą nekilno

jamą turtą. Tai sukėlė dar 
daugiau sumaišties savinin-
kų-nuomininkų, ir taip jau 
prastuose, santykiuose. Nuo
mininkai ėmė apskundinėti 
ankstyvesnius nuosavybės tei
sių atstatymo sprendimus, 
ypač atliktus 1992-1993 me
tais, tikėdamiesi, kad tokie 
sprendimai bus naikinami 
teismuose. Daugeliu atvejų 
jiems tai pasisekė ir nemažai 
namų buvo prievarta privati
zuoti. Tuo metu ypač nukentė
jo ir išeivijos lietuviai, ku
riems jau sugrąžinti namai 
buvo nacionalizuoti arba jų 
savininkai buvo išbraukti iš 
grąžintinų namų sąrašo, nes 
tuo metu jie nuolatiniai negy
veno Lietuvoje. 

Taigi netrukus po Seimo 
rinkimų Lietuvos Respubli
kos visuomeninės organizaci
jos (iš viso 17, jų tarpe LR 
Namų ir žemės sklypų savi
ninkų bei Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos ), 1996 m. 
lapkričio 26 d. kreipėsi į LR 
Seimą, jo pirmininką prof. 
Landsbergį, LR Seimo Val
stybės ir teisės komiteto pir
mininką prof. Stačioką ir LR 
Aukščiausio teismo pirminin
ką Kūrį, prašydamas „Dėl nuo
savybės teisių į išlikusį nekil
nojamą turtą atstatymo" įsta
tymo ir civilinių bylų LR teis
muose laikino sustabdymo-
moratoriumo 3 mėnesiams, 
kol Seimas priims šiuo klausi
mu įstatymus, atitinkančius 
LR Konstitucijai, kad užkirs
tų kelią miestų, rajonų proku
ratūrai daryti spaudimą teis
mams, naikinant pagal anks
čiau priimtus LDDP Seimo 
daugumos nuosavybės grąži
nimo potvarkius savinin

kams. Netrukus po šio kreipi
mosi LR Seimas 1996 m. gruo
džio 16 d. priėmė „Žemės ir 
kito išlikusio nekilnojamo tur
to nuosavybės teisių Restituci
jos aktą", kuriuo nutarė, šalia 
kitų nuosavybės teisių atsta
tymo,... „besąlygiškai pripa
žinti Lietuvos Resspublikos pi
liečių ir jų įpėdinių teisę į oku
pacijų metais nusavintą jų 
žemę ir kitą išlikusį nekilno
jamą turtą, išskyrus asmenis, 
kurie po 1940 m. repatrijavo į 
savo etnines tėvynes". Šiuo 
aktu Seimas taip pat nutarė 
paruošti ir priimti naujus įsta
tymus užuot galiojančių „Dėl 
piliečių nuosavybės teisę", ir 
t.t. bei „Žemės reformos" kurie 
besąlygiškai įgyvendintų šio 
akto nuostatas, kartu išspren
džiant neteisingai privatizuo
to nekilnojamo turto, į kurį 
neatstatytos prieškario savi
ninkų nuosavybės teisės, toli
mesnio valdymo ir disponavi
mo juo klausimus. 

Po „Restitucijos akto" pa
skelbimo žemės ir nekilnoja
mo turto savininkai pradėjo 
atsigauti, tikėdami, kad nau
jasis Seimas ir toliau tęs savo 
pažadus. Taip ir įvyko. Vy
riausybės ir Seimo pastango
mis, buvo sudaryta darbo gru
pė iš 11 atstovų, kuriai pirmi
ninkauja LR Žemės ūkio ir 
miškų ministerijos teisės de
partamento vadovas A. Rau
donius. LR Namų ir žemės 
sklypų savininkų sąjungos at
stovai buvo paprašyti paruošti 
savo projektą, ką jie atliko, ir 
1997 m. sausio 24 d. įteikė A. 
Raudoniui. Projekto paruo
šime aktyviai dalyvavo valdy
bos pirmininkas M. Vitkaus
kas ir jo pavaduotojai Ra
mūnas Garbačiauskas, Vytau
tas Černius ir Raimundas 
Ošlapas. Už savaitės Namų 
savininkų atstovai buvo pa
kviesti į bendrą posėdį su dar
bo grupe ir sėkmingai gynė 
savo pozicijas. Pagrindiniai 
mūsų principai buvo „Besąly
giškas grąžinimas žemes skly
pų, namų valdų, gyvena-

majųjų namų (jų dalių) su 
priklausiniais, ūkinės ir ūki
nės-komercinės paskirtis pa
statų su priklausiniais. Išei
vijos lietuviams įdomus para
grafas: „Išlikęs nekilnojamas 
turtas grąžinamas buvusiems 
savininkams (jų įpėdiniams), 
nepriklausomai nuo jų gyve
namos vietos (atkuriant išei
vijai iš Lietuvos jos teises). 
Tokie savininkai gali nota
riškai perleisti savo teises į 
grąžinamą nuosavybę kitam 
asmeniui". Apskritai, disku
tuojant su darbo grupės na
riais nuosavybės grąžinimą 
išeiviams, visi užtikrino, kad 
tik lietuviškas pasas bus rei
kalingas nuosavybės atgavi
mui. Tikimasi, kad galutinis 
šios darbo grupės projektas, 
po peržiūros vyiausybėje, jau 
ateinančią savaitę bus svar
stomas nepaprastame Seimo 
posėdyje, skubos tvarka. 

Dr. Raimundas Ošlapas 
LR Namų ir žemės sklypų 
savininkų sąjungos pirm. 
pav. išeivijos reikalams 

Danutė Bindokienė 

Pavasario pranašai 
Mes —„žiemkentėliai"— 

kurie gyvename valstijose, tu
rinčiose aiškiai nuo vienas 
kito besiskiriančius metų lai
kus, kasmet maždaug šiuo 
metu jau esame iki soties 
„atsidžiaugę" žiemos grožy
bėmis, labai pasiilgę pavasa
rio nuolat dairomės jo ženk
lų. Vasario mėnesį diena jau 
paiilgėjusi „gaidžio žingsniu", 
įsaulėję nuo stogų briaunų pa
kimba spindinčių varveklių 
kutai, skaidrų, šalčio kamuo
liais alsuojantį, rytą staiga 
perplėšia skardi raudonojo 
kardinolėlio giesmė... 

Tai vis pavasario pranašai, 
kurie, pagal Kristijono Done
laičio poemą, rodo, kad „sau
lelė vėl atkopdama budina 
svietą". Tačiau lietuviškoji 
visuomenė, gyvenanti toli už 
savo kilmės krašto ribų, turi 
dar tikresnį pavasario pra
našą, kurio pirmuosius ženk
lus jau keletą kartų užtikome 
savojoje spaudoje. Tai skau
tiškosios Kaziuko mugės re
klamos, liudijančios, kad tik
rasis pavasaris į užsienio 
lietuvių gyvenimą ateina, pa
sipuošęs skautišku kakla
raiščiu. 

Lietuvių skautų organizaci
ja šią Kaziuko mugių tradiciją 
pradėjo seniai, tad ji neblogai 
įsipilietinusi, neprarandanti 
savo populiarumo ir reikšmės. 
Šiemet kovo pradžioje rengia
ma jau 40-toji mugė, ne tik 
Čikagoje, bet kone visuose lie
tuvių telkiniuose, kur tik dar 
reiškiasi skautiška veikla. 

Veiklos sulėtėjimas, kaip ir 
visuose mūsų visuomenės 
sluoksniuose, nepraėjo neuž
kliudęs lietuviškosios skauti-
jos, vienok joje nedaug matyti 
nebeveiksmingos „senatvės" 
žymių. Šio mėnesio pradžioje 
teko dalyauti „skautiškosios 
veiklos gairelės"—vadovybės 
pareigų perdavimo iškilmėse 
ir buvo malonu stebėti, kad 
tos pareigos vėl patenka į tvir
tas rankas, o pasižadėjimas 
patiems eiti ir lietuviškąjį jau
nimą vesti skautiškųjų idealų 
keliu yra nepajudinamas, en
tuziazmas tikras, ateities pla
nai konkretūs. 

Būtų naivu manyti, kad 
lietuviškoji skautija šiandien 
neturi problemų. Tai tos pa
čios bėdos, nuolat persekio
jančios visą lietuvišką visuo
meninę veiklą: lietuvių kalbos 
menkėjimas jaunimo tarpe, 
kartas nuo karto iškylantys 
nesutarimai tarp vyresniųjų 
ir jaunesniųjų vadovų, narių 
skaičiaus mažėjimas, rūpes
tis skautijos ateitimi ne vien 
tarp užsienio lietuvių, bet ir 
jau laisvoje tėvynėje, kur taip 
sunku atgaivinti tai, ką oku
pacijos dešimtmečiai sunaiki
no. O krikščioniškas, patrio
tiškas ir, artimo meilės pa
grindais paremtas, jaunimo 
auklėjimas Lietuvoje šiandien 
ypač reikalingas. Del to de
dame viltis į ateitininkiją, 
skautija ir kitas jaunimo or
ganizacijas, nuliūstame išgir

dę, kad jų idealai neturi tiek 
pasekėjų, kiek turėtų turėti. 

Jaunimo organizacijų veikla 
už Lietuvos ribų yra svarbi ne 
tik mūsų pačių lietuviškumo 
ateičiai, bet ir kaip pavyzdys, 
pagal kurį panaši veikla 
galėtų klestėti tėvynėje. Jau 
daug tos veiklos apraiškų 
grįžo į Lietuvą po 1990 m. 
kovo 11-tosios. Girdime apie 
atkurtą ateitininkų federa
ciją, skautus; džiaugiamės, 
kad jie naudojasi mūsų čia pa
ruoštomis programomis, ruo
šiant vasaros stovyklas, 
žiemos kursus, sąskrydžius, 
sueigas ir susirinkimus. Pus
šimtį metų gyvendami svetur, 
tas programas kūrėme, prak
tiškai daug kartų išbandėme, 
keitėme ir tobulinome, kad 
galėtume kuo veiksmingiau 
pririšti jaunąsias lietuviukų 
kartas prie lietuviškojo ka
mieno, taip pritvirtinti, kad 
jokie svetimi vėjai jų ne
pajėgtų nupūsti. Ne visuomet 
mūsų pastangos davė norimų 
vaisių, bet kažin kiek dar 
būtume savųjų praradę be tų 
pastangų? Nors mūsų orga
nizacijų vadovų mintyse vi
suomet ruseno viltis, kad 
galbūt šia patirtimi galės 
kada nors pasinaudoti tėvynė 
Lietuva, bet nė didžiausi op
timistai tikrai netikėjo tokia 
galimybe, kad, nepraslinkus 
nei penkiems dešimtme
čiams, Lietuva atgaus laisvę 
ir atsiras proga sukauptais or
ganizacinės patirties lobiais 
pasidalinti su tautiečiais, bu
vusiais už geležinės uždan
gos. 

Reikia pripažinti, kad kar
tais ir geriausiai paruoštos 
programos ar sudaryti planai 
nepavykdavo, tad reikėjo jų 
atsisakyti. Tačiau buvo ne
mažai tokių, kurie taip įsi-
pilietino, kad be jų jau ne
įsivaizduojame metų veiklos. 
Kaip pavyzdį galėtume paimti 
skautų pavasarinį renginį— 
Kaziuko mugę. 

Kaziuko mugė metų būvyje 
tapo daug daugiau negu vien 
sėkminga lėšų įsigijimo prie
monė įvairiai skautiškai veik
lai paremti. Pasiruošimas mu
gei vyksta kone ištisus metus, 
į jį įsijungiant visiems skau
tams—nuo pačių jauniau
siųjų, iki vyriausiųjų. Kadan
gi dirbiniai, siūlomi publikai 
mugėje, daugiausia remiasi 
lietuvių liaudies rankdar
biais, o taipgi pačių skautų 
kūrybingumu bei išradin
gumu, puoselėjamas liaudies 
menas ir bendradarbiavimas, 
besidalinant patirtimi, iš
mokstant daug naujų dalykų, 
tarp kurių galbūt svarbiau
sias: nelauk, ištiesęs ranką, 
kad kažkas tau duotų, 
užsidirbk, tuomet labiau ver
tinsi įsigytą daiktą. 

Reikia tikėtis, kad lietuvių 
visuomenė parems mūsų 
skautų pastangas ir gausiai 
lankysis Kaziuko mugėse. Juk 
be jų vargiai ateitų pavasa
ris... 

SIMONAS IS VALTUNŲ 
7 KAZIMIERAS J . AMBRASAS 

Keliskart susitikę, mudu su podžiu maloniai 
pasikalbėjome. Jis man davė du albumus ir gražiai 
įrėmintą vinjetę-diplomą apie suteiktą jam garbės 
daktaro laipsnį. Vienas dokumentų albumas apie 
visuomeninę kun. Simono Morkūno veiklą liudija Lietu
vos 1952-1985 m laisvinimo bylą. Kitas — apie Sioux 
City Šv. Kazimiero parapijos veiklą. Viską krikštatėvio 
prašymu perdaviau į rankas Stanley Balzekui, Lietu
vių kultūros muziejaus mecenatui Čikagoje Kiek vėliau 
aplankęs tą muziejų, tą vinjete mačiau eksponuotą gar
bingoje vietoje... 

Užsirašęs slaugos namų telefonų numerius, 
surinkau vienųjų ir išgirdau dar žvalų ir guvų prel. 
Morkūno balsą, kuris atsiliepė iš Amerikos, Šioux City 
miesto, kur slaugos namuose dar tebegyvena, 94 metų 
sulaukęs, ilgametis Bažnyčios karys, kovotojas dėl Lietu 

vos laisvės, uolus kunigas ir vargšų tėvas. Pašnekovas 
man pridūrė, kad, be Antano, jis dar buvęs dviems 
kūdikiams krikšto tėvu. 

Antrasis jų — prieškarinės Lietuvos laikų buvusio 
aviacijos majoro sūnus Gintautas Rapšys, anuomet 
gimęs Vokietijoje, o dabar gyvenąs Amerikoje ir dirbąs 
kažin kokioje bendrovėje. 

Trečiasis krikšto sūnus — Vincas Kapočius, dar
bininkas — gyvena Lietuvoje, gimtojoje prel. Simono 
Morkūno parapijoje — Žemaitkiemyje. 

Išgirdęs pasmerktųjų dejonę 

„Mielas Baly, Jums esant Kauno Tuberkulioze* 
ligoninės. Aukštaičių gatvėje 4, direktorium, o man ūkio 
ir administracijos skyriaus viršininku, 1941 m. birželio 
28 d., apie 11 valandą ryto Jums papasakojus man apie 
Jūsų sužinotą iš ten buvusių ir mačiusių padorių ir 
patikimų pažįstamų kelių dešimčių žydų nepaprastai 
žiaurų užmušimą viename Kauno Vytauto prospekto 
kieme. Kad ateities istorija neapkaltintų lietuviu 
visuomenės ir jos dvasinės vadovybės žydų gelbėjimo ne

veiklumu, nutarėm vykti pas J. E. Kauno arkivyskupą 
Metropolitą Juozapą J. Skvirecką painformuoti, kad jis, 
kaip Lietuvos Bažnyčios galva, kreiptųsi į vokiečių 
vadovybę, prašydamas sustabdyti žydų žudymą Lietuvo
je. Arkivyskupas mudu maloniai priėmė ir pažadėjo 
daryti žygių pas vokiečius. Tačiau J. E. kreipimasis į 
vokiečius nedavė vaisių, kadangi A. Hitlerio buvo 
įsakyta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje gyve
nančius žydus sunaikinti. Mudu, pulkininke Baly, 
buvome vieni pirmųjų, kurie atlikome savo pareigą 
Lietuvos žydų gelbėjimo reikalu. 

Kun. Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, 1974 m. vasario 16 d. 2514 Leech 
A ve., Sioux City, Iowa 51107 U.S.A." 

Tokį laišką Lietuvos žydų gelbėjimo reikalu, kaip 
užrašyta autoriaus lakšto kampe, parašė Amerikoje 
gyvenančiam karo medicinos pulkininkui Baliui 
Matulioniui. Šis įžvalgus kunigas labai teisingai pabrėžė 
mintį, kad „ateities istorija neapkaltintų lietuvių 
visuomenės ir jos dvasinės vadovybės žydų gelbėjimo ne
veiklumu". 

Šiandieninėje kitakalbėje spaudoje vienas po kito 

dygsta prieš lietuvius kaltinamieji šiomis žudynėmis 
straipsniai. Netgi iš naujo fabrikuojamuose ir 
atgaivinamuose teismuose, o apskritai viešajame tarp
tautiniame, netgi tam tikra prasme ir pačios Lietuvos 
gyvenime pastebime, kad nemaža atsiranda tokių, kurie 
nori apjuodinti mūsų tautos net geriausias pastangas, 
kai, rizikuodami gyvybėmis, žmonės gelbėjo nuo mir
ties kitataučius. Juk ne vienas lietuvis yra šitaip 
rizikavęs gyvybe. Nors jau šitiek metų praslinko, todėl 
dėl daugelio paprastų kaimo žmonių, inteligentų ir 
mokslininku aukos, tikrąja prasme atliktųjų žygdarbių, 
gausiu nuopelnų, kai tiek pastangų buvo padėta 
pagalbos reikalingiems žydams, nūnai jau galėtų būti 
užmiršti reti nusikaltimai, kaip daugel kas iš atlaidžiųjų 
lietuvių, taip begėdiškai išduotų ir išvežtų, kankintų ir 
visokiais atžvilgiais nuskriaustų, užmiršo Sibirą, 
gulagus, kalėjimus, tardymus ir patyčias, patirtas iš 
nacių ir komunistų kančias. Deja, istorija negailestingai 
vis kaskart nauja jėga atsisuka prieš lietuvius, iš kurių 
kun. Simonas Morkūnas pažymėtinas kaip tikras ir 
uolus žydų gelbėtojas ir jautrus jų globėjas. 

'Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario men. 22 d. 

OSTRAUSKAS, JAKŠYS, 
VAIŽGANTAS 

Dramaturgas Kostas Ostraus
kas iš paties Vaižganto raštų, 
kūrybos, atsiminimų sudarė 
monodramą „ V a i ž g a n t a s " , 
Vilniaus Jaunimo teatro ir fil
mų aktorius Ferdinandas Jak
šys įkūnijo ir taip gyvu žodžiu 
i mus prabilo Vaižgantas. 

1997 m. vasario pirmos dienos 
vakarą į Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salę rinkosi 
žmonės. Scena truput} pravira, 
viduryje didžiulė minkšta kėdė. 
Kairėje kėdės pusėje ant suole 
iio padėtas platus baltas rūbas. 
ant jo rūpestingai sulankstyta 
stula. Prietema. Dramos Sam 
būrio pirmininkas Aloyzas Pe 
čiulis apibūdina aktorių ir 
monodramą prasideda. Pasigirs 
ta Vaižganto mylėtos kanarėlės 
čiulbėjimas ir iš tamsios scenos 
gilumos pasirodo kunigiškame 
apdare — Vaižgantas. 

..Aš esu gimęs Malaišiuose, 
Svėdasų parapijoje ir valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, Kauno 
gubernijoje, 1869 metų rugsėjo 
mėnesio 8 dieną senojo kalen
doriaus. Dievo Motinos gimimo 
dieną — per pat sumą. Aš buvau 
dešimtasis iš eilės ir paskutiny
sis jų vaikas". 

Su didele meile aktoriaus lū
pomis Vaižgantas kalba apie 
savo gimtinę, Alaušų ežerus ir 
s ta iga parpuolęs ant kelių 
šaukia: „Juoda žemė, šventa 
žemė, aš tave su nusižeminimu 
bučiuoju: tu mane nešioji, tu 
mane peni, tu mane linksmini". 

Aktorius Ferdinandas Jakšys 
suaugo su Juozu Tumu Vaiž
gantu. Taupus judesiuose, bet 
giliu vidumi jis mylėjo, kentėjo, 
kovojo, mokė, skelbė tėvynės 
laisvės šviesą. Pakėlęs į viršų 
stipriai ištiestą ranką ir atida
ręs pirštus šaukė: „šviesos, švie
sos, šviesos". Aktoriaus ranka 
tarsi simbolizavo Amerikos lais
vės statulą. 

Kalba apie nepriklausomą 
Lietuvą, kritikuoja Seimo ne
vykusius atstovus:,,Aa. žiūrėki
te, kai bolševikai buvo. Jis man 
drįso revolverį į krūtii ę atrem
ti... Jis į minią šaudė... Dabar jis 
nebe bolševikas, tik socialdemo
kratas ir dedasi tos pat minios 
gelbėtojas. Kai kas sako: vy
kime lauk visus tuos, kurie tau
tos žmogžudžiais tapo ir plieki
me be pasigailėjimo visus jų 
veidmainius Ir aš pritariu: 
pliekime juos, tik... teismo 
k e i i u " 

Aktoriaus Vaižgantą.- taip jti-
Kinantiai ir nuoširdžiai ragina 
'.•rhti. -kvies užlopyti, šiukšles 
šduoti Tremtinių lietuvių šir-

•i> - Kupinos nerimo, kuriai? gi 
Keliais privalu tautai žengti 

Rūstauja, kad tiek partijų, ku
rios tarp savęs riejasi, barasi, 
šmeižia. Ragina nebėgti į Ame
riką, nes ir ten stogai ne sūriais 
nukloti. Neiškenčia nepakalbė
jęs ir apie poetus, rašytojus. 
Kartais, sako, su davatkomis 
įdomiau, negu su kai kuriais 
rašytojais 

Su kokiu giliu įsijautimu ir 
taip nemeluotai aktorius veda 
Vaižgantą visu jo gyvenimo ke
liu. Netgi jo mylima kanarėlė 
guodžia savo čiulbėjimu, o jo 
šunelis, jam patikimiausias 
draugas. Vytautinė bažnytėlė 
per 13 metų buvo labai mėgsta
ma, nors potvynic metu daug 
rūpesčių turėjo. 

Vaižgantas pamažu sensta, 
kamuoja ligos, skauda kojas, 
kūnas silpsta. Surašo testamen 
tą. Dabar V a i ž g a n t a s ap
sirengia plačiuoju baltu rūbu, 
sėdasi kėdėn ir, kiek pasviręs į 
atramą, užmerktomis akimis 
nuklysta į savo minčių pasaulį. 
Ir vėl čiulba kanarėlė, o erdvėje 
pasigirsta Vaižganto balsas: 

— „Mano testamentas. In no-
mine Domini". Kol tebesu sveiko 
proto. Laikydamasis tvarkos, 
paskutinį kartą rašau savo 
testamentą. Nekilnojamojo tur
to man nėr, o kilnojamasis su
sidaro: iš bibliotekos (apie 2,000 
tomų), nebrangių, bet rinktinių 
paveikslų, nebrangių baldų ir 
visai menkos garderobos, kur 
vertingi t ė ra kai l in ia i . Aš 
niekam nesu skalnas, o man 
daug kas. Kur mane padėsite, 
man vis tiek pat. Man geriausia 
bū tų padėt i s Svėdasuose: 
kapuose, kur Tumų kūnai ilsis 
arba Marikonio koplyčios rūsyje 
— jis tuščias. Vytautinė bažny
tėlė, iš kur tokiuo atsidėjimu 
plėšiau lietuviškas Kauno ir 
Valstybės tradicijas. Nejaugi ji 
mane užmirš. Lietuvą ir lietu
vius mylėjau, bet sentimentus 
jiems jau iškalbėjau savo raštuo
se — prašom pasiskaityti, ir bus 
vistiek, ar aš tebesu ar nebesu. 
Visa tai savo ranka ir nepakri
kusiu protu surašiau. 

Žemaičių Katedros Garbės 
Kanauninkas, 

Lietuvos Universiteto Lietu
vių literatūros Garbės Dak
taras, 

Vytauto Didžiojo bažnyčios 
rektorius, 

O šiaip jau — tretininkas 
kun. Juozas Tumas Vaiž

gantas. 
Kaune, 1933 sausio 14" 

Salėje mirtina tyla, tik kana
rėlė čiulba Tamsėja, aktorius 
Vaižgantas lėtai pakyla ir 
dingsta scenos tamsumoj. 

Žiūrovai pasitinka aktorių 

VISAS GYVENIMAS -DAINAI 

Muz. P Armono 90 metų sukaktį švenčiant. Iš kairės: S. Vaikys. A. Karnius, V. Gedmintas, Petras Armonas, O. 
Armoniene ir G. Kudarauskienė. M ' 

Nuotr. Vytauto Mažeikos 

90-ties METŲ AMŽIAUS 
SUKAKTIS 

Aktorių.- Ferdinandas .Jak.->y.--Vaiz««nl.is 

Petro Armono visą gyvenimą 
lydi muzika ir daina. Šiose 
srityse jis gražiai reiškėsi dar 
nepriklausomoje Lietuvoje, su 
daina jis keliavo per DP sto
vyklas Vokietijoje, na — ir 
šiame krašte gyvendamas, va
dovavo ir tebevadovauja įvai
r iems chorams bei ansam
bliams. Šiam darbščiam muzi
kui š.m. sausio 13 d. suėjo 
devyniasdešimt metų. Tai gra
žus amžius ir graži amžiaus 
sukaktis St. Petersburge buvo 
paminėta dviem atvejais: sausio 
12 d. St. Petersburgo Lietuvių 
klube, ir sausio 13 d. Lietuvių 
klubo chore. 

Sausio 12 d. sekmadieninių 
pietų metu Lietuvių klubo pirm. 
Albinas Karnius pasveikino su
kaktuvininką, pasidžiaugė jo il
gamete veikla ir visi pietų da
lyviai pagiedojo „Ilgiausių me
tų", o klubo direktorė Aldona 
Jasinskienė prisegė jam ir Onai 
Armonienei po gėlytę. Be to, 
klubo pirm. A. Karnius perskai
tė sveikinimus, gautus iš Ro-
chesterio skautų ir Rochesterio 
lietuvių choro. Su šiomis orga
nizacijomis solenizantas, ka
daise ten gyvendamas, daug 
dirbo. 

Sausio 13 d. Lietuvių klubo 
choras savo dirigentui ir va
dovui mažojoje klubo salėje 
suruošė gerbimą, kuriame daly
vavo apie 50 asmenų jų tarpe ir 
O. Armoniene, jos dukra Giedrė 
Kudarauskienė ir vaikaitis Gy
tis Kudarauskas. Iškilmėms va
dovavo ir žodį tarė choro pirm. 
Vladas Gedmintas. Pagiedojus 
„Ilgiausių metų", buvo pasivai
šinta, pasveikintas jubiliatas ir 
pasidalinta prisiminimais. Apie 
muz. Petro Armono nueitą gy
venimo kelią bei jo veiklą 
plačiau kalbėjo klubo pir
mininkas ir ilgametis choro 
narys Albinas Karnius. 

Petras Armonas gimė 1907 
metų sausio 13 d. Monkūnų 
kaime, Saločių valsčiuje. Biržų 
apskr i ty . Baigęs Klaipėdos 
konservatoriją, veikliai įsijungė 
į Š iau l ių miesto muzikinį 
gyvenimą: buvo Šiaulių gim
nazijos bei muzikos mokyklos 
mokytoju ir 1942-1944 m. Šiaulių 
teatro dirigentu. Gyvendamas 
I)F' stovyklose Vokietijoje, vado
vavo Ravensburgo lietuvių cho
rui, o velniu Kempteno muziki
niam ansambliui ir buvo moky
toju Kempteno gimnazijoje. 
1949 metais apsigyveno Ameri
koje Rochesteryje. kur vargo 

visa širdimi ir atsistodami 
nuoširdžiai pagerbė, apdovano
jo gėlėmis. Aktorius Ferdinan
das -Jakšys nevaidino Vaižgan
to, bet juo gyveno. 

Los Angeles Dramos sambūris 
i-ipnreigoįo „Vaižgantą" globoti 
ir jį nuvežti net j Amerikos 
vietoves. įskaitant ir jo pasiro
dymą Vašingtone. Lietuvos am
basadoje. Tai didelis kultūrinis 
darbas, atliktas Sambūrio vai 
dybos. ypač energingo ir darbš 
taus pirmininko Aloyzo Pečiu
lio. Tai dar viena marga plunks
nele Sambūrio kepuren 

P e t r a s Maželis 

ryba 1989 metais pagerbė, 
paskirdama jam premiją. 

Jaukus pobūvis buvo baigtas 
gražiomis dainomis. Čia mūsų 
dirigentas klausėsi ir nekreipė 
dėmesio į pustonius. 

St. Petersburgo Lietuvių 
klubo choras savo vadovui linki 
dar daug sveikų ir darbščių 
metų. 

St. VŠK. 

Muz. Petras Armonas. 

ninkavo lietuvių parapijos baž
nyčioje ir vadovavo LB chorui. 
J is ypač daug dirbo, apsigyve
nęs Čikagoje, kur, be savo tie
sioginių vargonininko pareigų 
šv. Kryžiaus parapijoje, dirbo su 
„Dainavos" ansambliu. Nuo 
1976 metų rudens muz. Petras 
Armonas gyvena St. Petersbur
ge ir vadovauja Lietuvių klubo 
chorui. Choras pasirodo įvai
riuose renginiuose ir reprezen
tuoja lietuvišką dainą amerikie
čių tarpe. „Nuoširdi padėka jam 
už šį darbą", baigė savo žodį 
klubo pirm. A. Karnius. 

Tada gražų sveikinimą savo 
dėdei paskaitė Giedrė Kuda 
rauskienė, viešnia iš Lietuvos. 
Prisiminimus iš jubiliato veik
los nupasakojo Stasys Vaškys ir 
Jonas Pupininkas. Pirmasis iš 
jo veiklos Vokietijoje, Kemp 
tene, antrasis iš veiklos, ap
sigyvenus jam Rochesteryje. Eu
geni jus S l av inskas , buvęs 
„Dainavos" ansamblio pir 
mininkas, sveikino čia gyvenan
čių dainaviečių vardu. Vytautas 
Mažeika pasveikino savo buvusį 
gimnazijos mokytoją ir pasidali
jo prisiminimais iš tų laikų. 
Muz. Aloyzui Jurgučiai tarus 
sveikinimo žodį, Angelė Kamie
ne buvo paskutinioji vakaro kal
bėtoja, kuri, sveikindama jubi
liatą, padėkojo jam už gražų 
bendradarbiavimą visuomeni
nėje veikloje. 

Už muzikinę veiklą, puoselė
jant lietuvišką daina, muz 
Petrą Armoną LB Kultūros ta-

UTENOS MIESTO 
GARBĖS PILIETIS 
Minint miesto 735 metų su

kaktį (1996.09.28), tarybos nu
tarimu miesto Garbės piliečio 
vardai buvo suteikti šešiems, la
biausiai miestui nusipelniu
siems, žmonėms. Vienas jų — 
buvęs uteniškis, dabar Lietuvos 
Respublikos specialiųjų misijų 
ambasadorius Lotynų Ameriko
je ir Karibų srityje, Lietuvos 
Respublikos Nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Vene-
zueloje, Kolumbijoje, Argentino
je, Brazilijoje ir Urugvajuje — 
Vytautas Antanas Dambrava. 

Šių metų sausio 24 dieną sa
vivaldybės salėje, dalyvaujant 
svečiams, rajono vadovams ir 
miesto visuomenei, V. A. Damb-
ravai iškilmingai įteiktas Ute
nos miesto Garbės piliečio pažy
mėjimas. Ambasadoriaus pagei
davimu, jį įteikė buvęs rajono 
meras, prieš keletą dienų pa
skirtas apskrities viršininku, 
Rimantas Dijokas. 

Dainomis ir nuoširdžiais žo
džiais miesto Garbės pilietį 
sveikino lopšelio-darželio „Žel
menėlis" etnografinis ansamb
lis, katalikiškosios dvasios 
„Saulės" vidurinės mokyklos 
bendruomenė. Gėlėmis ir gra
žiais linkėjimais sutiko būrelis 
buvusių „Saulės" gimnazijos, 
kurią V. A. Dambrava baigė 
1939 metais, gimnazistų. Dievo 
Apvaizdos bažnyčios klebonas 
Sigitas Sudentas įteikė am
basadoriui gintarinį rožančių, o 
„Želmenėlio" vaikučiai — sim
bolinį aukurėlį. 

Apjuostam tautinėmis juosto
mis, pagerbtam gėlių puokš
tėmis miesto Garbės piliečiui 
darniai nuskambėjo „Ilgiausių 
metų". 

Regina Rutkauskienė 

Neseniai solistė Genovaitė 
Stanaitytė — Vasil iauskienė 
šventė savo gyvenimo ir dai
nos jubiliejų. 

Už muzikinius nuopelnus ji 
buvo apdovanota žymeniu 
„Order Of Australia Medai" 
(O.A.M.) 

Gimusi ir augusi Griškabū
dyje, Šakių apskr., meilę dai
nai paveldėjo iš savo moti
nos,kuri ne tik giedodavo 
bažnytiniame chore, bet atlik
davo ir solo partijas. Baigusi 
gimnaziją, Genovaitė ketve
rius metus studijavo Kauno 
konnservatorijoje Gedan ir 
Grigaitienės klasėse. Karo 
metu pasitraukusi Vokietijon, 
studijas tęsė Hamburgo kon
servatorijoje, o vėliau, emigra
vusi Australijon, dvjus metus 
Adelaidės konservatorijoje ir 
pas dainavimo mokytoją A. 
Binkevičiūte-Gučiuvienę. Ge
novaitė — lyrinis sopranas — 
dainavo ir lietuvių, ir aus t ra lų 
renginiuose. 1950 metais Aus
tralijoje laimėjo pirmąją vietą 
dainavimo konkurse. Nuo 
1957 metų dainavo valstybi
niame Adelaidės radiofone. 

1964 metais J . Bačiūnas 
pakvietė solistę koncertuoti 
Amerikoje. Čia j i ap lankė ir 
dainavo vienuolikoje vietovių. 

Išvykus iš Adelaidės dirigen
tui V. Šimkui, kaip pati solistė 
pasakoja, tapo chormeistere 
„iš bėdos". Besigil indama 
chorvedyboje, pamilo šią sritį 
ir „Lituania" chorui vadovavo 
25 metus. Dalyvavo tau t i 
niuose minėjimuose, pavergtų 
tautų koncertuose, pas ukrai 
niečius, latvius, es tus , vo
kiečius bei aus t ra lus . 

Gražiai suder indama savo 
šeimos gyvenimą, solistė šalia 
choro dar suorganizavo vyrų 
oktetą „Klajūną", mergaičių 
chorelį „Eglutę", moterų an
samblį. Dešimtį metų dėstė 
dainavimą Adelaidės savaitga
lio mokykloje, talkino lietu
viškose radijo valandėlėse. 
Dirbdama su j aun imu paste
bėjo, kad talentų yra, bet to
kių, kurie savo gyvenimo tiks
lu pasirinktų muziką a r dai
ną, labai reta. Vienas labai 
gabių jaunuolių, tai Austral i
jos lietotių dienų šventės metu 

Genovaitė Vasiliauskienė. 
atlikęs rečitalį Švč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, 
vargonų muzikas Jus t inas An-
kus, kuris šalia savo banki
ninko profesijos, studijavo ir 
muziką. Iš jaunesniųjų gražiai 
reiškiasi Zita ir#Birutė PraŠ-
mutaitės Birutė Aleknaitė, 
Dana Levickienė. Rita Mačiu-
laitienė, Gražina Pranaus-
kienė, Vytas St raukas , Petras 
Čelna, N. Masiulytė-Staple-
ton, V. Bruožytė (dabar Ame
rikoj), B. Kymantienė ,V. Bur-
neikytė-Genovese. 

Per daugelį metų Australi
joje dainai, muzikai didelę 
duoklę at idavė solistė Bikevi-
čiūtė-Gučiuvienė, P. Rūtenis, 
E. Rūkštelienė, P. Matiukas, 
estradinė dainininkė B. Tamo
šiūnienė, B. Kiveris, J . Rūbas, 
Albertas Čelna, P. Morkūnas. 
Ne vienas jų j au ilsisi Am
žinybėje... 

Pasikalbėjus su Genovaite 
Vasiliauskiene, buvo gera iš
girsti, kad j i džiaugiasi, nors 
ir negausiais, jaunais dainos 
ir muzikos talentais Australi
joje. Juos galėjom stebėti ir 
Melburne šių, 19-tųjų, Aust
ralijos lietuvių dienų metu. O 
į Australijos lietuvių ateitį ir 

' išlikimą solistė žiūri labai op
timistiškai, nes yra daug jau
nimo, net ir mišrių šeimų, ku
rie įsijungia į chorus, tautinių 
šokių grupes, meną, sportą, 
gražiai reprezentuodami Lie
tuvą tolimoje australų žemėje. 

J . G-nė 

LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪROS 
VAKARAS AMBASADOJE 

..Želmenėlio" vaikučiai Įteik: . 
A Dambravai. kuriam sutrik! 

iml«>lini Hiiktirrlį ambasadoriui Vytautui 
ir Utenos miesto garliės piliecii vardas. 

Vasario 13 d. Lietuvos amba
sadoje Vašingtone buvo sureng
tas lietuvių liaudies kultūros 
vakaras. Šis renginys, kurį or
ganizavo Lietuvos ambasada, įė
jo į JAV Smithsonian inst i tuto 
programos „Embassy Evenings: 
A Cultural Feas t" ciklą. 

Gausiai susirinkusią ameri
kiečių publika (virš šimto daly
vių) daina sutiko vietos lietuvių 
etnografinis ansamblis. Publiką 
pasveikino Smithsonian institu
to atstovė Donna Weinraub, o 
vakarui vadovavo ambasado
riaus padėjėja švietimo ir kultū
ros reikalams Kėny Stromberg. 

Vakaro programos tikslas — 
supažindinti amerikiečius su 
lietuvių liaudies papročiais, tra
dicijomis. Publikai buvo paaiš
kintos lietuvių liaudies šv. Ka
lėdų ir Velykų tradicijos, irgi 
nušviesta lietuvių tautinių juos
tų reikšmė. Taip pat buvo papa
sakota apie lietuvių tautinius 
rūbus, kuriais dėvėjo vakaro 
programos atlikėjai. 

Su tradiciniais, etnografiniais 
šokiais ir dainomis publiką su
pažindino vietos lietuvių jauni
mo ansambliukas, kurio narių 
dauguma neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Išeivijos l ie tuvių 
jaunimo ansamblis „Juosta" pa
demonstravo jau st i l izuotus 
liaudies šokius. 

Užbaigdamas vakaro meninę 
dalį, Lietuvos Respublikos am
basadorius dr. Alfonsas Eidin
tas padėkojo visiems atvyku
siems, taip pat programos atli
kėjams ui lietuvių liaudies kul
tūros vakarą. 

Po meninės programos daly
viai turėjo progos pasivaišinti 
tradiciniais lietuviškais užkan
džiais ir patiekalais. 

Kaip žinia, Baltijos valstybės 
pakviestos dalyvauti JAV 
Smithsonian instituto Vašing
tono centre 1998 m. vasarą ren
giamame JAV liaudies kultūros 
festivalyje. Festivalis tesis dvi 
savaites, numatoma, kad jame 
apsilankys iki trijų milijonų 
žmonių. 
Ambasados spaudos skyrius 

J A U N Ų J Ų GIESMININKŲ 
DIENA 

Gruodžio 27 dieną Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vargoninin
kų draugijos Kauno arkivysku
pijos skyrius Šv. Antano Padu
viečio bažnyčioje surengė „Gie
dančių vaikų ir jaunimo dieną" 
Dievo garbei ir žmonių džiaugs
mui. Per šv. Mišias, kurias au
kojo klebonas Petras Meilus tra
dicines lietuviškas Kalėdų gies
mes giedojo per 350 jaunųjų 
giesmininkų iš Kauno, Garlia
vos, Veliuonos, Raudondvario, 
Skriaudžių bažnyčių ir mokyk
lų. Kaip sakė šios šventės 
organizatoriai, šiuo renginiu 
norėta paskatinti jaunuosius 
giesmininkus dalyvauti ben
druomeniniame giedojime šv. 
Mišių metu. Šv. Mišias už jau
nuosius giesmininkus ir jų 
vadovus aukojęs kun. P. Meilus 
pasidžiaugė nuoširdžiai pagie
dotomis Kalėdų giesmėmis, 
kurios ,,kėlė aukš tyn visų 
širdis, sk le idė palaimą ir 
šilumą". 

• . 



Mūsų šeimose 
ILGAS IR PRASMINGAS 

GYVENIMO KELIAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 22 d. 

Juodka, Stefanija Galesiene, Antanas BeleŽka, Marta Ruikiene. 

BALFO VEIKLOS IŠ 

BALFo talkininkai, kurie kas savaite praleidžia dvi dienas, paruošdami siuntinius į Lietuvą 16 kaires: Našlute 
Semienė, Aldona Lekeckienė, pirm. Maria Rudienė, Emilija Kantauskienė; stovi Vitalius Lekeckas. Vytautai 

Nuotr. Vytauto Kusniūno 

įstaigą ir, žinoma, nieko nepe-
šusi , kol paga l iau j i gavo 
nemokamai vaistų iš BALFo re
miamos vaistinėlės. J i nenurodė 
asmenų pavardžių, kurie trukdė 
gauti vaistų, tačiau tepasakė, 
kad ten dirba buvusių nomen
klatūrininkų žmonos ir iš jų ko 
nors tikėtis gauti vargšui žmo
gui yra neįmanoma. Prie Lietu
vos Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos BALFas tur i Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje didesnius šalpos pri
ėmimo centrus, kur jie gali 
priimti ištisas siuntas. Vilnius, 
tenka pažymėti, tokio didesnio 
cen t ro n e t u r i . D idž iaus i a s 
tokios šalpos centras yra Kaune, 
ku r ir yra įsikūrusi centrinė 
LPKTS būstinė, tur int i savo 
nuosavas p a t a l p a s Laisvės 
al.39. 

— Minėjote, k a d žmonės 
skundėsi apie skambiais var
dais pa s ivad inus ių labdaros 
organizaci jų darbą, kaipgi 
yra su BALFo teikiama šal
pa, ar ir čia nepr i ld ia rankų 
b u v u s i nomenklatūra? 

— Mes remiamės savo šalpos 
skirstymu ir labiausiai pasitiki
me Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, kurioje, mū
sų manymu, mažiausiai arba vi
sai nėra nomenklatūrininkų, so
vietinio pal ikimo gyvenimo 
įpročių. LPKTS vadovybė nuo
latos mums siunčia ataskaitas. 
Šiuo metu tur ime daugiau nei 
dešimt didžiulių knygų, kuriose 
yra visa mus dominanti infor-
macija: pavardė, vardas, tai, kas 
gavo, kiek gavo ir kada gavo. 
LPKTS vadovybė pirmiausia 
surenka smulkias žinias apie 
šalpos reikalingus žmones, tik 
po to ji dalinama. LPKTS sky
riuose dirba politiniai kaliniai 
ir tremtiniai. J ie išvažinėja ir 
vietoje susipažįsta, pavyzdžiui, 
kam būtinai reikalinga parama 
buto apšildymui. Pirmiausiais 
metais mes rėmėme tokias šei
mas po 50 dol. o, apšildymui 
pabrangus, dabar po 100 dol. 
Šitose knygose yra tiksli regis
tracija su ša lpa gavusiųjų 
parašais. Mes gauname daugy
be padėkos laiškų ir jau vien tik 
iš to galima spręsti, kad mūsų 
teikiama parama veikia ir tik
rai pasiekia tuos vargšus, šalpos 
reikalingus senelius bei kitus 
žmones. Tokios atsiskaitymo 
sistemos aš pati išmokau, per 25 
metus būdama „CARE" organi
zacijos direktore, tai pasaulinio 
masto organizacija, kur BALFas 
užsakydavo siuntinėlius lietu
viams, anuomet gyvenusiems 
Vakarų Vokietijoje. Reikia kon
troliuoti išdal inimą, reikia 
žinoti, kam dalini arba šalpa 
nepasieks jos labiausiai rei
kalingiems žmonėms. Argi ga
lima teikti šalpą be pakvi
tavimo? 

Šis pasikalbėjimas BALFo 
Centro valdybos pirm. Maria 
Rudienė įvyko j au naujose 
BALFo patalpose, 4545 West 
63rd Street, sėkmingai persikė
lus iš senųjų buvusių Marųuette 
Parke. 

— Yra žinoma, k a d Jūs šių 
metų spalio mėnesio 22 d. bu
vote išvykusi į Lietuvą ir ten 
lankėtės {vairiose vietovėse. 
Ką galėtumėte trumpai papa
sakoti apie šią kelionę ir 
josios tikslus? 

— Iš tikrųjų mes turėjome 
nemažą trijų savaičių kelione, 
tačiau tenka pridurti, jog aš ne 
viena išvykau. Kartu su mani
mi keliavo ir Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas, BALFo Centro valdybos 
vicepirmininkas Jonas Kuzins-
kaa. Aišku, mums labai rūpėjo 
BALFo šalpos reikalai Lietuvo
je, jos didžiausiuose miestuose 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa
nevėžyje. Tačiau ypač rūpėjo ir 
Rytų Lietuvos Vilniaus krašto 
mokyklėlės, jų lietuviškumo pa
dėtis. Daug tokių pradžios ir 
vidurinių mokyklų BALFas re
m i a Vienu pačių svarbiausiųjų 
mūsų kelionės i Lietuvą tikslų 
reikia laikyti ' mūsų susitiki
mą su aukštaisiais Lietuvos 
Bažnyčios hierarchais, prašant 
jų pagalbos atsiųsti į mūsų 
parapiją lietuvį kunigą. Plačiau 
tuo klausimu jau buvo rašyta 
„Drauge". 

— Gal galima pradėti nuo 
Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Kaip ten vyksta BALFo para
ma •kurstantiems Lietuvos 
žmonėms? 

— Mums yra žinoma iš State 
Department, kad nemaža šalpa 
ir parama yra teikiama organi
zuotoms grupėms iš tokių 
valstybių kaip Vokietija, Aus
tr i ja , Prancūzi ja , I tal i ja. 
BALFui atrodo, kad geriau yra 
suteikti pagalbą tiesiogiai 
šeimoms arba tiems, kurie pri
glaudžia našlaičius bei juos 
išlaiko. Mes esame stipriai 
parėmę vieną tokių valgyklėlių 
— „Betaniją", kuri yra Vilniu
je netoli Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčios buvusiose kareivinė
se. Čia duodamas maistas dau
giau negu 600 žmonių ir maž
daug 120-130 studentų gauna 
išvežiojamą maistą kasdien. I tą 
valgyklėle tuo pačiu metu buvo 
atvykęs Vilniaus arkivysk. Au
drys Bačkis, jis yra ir tos 
valgyklėlės direktorius. Jis 
sakė, kad, kol bus bent vienas 
alkanas žmogus, j is bandys ją 
išlaikyti. Tą dieną mes valgėme 
tą maistą, kuris ten duodamas. 
Tai didelė lėkštė sriubos, labai 
didelė riekė duonos, nemažas 
gabalas mėsos bei arbata. Kito
mis dienomis duodama labai ge
rai išvirta košė su gabalu mėsos. 
Košė iš avižinių ar miežinių 

kruopų, sultinys. Mėsa nededa
ma į sriubą, bet gabalai yra at
skirai patiekiami, kad nebūtų 
nuskriaustųjų, kad kiekvienas 
gautų savo dalį. Aš valgiau iš 
didelio dubens skaniai paruostą 

avižinę-miežinę košę. Nors 
valgis buvo labai skaniai pa
ruoštas, tačiau porcija man 
pasirodė didoka. Arkivyskupas 
ir kartu su mumis buvęs Balys 
Gajauskas savo dalį skaniai 
suvalgė. Tuo laiku buvo at
vykusi atstovė iš televizijos. 
Pi voriūnaitė su savo fotografais 
ir turėjome pasikalbėjimą. Arki
vyskupas paaiškino, kad BALF
as yra vienas didžiausių tos 
valgyklėlės rėmėjų ir kad jis yra 
už tai labai dėkingas. Paaiški
no, kokiu būdu jis visa tai įren
gė. Visa aplinka ir vidus atrodo 
labai švariai. Čia ir man buvo 
puiki proga pakalbėti apie 
BALFo šalpą. Man buvo skaudu 
pažiūrėti į tuos žmones, kurie 
ateina pavalgyti. Moterėlės 
švarios, bet jų rūbai labai 
nuskalbti, batukai nuvalyti, bet 
aiškiai matyti, kad jie labai 
nudėvėti. Kas skaudžiausia, 
kad tie žmonės bijo pakelti akis 
ir į tave pažiūrėti. Jie net 
nepakelia žvilgsnio ir į kitą 
asmenį, kuris ten ateina. Jie 
tiesiog gėdinasi, kad turi ateiti 
čia ir prašyti valgyti. Vadinasi, 
visi kažkada turėjo geresnį 
gyvenimą, o šiandien turi eiti 
kaip elgetos prašyti labdaros. 
Skaudu, kai pakalbinus nedrįs
ta į tave pažiūrėti, o kitos 
moterys, pamačiusios arkivys
kupą, rankas jam bučiuoja, net 
ir man. Aš jiems aiškinau, kad 
mes tokie pat mirtingi žmonės, 
turime gelbėti artimą. Jos ap
siverkia, nusišluosto ašaras ir 
išeina. 

— Koks daugiausia jų am
žius? 

— Amžius, žinoma, daugiau
sia pensijinis, ir daugiau moterų 
negu vyrų. Tą dieną pasitaikė, 
kad atėjo palyginti jauna mote
ris, labai suvargusi. J i pasakė 
sužinojusi, jog čia yra duodamas 
maistas. — „Mes turėjome čia 
ateiti, todėl, kad vyras gir
tuoklis ir jis mus paliko. Mes 
neturime iš ko gyventi, neturi
me ko valgyti". Jos trys vaiku
čiai buvo maždaug 73,9 metų ir 
jie turėtų būti mokykloje. J i 
pasakojo, kad pirmiausia turinti 
vaikus pamaitinti, o į mokyklą 
leisti neturinti iš ko. Žinoma, 
mes užsirašėme jos adresą ir 
BALFas ją tiesiogiai sušelps. 
Valgyklėlės vadovė Onutė 
mums paaiškino, kad tokių at
vejų būna gan daug. Tai dau
giausia jaunos moterys, kurių 
vyrai girtuokliai, arba bedarbės 
šeimos. 

— Kai Jus kalbėjotės su 
šelpiamųjų kategorijos žmo
nėmis, ar kas nors iš jų t ino 
apie JAV veikiančią labda
ros organizaciją BALFą? 

— O taip. Viena moteriškė 
prisipažino, kad ji tikrai žinanti 
BALFa. Jai labai buvę reika
linga gauti vaistų ir ji juos 
gavus tik iš BALFo vaistinėlės, 
kuri veikianti prie Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos. Iki to laiko ji daugelį 
sykių vaikščiojusi pas garsiais 
labdaros vardais pasivadinusią 

1996-ji metai Rockforde, IL, 
gyvenančiųjų Onos ir Jono Ke-
raminų bendro gyvenimo kely
je buvo itin reikšmingi: jie net 
du kartus šventė savo 50-ją ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Pir
miausia auksinė vedybų sukak
tis buvo prisiminta Lietuvoje — 
Jono gimtinėje, Vyžuonų mies
telio bažnyčioje, kur juos pa
laimino Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas. Šioje mažoje 
bažnytėlėje Jonas prieš daugiau 
negu 70 metų buvo pakrikšty
tas, o kiek vėliau ir sutvirtinimo 
sakramentą gavęs. O štai, praė
jusią vasarą prie to paties al
toriaus jis su savo išrinktąja 
Onute atnaujino vedybinius pa
žadus. 

Tos iškilmės tėvynėje jiems il

giems metams įstrigs atminty
je. Kadangi liepos 20-21 d. Vy
žuonoje vyko Marijos Magda
lenos atlaidai, tai j juos susirin
ko nepaprastai daug tikinčiųjų. 
Čia atvažiavo net ir vyskupas J. 
Preikšas, ir visai neplanuotai 
galėjo palaiminti svečius iš to
limosios Amerikos. Šis įvykis 
buvo užfiksuotas televizijoje ir 
jį matė visa Lietuva. Apie juos 
rašė ir L'etuvos spauda, kurios 
iškarpas turint po ranka, lengva 
įsijausti į tą džiaugsmingą jvv-
kj. 

Po mėnesio viešnagės abiejų 
Keraminų gimtinėse, jie grįžo j 
Rockfordą, kuriame gyvena nuo 
1981 metų. Čia jie atsirado po 
to, kuomet Jono darbdaviai — 
Werner-Lambert bendrovė jį iš 

- Kokie iš tikrųjų Jūsų va
dovaujamos BALFo organi
zacijos santykiai su Lietuvos 
Respublikos vyriausybe, ar 
labdara ir parama, valdant 
LDDP, nebuvo vartoma? 

— Tenks su apgailestavimu 
pasakyti, kad mūsų labdara ir 

parama buvo vis labiau varžo
ma, tam specialiai Lietuvos 
Respublikos Seimas 1996 metų 
pradžioje priėmė įstatymą dėl 
labdaros ir paramos ankstesnio 
įstatymo pakeitimo bei papildy
mo, kuriuo labai suvaržomas 
labdaros ir paramos teikimas. 
Įstatymo 3 straipsnis papildytas 
penktąja dalimi: „Parama pagal 
šį įstatymą nepripažįstamas tie
sioginis pinigų ar materialinių 
vertybių perdavimas fiziniams 
asmenims, išskyrus kai tai nu
matyta... programose". Vadina
si, jei įmonės ar organizacijos 
darbuotojui, a r jo šeimai, at
sitiks nelaimė,.tai paramą sutei
kusi įmonė privalės mokėti dar 
ir mokestį; tėveliams suteikus ' 
paramą sunkiai sergančio vaiko 
operacijai užsienyje, geradaris 
bus apmokestinamas. Atrodo, 
kad gerų darbų nevalia daryti 
be valdžios žinios — tik per 
oficialiai registruotas paramos 
organizacijas. O šios gali 15% 
tos paramos naudoti savo reika
lams. Tai vėlgi mokestis už ge
radarybę. Pakeista įstatymo 4 
str., antroji ir trečioji dalis. Nuo 
šiol užsienio valstybių juridiniai 
bei fiziniai asmenys, taip pat 
tarptautinės organizacijos, galės 
duoti labdarą ir remti fizinius 
asmenis tik per registruotas lab
daros ir paramos organizacijas. 
„Politinės partijos ir politinės 
organizacijos nepripažįstamos 
labdaros ir paramos davėjais". 

Reikia tikėtis, jog dabar prie 
naujosios vyriausybės padėtis 
pasikeis ir BALFas galės ne
trukdomai teikti labdarą bei 
paramą skurstantiems ir į var 
gą patekusiems Lietuvos žmo
nėms. 

— L a b a i d a u g čia k a l b a m a 
apie buvusių politinių kali
nių ir t r emt in ių skaldymąsi, 
kaip Jums a t rodo tie da lykai 
pabuvojus arčiau su j a i s 
Lietuvoje? 

— Iš tikrųjų tą dalyką teko 
aptarti Klaipėdos ir Panevėžio 
skyriuose su jų pirmininkais. Į 
mano klausimą — kodėl jūs, po
litiniai kaliniai ir tremtiniai, 
skaldotės? — jie taip atsakė: 
, .Ponia, tai jų propagandoje taip 
rašoma, iš tikrųjų mes nesiskal-
dome, tai jie mus skaldo". 

Mano nuomone, Lietuvos poli
tiniams kaliniams ir tremti
niams, jų vadovybei, reikėtų 
turėti daugiau politinio diplo
matinio įžvalgumo, nuspėjant 
visas LDDP pinkles ir gudrius 
ėjimus, kad ir su kitomis deši
niosiomis partijomis. Negalima 
iš viso politiniu atžvilgiu kurti 
partiją praeities pagrindu ir 
dalyvauti politikoje, vien tik 
žiūrint į praeitį ir tuo pačiu būti 
atgręžus nugarą ateičiai. Tiek 
daug politinių kalinių ir trem
tinių tarpe yra puikių gabių, 
talentingų ir išsilavinusių rei
kia būtinai įtraukti juos į at
sinaujinimo procesą, ypač po to, 
kai rinkimuose ištiko toks dide
lis pralaimėjimas. — vos tik 
vienas kandidatas pateko į Lie

tuvos Seimą nuo LPKTS. Poli 
tiniai kaliniai ir tremtiniai turi 
būti vieningi, kitos išeities nėra. 
Apie ta i praeityje ne vieną kar
tą esu sakiusi jų vadovams, bet 
jie manęs nepaklausė. 

— Į d o m u suž ino t i J ū s ų 
įspūdžius ap ie daba r t i n i Lie
tuvos gyvenimą d idesn iuose 
miestuose. 

— Šios kelionės metu man te 
ko pabūtų Kaune, Vilniuje, Pa
nevėžyje, Klaipėdoje, Marijam
polėje, Kretingoje, Neringoje, 
Veiveriuose, Garliavoje ir kitur. 
Daug kur mačiau didžiules 
maisto parduotuves, kaip ir čia 
pas mus Amerikoje, jos turi pre
kių iš įvairių kraštų ir, nepai
sant aukštų kainų, jos pilnos 
pirkėjų. Tai sakau, iš kur šitie 
pirkėjai? Kalbantis su eiliniais 
žmonėmis mačiau, kaip kai ku
rie iš jų pirko egzotiškų kraštų 
vaisių. Aš jiems ir sakau, tai 
matyt pas jus dabar yra naujų 
milijonierių? Suprantama, yra 
valdžios žmonių, verslininkų, 
mafijozų, bet iš kur šitie? — 
„Taip ir yra, kaip jūs sakote, jie 
nauji milijonieriai, ir jiems į šias 
parduotuves visko priveža, 
jiems jos ir atidarytos, jie turi iš 
ko pirkti, tai ne mums", — at
sakė mano pašnekovai. 

Labai įspūdinga ir a tmint ina 
kelionė į Neringą, teko būti 
Vėlinių dieną Nidoje, susipažin
ti su Kuršių, senovės gyventojų, 
kultūros liekanomis. Didelį 
įspūdį darė kapinėse jų savotiš
ki paminklai, kryžiai, herbai ir 
užrašai. D. Kuverto antkapis, 
tai pirmojo Nerijos apželdintojo 
— eigulio kapas. Nidoje žinomas 
ir Tomo Mano memorialinis 
muziejus. Savotiško sti l iaus 
16-17-to amžiaus koplytėlė, gai
la, kad Nidoje greit pradėjo tem 
ti , kapinėse mirgėjo žvakučių 
liepsnelės, kai mes jas paliko
me. Teko lankytis Pažaislyje, 
bet daugiau buvome sustoję Vei
veriuose, mano gimtinėje, kur 
apžiūrėjau savo protėvių kapus, 
nes mano mamytė yra kilusi iš 
vienos Veiverių parapijos pusės, 
o tėvelis iš kitos. Matote, aš esu 
tikra suvalkietė iš abiejų pusių 
— motinos ir tėvo. 

Čia teko įsivaizduoti kraujo 
upelius, kurie tekėjo, žūstant tų 
apylinkių krašto partizanams, 
nes pakelėse tiek daug pastaty 
ta kryžių jų žuvimo vietose, o 
kūnai, žmonių, pasakojimais. 
buvo išmėtyti po visą apylinke 
Sustojome prie „Skausmo kai 
nel io" kur pas ta ty ta daupr 
kryžių žuvusiems Lietuvos par 
tizanams. Sakė, jog iš vieno? 
šeimos net keturi broliai pagul 
dė galvas už tėvyne Lietuva. 
Lankėmės Mauručių geležinke 
lio stotyje, iš kur gyvuliniuose 
vagonuose sovietiniai okupan 
tai trėmė j Sibirą mano krašto 
žmones, gal už tai čia ir tiek 
daug žuvusiu partizanu, gal 
bandžiusių juos išvaduoti? 

'Bus daugiau' 

Nevv Yorko apylinkių perkėlė 
dirbti į Rockfordą. Čia Jonas po 
31 metų darbo išėjo j pensiją 
1986-siais. 

Praėjusių metų spalio 20 die
ną Sv. Petro katedroje dar kar 
tą jų auksinė vedybų sukaktis 
buvo palaiminta. Šį kartą Rock 
fordo vyskupo Thomas G. Do-
ran, kartu su daugiau negu 
dviems šimtais kitų porų, mi 
ninčių 25 ar 50 metų bendro gy 
venimo sukaktį . Ir čia Kerą 
minai buvo dėmesio centre, ir 
apie juos plačiai rasė vietinis 
katalikų laikraštis — „The Ob 
server", iškeldamas mūsų tau 
tiečių gyvenimo odisėją keliuose 
kontinentuose, jų įsikūrimą 
Rockforde bei jų atliktus neei-
linius darbus. 

Tad ir mes paklajokime kar 
tu su Ona ir Jonu, bent trumpai 
pažiūrėkime į jų bendro gyveni 
mo kelią. J ie susituokė 1946-
siais Liubeko pabėgėlių stovyk 
loję, Vokietijoje, kuomet buvo 
draugavę vos trejetą savaičių. 1 
Vokietiją jie buvo pakliuvę skir 
tingais keliais: Onutę, keturio 
likos metų mergaitę, iš mokyk 
los suolo išvežė vokiečiai ir Vo
kietijoje ji dirbo gailestingąja se-
serimi Raudonajame kryžiuje; 
19 metų amžiaus Jonas buvo 
prikalbėtas stoti į Plechavičiaus 
rinktinę ir pakliuvo, pradžioje į 
vokiečių, o vėliau ir į kitų, ne
laisvę, iš kurios pavyko išsigel 
bėti. Kuomet jie tuokėsi, Onu 
tei tebuvo šešiolika, o Jonui 20 
metų. Beje, Jonas tada buvo 
skautų veikėjas. 

Po metų gimė jų sūnus. Vi 
dutis, kuris kar tu su savo žmo
na Čikagos Niies priemies
tyje šiuo metu augina du savo 
vaikus 

Kaip ir daugeliui jų likimo 
draugų, Keraminams pavyko 
pakliūti j išsvajotą Ameriką, pir
miausia nutupiant New Yorko 
apylinkėse. Pradžioje daug teko 
jiems vargti. Jonas pradėjo dirb 
ti fabrike, gaudamas tik 75 cen 
tus valandai . Grįžus iš jo, 
prižiūrėdavo didelį, 24 šeimų 
namą. Tačiau labai taupydami, 
jie net rukus įstengė nusipirkti 
nedidelį namuką ir ten jau ga 
Įėjo kiek geriau pasijusti. 

Metams bėgant, jie pajėgė įsi 
kurti gana gražiame New Yor
ko priemiesčio — Cimmack 
miestelio — ribose. Namus Onu 
tė ir Jonas pavertė tikru muzie 
jum i. Lauke išdygo gražus Jono 
rankų darbo kryžius bei kita. 
lietuvišką sodybą primenanti, 
atributika. Viduje kaupėsi suve 
cyrai ir tautodailė iš Lietuvos. 
Ir v'sa tai t r aukė praeivio aki. 
ir visa tai oūdavo užfiksuojama 
amerikiečių spaudoje Persike 
lus į Rockfordą. viską reikėjo iš 
naujo sukurt arba naujai per 
tvarkyti. Bet Jono nagingos 
rankos tai sugebėjo atlikti. 

Čia. reikia pasakyti, kad. pa 

tys patyrę nemaža vargo ir trū- — 
kuinų, jie neužmiršo ir kitų. ma
žiau pasiturinčiųjų. Dar senais 
laikais visais būdais rėmė Lie 
tuvoje pasilikusius savuosius. 
J ie nebuvo abejingi ir kitiems 
tautiečiams, kurie „tarybiniais" 
laikais viešėdavo šiame krašte. 
-Jų namų durys ir piniginės bu
vo visiems atviros. 

Šių eilučių autorius turėjo 
laimę Keraminus pažinti dar 
tais laikais, kad jie gyveno N"ew 
Yorko apylinkėse. Ne kartą te
ko lankytis jų garžiose sodybo
se — Commack ir Rockforde. 
Visada reikėdavo stebėtis jų 
jaut rumu lietuviškiems reika 
lams, nesavanaudišku nusitei
kimu artimui. 

Gyvenant ne taip arti nuo Či
kagos esančiame Rockforde, Ke-
raminai buvo ir tebėra dažni 
svečiai Amerikos lietuvių sosti
nėje. J ie čia lanko lietuviškus 
renginius, o anksčiau Onutė da
lyvaudavo lietuviškose tauto
dailės parodose, kuomet tokios 
būdavo rengiamos. Dabar sako
si, kad ir tųjėgų mažiau beliko, 
ypač, kai jai prieš kurį laiką 
teko išgyventi be i t kelias sun
kokas operacijas. ; ačiau ji savo 
veiklą labiau dabar yra nukrei
pusi į amerikiečius. Jos lietuviš
kos parodos amerikiečiams yra 
t ikrai naudingos ir įdomios. 
Onutė yra vienintele iš kitatau-
čių Amerikos Revoliucijos 
Dukterų organizacijos apdova
nota aukso medaliu už savo pat
riotinę veikla. Ji amerikiečių 
renginiuose, apsivilkusi tauti
niais rūbais, dažnai pasakoja 
apie mažytę Lietuvą, kurią ji 
šiame krašte savo širdyje ne
šiojasi jau daugelį metų. Ji ir 
šiandien ja gyvena, nepaisant, 
kad likimas atskyręs nuo savo " 
gimtinės. 

Bet jiedi Lietuvą yra - usikūrę 
savo namuose ar jų aplinkoje. 
Visuose kambariuose daug lietu
viško liaudies meno bei kitų, tė
vynę primenančių, daiktų. P.rie^ 
įvažiavimo į jų sodybą lank.'to-
ją pasitinka Jono rankų darbas 
— koplytstulpis, o priėjo esan
čiame stiebe švenčių dienomis 
plazda i_,ietuvos ir JAV vėliavos. 

Norisi abiems Keraminams 
palinkėti dar daug laimingų ir 
sveikesnių vedybinio gyvenimo 
metų, kad jie galėtų ir 75 bend
ro gyvenimo metų >ulaukti ir 
atšvęsti. 

Edva rdas Šulai t is 

• Didžiausias Lietuvos se
namiest is — 256.19 ha ploto-tai 
XIII-XVII a. pirmoje pusėje 
susiformavusi Vilniaus miesto 
dal is . Dabar čia yra 1244 
pastatai . Kaip paminklai val
stybės saugomi 1,224 pastatai: 
8 archeologijos paminklai, 181 
istorijos, 241 architektūros ir 
794 dailės. 

! 
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS RĖMĖJŲ 
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 

Čikagos Skyrius 
Tėvynės Sąjungos atstovų rinkimams 

į Lietuvos savivaldybes 
1997 m. kovo mėn. 23 d. Lietuvoje 

Aukoju: 

Pavardė. Vardas 

Adresas 

Čekius rašyti: „Tėvynės Sąjunga" vardu ir siųsti: 
Mr. Tadas Bukaveckas, 3700 VV. 82 St, Chicago, IL 60652 

Gautas aukas reikia perduoti į Lietuvą iki 1997 m. kovo 1 d. 

p^ ATLANTĄ 
saugiai tiktai su 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, I N C . 

* Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Kaliningrado sr., Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 

* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 
siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 

* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Paruošiame iškvietimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus; 
* V e r č i a m e ir notarizuojame dokumentus . 

MŪSŲ ADRESAI: 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Leroost, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tek 773-434-2121 
Fax: 630-243-1678 Fax 773-434-9024 

Skambinkite nemokamu tel. l-8t*-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-325-3888, PITTSBURGH 412-381-8859 

Mūsų atstovybė LIETUVOJE: VILNIUS, 444530 

VIS DAR NEVĖLU PASIUSTI VELYKIN| SIUNTINJ l LIETUVĄ P E R 

BALTIA EXPRESS CO LTD. 
tfBCZ M M M R»J>*VS) 

• PRISTATYKITE SIUNTINIUS IKI V A S A R I O 
25 D I E N O S , IR JIE PASIEKS J Ū S Ų 
A R T I M U O S I U S DAR PRIEŠ ŠV. VELYKAS 

• AMERIKIETIŠKI MAISTO SIUNTINIAI TIK $44 .00 
• S IUNTINIAI LĖKTUVU PER 10-12 D IENU 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
N A U J A S ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60652 

AMBER G R O U P 
482 T H O M A S DRIVE 

BENSENVILLE, IL 60106 
SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1 -800-SPARNAI 1-800-772-7624 

Profilaktoriumas „Ravenswood" 
Plačiai žinoma Čikagoje įvairiu medicinos sruhų „Ravenswood" 

ligoninė maloniai kviečia lietuvių visuomenės vyresniojo 
amžiaus žmones į profilaktoriumą „Ravensvvood". 

• 
Aukštos kvalifikacijos specialistai padės susigrąžinti Jūsų 
aktyvumą ir energiją, pagerins nuotaiką ir miegą, padės 

išsivaduoti iš depresijos ir vienatvės jausmo. 
• 

Sveikatingumo judėjimo-žaidimu, muzikinė terapija. 
Pratimai, kurie padeda atstatyti atmintį ir dėmesį. 
Užsiėmimai vyksta erdviose, patogiose patalpose. 

• 
Kiekvieną savaitę organizuojamos ekskursijos į Čikagą; 

lietuviškų filmų peržiūra; konsultacijos ir paskaitos 
medicinos klausimais; koncertai, šventės, gimimo 

dienos; nemokamai- pusryčiai ir pietūs. 

CLASSIFIED GUIDE 
REALtSTATE 

Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. 
jus nuveš ir parveš patogūs autobusai. 

Rt^srrari ja telofomi- 77V7Ž1-OAS0 
Visi, kas turi „ Medkatc* ar „Madkaki" 

dalyvauja programoje nemokamai! 

3v.p.p. 

92b 0 k, 
REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChkagoJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bv».77WawiOQ 
Fa*. 773465-3997 Pagar 773-3064307 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING 
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 

į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 
4 % iki $2,000 — 3% v i r i $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Išviso 

Siuntėjas 

Tel. 

$... 

Gavėjas 

Tai. 

12.00 

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siuskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 FruMand RdL, Stoney Creek, Ont 

Pas advokatą sutvarkome paMdmm siunčiamus į Lietuvą 

Q! 
Accsnt Homsfinders 

9201 S. Cicero 
0«kLwn.MnoitC0«3 

A S T A T . MIKUNAS 

R E A L T O R * 

B u s . (706) 423-9111 
Voica MaU (708) 233-3374 

Pager (312) 707-6120 
Namu (708) 423-0443 

EMA Offc» «IndfandtMty Omnul tna Opmima 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 kamb. 
rūsyje ir garažas. 
TcL 773-436-3409 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 
mieg. butas Brighton 

Parko apyl. $425 į mėn. 
+"security deposit". 

Kreiptis: teL 773-847-5895 

Išnuomojamas Marąuette Rd. 
ir Keist i Ave. 

2 modernių mieg. butas. 
Visi apyvokos įrengimai 

(appliances); vieta pastatyti 
automobiliui. Pageidaujami 
vyresnio amžiaus žmonės. 

TeL 708-656-6599 

Apartment for tent 
2 rms., 2nd fl. furnished or un-
furnished; 6816 S. VVestern Ave. 

$275 a mo. + security. 
Call 773-476-3245 

t * 
1 mieg. butas 67 & Kedrte 

apyl. $366 į mėn. • „aseurlty". 
Tel. 771-778-1481. 

AMEMCĄ/yr *^EŽ7 N0ROAD. INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • TeL: 312-838-8888 

N i W OFFICE 
8512 Golf Rd 

Ni les , IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont /Laramie 
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont /Cent ra l 
5637 VV. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

N o r t h S i d c 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 

F a r N o r t h 
4801 VV. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

PAVASARIO 
KAINOS 

Ten Ir atgal 
Vilnius $541 
Riga $581 
Tallinn $601 
Minsk $478 

| viena pusę 
Vilnius $403 
Riga $423 
Tallinn $429 
Minsk $403 

M I S C E L L A N E O U S 

SHZEDCARSfrom$175. 
Porsches, Cadillacs, Chevys, BMW's, 
Corvettes. Also Jeeps, 4WD's. Your 
Area. ToU Free 1-800-218-9000 Ext. 

A-2415 for current listings. 

GOVT PORECLOSED hotnes 
from pcnnies on $1. Delinquent Tax, 
Repo'», RECs. Your Area. Toli Free 

1-800-218-9000 Ext H-2415 
for current listings. 

APiTAL 
EALTY, INC. 

Kepykla 

"CindereCla »i 

561SW.79St,Buibank,IL«H59 
gamina ir gražiai papuošia 
tortus pagal užsakymus. 
čia taip pat nusipirksite 

bandelių su lašinukais bei kt. 
kepinių. TeL 708-229-2800. 

iDirbame nuo antrad. iki seštad. 
I 7 V J . -6V.V. 

Gediminas Pranckevičtus 
Greitai ir sąžiningai 

užpildo pajamų mokesčius 
(income tax) 

Reikalui esant, 
atvyksta \ namus. 

TeL 708-656-2550 
arba 708-656-1293 

,278f &* * *« • 
M»a*jn4& 

Tai 76946M78J 

Parduodaaie Lietuvos 
dafltBlnkų pavefksht kolekciją, 

Kreiptb: teL 708-786-2748 
Skambinti 9 v.v -11 v.v. 

Ieškome kepėjo 
(pastry chef) 

pilno laiko darbui. 
Reikalinga 5 m. 
darbo patirtis. 

Skambinti: 
605457-2524 

6v.v.-8v.v. 

Sąžiningas 
patarnavimas 
perkant butus, 
4«amus, verslo 
pastatus 

• 
Perkame ir 
parduodame 
Čikagoje ir 
priemiesčiuose 

• 
Padedame 
nuosavybe 
finansuojant 

Galina Ichlova 
Realtors 

847-577-5200 office 
708-561-2187 pager 
1 7 6 2 H i n t z R o a d 
Whs«ling, IL 60090 

A American 
United 
Mortgage 

Marina Meyman 
* Nemokami patarnavimai pettant namus 
* 3% jnaša* perkant namus, netikrinant kredito 
* Nemokama* pertinansavimas 
* 10% užstato perkant verslo pastatus 

9255 SkoMa Blvd. 
Skokk*. IL 60077 

Tai 9mm§mm 
Fax 847-675-3699 Pagtr 647-333-7373 

Seimą siaurinėje ČJkagoe dalyje ieško 
nerūkan&M, katalikes, lietuve* 

seimininke*. Anglu, k nebūtina, darbo 
instrukcijos parašytos lietuviukai. 

Setmininkes pareigos: prižiūrėti 93 ir <M m. 
amžiaus porą VVilroette miestelyje, gyventi 
kartu 24 vai. i dieną, 7 dienas savaitėje, gali 
pasiimti laisvu, dienų, jei suras nerūkančia 

moterį ir jai užmokės. 
Darboviete 5 muv pesScmis iki bažnyčios 
ir krautuvių, 7 min autobusu nuo CTA 

Linden traukinio stoties, 10 min. pėsčiomis 
nuo Metrą traukinio stoties, 5 min. 

automobiliu nuo 94 greitkelio 
(Eden Expressway) 

Kreiptu angUkai ir palikti' 
teL 847 256-7874 

REAL ESTATE 

P GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
« Greita* ir tajrJninoaa patarnavimai 
• MLS kornpajtaouir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žarną 
• Pensininkams nuotakia 

IIIIStitiStrNt 

*čkajaapylBkėir 

MARIJA STOIKAS 
R o t o s Bus.1vi2S7.7l00 

m&m ReL70l.9M.3732 

RE/MAX 
HOMECENTER 
(773) 735-6OO0 

& 

VIDAS 
POŠKUS 

** Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

" Profesionalus ir greitas 
patarnavimas 

" Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

KMIEOK REALTOtS 
7932 S. Pulaaki M . 
4343 S. Arckar Ave. 

DANUTĖ MAYOt 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danuts Mayer. Ji prc-
fessionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metini mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILE, CPA 
4S31 W. 95th St., 

OakLawn,lL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: rastine 708-424-4425 

namai 708-636-5347 

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BUCE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TELEPHONE CALLS 
1 TO LITHUANIA: 

$0.62 PER/MIN 
ANY DAY, ANY TIME. NO NEED TO SWfTCH YOUR 

CURRENT TELEPHONE COMPANY. GREAT RATESTO 
OTHER COUNTRIES (RUSSIA $0.68, GERMANY $0.31, 

POLAND $0.51, UKRAINE $0.65, AND OTHERS) 
For Information Call AOF mtamahonal AT 

(617) 489-5952 

MISCELLANEOUS 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai; 
keramikos plytelės; „sidings", 
„soffits", „decks", „gutters", 
plokšti ir „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benetis tel. 630-241-1912 

J K S C O N S T R U C T I O N 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
IVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „ptumbtng* bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licenssd, insured, bonded 

Skambinti Sigitui: 
TeL: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapoUs ir Ott Mgr Aukse 
S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208V, Weat 95th Street 

Tel. (708) 424-6654 
(312) 581-9654 

KRAUSTOTĖS l FLORIDĄ? 
Juozas Stanaitis INVESTMENT 

PROPERTIES siūlo riagalbą 
perkant namus, žemes ir verslą 

T e M F u : 1-808-330-5478 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B E 

2346 W 691h Street 
Tel.: 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti t darbą ir 
išvykti Kreiptis: 

ALLCARE 
E m p l o y m e n t A f e n c y 

T e l . 312 -736 -7900 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

Hawaii — nuoatabi sala. Jei ruošiatės 
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale 
Gediminas", kur jūsų laukia lova ir 
putry&ai. Dėl informacijos skam
binkite: Tel. 1-M6-32S-S169 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

^ m m m m t 
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http://ReL70l.9M.3732
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JAV LB Kraftto Valdybos 

2711 West 71* StrMt, Chicago. l»ino»» 60629 
(312) 476-2665 • Fax (312) 4364909 

BLOGOS ŽINIOS LEGALIEMS 
IMIGRANTAMS 

Dabar išsiunčiama 500,000 įu^ty.- T u įstatymas ne-
pranešimų apie paramos nu- Uečia legalių imigrantų, kurie: 
traukimą. j tarnavo JAV kariuome-

Praeitais metais prieš rin- ė j e j ų žmonų/vyrų/vaikų; 
kimus buvo pradėta kalbėti 2 tų, kurie gali įrodyti, kad 
apie subalansavimą biudžeto, J A V yra išdirbę bent 10 metų; 
apie pašalpų sumažinimą, 3 politinių pabėgėlių ir ga-
apie kontroliavimą didelių ir vusių azylio teises (politinio 
vis didėjančių išlaidų. Iki šiol pabėgėlio prieglobsčio teisės) 
Amerikoje piliečiai ir legalus pįnnug 5 metus, jiems gyve-
imigrantai gavo pašalpas vie- nant JAV. 
nodai. Pernai valdžios žmonės j ^gg j a u girdime atsiliepi-
pradėjo diskutuoti apie legalių 
imigrantų pašalpų sumaži
nimą ir panašius dalykus. 

mus iš įvairių grupių — apie 
žmonių jausmus, paniką ir tie
siog nenorą tikėti šiuo daly-

Pernai kalbėjo ir planavo, o į u» 8 a k o ^ M u r i e i Heiberge'r, 
šiemet jau pradėta tas vykdy- Massachusetts Immigration 

and Refugee Advocacy Coali-
tion, Bostone. 

Prezidentas Clinton savo 
Kongresui pateiktame 1998 
metų biudžete siūlo palikti 
„welfare benefits'* legaliems 
imigrantams, kurie tapo inva
lidais ar aklais po to, kai jie 
atvyko į Ameriką, ir jų vai-

ti. 
Associated Press (Washing-

ton, DC) pranešimu, nelinks
mos žinios greit pasieks šim
tus tūkstančių pašto dėžučių 
ateinančių kelių savaičių lai
kotarpyje: valdžia nutraukia 
invalidumo paramą (disability 
benefits) apie pusei milijono 
vyresnio amžiaus invalidų — kams 
legalių imigrantų. Tai vienas g ^ įstatymas gali paliesti 
pirmųjų konkrečių rezultatų n e m a ž a i ir lietuvių, ypač 
respublikonų sustatytos „wel- atvažiavusių ir tapusių lega-
fare bill" — (pagalba varg- liaig imigrantais. Taip pat rei-
stantiems įstatymo), kurį pre
zidentas Clinton pasirašė pra
eitų metų rugpjūčio mėnesį. 
Imigrantų vardu kalbančios ir 
jų teises ginančios, grupės yra 
labai susirūpinusios. „Mes la
biausiai baiminamės, kad 
JAV tarp senų ir invalidų imi
grantų gali įvykti banga sa
vižudybių, nes jie bus palikti 
be pajamų ir medicininės pa
galbos šaltinių", — kalbėjo 
Catholic Charities atstovai 
viename Kongreso apklau
sinėjimo pakomitete praeitą 
savaite. Nuo dabar iki kovo 
galo Sočiai Security adminis-

kia atminti, kad čia yra tik 
pradžia pakeitimų, kurių atei
tyje gali būti daugiau ir dar 
skaudesnių, bandant taupyti 
ir subalansuoti valstybės biu
džetą. Visi, kurie turi galimy
be į Amerikos pilietybe, dabar 
turėtų pilietybę išsiimti, kad 
paskui nereikėtų gailėtis. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.02.15. 

NEMOKAMI 
SPAUSDINIAI 

Žmonėms žengiant į antrąją 
tracija išsiųs 900,000 laiškų gyvenimo pusę — į auksines 
(po 110,000 kas savaitę), pensininko dienas, reikia 
pranešančių legaliems imi- ž i n o t i ^ P susitvarkyti, kaip 
grantams apie jų padėtį The pasiruošti, kad tos užtar-
Supplemental Security In- nautos atostogos būtų geros ir 
cotne programoje (SSI) 

Šis naujas įstatymas reiš
kia, kad bus nutraukta invali
dumo pagalba (disability bene-

malonios. Amerikoje paprastai 
galima rasti įvairios informa
cijos nemokamai, tik reikia 
žinoti, kur ieškoti. Sumi-

fits) 500,000 žmonių iš nešime 10 nemokamų knyge-
803,000 legalių imigrantų "ų, kurias, turintys daugiau 
grupės, kuri dabar gauna šią k a i P 5° metų, turėtų perskai-
pagalbą. SSI pagalba yra apy- t v t i ir su jų turiniu susi-
tikriai 425 doleriai mėnesinė pažinti. 
pašalpa, mokama vargšams, *• Resource directory for 
kurie yra seni, akli ar invali- older people. 
dai. Iki šiol ta pašalpa buvo Tai yra lyg geltonlapė tele-
teikiama vienodai ir JAV pi- fonų knyga su draugijų ir or-
liečiams, ir legaliems imigran- ganizacijų, kurios padeda 
tams. Vienas iš SSI kalbėtojų, žmonėms per 50 metų spręsti 
kai buvo paklaustas apie tų jū problemas, adresais. Vis-
žmonių reakciją į šį reikalą kas, pradedant „Administra-
sakė: „Tai yra skaudus smūgis tion on Aging", iki „Young 
tiems žmonėms. Daugeliui Women's Christian Associa-
SSI pašalpa yra vienintelis tion", yra čia surašyta. Kiek-
pragyvenimo šaltinis". vienos organizacijos ar drau-

„Welfare Law" autoriai sako, gijos yra įrašytas adresas, 
kad jie žino, kokią reakciją telefonas, paskirtis, patarna-
iššauks šis įstatymo vykdy- vimai ir spausdiniai. Nemo-
mas. Tačiau jie pabrėžia, kad karną knygele galite gauti, 
yra svarbu tvarkyti SSI iš- rašydami „The National Insti-
laidas, kurios iš dalies pakilo tute on Aging Information 
dėl to, kad vis didesnis nepi- Center" P.O. Box 8057, Gai-
liečių skaičius pašalpą gauna, thersburg, MD 20898, arba 
SSI pašalpas gaunančių imi- skambindami 800-222-2225. 
grantų skaičius tarp 1982 ir 2. Menopause. Moterys 
1994 metų pakilo penkerio- gali sužinoti apie naujausius 
pai. Beveik vienas iš keturių medicinos tyrimus The Na-
vyresniųjų nepiliečių gavo 
SSI pašalpą 1994 metais, pa
lyginus su vienu iš 25, kurie 
yra gimę šiame krašte. T a i 
parodo, kad imigrantai iš tik
ro atvyksta čia ir naudoja 
JAV, kaip pensijos šaltinį", — 
sako House Ways and Means 
Human Resources pakomiteto 
pirmininkas Clay Shaw, res
publikonas iš Floridos. 

SSI pašalpų nutraukimas 
labiausiai bus jaučiamas Kali
fornijoje, New Yorke, Flori
doje, Texas, Illinois ir Massa-
chusetts, kur gyvena beveik 
% imigrantų, kurie bus to 
įstatymo paliesti. 

tional Institute on Aging turi 
puikią knygelę „Menopause", 
paaiškinančią pasikeitimus, 
kuriuos išgyvena moteris me
nopauzės laikotarpyje. Kny
gelė aprašo bendrus fizinius 
reiškinius — karščio bangas, 
nuotaikos pasikeitimą ir ga
limą jų gydymą. Susipažinkite 
su vėliausia informacija tuo 
klausimu. Knygelė „Meno
pause" gaunama iš National 
Institute on Aging Informa
tion Center, P.O. Box 8057, 
Gaitersburg, MD. 20898 telef. 
800-222-2225, 

3. Cancer tests you 
should know about: a 

guide for people 65 and 
over. 

Tai aprašymai vėžiui susek
ti tyrimų, apie kuriuos turė
tumėte žinoti. Tas nereiškia, 
kad vyresnio amžiaus žmogus 
gauna vėžį, bet yra tyrimai, 
kuriuos reikėtų pastoviai at
likti, kad žmogus būtų tikras, 
jog neturi vėžio. Susekus 
pradžioje, dar galima nuo jo 
apsiginti. Ši knygelė aprašo 
vėžio tyrimus ir kada jie turi 
būti padaryti, o taip pat duoda 
įrašų lapą, kur galima pa
žymėti, kada buvo pasitikrin
ta ir kas daryta, jei vėžys buvo 
rastas. Yra dar ir kita knygelė 
„Breast Cancer" (krūtinės vė
žys): Chances are You Need a 
Mammogram", atsako į klau
simus apie mamogramas, Me-
dicare mokėjimus ir kt. Ra
šykite: National Cancer Insti
tute Office of Cancer Commu
nications, Building 31, Room 
10A24, Bethesda, MD 20892 
arba skambinkite 800-4-
CANCER. 

4. „Step-by-Step: Eat ing 
To Lower Your High Blood 
Cholesterol" — kaip maitin
tis, kad sumažintumėte cho
lesterolį. Duoda informaciją, 
kaip išvystyti širdžiai sveiko 
maitinimosi įpročius. Pasiųs
kite atvirlaiškį National 
Heart, Lung and Blood Insti
tute Information Center, P.O. 
Box 30105, Bethesda, MD 
20824-0105. 

5. Medicare handbook 
(knygelė apie Medicare). Nors 
Medicare padeda žmonėms 
sveikatos reikaluose, jau 30 
metų, bet vis tiek yra neaiš
kumų, ką Medicare apmoka ir 
ko neapmoka. Medicare Hand
book gaunama nemokamai, 
spausdinama kasmet ir joje 
aiškinama apie Medicare su
prantamu būdu. Jūs galite 
sužinoti, kaip prašyti Medi
care, skirtumą tarp Medicare 
Part A ir Part B, ką Medicare 
apmoka ir kt. Tenai rasite in
formaciją apie HMO's ir Medi-
gap apdraudas. Jei Medicare 
atsisako mokėti už jūsų ligos 
gydymą, knygelėje yra paaiš
kinta, kaip apeliuoti Medicare 
nuosprendį. Medicare Hand
book galite gauti iš vietinės 
Sočiai Security įstaigos, arba 
iš Health Care Financing Ad-
ministration, 6325 Security 
Blvd., Baltimore MD 21207. 
Galite skambinti ir paprašyti 
kad atsiųstų telef. 800-638-
6833. 

6. Protect ing older ameri-
cans against overpayment 
of income taxes — kaip vy
resnio amžiaus amerikiečiams 
apsisaugoti nuo mokesčių per
mokėjimo. Ši knygelė yra pa
rašyta, kad jūs žinotumėte vi
sus teisėtus galimus mokes
čių nurašymus. Knygelė leng
vai suprantama ir duoda daug 
pavyzdžių. Ji kiekvienais me
tais papildoma ir turi skyrių 
apie mokesčius, kurie keisis 
ateinančiais metais.Rašykite: 
Special Committee on Aging, 
US Senate, Washington, DC 
20510, arba skambinkite telef. 
202-224-5364. 

7. Your pension: thing 
you should know about 
your pension plan — ką 
turėtumėte žinoti apie avo 
pensiją. 

Daugiau kaip 50 milijonų 
dirbančiųjų turi darbdavio 
mokamus pensijų planus. 
Aukščiau minėta knygelė ir 
„Your Guaranteed Pension" 
paaiškina pensijų planus: kas 
jie, kaip jie veikia ir jūsų 
teisės bei galimybės juos gau
ti. Knygelę galite gauti iš: 
Public Affairs, Pension Bene-
fit Guaranty Corp., 1200 K. 
St. N.W., Washington, DC. 
20005; arba skambinkite tel
ef. 202-326-4000, ar 800-400-
7242. 

(Bus daugiau) 

Aldona Šmulk&tienė ir 
Birutė Jasai t ienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 22 d 

A . t A . 
D A N Y S M I K E L I Ū N A S 

Gyveno Michiana Shores prie Michigan City. Mirė 1997 
m. vasario 13 d., sulaukės 95 metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Giliam liūdesy liko žmona Marija ir Lietuvoje sūnus Algir

das Vytautas su šeima. 
Velionio pelenai bus palaidoti šeimos kape Lietuvoje. 
Nuliūdę: žmona ir sūnus su šeima. 

A.tA. 
ONOS 

RAZUTIENĖS 

DEŠIMTIES M E T Ų 
MIRTIES S U K A K T I S 

„Amžinybėn iškeliavus, 
Žemėj palikau gyva 
Su lietuviškuoju šokiu 
Su lietuviška daina". 

B. Brazdžionis 

Prisimename mokyt. ONĄ RAZUTTENĘ, kuri mirė 1987 
m. vasario 28 d. bediriguodama jaunimo chorui. 

Minint dešimties metų mirties sukakti, veliones brangiam 
atminimui, šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos kove 2 d., 
sekmadieni, 10:30 vai. ryto Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios. 

A.a. mokyt. Onos Razutienės prieš 48 m. įsteigtas jaunimo 
ansamblis LB „Spindulys", su meile jos išaugintas ir globotas, 
toliau vadovaujasi velionės entuziazmu bei užsidegimu gar
sindamas Lietuvos vardą svetimtaučių tarpe lietuviškomis 
dainomis ir šokiais. 

Maloniai prašome visus prisiminti ją savo maldose: 
— už didelę širdi lietuvių jaunimui, 
— ui lietuviško žodžio, šokio ir dainos skiepijimą, 
— už įdėtą darbą prižiūrint lietuvišką atžalyną, 
— už pasišventimą virš įsipareigojimo. 
Los Angeles LB jaunimo ansamblis „Spindulys", Šv. 

Kazimiero lituanistinė mokykla ir šeima. 

ŠEŠERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
TEKIA 

RUCHAS 

Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti! Bėga dienos 
be Tavęs, ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šiltos šypsenos 
ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas niekada 
jos užimti neįstengs... 

A. a. Tekia gimė Lietuvoje, 1888 m. vasario 25 d., mirė 
Chicagoje, 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių 
103 jų metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos ketvirtadienį, 
vasario 27 d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir sekma
dienį, gegužes 4 d., 10 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. 

Prašau pasimelsti už mano Mamytę. 

Duktė Sabina Henson. 

Vytis Travel 
4 0 - 2 4 2 3 5 St . 

Douglas ton , N T 1 1 3 6 3 
Tel . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 

8 0 0 - 7 7 - V T T I S 

1997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ 
IŠN.Y.(JFK) 
Sausio 1 -kovo 19 $500 
Kovo 20 - geg. 31 $631 
Birž. 1 - rūgs. 30 $750 

BNewarkNJ 
Sausio 1 - kovo 20 $500 
Kovo 21 -bal. 30 $700 
Geg. 1-31 $748 
Birž. 1-rūgs. 15 $939 

15 Chicagos 
Sausio 1 - kovo 20 $500 
Kovo 21 - geg. 31 $663* 
Birž. 1 - rūgs. 30 $778* 
•Pcmakvoįimas I ondonc 

Iš Tampa, O l a n d o 
Sausio 1 - birž. 9 $740 
Birž. 10 - 23 $800 
Birž. 24 - rugp. 31 $860 

H Los Angeles, San.Franc. 
Geg. 15 - birž. 8 $875 
Birž. 9 - rugp. 31 SI,050 

Plius mokesčiai. Skrvdžiai 
yra iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

Jau paruošta 
kelionių \ Lietuvą ir 

Pabaltijį brošiūra 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, dukrą DANUTĘ BINDO 
KIENĘ, vyriausią „Draugo" redaktorę, jos visą seimą 
ir artimuosius gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Danguolė ir Stasys Surantai 

A.tA. 
ANTANUI KAŠUBAI 

užbaigus žemiškąją kelionę, liūdinčias — žmoną 
LILIJĄ, dukras RIMĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame. 

JAV L3 Švietimo taryba 

LDK Birutės Draugijos buvusiai pirmininkei, 
A.tA. 

LIUCIJAI STASIŪNIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą Velionės sūnui LINUI 
JANULIONIUI, jo Seimai, kitiems giminėms ir drauge 
liūdime. 

LDK Birutės draugija 
Centrinis Chicagos skyrius 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis FuneraI Home (ESr !908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZ1E AVE. 

ALL PHONES 
1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUFTTE PARK 2533 W. 71 ST 

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

EVERGREEN PARK 2929 W. K7 ST 
TTNLEY PARK 16600 S. O A K PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS JR 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Finest FuneraI Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABI F) 

1-708-974-4410 



S DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. vasario mėn. 22 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Metinis Jaunimo centro narių 

susirinkimas įvyko vasario 9 d., 
sekmadieni, 11:30 vai. ryto 
Čiurlionio galerijoje. Susi
rinkimą atidarė ir pravedė 
Jauno centro Tarybos pirm. 
Vaclovas Momkus, sekretoriavo 
Pr. Masilionienė. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolą, 
parašytą Pr. Masilionienės, 
perskaitė J. Masilionis. 

Tėvų jėzuitų vardu sveikino ir 
padrąsinanti žodį tarė kun. A. 
Saulaitis,SJ. Šiais metais 
Jaunimo centras švenčia 40 m. 
sukaktį. Beveik pusę to laiko JC 
administruoja nebe tėvai jėzui
tai, o pasauliečiai. Jėzuitai yra 
patenkinti pasauliečių darbu, 
tvarkant ir išlaikant JC. Jis 
daug keliauja, daug kur, net 
tolimiausiuose kraštuose, 
lietuviai žino apie Čikagos JC, 
teiraujasi, domisi jo veikla. Yra 
vilčių, kad po kokios poros metų 
gausime iš Lietuvos jaunų kuni
gų. Apgailestavo, kad, mirus 
kun. P. Dauginčiui, nustojo eiti 
„Mūsų žinios". Siūlė jį atgaivin
ti. 

Tarybos pirm. V. Momkus dė
kojo visiems, kurie neapleidžia 
JC, lankosi jame, remia. Dabar
tinę valdybą sudaro jauni 
žmonės: pirm- Zigmas Mikužis, 
D. Mikužienė, M. Utz, P. Blekys 
ir jaunos dvasios J. Paronis, A. 
Paužuolis ir V. Lesniauskas. 
Samdyti pareigūnai yra S. Mig-
linienė ir A. Žičius. Visiems 
jiems dėkojo už darbą JC. 

Valdybos pirm. Z. Mikužis 
pranešė apie praėjusiais metais 
atliktus ir šiais metais nu
matomus atlikti darbus. Buvo 
sutvarkyti didžiosios salės ir 
kavinės stogai, naujai apkituoti 
visi langai, kad geriau užlaiky
tų Šilumą. T. Miglinas sutvarkė 
šilumos sistemą. Naujai išda
žytos kai kurios sienos. Sten
giamasi, kad tiek Jaunimo cen
tro vidus, tie aplinka būtų 
švaresni. Šią vasarą bus atlik
ta daug darbų: išdažytos abi 
salės, sutvarkytos visos durys, 
užraktai, tvarkoma ir švarina
ma scena. Be abejo, visa tai pa
reikalauja daug darbo ir išlaidų. 
Ramovėnai tvarko ir dar tvar
kys paminklą, o miestas priža
dėjo naujai išasfaltuoti Clare-
mont Ave. nuo 56 ligi 58 gatvių. 

Jaunimo centrui padėti veikia 
Moterų klubas. Pirm. Anelės 
Pocienės pranešimą perskaitė 
N. Kaveckienė. Moterų klubas, 
kiek sąlygos leido, dirbo, kad 
galėtų prisidėti prie JC išlai
kymo: ruošė vakarones, minėji
mus, rodė vaizdajuostes, kepė 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
,.Seklyčioje", vasario 26 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus po
pietė su muz. Faustu Strolia. 
Bus rodoma vaizdajuostė iš 
„Lietuvos Vyčių veiklos", 
veiks laimės šulinys, bendrai 
papietausime, pasimatysime 
su draugais ir pažįstamais. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite! 

Arvydas ir Nelė Paltinai, 
labai Čikagoje ir apylinkėse 
populiarūs estrados daininin
kai, atvyksta į mūsų tarpą ba
landžio 6 d. ir koncertuos Jau
nimo centre. Koncertą rengia 
Amerikos Lietuvių radijas. Vi
suomene kviečia nepraleisti 
>ios retos progos ir vel pa
sigėrėti koncertu. Kartu su 
Faltinais programoje dalyvaus 
ir Eugenijus Ivanauskas. 

Kryžiaus kelias Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje einamas kiekvieną Ga
vėnios penktadienį prieš šv 
Mišias. 7:40 vai. rvte. 

blynus, turi dovanėlių krau
tuvėlę. Laukia, kad daugiau 
narių prisirašytų. 

Iš ižd. Petro Blekio pranešimo 
paaiškėjo, kad per paskutiniuo
sius fiskalinius metus JC turėjo 
79,589.25 dol. pajamų, o išlaidų 
per tą laiką būta 75,112.55 dol. 
Taigi balansas dar ne raudonas. 
Tai patvirtino ir Revizijos 
komisijos aktas, perskaitytas A. 
Valavičiaus. 

Rinkimai į Tarybą (kandida
tavo kadencija baigią dr. P. 
Kisielius, St. Džiugas, St. Žile
vičius ir J. Gradinskas) ir į 
Revizijos komisiją (kandidatavo 
kadenciją baigią V. Šilienė, K. 
Rožanskas ir A. Valavičius), su
sirinkimui kandidatų nepridė
jus, buvo išrinkti plojimu. 

Susirinkime išryškėjo, kad 
ruošiamasi švęsti JC 40 m. 
sukaktį. Pirmasis žingsnis čia 
pat: „Dainavos" ansamblis, 
atsidėkodamas už ilgametį prie
globstį, kovo 9 d. ruošia kon
certą. Iškilmingas minėjimas 
planuojamas spalio mėn. (tada 
ir sueina 40 m.). Bus išleistas 
leidinys, suruošta paroda. O 
gruodžio mėn. pradžioje, kaip 
paprastai, JC vakarienė. 

JC narių sąrašuose yra 712. 
Per metus jame lankosi tūks
tančiai žmonių. Ar negalėtų 
narių skaičius pakilti? Moterų 
klubas taip pat ieško darbščių 
narių. Padėkime Jaunimo cen
trui, švenčiančiam savo sukak
tį! 

Kas be ko, ir JC atsiranda ne
malonių dalykų. Ir šiame susi
rinkime teko ilgai aiškinti, 
kodėl staiga buvo atšaukti 
leidimai dviem renginiams. Iš
mintingam užteko, kaip saky
davo romėnai, visų aiškinimų. 

Juozas Masilionis 

Skelbimai 
x Dėmesio, pirmą kartą x lithuanian Cttiiens So-

perkantiems namus! Galite ciety of Weetern Pennsylva-
pasinaudoti privačiu fondu, nia, prezidentas Vito A. 
kuris leidžia nusipirkti namą Yucius, globoja Lietuvoje 10 
įmokėjusi tik $1000. Dėl kon- našlaičių. Pratęsdami paramą 
sultacijos ir parduodamų na- kitiems metams atsiuntė $1500. 
mų sąrašo kreiptis į Vidą Dėkojame geriesiems Pensil-
Poškų, Re/Max Home Cen- vanįjos lietuviams! „Lietuvos 

Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St , Cbicago IL 

Buv. „Žiburėlio" Montessori mokyklėlės direktore Danute Dirvonienė su 
dviem auklėtiniais: Lina Meilute ir Jonu Jokubausku. 

kas lanko antrus metus, reikia 
stipendijos prašyti iš naujo ir 
komitetas įvertina padėtį iš 
naujo; 

5. vaikas, gavęs stipendiją, į 
mokyklėlę priimamas su sąlyga, 
kad nekenks bendrai tvarkai ir 
kitiems vaikams. Jeigu yra 
reikalas vaiką atleisti dėl 
disciplinos, stipendija perlei
džiama kitam kandidatui; 

6. tėveliai, kurių vaikas 
gauna stipendiją, prisideda prie 
lėšų telkimo mokyklėlės išlaiky
mui; 

Šiuo metu stipendijų fondas 
turi tik apie 1,000 dol. Kad fon
das galėtų egzistuoti ateityje, 
reikia nuolatinių pajamų — 
aukų. Idealu būtų skirti tik 
palūkanas stipendijai. 

Per būsimą tradicinę madų 
parodą „Skambėk, pavasarėli" 
bus pravesti specialūs laimėji
mai padidinti šį fondą. Norintie
ji paaukoti stipendijų fondui, 
prašomi kreiptis į Stipendijų 
komiteto pirmininką Marių 
Kasniūną, c/o Lithuanian Mon
tessori Society of America, 
14911 - 127th St., Lemont, IL, 
60439. 

TRADEDIJA BOSTONE 

x Naujausios K. Bradūno 
ir B. Brazdžionio knygos. 
Kompiuterinės programos, mu
zikos įrašai, knygos ir vi
deo filmai iš Lietuvos! KNY
GOS SKRYDIS, Box 811, 
Vilnius 2055, Lithuania. E-
paštu: zbeliaus@aiva.lt At
stovas: Andrius Kulikauskas 
(773) 476-8221. (sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje: 
VVilliam Lohff $100, Regina ir 
Vito Vai $50, Pranas Meilė 
$25, Southwest Federal Bank 
per Sherri L. Deno $50, Mari
ja Valiukevičienė $50, Nijolė 
Vardienė $25, Baniutė ir Ro
mas Kronai $20 a.a. Eugeni
jaus Likanderio atm., Rūta ir 
Liudas Šmulkščiai $240 me
tams paremti konkretų naš
laitį. Labai ačiū! „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TeL (847) 
537-7949, TAX ID #36-
3003339. (sk) 

x Pratęsdami globą Lie
tuvos našlaičiams, šie glo-

ter, tel. 773-284-3896. 
(sk) 

x Valerija Žadeikienė, 
Oak Lawn, atsiuntė $300. Tai „ , ^ ( s W 

vienos našlaitės globos tai mo- . ' J ^ S * * . ? ° * * fiL 
kestis dviems metams. Dė- ?"** ^ e l ^ ? 1 U n t U U j J 

Lemonto lietuvių centro! 
kojame naujai Lietvos našiai- j ^ i r kiekvieno mėnesio 
cių globėjai. „Lietuvos Nas- paskutinį sekmadienį, vasa-
laičių globos komitetas. rio jg d # 3 ^ ^ Espress at-

^8*' stovas priiminės siuntinius į 
x Jau laikas tvarkyti Lietuvą Lemonto lietuvių cen-

mokesčius valdžiai! Algis tre nuo 9 vai. ryto. Daugiau 
A. Luneckas, kaip ir visuo- sužinosite paskambinę nemo-
met per ilgą eilę metų, pasi- kamu teL 1-800-SPARNAI 
ruošęs jums patarnauti. Šeš- arba 1-800-772-7624. 
tadieniais bus įstaigoje, 4536 
W. 63 St., Cbicago, prieš 
„Draugo" pastatą. Susitari
mui prašau skambinti 773-
284-0100. Reikalui esant, su 
malonumu atvyks į namus. 
Algis A. Luneckas, Accoun-
tant, 

(sk) 
x Vaidotas Žukas, kandi

datas į Lietuvos prezidento kompanijos į kitą. Jokių mėne-
postą, ir Algirdas Patackas, ginjų mokesčių. Jokių regist-

(sk) 
x Tik 63 centai i Lietuvą! 

Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitgaliais, 
kaina visad ta pati — tik 62 cen
tai už minutę. Atminkite, ne
reikia persirašyti iš vienos 

DANUTES DIRVONTENES 
MONTESSORI VAIKŲ 
STIPENDIJŲ FONDAS 

D. Dirvonienės stipendijų fon 
das vaikams buvo įsteigtas „Ži
burėlio" mokyklėlės tėvų komi
teto/valdybos 1996 m. gegužės 
mėn., D. Dirvonienei išeinant į 
pensiją. D. Dirvonienė vis saky
davo: „Mūsų mokyklėlei labai 
trūksta vaikų, kurie kalba gry
nai lietuviškai, kurie dar nėra 
dvikalbiai ir kurie 'apkrečia' 
kitus vaikus gryna lietuvių 
kalba. Tokių vaikų yra nemažai 
ir Amerikoje gimusių tėvų tar
pe, tačiau daugumas jų yra vai
kai naujai atvykusių, kai kurie 
gimę dar Lietuvoje. Labai daž
nai naujai atvykę dar neįstengia 
susimokėti gan aukštų moksla-
pinigių Montessori mokyklėlė-
je..." 

„Žiburėlio" valdyba, įvertin
dama D. Dirvonienės ilgametį 
darbą su mažamečiais lietuvių 
vaikais, nutarė pagerbti jos 
pasišventimą, pavadindami sti
pendijos fondą jos vardu. Buvo 
sudarytas stipendijų fondo ko
mitetas iš M. Kasniūno, A. 
Razmienės, D> Dirvonienės. Ko
mitetas veikia prie Amerikos 
Lietuvių Montessori Draugijos, 
kuri yra užregistruota Illinois 
valstijoje, kaip pelno nesiekianti 
organizacija, tad įvairios aukos 
gali būti nusirašomos nuo fe-
deralinių mokesčių. Po ilgesnio 
laiko buvo surašytos stipendijos 
gavimo taisyklės: 

1. kol kas duodama viena sti
pendija mokslo metams; 

2. prašymas stipendijai 
įteikiamas raštu stipendijų 
komitetui (spec. aplikacija), 

3. kandidatas į stipendiją turi 
būti iš lietuviškos šeimos ir 
gerai kalbėti lietuviškai, o tėvai 
turi būti finansiškai nepajėgūs 
susimokėti mokslapinigius; 

4. stipendija duodama vie
niems mokslo metams. Jei vai-

Amerikos lietuvių spaudos bėjai atsiuntė kitų metų _glo-
žurnalistas, korespondentas iš bos mokesti po $150: Ruth ur 

John Juodikiai, Palos Hills, 
IL, Gražina O. Herzog, Rol-
ling Hills Estates, CA, Vytau
tas ir Wanda Jankai, Del-
ran NJ, ApoLVarnelis, Dow-
agiac, MI, „Our Lady of 
Peace" maldos būrelis St. Ra-

Bostono, Povilas Žičkus ir jo 
žmona Elena vasario 8 d., 
važiuodami greitkeliu, netoli 
Bostono buvo labai sunkiai 
sužeisti. Abu yra kritiškoje 
padėtyje Bostono ligoninėse: 
Povilas Žičkus—Brigham & 
VVomen's Hospital, Intensive 
Care Unit, o žmona Elena— 
Beth Israel ligoninės Inten
sive Care Unit. Pažįstamiems 
ir bendradarbiams, norin
tiems gauti daugiau informa
cijų, galima skambinti ar 
rašyti sūnui Rimantui šiuo 
adresu: Rimantas Žičkus, 16 
Marlowe Rd., Nashua, NH 
03062, tel. 603-888-1536 
namų, 603-598-6688—darbo-
fax 603-598-6699. 

ALRKF ĮSIJUNGIA l 
CCA SĄJŪDJ 

Seimo narys, susitiks su lietu
vių visuomene Jaunimo cen
tre, vasario 28 d~, penkta
dienį, 7 vai. vakaro. Sekma
dienį, kovo 2 d. Vaidotas 
Žukas bus Pasaulio lietuviu 
centre 12 vai. A. Patackas 
skaitys pranešimą Cicero lie
tuvių klube irgi sekmadienį, 
12 vai. po lietuviškų Mišių. 

(sk) 
x Jonas Bukauskas, gyv. 

Kaune, ieško savo sūnaus Jo
nuko krikštatėvio Antano 
Šidlausko. Kartu dirbome 
Vilniuje. Pranešti: L. 
Jankūnienė, 1413 S. 59 CT, 
Cicero, IL 60804. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Daugiausia kalbų mokantis 
poliglotas — profesorius A 
Novodvorskis. Jis mokėjo 23 
kalbas — lietuvių, rusų, len
kų, anglų, vokiečių, prancūzų, 

racįjos mokesčių. Jokių įsiparei
gojimų. Tarifas galioja tik esa
miems ir būsimiems mūsų 
klientams. Informacija lietu
viškai pirmd., ketvd. vakarais 
nuo 8-10 v.v. Čikagos laiku, 
708-3864656. Ekonomiškiau
sias telefoninis ryšis su Lietuva 
ir pasauliu — tik per CYBER* 
LINK lietuvių atstovybę! 

(sk) 

x Greit parduoda vienos ir 
dviejų seimų namus Cbicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAXREALTOR8, Rimas 
Stankus, teL (319 5864869 ar
ba (708) 436-7161. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l th 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lffija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 312-233-6335. 

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imigracijos vizų tikrinimas 
1 r , A u n H v v t u v a- Maisto siuntiniai, prasidės balandžio mėn. Pasi-

Lamauskas, Euchd OH, XY, TRAJi9PMif 4646 W. 63 St, baigusias vizas galiu pratęsti. 
MI. Dėkojame geriesiems nas- C h i c a g o ^ 6 0 6 2 9 > teL 773. 

Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 

„. , „ , v„tami „ čekų, slovakų, italų, latvių, is-
Church per Euffemia ^ -,„,„„„ « » • , — i - *-.,i 

J rr 1 _̂ panų, rumunų, poni 
ukrainiečių, baltarusų, 

phael unurcn per » « . « » . ^ portugalų, bul 
Korszen, Englewood FL, Le- | ^ * „k p a in i p r t u ^^„.^ 
mont Bay High School, 
Englewood FL, mokytojos A. 
Kurapka-Staanton, suorga
nizuotas mokinių būrelis iš
laikantis vieną našlaitį Lietu
voje. Birutė Prapuolenis, 
Oak Lawn IL, Rimantas J 

garų, 
švedų, danų, olandų, žydų, 
slovėnų, lotynų, graikų. Pir
momis 10 kalbų jis kalbėjo 
laisvai, o kitomis galėjo skai
tyti'*. Pinigai, siuntiniai ir 
komercinės siuntos į Lie-

laičių rėmėjams už jų aukas! ggg.j^n' 
s i e t u v o s Našlaičiu glo
bos" komitetas. (sk) 

(sk) 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacija yra pak
viesta ir sutiko įsijungti į nau
jai įkurtą Amerikos Katalikų 
sąjūdį „Catholic Campaign for 
America". CCA organizacija 
yra pasiryžusi sugrąžinti į 
viešąjį gyvenimą tradicines 
Romos Katalikų tikėjimo tie
sas morales bei socialinio tei
singumo srityje. Tarp šio są
jūdžio steigėjų yra New Yorko 
kardinolas John O'Conner, 
Philadelphijos kardinolas Be-
vilacqua. buvęs JAV Kabineto Raides rąžyti nėra labai lengva Bent taip turbūt galvoja Andrius Razma 
narys, iždo globėjas VVilliam „Žiburėlio" Monte*»ori mokyklėlėje, bet tu auklėtojos Vidos Slaptienės 
Simon ir buvęs JAV Švietimo pagalba visas problemas įveiks. Nuotr. Lydos Budrienės 
departamento vedėjas bei ži
nomas autorius VVilliam Ben-
nett. ALRK Federacijos pirmi
ninkas adv. Saulius Kuprys 
pažymėjo, kad šitas pakvie
timas yra Federacijos veiklos 
įvertinimas bei puiki proga 
pasidalinti Federacijos 90 me
tų patirtimi Katalikų akcijos 
srityje. Federacija yra įtrauk
ta į šios organizacijos centrinį 
komitetą. 

Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijai 
paremti i savivaldybės rinkimus 

SIUNČIU AUKĄ Į S 1 

Pavarde. Vardas 

UI retas 

Čekius rašyti I KDP rėmcįai. Aukas siusti iždininkui. 
Kostas Dočkus, 1901 S.49th CT., Cicero, IL 60804 

Ed Šamanas, 5701 Linden, 
LaGrange, IL 00525, tel. 
1-708.246-6241. 

(sk) 
FSS Čikagos skyriaus 

sueiga vyks sekmadienį, va
sario 23 d., 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centro posėdžių kamba
ryje, Lemonte. Bus aktuali 
inž. Povilo Vaičekausko pas
kaita. Visi nariai prašomi da
lyvauti. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu; 2711 W. 71 
St., Cbicago, IL 00629, tel. 
773-470-2055. Prenumerata me
tams: JAV bėse $15, kitur $25. 
Išeina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk) 

x Dėmesio radijo klausyto
jai] ŽEMĖ L PRODUCTIONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Micbigan ar VVisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo 
dienomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAIRAS 
— tai tikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian 
Newa Rsdio, PO Box 1161, 
Oak Park.IL 60304. Red. teL 
708-3860666. 

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3633 S. Archer Ave , Cbicago, 
IL 60600. TeL 312-827-9001. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk' 
x „VĖTRŲ AINIAI" 5 

metai kai pristato Jūsų gimi
nėms tik aukščiausios kokybės 
rūkytos mėsos produktus: 
14A-14kg. 686; l lA-lJkg. 
886; lOA-10 kg. 870. Užsakyti 
šiuos siuntinius skambinkite; 
630-257-2084 arba rašykite D8 
Engineering, 12421 Archer 
Ave*, Lemont, IL 80488. 

(sk) 
x Bahic Monumentą, Inc., 

2621W. 71 Street, Cbicago, IL. 
TeL (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
patarnauja pajamų mokesčių 
(1NCOME TAZ) užpildyme 
H708) 403-7884. 

(sk) 

x Juosas Bacevičius pade
da įsigyti vairavimo teises. 
TeL 1-708-403-7334. 

(sk) 

x Baltia Espress praneša 
gerą naujieną. Velykinius 
siuntinius priiminėsime iki 
vasario 25 d. Pristatykite siun
tas adresu: 8327 S. Pulaski 
Rd., Cbicago, IL 60852. Skam
binkite nemokamai: teL 1-800-
SPARNAI, 1-800-772-7624. 

(sk) 
x Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. TeL 708-422-3465. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai gau

ti „SOC. S E C U R m r kortele, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratesimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-2468241. 

(sk) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd.. Ch*ago. IL 60629 

(1II bl i Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441 
Tel. 70S-301-4S66 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Ciba i t i s 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenuc 
Chicago, IL «0»29 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo V iki 7 vai. vak. 

5eš»ad v v r iki 1 vai. p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4596 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersi gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:zbeliaus@aiva.lt
http://Park.IL



