
'MIXED ADC 6 0 6 
S 6 3 P 1 2 GRATIS 
THE LIBRARY OF COKGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
S e n a i s D i v i a i o n 

S a s h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

PERIODICALS 
March 28, 

VoLLXXXK 

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY 
TREČIADIENIS - WEDNESDAY, KOVO - MARCH 28, 2001 

NEWSPAPER - PO NOT DELAY - Pate Mailed 03/27/01 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG X r 6 1 

K a m a 50 c. 

E. Maldeikis — pol i t inio 
susidorojimo auka? 

Vilnius, kovo 27 d. 'BNS) — 
Vasario pradžioje iš ūkio mi
nistro posto atsistatydinęs Eu
genijus Maldeikis ant radienį 
pareiškė tapęs politinio susi 
dorojimo, kurį surežisavo 
Prezidentūra, kai kurios vers
lo struktūros ir Seimo pirmi
ninkas Arturas Pau lauskas , 
auka. 

Eksministro teigimu, puo
limą prieš jį paskatino ket ini
mai atsisakyti elektros eks
porte firmų tarpininkių. Tokią 
galimybę, pasak jo, galėjo at
verti sausio mėnesį jo vizito 
Maskvoje metu pasiekti susi
tarimai. 

E. Maldeikis įvardino „Lie
tuvos dujų" privatizavime ke
tinančią dalyvauti Vakarų 
Lietuvos pramonės ir finansų 
korporaciją (VLPFK> ka ip 
vieną iš verslo s t ruktūrų , ku
rios yra tampriai susijusios su 
valdžios struktūromis. Eksmi
nistras priminė, jog vasar į 
šios korporacijos ats tovas Vai
dotas Pliusnys tapo A. Pau
lausko vadovaujamos Naujo
sios sąjungos (NS, socialli
beralų) atsakinguoju sekreto
riumi, o jo dukra Laura Pl ius-
nytė dar anksčiau pradėjo 
dirbti Seimo pirmininko pa
dėjėja. 

E. Maldeikis taip pat pa
reiškė, jog ūkio ministro. Eu
genijaus Gentvilo ket in imai 
privatizuojant „Lietuvos du
jas" išleisti akcijų emisiją, 
būtų naudingi minėtai korpo
racijai. E. Gentvilui kliuvo ir 
dėl Klaipėdos mero posto. 

E. Maldeikis teigė, jog j i s , 
kaip Seimo narys, a ts tovau
jantis už jį balsavusiems dau
giau kaip 111 tūkst . žmonių, 
reikalauja, kad prezidentas 
paskelbtų tyrimo apie jo vizito 
j Maskvą rezultatus. Jo teigi
mu, prezidentas tokį pažadą 
davė dar prieš šešias savai tes . 

J is taip pat pareikalavo, kad 
visuomenei būtų paskelbta 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) medžiaga apie jo vizitą. 

Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija (VTEK). išnagri
nėjusi vizito aplinkybes, ne
nustatė, jog ministras pažeidė 
tarnybinę etiką ar sukėlė pri
vačių interesų konfliktą, ta
čiau pripažino, jog buvo pa
žeistas Vyriausybės įs ta tymo 
straipsnis bei keli kiti t a rp 
žinybinę koordinaciją regla
mentuojantys teisės aktai . 

Tąkart E. Maldeikis a ts i 
statydino, nepaisydamas j a m 
tiek Seimo Liberalų frakcijos, 
tiek liberalų vadovo premjero 
Rolando Pakso jam parodytos 
paramos. 

Antradienį dienraštyje „Res
publika" paske lb tame interviu 
E. Maldeikis atsiribojo ir nuo 
premjero. „Po visos istorijos 
buvau pr ivers tas pakeist i savo 
požiūrį į poną Rolandą Paksą, 
kuris , žodžiais deklaruodamas 
paramą ir draugiškumą, jau 
po valandos viešai aiškindavo 
ką kita. Daba r negaliu teigti 
esąs R. Pakso bendražygis, 
nes taip ir nesuvokiau jo keis
tos pozicijos motyvų šioje is
torijoje", sakė dienraščiui E. 
Maldeikis. 

• P r e z i d e n t ū r a katego
riškai a tme tė buvusio ūkio 
ministro, Seimo nario Eugeni
j a u s Maldeikio kalt inimus 
prezidentui Valdui Adamkui 
neva gynus finansinių gru
puočių in teresus . „Galima tik 
apgailestaut i , kad ministras 
neišlaikė nei išbandymo val
džia, nei i šbandymo netekus 
valdžios", — prezidentūroje 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sake valstybės vadovo 
atstovė spauda i Violeta Gai
žauskaite, — j a u ne pirmą 
kartą a t s i t inka ta ip , kad atsi
s tatydinę pare igūnai , ieško
dami pasi teis inimų, kal t ina 
visus viskuo .V. Gaižauskai tė 
pavadino eksminis t ro pareiš
kimą „išsišokimu" ir teigė, kad 
žiniasklaidai pa te ik ta infor
macija „ne visiškai sutampa" 
su prezidentui pate ikta ata
skai ta apie vizitą Maskvoje. 

• „Maže ik ių naftos" susi
vienijimą va ldant i JAV bend
rovė „Williams Internat ional" 
neigia viešai paskelbtas Seimo 
nario, buvusio ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio prielai
das , kad skanda la s dėl jo vizi
to į Maskvą šių metų pra
džioje ir a t s i s ta tyd in imas yra 
susiję su „Williams" intere
sais Lietuvoje. „Eugenijus 
Maldeikis „Williams" suteikia 
per daug re ikšmės ir įtakos. 
Galbūt buvęs minis t ras mano. 
kad jo nuos ta t a prieš „Wil-
liams" investicijas į Lietuvą 
padėjo jam būti išr inktam į 
Seimą, del to j is gali tęsti šią 
taktiką, s i ekdamas atstatyt i 
savo reputaciją. Deja, tai pri
mena tik pigius efektus", — 
sakė „VVilliams Lietuva" gene
ralinis d i rektor ius Randy Ma-
jors. Eugenijaus Maldeikio pa
reiškimai, kad „VVilliams" at
stovai melavo apie jo vaidme
nį organizuojant susitikimą su 
„LUKoil" a ts tovais 1999 metų 
pabaigoje, y ra taip pat 
visiškai neteisingi", — sakė 
„VVilliams Lietuva" generali
nis direktorius. 

Teatro dienos proga sostines teatro gatvėje buvo improvizuotos teatralų 
lenktynės su „kaliošais", Kęstučio Vanago Elta; niiotr. 

Vyriausybė nenutrauks derybų 
su danais 

Vilnius , kovo 27 d. (Elta) 
— Vyriausybe nemato nei tei
sinio, nei ekonominio pagrin
do nutraukti dabar derybas 
dėl „Lietuvos jūrų laivinin
kystės („Lisco") privatizavimo 
su Danijos laivybos kompani
ja „DFDS Tor Line" ir laivi
ninkystę privatizuoti norinčiai 
vežėjų asociacijai „Linava" 
siūlo apsvarstyti įvairias kitas 
galimybes, leidžiančias prisi
dėti prie „Lisco" privatizavi
mo. Be to. premjeras Rolandas 
Paksas antradienį pasiūlė de
leguoti savo atstovą į derybų 
grupę ir prie apskritojo stalo 
ginti savo interesus. 

Vyriausybės išplatintame 
pranešime spaudai teigiama, 
kad Mimstrų kabinetui nesu
prantami vežėjų asociacijos 
grasinimai imtis protesto ak
cijų. Tuo tarpu „Linavos" ad
vokatai jau rengia ieškinį 
teismui, užginčysiantį vyriau
sybės nutarimą, kuris „DFDS 
Tor Line" pripažino teisių ir 
pareigų perėmėja iš savo fi
nansinių įsipareigojimų lai
ku neįvykdžiusios Olandijos 
bendrovės „B.B. Bredo B.V.". 

Kaip žinoma, „Linava" nori 
būti pripažinta strategine in
vestuotoja į „Lisco" ir dėl jos 

privatizavimo tiesiogiai derė
tis su Valstybė1- -urto fondu. 

Tuo tarpu Vyriausybė mano, 
kad tam. jog „Linava" galėtų 
dalyvauti ..Lisco" privatizavi
me, reikėtų skeibti naują lai
vininkystes įmonės privatiza
vimo kampanija, o tam nėra 
pagrindo. 

Pasak pranešimo, susitiki
mo su vežėjais metu R. Paksas 
pastebėjo, kad vyriausybė ne-
brežia brūkšniu tarp užsienio 
ir Lietuvos verslininkų. Ta
čiau, kai kalbama apie strate
giniu įmonių privatizavimą. 
stambias įmones atgaivinti 
gali tik turtingos ir didžiulę 
patirti turinčios pasaulinio ly
gio kompanijos. 

Vyriausybės vadovo nuomo
ne, siekiant atgaivinti pagal 
vakarietiškus apskaitos stan
dartus vis nuostolingiau dir
bančią ..Lisco", reikės šimtų 
milijonų litų investicijų - pa
vyzdžiui, vienas keltas kai
nuoja apie 500 mln. litų, o no
rint sėkmingai dirbti tokių 
laivų reikės ne vieno, neskai
tant sausakruviu. 

..DFDS Tor Line" už akcijų 
paketą ketina .-umokėti apie 
200 min. litų ir investuoti per 
350 mln. litų. 

Ketinama ieškot i p latesnio 
partijų sutar imo 

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas A r t ū r a s 
Paulauskas šią savaitę inici
juos organo, kuris derins opo
zicijos ir daugumos požiūrius 
Seime, įkūrimą. 

Tai, pasak jo, buvo nuspręs 
ta pirmadienį vakare įvyku
siame pagrindinių par lament i 
nių partijų vadovų sus i t ik ime 
premjero Rolando Pakso rezi
dencijoje Turniškėse. 

Susitikime, ne Naujosios 
sąjungos lyderio A. Paulaus
ko, dalyvavo vyriausybe re
miančios Centro sąjungos pir
mininkas Kęstutis Glaveckas 
bei dešiniosios opozicinės Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon

servatorių) p i rmininkas Vy
t au ta s Landsbergis ir kairio
sios opozicinės Lietuvos social
demokratų partijos (LSDP) 
pi rmininkas , kadenciją baigęs 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas . 

Pasak A. Paulausko, buvo 
sus i ta r ta iš visų frakcijų at
stovų sudaryt i komisiją, kuri 
da r iki balsavimo bandytų su
derinti daugumos ir opozicijos 
nuomones. Tuo, Seimo pirmi
ninko teigimu, būtų siekiama 
„surasti kompromisus, kad 
būtų kaip galima mažiau an
tagonistinių, visiškai nesutai
komų pozicijų Seime". 

A. Paulausko teigimu, po
kalbio pas premjerą metu 

buvo kalbėta įvairiomis temo
mis — apie energetikos siste
mos likimą, švietimo reformą. 
socialinę politiką ir kitomis. 

Susitikime premjeras opozi
cinių partijų lyderių paprašė 
neremti siūlymo Seimo vardu 
klausti Konstitucinį Teismą 
(KT). ar nuo sausio 1 dienos 
įsigaliojusios pensijų mokėji
mą dirbantiems pensininkams 
ribojančios pataisos nepažei
džia pagrindinio įstatymo. 

Kreipiantis į KT Seimo var
du, ginčytinų įstatymo normų 
galiojimas būtų automatiškai 
sustabdytas iki išvados pa
skelbimo. 

Kreiptis j KT Seimo vardu 
pasiūlė opozicijos lyderis So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos seniūnas Vytenis 
Andriukaitis. 

Antradienio popietę Seimas 

balsuos dėl šio nutarimo. Nu
tarimui priimti reikia papras
tos balsų daugumos nuo posė
dyje dalyvaujančių parlamen
tarų. 

A. Paulausko teigimu, LSDP 
iyderis Algirdas Brazauskas 
atsakęs, jog Socialdemokra
tinės koalicijos frakcija jau 
yra vieningai nusprendusi pa
remti Seimo nutarimą ir jau 
negalėsiąs pakeisti frakcijos 
nuomonės. 

Tuo tarpu Tėvvnės sąjungos 
— konservatorių frakcijos at
stovė Irena Degutienė antra
dienį ryte pranešė, jog konser
vatoriai apsisprendė balsuoti 
prieš Seimo nutarimą. 

Praėjusį ketvirtadienį prem
jeras buvo atskirai susitikęs 
su Tėvynės sąjungos — kon
servatorių frakcijos seniūnu 
Andriumi Kubiliumi. 

• Tarptautinės teatro die
nos proga Vilniaus rotušėje 
tradiciškai įteikta dešimt 
„Kristoforo" apdovanojimų 
ryškiausiems Lietuvos teatro 
kūrėjams. Padėkos „Kristofo
ras" ir 5,000 Lt premija už vi
so gyvenimo kūrybą įteikta 
teatro režisierei Aurelijai Ra
gauskaitei. „Kristoforo" s tatu
lėles ir po 3,000 Lt pelnė spek
taklio „Otelas" kūrėjai: reži
sierius Eimuntas Nekrošius, 
Dezdemonos vaidmens atlikė
ja Eglė Špokaitė, Otelo - akto
rius Vladas Bagdonas ir sce
nografe Nadežda Gultiajeva. 
Už nepagrindinį Anuškos 
vaidmenį Oskaro Koršunovo 
teatro spektaklyje „Meistras 
ir Margarita" apdovanota ak
torė Eglė Mikulionytė. Lėlių 
spektaklių kategorijoje už dar
bus vaikams apdovanotas" 
Kauno lėlių teatras . Operos 
„Kristoforą" pelnė „Pikų da
ma" spektaklio kūrėjai - diri
gentas Liutauras Balčiūnas, 
choro vadovas Česlovas Ra
džiūnas ir režisierius Gintaras 
Varnas. Už vaidmenis opere
tėse apdovanotas Kauno vals
tybinio muzikinio teatro solis
tas Laimonas Pautienius. Ba
leto ,.Kristoforą" pelnė Lietu
vos nacionalio operos ir baleto 
teatro balerina Živilė Baikšty-
tė . (Eltai 

• Rusijoje viešint Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui. 
Maskvoje susitiks abiejų šalių 
diplomatai ir politologai, kurie 
diskutuos apie Lietuvos ir Ru
sijos santykių perspektyvas 
apskritojo stalo diskusijoje 
„Lietuva ir Rusija: praeitis, 
dabartis ir 21-ojo amžiaus per
spektyvos", kurią Maskvoje 
rengia Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institutas bei 
Maskvos valstybinis tarptaut i
nių santykių institutas. (BNS) 

• Šeštasis Užsienio politi
kos tyrimo centro leidžiamas 
žurnalo ..Lithuanian Foreign 
Policy Revievv" numeris skir
tas Lietuvos ir Rusijos santy
kių temai bei dviejų šalių dip
lomatinių santykių atstatymo 
dešimtmečiui. Straipsnių au
toriai - Lietuvos ir užsienio 
politikai bei politologai. ..Li
thuanian Foreign Policy Re
vievv", leidžiamas nuo 1998 
metų liepos mėnesio, publi
kuojamas anglų kalba. (BNS) 

• Gegužės 13 dieną įsiga
lios Lietuvos ir Izraelio tarp
vyriausybinis susitarimas 
..Dėl vizų režimo panaikinimo 
piliečio paso savininkams, pa
sirašytas Jeruzalėje praėjusių 
metų birželį. Vykstant į Izra
elį, vienos dienos pragyveni
mui rekomenduojama turėti 
ne mažiau 100 JAV dolerių. 
Nors medicininis draudimas 
nėra būtinas, tačiau taip pat 
rekomenduojamas, kadangi 
Izraelio medicinos paslaugos 
yra itin brangios. (BNS) 

• Kupiškio Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus gimnazijos 
moksleiviai nusprendė įkurti 
savo televiziją, kuri veiks prie 
gimnazijos klubo „Riba". Abie
jų veiklą koordinuos mokytoja 
Vilija Morkūnaitė, kuri teigia, 
jog televizija (kuri turėtų pra
dėti veikti po mėnesio) - labai 
įdomi ir šiuolaikiška priemonė 
skatinti moksleivių saviraiš
ką, ugdyti jų gabumus. (Elta) 

• Seimo valdyba nuspren
dė siūlyti par lamentarams 
atsisakyti valdiškų automobi
lių, o pasibaigus kadencijai — 
greičiau išsikraustyti iš Seimo 
viešbučio. 'R-EIU 

• Pr i e š Vyriausybės cuk
raus pol i t iką protestuojantys 
Suvalkijos cukrinių runkelių 
augintojai, nuėję keletą kilo
metrų ta rp tau t ine magistrale 
„Via Baltica", sustojo prie 
Raudeniškių sankryžos. Kal
varijos policijos komisariato 
pareigūnų duomenimis, Rau
deniškių sankryžoje automa
gistralę „Via Baltica" blokuoja 
apie 400 žemdirbių. Suvalki
jos žemdirbiai pirmadienį pra
dėjo nesankcionuotą protesto 
akciją prieš vyriausybės veiks
mus, kurie, jų vertinimu, ku
ria monopoliją cukraus rin
koje. Suvalkijos žemdirbių tei
gimu, vyriausybė per cukraus 
monopoliją siekia sunaikinti 
Marijampolės cukraus fabriką 
bei Suvalkijos krašto cukrinių 
runkelių auginimo zoną. Pir
madienį įvykusios vyriausy
bės ir cukrinių runkelių per
dirbimo įmonių atstovų dery
bos baigėsi be konkrečių rezul
tatų. 

• A t e i n a n t i pirmadienį 
Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmuose kar tu su Gintaro 
Rinkevičiaus vadovaujamu 
Lietuvos valstybiniu simfoni
niu orkestru koncertuos legen
dinė vokiečių roko grupe 
„Scorpions". Mažiausiai pu
santros valandos truksiančia-
me koncerte „Scorpions" pri
statys kar tu su Berlyno simfo
niniu orkestru įrašytą savo 
naujausią albumą „Moment of 
Glory" („Šlovės akimirka"'. To 
paties pavadinimo albume 
skambanti daina buvo oficia
lus Hanoveryje vykusios paro
dos „Expo-2000" himnas. (Eka< 

• „Lie tuvos te lekomas" ir 
finansų maklerio įmonė „Fi-
nasta" pr is ta tė atnaujintą in-
terneto var tų „Takas" rubriką 
„Verslo takas". Nuo šiol .Ta
ko" lankytojai čia ras ne tik 
daugiau nuolat besikeičiančių 
verslo naujienų, bet ir pačią 
„karščiausią" Vertybinių po
pierių biržos informaciją. Elta'-

• V y r i a u s y b ė s narių pa
s i tar ime nuspręsta leisti 
„Lietuvos energijai" pasirašyti 
parengtą sutartį su Rusijos 
bendrove „ In te r RAO JES" del 
elektros eksporto. Sutartis tu
rėtų būti pasirašyta artimiau
siu metu - Maskvoje arba Vil
niuje. Per metus daugiausia į 
Baltarusiją ir Karaliaučiaus 
sritį numatoma eksportuoti 
iki 7 mlrd. kilovatvalandžių 
elektros. (Elta) 

• Vagys , įsilaužę į Klaipė
dos rajone, Priekulėje, esančią 
Šv. Antano Padoviečio bažny
čią, pavogė paauksuotą mons-
traciją su šešiais briliantais, 
dvi paauksuotas komunines 
su komunikantais ir nikeliuo
tą kryžių. Įtariamieji nesulai
kyti. fElta) 

• K a u n o mies to apylin
kės prokuratūra perdavė 
teismui nagrinėti baudžiamą
ją bylą. kurioje uždarosios ak
cinės bendrovės „Snita" direk
torius Igoris Snetkovas bei vy
riausiasis finansininkas 
Saulius Dalikas kaltinami 
svetimo tur to iššvaistymu 
stambiu mastu . Tyrimo metu 
nustatyta, jog įmones direk
torius bei vyriausiasis finansi
ninkas, nuo 1993 metų sausio 
iki 1995 metų liepos mėnesio 
iššvaistė j iems patikėtą „Sni
ta" bendrovės turtą, skaudžiai 
apgaudami ne vieną įmonę 
Be to, ..Snita" vardu iš bankų 
buvo imamos milijonines pa
skolos, kurios, suprantama, 
negrąžintos. K!:.i 

• Parlamentarai pritarė 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko pasiūlymui pusę paja
mų, gautų apmokestinus azar
t inius lošimus, skirti mokyk
lų kompiuterizavimui. Tokia 
nuostata įtvirtinta Azartinių 
lošimų mokesčio įstatymo pro
jekte, nustatančiame mokes
čių už azartinių lošimų orga
nizavimą dydžius. Numatyta , 
kad bingo, totalizatonų ir 
lažybų organizatoriai ouo gau
to pelno turėtų mokėti 15 
proc. mokestį. Finansų minis
terija prognozuoja, kad. apmo
kestinus azartinius lošimus, 
biudžetas kasmet pasipildytų 
maždaug 25 mln. litų. 

• General inėje prokura
tūroje sudaryta tardymo gru
pė, kuri turės atlikti pareng
tinį tardymą baudžiamojoje 
byloje dėl 1996-2000 metais 
„Mažeikių naftos" bendrovėje 
įvykdytų finansinių ir ūkinių 
nusikaltimų. Baudžiamąją by
lą dėl svetimo turto pasisavi
nimo arba iššvaistymo stam
biu mastu, aplaidumo komer
cinėje, ūkinėje, finansinėje bei 
profesinėje veikloje iškėlė Ma
žeikių rajono apylinkes proku
ra tūra , antradienį pranešė 
Generalines prokuratūros at
stovas spaudai Vidmantas Pu
telis. J is patvirtino, kad mi
nėtų nusikaltimu požymių 
buvo nustatyta ir po to. kai 
„Mažeikių naftos" valdymą 
1999 metais perėmė JAV 
bendrove „Williams Interna
tional", tų metų spalio pabai
goje įsigijusi 33 proc. ben
drovės akcijų. „Gali būti , kad 
sena valdytoju komanda dar 
kurį laiką sėkmingai veikė ir 
atėjus „VVilliams Internatio
nal". — sakė V. Putelis. (BNS; 

• Vals tybinės mais to ir 
veter inar i jos tarnybos di
rektor ius Kazimieras Lu-
kauskas dėl snukio ir nagų li
gos grėsmes nuo trečiadienio į 
Lietuvą laikinai uždraudė iš 
Jungt inės Karalystės bei Airi
jos Respublikos įvežti ten 
išaugintus ar sandėliuotus 
grūdus, augalus ir augalinę 
produkciją. Tuo tarpu iš Pran
cūzijos ir Olandijos gabenamai 
augalinei produkcijai importo 
režimo apribojimai sušvelninti 
— jos negalima į mūsų šalį 
įvežti tik iš tų vietovių, ku
riose užfiksuoti galvijų snukio 
ir nagų ligos židiniai. Pa
vyzdžiui, negalima įvežti au
galines kilmės produkcijos iš 
Olandijos Overeiselio. Gelder-
lando ir Ultrechto provincijų. 
Taip pat laikinai uždrau
džiama importuoti ir gabenti 
t ranzitu į Lietuvą iš Airijos. 
Jungt ines Karalystes. Pran
cūzijos ir Olandijos avis. 
ožkas, galvijus, kiaules, gyvū
nų produktus, žaliavas, pa
šarą žemės ūkio ir naminiams 
gyvūnams. 

• L i e tuvos d a r b i n i n k u 
są jungos LDS Autotrans
porto darbuotojų federacija 
agituoja Lietuvos piliečius 
priešintis vyriausybės siūlo
mam privalomam vairuotojų 
draudimui. Kaip žinia, vyriau
sybės Strateginio planavimo 
komitetas vasarį nutarė dar 
šių metų pirmąjį pusmetį siū
lyti Seimui priimti Transporto 
priemonių savininkų ir valdy
tojų civilines atsakomybes pri
valomojo draudimo įstatyme 

KALENDORIUS" 
Kovo 2$ d. IVtr.is. Valerija. Inin-

delinda. Rikinl.is. Girmante 
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DRAUGAS, 2001 m. kovo 28 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LSS TARYBOS AKIVAIZDINIAM 
SUVAŽIAVIMUI RUOŠIANTIS 

LSS Vadovybės nariams: 
Lietuviškosios Skautybės 

fondui; 
Garbes Teismui; Kontrolės 

komisijai; 
„Skautų aido" redaktorei, 

administratorei; 
Garbės ženklų skyriui; 
Ūkio skyriui; Archyvui 
Mielos sesės ir mieli bro

liai, 
Su kvietimu dalyvauti LSS 

Tarybos akivaizdiniame posė
dyje pranešu, kad kiekvienas 
iš Jūsų turėsite atlikti savo 
padalinio pranešimą. Praneši
mai neturėtų būti ilgesni negu 
5 minutės. Kai kuriems už
truks ilgiau, kitiems trum
piau. Pranešimai bus atlieka
mi šeštadienį, balandžio 21 d. 

Esate kviečiami nedelsiant 
pranešti Tarybos pirmininkei 
apie savo dalyvavimą Tarybos 
posėdyje. 

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais. 

Budžiu! 
v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirminijos 

pirmininkė 

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS POSĖDIS 

Dalyviai: 
LSS taryba, balsavimo teisė

mis 
LSS vadovybės nariai, pasi

sakymo teisėmis 
LSS nariai kviečiami daly

vauti stebėtojais 
Dalyvaujame uniformuoti 
Tikslas: 
Diskutuoti Sąjungos dabar

ties reikalus 
Aptarti ateities veiklą 
Informuoti apie 2003 m. Ju

biliejinę stovyklą 
Susitikti, pabendrauti 

Metodas: 
Dviejų dienų posėdžiai 
Pranešimai 
Šakų reikalai 
Rinkimų pasisakymai, dis

kusijos ir balsavimai 
Svečiai: 
Lietuviškų organizacijų at

stovai 
Spaudos atstovai 
Kviečia: 
Tarybos Pirmija 
Laikas: 
2001 m. balandžio mėn. 21-

22 d., šeštadienį ir sekmadienį 
Vieta: 
Lietuvių centras, Lemont, 

IL. 
DIENOTVARKĖ 

Šeštadienis, balandžio 21 
d. 

12 v. p.p. — Registracija 
12:30 — Pietūs 
1:00 — Atidarymas 
1:15 — Pirmijos pranešimai 
2:15 — Rajonų pranešimai 
3:00 — LSS Padalinių pra

nešimai 
4:00 LSS rinkimuose balsuo

tų nuomonių aptarimas 
5:00 — Pranešimai 
6:00 — Pertrauka 
6:30 — Vakarienė 
8:30 — Laužas/vakaronė 

Sekmadienis, balandžio 22 
d. 

8:45 v.r. — Renkamės baž
nyčios vestibiulyje (Lietuvių 
centre, Lemont) 

9:00 — Mišios 
10:00 — Kava 
10:30 — Einamieji reikalai, 

klausimai ir sumanymai 
11:30 — Posėdžio įvertini

mas 
11:45 — Posėdžio uždary

mas 
12:00 — Užkandžiai 

LSS TARYBOS AKIVAIZDINIO 
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

Šeštadienis — 2001 m. ba
landžio 21 d. 

12:00 v. p.p. — Registracija 
12:30 — Pietūs 
1:00 — Atidarymas: v.s. fil. 

Laima Kiliulienė 
Lietuvos himnas 
Malda 
Sveikinimai: v.s. fil. Laima 

Kiliulienė 
1:15 — Pirmijos praneši

mai 
LSS Tarybos pirmininkė, 

v.s. Birutė Banaitienė 
LS Brolijos Vyriausias 

Sktn., v.s. Romas Otto 
LS Seserijos Vyriausia 

Sktn., v.s. fil. Rita Penčylienė 
Akademinio Sk. Sąj. Vadijos 

pirm., v.s. fil. Rimas Griškelis 

Klausimai ir diskusijos 

2:15 — Rajonų praneši
mai 

LSS Atlanto rajono vadė 
v.s. Naida Šnipaitė 

Australijos rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis 

Europos Rajono vadas v.s. 
Vincent O'Brien 

Kanados rajono vadė v.s. fil. 
Rūta Žilinskienė 

Ramiojo vandenyno rajono 
vadė v.s. Birutė Prasauskienė 

Vidurio rajono vadė j.v.s. 
Violeta Paulienė 

Pietų Amerika 
Klausimai ir diskusijos 
3:00 — LSS Padaliniu 

pranešimai 
LS Fondas; v.s. fil. Petras 

Molis 
Liet. Sk. paramos sąskaitos 

..Gabijos" tunto skautes Laura Karvelyte ir Ingrida Miškinyte, prie savo 
prekystalio Detroito Kaziuko mugėje iaukia pirkėjų. 

KAZIUKO MUGĖ DETROITE 
Š. m. kovo 4 dieną, šilta pa

vasarinė saulė sukvietė daug 
svečių į Dievo Apvaizdos pa
rapijos kultūrinį centrą ir į 
Detroito „Baltijos" ir „Gabijos" 
tuntų Kaziuko mugę. 

apyskaita; v.s. Birutė Banai
tiene 

Garbės teismas; v.s. fil. Vla
das Morkūnas 

LSS Kontrolės komisijos 
pirm.; j .s . Algis Jonušas 

„Skautų aido" red.; v.s. Alė 
Namikienė 

„Skautų aido" administrato
rė; v.s. Albina Ramanauskienė 

Garbės ženklų skyrius; v.s. 
Pranas Pakalniškis 

Ūkio skyrius; v.s. fil.Sigitas 
Miknaitis 

Archyvas: v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis 

Klausimai ir diskusijos 
4:00 — LSS rinkimuose bal

suotų nuomonių aptarimas; 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

5:00 — Pranešimai 
2001 m. Jubiliejinė stovyk

la; v.s. fil. Rūta Žilinskienė 
Klausimai ir diskusijos 
6:00 — Pertrauka 
6:30 Vakarienė: Pasaulio 

Lietuvių centre, Lemont, 
8:30 — Laužas/vakaronė 

Sekmadienis: 2001 m. ba
landžio 22 d. 

8:45 — Renkamės PLC Pa
laimintojo J. Matulaičio misi
jos vestibiulyje 

9:00 — Mišios 
10:00 — Kava posėdžių sa

lėje 
10:30 — Einamieji reikalai, 

klausimai ir sumanymai 
11:30 — Akivaizdinio posė

džio įvertinimas 
11:45 — Posėdžio uždary

mas; v.s. fil. Laima Kiliulienė 
12:00 — Užkandžiai 
Laimingos keliones' 

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininke 

10:30 vai. ryto visi rinkomės 
šv. Kazimiero šventės Mi
šioms. Skautai ir kitų organi
zacijų atstovai įnešė vėliavas. 
Detroito skautės ir skautai, 
gražia rikiuote, įžengė į baž
nyčią. Mišioms tarnautojais 
buvo skautės kandidatės Ri
ma Giedraitytė ir Diana Kar
velytė, ir skautas Renatas Tu-
kys. Skaitinius skaitė skautė 
Laura Karvelytė. 

Po Mišių visi suėjo į didžiąją 
salę. Mugės atidarymui vado
vavo „Baltijos" tunto tuntinin-
kas s. Paulius Jankus. Mugę 
atidaryti jis pakvietė naujus 
skautus vyčius Edmundą Kas
putį ir Vitą Zubricką, kurie 
vasario mėnesį, kartu su Phil 
Moss ir Dovu Kauneliu, Dai
navoje davė skautų vyčių įžo-
dį. 

Lankytojų laukė įvairių 
rankdarbių stalai, laimėjimai, 
paukštyčių parduodami širde
lių sausainiai, skaučių laimės 
„žuvavimas", brolių žaidimai. 
Virtuvėje viliojo kugelis, cepe
linai ir dešros su kopūstais, 
skaniai pagaminti šeiminin
kių Onutės Abarienės ir Lėlės 
Viskantienės, ir jų padėjėjų. 
Pavalgę pietus galėjo pasi
gardžiuoti skaniais kepsniais 
ir kavute. Turtinga Velykinė 
loterija — televizorius, kavos 
ir vyno krepšiai, tortai, šam
pano butelis, vaikų Velykinis 
krepšiukas, marškinėliai su 
parašu „Tigers" ir „Pistons" 
komandų žaidėjų, ir net lietu
vių krepšininkų marškiniai — 
masino visu3 išbandyti savo 
laimę. Didelis ačiū L. S. Anu-
žiams, M. A. Duobams, A. K. 
Karveliams. Leonavičiui, S. K, 
Miškiniams, V. P. Norkevi-
čiams, R. G. Puškoriams, G. 
A. Rudžiams, V. Viviano ir V. 
Zubrickui už jų aukas laimėji
mams. Dėkojame visiems, ap
lankiusiems mūsų mugę ir 
prisidėjusiems prie jos pasise
kimo. Lauksime visų ir kitais 
metais. rk 

LIETUVOJE 
VILNIUJE SKAUTAI 
ŠVENTĖ {KŪRĖJO 

GIMIMO DIENĄ 

Vasario 22 d. popietę Vilniu
je šešių skautų organizacijų 
(.Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungos, Lietuvos lenkų har-
cerų sąjungos, Lietuvos nacio
nalinės Europos skautų aso
ciacijos, Lietuvos skaučių se
serijos, Lietuvos skautijos, 
Lietuvos skautų sąjungos) na
riai šventė skautų įkūrėjo lor
do Baden Povvell gimimo die
ną. Šią dieną skautai renkasi 
apmąstyti skautišką kelią ir 
melstis už įkūrėją bei viso pa
saulio skautus. 

Vilniuje skautai savo šventę 
pradėjo rikiuote prie Šv. Jonų 
bažnyčios. Šv. Mišias aukojo 
kun. A. Saulaitis, SJ, skautų 
kapelionai J. Cerniavskij, P. 
Vaineikis, OFM. Skautai mel
dėsi už viso pasaulio skautus, 
vadus, kunigus, vienuoles, bū
simuosius skautus. 

Baigiantis Mišioms, buvo 
perskaitytas kardinolo A. J. 
Bačkio sveikinimas, kur jis ra
šo: „Džiaugiuosi, kad šią svar
bią skautams dieną susirin
kote iš visų organizacijų. Tai 
liudijimas, jog nepaisant skir
tumų esate skautų šeimos bro
liai ir seserys". Po Mišių apie 
300 skautų ant „Stalo" kalno 
prie laužo dainavo, skandavo 
skautiškus šūkius, harcerai 
parodė trumpą vaidinimą. 

BŽ, 2 0 0 1 m . N r . 5 

SKAUTAI BAŽNYČIOJE 
LAUKIAMI 

Skautams Vilkijos vidurinė
je vadovauja I. Valatkevičienė, 
A. Polonskienė, padeda klebo
nas Leonas Kalinauskas (šian
dieninėje yra dvi draugovės po 
30-40 vaikų ir jaunuolių). Pra
ėjusią vasarą stovyklai nu
pirktas sportinis- inventorius, 
dar prieš metus iš klebono 
skautai gavo dovanų dujinę vi
ryklę, nemaža įvairiausių pri
zų... Nemažai skautų renginių 
vyksta bažnyčioje. Skautai at
sidėkodami gamina žaislus, 
kuriuos vėliau klebonas dova
noja parapijos vaikams. 

Kaune vykusiame Eucharis
tiniame kongrese vaikų die
nos renginiuose budėjo ir Vil
kijos skautai. 

Iš „Tėviškės žinios" 
2001 02 24 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Balandžio 7 d. — „Sietu-
„vos" skautininkių draugovės 
sueiga, nuo 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

Balandžio 21 ir 22 d. — 
LSS Tarybos akivaizdinis po
sėdis PLC, Lemonte. 

Los Angeles 

Balandžio 28 ir 29 d. — 
Šv. Jurgio šventės iškyla, Em-
ma Wood State parke. Ventu-
ra, CA. 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave , Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, P0SLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Heailh, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61st Ava. (219) 947-5279 
Hobart, IN 48342 Fax {219) 947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Birželio 2-liepos 8 d. — 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
„Rambyno" stovyklavietėje, 
Big Bear, CA. 

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

SKAUTŲ STOVYKLOS 
Biržel io 16-23 d. — Detroi

to skautų ir skaučių stovykla 
Dainavoje. 

Birželio 27-liepos 8 d. — 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje. Custer. 
MI. 

Liepos mėn. — LSS 
,,Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro" 
vadovių mokyklos ..Romuvos" 
stovyklavietėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

SIETUVIEČIU SUEIGA 

„Sietuvos" skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės suei
ga šeštadienį, balandžio 7 d., 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Sueiga tęsis nuo 1-
mos iki 4-tos vai. p.p. Visos 
sesės kviečiamos dalyvauti. 

KAZIUKO MUGE 
WORCESTER, MA 

Worcesterio skautų Kaziuko 
mugė š.m. balandžio 8 d. — 
Verbų sekmadienį vyks Mairo
nio Parke, 52 Quinsigamond 
Ave, Shrewsbury, MA. Atida
rymas ir mugės pradžia 12 
vai.p.p. Visi kviečiami atsilan
kyti. 
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.(ta I mos" tunto seses Halis • Detroito skautu ir skaufių Kaziuko muges rikiuoti 

Vitas Zulinėki... n.nij.is ..Baltijos" 
' .:.<<•• -k .n i ' i - . tls. .i!;i|,ir<i Kaziu-
k.. iniiijc Dėtume Detroito skautų ir sknuciu Kaziuko muges atidarymo kantriai laukia ..Baltijos" tunto vilkiukai ir jų vadovai 



KITO KELIO NĖRA 
A U D R O N Ė V. ŠKIUDAITĖ 

Vasario 17 d. Vilniuje, 
„Lietuvos" viešbučio konferen
cijų salėje vyko dešiniųjų ir 
centro dešiniųjų politinių par
tijų pasitarimas. kur iame 
buvo aptariamos bendro darbo 
galimybės. -Jame dalyvavo 13 
partijų atstovai: Tėvynės liau
dies partija (TLP\ Centro 
sąjunga (CS), Nacionalinė par
tija „Jaunoji Lietuva" 
(NPNL), Demokratų partija 
( D P J . Liberalų sąjunga CLS), 
Laisves lyga (LL). Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga iLPKTS). Tautininkų 
sąjunga (TS), Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
ga (MKDS), Krikščionių de
mokratų sąjunga (KDS) ir 
Krikščionių demokratų partija 
(LKDP). Kito kelio tiesiog 
nėra. sakė ne vienas kalbė
tojas. Tokia padėtis susidarė 
po to, kai susivienijo Lietuvos 
demokratine darbo bei Social
demokratų partijos. (Kad šiuo 
metu tai yra stipriausia poli
tinė jėga Lietuvoje, nori įteigti 
„Lietuvos rytas".- sakė Centro 
sąjungos vicepirmininkas 
Čiupaila. O anot Laisvės lygos 
vadovo Antano Terlecko, kai
riųjų koalicijos s t iprumas yra 
mitas - kairieji nėra st iprūs 
jau vien todėl, kad balsavusie
ji už juos net nedrįsta prisi
pažinti). 

Šį pasitarimą rengti ėmėsi 
Tėvynės liaudies partija. Jos 
vadovė Laima Andrikiene, 
pradėdama pasitarimą, sakė: 
„Dešinieji praėjusius Seimo 
rinkimus pralaimėjo dėl susi
klausymo stokos: vienoje vien
mandatėje apygardoje buvo 2-
3 kairiųjų ir 5-7 dešiniųjų 
kandidatai. Vienijimasis daug 
prisidėjo prie kairiųjų sėkmės. 
Tai rimta politinė jėga. kuri 

'_ trj'fi_ populiarų vadovą. Ja i su
sidaryti turėjo-įtakos sprendi
mai Europos socialistų inter
nacionale: vienytis su buvu
siomis komunistinėmis jėgo
mis. Tas nutarimas paveikė ir 
Lietuvos kairiuosius. Panašų, 
tik švelnesnį, sprendimą yra 
priėmusios ir Europos liaudies 
partija bei Krikščionių demok
ratų internacionalas. 

Vėliau Laisvės lygos vado
vas Antanas Terleckas siūlė, 
kad vienytis reikėtų ne 
„dešinumo". o tautinių demok
ratinių vertybių principu. Kai 
kurie kiti kalbėtojai sakė. kad 
visos čia susirinkusios partijos 
turi krikščioniškos ideologijos 
pamatus. 

Vienas energingiausių šio 
pasitarimo organizatorių buvo 
Demokratų partijos pirminin
kas Saulius Pečeliūnas. J i s 
kalbėjo: „Arvydas Juozaitis 
paskelbė pranašystę, kad so
cialdemokratai ateina dvide
šimčiai metų valdyti. Prieš
kariu Lietuvoje buvo 4 

ryškesnės ideologinės srovės, 
o dabar - viena. Visas kitas 
spektras susiskaldęs, drasko
mas prieštaravimų. Kad visi 
čia sėdim prie vieno stalo, 
reiškia, kad toliau taip būti 
negali. Vienas slenkstis jau 
peržengtas. Kada kitas? Po 8 
metų vidurio dešinės jėgos 
galės turėti daugumą, 
anksčiau - vargu. Tikiu, kad 
prezidento r inkimams deši
nieji susitars dėl vieno kandi
dato. Jeigu mes nesusidesim, 
nebūsim net r imta opozicija, ir 
Juozaičio pranašystės išsi
pildys". 

O prieštaravimų ir noro kar
tu dirbti iš tiesų dar stokoja
ma. Tai galima buvo įžvelgti ir 
šiame pasitarime. Kai kurios 
šiame pasitarime sutikusios 
dalyvauti partijos atsiuntė ne 
pirmuosius savo žmones, o tik 
.aldybų narius. Iš pasi
kalbėjimų su partijų atstovais 
prieš . pasitarimą tai galima 
buvo nujausti, nes Laima 
Andrikienė, kuri pirmoji 
ėmėsi iniciatyvos, nėra tas 
žmogus, paskui kurį norėtų 
eiti kitos partijos. Čia tikriau
siai ir yra pagrindinė deši-
niųjų-vidurio jėgų bėda 
ryškių ir autoritetingų asme
nybių nebuvimas. Nuėjęs nuo 
politikos arenos Vytautas 
Landsbergis po savęs nepaliko 
panašaus ryškumo asme
nybės. 

Pasitarime buvo galima jus
ti ir įsitikinimo savo teisumu 
bei noro kokiu nors būdu su
menkinti nepatinkančius kole
gas. Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos vadovas ir 
Seimo narys Povilas Jaku
čionis metė, kad pasitarime 
dalyvauja ne tik centro 
dešiniosios, bet ir centro kai
riosios partijos. Galima buvo 
įtarti, kad jis turėjo galvoje 
liberalus ir moderniuosius 
krikščionis demokratus. Pas
taruosius konservatoriai bei 
Krikščionių demokratų parti
jos vadovai po Seimo rinkimų 
pabrėžtinai vadino kairiaisiais 
todėl, kad jie sudarė koaliciją 
su Socialliberalų partija. J P. 
Jakučionio repliką vėliau at
sakė MKDS valdybos narys 
Andrius Navickas, priminęs, 
kad partijų priklausomybę 
vienai ar kitai ideologinei sro
vei rodo jų programos. Pir
miausia reikia susėsti kartu ir 
išsiaškinti, kas mes esame ir 
ką galvojame. J i s kalbėjo apie 
tai, kad yra dar daug neatsa
kytų klausimų. ..Beda yra ir 
tame. kad į tas pačias sąvokas 
mes įdedame skirtingas 
reikšmes". 

Kaip vieną iš trukdymų 
būsimam bendram darbui A. 
Terleckas įvardijo tai, kad 
dešinieji nepadarė rimtos pra
laimėjimo analizės. ,,Be 

Neseniai Čikagoje įvykusiame Cikagos-Vilniaus draugystes komiteto susitikime. Iš kairės: Čikagos-VHniaus 
draugystes komiteto pirm. Stanley Baizekas, Jr , nariai: dr. Rasa Ragas. Kathenne Fink. Lino A. Darchurn, 
Gene Višomirskiene. Čikagos-Vilniaus draugystes komitetas buvo įsteigtas 1993 m., kai Čikagos meras Richard 
M. Daley ir tuometinis Vilniaus meras Vytautas Jasulai t is Chicago Cultural Centre pasirašė draugystes sutartį. 
Stanley Baizekas. Jr , buvo paskirtas šio komiteto pirmininkas. Šiuo metu komitetas planuoja Čikagos dienas, 
kurios įvyks rugsėjo mėnesį Vilniuje. 
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įvertinimo nieko nebus: t a u t a 
pasijuto konservatorių apvog
ta. Sąjūdis jau susikompro
mitavęs. Lietuvoje per daug 
vadų, 90 proc. jų galėtume 
eksportuoti į užsienį". 

Ne vienos partijos atstovas 
kalbėjo, kad tokiai didelei ma
sei smulkių partijų bus sunku 
surasti bendrą kalbą, kad 
reikėtų bandyti pirmiausia 
jungtis mažesniais dariniais, o 
tokių galėtų būti apie 4-5. Ir 
kaip realiausią susivienijimo 
pavyzdį nurodydavo tr is 
krikščionių demokratų part i
jas: Krikščionių demokratų 
sąjungą, Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją ir Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungą. Kadangi šiame rengi
nyje dalyvavo visų minėtų 
partijų atstovai, „Draugo" ko
respondentė kreipėsi į juos, 
prašydama pakomentuoti šią 
galimybę. Savo nuomonę dėl 
bendro krikščionių demokratų 
darbo išsakė: Vytautas Jogėla 
(Lietuvos krikščionių demok
ratų partija), Andrius Navic
kas (Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjunga), Paul ius 
Skamarakas (Jaunieji 

krikščionys demokratai) ir Ed
vardas Pabarčius (Krikščionių 
demokratų sąjunga). 

V. J o g ė l a : - Visada geriau 
yra vienytis negu skaidytis. 
Jeigu krikščioniškoji demokra
tija nori išlikti ir būti r imta 
jėga mūsų visuomenėje, tos 
trys partijos privalo susijung
ti, surasti jungimosi būdus, 
sukurti bendrą programą, 
kuri būtų priimtina visuome
nei. 

A. Nav ickas : - Kad reikia 
vienos krikščioniškos demok
ratinės jėgos, dėl to niekas 
neabejoja. Mes modernieji 
krikščionys demokratai , 
bandėme inicijuoti šiuos pro
cesus, siūlėme deklaracijas, 
bet nei iš K. Bobelio, nei iš A. 

Saudargo partijų niekas neat
siliepdavo. Reali situacija to
kia. Gal tai yra viršūnių prob
lema? Kai pasikalbi su eili
niais na r i a i s iš visų partijų, 
susijungimo nuotaikos reiš
kiamos labai aktyviai . Pavyz
dys - Taurage . Kalbėjausi su 
mūsų valdybos nar iu Žilvinu 
Urbučiu, kur i s sako, kad ten 
visi s u p r a n t a , jog perspekty
viausia į r ink imus eiti tr ims 
jėgoms ka r tu . Ten krikščionys 
demokra ta i puikiai sutaria. 
Kyla k laus imas : koks tai būtų 
jungimasis? Gal tai suvokia
ma t ik ka ip postų pasidaliji
mas? Reikia susėst i ir tar t is , 
kas m u s jung ia . Reikia a t ras t i 
programinių sąlyčio taškų. 
Problemų čia yra , dėl jų krik-
demiškos jėgos ir skaidėsi. 
Visi norėjo būti krikščionys 
demokra ta i , bet skirtingai tai 
suvokė. Mums reikia suprasti , 
kas yra ta krikščioniškoji poli
t ika i r ką kiekvienas galime 
pasiūlyti . Tuo pamatu kalban
tis, sumažėtų ir vadų ambicijų 
svoris. O kada tai įvyks, aš ne
galiu prognozuoti . Labai norė
čiau, kad tai įvyktų. Tai visos 
mūsų organizacijos noras. 

P . S k a m a r a k a s : - Andrius 
paminėjo sąlyčio taškus. Vie
nas iš sąlyčio taškų, vieni
jančių visas krikščionių de
mokra tų j ėgas , jau yra -
jauniej i krikščionys demokra
ta i . Mūsų organizacijoje yra ir 
LKDP, ir MKDS žmonių. Nie
kada nebuvo, kad nesutar tų 
skir t ingų parti jų atstovai. Kol 
kas pas m u s nėra KDS 
žmonių, bet Kazys Bobelis yra 
sakęs , kad j i e turi jaunimo, 
kuris yra : inkęs įsijungti į 
Jaunųjų krikščionių demok
ratų veiklą. M e s siekiame to. 
Praėjusioje konferencijoje 
pr iėmėme deklaraciją, kurioje 
atvirai pasakėme , kad krikš
čioniškosios demokrati jos rei
kia Lietuvai. Turi prasidėti 

t r išalės , lygiateisės derybos, 
neskirs tant , kas mažesnis, 
j aunesn is , gražesnis. Jaunųjų 
p a r a m a būtų didelė. Mes su
ta r iam, tik gaila, kad mūsų 
vyresnieji, į kuriuos mes ly-
giuojamės, neranda bendros 
kalbos. 

E . P a b a r č i u s : - Sąlyčio 
taškai yra labai dideli. Trys 
krikščionių demokratų parti
jos, turinčios vienas šaknis, iš 
tikrųjų yra labai art imos prog
ramomis . Skilimas, tai mano 
asmeninė nuomonė. įvyko dėl 
ambicinių dalykų. J a u vyksta 
derybos dėl KDS ir LKDP su
sijungimo. Padarėme šiokią 
tokią pažangą. Dabar nebūtų 
labai tikslinga viduryje kelio 
mesti ir prisijungti da r vieną 
partiją. Aš tikiu, kad vėliau 
prisijungs ir modernieji 
krikščionys demokratai . 
Logiška būtų, kad įvyktų ta i , 
kas tur i įvykti. 

- A r y r a da lykų , k u r i e 
t r u k d y t ų toms t r i m s 
j ė g o m s sus iv ieny t i? 

V. J o g ė l a : - Turi vykti r im
tos derybos, kuriose turė tų 
būti apsvarstyti visi iš
kylantys klausimai ir proble
mos. Svarbiausia problema 
gali būti asmeninės ambicijos, 
kitų trukdžių aš nematau. 
Krikščioniškos demokratijos 
modelis visose partijose yra 
panašus . Manau, kad LKDP 
senoji karta darys vis 
mažesnę įtaką, ateis jaunesni 
žmonės, be to įsilieję KDS 
žmonės jai suteiks naują 
veidą, ta i turėtų paskatinti to
lesnius procesus. 

A. Nav ickas : - Trukdžiu 
gali būti valios t rūkumas per
eiti nuo deklaracijų prie rea
lios padėties svarstymo. Kole
gos sako: jau derybos pra
sidėjo, j au neverta grįžti. Kyla 
k laus imas , kodėl prasidėjo 
t a r p dviejų, o ne t a rp trijų? 

Nukelta į 5 psl. 

Tamsios pranašystės visgi 
neišsipildė. Paskutinis Sovie
tų Sąjungos pasididžiavimo 
paminklas — erdvių stotis Mir 
— praėjusį penktadienį sugrį
žo Žemėn į iš anksto nustatytą 
vietą lygiai taip, kaip buvo 
planuota. Tai de! ko šešta
dienį žiniasklaidoje (ir ne tik) 
buvo jaučiamas kažkoks tarsi 
nusivylimas? Ar būtų pesi
mistai labiau patenkinti, jeigu 
Mir skeveldros būtų nutišku
sios į visas puses, galbūt kri
tusios į žmonių gyvenvietes, 
padariusios daug žalos ir pa
reikalavusios gyvybių? 

Vis tik, atrodo, kad to buvo 
rimtai laukta. Tad ir žinia-
sklaida nuo pat pirmųjų už
uominų, kad ši erdvių stotis 
jau savo „amžių nugyvenusi ir 
laikas ją a t šaukt i į motulę 
Žemę", nuolat primindavo ne
laimingų atvejų galimybes. 
Juo labiau, kad Mir, dar te-
beskriedama apie mūsų plane
tą, susilaukė įvairiausių ne
sėkmių — ta i tas sugedo, tai 
anas nebeveikė, tai kažkas 
užsidegė, ta i Mir susidūrė su 
erdvėlaiviu, ir 1.1. Bet galbūt 
didžiausias pasikeitimas (ne
derėtų sakyti — nelaimė, nors 
ir šiandien daug kas Rusijoje, 
ir ne vien Rusijoje, taip mano) 
buvo Sovietų Sąjungos žlu
gimas, kai pasikeitė Mir šei
mininkai ir buvo susidurta su 
vis didėjančiais finansiniais 
sunkumais. 

Mir padėtis vis blogėjo, vis 
reikėjo daugiau „lopymo", di
dėjo rizika kosmonautams, 
kurie toje erdvių stotyje atliko 
įvairius tyrimus. Buvo tvirti
nama, kad Mir liko vien me
talo, varžtelių ir pasenusių in
strumentų laužas, besisukan
tis Žemės orbitoje. Vis tik nie
kas negalėjo paneigti to 
didžiulio įnašo į erdvių ty
rinėjimą, kur is atliktas šioje 
stotyje. Svarbiausia — buvo 
be abejojimų įrodyta, kad 
žmogus visgi gali ilgesnį laiką 
gyventi be savo gimtosios pla
netos, be jos nuolatinės t rau
kos, tad ilgainiui ir kelionės į 
tolimesnes planetas tampa 
visiškai įmanomos. 

O ką jau bekalbėti, kai 
artėjo laikas sovietų palikuo-
nę iš tos orbitos išplėšti ir pa
laidoti vandenyno gelmėse... 
Nereikia abejoti, kad pasku
tinės Mir gyvenimo minutes 
suteikė rūpesčio ne tik užsie
niečiams, bet ir rusų moksli
ninkams, kurie buvo atsakingi 
už saugų erdvių stoties nulei
dimą. Nepaisant užtikrinimų, 
kad jokio pavojaus Australijai, 
ar kuriai Ramiojo vandenyno 
salai jokio pavojaus negresia, 
Rusijos erdvių agentūra visgi 

buvo užsisakiusi 200 milijonų 
dolerių vertės apdraudos. kad, 
nelaimės atveju, galėtų nu
kentėjusiems atlyginti patir
tus nuostolius... 

Mir erdvėse išbuvo 15 metų. 
Tai buvo didysis sovietų erd
vių tyrinėjimo mokslo t r ium
fas, kurio neužstelbe nei Ame
rika. 1969 metais nuleidusi 
pirmąjį žmogų ant Mėnulio 
paviršiaus. Rusijos erdvių ty
rinėjimo agentūros direktorius 
Jur i Koptev, Mir nukr i tus į 
Ramųjį vandenyną, išsireiškė: 
„Mir įrodė, kad Rusija ne vien 
sugeba pastatyti, bet ir valdy
ti komplikuotas įrangas, dėl to 
Rusija yra, ir pasiliks, nepra
lenkiama erdvių tyrinėjimo 
galybė..." 

Nepaisant, kad per 15 veiki
mo metų, Mir Rusijai kainavo 
daugiau kaip 4 milijardus do
lerių, ir pastaraisiais metais ji 
vis dažniau pavojingai gesda
vo, didžioji dalis rusų kosmo
nautų ir erdvių tyrinėjimo 
mokslininkų visgi tvirtino, 
kad nereikia skubėti su sto
ties sunaikinimu —ji galėjo ir 
toliau pasitarnauti didesnei 
Rusijos šlovei. 

Tiesa, šiuo metu Rusija, 
kar tu su Amerika ir kitomis 
turtingosiomis, žymiai tech
nologijos keliu pažengusiomis, 
valstybėmis (iš viso jų yra 16), 
sėkmingai stato naują — tarp
taut inę — erdvių stotį ui taip 
ir vadinsis, angį.: Internation
al Space Station, arba ISS), 
tačiau, rusų įsitikinimu, pa
grindinė tų darbų (o ilgainiui 
ir stoties; vadove yra NASA, 
priklausanti Amerikai, * tad 
jaust i pasididžiavimą, koks 
buvo skiriamas Mir stočiai, 
jau neįmanoma. 

Mir stotį — kurios vardas 
reiška „taika" — per jos veik
los penkiolikmetį aplankė ir 
ilgėliau joje darbavosi 28 eks
pedicijos su apie 100 kosmo
nautų. Po sovietų imperijos 
žlugimo, kai santykiai su Va
karais , ypač Amerika, gerokai 
sušilo, 1994 m. kovo mėnesį į 
Mir atvyko ir pirmasis Ameri
kos astronautas . Nuo to laiko 
Mir aplankė, joje ilgiau pabu
vodami, ir daugiau JAV astro
nautų, nors vienu metu buvo 
manoma, kad apirusi stotis 
yra per daug pavojinga šio 
krašto piliečiams. 

Mir nukrit imas buvo taip 
pat ta ry tum eros pabaiga — 
sovietinės, erdvių tyrinėjimo 
pirmūnų ir visų tų problemų, 
džiaugsmų, laimėjimų, kurie, 
tarsi maži žingsniai, veda 
žmoniją į naujus pasaulius. 
Kaip būtų puiku, jeigu jų 
siektų visi kartu. 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 
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1954 spa l io 28 d. K e t v i r t a 
d i e n i s 

Will Allen, Kersteno komite
to techniškojo personalo na
rys, plačiai žinomas žurnalis-

. tas ir kolumnistas, atvyko iš 
Mihvaukee, Wisc, atvežė įre-
korduotas Kersteno kalbas — 

• apie Tarybos vaidmenį ir Bus-
bey. Tenka vertinti Kersteno 
gestą, nes Allen specialiai at
vyko Čikagon su įrekorduo-
tomis kalbomis. Su Allen pasi
kalbėjome apie komiteto vė
liausius darbus. 

! 
1954 lapkričio 1 d. P irma

dienis 
Ant Rudis skambino. Esąs 

pavargęs. Ir nestebėtina. Rin
kimai. Kučiūno koncertas, 
e ta , kalbėjomės Alto ateities 
veiklos reikalu — būsimas 
suvažiavimas, Kersteno komi
teto tretysis pranešimas. 

1954 lapkričio 3 d. Tre
č i ad ien i s 

Mūsų remiamas kandidatas 
į Senatą Paul Douglas laimėjo 
rinkimus didele balsų daugu
ma. Tačiau pralaimėjo kong-
resmanai — Busbey, Bonin ir 
net pats Kerstenas, Kongresi
nio komiteto komunistų agre
sijai tirti pirmininkas. Dėl to 
lietuviams ir kitoms tauti
nėms grupėms nesmagu. Ir 

Senato ir Atstovų rūmų rinki
mus laimėjo demokratai, t.y. 
paima abiejų rūmų kontrolę. 

Vėlai vakare į namus pas
kambino A. Rudis ir kalbėjo 
daugiau kaip valandą. Kal
bėjom apie rinkimus, Altą, 
Kersteną, naujus planus, etc. 

1954 lapkričio 4 d. Ketvir
tadienis 

Third Interim Report — 538 
psl. valdžios išleista knyga 
apie Pabaltijo valstybes, šian
dien atėjo. Tai Kersteno komi
teto darbas. 

1954 lapkričio 6 d. Šešta
d ienis 

Sen Paul Douglas paskambi
no į redakciją ir man labai 
nuoširdžiai padėkojo už pa
galbą rinkimų metu. Pabrėžė, 
kad, jo ofisas sostinėj būsiąs ir 
mano ofisas ir dargi „with the 
beans". Prašė naudotis ir ofi
su, ir „beansais". 

1954 lapkričio 15 d. Pir
madien i s (New York) 

Po pusryčių susitikau su 
Vaidyla ir Trečioku, ir visi 
t rys (jau buvo ten nuvykęs 
Grigait is su Kižyte) vykome į 
Baltic Freedom House, kur 
turėjome pas i ta r imą su Liet. 
Laisvės komite to nariais ir ge
neral in iu konsulu Jonu Bud
riu. Tarėmės visą pusdienį dėl 
ruošimo medžiagos Lietuvos 
Rytų i r V a k a r ų sienų klausi
mu, informacijos apie Lietuvą 
anglų kalba, etc . L & K mus 
pavaišino. 

Iš Baltic Freedom House grį
žome į viešbutį , o iš čia sku
bėjome į P a r k Ave., kur yra 
Jung t inė s Valstybių delegaci
jos pr ie J T būs t inė . Apie va
landą kalbėjomės apie Kerste
no komiteto investigacijos dar
bą, p r a n e š i m u s ir rekomenda
cijas dėl to komite to medžia
gos. Kalbėjomės su gen. Babc-
kot, ambasador iaus Cabot 
Lodge vyr iaus iu padėjėju. 

1954 l a p k r i č i o 17 d. Tre
č i a d i e n i s 

Iš sen. Douglas gavau laišką 

— padėką. Trumpu laiku bū
siu gavęs iš jo apie pustuzinį 
laiškų ir telegramų. 

1954 gruodžio 2 3 d. Ket
v i r t a d i e n i s 

Antanas Rudis šį rytą iš
skrido į Europą drauge su 
savo vyresniuoju sūnum. Nu
važiavau į airportą palydėti. 
Papraš iau Europoj atlikti kai 
kur iuos Alto reikalus. Į aerod
romą nuvežė ir iš ten iki re
dakcijos pavėžėjo architektas 
Mulokas. 

P o s t s c r i p tum 

Daug daugiau smulkesnės 
informacijos apie 1953 ir 1954 
Leonardo Šimučio darbą su 
kongr. Kerstenu ir Lietuvos 
pagrobimo tyrinėjimus JAV 
Kongrese galima rast i jo pa
rašytoje knygoje „Amerikos 
Lietuvių Taryba" (1971) psl. 
162-214. Čia taip pa t išspaus
dinti dokumentai, laiškai ir 
nuotraukos. 

Reikia atsiminti , ir labai 
svarbu žinoti, kad mano tėvas 
rašė savo dienoraščius kiek
vieną dieną. Keliaudamas j 
kitus miestus, vis pasiimdavo 
dienoraštį su savim ir apra
šydavo einamuosius įvykius/ 
reikalus, kada jie įvyko. Die
noraščiuose yra daug istorinės 
informacijos. 

Politikas/istorikas prof. dr. 
Vytautas S. Vardys yra para
šęs straipsnį apie Kersteno 
komiteto (Committee on Com-
munist Aggression) ir ALTo 
veiklą. Jo straipsnis išspaus
dintas „Lietuvių Enciklopedi
joj", 1957, dvyliktame tome, 
psl. 273-276. Savo straipsnyje 
jis nušviečia svarbų Kersteno 
ir ALTo vaidmenį šioje kon
gresinio komiteto veikloje. 
„Lituanus" žurnale, February, 
1956, Nor 1 (6), psl. 2-10, dr.V. 
Vardys t rumpai paminėjo 
ALTo veiklą ryšium su Kerste
no komitetu. 

Dalyvavau AABS (American 
Association for Baltic Studies) 

konferencijoje Montrealyje 
1984 m. birželio 16-19 d. Vie
ną vakarą, po vakarienės, iš
ėjau pasivaikščioti sykiu su 
dr. Vardžiu. Kalbėjome ir apie 
mano tėvo bei ALTo veiklą, 
susietą su Kersteno komiteto 
darbais. Man pasakė, kad 
Kerstenas buvo paprašęs 
ALTo daugiau pinigų (po ke
lionės į Europą). Man tai buvo 
naujiena, negalėjau tuo pa
tikėti, bet taip ir įvyko. Vėliau 
tą vakarą vaikščiodami suti
kome ir Adolfą Baliūną. 

Turiu pripažinti, kad, skai 
tydamas ir perrašinėdamas 
tėvo ranka rašytus žodžius, 
beveik girdėjau balsą, ir, ne t 
kai kada ašarodamas, dirbau 
prie kompiuterio. Aš i r visi 
kiti šeimos nariai mūsų tėvo ir 
motinos dar ir dabar labai pa
sigendame. 

Vyriausias sūnus 
Leonardas J. Š i m u t i s 

2000/03/12 

Pabaiga. 
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PAGRINDINIS JAV LB 50-ČIO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

nės veiklos parodų atidarymu 
Jaunimo centre. Bus vaišės ir 
iškilminga akademija su me
nine programa. Meninėje da
lyje — išeivijos talentai . 

Sekmadienį, spalio 14 d. ry
te, Marąuette Parko Svc. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
joje bus iškilmingos padėkos 
šv. Mišios, dalyvaujant JAV-
ių, Lietuvos ir Bažnyčios dig
nitoriams bei svečiams. Šv. 
Mišių metu giedoti kviečiami 
solistai ir „Dainavos" an
samblis, vadovaujamas muz. 
Dariaus Polikaičio. 

Tos pačios dienos popietę 
Maria High Scholl patalpose, 
po trumpo JAV LB-nes sukak
ties prisiminimo, vyks iš Lie
tuvos atvykusio „Ąžuoliukas" 
berniukų choro koncertas. 
Choras į Ameriką atvyksta 
dalyvauti Salt Lake City, 
Utah valstijoje, vaikų chorų 
festivalyje. Lietuvos ambasa
dai paprašius, JAV LB Kultū
ros taryba rūpinasi choro kon
certų ruoša keliuose Amerikos 
didmiesčiuose. Lietuvių fon
das remia iki šiol plačiausiai 
žinomo Lietuvos meninio vie
neto gastroles JAV-se. 

O r g a n i z a c i n i s k o m i t e t a s 

Žinomas visuomenininkas ir 
LB-nės ilgametis darbuotojas 
dr. Petras Kisielius priėmė 
Krašto valdybos kvietimą su
daryti ir vadovauti 50 sukak
ties organizaciniam komitetui. 
Krašto valdybai šiame komi
tete atstovaus Kultūros tary
bos pirm. Marija Remienė. Or
ganizacinis komitetas šiuo 
metu tebėra sudaromas. At
kreiptinas visuomenės dėme-

1951 m. lapkričio 18 d. New 
York mieste įvyko JAV Lietu
vių Bendruomenes įkūrimo iš
kilmes. J ų metu buvo paskelb
tas JAV LB Aktas. J a m e iš
reikštas lietuvių noras daly
vauti JAV-ių gyvenime, įsi
jungt i į kovą prieš interna
cionalinį komunizmą, prie šio 
krašto gyvenimo prisidėti savo 
kul tūr inėmis ir tautinėmis sa
vybėmis bei papročiais, palai
kyti bičiuliškus ryšius su lie
tuviais už JAV-įų ribų ir pa
reigingai remti Lietuvos lais
vinimo kovą bei lietuvių tau
tos gelbėjimo pastangas. Taigi 
šį rudenį sukaks 50 metų nuo 
tos dienos, kai JAV LB Akto 
žodžiais, Amerikoje gyvenan
tys lietuviai deklaravo „... tau
tinį solidarumą JAV-ių Lietu
vių Bendruomenėje". 

K o d ė l n e g r į ž t a m a į 
N e w Yorką 

50 metų — ilgokas kelias 
organizacijos gyvenime. JAV 
LB Kraš to valdyba siekia su
kaktį iškilmingai paminėti . 
Norima prisiminti nelengvas 
kūrimofei sąlygas, pasiauko
jančius darbuotojus, gausius 
at l iktus darbus lietuvių išei
vijai ir Lietuvai. Logiška būtų 
iškilmingą sukakties minėji
mą surengt i Nevv Yorke, su
grįžti, k u r ateita į gyvenimą. 
Deja, šių dienų Nevv Yorke 
Kultūros židiniui užsklendus 
duris, lietuvių visuomenėje 
pergyvenama netektis, nusi
vylimas. Todėl Krašto valdyba 
iškilmingam sukakties minė
j imui pasir inko gausiausią lie
tuvių telkinį — Čikagą. Tiki
masi, kad plačią visuomene 
su t raukę sukakties paminėji
mo renginiai bus akst inu na
šesnei bendruomeninei veik
lai. 

K e t u r i p a g r i n d i n i a i 
r e n g i n i a i 

50-osios sukakties minėji
mas vyks tr is dienas (spalio 
12, 13 ir 14) ir apims keturis 
renginius: JAV LB XVI Tary
bos sesiją (spalio 12-13 d.), 
JAV LB iškilmingą akademiją 
ir meninę dalį (spalio 13 d.), 
Padėkos šv. Mišias (spalio 14 
d.) ir Lietuvos reprezentaci
nio berniukų choro „Ąžuo
liukas" koncertą (spalio 14 d.). 

T a r y b o s ses i j a Č i k a g o s 
p r i e m i e s t y j e 

JAV LB XVI Tarybos antroji 
sesija vyks Alsip, IL, Čikagos 
priemiestyje. Už sesijos dar
botvarkę atsakingas JAV LB 
Tarybos prezidiumas, pirm. 
Regina Narušienė, globą tei
kia JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba, vadovau
j a m a Birutės Vindašienės. Se
sijos da rbus stebėti bus kvie
čiami visi JAV LB vienetų 
darbuotojai ir lietuviškoji vi
suomenė. 

S u k a k t i e s m i n ė j i m o 
r e n g i n i a i 

Oficialiai 50 minėjimas bus 
pradė tas spalio 13 d., šešta
dienį po pietų, bendruomeni-

S K E L B I A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

•JAV LB Švietimo tarybos suorganizuotos Iit mokyklų mokytojų konforcncijos-kursu, vykusių š.BL 02.25 d. Pa
saulio lietuviu centre. Lemonie. dalyviai. I eil iš kaire.- Juozas Piacas. Stase Petersoniene. Švietimo tarybos 
pirm. Dalile Polikaitiene. Hedvma Dainiene. Aldona Bikulcieiie. Jūratė Doviliene. 

sys, kad visi renginiai vyks 
lietuviškose patalpose. Mano
ma, kad ten , kur per dešimt
mečius vyko išeivijos lietuvių 
renginiai, ku r puoselėta tau
tinė kul tūra ir brandintas jau
nimas, ten būtina sugrįžti ir 
svarbią išeivijos sukaktį švęs
ti. 

P r a š o m e d ė m e s i o i r 
t a l k o s 

JAV LB Krašto valdyba 
kreipiasi į lietuvių žiniasklai-
dą, lietuviškąsias organizaci
jas, ir plačiąją visuomenę bū
simo pusmečio laikotarpyje 
sustiprinti dėmesį JAV LB-
nės veiklai, pasiekimams, lai
mėjimams ir atliktiniems dar
bams. „Lietuvių Chartoje"' pa
skelbtųjų principų įpareigota, 
JAV LB-nė dirbo ir tebedirba 
lietuvybės užjūriuose puose
lėjimui, Lietuvos valstybės 
įkūnijimui ir atgautos nepri
klausomybės stiprinimui. Jū
sų tolimesnė parama ir talka 
būtina, JAV LB-nei žengiant į 
antrąjį 50-tį. 

LB inf. (Te re sė Gečienė) 

JBAN'C konferencijoje tariasi Liet 
Martin ir LV Lietuvos reikalų konn-
Mankus. ALTInfo nuotr. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

DOVANA LIETUVAI 

Kardinolo Audrio Juozo Bač-
kio pagerbimo proga, Lietuvos 
Vyčių organizacijos padalinys 
„Pagalba Lietuvai" paaukojo 
5,000 dol. Lietuvai. Ši piniginė 
dovana skiriama ir išdalinta 
ta ip: Caritui Vilniuje — Gai
lestingumo Motinos Teresės 
globos namams šildymo išlai
doms padengti, Betanijos sriu
bos virtuvei/valgyklai, Moti
nos ir vaikų globos namams ir 
Caritui įvairių reikalų išlai
doms padengti. 

uvos Vyčių pirm. i iš kaires' Rotoert 
ijos pirm. bei LV atstovą.- AI/IV Jolui 

KVIEČIAME Į SKUBIĄ AKCIJĄ UŽ 
LIETUVOS ĮSTOJIMĄ Į NATO 

ALTTOMOeiUO NAMU. SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Ofl. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«st 95th Street 

Tai. (706) 424-6654 
(773) 581-6654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Telkiant parama Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms, 
siekiant įstoti į NATO, yra pa
ruoštas peticijos tekstas JAV 
prezidentui. Peticija teigia, 
kad NATO praplėtimas ir Lie
tuvos įjungimas yra naudin
gas Amerikos interesams. Pa
rašai bus renkami per atei
nančius du mėnesius ir pla
nuojama akciją baigti birželio 
mėnesį, peticiją neikiant JAV 
prezidentui būsimo vizito Bal-

0*Hare oro uoste, išvykstant daktarams i Lietuva padėti vaikams su ne
galia. iŠ kaires: medicinos sesuo Nora t Jamieson. Kęstutis Plaulikaa ir 
Marija Kriaučiūnienė 

Per padalinį „Pagalba Lietu
vai" buvo gau ta ir skirta pini
ginių aukų/dovanų ir sveiki
nimų kardinolui Bačkiui iš 
dosnių rėmėjų ir organizacijų. 
Šios dovanos ir sveikinimai bu
vo įteikti kardinolui Bačkiui 
per Lietuvos Vyčių garbės na
rį ir .,Pagalba Lietuvai" stei
gėją ir dabartinį direktorių ta
rybos pirmininką Robertą Bo-
ris, kuris dalyvavo naujų kardi
nolų konsistorijoje vasario 21-
23 d., Romoje. Taip pat daly
vavo ir dekanas Balys Stan
kus iš Vilniaus, Carito direk
torius ir „Pagalba Lietuvai" 
atstovas/tarpininkas Lietuvo
je. 

K E L I A U K I M E KARTU 
SU L I E T U V O S VYČIAIS 

Lietuvos Vyčių padalinio 
„Pagalba Lietuvai" valdyba 
praneša, k a d kar tu su G. T. 
International kelionės agentū
ra, ruošiama ekskursija Lietu
von. Kelionė vyks š.m. rugpjū
čio 22 - rugsėjo 1 d. Pilna 11d. 
programos kaina asmeniui yra 
1,5-12 dol J tą kainą Įskaityta 
transportacija iš oro uosto į 
viešbučius, nakvynės Vilniuje, 
Kaune ir Palangoje, ir autobu
so transportacija per visą eks
kursija, viešbučių ir gidų kai
nos ir maistas . Lėktuvo skry
džio kaina atskirai. Dėl že
miausios oro skrydžio kainos, 
prašome kreiptis Į GT Inter
nationa] keliones agentūros 

tuosiuose rūmuose metu. Peti
cijos formas galite įsigyti 
ALTo būstinėje, 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago IL 60629, 
tel.: 773-735-6677, E-paštas: 

AltCenter@aol.com arba 
ALTo interneto tinklapyje: 
www.ALTe center.com Pavie
niai asmenys ir visos organi
zacijos kviečiamos jungtis į šią 
akciją. 

S a u l i u s K u p r y s 
ALTo centro valdybos pirm. 

Window VVashers Necded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valia" dnver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window \Vashing. 
Tel. 800-820-6155. 

štabą nemokamu telefonu: 1-
800-462-2584. Dalis keliones 
pelno bus skiriama „Pagalba 
Lietuvai" darbams ir veiklai 
paremti. 

Programa bus ypatinga ir 
įdomi. Aplankysime istorines, 
kultūrines ir religines vieto
ves. Dalyvausime Pažaislio 
festivalio uždaryme, kur Pa
žaislio vienuolyne išgirsime 
Lietuvos valstybinį simfoninį 
orkestrą ir žymaus Kauno cho
ro koncertą. Aplankysime Vil
niaus katedrą kur matysime 
„Krikščionybė Lietoms mene" 
(Christianity in Lithuanian 
Art) įvairių vyskupų portre
tus, katedros brangenybes. 
Susipažinsim su audimo menu 
ir aplankysime mokyklą. Ap
lankysime prezidentūros rū
mus, Kauno rotuše, vaistinės 
muziejų, Raudonės pilį. Ke
liausime prie Kuršių marių ir 
apsistosime Juodkrantėje, lip
sime ir apžiūrėsime Raganų 
kalną. Mosėdyje matysime ak
menų muziejų ir toliau aplan
kysime Orvydų sodybą. Vėliau 
galėsime grybauti ir rinkti 
spanguoles. Merkinėje turėsi
me progą pamatyti kaip dirba
ma su juoda lietuviška ke
ramika. Programoje bus ir 
daugiau įvairių įdomumų ir 
staigmenų. 

Lietuvos Vyčiai, jų draugai, 
rėmėjai ir visuomenė kviečia
mi dalyvauti ir kartu su „Pa
galba Lietuvai" valdyba ke
liauti ir aplankyti Lietuvą. Ši 
ekskursija jau penktoji koor
dinuojama G.T. International 
kelionės agentūros. 1993 m. 
daugiau negu 120 dalyvių ke
liavo kai popiežius Jonas Pau
lius II lankėsi Lietuvoje. 1994 
m. arti 100 dalyvavo Tautinių 
šokių ir dainų šventėse. 1996 
m. daugiau negu 50 dalyvavo 

Baltijos kraštų ekskursijoje. 
1999 m. keliavo arti 30 daly
vių. Atrodo, kad visi keliauto
jai buvo patenkint, ir džiau
gėsi aplankę Lietuvą ir agen
tūros puikiai atliktais patar
navimais. Kartu su Vyčiais 
keliavę turėjo gerus ir gražius 
prisiminimus. Šįmet vel kvie
čiame visus keliauti su Vy
čiais, ka r tu paremsite ir „Pa
galba Lietuvai" kilnų darbą, 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių [rengimas: priestatai; 
keramikos plyteles: "sidings", 

'soffits", "decks". "gutters". plokšti 
•r "shingle" stogai; cementas, 

dažymas Tunu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.a 

padėdami Lietuvoje vargstan
tiems žmonėms. 

Daugiau informacijų suteiks 
G. T. International kelionių 
agentūrai tel. 1-800-462-2584 
darbo valandomis, arba „Pa
galba Lietuvai" valdybos pir
mininkė Regina Juškaitė-Švo-
bienė tel. 248-547-2859 va
karais , arba e-paštu: 

Rjuskasvoba@cs.com 
R e g i n a J u š k a i t ė 

Švob ienė 

LIETUVIŲ, SUGRĮŽUSIŲ Į TĖVYNĘ, 
SUSITIKIMO POPIETĖ 

Sekmadienį, kovo 25 d. 14 
vai. Marijos ir Jurgio Šlapelių 
name-muziejuje, Pilies g. 40 
įvyko Užsienio lietuvių klubo 
susitikimas. 

Programoje buvo numatyta: 
1. susipažinimas su pirmą 
kartą apsilankiusiais — tai 
įprastinė procedūra, 2. Vyto 
Gruodžio, Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūros direk
toriaus pranešimas grįžusių į 
Lietuvą problemomis, 3. Ž. Be-
liausko apžvalga apie Infor
macijos centro veiklą, 4. grįžu
sių į Lietuvą pasisakymai, pa
geidavimai Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centrui. 

Vėsus oras ir nepasiduodan
tis gripas programą kiek pa
koregavo — keli nariai pra
nešė esą apsirgę, del ko labai 
apgailestavo susitikimo orga
nizatorius ir vadovas, iš Aust
ralijos sugrįžęs, Vincas Augus-
tinavičius. 

Vytas Gruodis taip pat su
negalavo ir paprašė jį pava
duoti Algirdą Kanauką, kuris 
paskaitė savo ese apie gynybi
nę Lietuvos koncepciją jos 
įstojimo arba net neįstojimo į 
NATO kontekste. Visiems 
klausytojams pranešimas pa-

GREIT PARDUODA 
x«*s F: 
^ĮĮĮį RE/MAX 

y REALTORS 
OffC.1773) 229 • 87S1 
HOME (70t| 42S • TISO 
MOBIL 17731 S9O-020S 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
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darė tikrai gerą įspūdį, nes iš
dėstyta gynybos strategija to
kiomis sąlygomis, kai Lietuva 
neturi sunkiosios šiuolaikinės 
ginkluotės, pasirodė labai pa
grįsta ir gerai apgalvota. Pasi
girdo nuomonių, kad gal Lie
tuvai iš vis nereikėtų galvoti 
apie karus ir gynybas, nes 
realaus pavojaus šiandien tar
si ir nėra. J tai prelegentas at
sakė, jog egzistuoja grėsmės 
galimybės, t.y. kai kuriose kai
myninėse valstybėse sukaup
tas milžiniškas karinis poten
cialas, kuris, pasikeitus aplin
kybėms, per 10 minučių gali 
tapti t ikra grėsme. O tai, kad 
kariškiai masto apie blogiau
sią variantą, yra taip pat na
tūralu, kaip, kad gaisrininkai 
galvoja apie gaisrus ir tomis 
dienomis, kai niekas nedega. 

Antrasis pranešėjas, Lietu
vių grįžimo į tėvynę informaci
jos centro dire"ktorius Žilvinas 
Beliauskas, papasakojo apie 
šiandieninę centro veiklą, pri
siminė neilgą jo istoriją ir pa
teikė savo samprotavimus 
apie centro galimybių panau
dojimą. Kasdieninis visapusiš
kas informacinis — konsulta
cinis darbas grįžusiems, grįž
tant iems ir besiruošiantiems 
grįžti viso pasaulio lietuviams 
išlieka akivaizdžiu pirmumu. 
Centro durys plačiai atviros 
visiems, jau spėjusiems rasti 
kelius į tėvynę. Vasarą svečių 
būna daugiau, žiemą mažiau. 
Kiek centras naudingas tiems, 
su kuo bendrauja asmeniškai, 
galima įsivaizduoti, bet nega
lima pamatuoti , koks skaičius 
pasinaudojo centro vis atnau
j inamu ir dalinamu Vykstan-
čiojo ( Lietuvą žinynu, straips
niais spaudoje, duotais inter
viu Užsienio lietuvių radijui, 
apsilankiusiems Internete sve
tainėje, kuri, beje, dabar at
naujinama ir kur tikimasi su
laukti vis daugiau internautų. 

Tačiau yra ir ta realybė, ku
rios Informacijos centras pa
keisti negali — dėl ekono-
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minės padėties, nusikalsta
mumo, kai kuriais atvejais dėl 
atsiradusių kultūrinių skir
tumų, stiprių giminystės ryšių 
užsienyje, o kitiems dėl vėsoko 
klimato Lietuva vis dar nėra 
labai perspektyvi kraustymui-
si ir įsikūrimui. Ne paslaptis, 
kad išvykstančių yra daugiau 
nei parvykstančių. Bet y ra - i r 
kita medalio pusė — yra daug 
tokių, kurie nori išlaikyti ry
šius su Lietuva, nori čia buvo
ti arba net iš toli dalyvauti jos 
gyvenime, kas šiais laikais 
nėra joks stebuklas. Yra net 
dešimto vandens nuo kisie
liaus lietuvių, kurie gyvai do
misi, ketina tur is taut i , ieškoti 
giminės šaknų ir gyvų išliku
sių. Daugeliui tokių šis cent
ras yra tapęs patogia prie
mone. Būna dienų, k a i ' pri
reikia parašyti iki 20 ir 30 
laiškų ar žinučių, kur ias sun
ku traktuoti kaip a tsakymą j 
užklausas persikraustymo 
klausimais. Tenka ir padisku
tuoti, išklausyti nuomonių, 
patarimų, priekaištų. Kas gali 
užginčyti, kad tai nėra pras
minga, nuolat pr imenant , kad 
štai mes čia ir mes jūsų pa
slaugoms. O kur kasdieninis 
elektroninio žinių biuletenio 
siuntimas visai išeivijos žinia-
sklaidai, bendrijoms ir pavie
niams asmenims, svyruojantis 
iki 100 prenumeratorių? Vie
nas Lotynų Amerikos leidinys 
šį biuletenį pavadino „vienin
teliu lietuviško deguonies šal
tiniu". Iš viso to plaukia, kad 
šiandien Lietuvių grįžimo j tė
vynę informacijos centras dau
giau dirba kaip Pasaulio lietu
vių informacijos centras ir tu r i 
tam neblogą potencialą bei 
įdirbį. 

Nepaisant visko, nors ne
gausiai, bet t raukia žmonės į 
Lietuvą — su centro žinia, a r 
be jo. Jaučiamos ir pirmosios 
vėliausios — taip vadinamos 
ekonominės — išeivijos grįži
mo į Lietuvą bangelės, nes ne 
visi savo gyvenimą amžiams 
planuoja sieti su svečiom ša
lim. O per dešimtį a r aštuo
nerius metus čia daug kas 
smarkiai pasikeitė, ir j ie tapo 
visateisiai mūsų klientai. J a u 
balandžio mėnesį l auk iama 
šios kartos atstovų, kur iems 
centras padės organizuoti su
sitikimus su valdžia, 

Nukelta į 5 psi. 
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KALTINĖNŲ VARPAS 
SKAMBINA LIETUVAI VILTĮ 

IRENA VITKAUSKIENĖ 

Nepami r šę d ž i a u g t i s 
Kaltinėnų seniūnijoje (Šila

lės r.) gyvena 3,319 žmonių, iš 
jų 1,600 yra šešiasdešimt
mečiai bei vyresnio amžiaus ir 
931 vaikai iki 14 metų. Iš 
darbingų įmonių tik 300 turi 
socialines garantijas — moka 
jSodra" mokesčius. Pati stam
biausia pramonės įmonė, vei
kianti miestelyje — Lietuvos 
ir Lenkijos bendrosios užda
rosios akcinės bendrovės „Bio-
wei r padalinys, kur dirba 20 
žmonių. Dar veikia trys kavi
nukės, kelios parduotuvės, 
nedidelė kepykla, kurioje gali
ma užsisakyti ir šventinį 
tortą. Darbo biržoje registruo
ti 102 seniūnijos gyventojai, 
tačiau praėjusią vasarą vie
šuosiuose darbuose galėjo šiek 
tiek užsidirbti t ik 3 žmonės — 
tiek tebuvo skir ta biudžeto pi
nigų. Dauguma gyventojų 
šiaip taip verčiasi iš savo ūke
lių, stambesnių, prakutusių 
ūkininkų tėra vos keli. Jei val
stybė atidžiau žvelgtų į kaimą 
ir išmintingiau reguliuotų že
mės ūkio produkcijos supirki
mo ir jos įkainių reikalus, 
daugelis šeimų lengviau atsi
dustų. 

Taip apibūdino Kaltinėnų 
padėtį seniūnė Albina Batai-
tienė. Ir pridūrė, kad, nepai
sant šio laiko sunkumų, kal-

tinėniškiai nėra nusiminę, 
moka gražiai švęsti šventes, 
linksmintis ir džiaugtis. Per
nai pati įspūdingiausia šventė 
buvo Joninės (tai tradicine at
laidų Kaltinėnuose diena, nes 
ir bažnyčia pavadinta šv . 
Jono vardu*. į miestelį sugu
žėjo ne tik visi seniūnijos gy
ventojai, bet ir svetur išklydę 
tėviškėnai. Nuostabiausią 
staigmeną žmonėms padova
nojo klebonas kunigas Petras 
Linkevičius ir lakūnas Jurgis 
Kairys. Klebonas bažnyčioje 
vargonais grojo, lauke stovinti 
garso aparatūra nuostabius 
muzikos garsus skleidė po 
visą apylinkę, o Jurgis Kairys 
virš miestelio su savo lėk
tuvėliu pagal tą muziką „šo
ko". Pasak seniūnės ir socia
linės rūpybos bei sveikatos ap
saugos inspektorės Angeles 
Radimonienės, klebonas Kal
tinėnuose yra tas smagratis, 
paskui kurį į gerus darbus 
įsisuka ir kiti žmonės — nuo 
mažo lig seno. Jo rūpesčiu 
1989 m. miestelyje buvo 
įsteigti senelių globos namai, 
per vienuolika metų išaugę į 
modernų globos, slaugos ir 
sveikatingumo centrą, kurį 
sudaro slaugos namai f juose 
šiuo metu slaugomi 33 žmo
nės), globos namai (juose gy
vena apie 50 žmonių.I ir svei-

Milažienė Agota iš Plungės jau nuo 1993 m gyvena Kaltinėnų globos 
namuose. 

KITO KELIO NĖRA 
Atkelta iš 3 psl. 
Nebuvo taip, kad mus būtų 
kvietę, o mes būtume atsisa
kę. Antras dalykas, kuris gali 
trukdyti: iki šiol, nepaisant 
kiek jau egzistuoja krikščionių 
demokratų partijos, dar nebu
vo susėsta ir svarstyta, kas 
mes esame, ką galvojame apie 
vienokius ar kitokius dalykus. 
Lengva samprotauti apie vie
nybę sėdint prie arbatos. Kal
bantis dėl konkrečių klausimų 
(pvz., dėl svarbiausiųjų da
lykų), vienybe išlaikyti bus 
sunkiau. Ir KDS, ir LKDP, ir 
MKDS turi savi tas versijas. 
Štai Seimo nariai K. Bobelis 
(KDS) ir P. Gražulis (LKDP) 
ginčijasi dėl lošimo namų. J ie 
ta i supranta visiškai skirtin
gai. Svarbu, kad svarstant de
tales, nenublanktų bendra 
idėja. Sąlyčio taškų iš tiesų 
yra daugiau, nors ambicijų ir 
„mėlynių" yra likę. Būtų ge
rai , kad prisimintume ne tik 
mėlynes, bet ir tai , kas mus 
vienija, ir žiūrėtume į priekį. 
LKDP dar turės išspręsti sun
kią problemą: yra tr intis tarp 
P . Gražulio ir I. Uždavinio 
sparno. KDS turė tų spręsti 
savo problemą: j i bandė vieny
tis su įvairiomis organizacijo
mis ir ne visada šie bandymai 
buvo sėkmingi. Vedybos visa
da yra sunkios: vedybų metu 
reikia keisti daug savo 

įpročių. Modernieji krikš
čionys demokratai taip pat 
turi daug nuoskaudų iš buvi
mo LKD partijoje metų. grįžti 
bus labai sudėtinga. Na. bet 
jeigu susivienijimas vyks ne 
tik dėl postų pasidalijimo per 
būsimus rinkimus, o dėl 
krikščioniškosios demokratijos 
stiprinimo, ..mėlynes" išsigy-
dysime. 

E . P a b a r č i u s : - Galimos 
kliūtys: savanaudiškumas, 
ambicijos (dažniausiai ne
pagrįstos), atleidimo stoka. 
Visi mes esam tik žmonės ir 
padarom klaidų. Jeigu vieni 
kitiems tik prikaišiosime, ne
galėsime per tai peržengti, 
bus rimta kliūtis. Iš principo 
susitarti galima dėl visko, kad 
ir dėl lošimo namų. Čia yra vi
daus politikos klausimas. Jei
gu partijos taryba priima 
sprendimą, tai ir yra galutinis 
taškas. Mes esam krikščionys 
demokratai - demokratai, ne 
diktatoriai, vadinasi, pas mus 
galioja įvairios nuomonės. Blo
gas pavyzdys, kai priimamų 
sprendimų nepaiso visi orga
nizacijos nariai. Tas, kuris 
nesutinka, savo nuomonę turi 
teisę dėstyti tik kaip asmeni
nę. Aš tikiu, kad tos trys orga
nizacijos susijungs, nors gal 
yra ir tokių, kurie to nenori. 
Kito kelio tiesiog nėra. 

katos reabilitacijos įstaiga, 
kurioje veikia sauna, basei
nas, treniruoklių sale, perlinė 
vonia, teikiama masažo pa
slauga. Visa tai sukur ta be 
valstybės pagalbos, vien para
pijiečių, Lietuvos verslo žmo
nių ir krikščioniškų fondų lė
šomis. Visus senelių priežiū
ros, globos ir slaugos bei pa
talpų ir aplinkos tvarkymo 
darbus nudirba 11 darbuotojų 
(panašios paskirt ies valdiš
kose įstaigose jų būtų ma
žiausiai t r iskart daugiau). 

P i r m i a u s i a b u v o v a r p a s 

Prieš a tvykdamas klebonau
ti į Kalt inėnus, kunigas P. 
Linkevičius darbavosi Plun
gėje, taip pat vykdavo į rajono 
užkampyje esančius Kontau-
čius, kur ne t ik bažnytėlėje 
laikydavo šv. Mišias, bet ir 
apeidavo kiekvieną trobą. Pa
stebėjęs, kiek t a m e kaime ir jo 
apylinkėse vienišų, apleistų 
senukų, įkūrė j iems prie baž
nyčios prieglaudą, rado gerą 
moterį, kuri sutiko juos globo
ti. Visa tai buvo da r soviet
mečiu. O kai Kaltinėnuose su
degė bažnyčia, kunigas pats 
paprašė vyskupo skirti į šią 
parapiją. P i rmas jo pamokslas 
buvo apie varpą, — vilties 
simbolį. Kunigas pažadėjo 
Kaltinėnų žmonėms pastatyt i 
bažnyčią, senelių globos na
mus, Prisikėlimo kryžių ir 
nulieti varpą, kurio garsas toli 
skambėtų ir žadintų kiek
vieną geriems darbams. Dau
gelis žmonių t ada išklausė, la
bai skeptiškai nusiteikę, ma
nydami, kad tai vien gražūs 
žodžiai, o gyvenime viskas liks 
kaip buvę, juk idealistai greit 
išsisemia ir t ampa tokiais pat 
„kaip visi". O per 1988-ųjų 
Velykas bažnyčioje po pa
maldų įvyko negirdėtas daly
kas — balsavimas, mat kuni
gas pakvietė žmones išreikšti 
savo nuomonę, a r j ie pri taria 
naujos bažnyčios statybai savo 
lėšomis. Kaltinėniškiai entu
ziastingai sutiko. Tada klebo
nas nedelsdamas paskelbė 
metalo „karštligę" ir visi para
pijiečiai kaip skruzdės suska
to tempti į kleboniją įvairius 
daiktus iš žalvario, bronzos ir 
vario. Šį laužą išlydžius buvo 
išlietas nuostabus varpas, ku
riuo Kaltinėnų žmonės dabar 
labai didžiuojasi. Bažnyčia 
buvo pasta tyta per penkerius 
metus. J a u pirmaisiais kle
bonavimo metais prie baž
nyčios buvo įkurdinta prie
glauda, kurioje apsigyveno 
trys seneliukai. Ši įstaiga 
sparčiai augo, kito jos veiklos 
pobūdis. Visi šie darbai labai 
suvienijo Kaltinėnų bendruo
menę, kuri, kaip re ta Lietu
voje, nebesiskirsto į bažnytinę 
ir pasaulietinę. Čia visi veikia 
kartu — seniūnija, mokykla, 
pirminės sveikatos priežiūros 
centras, verslininkai, ūkinin
kai, kiekvieno indėlis ben
dram labui yra labai vertina
mas ir vienodai svarbus. 
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Naujoji Kaltintnų bažnyčia už gyventojų suaukotas lėšas buvo pastatyta 
per penkerius metus vietoje sudegusiosios. 

dar kokius požymius. Tai 
mūsų tautos žmonės. Yra tarp 
jų ligonių, nuskriaustų paties 
gyvenimo ir žmonių, nes nebu
vo mylimi. Del šios priežasties 
jų dvasia pakriko, tapo su
luošinta, todėl gyvenimas 
j iems kančia. „ — pasakojo ku
nigas. Kalbėdamas apie ben
druomenės, o ir valstybes pro
blemas, pabrėžė vadovo svar
bą ir atsakomybę. Tautos va
dai — prezidentas, Seimo pir
mininkas, premjeras, merai ir 
seniūnai — turėtų būti ir dva
sios vadais (ne specifiškai 
kaip dvasininkai, bet plačiąja 
— išminties, proto ir kūrybos 
galios prasme), nes nuo jų la
bai priklauso visuomenes 
būklė. Je i vadovai, partijos 
tarpusavy pykstasi, pavydi, 
kerštauja, džiaugiasi vieni 
kitų nesėkmėmis, tuo užsi
krečia ir visuomenė. Klebonas 
sakė labai gerbiąs prezidentą 
Valdą Adamkų ir jo žmoną 
Almą, nes tai yra dvasingi 
žmonės, rodantys tautai tole
rancijos, supratimo, meilės ir 
pagalbos art imui pavyzdį. 
Būti lyderiu, reiškia materia
lizuoti savo žodžius, pažadus. 
Darbas yra ta druska, kuri ap
saugo žmogaus gyvenimą nuo 
sugedimo. 

Me i l ė į r o d o m a d a r b u 

Ką r e i š k i a b ū t i v a d o v u 
Senelių namuose globojami 

ne tik Kaltinėnų apylinkių, 
bet ir Šilalės, Šilutės, Plungės 
bei kitų Lietuvos rajonų gy
ventojai. „Man visi žmonės 
lygūs, nepripažįstu jokio 
skirstymo pagal rases, luo
mus, lytį, gyvenamąją vietą a r 

Virginija Urbonaitė. Globos ir slau
gos namu vedėja Kaltinėnuose. 

Pasak kunigo, kiekvienas 
žmogus Vyriausybei turėtų 
padėti darbu pirmiausia savo 
paties aplinkoje. Senukai Kal
tinėnuose globojami beveik be 
valstybės paramos (rajono 
savivaldybė šiam dideliam glo
bos ir slaugos centrui per 
mėnesį skiria tik 7,5 tūkst. 
Lt.), vien lėšomis, surinktomis 
iš aukotojų Kaip pasakojo 
kaltinėniškiai, klebono nieka
da nerasi poilsiaujančio, jis 
nuolat bėga. skuba, tiesiog 
degte dega vis naujais suma
nymais. Per tuos dvylika dar
bo Kaltinėnuose metų surasta 
š imtai rėmėjų iš visos Lietu
vos. „Jei išmeta pro duris, 
įlendu pro langą, — juokėsi 
kunigas P. Linkevičius. — Pir
miausia ieškau su žmogum 
dvasinio ryšio, kai jis užsi
mezga, laukiu, kad išpildytų 
savo žodį. Visa mano kalba — 
apie savitarpio pagalbą, dali
jimąsi su art imu. Jei pa
šnekovas pradeda apie poli
tiką — aš vėl grąžinu prie 
savo temos, jei ima dejuoti 
apie sunkius laikus — aš vėl 
savo giedu, neleidžiu dejuoti. 
Apskritai neleidžiu žmonėms 
dejuoti ir liūdėti, juk , kai ki
tam žmogui padedi, jau nesi 
toks nelaimingas ir vargšas". 
Klebonas su džiaugsmu pri
ima ir vienodai vert ina visas 
aukas — ir vergingai gyve
nančio kaimiečio krepšį bul
vių, ir turtingo verslininko 
tūkstančius litų. 

„Jei sakai žmogui, kad jį 
myli, tai dar nereiškia, kad 

taip yra iš tikrųjų. Buvimas 
šalia žmogaus ir mokėjimas su 
juo bendrauti, dalintis jo 
džiaugsmais, vargais ir rū
pesčiais bei tuo, ką pats turi 
— tai ir yra meilė". Kunigas 
kritiškai pasisakė apie Baž
nyčios pasyvumą, sociali
niame darbe, o juk būtent tam 
kvietė popiežius Jonas Pau
lius II viešnagės Lietuvoje 
metu savo pamoksle Kryžių 
kalne. Meilė žmogui, pasak 
dvasininko, tai pirmiausia pa
garba jo žmogiškajai egzisten
cijai, dėmesys jo buičiai, ne tik 
dvasinei, bet ir fizinei sveika
tai bei higienai. Kaltinėniškiai 
pasakojo, kaip klebonas dar 
pirmaisiais savo klebonavimo 
metais pastebėjęs, kad senyvo 
amžiaus žmonėms savo sody
bose sunku apsikuopti, nes 
niekas nesirūpina išvežti susi
kaupusių šiukšlių, nupirko 
traktoriuką su priekaba ir pa
siuntė zakristijoną per mies
telį ir kaimus (vėliau susikibo 
ir šį darbą perėmė valdiškos 
įstaigos). Lankydamas para
pijiečius nustatė, kad iš 1,000 
tik 200 šeimų turi dušą arba 
vonią. Kaimų vienkiemiuose 
aptikdavo murzinų, kaip kur
miai, seneliukų, nesimau-
džiusių gal po kelerius metus. 
Todėl slaugos namuose buvo 
įrengti dušai ir seniūnijos gy
ventojai dabar gali nemoka
mai jais pasinaudoti — per 
dieną apsilanko po 20-30 
žmonių. Kaip padėką parapi
jiečiams už nuolatinę paramą 
senelių globos ir slaugos rei
kaluose, klebonas taip pat 
kviečia visus apsilankyti svei
katingumo centre, kur už la
bai menką mokestį >nuo 2 iki 
5 litų) galima pasidžiaugti 
baseinu, masažu, perline vo
nia ir kitomis sveikatą stipri
nančiomis procedūromis. Va
žiuodamas kalėdoti, kunigas 
pasiima ir kraujospūdžio ma
tavimo aparatą, skat ina žmo
nes rūpintis savo sveikata. 

Gėr i s p r i t r a u k i a g ė r i 

Šnekučiuojantis klebonas 
vis kartojo, jog viskas, kas čia 
sukurta ir kasdien kuriama — 
nuostabių, darbščių kaltinė-
niškių nuopelnas, o j is tik pa-
vadovaująs. Iš tikrųjų, kaip 
pasakojo seniūnijos darbuoto
ja Angelė Radimonienė, kuni
go paskleistas idealizmo „vi
rusas" taip stipriai apkrėtė 
Kaltinėnus, kad kiekvienas 
vis labiau įsijungia į darbus 
bendruomenės labui. Senelių 
globos ir slaugos centro ve
dėja, besirūpinanti viso kom
plekso tvarka, švara, maitini
mo ir kitais buitiniais reika
lais, o taip pat aplinka ir 
gėlynais, Virginija Urbonaitė, 
29 metų mergina, jau aš
tuoneri metai, kai yra tapusi 
trijų beglobių vaikų motina. 
Vyriausiajai globotinei Regi
nai jau sukako aštuoniolika ir 

ji ruošiasi stoti į aukštąją mo
kyklą, mažoji Gintarė, de
šimties mėnesių amžiaus pa
imta iš ligonines, greit pradės 
lankyti mokyklą. Virginija 
kiekvieną rytą dar apsiruošia 
ir globos kompleksui priklau
sančiame ūkelyje — pamelžia 
ke tur ias karves , šviežias pie
n a s pa t enka an t globotinių 
senelių ir vaikų stalo. Visą šį 
darbą nuo aušros iki su temų 
Virginija dirba be jokio atly
gio, nes globos namai j a u tapę 
jos pačios nama i s ir šeima. 

Klebono savarank iškumas , 
d rą sa rizikuoti įgyvendinant 
įvair iausius sumanymus įkve
pia ir k i tus . Prieš trejus me
tus , pal ikęs darbą Šilalės rajo
no poliklinikoje, bendrosios 
prakt ikos gydytojas Korneli
j u s Andr i jauskas Kalt inėnuo
se įkūrė pirminės sveikatos 
priežiūros centrą (PSPC). Su
da ręs sutart į su Teritorine 
ligonių kasa, j is pradėjo sava
rankišką darbą, kurio t ikslas 
ne „medžioti" pacientus ir gy
dyti ligas, o šviesti žmones, 
mokyti juos gyventi sveikai ir 
ta ip užkirst i ligoms kelią. Pir
miaus ia gyventojai buvo ap
klaust i apie gyvensenos ir mi
tybos įpročius, medikų darbo 
t r ū k u m u s . Po to žmonės buvo 
sukviest i į bažnyčios salę 
(įrengtą rūsyje) ir supažin
dinti su apklausos rezultatais . 
P S P C komanda — du bendro
sios prakt ikos gydytojai, sto
matologas, akušerė ir devynių 
slaugytojų komanda darbavosi 
išsijuosę, tad po metų vėl ap
klaus t i žmonės išreiškė daug 
didesnį pasitikėjimą savo me
dikais ir supra t imą apie savo 
sveikatą ir ligų priežastis. 
Daugelis pakeitė mitybos 
įpročius ir j au vien dėl to gero
kai sumažėjo sergamumas. 

B e t i k s l o n e g a l i b ū t i i r 
v i l t i e s 

Pak laus i au klebono, kodėl 
lietuviui š iandien taip t rūks ta 
džiaugsmo, kodėl dauguma 
jaučias i tokie nelaimingi. 
Svarb iaus ia žmogui, sakė ku
n igas ' tu rė t i gyvenimo tikslą. 
Be t ikslo negali būti vilties. 
Nuo mažo iki seno reikia siek
ti ką nors konkre taus nuveik
ti, sukur t i , patobulinti savo 
aplinkoje, kažką nelabai gero 
pergalėt i savyje. O džiaugtis 
reikia išmokti . Pirmiausia 
reikia pasidžiaugti savimi — 
savo asmeniniu gyvenimu, 
savo žmona, vyru. vaikais, at
l iktais darbais . Lietuvoje žmo
gus, deja, perdaug gerai mato 
ne ta i , kas yra pas jį, bet kas 
yra šalia. O šalia yra turt ingų 
žmonių ir tas tur t inis skirtu
mas labai sureikšminamas, 
sukelia tokį pavydą, nevisa-
ver t i škumo jausmą, kad dau
gelis vis labiau patiki esą 
nuskr iaus t i gyvenimo ir paties 
Dievo. O juk svarbiausia ne 
t u r t a i , o kūryba, darbas ir juo 
i š re iškiama art imo meile. 
Šeimose didžiausias dėmesys 
tu rė tų krypt i į vaikus. Reikia 
džiaugt is vaiko pirmu žodžiui. 
p i rma jo parašyta raide a r 
piešinėliu. Je i suaugusieji ne
moka džiaugt is savo vaikais, 
anūka i s , tai j ie apskritai var
giai bepat i r s . kas yra laimė. 

S t a t y b a ž m o n i ų š i r d y s e 

Šventovę, Prisikėlimo kry
žių, prieglaudos pas ta tus pa
statyt i buvo lengviau nei Gy
vąją Bažnyčią žmonių širdyse. 
Per tuos 12 metų Kaltinė
nuose kunigas Petras Linke
vičius neleido sau nei sekun
dei suabejoti dėl ateities vizi
jos. Ir lūkesčiai pradėjo 
pildytis. Bendras darbas su
vienijo žmones, leido pajusti 
sveiko pasididžiavimo savo su
gebėjimais džiaugsmą. Vis 
dėlto svarbiausias buvo klebo
no asmenin is pavyzdys, jo gy
venimo būdas. Kalbantis kle
bonijoje krito j akis nepa
pras ta i kukli aplinka — pa

prastučiai, seni baldai, jokių 
prabangos, buities patogumo 
ženklų. Tuo tarpu lankantis 
globos namuose apstulbino 
tokia gerove, apie kokią sene
liukai, gyvenę savo skur
džiuose vienkiemiuose, galbūt 
nebuvo ne svajoję... 

I E Š K O GIMINIŲ 

I e š k o m a s T a d a s J a k š y s , 
P r a n o s ū n u s . Tu rė tų bū t i 
a p i e 75-80 metų . Baigiantis 
II pasauliniam karui, trau
kiantis vokiečiams, T. Jakšys 
buvo išvežtas į Vokietiją, iš ten 
kurį laiką buvo gaunami jo 
laiškai. Vėliau ryšys nutrūko. 
Jo motina Domicėlė Jakšienė. 
brolis Stanislovas ir sesuo Zosė 
jau mirę. Ką nors žinančius 
apie Tadą Jakšį prašome pra
nešti brolio Stanislovo žmonai 
D a n u t e i J o a n a i J a k š i e n e i , 
kuri su dukra Rima Jakšyte 
bei anūkais Jonu ir Tadu (pa
vadintu ieškomojo asmens gar
bei), gyvena 7101 W. 94th 
Street, Oak Lawn, IL. 60453, 
telefonas: (708» 233-9560. 

• I e š k o Onutės Čekavičiū-
tės-Maciulevič ir Vinco Čeka-
vičiaus, gyvenusių arba dar 
gyvenančių Čikagoje ar jos 
apylinkėse. Jų ieško brolio 
Mykolo Čekavičiaus anūkas 
Darius Silvanavičius, tel. 773-
575-3847. 

* S t a t i s t i k o s d e p a r t a m e n 
to d u o m e n i m i s , 2000 in. ne
šiojamųjų, ta rp jų ir kišeninių 
kompiuterių, importas į Lie
tuvą išaugo 54 proc. palyginti 
su 1999 m. tvž-Eita. 

S U G R Į Ž U S I Ų LIETUVON... 
atkelta iš 4 psl. . , 

idant 
būtų pagaliau pakeistas Pilie
tybės įs ta tymas, kad iaikinai 
užjūriuose lenkiantys nugarą 
ar spaudžiantys smegenis tau
tiečiai neliktų nuskriausti ir 
nuvilti, kaip tai buvo atsitikę 
visai išeivijai su pirmąja Pilie
tybės į s ta tymo. redakcija po 
nepriklausomybės atstatymo. 
O tai ženklas, kad, pagerėjus 
laikams, galime sulaukti, jei 
ne griūt ies, ta i juntamo par-
vykstančių plūstelėjimo. Kaž
kas panašaus , regis, vyksta 
Airijoj. Todėl ar nesvarbus 
kasdieninis gyvas ryšys ir esa
mų biurokratinių bei įstatymi
nių barjerų laužymas, kur In
formacijos centras deda ne
maža pastangų. Kad ir var
dan ateities, kurią neprotinga 
būtų pamiršti . 

Paminėt inas buvo ir savotiš
kas sugeriančios kempinės 
vaidmuo, kai tenka išklausyti 
nusiskundimų, pamokymų ar
ba tiesiog iškęsti atvirai reiš
kiamą pasipiktinimą. Štai, 
prieš savaitę centrą aplankė, 
dar neseniai labai aukštas pa
reigas užėmęs, asmuo. Jį su 
žmona domino pensininko pa
žymėjimo gavimas. Lietuvoje 
tokius pažymėjimus išduoda 
tik Sodra ir tik tiems pensi
ninkams, kurie jai mokėjo mo
kesčius. Nėra sukurtų pažy
mėjimų užsienyje užsidirbu
siems pensininkams. Yra tik 
nus ta ty tas pensijinis amžius. 
Ir ką daryti centro darbuoto
jams, jeigu šio, deja, egzistuo
jančio fakto išaiškinimas apsi
lankiusiems labai neslepiamai 
nepatinka. 

Faktų ir minčių buvo daug, 
o laikas ribotas Tad apie ki
tas centro iniciatyvas — vasa
ros akademija „Jaunimas — 
jaunimui", anketinius tyri
mus, dėl lėšų stygiaus įstri
gusią vaizdajuostės gamybą, 
bendrus darbus su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentu, Užsienio lietuviu rė
mimo fondu, darbą sn užsie
nyje besimokančiais lietuvai
čiais, Internetinį projektą liko 
tik užsiminti . Bet tai jau nau
jos temos atskir iems straips
niams. Ž. B . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kovo 18 d. Beverly Shores. IN. vyko Kovo 11-osios minėjimas. Koncertavo 
Meno mokyklėles mokiniai Nuotraukoje - kanklių mokytoja Genovaitė 
Razumiene (dešinėje;, jauniausioji kanklininkė Indre Bielskute ir kank-
linininke Giedre Klekšvte. Dalios Badarienės nuotr. 

Ga les t ingu jų s e se rų pa
dėjėju p r o g r a m a (certified 
nur.sing ass is tant ' veikia Shay 
Nursing Service 113820 S. Ci
cero Avc-., Crestvvood, IL 
60455). Tai - 9 savaičių moks
lo kursai, už kuriuos nereikia 
mokėti, ir tuo pačiu suteikia
mas 20 valandų per savaitę 
apmokamas darbas. Nemoka
mai galite įsigyti labai reika
lingą specialybę ir kartu dirb
ti, o baigus kursą jums bus ga
rantuotas darbas. Kursas pra
sideda balandžio 9 d. Reikala
vimai - reikia būti baigus 
gimnaziją (High School) ir tu
rėti ,.Sočiai Security" numerį. 
Informacija ir registracija 
skambinant tel. 708-597-9684 
arba nemokamu tel. 800-464-
8070. 

City S y m p h o n y of Chica
go orkestras ieško styginių in
strumentų atlikėjų. Orkest
ras, atliekantis tradicine ir 
moderniąją muziką, repetuoja 
pirmadieniais nuo 10 vai.r. iki 
12 vai. Čikagos centre, koncer
tuoja Chicago Cultural Center 
ir Daley Center. Prašymo for
mas galimas įsigyti skambi
nant tel. 630-558-5552. 

Š i au l i ų u n i v e r s i t e t a s 
draugauja su Omahos univer
sitetu, keičiasi s tudenta is , 
dėstytojais. Bendradarbiavimo 
tikslais kovo 22 dieną į Oma
ha j a u atvyko ir Šiaulių uni
versiteto mišrus choras ,,Stu-
dium". Šis s tudentų ansamblis 
pakeliui aplankys Čikagą, kur 
balandžio 6 d. 7 val.v. PLC 
(14911 127th Street , Lemont) 
surengs jaunatvišką vakaro
ne, o balandžio 7 d. 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont. Chicago) - koncertą. 
Balandžio 8 d.. Verbų sekma
dienį, 10 vai.r. jaunieji daini
ninkai giedos šv. Mišiose 
Brighton Parko bažnyčioje 
(4420 S. Fairfield Ave.). ' Visi 
kviečiami pabendrauti , o taip 
pat ir pasiklausyti ,.Studium'" 
atliekamos muzikos. 

T r a d i c i n i s V e l y k ų s t a l a s 
ruošiamas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 22 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre. Le-
monte. Reikia iš anksto užsi
sakyti stalus a r pavienes vie
tas. Rezervacijas priima Van
da Gvildienė tel. 630-271-
9136. Dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

-*» 

L i a u d i e s m e n i n i n k ė Ur
š u l ė A s t r i e n ė mokys skutinė
ti Velykų margučius kovo 31 
d., šeš tadienį . 11 vai.r. ir 1 
vai.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Pageidaujan
čius daugiau informacijos ar 
užsiregistruoti prašome skam
binti tel. 773-582-6500. 

B a l a n d ž i o 1 d. ruošiama 
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos sese
lių rėmėjų met inė šventė-va-
kariene. Šventėje susir inku
sius seselių vardu pasveikins 
sesuo Margar i t a Bareikaite, 
apie a rk ivyskupą Jurgį Matu
laitį, kurio 130 metų gimimo 
sukaktį švenčiame šiais me
tais, pasakos buvusi vyriau
sioji vadovė sesuo Albina Pa-
jerskaitė. Švente prasidės 2 vai. 
p.p. šv. Mišiomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Bil ietus įsigykite 
..Seklyčioje" a rba kreipdamie
si į p la t intojus tel. 773-925-
6193, 773-585-3570. 

B A N K A S P A S I E K Ė 
50 M L N . D O L E R I U 

Vos 18 mėnes ių egzistuojan
tis Fi rs t Personai Bankas j au 
pasiekė 50 milijonų dolerių. 
Pirmą savo įstaigą bankas ati
darė Or land Pa rke 1999 m. 
rugpjūčio mėn . ir antrą - Č i 
kagoje 2000 m. rugsėjo mėn. 

Banko prez identas Randy 
Schvvartz teigia, kad banko 
klestėjimas įrodo, kad žmo
nėms yra maloniau tvarkyti 
savo f inansinius reikalus ban
ke, ku r i ame juos pažįsta ir su
pranta . Jo m a n y m u , didžiuliai 
bankai a t s t u m i a daug klientų 
savo ša l tumu ir formalumu, o 
Firs t Personai Bankas kaip 
t ik juos p r i t r a u k i a savo priei
n a m u m u ir d raug iškumu. 

Fi rs t Persona i Bankas susi
laukia ypač didelio pasisekimo 
lietuvių t a rpe . Abiejose banko 
įstaigose y r a lietuviškai kal
bančių ta rnauto jų . Orland 
Parke — J ū r a Antanaitytė. 
Agnė Še rmonty tė ir banko fi
nansų viceprezidentė Danutė 
Babarskienė; Čikagoje — Edi
ta Žiur inskienė, Renė Alek
sandravičienė, Neringa No-
reikienė ir vyr . viceprezidentė 
Rūta S tan iu l ienė . Lietuviai 
klientai, ypač naujieji ateiviai 
iš Lietuvos, y r a patenkinti , 
kad banke gali susikalbėti lie
tuviškai i r k a d banko tarnau
tojai s u p r a n t a j ų reikalus. 

Firs t Personai banko Čika
gos įstaigos ad re sa s yra 6162 
S. Archer Ave. (netoli „Racine" 
kepyklos), tel. 773-767-5188. 
Orlando Pa rko įstaigos adre
sas yra 15014 S. LaGrange 
Road (netoli Dominick's mais
to parduotuvės) , tel. 708-226-
2727. 

First Personai Banko vadovybe džiaugiasi "0 milijonų dolerių pasiekimu. Iš kaires: vyr. viceprezidentas Geors* 
Cvack. viceprezidente Janine Masny, banko prezidentas Randy Schwartz. viceprezidente Danutė Babarskienė. 
vyr viceprezidentė Rūta Staniuliene 

Skelbimai 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPėNAS 
6436 S PuUsJu Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W. 63 Streat 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatve* nuo JDraugo*) 
TeL 773-384-0100. 

TeL 630-387-0300, Lemont, IL 

Tai - Jūsų laikraštis 
• r>m n 0^* 

Advokatas 
J o n a s G i b a i t i a 

Civilio** ir 
kriminalinea byloa 

6347 8. Kedsie Avenue 
Chieafo, CL 60639 
TeL 773-776-8700 

E-mail: GibaitiaOaol.com 
ToU free 34 hr. 888-776-6743 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
šeittad 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

http://GibaitiaOaol.com
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žinias. Mano giminaitis Baltu
šis (slapyvardis Žvejas) buvo 
partizanas. Mes daug žinių ra
dome apie jį. Jis savo gyve
nimą paaukojo, kad išlaisvin
tų Lietuvą. Jo gyvenimas bai
gėsi kovos lauke. 

Mes buvome nuėję į rūsį, 
kur kankino partizanus. Ten 
juos įvairiai kankino. Naujai 
suimtus partizanus sukišdavo 
į labai mažus kambarėlius, 
spintos didumo. Vėliau juos 
paskirstydavo po didesnius 
kambarius — kameras. Čia 
nebuvo nei lovų, nei kėdžių. 
Partizanai čia miegodavo ir 
praleisdavo laiką. Sugrūsdavo 
net po 20 lietuvių į vieną ka
merą. Vos buvo vietos atsigul
ti ant grindų. Reikalus atliko 
kibire. (Bus daugiau) 

Laura Šeštokaitė 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė. („Vaikų 
aidai") 

GALVOSŪKIS N R 106 
(Piešinėlis) 

Įrašykite į langelius, ką 
vaizduoja piešinėlyje nupiešta 
figūra. (5 t.) 

Augsi tvirtas, Ąžuolėli, Lietuvos žemėje.. Piešė dail. J. PaukStienė 

MINTYS GAVĖNIAI 
Kai Anglijos valdovas Henri

kas VIII pasmerkė mirčiai he-
roiškąjį savo įsitikinimų 
gynėją kardinolą Fischer, šis, 
eidamas į mirtį, apsirengė ge
riausiais drabužiais, lyg vyk
damas į vestuves. O kai tik 
pamate savo mirties įrankius, 
kurie turėjo jam atimti gyvy
be, pakeltu balsu sušuko: 

— Skubėkite mano kojos, 
jau esame nebetoli rojaus. 

Argi ne ta pati mintis teikė 
jėgos ir tūkstančiams dabarti
nių kankiniu, kurie vargo rau
donųjų kalėjimuose, kurie iki 
nualpimo buvo verčiami dirbti 
bolševikų vergiškose stovyk
lose, kurie buvo žudomi be 
teismo, be nusikaltimo. . 

Kai šv. Pranciškus jautė 
artėjančią rr.irtį, ėmė giedoti. 
Brolis Eliją? prabilo: 

— Mano Tėve, mirštant rei
kia verkti, ne giedoti. 

— Bet aš negaliu susilaikyti 
nuo džiaugsmingos giesmės, 
— pratarė šv. Pranciškus. — 
žinodamas, kad neilgai trukus 
matysiu Dievą. 

Šitokios nuotaikos lydėjo 
vyrą, kuris buvo tiek karštos 
dvasios, kad :o spinduliais gai-
vinamės mes ir dabar, kad jo 
ugnimi uždegti jaunuoliai ir 
mergaitės tampa Dievo ka
riais visuose pasaulio konti
nentuose. 

Prel. dr. J. Prunskis 

Gamta amžinai juda ir 
baudžia kiekvieną neveikimą. 

Rytų išmintis 

KIRMINO PAVASARIS 

Kartą išsirito kirminas. Jis 
buvo labai alkanas, todėl pra
dėjo graužt: lapą, ant kurio 
išsirito. Begrauždamas, jis iš
girdo mergaites kalbančias 
angliškai, bet jis nesuprato jų 
kalbos. Jis užlipo ant kito la
po, tada išgirdo mergaites dai
nuojančias ir šokančias per 
virvutę. Sugraužęs tą lapą, 
nuropojo ant trečio. Šis lapas 
buvo arti berniukų, kurie žai
dė futbolą. Jis išgirdo, kad bu
vo sužeistų berniukų. Kirmi
nas nušliaužė tolyn, kad ir jis 
nebūtų sužeistas. Atėjus vaka
rui, kirminas užmigo. Pabudo 
šeštadienį, bet jau nebebuvo 

kirminas, o labai gražus dru
gelis. 

Viltis Meilutė 

Kartą buvo kirminas, kuris 
norėjo būti peteliške. Beėsda-
mas lapelius, jis girdėjo vaikų 
balsus mokykloje. Atėjus va
karui, užsinorėjo miego prie 
mokyklos. Jis ilgai miegojo. 
Kai pabudo, jau buvo pasikei
tęs. Jis skraidė jau peteliške. 
Nuskrido pas vaikus. Jonas jį 
sugavo ir parsinešė namo. Jo
nas jį turėjo daug metų pas 
save. 

Katarina Slavikaitė 
Abi Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los 
mokinės. („Mūsų metai") 

LIETUVA 
1999 m. vasarą, aš su šeima 

aplankiau mūsų tautos kraš
tą. Mes ne viską pamatėme, 
nes nedaug laiko turėjome. 
Bet aplankėme pakankamai 
daug vietų, kurios paliko gilų 
įspūdį. Kelis iš tų įspūdžių pa
pasakosiu. 

Aš daug įspūdžių patyriau 
savo močiutės gimtinėje. Tai 
yra Valdaikiai prie Dambavos 
bažnytkaimio. Kieme tebesto
vi medinis, vėjo ir lietaus ap
nešiotas, kryžius, kurį prose
nelis pastatė prieš Antrąjį pa
saulinį karą. Namas vieno 
aukšto, dabar perskirtas į dvi 
dalis, nes jame gyvena dvi šei
mos. Mes sutikome tas šei
mas. Jie įleido mus į vidų. Jie 
gyvena paprastai. Mačiau se
ną krosnį ir užuodžiau ke
pamų lašinukų kvapą. Kam
bariai buvo maži, bet tvarkin
gi. Sienos daug kartų dažytos. 
Viena šeima turėjo penkis vai
kus, kurie vaikštinėjo be batų. 
Jų kojos ir nagai buvo purvini. 
Jie šypsojosi ir iš už kampų 
žiūrėjo į mus. Jų išvietė buvo 
būdelė ir reikalus darė į krū
vą— net nėra duobės. Turėjau 
progos visa tai pamatyti. Man 
jų visų buvo gaila, nes jie ne
turėjo tų patogumų ir progų 
pasigerinti savo gyvenimą, ku
riuos mes turime Amerikoje. 

Vilniuje mes turėjome pro
gos aplankyti KGB (Sovietų) 
buvusias pagrindines įstaigas. 
Ten buvo vieta, kur partiza
nus kankindavo, kad galėtų iš 
jų išgauti jiems reikalingas 

GALVOSŪKIS NR 110 

A. Kas sukūrė uniformą Lie
tuvos gimnazijų mokslei
viams? B. Kas ir kada pie
šiamiems filmams sukūrė „ak
torių" Mickey Mouse? C. Ar 
Šv. Rašte randamas žodis 
„obuolys"? D. Rusijos caras 
Aleksandras II (1818-1881) 
buvo aršus lietuvių tautos 
priešas, ypač nuo 1855 metų. 
Šį carą nužudė lietuvis. Kokia 
jo pavardė? E. Kur Lietuvoje 
yra miestelis vardu Praga-
rėlė? Už visus teisingus atsa
kymus skiriama 10 t., o už da
linius atsakymus — 5 t. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIS NR 108 

Sugalvokite žodžių, kurie 
baigtųsi: istas, acija, inėti. 
ymas, inis. (5 t.) 

GALVOSŪKIS NR 109 

Ar pasaulio sukūrimo diena 
yra tokia pat ilgumo, kaip ir 
mūsų diena? (5 t.) 

GALVOSŪKIO NR. 87 
ATSAKYMAI 

1. Svogūnas, 2. samana, 3. 
slyva, 4. sliekas, 5. sūris, 6. 
spirgas, 7. slenkstis, 8. spyna, 
9. stalas, 10. skėtis, 11. smui
kas, 12. spragilas, 13. skalbi
niai, 14. skambutis, 15. stik
linė, 16. sąsparos, 17. skruz
dėlės. 18. saulėgrąža. 

GALVOSŪKIO NR 89 
ATSAKYMAS 

Dabar niekas nemoka už 
kvapiuosius pipirus auksu, 
kaip darė viduramžiais, bet 
yra prieskonių, kurie ir dabar 
yra labai brangūs, pavyzdžiui, 
šafranas. Šafranas — tai 
džiovintos tikrojo kroko pur
kos, jos renkamos rankomis ir 
vienam svarui jų reikia apie 
200,000. Spalva ir kvapas, 
kurį šafranas suteikia ryžių 
patiekalams, sakoma, nepa
kartojami. • 

GALVOSŪKIO NR 90 
ATSAKYMAI 

A 1921 m. Panevėžyje J. Zi
karui kuriant Lietuvos „Lais
vės" statulą, jam pozavo jo 
žmona Anelė Tūbelytė Zika-
rienė, mokytoja E. Jasinskaitė 
(A. ir P. Savickiu „Laisvės Pa
minklo kūrėjas", 33 ir 37 psl., 
Panevėžys, 1991). B. „Acu-
puncture" adata yra daroma iš 
aukso, sidabro, vario ir iš ne
suteršto plieno (stainless 
steel). (Webster's III New. Int. 
Dict., p. 22, Chicago, 1966). C. 
Europos senuose archyvuose 
užtinkame Lietuvos vardą nuo 
1008 metų. (J. Dainauskas, 
„Draugas", 1996.VII.24). D. 
Kompiuterizuotas „Melo tik
rintuvas" kainuoja arti 10.000 
dol. („Draugas" Nr. 7, Chicago. 
1998.1.10). E. Lietuvoje Bajo
rų miestelis yra Kretingos pie
tuose (Br. Kviklio „Mūsų Lie
tuva", 4-662; L. E. 2-58 ir 4-
259. 

GALVOSŪKIS NR 107 
(Kryžiažodis) 

Kadangi Gavėnia, du 9 kla
sės mokiniai Justina ir Kristi
na iš Rokiškio sudarė Marijos 
Goretti kryžiažodį. Mažai ži
nių L. Enciklopedijoje, gal 
daugiau rasite kur nors kitur: 
1. Kurį mėnesį gimė Marija 
Goretti? 2. Kuriame miestely
je ji gimė? 3. Kurioje vals
tybėje yra tas miestelis? 4. Ke
lintas vaikas šeimoje buvo 
Marija? 5. Šeima, su kuria vė

liau kartu gyveno Marijos šei
ma? 6. Marijos mamos var
das? 7. Kiek metų buvo Mari
jai, kai mirė jos tėvelis? 8. 
Mariją nužudžiusio vaikino 
vardas? 9. J kurią ligoninę 
buvo nuvežta mirtinai sužeis
ta Marija? 10. Kurį mėnesį ji 
mirė? 11. 1947 m. ... mėn. ji 
buvo paskelbta palaimintąja? 
12. 1950 m. ... mėn. Marija 
buvo paskelbta šventąja. 13. 
Kiek metų buvo Marijos moti
nai, kai ji mirė? Justina ir 
Kristina Zabielaitės. (10 t.) 


