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Krikščionys demokratai kalba 
apie Seimo frakcijos skilimą 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Du Seimo krikščio
nių demokratų frakcijos na
riai, praėjusią savaitę sustab
dę savo narystę frakcijoje, tei
gia, kad joje „aiškiai matyti 
skilimas". „Nesugebame išsi
rinkti seniūno, nėra vidinės 
demokratijos", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadieni teigė 
Seimo narys Ignacas Užda
vinys. 

Tačiau, anot jo bei kito 
krikščionio demokrato Petro 
Gražulio, „paskutinis lašas", 
paskatinęs juos sustabdyti na
rystę, buvo „susidorojimas su 
akademiku Zigmu Zinkevi
čiumi". 

P. Gražulis taip pat tvirtino 
ne tik sustabdąs narystę frak
cijoje, tačiau ir pritariąs parti
jos valdybos nario Kazimiero 
Kryževičiaus pareiškimui dėl 
narystės valdyboje sustabdy
mo. „Visą atsakomybę dėl Z. 
Zinkevičiaus turi prisiimti 
valdybos dauguma", tvirtino 

jis. 
Seimo nariai piktinosi, kad 

„pačių krikščionių demokratų 
rankomis" bandoma pakeisti 
švietimo esmę ir kryptį, o 
siūlomi nauji kandidatai į 
švietimo ministro postą yra 
tie, kurie Z. Zinkevičiui la
biausiai trukdė dirbti. „Tie 
ministrai, kurie reformuoja ir 
dirba, nėra geri", sakė Seimo 
nariai. 

Tačiau jie teigė esą labiau
siai nepatenkinti kai kuriais 
partijos nariais, spaudoje kri
tikavusiais buvusio švietimo 
ministro Z. Zinkevičiaus dar
bą. „Kur jie buvo, kai švietimo 
ministeriją valdė LDDP?", 
klausė I. Uždavinys. 

Vis dėlto parlamentarai 
teigė dar neprarandą vilties, 
kad Z. Zinkevičius bus paskir
tas švietimo ir mokslo mini
stru. Anot jų, tam gali pasitar
nauti ir gegužės 3 dieną 
kviečiamas partijos tarybos 
posėdis. 

Atskiras įstatymas kontroliuos 
ministerijų kūrimą ir naikinimą 

Vilnius, balandžio 14 d. 
(BNS) — Seimo frakcijų vado
vai sutinka, jog neverta susie
ti vyriausybės sudėties klau
simo su viso Vyriausybės įsta
tymo pataisomis. 

Pasak Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio, todėl Sei
mas svarstys galimybę struk-

Mirė profesorius 
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Prof. Kazimieras Antanavičius 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Vil
niuje mirė ilgai sirgęs Kovo 
11-osios Akto signataras, 60 
metų ekonomikos mokslų ha
bilituotas daktaras, profeso
rius Kazimieras Antanavičius, 
pranešė Seimo spaudos tarny
ba. 

K. Antanavičius gimė 1937 
m. lapkričio 25 dieną Klai
pėdos apskrities Balsėnų kai
me. 

1960 m. baigęs Kauno poli
technikos institutą, dirbo Vil
niaus statybos treste, nuo 
1964 metų aspirantu Politech
nikos institute. Nuo 1967 me
tų dėstytojavo Vilniaus inži
nieriniame statybos institute, 
čia įgijo docento bei profeso
riaus vardus. 

1986 metais tapo Lietuvos 
Mokslų Akademijos Ekonomi
kos instituto skyriaus vadovu. 

1988-1990 metais K. Anta
navičius buvo Sąjūdžio Seimo 
tarybos nariu. Socialdemo
kratų partijos atkūrimo daly
viu, o 1989-1991 metais ir 
vadovavo atkurtajai partijai. 

1990 metais buvo išrinktas 
aukščiausios Tarybos — Atku
riamojo Seimo — nariu, o po 
ketverių metų perrinktas Sei
mo nariu. 

Naujoji Vilnia, nors ir nutolusi nuo Vilniaus centro, yra sostinės dalis — tokia ji turi ir jaustis, trečiadienį apsi
lankęs Naujojoje Vilnioje, pasikalbėjęs sujos gyventojais, seniūnijos atstovais, apžiūrėjęs kino teatrą, „Neries" 
gamykla, sakė Vilniaus meras Rolandas Paksas Anksči;; u penkiose didžiulėse rajono gamyklose dirbo apie 
16,000 žmonių. Dabar beveik visos jos bankrutuoja. „Neris" — vienintelė dar veikianti gamykla, sumažinusi 
darbuotojų skaičių, vietoje žemės ūkio reikmenų pradėjo restauruoti senus vagonus, tačiau nedarbas — pati di
džiausia Naujosios Vilnios problema. Nors gamyklos ir nepriklauso savivaldybei, Vilniaus meras ketina konsul
tuotis su jų vadovais, tartis, kaip padėti be darbo likusiems žmonėms, kaip atgaivinti šio sostinės rajono pra
mone. 

Nuotr.: (Ii kaires) Akcinės bendrovės „Neris" technikos direktorius Romualdas Sankauskas, Vilniaus miesto 
meras Romualdas Paksas ir Savivaldos plėtojimo, ryšių su visuomene ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas 
Mečislovas Vaškevičius apžiūrėjo gamyklą. (Eita. 

tūrinius vyriausybės pakeiti
mus išskirti į atskirą įstaty
mą. 

Seimo pirmininkas antra
dienį po Seimo frakcijų se
niūnų susitikimo žurnalis
tams sakė, jog taip būtų pa
spartintas „galutines vyriau
sybės sudarymas" ir liktų lai
ko padiskutuoti dėl paties 
įstatymo, reglamentuojančio 
vyriausybės darbą. 

Seimo frakcijų vadovai taip 
pat svarstė ir Europos reikalų 
ministerijos likimą. Anot V. 
Landsbergio, jis „pasitikrino" 
frakcijų požiūrį, paklausda
mas frakcijų seniūnų, ar visi 
frakcijų nariai yra katego
riškai nusiteikę , kad Si mi
nisterija būtų panaikinta. „Ir 
nesusidariau įspūdžio, kad 
toks jau mūras stovėtų", sakė 
parlamento vadovas. 

Tačiau opozicinės LDDP 
frakcijos seniūnas Česlovas 
Juršėnas teigė, jog „čia kon
servatoriai liko vieni, nes vi
sos frakcijos pasisakė prieš 
tokią ministeriją". Tačiau patį 
susitikimą jis pavadino „tikrai 
neblogu ir konstruktyviu". 

Anot Č. Juršėno, išskyrus 
Europos reikalų ministerijos 
likimą, „dėl daugelio dalykų 
nuomonės sutapo". 

Visi susitikimo dalyviai ii 
esmės pritarė ir V. Landsber
gio pasiūlymui Seimo juridinį 
skyrių pertvarkyti į Teisės bei 
įstatymų leidybos departa
mentą. 

* Vyriausybė pooėdyje 
pri tarė Draučių kaimo, kurio 
gyventojus išžudė psichiškai 
nesveikas ūkininkas, paramos 
programai, kurioje numatyta 
nušautų žmonių atminimo 
įamžinimui pastatyti ąžuolo 
koplytstulpį, nutiesti naujus ir 
suremontuoti senus kelius. 
Numatoma išmokėti kompen
sacijas žuvusiųjų Draučių kai
mo gyventojų artimiesiems už 
žemę. Dalis paveldėtojų pagei
dauja Draučiuose turimą že
mę palikti Valstybės fonde, o 
ją gauti jų pageidaujamoje vie
toje. Kiti norėtų už žemę gauti 
kompensaciją. Programos įgy
vendinimui reikia 1 mln. 
595,000 litų. Psichiškai nes
veikas 58 metų Leonardas Za-
vistonovičius vasario 15 d. 
Širvintų rajono Draučių kai
me legaliai turėtu šautuvu 
nušovė 9 žmones. IBNSI 

Sustabdytas telekomo 
privatizavimas 

Vilnius, balandžio 14 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis patvir
tino, kad „Lietuvos telekomo" 
privatizavimas smarkiai „įs
trigo". 

Anot jo, dabar už įmonę 
siūloma per maža kaina, ir 
pardavimas gali nusikelti pu
sei metų į rudenį. 

Vyriausybė maždaug du 2 mlrd. litų 
trečdalius „Lietuvos teleko-
mo* akcijų tikėjosi parduoti 
dar šį pavasarį už maždaug 4 
mlrd. litu. Šie pinigai pirmiau
sia būtų panaudoti per pinigų 
reformą nuvertėjusiems indė
liams kompensuoti. 

„Dabar už telekomą siūlo
ma kur kas mažesnė kaina, ir 
manau, kad vyriausybė turės 
apsispręsti — ar grąžinti indė
lius lėčiau, neskubant parduo
ti telekomą ir palaukiant, kol 
aprims kalbos prieš privatiza
vimą", V. Landsbergis sakė in
terviu dienraščiui „Respubli
ka". 

Dėl įstrigusio telekomo par
davimo V. Landsbergis kalti
na protestuotojus. Anot jo, 
„žmonės, kurstę protestuoto
jus, padarė blogą paslaugą 
tiems, kurie būtų atgavę san
taupas". 

Pasak specialistų, telekomo 
bendrovės kainą numušė ne 
tik politizuoti protestai dėl 
vietinių telefono pokalbių įve

dimo, bet ir vyriausybės kaita
liojama nuolaidų už pokalbius 
tvarka. 

V. Landsbergis mano, kad 
tik aprimus aistroms, bus ga
lima nustatyti gerą telekomo 
kainą. 

Pasak spaudos pranešimų, 
dabar už telekomo akcijų pa
ketą galimas pirkėjas siūlo tik 

* Lietuva nieko nelaimės 
iš pablogėjusių Latvijos ir 
Rusijos santykių, trečiadienį 
viešėdamas Latvijoje, sakė Lie
tuvos susisiekimo ministras 
Algis Žvaliauskas, pabrėžda
mas, kad Rusijai grasinant 
sumažinti pervežimus per 
Latvijos uostus, naftos tran
zitu užsiimančios Lietuvos 
struktūros nieko negaus. 
„Klaipėdos uostas nepasiren
gęs perkrauti daugiau naftos 
ir naftos produktų", sakė jis. 

BNS. 

* Lietuvos prez idento Val
d o Adamkaus dekretu, tre
čiadienį buvo sudaryta nauja, 
jo paties vadovaujama Užsie
nio politikos koordinacinė ta
ryba, kurios nariais bus prem
jeras Gediminas Vagnorius, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius, Seimo 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Mečys Laurinkus, 
Seimo nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Algir
das Katkus, prezidento pata
rėjas nacionalinio saugumo ir 
užsienio politikos klausimais 
Albinas Januška bei užsienio 
politikos koordinacinės tary
bos sekretorius. Kitu dekretu 
sekretoriumi prezidentas pa
skyrė savo patarėjo pavaduo
toją užsienio politikos klausi
mais Egidijų Meilūną. Suda
rius naująją tarybą, neteko 
galios kadenciją baigusio pre
zidento Algirdo Brazausko su
daryta taryba. 

BNS 

Sprogimas Šiauliuose: Kartojasi 
Latvijos scenarijus? 

* LDDP pirmininko pir
masis pavaduotojas, Seimo 
narys Povilas Gylys trečiadie
nį paneigė gandus, esą teisi
ninko Artūro Paulausko ku
riamos politinės partįjos atsi
radimą ruošia LDDP. Nese
niai, pasak jo, A.Paulauskas 
yra viešai pareiškęs, jog kuria 
naują partiją, kuri vadintųsi 
Naująja sąjunga, o savo politi
ką grįstų prezidento rinkimų 
programa. Jei tokia partija 
tikrai įsikurtų, P. Gylio nuo
mone, ji atsidurtų dešiniajame 
politiniame sparne, būtų tapa-
tinga arba labai panaši į Libe
ralų sąjungą, Centro sąjungą 
bei dešinįjį konservatorių 
sparną. Todėl sunku būtų įsi
vaizduoti, kad kairioji partija 
galėtų siūlyti dešiniosios ar 
dešiniojo centro partijos kūri
mą, pažymėjo jis. BNS. 

Šiauliai, balandžio 16 d. 
(BNS) — Trečiadienį apie 5 
vai. vakare Šiaulių miesto 
mokesčių inspekcijoje nu
griaudėjo sprogimas, kurio 
metu sužeista 16 žmonių, rim
tai nukentėjo 4 — trys inspek
cijos darbuotojai ir vienas 
klientas, kurie gydomi ligo
ninėje. 

Sprogimo banga išvertė lan
gus, duris, taip pat išbyrėjo 
kieme stovėjusio automobilio 
langai. Sprogmens kilmė dar 
nenustatyta, tačiau manoma, 
kad sprogmuo prilygo pusės 
kilogramo trotii" susprogdini
mui ir buvo valei rnias laikrodi
niu mechanizmu. Sprogimas 
padarė apie 700.000 litų mate
rialinių nuostolių. 

Mokesčių inspekcijos vado
vybė teigia, kad jiems niekas 
negrasino Tei- saugos parei
gūnai mano, *ad sprogimą 
įvykdė asmeny?, norintys iš
šaukti įtampą kaip Latvijoje. 

Kitos galimos prielaidos — 
kad nusikaltirr įvykdė orga
nizuotos nusikalstamos gru
puotės, siekiančios sau nau
dingų tikslų, arba verslinin
kai, nepatenkinti mokesčių 

politika. 
Ketvirtadienio naktį atlikta 

20 kratų, jos tęsiamos. Nuo 
trečiadienio vakaro miestas 
uždarytas. Tikrinami įvažiuo
jantys ir išvažiuojantys auto
mobiliai. Sprogimą tiria Ge
neralinės prokuratūros, Orga
nizuotų nusikaltimų tyrimo 
tarnybos (ONTT). Valstybės 
saugumo departamento parei
gūnai. 

Domimasi verslininkais, ku
rie buvo bausti arba jiems 
buvo iškeltos bylos dėl mo
kesčių mokėjimo pažeidimų. 
Už informaciją apie sprogimą 
Šiauliuose vyriausybė paža
dėjo skirti 100,000 litų pre
miją asmeniui ar asmenims, 
kūne suteiks vertingos infor
macijos išsiaiškinant sprog
dintojus. 

Lieti:vos prezidentas Valdas 
Adamkus dar trečiadienį pa
reiškė užuojautą nukentėju
siesiems per sprogimą ir sake 
esąs labai susirūpinęs dėl ne
sibaigiančios «pr<>girr-' Kan-
gos, kurių kaltir.ink. ,ai šiol 
neišaiškinti ir nenubausti. 

Nuo šiu metų pradžios įvai
riuose Lietuvos miestuose pa-

JAV perspėja Rusiją, ši — 
džiaugiasi nors ir pavėluotomis 

permainomis Latvijoje 
Ryga-Maskva, balandžio 

16 d. (BNS) — JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Albright 
nusiuntė Rusijos užsienio rei
kalų ministrui Jevgenij Pri-
makov griežtą laišką, kuriame 
būgštauja dėl didėjančių Rusi
jos ir kaimyninės valstybės 
nesutarimų ir įspėja, kad ne
pageidautina taikyti ekono
mines sankcijas Latvijai, ket
virtadienį pranešė dienraštis 
„The New York Times". 

Pasak Valstybės departa
mento sekretoriaus spaudai 
James Rubin, sankcijos būtų 
neproduktyvios. „Dviem vals
tybėms savo problemas būtina 
spręsti diplomatiniu keliu", 
sakė jis. 

Laikraštis praneša, kad, 
Vašingtono nuomone, Latvijos 
ir Rusijos santykių krizė yra 
rimtas sausį pasirašytos Ame
rikos ir Baltijos valstybių 
chartijos patikrinimas. 

Vienas JAV administraci
jos atstovų sakė, kad pareigū
nai vis labiau nuogąstauja dėl 
„Maskvos taktikos ir grasini
mų paskelbti ekonomines san
kcijas Latvijai". „Jungtinės 
Valstijos drauge su kitomis 
valstybėmis atsargiai ėmėsi 
priemonių, kad sumažintų Ru
sijos ir Latvijos nesutarimus, 
kurie gali pakenkti jau pa
šlijusiems Vašingtono ir Mas
kvos santykiams", rašo laik
raštis. 

Rusijos URM ketvirtadienį 
teigiamai įvertino Latvijos pa
siryžimą supaprastinti piliety
bės suteikimo taisykles, nors 
ir pavadino jį pavėluotu. ,,Be 
abejo, tai žingsnis teisinga 
linkme. Tai dar vienas darbas, 
pradėtas gana vėlai", sakė ofi
cialusis Rusijos URM atstovas 
Valerij Nesteruškin, kurio žo
džius citavo ITAR-TASS. 

„Kad būtų galima kalbėti 
apie tikrąją šių įstatymo pa
taisų reikšmę, humanitarinių 
problemų specialistai turi pa
tikrinti, kaip jos iš tikrųjų pa
keis padėtį", sakė jis, nes ank
stesni mėginimai pakeisti Lat
vijos pilietybės įstatymą buvo 
nesėkmingi. 

Latvijos vyriausybė trečia
dienį pritarė ESBO rekomen
dacijoms panaikinti „natūrali
zacijos langus" ir suteikti pi
lietybę nepiliečių vaikams, gi
musiems Latvijoje po jos ne
priklausomybės atkūrimo. 

Vyriausybė taip pat pritarė 
rekomendacijoms dėl valsty
binės kalbos, susijusioms su 
Darbo kodekso pakeitimais ir 
kalbos įstatymo priėmimu, 
taip pat rekomendacijoms dėl 
profesijų apribojimų įstaty
muose. 

Darbo grupei pavesta pa
rengti ir iki balandžio 21 d. 
pateikti vyriausybei svarstyti 
atitinkamas pilietybės įstaty
mo pataisas. 

Seimo pareiškimas dėl paramos 
Latvijai sulaukė kritikos 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų frakcijos narys Algirdas 
Patackas sukritikavo Seimo 
pareiškimą dėl paramos Latvi
jai, vadindamas jį vangiu, o 
Lietuvos nuostatą — trum
paregiška. 

Spaudos konferencijoje ke-

Ruošiamas 
Lietuvos ir Latvijos 
vadovų susitikimas 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ketvirtadienį 
priėmė Latvijos ambasadorių 
Vilniuje Atis Sjanitis, su ku
riuo aptarė kitą pirmadienį 
Panevėžyje įvyksiantį susiti
kimą su Latvijos prezidentu 
Gunčiu Ulmaniu. Prezidentas 
apsvarstys padėtį Latvijoje ir 
jos pašlijusius santykius su 
Rusija. 

Įtampa Latvijos ir Rusijos 
santykiuose kilo, Rygoje iš
vaikius nesankcionuotą rusa
kalbių mitingą bei po sprogi
mo prie Rusijos ambasados 
Rygoje. Rusija po to užsiminė 
apie ekonomines sankcijas 
prieš Latviją. 

Ambasadorius po susitikimo 
su V. Adamkumi žurnalistams 
sakė esąs patenkintas trečia
dienį Lietuvos Seimo priimtu 
pareiškimu del paramos Lat
vijai. Dokumente pasisakoma 
prieš bet kokias sankcijas Lat
vijos atžvilgiu ir kitokius veiks
mus, didinančius tarptautinę 
itampa ir pastovumą 

Ambasadorius pareiškimą 
pavadino labai svarbiu ir 
lauktu. „Pajutome, kad Lietu
va aktyviai remia ir toliau 
rems latvius", sake A. Siani-
tis. 
dažnėjo sprogdinimų, kurių 
taikiniais tampa teisėsaugos 
ir kitos valstybės institucijos. 

tvirtadienį A. Patackas teigė 
nesąs patenkintas pareiš
kimu, nes jis neatspindėjo 
Latvijos problemos esmės, o 
Lietuva neprisiimė jokios at
sakomybės ir nenumatė pagal
bos veiksmų. 

Jis Seimo bei Užsienio rei
kalų ministerijos dokumentus 
pavadino tik „niekuo neįpa
reigojančiais popierėliais". Lie
tuvos URM pareiškimą dėl 
padėties Latvijoje paskelbė 
balandžio 7 dieną. 

A. Patackas įsitikinęs, kad 
Lietuva privalo padėti kaimy
ninei valstybei, nes latviai lie
tuviams yra „ir etniniai, ir is
toriniai broliai". 

Kartu jis pastebėjo, kad jei 
Latvija pasiduos spaudimui ir 
priims liberalesnį pilietybės 
įstatymą, pasekmės tai valsty
bei bus labai ilgos ir liūdnos. 
Parlamentaras numatė, kad 
tokiu atveju. Latvijoje atsi
rastų Belfasto situacija. 

A. Patackas buvo paruošęs 
kitą Seimo pareiškimo va
riantą, kuriame pabrėžiama, 
jog Latvija neturi pasiduoti 
Rusijos ir Vakarų valstybių 
spaudimui ir nešvelninti pilie
tybės Įstatymo. Tame pa
reiškime taip pat buvo ža
dama konkrečiai paremti Lat
viją, jai įveikiant Rusijos vyk
domos ekonomines blokados 
pasekmes. Tačiau jis Seimui 
nepateikė svarstyti savojo va
rianto, nenorėdamas. kad 
būtų vilkinamas Seimo pa
reiškimas dėl paramos Latvi
jai. 

KALENDORIUS 
Balandžio 17 d.: Anicetas. 

Robertas, Dravenis, Sigita, 
Skaidra. 1388 m. Lietuva pa
skelbta krikščioniška. 

Balandžio 18 d.: Apoloni
jus, Eleuterijus. Totilė, Gir-
mantė. 
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Redaktorė Irena Regienė 

PETRAS SILKINAS PASAULIO 
ČEMPIONAS REKORDININKAS 
Kovo 23 dieną Nanango 

mieste, apie 200 kilometrų 
nuo Brisbanės, pasibaigė pir
masis pasaulio 1,000 mylių 
(1,609 kilometrai) čempiona
tas. Jame dalyvavo 16 dalyvių 
iš: Australijos, Italijos, Ispani
jos, Latvijos, Rusijos, Totori
jos, Anglijos, N. Zelandijos ir 
Lietuvos. Čempionu tapo Pet
ras Silkinas iš Lietuvos, pasie
kęs ir naują pasaulinį re
kordą, nubėgdamas per 11 pa
rų, 13 valandų, 54 minutes ir 
58 sekundes. Šį nuotolį 1997 
metais Odesoje jis buvo sta
dione nubėgės per 12 parų, 4 
vai. 6 min. ir 1 sek., tačiau ne
seniai latvis G. Jermolajevas, 
bėgdamas tas pačias 1,000 
mylių plente, jo buvusį re
kordą sumušė, nubėgdamas 
per 12 parų, 1 vai. 47 min. ir 
31 sek. Dabar šį rekordą 
sumušė Petras Australijoje, 
tuo pačiu pasiekęs dar naujus 
įvairių nuotolių rekordus, nes 
pagal tarptautines ilgųjų nuo
tolių bėgimo taisykles nuo 
1,000 kilometrų arba 700 
mylių, kas 100 kilometrų lai
kas rekorduojamas ir tai skai
toma rekordu, ką mūsų tautie
tis ir padarė. 

Po rungtynių dar kiek pabu
voję Brisbanėje, Petras Silki
nas ir jo treneris Dainius Ke
penis atvažiavo į Sydnėjų, kur 
juos sutikau ir pasveikinau su 
tokiu gražiu laimėjimu. Pasa
kiau, kad tikrai ne tik Lietu

va, bet ir mes Australijoje 
džiaugiamės ir didžiuojamės 
tokiu patvariu rekordininku 
žemaičiu. 

— Pasakyk, Pe t ra i , kaip 
j au t i e s i po tokių sunkių 
varžybų ir papasakok dau
giau apie jas i r save pat i , 
— paklausiau, gana pavargu
siai atrodantį rekordininką? 

— Fiziškai jaučiuosi gana 
nuvargęs, skauda raumenys, 
viena koja, tačiau labiausiai 
noriu miego, nors po visų var
žybų jau bandžiau gerai pa
miegoti. Tikrai atsigausiu ir 
išsimiegosiu grįžęs namo. Pa
čios lenktynės nebūtų buvę to
kios sunkios, jei nebūtų buvę 
taip karšta, dažnai net 38 
laipsniai C. Gerai, kad na
muose gana daug bėgiojau per 
4,000 kilometrų, o Palangoj il
gai bėgiojau pirties saunoje, 
kur temperatūra siekdavo net 
90 1. C. Tas man daug padėjo. 
Taip pat treneris pasuko Lie
tuvos laiką į australišką ir 
tada aš miegodavau dieną, o 
naktį keldavausi, valgydavau 
ir treniruodavausi. Tas viskas 
pratino organizmą prie aus
trališkos aplinkos. 

— O kaip sekėsi j au Aust
ralijoje? 

— Pačioj pradžioj australas, 
matyt geriau pripratęs prie 
karšto klimato, mane buvo 
pralenkęs net 20 valandų. Bet 
tada treneris Dainius pakeitė 

TOMAS PŪKŠTYS RUOŠIASI 
NAUJAM SEZONUI 

Tarptautinės klasės ieties 
metikas, daugkartinis JAV 
čempionas, ne kartą gerinęs 
JAV rekordus, buvęs čikagie-
tis Tomas Pūkštys, prieš Vely
kas lankėsi pas savo tėvus 
Romą ir Rasą Pūkščius. 

Tada buvo galimybė su juo 
pasikalbėti ir patirti apie šio 
žymiausiojo užsienyje gyve
nančio lietuvių kilmės lengv. 
atletikos specialisto šių metų 
planus. 

Tomas šiuo metu pastoviai 
gyvena ir treniruojasi Baton 
Rouge mieste, Louisianos val
stijoje. Čia jis iki Velykų tre
niravosi su garsiuoju Vokieti
jos ietininku Boris Henry, o 
vėliau sakė laukia atvykstant 
dar penkių pajėgių vokiečių su 
kuriais irgi žada kartu pa
dirbėti. Kadangi jo sveikata 
yra gera, tai Tomas žada vėl 
gerinti JAV rekordą. 

Šiemet jis ruošiasi dalyvauti 
visose Pasaulio taurės („World 
Cup") varžybose, kurios bus 
pravedamos įvairiose valsty
bėse. Pirmosios jų vyks gegu
žės 16 d. Johanesburge. Pietų 
Afrikoje ir tęsis iki rugsėjo 
mėnesio. 

Tomą domina ir JAV lengv. 
atletikos pirmenybės, kurios 
šiemet yra rengiamos netoli 
nuo jo namų — New Orleans, 
LA. Jos bus birželio 22-23 d. 
Tuoj po šių varžybų Tomas sės 
į lėktuvą ir skris į Vilnių, nes 
birželio 24 d. jis turi suspėti į 
II Lietuvos tautinės olimpia
dos ieties metimo rungtynes 
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto centre. 

Nors Tomui kiek neparanku 
tiesiai iš JAV pirmenybių sku
bėti į Lietuvą, nes jam nebus 
laiko atsikvėpti, tačiau jis ne
nori praleisti progos nuvykti \ 
savo tėvų kraštą, kuriame jis. 

Kretingiškiui bėgikui Petrui Silkinui, Australijoje laimėjusiam 1,000 
mylių bėgimo lenktynes, Čempiono dovanas įteikia Nanango miesto me
ras. 

beje. išmoko mėtyti ietį, kai 
būdamas gimnazistu, jis ten 
praleido vieną vasarą. Lietu
voje tebegyvena ir pirmasis jo 
ieties metimo treneris. 

Kadangi Tomas yra daug
kartinis JAV ieties metimo 
čempionas bei rekordininkas, 
atstovavęs JAV keliose olim
piadose ir pasaulio pirmeny
bėse, apie jį dažnokai rašo šio 
krašto spauda ir talpina jo 
nuotraukas. 

Nesenia' jo nuotrauką iš
spausdino pagrindinis JAV 
lengv. atletikos žurnalas — 
„U.S. Track & Field". Ši nuo
trauka yra spausdinama ir 
šiame sporto puslapyje. * 

taktiką ir mes miegodavome 
po pora valandų per pačius 
karščius ir bėgdavau vėliau, 
ypač naktį. O viską atsigrie
biau ir dar išėjau į priekį per 
buvusią ten didžiulę audrą — 
uraganą. Perkūnas trankėsi, 
smarkiai žaibavo, medžiai vir
to į šoną ir buvo didelis lietus 
su vėju. Visi kiti bėgikai ir 
pats australas nebėgo, o tik 
sėdėjo pasislėpę. O aš per tą 
lietų ir atšalusį orą atsigavau 
ir bėgau visą laiką, nors mane 
ir gąsdino, kad gali perkūnas 
nutrenkti. Bet gi perkūnas, 
savo draugo žemaičio tikrai 
netrenkė. Po to aš jau visą 
laiką pirmavau ir baigmėje 
australas atsiliko 10 valandų, 
kai trečias rusas dar vis bėgo, 
kai man jau buvo įteiktos lai
mėjimo dovanos. 

— O kas jos buvo? Ar 
buvo iškelta Lietuvos vė
liava ir grojamas himnas? 

— Vėliava buvo iškelta bent 
kelis kartus, o taip pat ir him
nas grojamas, nes aš pasie
kiau ne vieną pagrindinį lai
mėjimą, kartu su rekordais. 
(Rengėjų prašymu vėliavą ir 
himno kasetę parūpino jiems 
Sydnėjaus generalinis Lietu
vos konsulas V. Šliteris). Do
vanų tai gavau gerą laikrodį, 
3,000 dolerių ir dar kitų. (O 
Lietuvoje jo miestas Kretinga 
paskyrė jam 1,000 litų premi
ją ir, manau, kaip ir visiems 
kitiems rekordininkams, dova
nas paskirs ir vyriausybė). 

P. Silkinas dabar yra 56 me
tų, lieknas, pradėjęs bėgioti 
nuo vaikystės ir jau kariuo
menėje laimėdavo įvairius bė
gimo krosus. Jis niekada ne
rūkė, bet alaus bokalas po 
varžybų tai malonu išgerti, 
nors čia Sydnėjuje buvo per
šalęs, nes bėgimo metu jam 
per tą karštį ant galvos pilda
vo šaltą vandenį, tai ir gavo 
slogas, tačiau, kaip jis sakė, 
tai tik „menkniekis". 

Lietuvoje jis ne kartą buvo 
tiriamas medikų, kurie norėjo 
žinoti kaip tokių metų vyras 
yra taip atsparus. Jis turi iš
skirtiną širdies atsparumą di
deliems krūviams. Jis pats 
yra mažo ūgio ir bėga neįpras
tu mažu žingsniu. Beveik vi
suomet jis bėga vienas, nes 
šalia bėgantiems jo bėgimas 
yra neparankus. Jam priklau
so Lietuvos 1 paros (24 vai.), 
tai 238.4 km bėgimo rekordas. 
Po šio bėgimo Australijoje, 
kaip pareiškė treneris, rug
pjūčio mėn., jeigu viskas gerai 
susiklostys, jis dalyvaus bė
gime Perthas — Melbournas 

4,000 km. 
Treneris ir prizininkas yra 

dėkingi Brisbanės lietuviams 
ir sporto vadovui Alg. Milvy
dui, kurie juos ne tik gražiai 
priėmė Brisbanėje, bet paskui 
autobusu buvo atvykę į var
žybas ir ten labai smarkiai 
morališkai juos rėmė. Dėkingi 
Sydnėjuje už priėmimą ir vai
šes D. Binkienei, gen. konsu
lui ir V. Šliteriui ir A. Lau
kaičiui. Atsisveikindamas re
kordininkas Petras pasakė, 
kad jis labai žavėjosi Australi
ja ir jam tiek lietuviai, tiek ir 
australai varžybose buvo labai 
nuoširdūs ir mieli. „Ačiū, — pa
sakė jis, — ir iki pasimatymo Lie
tuvoje ir Kretingoje, kur 
stengsiuos ir aš jums žemai
tiškai atsilyginti." 

Trenerio Dainiaus 
Kepenio pasisakymai 

Kai tik gavome pakvietimą 
dalyvauti šiose pasaulinėse 
varžybose, tai ir pradėjau gal
voti kaip čia reikia viską pa
daryti. Surinkome duomenis 
iš vis pasaulio kaip tai daro
ma, tvarkėme finansinius rei
kalus ir tada pradėjome treni
ruotis. Jis įveikė 4,500 km 
bėgdamas keliuose, karštoje 
saunoje, pavyko surasti dalį fi
nansų, nors visa komanda ne
galėjo atvykti ir man reikėjo 
atlikti net 16 įvairiausių pa
reigų: virėjo, trenerio, masa
žuotojo, vertėjo ir kt. Pakei
tėme laiką į Australijos ir, 
kaip matote, rezultatai buvo 
geri. 

Šiose pasaulinėse lenkty
nėse dalyvavo 16 dalyvių. Vy
riausia buvo moteris iš Angli
jos, net 76 metų amžiaus. Da
lyvavo ir 73 metų Australijos 
ilgų nuotolių bėgikas Young, 
kuris prieš keliolika metų 
buvo laimėjęs varžybas Syd-
nėjus-Melbournas. Tačiau šį 
kartą jis išbėgo tik apie 100 
kilometrų. Šį bėgimą rėmė Pa
saulio atletų sąjunga. Šis pa
saulinis rekordas šiuo metu 
yra vienintelis Lietuvoje ir 
treneris mano, kad jis išliks 
dar ilgai P. Silkinas padarė 
dar 10 rekordų, nes Atletikos 
sąjunga rekorduoja ir nuoto
lius po 1.000 kilometrų ir nuo 
700 mylių. Treneris visu pa
rengimu ir priėmimu Nanan
go mieste (kuris turi 3,500 gy
ventojų), buvo labai patenkin
tas, nes to miesto visi gyvento
jai buvo vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėję prie šių pasau
linių varžybų. Jiems buvo duo
tas specialus karavanas, kur 

jie ilsėjosi, jis ruošė bėgikui 
valgį ir ten dvi savaites gyve
no. P. Silkinas, kaip bėgikas, 
turėdamas tik raumeningai 
stiprų kūną, per šias lenkty
nes numetė dar 6 kilogramus 
savo svorio, taip pat ir trene
ris, nors čia būdamas ir virėju, 
savo svorio taip pat prarado. 

— Mielas, Dainiau, man 
teko kelis kartus lankytis 
Tavo vedamoj Sveikuolių 
mokykloj Palangoj, gal ga
lėtum truputį plačiau pa-
pasakoti apie ją? 

— Palangos „Sveikatos" mo
kyklą veikia jau 8 metai. Jos 
principas yra visuotinas olipi-
nis sveikatos ugdymas. Jis 
apima žmogų kaip visumą, 
kaip kūną, dvasią, sielą ir to
dėl mes vadinamės „Sveikuo
lių" mokykla. Ji grūdina ir kū
ną, ir dvasią, ir tad daroma 
darbštumu, meile ir kantrybe. 
Tai turi būti daroma ne tik 
pas individus, bet ir šeimoje, 
tautoje ir valstybėje. Tai yra 
mūsų pagrindas. Ypatingas 
dėmesys yra kreipiamas į mai
tinimą ir kūno apvalymą. Pas 
mus žmonės mankštinasi, 
maudosi jūroje vasarą ir žie
mą, valgo vegetarinį maistą, 
klausosi žinomų ir protingų 
asmenų, kurie turi tuose daly
kuose patirtį paskaitų, žiūri 
filmus ir 15 dienų čia gyvena. 
Per tą laiką jie turi pažinti 
save ir sau padėti. Per tas dvi 
savaites jie numeta 4-5 kilo
gramus svorio ir pajaunėja 5-6 
metais. Ši mokykla veikia išti
sus metus be pertraukos. Jau 
per šį visą laiką mokyklą bai
gė ir gavo pažymėjimus 
23,000 žmonių iš atskirų 12 
valstybių. Tarp jų buvo ir 
australietė Dana Binkienė ir 
net du kartus, taip kad mo
kykla žinoma ir plačiau pa
saulyje. Dėl kainos bebūnant 
mokykloje, tai ji yra tikrai pa
ti pigiausia Lietuvoje prekė. 
Lyginant su tokiomis pačiomis 
mokyklomis pasaulyje, tai ji 
yra 40 kartų pigesnė. Dvi sa
vaitės su visu išlaikymu čia 
kainuoja apie 200 dolerių. 
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Kaip ir rekordininkas Pet
ras, pamatęs Australiją pasa
kė, kad palikus Lietuvoje šal-, 
tį, drėgmę ir vėją, o čia pama
čius gražias palmes, didingą 
okeaną, kuriame atgaivino sa
vo pavargusius raumenis, pui
kų orą, jam pasirodė, kad jis 
pateko į rojų. Taip ir treneris 
Dainius, nors pasaulio ir ne
mažai yra matęs, bet Australi
ja jam labai patiko ir atsisvei
kindamas pasakė: 

— Linkėt jums daug ko ir 
nereikia, nes jūs visi labai 
gražiai atrodot, puikiai įsikū-
rėt, patenkinti esat gyvenimu, 
taip, kad džiaukitės visu tuo 
ir neapleiskit tai, o kartais ir 
mums šį džiaugsmą, sveiką 
dvasią ir gražią nuotaiką at-
vežkit į Lietuvą, kad ir pas 
mus tas viskas greičiau įsi
gyventų ir mes tą patį turė
tume. 

Antanas Laukaitis 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

GLEVECKAS DR. AB. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 VV.95 St Tel. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir seštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

1020 E.Ogden Ave. Suite 310 
Naperville. IL 60563 

Tel. (630)527-0090 
3825 HigrUand Ave., 
Tower 1 .Suite 3C 

Dovmers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

STALO TENISO PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJAI 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
stalo teniso pirmenybės įvyko 
Clevelande š.m. kovo 28 d. 
Pirmenybes pravedė ŠAL-
FASS-gos stalo teniso komite
tas. 

Pirmenybėse dalyvavo 15 
žaidėjų ir trys komandos: Či
kagos „Krantas", Clevelando 
„Gija" ir New Yorko „LAK". 
Pagrindinė kova buvo tarp 
Čikagos ir New Yorko. Čikaga 
nugalėjo. Rezultatai: 

Komandinėse varžybose Či
kagos „Krantas", po sunkios 
kovos, įveikė Nev? Yorko LAK 
4:3. 

Vyrų vienetą laimėjo Sau
lius Kemėža prieš praėjusių 
metų meisterį Tomą Vilimą 
21:16, 14:21 ir 21:13. Abu žai
dėjai iš Čikagos. 

Moterų čempione paliko pra
ėjusių metų meisterė niujor
kietė Sonata Petravičiūtė, 
įveikusi kitą niujorkietę Eglę 
Sidabrienę. 13:21, 21:11 ir 
21:11. 

Senjorų vienetą laimėjo Pra
nas Gvildys prieš Edmundą 
Adomaitį 17:21, 21:17 ir 21:13. 
Abu žaidėjai iš New Yorko. 

Vyrų dvejetą laimėjo Vili-
mas/Kemėža iš Čikagos prieš 
Arlauską/Adomaitį iš New 
Yorko 21:12 ir 21:13. 

Mišrų dvejetą laimėjo Vili-
mas/Saladžiuvienė iš Čikagos 
prieš Arlauską/Sidabrienę iš 
New Yorko 21:13, 18:21 ir 
21:16. 

Džiugu, kad lietuvių stalo 
tenisas atgyja Amerikoje. At
sirado konkurencija ir susido
mėjimas. Ateinančiais metais 
pirmenybės vyks kovo mė
nesio pradžioje, Clevelande. 

P. V. Gvildys 

Stalo teniso turnyras, 
ruošiamas ir pravedamas 
sporto klubo „Krantas"1 š.m. 
balandžio 18 d., šeštadienį, 
vyks Čikagoje, Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Pradžia 
2:30 vai. p.p. Registracija vie
toje nuo 2 vai. p.p. Progra
moje: vienetų, dvejetų ir miš
rių dvejetų rungtynės. Kvie
čiami suaugę ir vaikai stalo*, 
teniso mėgėjai ir žaidėjai. In-; 
formacijas teikia Bronė Sala-
džiuvienė, tel. 773-863-8861. j 

Futbolas Čikagoje 

EDMUNDAS VENAS, WSJEt 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

J 

DR.LPĖTRBKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel (708)596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7M1 Ave., Hfcfcny HMt, IL 
Tel. (708) 5988101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak Lmvn, H. 
Pirmas apyl. su Northwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708422-8260 

„LITUANICA" PRADEDA PIRMENYBES 
„Lituanicos" vyrų futbolo ko

manda, du su puse mėnesio 
rungtyniavusi salės futbolo 
pirmenybėse ir ten laimėjusi 
pirmąją vietą, balandžio 19 d. 
pradeda pavasario pirmenybių 
ratą lauko aikštėse. 

Šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
„Lituanica" turės pirmenybinį 
susitikimą su lenkų „Light-
ning" vienuolike. Lenkams ne
pavykus gauti aikštę, jis vyks 
pas mūsiškius — prie PLC 
centro Lemonte. 

Čia reikia laukti įdomių 
rungtynių, nes „Lituanicos" 
eilėse matysime naujų veidų, 
kurie jau rodėsi salės pirme
nybėse. Gaila, kad mūsų vete
ranai: R. Siniakovas, R. Urbo
navičius ir V. Marčinskas vėl 
nusprendė grįžti į veteranų 
vienuolikės eiles, o jie taip rei
kalingi vyrų komandai. Su 
„Lituanica" taip pat atsisveiki
na ir B. Puskunigis, kuris 
bent pora metų važinėdavo iš 
Union Pier, MI, į Čikagą ar 
tolimas jos apylinkes padėti 

JLituanicai". 
Balandžio 5 d. mūsiškiai Le

monte žaidė draugiškas rung
tynes prieš „Spartos" futboli
ninkus. Tą kartą nesimatė 
„Lituanicos" naujų žaidėjų, 
tad nebuvo galima pajusti, 
kaip atrodys mūsiškiai pava
sario rate. Rungtynės baigėsi 
taikiai: 3-3. 

Balandžio 19 d. jau turėtų 
susirinkti visi ir bus galimybė 
nustatyti „Lituanicos" pajėgu
mą. Tačiau sunku tikėtis, kad 
mūsiškiai negailestingai „lup
tų" varžovus, kaip tai darė 
salėje. Kfc 

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS 

1998 m. Š. A. Lietuvių šach
matų pirmenybės 1998 m. ge
gužės 2 ir 3 d. vyks Pasaulio 
Lietuvių centre, 14915, 127th 
St., Lemont, IL. Vykdo — Či
kagos lietuviai šachmatinin
kai. 

•HMM 
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MASKVOS IR 
WASHINGTONO KELIAI 

JAU SKIRIASI 
I G N A S MEDŽIUKAS 

Rusiškoji meška vis siūlosi 
„pamylėti", paglebesčiuojant 
Baltijos tau tas , bet šių tautų 
žmonės jos kratosi ka ip piktos 
dvasios. Tada toji meška jau 
ima urgzti, pr iekabiaut i ir 
grasinti, nes sako, ten gyve
nantieji rusai yra kankiniai , 
kuriuos diskriminuoja ir rei
kalauja, kad jie įsijungtų į šių 
valstybių gyvenimą, ne tik 
naudotųsi Konstitucijoje ir ki
tuose įstatymuose numatyto
mis privilegijomis, bet prisiim
tų ir prievoles. J u k žinoma, 
kad tie rusakalbiai atsirado 
Baltijos kraštuose tik dėl so
vietinės okupacijos. Tai Done
laičio žodžiais, „ar j ie negalėjo 
pasilikti ten, kur juos išpe
rėjo"... Baltiečiai jų nepasi-
kvietė, kad būtų „vyresniai
siais broliais". J ie čia atvyko 
tik kaip okupanto privilegijuo
ti ir globojami asmenys, kad 
vykdytų nutaut in imo misiją ir 
užpildytų tuštumą, kur i susi
darė daugelį krašto gyventojų 
ištremiant į tolimus Rusijos 
pakraščius mirčiai ir išnaiki
nimui. 

Rusai vis negali apsiprasti 
su mintimis, kad Baltijos vals
tybės gali iš trūkti iš jų įtakos 
zonos. Kaip rašo „Guardian 
Weekly", j au praėjo laikai, kai 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras ir prezidentas buvo so
lidarūs ir pr i tarė vakariečių 
politikai, nekreipdami didelio 
dėmesio į nacionalistiškai nu
siteikusį parlamentą. 

Kaip paskutinieji įvykiai ro
do, tarp Rusijos ir Vakarų Eu-

- ropos valstybių, į skai tant ir 
JAV, įtampa didėja. Neseniai 
Rygoje buvo surengta protesto 
demonstracija, kurioje dalyva
vo apie 2,000 rusų tautybės 

pensininkų. Šią demonstraciją 
Latvijos policija išsklaidė. Tai 
sudarė progą Rusijos užsienio 
reikalų ministrui E. Primakov 
protestuoti, pareiškiant, jog 
tai buvęs „grubus pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimas". 

Prie šio pareiškimo prisidėjo 
ir ministras pirmininkas, pa
reikšdamas: „Mūsų žmonės 
buvo sukrėsti , išgirdė, kas at
sitiko Rygoje. Neleistina, kad 
žmogaus teisės taip būtų pa
žeidžiamos dvidešimtojo šimt
mečio pabaigoje". 

Maždaug tuo pačiu metu 
daugybės žmonių žūtis Kosovo 
provincijoje Serbijoj mažai ru
sus jaudino, nes viso rusų eli
to dėmesys buvo nukreiptas į 
Latviją, o pasaulio politikoje 
toks nereikšmingas demonst
racijos sutrukdymas kažin ar 
iš viso buvo pastebėtas. 

Santykiai su Latvija buvo 
įtempti ir dėl Maskvos kalti
nimų, kad vandalai Liepojoje 
išniekino sovietų karių kapus, 
kurie žuvo Latvijoje per Ant
rąjį pasaulinį karą kovodami 
su naciais. Dėl šio įvykio Rusi
jos užsienio reikalų ministeri
ja apkaltino Latvijos vyriausy
bę, kad tokia piktadarybė bu
vo aiškiai įvykdyta su jos žinia 
ar net jai pritariant. Tuo pasi
naudodami ekstremistai pasi
reiškė smurto veiksmais prieš 
diplomatines įstaigas — am
basadą Maskvoje ir konsulatą 
Polocke. 

Nesutarimo ženklai tarp 
Maskvos ir Washingtono ėmė 
reikštis laike paskutinės Irako 
krizės. Aiškiai matyti, kad 
Maskva ir Washingtonas jau 
eina skirtingais keliais ir tra
pus 1991 m. saugumo susitari
mo lūžis yra tik laiko klausi
mas. 

JAB LB Tarybos prezidiumo pirm. Donatas Skučas dalyvavęs iškilmėseBenjamin Franklin salėje, Washington, 
DC, Valstybės departamente, įteikiant pasiūlymą Kongresui patvirtinti Lenkiją, Čekiją ir Vengriją NATO na
rystei. 

Greit po to, kai užsienio rei
kalų ministerija oficialiai pas
merkė Vakarų grasinimą at
naujinti sankcijas prieš Belg
radą kaip nepriimtinas, prezi
dento Jelcin patarėjas Sergej 
Jastržembskij pranešė, kad 
Maskvoje svarstoma pavartoti 
vienašališkas sankcijas prieš 
Latviją. Nors Vakaruose prita
riama nusiskundimams dėl 
Latvijoje pažeidžiamų etninių 
rusų teisių, grasinimas Latvi
ja i sankcijomis sukelia rūpestį 
ir nepasitenkinimą Vakarų 
valstybių sostinėse ir Wa-
shingtone, nes aiškiai mato
ma, kad rusai ieško priekabių. 
Niekas tose demonstracijose 
Rygoje nebuvo sužalotas, ir 
pat i demonstracija vyko ne dėl 
rasinės diskriminacijos, bet 
buvo protestuojama dėl paki
limo komunalinių patarnavi
mų kainų. 

Pasireiškianti paskutiniuoju 
metu Rusijos užsienio politika 
yra sukti bei klastingi Mask
vos politikų svaičiojimai: na
cionaliniai interesai, gyvybi
niai ekonominiai interesai, 
įtakos sferos, paimti iš JAV 

Kadangi Lietuvos prezidentas yra ir ginkluotųjų valstybės pajėgų oficialus vadas, po inauguracijos jam prista
tomi kariuomenės daliniai Katedros aikštėje. Su naujuoju prez. Valdu Adamkum (viduryje) žygiuoja Krašto ap
saugos ministras Česlovas Stankevičius (kairėje) ir buvęs prez. Algirdas Brazauskas. 

Nuotr. Liudos Germanienės 

politinio žodyno išsireiškimų. 
Vakarų diplomatams yra ne

lengvas uždavinys sušvelninti 
įtampą, kilusią pirmą kartą 
nuo to laiko, kai žlugo Sovietų 
Sąjunga. Pasitenkinimas Ru
sijos užsienio reikalų ministro 
Primakov pritarimu aprėžtai 
NATO narystei ir atvėsinant 
Irako krizę viltys išnyksta, kai 
tokie baisumai vyksta Kosovo 
srityje ir Baltijos valstybės at
kakliai siekia įsijungti į NA
TO. 

Maskvai labai reikalingos 
vakariečių investicijos ir pas
kolos finansuoti rinkos ekono
miją. Jei vakariečiai apsispręs 
sulaikyti paskolų išdavimą, 
tai reikštų, kad po šaltojo karo 
padarytas susitarimas jau nu
trūko. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Amerikos Baltų Laisvės ly
gos įpareigota, Angelė Nel-
sienė, vykdomoji vicepirmi
ninkė, Amerikos rūmuose 
(Kongrese) pradėjo organizuo
ti Baltic Caucus, t.y. grupę 
Atstovų rūmų narių, kurie 
rūpintųsi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos problemomis ir reika
lais. Jie būtų šių valstybių 
užnugaris ir rėmėjai, stipri
nant jų demokratinį vys
tymąsi, ekonomikos reformas 
bei prekybą ir būtų gynėjai 
pavojaus atveju. Pakviesti 
Baltic Caucus kopirmininkais 
(Co-Chairmen) sutiko būti at
stovai John Shimkus R-
Illinois ir Dennis Kucinich D-
Ohio. Abu šie atstovai yra 
žinomi kaip ypatingi lietuvių 
bičiuliai, Baltijos valstybių rė
mėjai. 

Visos organizacijos, visi lie
tuviai ir jų bičiuliai yra 
kviečiami, raginami ir pra
šomi prisidėti prie šio projek
to įgyvendinimo. Jis svarbus 
Lietuvai, jos saugumui ir yra 

tęsinys tos dvasios ir veiklos 
apie kurią kalbama Amerikos-
Baltijos kraštų chartijoje. 

Skambinkite, rašykite ar 
prašykite savo Kongreso at
stovo, kad jis ar ji taptų Baltic 
Caucus nariu-re ir praneštų 
apie tai savo Kongreso na
riams: John Shimkus, Tel: 
202-225-5271, Fax: 202-225-
5880, E-mail: shimkus @mail.-
house.gov; Dennis Kucinich, 
Tel: 202-225-5871, Fax 202-
225-5745. 

Angelė Ne l s i enė 

I STOKHOLMĄ — 
KELTU „PALANGA" 

Prieš pusmetį iš Klaipėdos į 
Švedijos sostinę pradėjęs plau
kioti Lietuvos jūrų laivinin
kystės keltas „Palanga" jau 
pervežė 5,000 keleivių. „Lie
tuvos ryto" žiniomis, jūrų lai
vininkystės bendrovė dar šie
met ketina pirkti didesnį keltą 
ir plaukioti juo į Stokholmą. 

„Palanga" du kartus per sa
vaitę plaukia į Stokholmą ir 
vieną kartą į Kylio uostą Vo
kietijoje. Kelionė keltu iš Klai
pėdos į Švedijos sostinę trun
ka 17 valandų. Vasarą 200 
vietų keltas buvo beveik už
pildytas. Šiuo metu keltu 
plaukia tik apie 60 keleivių. 

Švedijos keltai į Lietuvą ne
plaukia, tačiau kol kas švedai 
tesudaro tik 5 proc. „Pa
langos" keltu plaukiančių ke
leivių. Švedus, suomius, da
nus, vokiečius labiausiai do
mina keltuose įrengtos par
duotuvės, restoranai ir barai, 
kuriuose tabako gaminiai ir 
alkoholiniai gėrimai parduo
dami be muitų. Iš prekybos 
keltai gauna trečdalį pelno. 

„Palangos" kelte tik šiemet 
atidaryta neapmuitinta par
duotuvė. Tikimasi, jog tokia 
prekyba sumažins kelto išlai
das ir pritrauks daugiau kelei
viu- R J a k u t y t ė 

Danutė Bindokienė 

Nauji pavojaus ženklai 
Kaip rašoma balandžio 15 d. 

„Nevv York Times" dienraštyje 
(„U.S. Tries to Defuse Russia-
Latvia Dispute"), JAV vyriau
sybes sluoksniuose didėja su
sirūpinimas vis griežtėjanėia 
Maskvos retorika, nukreipta 
prieš Latviją. Ekonomines 
sankcijos ir grasinimai, ypač 
padažnėję pastarosiomis die
nomis, yra tarytum nauji pa
vojaus ženklai, kuriuose gali
ma įžvelgti buvusios Sovietų 
Sąjungos taktiką. Tiek JAV 
vyriausybė, tiek Baltijos vals
tybės, Maskvos elgesyje mato 
pirmąjį svarbų chartijos, 
Vašingtone patvirtintos š.m. 
sausio 16 d. JAV ir Baltijos 
prezidentų parašais, egzami
ną: a r tai yra tik popieriaus 
lapas, išmait intas tuščiais 
žodžiais, ar tie žodžiai šį tą 
reiškia. 

Rusijos pagrindinis prie
kaištas Latvijai yra tariamoji 
rusakalbių diskriminacija, o 
„paskutinis šiaudas" buvo ko
vo 3 d. policijos Rygoje iš
sklaidytos kelių tūkstančių 
rusakalbių demonstracijos. 
Kremlius net drįso „savo žmo
nių" traktavimą Latvijoje pa
lyginti su Pol Pot veiksmais 
Kambodijoje! 

Latvijos vyriausybė tvirtina, 
kad niekas tų rusakalbių 
neskriaudžia, kad 95 nuošim
čiai, norėjusių gauti Latvijos 
pilietybę, be jokių sunkumų ją 
gavo, išlaikę reikalaujamus 
latvių kalbos ir istorijos eg
zaminus. Didžioji dalis Latvi
jos rusakalbių neskuba pilie
tybės prašyti, nenori mokytis 
latviškai ir įsijungti į valsty
binį gyvenimą, o tik reika
lauja įvairių lengvatų. Tačiau, 
kaip rašo minėtas ,,New York 
Times" dienraštis, Latvijos vy
riausybė jau sutiko padaryti 
svarbių pakeitimų pilietybes 
įsigijimo klausimais. Nors 
įstatymas dar turės būti par
lamento patvirtintas, bet pa
gal jį, visiems rusakalbių vai
kams, gimusiems Latvijoje po 
1991 m. rugpjūčio 21 d., bus 
suteikiama pilietybė. 

Tik vargiai ta ar kitokios 
lengvatos, ar bet kokie Latvi
jos vyriausybės pasiaiškini
mai, kad iš tikrųjų niekas ru
sakalbių neskriaudžia, turės 
įtakos Maskvai, kuri vis ieško 
kabučiu prie Baltijos valsty
bių. Šį kartą pasirinkta pa
spausti Latviją, kitą kartą tai 
gali būti Lietuva, nors Boris 
Jelcin pats pareiškė „drau
gystę" naujam Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui. 

Latvija galbūt yra silpniau
sia Baltijos tautų grandines 
dalelė ir del joje gyvenančio 
didelio skaičiaus rusų kilmės 
žmonių, kurių širdvs pririštos 

prie „motulės Rusijos" pri
juostes, ir dėl kai kurių savo
tiškų pažiūrų, užsilikusių nuo 
Vokietijos naciu okupacijos 
laikų. 

Vėliausią sąmaištį ka ip tik 
ir šukele latvių SS legiono 
„šventė" su eitynėmis Rygoje 
ir vainikų padėjimu prie Lais
vės paminklo. Eitynėse daly
vavo aukšto rango Latvijos 
politikai ir net karinių pajėgų 
vadovai 'įsivaizduokime, jeigu 
tai būtų vykę Lietuvoje, kuri 
nuolatos kaltinama simpatijo
mis naciams ir prisidėjimu 
prie žydų genocido*. 

Latviai aiškinasi, kad jų SS 
legionas, nors įsteigtas Hitle
rio įsakymu 1943 m. vasario 
mėn., nebuvo vokiečių kolabo
rantas , o tik kovojo prieš 
bolševikus, panašiai, kaip Lie
tuvos partizanai po antrosios 
sovietų okupacijos. Nepaisant , 
kad po Antrojo pasaulinio 
karo SS legionieriai buvo lai
komi karo nusikaltėliais, Lat
vijoje jie vadinti didvyriais, 
nes kovojo prieš naują bol
ševikų okupaciją. Tai tvir t ina 
ir patys legionieriai: j ie, tiesa, 
turėję vokiškus ginklus, bet 
kovoję tik su sovietais. 

Problema buvo kiek su
švelninta 1950 metais, kai 
JAV vyriausybė paskelbė pa
reiškimą, kuriuo latvių legio
nieriams suteikta tam tikra 
amnestija. Žinoma, negalima 
buvo tikėti, kad tokie argu
mentai būtų priimtini Mask
vai, o kai šių metų kovo 
mėnesį SS legionierių šventėje 
aktyviai dalyvavo Latvijos 
parlamento pareigūnai bei ka
rinių pareigų vadovai, Rusijai 
atsirado proga paskelbti, kad 
Latvijoje legalizuojamas fa
šizmas. Tą ivaizdį dar sustip
rino bombos sprogimas prie 
sinagogos ir Rusijos ambasa
dos Rygoje (įtariama, kad 
sprogimų režisūra gimė Mask
voje). 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, per balandžio 14 d. 
i Rygą nuvykusi Užsienio rei
kalų ministro pavaduotoją 
Roką Bernotą, užtikrino Lat
vijos vyriausybę, kad rems 
pastangas išaiškinti sprogdi
nimų kaltininkus ir ati taisyti 
pažeistą Latvijos įvaizdį tarp
tautinėje arenoje. Taip' pat ba
landžio 15 d. Lietuvos Seime 
(77 balsai pasisakė už) priim
tas pareiškimas „Dėl paramos 
Latvijos Respublikai". 

Nėra abejonės, kad naujausi 
Maskvos puolimai ir grasini
mai labai pavojingi ne tik Lat
vijos, bet visų trijų Baltijos 
tautų saugumui, tad j juos 
reikia žvelgti labai rimtai, tad 
ypač sveikintinas greitas JAV 
reagavimas. 

VASAROS PRISIMINIMŲ 
ESKIZAI 

KUN. ROBERTAS PŪKENIS 

Putname, kunigo Valdemaro 
Cukuro name, kurį gaubė jo 
netekimo gedulas, skaičiau B. 
Brazdžionio, K. Bradūno, Ais
čio poeziją, ir lyg maldos žo
džius kartojau „pasilikau tik 
mėlyną dangų". (L. Andrie-
kus). Iš girdėtų žodžių ir po
kalbių, regėtų vaizdų man py
nėsi minčių krepšelis, o gal tik 
Lietuvos ilgesio vizija. Ak, 
kaip skausmingai nuplėšiau 
paskutinę liepos mėnesio die
ną. 

Saujoj liko vakaro žara. 
Ir apgaubė mane šešėliais 

liepa 
Kaip tavo mylinti ranka. 
Pasilikau tik dangų mėlyną, 
Tėvynės viziją žvaigždėtą. 
Rugpjūčio gelsvas kasas už 

lango — 
Ją vieną, taip karš ta i my

lėtą, 
padalintą, iškankintą, iš

sklaidytą po pasaulį, bet gyvą. 
Kaip paukšteliai, susisukę liz
dus svetimoj padangėj, kuž
dėjo, klegėjo ir vis dar tikėjosi 
greitai sugrįžti į gimtuosius 
namus. Tačiau komunizmo 
siena atrodė, kad pavirs ilga, 
kaip šimtmečiai, naktimi. Ir 
daugelis lietuvių priglaudė 
savo kūną anapus, bet vilties 
neprarado, kad laisvė vėl 
sugrįš. Ir mes susitiksime. 

J Šiaurės Ameriką pirmoji 
lietuvių banga atvyko po 1905 
metų, antroji — nepriklauso
mybės laikotarpiu (1918-
1940), trečioji karta bėgo nuo 
raudonojo maro karo metais, 
keliems tūkstančiams pavyko 
išsprukti tarybiniu laikotar
piu, o dabar, atgavus neprik
lausomybę, jau norėtų daug 
kas pabuvoti, pasilikti, bet, ar 
yra laukiami, ar laimė ten 
kris iš dangaus? 

Atvykusieji kūrė lietuviškas 
salas, kad išliktų savimi, ga
lėtų pabendrauti, pasidalintų 
kovos patirtimi. Visą lietuvių 
išeivijos veiklą galime apibū
dinti dviem požiūriais: kova 
už Lietuvos išvadavimą ir tau
tiškumo bei religijos išsaugo
jimą. Tikėjimą išsaugoti yra 
ku r kas lengviau, negu lietu
vybę, nes visur supa angliška 
aplinka. Ir jau iš jų apie mili
jonas save laiko lietuviškos 
kilmės, o dar kalbančių lietu
viškai yra apie 400,000. Rusi
joje ir kitose buvusiose sovie
tinėse respublikose yra likę 
150,000 o visame pasaulyje 
yra apie 4 milijonai lietuvių. 
Nedaug! Maža tau ta nemiršta 
istorijos sūkuryje, tik išsau
godama savo kultūrą, dorovę, 
religiją ir papročius. (Koks 
žiaurus kontrastas tarp idealo 
ir realybės Lietuvoje!) 

Užsienio lietuviai, gindami 
„laisvės bylą", padarė labai 
daug. 

— Priminė moralinius prin
cipus „ponams", kurie bijojo 
sovietinės kariuomenes arba 

nenorėjo įžeisti „draugų", nes 
kai kam pirkti ir parduoti 
buvo svarbiau, negu tautų 
laisvės siekia. 

— Gausiais leidiniais bylojo 
tautoms apie tarybinę okupa
ciją ir nesiliaujančius žmo
gaus tei?ių pažeidinėjimus So
vietų Sąjungoj ir jų paverg
tuose kraštuose. 

— Kova už laisvę įgydavo 
įvairias formas. Kai kas daly
vavo net karinėse operacijose 
Vietname. Afganistane, suvok
dami, kad tai yra labai veiks
mingas būdas kovoje už tė
vynės lai.-vę. (JAV prezidentas 
Ronald Reagan priėmė buvusį 
kariuomenės kapitoną Andrių 
Eivą, padėkodamas už suteik
tą pagalb.j afganistaniečiams). 

— Priglausdavo disidentus 
ir su jais drauge belsdavo į 
„galingųjų" sąžinę. 

— Stiprino kultūrinį barą 
šiapus ir anapus dangos. Aną 
vasarą nugriaudėjo dešimtoji 
lietuviu tautinių šokių šventė 
Čikagoje O tokias iškilmes 
suruošti organizatoriams rei
kia pašvęsti daug laiko ir ener

gijos. Tai esti nuostabios tau
tinių šokių ir dainų akimir
kos, sutraukiančios tūkstan
čius žiūrovų. Lietuviai savo 
darbštumu laimėjo gražų var
dą kitų tautų bendriioje. 

„Lietuvos Katalikų Baž- kams. kad primintų, kas lau-
nyčios Kronika'' tapo kovojan
čių lietuvių pogrindžio jungti
mi visame pasaulyje. Užsienio 
lietuviai vertė „Kroniką" į ki-

kia, atėjus tarybiniai „demok
ratijai". 

— Konkrečia material ine 
parama rėmė tautinį judėji-

tas kalbas ir siųsdavo politi- mą! <B.d.) 

PSal Jurgio Matulaičio namai Kaune. 

m į į MHHMMMHMi 

http://house.gov
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„MIKLAS NEKLAUSIA KIEK TŲ 
DARBŲ, BET KUR JIE YRA...* 

P . PALYS 

Anksčiau vyravo paprotys 
vienokiu ar kitokiu būdu nusi
pelniusius asmenis pagerbti, 
tik jiems į dausas iškeliavus. 
Dabar pradėta išmintingiau 
elgtis. Pagerbimo užsitarna
vusius pagerbiama, jiems dar 
tebegyvenant mūsų tarpe. To
kiu būdu buvo pagerbtas ir 
itin pareigingas, ryžtingas ir 
darbštus visuomenininkas, 
įvairių lietuviškų organizacijų 
narys, joms vadovavęs, arba 
dar ir dabar tebevadovaująs, 
sulaukęs deimantinio amžiaus 
jubiliejaus, žurnalistas Kęstu
tis K. Miklas. 

Pagerbimą, įvykusį kovo 14 
d.. Kultūros židinyje, Brook-
lyne. NY, suruošė iš įvairių or
ganizacijų sudarytas specialus 
komitetas. 

Komiteto pirmininkui Alek
sandrui Vakseliui pastoviam 
apsigyvenimui išvykus į Flo
ridą, pagerbimo pobūvį ati
darė ir susirinkusius pasveiki
no vicepirmininkė, žurn. Sa
lomėja Narkėliūnaitė. Susirin
kusiems garsiai plojant Malvi
na Kliveckienė jubiliatui Kęs
tučiui K. Miklui, į švarko at
lapą, įsegė gėlę. 

Tolimesnį vadovavimą pe
rėmęs lietuviško radijo „Lais
vės žiburys" vedėjas Romas 
Kezys. pakvietė vienuolyno 
viršininką kun. Pranciškų 
Gedgaudą. OFM, sukalbėti 
maldą prie valgį. Besirengiant 
pietauti, kad būtų geresnis 
apetitas, R. Kezys privertė vi
sus skaniai nusikvatoti, per-
skaitydamas nežinomo autori
aus parašytą, brandaus am
žiaus sulaukusiems skirtą, 
gan šmaikštų eilėraštį. 

To eilėraščio linksmai „pag
lostyti", visi rikiavosi prie gau
siai Danutės ir Karei Dvor-
žakų paruoštais valgiais nu
krauto ilgo stalo. Pagrindinį 
žodį tarė buvęs ilgametis Lie
tuvos generalinis konsulas, 
vėliau. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, dabarti
nis ten specialus patarėjas 
Anicetas Simutis. Jis sukaktu
vininką artimai pažinęs ir 
glaudžiai su juo bendradarbia
vęs, plačiai apibūdinęs jo 
veiklą ir didelį indėlį į lietu
viškos veikios aruodus, pa
brėžė: „Miklas neklausdavęs 
kiek tų darbų esą, bet tik kur 
jie randasi. Jis tuojau kibda-
vęs į darbą, dirbo, o ir padary
davo". 

Žodžiu sveikino: tėvų pran
ciškonų vardu kun. Pran
ciškus Gedgaudas, OFM, Lie
tuvos konsulato ir savo vardu 
— generalinis konsulas dr. Pe
tras Anusas. LBNY apygardos 
— pirmininkas Kęstutis Bile-
ris, „Darbininko" — redakto
rius Julius Keleras. Tautos 
fondo — tarybos pirmininkas 
Jonas Vilgalys. Kultūros židi-

— '3'''.t'i> nirrr.ini'ikas dr. 

Jonas Bilėnas, Šaulių ir ro-
movėnų — Jonas Klivečka ir 
Great Neck LB apylinkės — 
pirmininkė Irena Vilgalienė. 

Daugybę sveikinimų, gautų 
paštu, perskaitė R. Kezys. 

Po to, Reginai Bork atnešus 
didelį sukaktuvinį tortą, Kęs
tučiui plaučiuose turint pa
kankamai „vėjo" užpūtus žva
kutes, nuskambėjus ilgiausių, 
sveikiausių ir darbingiausių 
metų linkėjimams, sušukus 
valio buvo pakeltos šampano 
taurės. 

Nuskambėjo rašytojo Pau
liaus Jurkaus specialiai su
kurtas, sukaktuvininką „šlovi
nantis", humoristinis eilėraš
tis. Jį skaitė pats jo autorius. 
Deja, ar dėl nepakankamo 
apšvietimo, ar kokių kitų prie
žasčių, eilėraštį skaityti nela
bai sekėsi. Jame, kaip kartais 
filmų juostoje, pasitaikė „su
trūkinėjimų" ir užkliuvimų. 
Todėl ir reikiamo įspūdžio 
nepaliko. 

Bene pirmą kartą šioje At
lanto pusėje pasirodė jauna 
smuikininkė iš Lietuvos Edita 
Orlinytė. Nors ir labai jaunai 
atrodanti Edita jau turi ne
maža patirties. Yra grojusi su 
Vilniaus styginiu kvartetu, 
Lietuvos simfoniniu ir Lietu
vos kameriniu orkestru. Su 
tais orkestrais koncertavo be
veik visose Europos valstybėse 
ir Japonijoje. Edita smuiko 
muziką studijavusi Lietuvos 
muzikos akademijoje, prof. 
Raimundo Katiliaus smuiko 
klasėje, įsigijo magistro laips
nį. Šiuo metu gyvena Stam--
ford, Conn., muzikos studijas 
tęsia toliau New Yorke, Man
hattan School of Music ir gro
ja Greenwich simfoniniame or
kestre. 

Smuikininkė Edita Orlinytė 
be fortepijono palydos atliko: 
B. Dvariono — „Prie ežerėlio", 
J. Naujalio — „Svajonė", lietu
vių liaudies motyvais — „Be
auštant! aušrelė" ir A. Vivaldi 
— ištrauką iš „Vasara". 

Sukaktuvininkas savo žody
je išreiškė nuoširdžią padėką 
šį pagerbimą surengusiems, 
atsilankusiems ir jį sveikinu
siems. 

Čia tenka paminėti Kęstučio 
K. Miklo 75-riui rengti komi
teto išleistą, puikiai žurn. Sa
lomėjos Narkėliūnaitės sure
daguotą, 52 puslapių leidinėlį. 
Beveik pusę to leidinėlio uži
ma 27 sveikinimai. Ten su 
kaktuvininką sveikina: Lietu
vos Respublikos .ninistro pir
mininko aparato kancleris 
Kęstutis Čilinskas, vyskupas 
Paulius Baltakis. OFM, Lietu
vos Respublikos ambasadorius 
Vašingtone Stasys Sakalaus
kas, ambasadorius Jungtinėse 
Tautose dr. Oskaras Jusys, 
ambasadorius Anicetas Simu
tis, Kauno miesto savival-
dvbcs meras Henrikas Tarnu-

CLASSIFIED GUIDE 

Arizonos LB apylinkes valdyba ir Lithuanian-American Club of Arizona valdyba po Vasario Šešioliktosios 
minėjimo (vasario 22 d.) Sun City, AZ. Iš kairės: LB apylinkes pirm. Kazys Matonis, Adolfas Martinaitis, Rima 
Reklaitienė, Danutė Bindokienė, kalbėjusi ta proga, Nora Burbaitė-Trulsson, programos vadovė, su dukrele, 
Paulius fygas, Felicia Kezes, Julie Chestna, Jean Pike, Christine Lindąuist, atlikusi meninę programą ir giedo
jusi bažnyčioje, Alex Kuratczyk, Willis Sellhorn, Virginia Sellhorn. 

lis, generalinis konsulas New 
Yorke dr. Petras Anusas, Lie
tuvos Šaulių sąjungos vadas 
kpt. L. Bakaitis, ELTA vardu 
— generalinis direktorius Kę
stutis Jankauskas ir kiti. 

Kitoje to leidinėlio pusėje 
išspausdintas platus žurn. 
Salomėjos Narkėliūnaitės pa
ruoštas straipsnis. Jame yra 
Kęstučio K Miklo biografija ir 
jo veikla Lietuvoje, Vokietijoje 
bei JAV. Visa tai paryškina į 
leidinėlį įdėtos 34 nuotraukos. 

POSĖDIS KAUNE 

NATO parengia pažengusių 
tyrimų darbo posėdžius su 
savo partneriais. Tai tęsiasi 
keturias dienas ir dalyviai yra 
iš anksto pakviečiami. Toks 
posėdis įvyks Kaune gegužės 
18-22 d.d., o jo tema yra puo
selėjimas aukšto greičio kom
piuterių tinklų. Jam vadovau
ja J. Martin iš Amsterdamo ir 
V. Rėklaitis iš Kauno techno
logijos universiteto. 

Saulius Šimoliūnas 

CLEVELAND, O H 
INAUGURACIJOS 
VAIZDAJUOSTĖ 

Istorinę, gražiai nufilmuotą 
ir suredaguotą Lietuvos Res
publikos prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos aizda-
juostę Clevelande stebėjo arti 
keturi šimtai žiūrovų parapi
jos auditorijoje. Vaizdajuostė 
ne tik perduoda atmintinas 
Lietuvos istorines dienas Vil
niuje, bet ir giliai įsidėmėtinas 
prez. V. Adamkaus, Seimo 
pirm. V. Landsbergio ir Vil
niaus metr. arkivyskupo A. 
Bačkio žodžius bei iškilmių 
džiaugsmą ir minių nuotaikas. 
Filmavo Lietuvos televizijos 
profesionalai. 

Šią specialiai pagamintą 
vaizdajuostę Lietuvos televizi
ja platina tiktai per LR garbės 
generalinį konsulatą Cleve
lande. Kaina 25 dol. Užsisa
kyti galima telefonu: 216-486-
8692 arba faksu 216-486-
8612. Adresas: Lithuanian 
Honory Consulate, 18021 
Marcella Rd., Cleveland, Ohio 
44119. 

PARODA 

tadienį — Bostono vyrų seks
teto koncertas. Sekmadienį — 
šv. Mišios ir akademija. 

Birželio 14 d. Pabaltiečių 
tragiškojo birželio minėjimas 
Šv. Jurgio parapijoje. 

PRISIMINTAS V. VALYS 
Vaclovas Valys, žinomas 

spaudos, kultūrinės veiklos di
dysis mecenatas, jau iškelia
vęs Amžinybėn, buvo prisi
mintas ir pagerbtas, atidarant 
jėzuitų gimnazijos rūmų Vil
niuje biblioteką, kurios staty
bą finansavo V. Valys. Po gra
žaus minėjimo bažnyčioje, pa
šventinta kun. J. Borutos, SJ, 
(dabar vyskupas) pernai, ge
gužės 21 d. Apie šį svarbų 
kultūrinį įvykį ir V. Valio do
vaną gražiai užsiminta „Quo 
Vadis", Vilniaus jėzuitų gim
nazijos periodiniame leidinyje 
(1997-2). Iškilmių nuotrauko
se matomas ir kun. G. Kijaus-
kas, SJ, jo lankymosi Lietu
voje metu, dalyvavęs šventėje. 

V.R. 

J U N O BEACH, FL. 

FLORIDOS 
IIETUVTU DIENOS 

Daug rytinės Floridos lietu
vių dalyvavo vasario 20-22 d. 
St. Petersburge, FL, pirmose 
Floridos lietuvių dienose. Su 
tapybos darbais parodoje daly
vavo dr. Antanas Lipskis, Ire
na Manomaitienė ir dail. Rin-
gailė Zotovienė. Dr. Jonas 
Šalna parodoje buvo išstatęs 
savo šaknų skulptūras, o Vin
cas Šalčiūnas — kompiuteri
nės grafikos kūrinius. „Dai
nos" choristų dalis įąijungė į 
bendrą Lietuvių dienų chorą 
ir dalyvavo pasirodyme, ir šv. 
Mišiose. Alicija Solienė su 
partnere laimėjo teniso var
žybose I-ą vietą. 

LANKĖSI VYSK. 
PAULIUS BALTAKIS 

Kovo 15 d. June Beach lan
kėsi vysk. Paulius Baltakis. 
Jis pravedė rekolekcijas vie
tiniams lietuviams. Sekma
dienį vysk. Baltakis, asistuoja
mas kun. Pikturnos, St. Paul 
of the Cross bažnyčioje aukojo 
šv. Mišias ir pasakė turiningą 
pamokslą. Šv. Mišių metu gie-

Kęstučio Kizevičiaus atmini- dojo „Dainos" choras, vadovau-
mo meno paroda nuo š.m. jamas Irenos Manomaitienės. 
kovo 26 iki gegužės 3 d. vyks-

Ambasadoriua Anicetas Simutis dešir svfkri.i Kt-st.ut; M.kl.i 
N'-;o'r S. N'arkfl iūnaites . 

ta B. K. Smith galerijoje, Lake 
Erie College, 391 W. YVashing-
ton St., Painsville, OH (tel. 
440-639-7856). 

Balandžio 26 d. šaukiamas 
Lietuvių namų akcininkų me
tini- susirinkimas. 

Gegužės 2 d. 7 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos salėje 
koncertuos Punsko lietuvių 
ansamblis „Kiumpė". Rengia 
LB apylinkes valdyba. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Gegužės 30-31 d. Ateitinin
ku šeimos šventė vyks Moti-
r 'h parapijos patalpose. Š<>š-

PABENDRAVIMO PIETUS 
Kovo 10 d. Piccadilly resto

rane po pietų vyko LB Palm 
Beach apylinkės metinis narių 
susirinkimas. Pirmininkė Ali
cija Solienė susirinkusius pa
kvietė prisiminti Kovo 11-tąją 
dieną ir sugiedoti Lietuvos 
himną. Buvo prisiminti ir mi
rusieji Palm Beach apylinkes 
nariai. Po to Alicija Solienė 
susirinkimui vadovauti pa
kvietė dr. Henriką Solį, sekre
tore buvo Roma Mildažienė. 

Dr. Henrikas Solis padėkojo 
Palm Beach pirm. Alicijai So-
lienei ir valdvbai už darbą 

Ižd. Vytas Kilpa atliko finan
sinę apyskaitą, o Irena Ma
nomaitienė perskaitė kontro
lės komisijos pranešimą. „Lie
tuvių biuletenio" redaktorius 
Vincas Šalčiūnas pranešė 
apie biuletenio leidimą. Jonas 
Jakubauskas pranešė apie 
Laisvės paminklo (lietuvių 
kapų sekcijoje) finansinę pa
dėtį. 

Palm Beach LB apylinkės 
pirmininkė Alicija Solienė 
baigė savo kadenciją, tad su
sirinkę padėkojo jai už atliktą 
darbą ir ypač gražų atstova
vimą amerikiečių ir savųjų 
tarpe. 

Į Lietuvių Bendruomenės 
valdybą dar buvo išrinkti Ona 
ir Vincas Šalčiūnai. { Floridos 
apygardos LB suvažiavimą 
atstovais išrinkti Dalia Au-
gūnienė, Ringailė Zotovienė 
ir dr. Jonas Šalna. 

LIETUVOS VYČIAI 
PAGERBĖ 

ŠV. KAZIMIERĄ 
Kovo 1 d. Lietuvos Vyčių 

153 kuopa iškilmingomis šv. 
Mišiomis paminėjo savo 
globėją, šv. Kazimierą. Kun. 
Pikturna savo pamoksle iš
kėlė Šv. Kazimiero svarbą lie
tuvių gyvenime, Mišių metu 
giedojo „Dainos" choras, vado
vaujamas Irenos Manomai
tienės, pritariant vargonais 
muz. Liudui Stukui. 

LĖTAI SVEIKSTA 
KUN. V. PIKTURNA 

Kunigas Vytautas Pikturna, 
kuris aptarnauja Palm Beach 
ir Pampano apylinkių lietu
vius, visų gerbiamas klebonas, 
vis dar sirguliuoja. Po pada
rytų operacijų ir fizinės terapi
jos, kun. Pikturna vis dar sun
kiai vaikšto, tačiau kas sek
madienį aukoja šv. Mišias St. 
Paul of the Cross koplyčioje. 

Pietų Floridos lietuviai linki 
jam greit pasveikti ir sustip
rėti. Kun. Pikturna yra labai 
reikalingas Pietų Floridos lie
tuviams, o jo pamokslai vi
siems žinomi giliomis minti
mis. Kun. Pikturnai prašoma 
rašyti šiuo adresu: 112 Bam-
boo Rd., Palm Beach Shores, 
Fl 33404. 

BALFO GEGUŽINĖ 
Šiuo metu Floridoje pava

saris, dar nekaršta, iš ryto 
vešūs vėjai gaivina turistus ir 
„sniego paukštelius". Jupite
rio miestelio Carlin parke 
ošia palmės, girdisi Atlanto 
bangos atsimušančios į kran
tą, krykštauja vaikai, skraido 
pelikanai. 

Balandžio 2 d. Carlin parke 
susirinko pietinės Floridos 
lietuviai pasižmonėti, susitik
ti su draugais, susipažinti su 
naujai atvykusiais, atiduoti 
duoklę vargstantiems Lietu
voje. 

Susirinkusius pasveikino 
BALFo 141 skyr. pirm. Jonas 

IV A! ROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOetJO.NAMU,ėvbCATŜ  
IR GYVYBES DRAUDAMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)586-5159 
(708)425-7110 

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

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tel. 773-735-9311. 

Lithuanian wkJow in Las Vi 
would likę to snare home with šame. 
Provide Room and board and sal-
ary for light housekeeping. Please 
Contact Kris Goguen, 5 Houde Av-
enue, Athbumham, MA, 01430. 

W E E K E N D J O B 
Knglisli-speaking womin nceded to help 

woman in wheelchair with personai care & 
light home-making. No expehence needed. 
Work hours: Fri. 5 pm to SaL 11 am.. Sat. 5 
pm to Sun. 11 am. Time off dunng the day. 
Mušt be carini, orgamzed person w«h job 
references. CalI Jerrt (773) 535-7383. 

Išnuomoju 1 kambarį 
pensininkui 

su visu išlaikymu. 
Puikus susisiekimas. 

Skambinti 773-471-4263. 

Moteris ieško darbo 
prižiūrėti senelį. 

Gali gyventi kartu. 
Tel. 708-974-3048. 

#•> A KMIECKRSALTOR8 
VJBHUCį j į 7922 s.Puaski Rd. 

£.1. 4365SArcherAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Parduodamas akordeonas 
"Scandalli" 120 bosų ir 

elektrinė gitara "Diamonf. 
Tel. 630-910-0939. 

Dvi moterys, lietuvės, 
ieško Marquette Parko 

apylinkėje kambario arba 
buto (rūsyje) per išeigines. 

Tel. 773-767-3277. 

Išnuomoju dviejų 
miegamųjų butą. 

Teirautis, Beatričė, 
tel. 708-222-8086. 

Tvarkinga šeima gaH 
prižiūrėti vaikus arba 
slaugyti ligonį savo 

namuose, geros sąlygos. 
Tel. 847-844-9246. 

• automobttų draurJmaa 
Htttmmm • — į 

mauHaAJP DfDOTlUK 

(773)205-7702 

Mildažis, pakvietė visus vai
šintis lietuvaičių namuose pa
ruoštais valgiais, pristatė vy
riausias šeimininkes Janiną 
Šalnienę ir Romą Mildažienė. 
Barą tvarkė Gražinos ir Jono 
Stankūnų jaunoji karta — 
Gina ir Algis. Kaip visuomet 
Stankūnų šeima paaukojo gė
rimus. Kavą virė Jonas Garla. 
Gausių laimikių laimėjimams 
vadovavo Irena Manomaitienė 
ir Alicija Solienė, šaukliai 
buvo Algis Augūnas ir Marius 
Sodonis. ~ A 

D . A. 

Lietuvos Vyčių veikla 

RUOŠIAMĖS LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvos Vyčių 85-sis meti
nis suvažiavimas-seimas š.m. 
rugpjūčio 6-9 d. vyks Sheraton 
Four Points viešbutyje, 3580 
East Main St. Waterbury, 
Connecticut. Tel. — 800-541-
0469. Seimą globos VVaterbury 
7-ta kuopa. Seimo komiteto 
pirmininkas yra Joe Stiklius. 

Prieš suvažiavimą, trečia
dienį, rugpjūčio 5 d., pagei
daujantiems numatyta eks
kursija Foxwoods Casino ir 
pietūs, Ledyard, Connecticut, 
vėliau sustosime aplankyti 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyną Putname. Ekskur
sijos kaina 45 dol. vienam as
meniui (įskaitant transporta-
ciją). 

Seime dalyvavimo išlaidos 
suaugusiems: 120 dol. asme
niui užsiregistravusiems iki 

birželio 1 d. Po tos dienos, re
gistracijos mokestis 130 dol. 
asmeniui. Jaunimui iki 18 m. 
amžiaus — 60 dol. asmeniui. \ 
šią kainą įskaitoma susipaži
nimo vakaras su užkandžiais 
(ketvirtadienį) Lietuvių klube; 
kultūros vakaras (penktadie
nį); pokylis (šeštadienį) ir 
priešpiečiai (sekmadienį), bei 
autobuso transportacijos išlai
dos. 

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Arlene Stiklius, 
P.O. Box 3435, Waterbury, 
Connecticut 06705. 

Laukiame visų atsilankymo 
ir dalyvavimo. Iki pasimatymo 
85-ame seime! 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

* Lietuvos laisvės lygos 
vadui Antanui Terleckui už jo 
dalyvavimą pikete protestuo
jant prieš vietinių pokalbių 
telefonu apmokestinimą, su
rašytas administracinės teisės 
pažeidimo protokolas ir visa 
medžiaga perduota Vilniaus 1-
ajam apylinės teismui spren
dimui priimti. A. Terleckas 
neigia dalyvavęs sudeginant 
vyriausybės narių atvaizdus, 
nors filmuota medžiaga tai 
aiškiai įrodo. Kovo 31d. vyku
sios protesto akcijos dalyviai 
sudegino trijų vyriausybės 
narių — premjero Gedimino 
Vagnoriaus, buvusio ryšių ir 
informatikos Rimanto Pleikio 
bei buvusios Europos reikalų 
ministrės Laimos Andrikienės 
— popierinius šaržuotus at
vaizdus. 
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PASAULIO LIETUVIU CENTRAS 
LITHUANIAN WQRLD CF.NTRR 
14911- 127th Street, Lemont, IL 60439. (708) 257-8787 

Pasaulio lietuvių centras nuoširdžiai dėkoja visiems 
centro rėmėjams, kurie 1997-1998 m. kovo 31 d. savo auka 
prisidėjo prie centro gyvavimo ir išlaikymo. 

Tarybos vardu dėkoju, 
Romas Kronas 

$3,000.00 
$2^04.11 
$1330.81 
$1,100.00 
$1,000.00 

$600.00 
$600.00 

$400.00 
$397,94 
$380.00 
$345.00 
$250.00 
$200.00 

$197.26 
$150.00 
$125.00 
$100.00 

$90.41 
$71.23 
$50.00 

$40.01 
$36.00 
$30.00 

$25.00 

$20.00 

$15.00 

- Rūta ir Vytautas Graužinis, Donald ir Vina Petkus. 
- Zenius ir Vanda Petkus. 
- Vilius ir Violeta Mikaitis. 
- Algirdas ir Vida Keblinskas. 
- Valdas ir Alma Adamkus, Irena ir Gedas Bliudžius, 

Juzefą ir Bolius Kasparas, Leonas ir Nijolė Mas-
kaliūnas, Albina Pninskis, Vacys ir Augusta Šaulys, 
Jovita ir Vytautas Strikas, Algis ir Milda Tallat-
Kelpša, Agota Tiškus, Jonas Valaitis. 

- Antanas ir Vilią Marchertas 
—Aleksas ir Elena Karaliūnas, Aldona ir Juozas Palekas, 

Raymond ir Dolores Petkus. 
- Algirdas ir Jolita Birutis, Peter ir Ruth Buchas. 
- Rimas ir Nijolė Banys. 
- Juozas Prunskis. 
- Romas ir Rasa Pūkštys. 
- Algis ir dr. Teresė Kazlauskas, C. ir V.Murray. 
- flgrfiminafl RfllnnHn, Kratam ir Karolina Bružas, Arrtnas 

ir Irena Draugelis, Dana Elsbergas, Vytautas ir Liuda 
Germanas, Juozas ir Wanda Gvildys, Vytautas ir Alke 
Lapatinskas, Sietuva c/o State Korres Litbuanian 
Scouts Association, Juozas Macėnas, Irena Meilė, 
Sigitas ir Janina Miknaitis, Ignas ir Birutė Navickas, 
Dalia ir Stasys Strasius, Suburban Lithuanian 
Montessori, Lou ir Birutė Vanagas, Juozas ir Marytė 
Vizgirda, R.Witt, Stanley ir Birutė Židonis. 

- Rimvydas ir Genė Rimkus. 
- Rimas V. ir Janina Vienužis. 
- Algirdas ir Lilija Pivaronas. 
- Alfonsas ir Marija Aleksiejunas, Kazys G. Ambrozaitis 

M.D., Kęstutis ir Sbirley Ambutas, Anthony Augius, 
Victor ir Marcella Augus, Antanas ir Adelė Bal
trušaitis, Danguolė ir Eugenijus Bartkus, Gediminas 
ir Roma Bielskus, Edvardas ir Jadvyga Biskis, 
Anthony ir Wanda Brazdžiūnas, Zigmas Brazis, Bruno 
E.Bruce, Stanley ir Ona Budėjus, Ignas ir Dangira 
Budrys, Romas ir Birutė Butkunas, Jonas Butvilą, 
Chicago Lithuanian Women's Club - L.Dargis, 
Kęstutis ir Zita Cicėnas, Edward ir Elena Čižinauskas, 
Irene S.Denihan, Danutė ir Rimantas Dirvonis, Van 
ir dr. Alina Domanskis, V.Dubinskas, Stasys ir Sofija 
Džiugas, Alberto ir Laima Glavinskas, Theodora 
C.T.Goberis, Vida S.Grayson, Vytenis ir Loreta Gry
bauskas, Linas ir Dana Gylys, Algirdas ir Birutė 
Jakštys, Vytautas ir Palmira Janušonis, Kęstutis ir 
Dalia Jecius, Genė Irene Juodikis, Audronė Karalienė, 
John ir Ina Kasis, John ir Lillian Kašubą, Vida Kašubą, 
Ferdinandas ir Vanda Kaunas, Vitas ir Regina 
Kazlauskas, Clyde ir Irene Kennedy, Rūta ir Ed
mundas Kirkus, Viktoras ir Dana Kochanauskas, 
Juozas ir Giedrė Končius, Raimundas ir Danutė 
Korzonas, Severinas ir Lucia Krutulis, Antanas ir 
Teresė Kucys, Giedrė Kumpikas-Stravinskas, Vytas 
Kupcikevičius, Antanas ir Lilija Kušeliauskas, Henris 
ir Dona Laucius, Eligijus ir Alė Lėlis, Jurgis ir Gerda 
Leskauskas, Edward Leugoud, Vytenis ir Elizabeth 
Lietuvininkas, LB Lemonto apylinkė, Virginia ir Ri-
chard Mačiulis, J. ir I.Makštutis, Albinas ir Vita 
Markevičius, P. ir A.Meilus, Zenonas Mereckis, Aldas 
Naris, Pranas ir Gintra Naris, Virgil ir Ramoną 
Norkus, Ray ir Eglė Novak, Raymond ir Daiva 
Panaras, Giedrius ir Giedrė Penčyla, Zina Pocius, 
Leonidas ir Praurimė Ragas, Juzė Ramas, Ona Ramas, 
Vai ir Lili Ramonis, Vytas ir Marija Raudys, Jonas ir 
Gražina Rimkūnas, Edmundas Ringus, Theodore ir 
Ritonė Rudaitis, Algis ir Linda Rugienius, Jonas ir 
Laima Šalčius, Justas ir Rasa Šarauskas, Algirdas ir 
Aušra Saulis, Gintautas ir Virginia Saulis, Ona 
Šciukas, Ben ir Irene Serapinas, Donatas ir Daina 
Siliūnas, Vytenis J. ir Sofija Statkus, Algis ir Violeta 
Strikas, Petras Sūkurys, Ada Sutkus, Algis ir Rima 
Tamošiūnas, Donatas ir Indrė Tijūnėlis, Vito V. ir 
Regina G.Vai, S. ir R.Valiulis, Dalius Vasys, Evaldas 
Veleckis, Birutė Vindašius, Romas ir Birutė Viskanta, 
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkus, Vydūnas Youth Fund 
Inc., Mindaugas ir Austė Vygantas, Stanley ir 
Francesca Žymantas. 

- Adolfas ir Sofija Jelionis. 
- Linas ir Rima Sidrys. 
- A.J. ir S.Bartkus, K.Jablonskis, Vitas ir Linda 

Kazragys, Daina Kojelis, Anselmo ir Agnės Kudulis, 
Anastazija Mackus, J. ir R.Misevich, Vytautas Pupelis, 
Algis ir Irena Regis, Stanley ir Jean Rymas, Daina 
Variakojis. 

- Sigitas ir Milda Liaukus. 
- Antanas Mažiulis. 
- Adelaida ir George Balbata, Regina Viliamas-

Vilkutaitis. 
- Vytautas Anonis, Frank Baldauskas, Algirdas ir 

Aldona Brazis, Alice KChiora, Marija Damijonaitytė-
Damas, AJakubauskas, Irena Jansonas, Irena Juškus, 
Thomas Kapacinskas, Gražina Kenter, C.Kleponis, 
Matilda Lindstadt, Bruno Masiokas, Victor ir Leokadia 
Milukas, Ray ir Dana Norvaišas, Irena Paliulis, Nelie 
Pandza, Matthew Street Raubertas, Z.Raulinaitis, 
AM. ir Mary Jane Rimbergas Charles H.Sanders, 
Ed.Savolskis, Eugene ir Irena Slavinskas, Stanley 
S.Strokas, Vitalis Švažas, Joseph Vincent, James 
Visoskas, John E.Waylonis, Edward V.Zunaris. 

- Karolis ir L Avižienis, Leonas Bagdonas, George Bedro, 
Joseph J.Blaine, Dorothy DeGennaro, Danutė 
Garbonkus, Rapolas Krasauskas, H.A.Latvėnas, 
JV Lopatauskas, D.Mozeris, Peter Narutis, Olga 
Statkus, Antanas ir Apolonia Tuskenis, Juozas 
Vaineikis, Apolinaras Varnelis. 

- George ir Veronika Janulaitis, L.Judickas, Frances 
Laurence, Florence Schneider. 

DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. balandžio 17 d. 

Miško siluetai. 

NETEKTIS 
A-A. Vincas Šmulkštys (1916 vasario 16 — 1998 kovo 9) 

1998-ųjų kovo pradžia nu
sinešė į Amžinybę žymius lie
tuvybės puoselėtojus: kovo 7 
d. Viešpats pasišaukė pasauli
nio masto istoriką, jėzuitą 
akademiką, profesorių Paulių 
Rabikauską, gyvenusį Romoje, 
o kovo 9 d. — žinomą lietuvy
bės veikėją dr. Vincą Šmulkš
tį, gyvenusį Čikagoje. 

Mirtis — neišvengiama. Vi
są gyvenimą mes ruošiamės 
jai, rengdamiesi įeiti į Dievo 
namus, o Aukščiausiasis, ap
vainikuodamas mūsų pastan
gas, ir pagal savo planus pa
sikviečia į Amžinybe... 

Kovo 26 d. gavau eilinį 
„Draugo" savaitės numerių 
(10-14 d.) paketėlį. Sklaidžiau 
kiekvieną numerį, tarsi ko 
ieškodama, ir staiga akys ne
jučia nukrypo į nekrologus 
„A.a. Vincas Šmulkštys". Ilgai 
negalėjau patikėti, kad tai tas 
pats Šmulkštys, kurį teko su
tikti Čikagoje. Tačiau žmonos 
Aldonos, sūnaus Lino bei bro
lio Albino, jau sugrįžusio gy
venti į Lietuvą, vardai liudijo 
skaudžią netektį... Juk tik 
prieš porą dienų gavau jo kovo 
9 d. parašytą laišką... 

Mirtis, be abejo, skaudžiau
sia šeimai, tačiau ši netektis 
palietė visus, kam teko laimės 
nors truputį pažinti tikrai 
retą, sakyčiau unikalią, Aldo
nos ir Vinco Šmulkščių šeimą. 
Pagarba, dėmesingumas kiek
vienam trykšte tryško iš jų 
abiejų. Tą pajutau 1996 m. 
pavasarį, pirmąkart atvykusi į 
Čikagą. Vėliau — mane džiu
gino jų laiškai, rašyti dr. Vin
co Šmulkščio. Jie buvo svarbi 
paskata visuose darbuose. De
ja, mano atsakymai buvo per 
reti. 

Antrąkart į Čikagą atvykau 
su X Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumo daly
viais iš Lietuvos. Po simpoziu
mo daY 6 savaites, rūpestingų 
seselių kazimieriečių globoja
ma, gyvenau Čikagoje. Tad ir 
vėl teko pasidžiaugti A. ir V. 
Šmulkščių dėmesiu, svečiuotis 
jų namuose, kuriuose šeimi
ninkų dvasia tarsi perduota 
visiems per daugelį metų rink
tiems meniškiems daiktams, 
lietuviškiems suvenyrams, 
gausybei knygų, retų kolek

cijų. Kalėdiniu laikotarpiu dr. 
Vincas maloniai nustebino at
virukų kolekcijomis — tai 
įvairių kraštų atvirukai, vaiz
duojantys Švč. Mergelės Ap
reiškimą, Jėzaus gimimą, Tri
jų Karalių apsilankymą... O p. 
Aldona, vedžiodama po gyvu 
muziejumi tapusius namus, 
nuoširdžiai džiaugėsi: „Tai vis 
Vincelio darbas. Viskas jo pa
ties rankomis padaryta..." Dr. 
Vincas sugebėjo taip pertvar
kyti ir įrengti namą, su tokiu 
giliu meniniu pojūčiu išdėstyti 
suvenyrus, kad viso šito pa
vydėti galėtų ne vienas muzie
jus. Nemaža jųdviejų keliauta 
— kiekviena šalis turtino dva
sinį pasaulį, o namai po kelio
nių pasipildydavo naujais su
venyrais — eksponatais. 

Vincas Šmulkštys Tiubinge
no universitete 1948 m. apsi
gynės disertaciją apie mirties 
problemą Propercijaus kūry
boje, o dar 1942-1944 m. Vil
niuje dirbęs pedagoginį darbą 
(buvo suaugusiųjų gimnazijos 
direktorius); jo žmona Aldona 
— pedagogė. Tad abiejų do
mėjimosi ir moksline, ir gro
žine literatūra įvairiomis kal
bomis rezultatas akivaizdus: 
jų namai — reta asmeninės 
bibliotekos kolekcija. Mačiau, 
kaip dr. Vincas, rodydamas 
profesorei Viktorijai Daujoty
tei knygą, išėmęs iš lentynos, 
švelniai ją paglostė ir padavė 
viešniai... 

Vincas ir Aldona gyvai 
domėjosi Lietuvoje leidžia
momis knygomis, jaudinosi, 
kad neturi paskutinių Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos serijinių leidinių (jie juk 
LKMA nariai). Nuoširdžiai, 
teisiog vaikiškai, džiaugėsi 
kiekviena iš Lietuvos juos pa
siekusia knyga. 

Vincas Šmulkštys turėjo 
retą Dievo dovaną — kantriai 
klausyti kad ir ilgiausios kal
bos ir įsijausti į kalbančiojo 
perteikiamas mintis; mokėjo 
diskutuoti, gerbdamas kito 
nuomonę, neprimesdavo savo
sios. 

Domėjosi visais politiniais 
įvykiais Lietuvoje, džiaugėsi, 
Valdui Adamkui laimėjus rin
kimus. 

Sekė mokslo ir kultūros 

$12.34 - J.KMilavickas. 
$10.47 - Vytautas Golis. 
$10.00 - John Ambrose, John Baltadonis, John J.Giriūnas, 

Harriet Hodge, Alphonse Jarus, Leopoldas Jaselskis, 
Bronius Markeliūnas, Michail R Narekiewicz, Walter 
Nemunis, A.Petrutis, Anna Pringle, Peter Pusvaskis, 
Agnės Rainis, Vidmantas ir Maria Raisys, Balys 
Raugas, Martha Ruikis, Bruno J Sarocka, Elizabeth 
M.Snyder, John J. ir Jean E.Svagzdys, Jonas Svirskis, 
J. ir M.Valiukevičius, Albert ir Blanche Yackabonis. 

$5.0 - Izabelė Adomaitis, Chas.Finney. Nellie Girdvainis. 
$3.0 - Al.Jezukaitis. 
$2.0 - William ir Elizabeth Olevich. 

Nuotr. Kazio Ambrazaičio 

pažangą Lietuvoje, rūpinosi 
dvasiniu tautos atgimimu. 
Troško, kad žymūs nepriklau
somos Lietuvos veikėjai, į 
nežinią gramzdinti sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, būtų 
garsinami. Juk ir jis, 1934 m. 
įstojus į VDU Teologijos-fi
losofijos fakultetą studijuoti 
visuotinę literatūrą, 1943 m. 
vasario 13 d. baigė Vilniaus 
humanitarinių mokslų fakul
tetą, klasikinę filosofiją. Tad 
gerai pažino ir artimai bend
ravo su daugeliu profesorių. 
Straipsnio autorė nuoširdžiai 
dėkinga už atsiųstą prisimi
nimų pluoštą apie prof. Juozą 
Eretą. Jais buvo pasiremta, 
rengiant profesoriaus jubilie
jinius minėjimus bei rašant 
straipsnius apie prof. J. 
Eretą. 

Rūpestingai, su meile Lietu
vai, rėmė lietuvišką veiklą, 
globojo į Čikagą atvykusius 
lietuvius — mokslo ir kul
tūros darbuotojus. Per X Pa
saulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumą šią nuo
širdžių globą pajuto ir mi
nistras prof. Zigmas Zinke
vičius, gyvenęs jaukioje Vinco 
ir Aldonos Šmulkščių šeimoje. 
O materialią paramą pajuto 
ne vienas simpoziumo dalyvis. 
Tačiau į nuoširdžią padėką dr. 
Vincas kukliai atsakydavo: 
„Čia toks menkniekis! Mes 
kas gi... O jūs taip daug dir
bate mūsų visų mielai Lie
tuvėlei. Kaip gerai, kad dir
bate!" 

Džiaugiuosiu, kad suspėjau 
pareikšti padėką už materia
lią paramą ir žurnale „Ka
talikų pasaulis" ir knygelėje 
„Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos žinynas". Tačiau 
negaliu sau atleisti, kad tokių 
kuklių mūsų brolių išeivių 
Vinco ir Aldonos nesugebėjau 
palenkti — išgauti sutikimą 
rašyti apie jų nuopelnus lietu
vybei. Į mano kuklius bandy
mus ką nors sužinoti ir 
užsirašyti, buvo atsakoma: 
„Yra žymiai daugiau dir
bančių, daugiau Lietuvai nusi
pelniusių negu mes. Nėra jo
kio reikalo apie mus rašyti!" 
Galų gale turėjau, net pa
žadėti, kad nieko nerašysiu. Ir 
nerašiau. 

Deja, dabar, dr. Vincui 
iškeliavus Amžinybėn, nuošir
džiausiai užjausdama Aldoną, 
sūnų Liną (juo taip didžiavosi 
tėtis) ir jo žmoną, laužau savo 

A.tA. 
VYTENIS E. JONYNAS 

Mirė 1998 m. balandžio 1 d., sulaukęs 75 metus. 
Liūdesį išgyvena: žmona Irena, dukterys Lina ir 

Karilė, seserys Ringailė Zotovienė ir Rasa Pukštienė, 
jų šeimos, giminės Chicagoje, Detroite, New Yorke, Ka
nadoje ir Lietuvoje. 

Velionio pageidavimu kūnas sudegintas ir atsisvei
kinimo šv. Mišias aukos prel. dr. Ignas Urbonas ba
landžio 24 d. 11 vai. r. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores, Ind. 

Ilgesyje ir skausme likusi Jonynų šeima. 
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A.tA. 

LIUDVIKA KYBARTAS 
Mirė 1998 m. balandžio 15 d., sulaukus 82 metų 
Gimė Lietuvoje, 1915 m. lapkričio 8 d., Tauragės 

apskrityje. 
Nuliūdę liko: vyras Stasys Kybartas; sūnus Čes

lovas su žmona Rita; duktė Nijolė su vyru George 
Knoll; anūkai Paulius, Tadas Lea, Kaylyn, Justin; bro
lis Jonikas su šeima bei kiti giminės Lietuvoje ir Kana
doje. 

Velionė bus pašarvota Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St., sekmadienį, balandžio 19 d. 
Laidotuvės bus pirmadienį, balandžio 20 d. iŠ Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčios. 

Pašarvojimo ir laidotuvių laikas bus paskelbtas. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Teiraukitės pas laidotuvių direktorių Donald M. 

Petkus, tel. 800-994-7600. 
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A.tA. 
VYTENIUIJONYNUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
IRENAI, dukroms- bei seserims RASAI ir RIN-
GAILEI su šeimomis. 

Donatas ir Indrė Tijūnėliai 
su šeima 

Po ilgos ir sunkios ligos 

A.tA. 
VYTENIUIJONYNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną IRENĄ, dukras 
LINĄ ir KARILE, seseris RINGAILĖ, RASĄ ir jų šeimas. 

Angelė ir Albinas Karniai 
Regina ir Balys Sriubai 

pažadą, tikėdama, kad neiš
keliaus į Amžinybę garbūs lie
tuviai išeiviai, nepagarsinus 
jų darbų ir svajonių spaudoje. 
Suspėkime pasidžiaugti gyvai
siais. 

Tikiu, kad šis garbus lietu
vis — a.a. Vincas Šmulkštys 
— iš Aukštybių meldžia Vieš
patį išsvajotos Lietuvos su
klestėjimo! Mes, pasitikėdami 
Dievo gailestingumu, meldžia
me mirusiajam Ramybės ir 
giedame velykinį Aleliuja! 

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

PASIRENGIMAS 
DIDŽIAJAM 
JUBILIEJUI 

Vasario 10-12 d. Vatikane 
vyko pasirengimo Didžiajam 
2000 metų jubiliejui Centrinio 
komiteto susitikimas su nacio
nalinių komitetų atstovais. 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jai (LVK) šiame susitikime at
stovavo vyskupas R. Norvilą, 
kuris yra LVK 2000 metų ju

biliejaus komiteto narys. Su
sitikime, vykusiame Sinodo 
salėje, dalyvavo per šimtą ats
kirų kraštų pasirengimo jubi
liejui komitetų atstovų, dau
giausia vyskupų, taip pat 
broliškųjų bažnytinių bendri
jų bei organizacijų atstovai. 

Pasirengimo jubiliejui cen
trinio komiteto komisijos su
pažindino su atliktais darbais. 
Daug diskutuota dėl jubilieji
nių metų iškilmių kalendo
riaus Romoje, kalbėta apie 
ekumenizmą pabrėžiant, kad 
Jubiliejus gali būti proga at
kurti krikščionių vienybę. 
Anot vyskupo R. Norvilos, su
sitikimas leido pajusti, kokią 
svarbą ir prasmę visuotinė 
Bažnyčia skiria jubiliejaus 
šventimui. Centrinio komiteto 
iniciatyva vykdomas specialus 
projektas dėl nuolatinio kom
piuterinio ryšio tarp atskirų 
šalių nacionalinių komitetų ir 
Centrinio komiteto. 

BŽ. 1998 m. Nr. 4 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Association of Chicago 

2212 West Cennak Road, Chicago, R 60608 
(773) 847-7747 

Cashnir G. Okssa, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 
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Lietuviško žodžio šventėje Čikagos lit. mokykloje. Iš kairės: Vakarė Va
laitienė, vadovavusi mokinių skaitymo konkursui, ir Jūratė Dovilienė, 

Nuotr. Vlado Žukausko mokyklos direktorė. 

Čikagos Lietuvių operos 
choro statomas „Čigonų baro
nas", kaip jau visi žinome, bus 
balandžio 26 d., pooperinis 
koncertas vyks gegužės 3 d. 
Jaunimo centre, bet visi ga
lime pasiklausyti ir „prieš-
operinio" koncerto, kuriame 
dalyvauja Lietuvos operos so
listai Vytautas Juo2apaitis ir 
Ramutė Tumuliauskaitė, 
akompanuojant pianistams 
Rokui Zubovui ir Sonatai De-
veikytei-Zubovienei. Koncer
tas vyks trečiadienį, balandžio 
22 d., nuo 5:30 iki 8 vai. vak., 
Chicago Cultural Center, 78 
E. "VVashington Str., Preston 
Bradley salėje. Tuo koncertu 
bus atidaroma lietuviams 
skirta kultūrinių renginių 
eilė, vyksianti Cultural Center 
tarp balandžio 22 ir 26 d. Šie 
renginiai yra ryšium su Vil-
niaus-Čikagos susibičiuliavi
mo sukakties paminėjimu. 

Amerikos Lietuvių tary
ba patyrė, kad jos pas
tangų dėka, Lietuva turės 
atskirą ..kodą" JAV bibliotekų 
kataloguose. Šis kodas — e-li 
— pagaliau atpalaiduos Lie
tuvą kompiuteriuose ir kituo
se bibliotekų rinkinių katalo
guose nuo buvusios Sovietų 
Sąjungos. Library of Congress 
apie šį pakeitimą jau painfor
mavo visas JAV bibliotekas. 

Po „Aro" koncerto susi
žavėję klausytojai teiravo
si, ar nepardavinėjamos choro 
įdainuotos kasetes, ir buvo nu
sivylę, gavę neigiamą atsa
kymą. Tačiau dabar „Draugo" 
administracijoje galite įsigyti 
viso koncerto vaizdajuostę, nu
filmuotą Aleksandro Plėnio. 
Kaina 25 dol. Pasinaudokite 
proga ir Velykų šventės metu, 
kai turėsite kiek daugiau lai
ko, galėsite pasigrožėti gra
žiomis, patriotiškomis ir taip 
pat nuotaikingomis dainomis. 

Balandžio 15 d., kai 
pavėlavusieji skubėjo sut
varkyti pajamų mokesčius. 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė su savo valdyba 
skubėjo į O'Hare oro uostą su
tikti „Lot" oro limja iš Lenki
jos atskrendančius „Klumpės" 
kapelos dalyvius. Jie visų pir
ma atvežti į ..Seklyčią" (juk 
tai lietuviška tradicija, kai 
mieli svečiai pakviečiami į 
seklyčią...), kur galėjo susitik
ti su būreliu mūsų tautiečių, o 
vėliau išsiskirstė pas globėjus. 
Penktadienį, balandžio 17 d. 
't.y šį vakarą. 7 vai. vak.. 
klumpiečiai duos pirmąjį kon
certą Pasaulio lietuvių centre. 
Lemonte, o sekmadienį, ba
landžio 19 d.. 3 vai. p.p., pasi
rodys Jaunimo centre. Tikrai 
nuoširdžiai visus raginame 
atidėti į šalį nelabai svarbius 
užsiėmimus ir užpildyti JC 
didžiąją salę. 

Sol. Virgilijus Noreika 
giedos šv. Mišių metu Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo baž
nyčioje balandžio 19 d., 10 vai. 
r. Jam vargonais akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Para
pijos klebonas kun. Anthony 
Puchenski maloniai kviečia 
esamus ir buvusius parapi
jiečius bei kitus lietuvius šiose 
iškilmingose pamaldose daly
vauti. 

Ketvirtadienį, bal. 23 d., 
tarp 6 ir 7:30 vai. vak., 
Čikagos vidurmiestyje, Chica
go Cultural Center Randolph 
Cafe patalpose (78 E. Wash-
ington Str.) bus įdomus mo
dernios lietuviškos muzikos 
koncertas, kurį atliks, Kęstu
čio Stančiausko vadovaujama 
grupė „Streetdancer". Kvie
čiamas pasiklausyti ypač jau
nimas ir jaunos sielos „se
nimas". 

Atsiliepdama į M. Reini
enės prašymo laišką „Drauge" 
(1998.03.27), Dana Sulskie-
nė iš Omahos, NE, pasiuntė 
tokio turinio laišką „XXI am
žiaus" atstovui kun. Algirdui 
Paliokui: „Šiandien perskai
čiau M. Remienės straipsnį, 
susidomėjau ir kartu nuliū
dau, išgirdusi, kad Lietuvos 
Spaudos fondas daro tokią 
didelę žalą mūsų krikščioniš
kai tautai. Kadangi nežinau, 
kieno vardu rašyti čekį ir kam 
jį siųsti, prašyčiau Tamstą 
pasitarnauti ir perduoti pini
gus 'XXI amžiui' — 200 dol., o 
vaikų laikraštėliui "Kregždu
tė' — 100 dol." Kun. A. Palio
kas, nuoširdžiai dėkodamas 
už paramą katalikiškai spau
dai Lietuvoje, primena, kad jis 
ir toliau priima šiam tikslui 
aukas bei prenumeratas. Ad
resas: 14911 — 127th Str., Le-
mont, IL 60439 (malonėkite 
pažymėti, kam skiriama). 

G.T. International kelio
nių biuro prez. Algis Gri
gas, profesionališkai ir gerom 
sąlygom parūpinęs „Klumpės" 
kapelos iš Punsko kelionę į 
JAV ir Kanadą, įteikė auką 
„Klumpės" paramai, tad LB 
Kultūros taryba jam yra labai 
dėkinga. „Klumpės" koncertai 
vyks: Lemonte, PLC, ba
landžio 17, 7 vai. vak.; Jauni
mo centre, balandžio 19 d., 3 
vai. p.p. Visi nuoširdžiai 
kviečiami, o po koncerto JC 
sekmadienį bus pabendravi
mas su svečiais punskiečiais 
kavinėje, cepelinų vakarienė. 
Nepraleiskite progos pasiklau
sinėti apie lietuvių gyvenimą 
Lenkijoje. Punskiečiai mielai 
papasakos. 

Čikagos Jaunimo sąjun
ga ruošia išvyka į „Tony 
and Tina's Wedding^ vaidi
nimą gegužės 1 d., 8 vai. vak. 
Norintieji daugiau informa
cijų, prašomi skambinti Nidai 
630-852-0460. 

Sonata ir Rokas Zubovai. 

Poetas Bernardas Braz
džionis dar kartą sugrįš į 
Čikagą, kurioje jis tiek kartų 
džiugino mažus, jaunus ir pa
gyvenusius savo nuostabiomis 
eilėmis ir savo asmenybe. JAV 
LB Kultūros taryba ruošia 
„Poezijos dienų" vakaronę 
gegužės 22 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Bus demonstruoja
mas naujausias filmas apie 
mūsų nusipelniusį poetą — 
„Bernardas Brazdžionis. Su
grįžimas", o ir jis pats atvyks 
iš Los Angeles. Ruoškimės 
dalyvauti! 

Marąuette Parko apy
linkė — tai rajonas, kuris 
šiuo metu labiausiai atgyja, 
atsinaujina. Nereikia „bijoti" 
kiek pasikeitusių gyventojų 
sudėties, nes ši apylinkė vis 
vien yra viena geriausių ir 
patogiausių Čikagoje. Jeigu 
domitės Marąuette Parko apy
linkės tolimesniu lietuvišku
mu arba norėtumėte čia apsi
gyventi, ateikite šį vakarą, 7 
vai., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salę, 6820 S. Wash-
tenaw, išgirsite įdomios ir 
naudingos informacijos. 

Pavasario koncertas, ku
riame fortepijoninius solo ir 
duetus atliks mūsų ir ameri
kiečių publikai gerai pažįs
tami pianistai: Sonata De-
veikytė-Zubovienė ir Ro
kas Zubovas, ruošiamas šį 
sekmadienį, balandžio 19 d., 2 
vai. P p.. Tėviškes parapijos 
bažnyčioje, 6641-45 S. Troy. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma pasiklausyti. 

Čikagos ir apylinkių lie
tuviai maloniausiai prisime
na solistę Virginiją Bruo-
žytę-Mulioliene iš prieš me
tus vykusio „Draugo" koncer
to, kuriame programą atliko 
Clevelando „Exultate" choras. 
Ne kartą girdėjome sakant, 
kad Lietuvių opera turėtų pa
sinaudoti šios talentingos so
listės gabumais, tad malonu 
paminėti, jog taip ir įvyko: 
Virginija Muliolienė balandžio 
26 d. Morton aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje Lietuvių 
operos choro statomoje Jo-
hann Strauss operoje „Čigonų 
baronas" atliks gražuolės Ar-
senos rolę. Paskubėkite įsigyti 
bilietus „Seklyčioje". 

Aloyzas Pečiulis, Los An
geles, CA atsiuntė auką 
„Klumpės" kapelai paremti ir 
pridėjo linkėjimus: „Mes, ku
riuos likimo banga nunešė į 
pietinė Kaliforniją, toli nuo 
gimtojo Punsko ir Seinų 
žemių, sveikiname kapelos da
lyvius, pasiryžusius tolimai 
kelionei į Šiaurės Ameriką. 
Linkime visur sutikti šiltą ir 
nuoširdžią žiūrovų gausybę, o, 
grįžtant namo, parsivežti gerų 
įspūdžių ir malonių prisimi
nimų". Tie prisiminimai ir 
įspūdžiai bus geri tik tuomet, 
jei vietiniai Čikagos bei apy
linkių lietuviai užpildys Jau
nimo centro salę sekmadienį, 
3 vai. p.p., o į Pasaulio lietu
vių centre rengiamą koncertą 
šį vakarą, 7 vai. taip pat gau
siai nuvyks. 

ŠVČ. M. MARIJOS 
GIMIMO PARAPIJOS 

VEIKLA 
Po sėkmingų rekolekcijų, 

kurias pravedė prel. Juozapas 
Antanavičius, atvykęs iš Pa
nevėžio miesto, parapija pra
dėjo pasiruošimo darbus Kris
taus Prisikėlimo šventei — 
Velykoms. 

Svarbiausias priešvelykinis 
įvykis šioje parapijoje, tai re
liginis koncertas Verbų sek
madienį. Koncerto ruošimas 
krito parapijos chorui, kuriam 
yra sudaryta šios sudėties val
dyba: pirmininkas solistas 
Vaclovas Momkus, jo pava
duotojas Povilas Kantas, sek
retorė, muzikė Dalia Gedvi
lienė, iždininkė — Angelė Leš
činskienė, nariai: Vitalius Le-
keckas ir muzikas Kazys 
Skaisgirys. Chore dalyvauja 
apie 40 dainininkų. Dirigentas 
Antanas Linas norėtų, kad įsi
jungtų daugiau muzikos mė
gėjų, ypač naujai atvykusieji 
lietuviai. Yra sakoma, kad to 
malda yra dviguba, kurie baž
nyčioje gieda. 

Po didelio pasiruošimo dar 
„pasiskolinus" keletą narių iš 
Operos choro, balandžio 5 die
ną parapijos gražiausioje — 
didingoje visoje apylinkėje — 
bažnyčioje įvyko religinis kon
certas, sutraukęs nemažą 
skaičių muzikos mėgėjų. Lan
kytojų skaičius galėjo būti 
gausesnis, nes reikėtų žmo
nėms pagalvoti, kad tokie kon
certai įvyksta tik vieną kartą 
metuose. 

Koncerto metu giedojo miš
rus ir moterų chorai, solistai 

Ilgametis Šv M. Marijos Gimimo parapijos vargonininkas ir choro archy
vo tvarkytoj;)." Kazys SkaisKirys 

i 
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Lietuvos Vyčių tautinių šokių šokėjų grupė su mokytojomis L. Tautkuviene (kairėje) ir L. Ringiene bei vadovu 
Frank Zapolis Ši veiklioji grupė dažnai atstovauja lietuviams ne tik savųjų programose, bet ir amerikiečių 
tarpe. Balandžio 26 d., 3 vai. p.p. vyčiai šoks Chicago Cultural Center (Cassidy Theater), Lietuvių dienų 
užbaigtuvėse. Šią, beveik savaitę trunkančią (nuo balandžio 22 d ) , lietuviams skirtą kultūrinę šventę su įvairia 
programa ruošia Chicago Department. of Cultural Affairs ryšium su Čikagos miestui seseriškųjų ir bičiuliškųjų 
miestų, tarp kurių yra Vilnius, kultūros apraiškomis. Lietuviškoji visuomenė raginama nelikti abejinga šiems 
renginiams — parodykime, kad ir mes branginame bei didžiuojamės savo kultūra. 

jėgia tas medžiagas į save (geležis), Zinc (cinkas), Man-
„suimti"). Dabar nuomonė jau ganese, Fluorine, Copper (va-
pakitusi. Vartoti vitaminus ris)> Chromium, Selenium, Io-
būtina. Reikia atsiminti, kad d i n e (Jodas). Vitaminai: A (Re-

Margarita Momkienė ir Vac
lovas Momkus, grojo smuiki
ninkė Linda Veleckytė. Šį sykį 
nebuvo simfoninio orkestro 
palydos tik todėl, kad norėta 
sutaupyti išlaidų. Koncertas 
praėjo didingai ir be simfoni
nio orkestro, nes choristai ir 
solistai buvo gerai pasiruošę. 
Koncertui dirigavo Antanas 
Linas, o vargonais grojo muzi
kas — Ričardas Šokas. Muzi
kas R. Šokas yra gabus muzi
kinių kūrinių atlikėjas, todėl 
puikiai savo darbą atliko. 

Lankytojai galėjo pastebėti 
gražius plakatus ir koncerto 
programos viršelį, sukurtą 
menininkės Danutės Varanec-
kienės. Ji jau daug kartų savo 
laiką ir meninį sugebėjimą au
koja parapijos labui. 

Si koncertų tradicija buvo 
pradėta, kun. Jonui Kuzinskui 
klebonaujant, jam išėjus į pen
siją parapijai vadovauja kun. 
Mykolas Yakaitis, pasiryžęs 
vesti parapiją lietuvišku keliu. 
Jis net atsikvietė kun. Rimą 
Gudelį iš Lietuvos, kad įneštų 
daugiau lietuviškos šilumos 
bažnyčios lankytojams ir pa
dėtų kunigams: kun. Vito Mi-
kolaičiui, kun. Pranui Kelpšai 
ir kun. A. Zakarauskui, kurie 
jau seniai yra išėję į pensiją. 

Klebonas kun. J. Yakaitis, 
atsidėkodamas choristams už 
jų pasiaukojimą parapijai, po 
koncerto pakvietė vakarienei į 
parapijos salę. Reikia pažymė
ti, kad solistai Momkai ir cho
ro nariai už koncerto atlikimą 
honoraro nepaėmė — paauko
jo parapijos gerovei. 

A. Paužuolis 
DR. V. KERELYTĖS 

PASKAITA „SEKLYČIOJE" 
Kovo 4 d. „Seklyčios" vyr. 

lietuvių subuvimas buvo gau
sus, nes visi norėjo išgirsti, ką 
chiropraktikė gydytoja dr. Vi
lija Kerelytė papasakos vyres
niems žmonėms rūpimais 
sveikatos klausimais, nes me
teliams kraunantis ir įvai
riausių problemų gausėja. 

Prieš prasidedant paskaitau 
mūsų rūpestingoji globėja E. 
Sirutienė pakvietė visus susi
rinkusius neužmiršti, kad ko
vo 4 d. yra Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero šventė ir ta proga 
paprašė pasimelsti, kad glo
bėjas ne tik kad globotų prezi
dentą V. Adamkų, bet kad jam 
padėtų vesti Lietuvą į šviesią 
ateitį. 

Labai miela prelegentė dr. 
V. Kerelytė pasisakė, kad jau 
10 metų dirba gydytojos pro
fesijoj ir visad pasiruošusi 
padėti sergantiems ar sunega
lavusiems. 

Šį kartą sakėsi kalbėsianti 
apie vitaminus. Ne per se
niausiai buvo manoma, kad 
vitaminų ir mineralų žmogui 
užtenka iš suvalgomo maisto 
(jei yra laikomasi tinkamos 
dietos ir jei organizmas pa-

vitaminas nelygus vitaminui 
— sintetiniai ir natūralūs. Be 
to vitaminas yra geras tiek, 
kiek „sugeba" ištirpti kūne. 

Kūnui maistas reikalingas 
energijai ir audinių auginimui 
bei taisymui. Vitaminai reika
lingi medžiagų apykaitai, kad 
organizmas tinkamai veiktų. 
Kūnas kai kuriuos vitaminus 
pasigamina pats (vitaminą D 
ir Niacin), bet kiti gaunami iš 
suvalgomo maisto. 

Dr. Vilija Kerelytė. 
Mineralai irgi svarbūs orga

nizmo sveikatingumui, nes 
nuo jų, kaip ir vitaminų, pri
klauso, kaip žmogus jausis, at
seit, jie dalyvauja metaboliz
me. Kūnui reikia, nors ir ne
didelio, bet reguliaraus mine
ralų „davinio". Mineralai yra 
šie: Potassium (potašas), So-
dium, Calcium (kalcis), Mag-
nesium, Phosphorus, Iron 

tinol) svarbus regėjimui, augi-
i°nui, kaulų išsivystymui; B 
(Thiamin) padeda smegenų, 
nervų ir muskulų veikimui; B? 
(Riboflavin) padeda virškini
mui; Niacin kaip ir B2 padeda 
virškinimui, Be padeda orga
nizmui sunaudoti proteiną; 
B12 padeda raudonųjų kraujo 
kūnelių gamybai, nervams; 
Folacin (Folic Acid) padeda 
raudonųjų kraujo celių ir kitų 
organizmo celių gamybai; C 
(Ascorbic Acid) vaidina didelį 
vaidmenį organizmo celių au
gime ir kovoja su infekcijom ir 
įtampa (stress); D (Calciferol) 
svarbus kaulams, dantims, 
padeda absorbuoti calį ir fos
forą; E (Tocopherol) apsaugo 
celes nuo sunykimo ir sužei
dimų; K labai svarbus kraujo 
krešėjime. 

Svarbios yra ir natūralios 
gydomosios priemonės (česna
kas, ginko-biloba, svogūnai ir 
daugelis kitų gyduolių). Taip 
pat yra svarbu mankšta ir 
judėjimas. Labai liūdna, bet 
senstant sulėtėjama, ir tai — 
negerai. Reikia vartoti kalcį, 
kad apsisaugoti nuo osteopo
rozės (nes vyresniesiems griū
nant, lūžta dubens ir klubo 
kaulai). 

Esame labai dėkingi dr. V. 
Kerelytei už tokią įdomią ir 
svarbią paskaitą. Tikimės vėl 
išgirsti jos patarimų mūsų, 
t.y. „senjorų", sveikatos palai
kymui. 

Emilija J . Valantinienė 

• Nuomoja sezonui va
sarvietę, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Franrisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, bonu bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmones iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 60625, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 

• Pinigai, maisto siunti
niai Atvelykiui. TRANSPAK, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
• A.a. Antaninos Kaspe

ravičienės atminimą pagerb
dama, Vida Tallat-Kelpsienė, 
Mentor, OH, aukojo $150 Lie
tuvos našlaičiams. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• American Travel Ser

vice turi specialias kainas 
pavasario ir vasaros skry
džiams i Vilnių ii įvairių 
JAV miestų. Bilieto kaina 
$600-750. Bilietus reikia iš
pirkti iki š.m. balandžio 28 d. 
Bilietų skaičius ribotas. Pra
šome nedelsiant skambinti į 
mūsų raštinę tel. 708-422-3000. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 

• 


