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Konservatorius nustebino 
siūloma Konstitucijos pataisa 
dėl prezidento kandidatūros 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Konservatorių parti
jos atstovai pareiškė esą 
nustebę, kaip skubotai ketvir
tadienį buvo inicijuota Kon
stitucijos pataisa, kuri paleng
vintų užsienio lietuviams kelti 
savo kandidatūrą prezidento 
rinkimuose. 

Jeigu į Konstitucijos pataisą 
žiūrima rimtai, būtina sureng
ti diskusijas frakcijose ir 
ištirti, ar bus pakankamas 
parlamentarų palaikymas 
Konstituciją keisti, sakė Sei
mo pirmininko pirmasis pava
duotojas Andrius Kubilius 
penktadienį spaudos konfe
rencijoje. J is taip pa t už
tikrino, kad konservatoriai 
yra už visiems kandidatams 
lygias galimybes da lyvaut i . 

Kartu A. Kubilius suabejojo, 
ar skubotai pakeitus Konstitu
ciją, neteks po penkerių metų 
jos vėl keisti. Tačiau, be 70 
narių valdančiosios konserva
torių frakcijos pritarimo, ne
įmanoma pakeisti Konstituci
jos Seime. 

Teičiau nė vienas konserva
torių frakcijos narys nepasi
rašė siūlymo keisti Konstitu
ciją. Pasak frakcijos seniūno 
pavaduotojos Rasos Rastaus-
kienės, iniciatoriai valdan
čiosios frakcijos nariams pasi
rašyti net nesiūlė. Ji sake 
žurnalistams, kad būtų pa
rėmusi siūlymą diskutuoti šį 
klausimą Seime, nors nėra ap
sisprendusi, ar pataisai pri
tartų. 

A. Kubilius pažymėjo, kad 
valdančiosios frakcijos nuosta
ta, greičiausiai, nebūtų vienin
ga. „Konstitucija yra rimtesnis 
dalykas, nei vieno ar kito as
mens dalyvavimas prezidento 
rinkimuose", sakė Seimo vice
pirmininkas. 

Jo nuomone, reikalingas 
išsamesnis tyrimas ir pasi-
domėjimas kitų šalių patirti
mi. Tuo tarpu skubėjimą ini
cijuoti tokį projektą, be 
diskusijų frakcijose, A. Kubi
lius laiko „rinkimų kampani
jos elementu". 

Baltijos šalys kartu prieštaraus 
Rusijai tarpparlamentiniame 

susitikime 
Vilnius, balandžio 4 d. 

(BNS) — Lietuva ir Estija yra 
susitarę kartu prieštarauti ga
limai Rusijos kritikai dėl 
NATO plėtimo kitą savaitę 
Seule įvyksiančioje Tarptauti
nės parlamentų sąjungos sesi
joje. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius vadovaus Lietuvos delega
cijai balandžio 10-16 d. įvyk
siančioje sesijoje, kurios pa
grindinė tema bus tarptauti
nio saugumo problemos. 

A. Kubilius sakė, kad Lie
tuvos tikslai buvo suderinti su 

šią savaitę Lietuvoje viešėju
sia Estijos parlamento užsie
nio reikalų komiteto delegaci
ja. 

Seimo vicepirmininkas spė
ja, kad konferencijoje Seule 
„Rusija mėgins panaudoti sa
vo įtaką Azijoje ir Afrikoje bei 
paskatinti šių regionų šalis 
pritarti kokiam nors doku
mentui apie NATO plėtimosi 
pavojus". 

A. Kubilius tikisi įdomios 
diskusijos šia tema, ir mano, 
kad Seule praverstų bendros 
Baltijos valstybių pastangos. 

Danija siūlo planą Baltijos 
regiono saugumui užtikrinti 

Kopenhaga, balandžio 4 d. 
(BNS) — Baltijos šalys svarsto 
naują Danijos iniciatyvą, ku
ria siekiama padidinti regiono 
saugumą, penktadienį patvir
tino aukštas Lietuvos URM 
pareigūnas, pabrėždamas, jog 
Danija parengė planą, pagal 
kurį siūloma sukurt i Baltijos, 
Skandinavijos, didžiųjų Euro
pos valstybių ir JAV koordina
cinę grupę saugumo klausi
mais. Šioje grupėje būtų kon
sultuojamasi regiono saugumo 
aktualiais klausimais ir koor
dinuojamos pagalbos progra
mos. 

Diplomato teigimu, dabar 
Vilniuje taip pat yra svarsto
mi Prancūzijos ir Norvegijos 
pasiūlymai dėl regioninio sau
gumo. 

BNS žiniomis, dabar doku
mentą svarsto valstybės, ku
rių dauguma aktyviai daly
vauja, kuriant tarptautinį 
Baltijos taikos palaikymo ba
talioną „BALTBAT", bendrą 
minininkų laivyną ,,BALT-
RON" ir oro erdvės kontrolės 
centrą. 

Danijos užsienio reikalų ir 
gynybos ministerijų bendrai 
parengtas planas galėtų būti 
naudingas, Lietuvai ir kitoms 
Baltijos šalims ruošiantis na
rystei NATO. 

Kaip BNS pavyko sužinoti 
iš diplomatinių šaltinių, šis 
dokumentas nėra kompensa-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reu 
agentūrų pranešimais; 

er BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BtiaPAN. R!A žm:u 

Kovo 16 d. Pasaulio lietuvių centro Lemonte Bočių menėje įvyko JAV LB Švietimo tarybos darbo konferencija, 
kurioje dalyvavo Čikagos lituanistinės, Lemonto Maironio lituanistinės, kitų Amerikos lituanistinių mokyklų 
mokytojai. Jdomiai ir turiningai praėjusioje konferencijoje mokytojai pasidalino patirtimi, žiniomis, aptarė savo 
darbo rezultatus, nes, laikui bėgant, keičiasi lituanistinių mokyklų darbo pobūdis. >.r mokytojai turi ieškoti naujų 
būdų ir priemonių sudominti vaikus. 

Viktoro Kučo nuotr.: Mokytojų konferencijos dalyviai 

Čečėnijos nepriklausomybės 
svarstymas sukėlė ginčus Seime 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas And
rius Kubilius apgailestauja, 
kad opozicinė LDDP frakcija 
ketvirtadienį į savo darbotvar-

kad Bosnijos pri-
Seimas. svarstė, 

prezidentui ir vy-

pnmine, 
pažinimą 
pasiūlius 
riausybei. 

Jo nuomone, neteisinga to
kiu pat „nesolidumu" kaltinti 

kę įtraukė Seimo nario Stanis- ir konservator ių , kurių vado-
lovo Buškevičiaus pasiūlytą vaujamos savivaldybės pernai 

cine priemonė Baltijos val
stybėms, jeigu jos nebūtų pa
kviestos į NATO plėtimosi 
pirmąjį ratą. 

R. Kilikauskas 
pasibaisėjo 

nelegalių migrantų 
gyveninio sąlygomis 

Vilnius, balandžio 2 d. 
(BNS) — Vidaus reikalų vice
ministras Romas Kilikauskas, 
trečiadienį apsilankęs pas ne
legalius migrantus, buvo nus
tebintas blogesnių nei tikėjosi 
gyvenimo sąlygų Pabradės už
sieniečių registravimo centre 
(URC) ir pareiškė asmeniškai 
susirūpinsiąs nelegalų pro
blemomis. 

„Turime elgtis pagarbiai su 
čia gyvenančiais užsieniečiais 
ir parodyti pasauliui, kad 
esame susirūpinę jų likimu", 
sakė viceministras, pažymė
jęs, kad tai būtina daryti ne
paisant sunkios valstybės 
ekonominės padėties. 

Susitikime su centro pa
reigūnais ir darbuotojais R. 
Kilikauskas taip pat sakė. kad 
tai „nėra vien Lietuvos reika
las, o visos Europos ir pasau
lio problema". 

„Noriu būti optimistas, 
tačiau ir ši vasara gali būti 
sunki sprendžiant nelegalios 
migracijos problemas", per-

Čečėnijos nepriklausomybės 
pripažinimo projektą. 

„Opozicinė frakcija turėtų 
jausti ir suprasti, kad vardan 
oponavimo daro žingsnį, kuris 
gali pakenkti pačiai Čečėnijai. 
Toks klausimais, kaip Čečė
nijos nepriklausomybės pri
pažinimas, turi būti svarsto
mas labai solidžiai", sakė A. 
Kubilius. 

Seimas nutarė atidėti šio 
klausimo svarstymą ir, pasak 
A. Kubiliaus, jis „nemato rei
kalo" tą klausimą artimiausiu 
metu vėl įtraukti į darbotvar-
kę. 

Seimo vicepirmininkas sakė 
šiuo atveju pasielgęs, rem
damasis Konstitucijos straips
niu, nurodančiu, kad svar
biausius užsienio politikos 
klausimus sprendžia preziden
tas kartu su vyriausybe. Jis 

dybės tik išreiškė „visuomenes 
požiūrį", kuris nebūtinai turi 
atitikti valdžios priimamus 
sprendimus. Seimo vicepirmi
ninkas pabrėžė, kad tuo metu 
būdami opozicijoje, konservat
oriai nepasinaudojo teise 
įtraukti Čečėnijos nepriklau
somybės svarstymą į opozici
jos sudaromą darbotvarkę. 

A. Kubiliaus nuomone, da
bar priimtas Lietuvos sprendi
mas, kad ir koks jis būtų, 
padėties Čečėnijoje nepa
keistų. 

Estija pritartų Lietuvos stojimui 
į NATO su pirmąja banga 

Vilnius, balandžio 4 d. informatyviu ir naudingu. 

„atakavo" LDDP vyriausybę 
dėl Čečėnijos pripažinimo. 

Pasak A. Kubiliaus, savival-

(BNS) — Estija džiaugsis, jei 
Lietuva bus t a rp pirmųjų 
naujų NATO narių, pralenk
dama kitas Baltijos valstybes, 
sako estų užsienio reikalų 
ministras. 

„Bent viena Baltijos šalis 
būtų geriau negu nieko. Jei 
Lietuva bus pirmoji — mes 
sveikinsim tai", pareiškė mi
nistras Toom Hendrik Ilves 
spaudos konferencijoje penk
tadienį, kai su Lietuvos UR 
ministru Algirdu Saudargu 
apžvelgė savo o'lcialų vizitą į 
Lietuvą, kurį pavadino labai 

Rusijos ambasadorius Lietuvoje 
protestuoja dėl Čečėnijos 

Vilnius, balandžio 4 d. 
(BNS) — Rusijos ambasado
rius Lietuvai Konstantinas 
Mozelis penktadienį griežtai 
pasmerkė Lietuvos parlamen
tarų bandymus pripažinti Če
čėnijos nepriklausomybę. „Vi
siems turi būti aišku, kad 
mėginimai pripažinti Čečė
nijos nepriklausomybę pada
rys žalos geriems Rusijos Fe
deracijos ir Lietuvos santy
kiams ir iškels klausimą dėl 
jų ateities", pareiškė K. Moze
lis per spaudos konferenciją, 
surengtą Rusijos ambasadoje 
Vilniuje. 

Rusijos ambasadorius dar 
kartą pabrėžė, kad Čečėnija 
yra neatskiriama Rusijos Fe
deracijos dalis. K. Mozelio 
žodžiais, bandymus „speku
liuoti" Čečėnijos nepriklauso
mybes tema Rusija vertins 
kaip kišimąsi į suverenios val-

spėjo viceministras, pareiškęs, 
kad tiek VRM. tiek jis asme
niškai turi skirti didesnį 
dėmesį sprendžiant I K ' ir jo 
gyventojų problema*. 

stybės reikalus. 
Ambasadorius K. Mozelis 

priminė Lietuvos įsiparei
gojimus tarptaut inėms teisės 
normoms, ginančioms valsty
bių suverenumo ir teritorinio 
vientisumo principus. 

Pasak Rus .jos ambasado
riaus, pastaruoju metu Lietu
voje vėl populiari Čečėnijos 
tema. „Mus nustebino prieš 
kelias dienas per televizija 
parodytas inscenizavimas, kuo
met kažkokia ponia įteikinėjo 
kažkokius ordinus", su ironija 
sakė K. Moz'-. s, turėdamas 
galvoje velionio Čečėnijos pre
zidento Džo'har Dudajev 
našlės Alos Dudajevos įteikta 
apdovanojimą Čečėnijoje žu
vusio lietuvio motinai. ..Visa 
tai sukelia n1 malonias min
tis", sake K. M 'd i s . 

Rusijos ambasadorius vy
lėsi, kad Lu t :vos politikai. 
Seimo nariai i 
nuomonė n" 
noriškoms jėgi 
ir vaisingu Li< I 
santykių". 

Ministras išdėstė Estijos 
siekį plėsti kuo draugiš-
kesnius santykius su Lietuva, 
pabrėžęs, kad gera kaimy
nystė yra labai svarbi visoms 
regioninėms organizacijoms, 
įskaitant Europos Sąjungą. 

J i s taip pat pažymėjo ekono
minių santykių gerinimo su 
Lietuva svarbą. „Judam link 
bendros rinkos ir muitų 
sąjungos", pareiškė T. Ilves. 

Be dvišalių santykių, svar
biausi Estijos ministro susiti
kimų su Lietuvos valdžia 
klausimai buvo ES ir NATO 
plėtimas bei Baltijos šalių per
spektyvos šiame procese. Mi
nistrai palankiai atsiliepė apie 
planuojamus pasirašyti JAV 
ir Baltijos valstybių tarpusa
vio santykiu susitarimus, 
pabrežę. kad jos negali būti 
vertinamos kaip NATO na
rystės pakaitalas. 

JAV ir Baltijos valstybių 
susitarimai. kurių tekstai 
greičiausiai bus vienodi, nėra 
siejami su liepą Madride 
įvyksiančiu NATO viršūnių 
susitikimu, ir jų pasirašymo 
laikas dar nėra numatytas. 

Seinų lietuviai 
skųsis Romos 

popiežiui 

r visuomenine 
'is ..negera-
ns žaloti geru 
vos ir Rusijos 

Se ina i , balandžio 4 d. 
'BNS) — Vėl kilo konfliktas 
Seinuose dėl lietuviškų pa
maldų Seinų bazilikoje. 

Vietos spauda praneša, kad 
lietuviai nori sekmadieniais 
lietuviu kalba laikomas pa
maldas perkelti iš 1 vai p.p. į 
10 vai 45 mm ryte. Pasak jų, 
dabartinis laikas labai suskal
do sekmadienio laisvalaikį. 

Tariau su tokiu pasiūlymu 

Bra t i s l ava . NATO Gene
ralinio sekretoriaus pavaduo
tojas Anthony Cregg ketvirta
dienį paneigė Slovakijos mi
nistro pirmininko Vladimir 
Mečiar teigimus, jog Rusija ir 
JAV susitarė, kad Slovakija 
nebus priimta į NATO pirma
jame sąjungos plėtimosi etape. 
Cregg pabrėžė, jog sprendi
mą, ką priimti, padarys visos 
16 NATO narių ir net galin
giausios valstybės negali to 
nuspręsti vienos. 

V a š i n g t o n a s . Jungtinėse 
Valstijose įsigaliojo naujas. 
griežtas imigracijos įstatymas, 
nepaisant organizacijų, ginan
čių imigrantų teises, protestų. 
Pagal naująjį įstatymą, bus 
lengviau deportuoti nelegalius 
imigrantus. Pasienio pareigū
nai turės daugiau galios ne
leisti imigrantams įvažiuoti į 
JAV. Įstatymas įsigaliojo, kai 
apeliacinis teismas atmetė 
sprendimą atidėti įstatymo 
vykdymą. 

Minskas. Baltarusijos opo
zicija kaltina prezidentą Alek-
sandr Lukašenko, kad, ska
tindamas KGB informatorius 
ir siekdamas nutildyti oponen
tus, j is grąžina į šalį stali
nizmą. Pernai spaudoje pirmą 
kartą pasirodė skelbimas, ra
ginantis visus kas nori padėti 
KGB, gali anonimiškai pas
kambinti tam tikru telefono 
numeriu.Tuomet ši žinia at
rodė tarsi bombos sprogimas. 
Dabar KGB atstovas spaudai 
pareiškė, kad ,.savanoriams, 
kurie nori padėti, reikia su
teikti galimybę tai padaryti". 
Pasak jo, tokia sistema egzis
tuoja ir kitose šalyse. 

Vašingtonas. Naujuoju 
JAV Valstybės sekretorės Eu
ropos reikalų padėjėju bus 
paskirtas politikos apžval
gininkas Ronald Asmus. kuris 
yra daug rašęs apie NATO ir 
Vokietiją, ketvirtadienį pra
nešė JAV atstovai. 39 metų R. 
Asmus paskyrimą neseniai 
patvirtino Baltieji Rūmai. J 
JAV administraciją jis parink
tas todėl, kad puikiai išmano 
Europos reikalus, įskaitant 
opų NATO plėtimosi klau
simą. 

Gdanskas. Buvęs Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa ket
virtadienį pareiškė, jog jeigu 
buvusieji komunistai laimes 
šių metų parlamento rinki
mus, jis įkurs naują partiją, 
kuri mestų iššūkį vadovau
jančiai daugumai. ..Tuo atve
ju, jei laimės ekskomunistai, 
aš būsiu priverstas imtis prie
monių, kurios juos sutriuš
kins", sakė Walęsa. 

Varšuva. Jungtinėse Vals
tijose įsigaliojus naujam (sta
tymui, draudžiančiam nelega
liai gyventi, iki rugsėjo 27 d. iš 
šios šalies privalė? išvykti 
apie 70,000 lenkų Neišvykę 
bus išsiųsti. Lenkų emigracija 
Amerikoje labai didele, ypač 
daug jų gyvena Čikagoje. Ma
noma, kad iš viso JAV gyvena 
4-5 milijonai lenkų. 

U k r a i n a apribojo Rusijos 
karinių lėktuvų skraidymą 
virš savo teritorijos. Ukrainos 
Generalinio štabo viršininkas 
paaiškino, kad taip buvo rea
guota į nuolatinius oro erdves 
pažeidimus, ir tuo faktiškai 
buvo uždarytas susisiekimas 
su Padnestre. 

M a s k v a . Rusijos preziden
tas Boris Jeicin yra informuo
tas apie tai, kas vyksta Balta
rusijoje, penktadieni pareiškė 
Rusijos valstybes vadovo 
spaudos sekretorius Sergej 
Jastržembskij. „Prezidentas 
B. Jeicin žino. kad Rusijos vi
suomene vis labiau nerimauja 
dėl žodžio ir spaudos laisvės 
padėties Baltarusijoje, ir jis 
užtikrins, jog Rusija padarys 
viską, kad demokratija, žodžio 
ir spaudos laisve taptų bendra 
mūsų Sąjungos su Baltarusija 
vertybe", pranešė Jastržemb
skij. 

Talinas.Nuskendusio jūrų 
kelto ..Estonia* byloje daly
vaujantis Švedijos advokatas 
Henning Vv'įtte pareiškė, jog 
keltą galėjo paskandinti Rusi
jos povandeninis laivas, norė
damas sutrukdyti slapto Rusi
jos ginklo išsiuntimą į JAV. Jo 
teigimu, šis spėliojimas atsira
do š. m. pradžioje ir remiasi 
daugeliu duomenų. Ginklo 
siuntimu esa rūpinosi Estijos 
ginkluotųjų pajėgų vyriausias 
vadas, buvęs aukštas JAV 
kariškis Alexander Einseln. 

J e r u z a l ė . Izraelio premje
ras Benjamin Netanyahu 
penktadienį pasiūlė prireikus 
surengti trišales derybas su 
palestiniečių ir JAV vadovais, 
kuriose būtų pasiektas galuti
nis taikos susitarimas. 

Londonas. Rusija neseniai 
sukūrė naują bakteriologinį 
ginklą, kuriame panaudoja
mos žmogui pavojingos bakte
rijos, atsparios visiems žino
miems antibiotikams, ši? : a-
vaitę pranešė pusmetinis gy
nybos reikalų apžvalginis žur
nalas ..Jane's". remdamasis 
rusų perbėgėlių ir Vakarų 
žvalgybų agentų pranešimais. 
Be to. rusų mokslir inkai su
kūrė tris naujas mi ~'i,ų, ner
vus paralyžiuojanču dujų rū
šis. Teigiama, kad je._ru tokie 
ginklai kada nors patektų į 
priešiškos grupuotės arba val
stybes rankas, vienintelis gali
mas atsakas būtų bran
duolinis. Tai paaiškina, kodėl 
tokios mažos branduolines 
valstybes, kaip Prancūzija ir 
Didžioji Britanija, laikosi savo 
branduolines ginkluotes, ne
paisant joms daromo spaudi
mo nusiginkluoti. 

nesutinka parapijos taryba, 
kuri. savo ruožtu, siūlo dvejas 
mišias lietuviškai, tačiau tai 
netenkina lietuvių 

Kol kas lietuviai nutarė 
kreiptis Į Elko kurijos vado
vus. Jeigu teigiamo atsakymo 
negaus, žada rašyti laišką po
piežiui Jonui Pauliui II 

KALENDORIUS 
Balandžio 5 d.: Šv Vincentas 

Ferrer. kunigas 'mirė 1409 m.): 
Krescencija, Žyginte. Rimvydas. 

Balandžio 6 d.: Atvelykis 
Sikstas. Celestinas. Daugirutis. 
Žintautė. 1609 m Alsėdžiuose 
mirė vysk Merkelis Giedraitis, 
lietuvių raštijos rėmėjas. 

Balandžio 7 d.: Šv Jonas 
Krikštytojas Salietis (1651 
1719); Donatas, Hermanas. 
Minvydas. Kantaute. 1882 m. 
gimė rašytojas Antanas Vie
nuolis 

Balandžio 8 d.: Valteris. 
Dionyzas. Jule, Girtautas. Ma 
ta 1926 m įkurta Lietuvos 
Bažnvtine provincija 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

Velykų proga, sveikiname didžiąją Moksleivių Ateitininkų 
šeimą. Ilgai lauktas Kristaus prisikėlimas teatneša 
džiaugsmingą aleliuja! Linkime Jums ir Jūsų šeimoms Kris
taus ramybės ir vilties. 

MAS Centro valdyba 

O KAIP SU LIAUDIMI 
Su įdomumu perskaičiau Fe

deracijos vado pranešimą apie 
Ateitininkų nepaprastąją kon
ferenciją („Draugas", 1997. 
03.08). Rašinys platus, patei
kia sąjūdžio ir organizacijos 
pradmenis ir jos tolimesnį au
gimą. Manau, kad ši istorinė 
apžvalga labai tiks ir konfe
rencijos leidiniui, o tuo pačiu 
ir ateitininkijos istorijai. 

Šioje istorinėje apžvalgoje 
pastebima, kad nepaprastos 
konferencijos yra gana retai 
šaukiamos. Paminėta 1917, 
1927, 1947, 1951 ir 1986 metų 
konferencijos. Gal per skubo
tumą ar neapsižiūrėjimą ne
paminėta 1963-jų metų Nepa
prastoji konferencija New 
Yorke. Joje Federacijos vadu 
buvo išrinktas dr. Juozas Gir
nius. Įdomumui ir palygini
mui su dabartimi, noriu pri
durti, kad konferencijos metu 
paskelbtais duomenimis 1963 
metais sendraugiai skaičiavo 
arti 1,200 narių, studentai — 
300, o moksleiviai — daugiau 

500. Ir prisimena studentiškos 
dainos žodžiai: „Kur dingo tie, 
kurie kadais prieš nieką ne
drebėjo?" Su augančia ateiti-
ninkija Lietuvoje tokie skai
čiai ir užsiangažavimas ne
tolimoje ateityje yra reali gali
mybė. 

Federacijos vadas praneša, 
kad per ateinančius kelis 
mėnesius organizacinės struk
tūros komisijos paruoš me
džiagą iš anksto ir atsiųs rink
tiems atstovams. Puiku! Ko
misijos darbu domisi ne vien 
rinkti atstovai, bet ir kiti. 
Siūlytina, kad ta pati informa
cija būtų išspausdinta ir šio 
skyriaus puslapiuose. Je i jos 
per daug, galima ją su t rum
pinti. Tam turime skyriaus re
daktorę. Reikia pasistengti 
nepamiršti ir ateitininkiškos 
liaudies (pačia gerąja to žodžio 
prasme), kuri dar dirba, k ru ta 
ir gal norėtų pasidalinti su ki
tais savo organizacine patir t i
mi ir pasiūlymais. 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

PIRMO MĖNESIO APŽVALGA 
Suėjo mėnuo kaip „dar

buojuosi" šio skyriaus redak
torės pareigose. Per tas 31 die
nas pradėjau susipažinti su 
naujomis pareigomis, dar ne
buvo laiko net apsiprasti. Nu
džiugino pradžia keliais at
žvilgiais. Raštu ir žodžiu pa
sveikino nemažai žmonių ir 
padėkojo, kad apsiėmiau pa
reigas. Viena šeima su sveiki
nimu net dovanėlę atsiuntė — 
dailės knygelę. Kiti nuošir
džiai perspėjo rūpesčiais, ku
rie kyla redaguojant skyrių. 
Dauguma rašinių į redakciją 
atkeliavo be didelių skati
nimų, bet iš noro ar pareigos 
jausmo dalintis tuo. kas 
mums, ateitininkams, svarbu. 
Man buvo ypač malonu, kad 
asmenys, kurie siuntė raši
nius tiesiog į „Draugą" taip 

pirmininkas, mano laišku 
kreipimąsi į SAS-CV pirmi
ninką perdavė Vytui. Vytas 
pasidalino jo rūpesčiais spau
dos reikalu, ypač tuo, kad kai 
kurie studentai abejingi savo 
lietuviškam rašt ingumui. 
Jam, ir visiems, kurie tokių 
rūpesčių turi, prašau nesi
rūpinti. Rašykite! Pataisysime 
kas reikia. Svarbu, kad dalin-
tumėtės veikla. O berašant 
patys matysite kaip gerės jūsų 
rašyta kalba. 

Kitas mano rūpestis yra lai
ku gauti jūsų žinias, sveikini
mus, ir kt. Jei laikas ribotas, 
prašau rašinius siųsti tiesiog į 
„Draugą", o nuorašus man. 
Praėjusią savaitę mes nebu
vome namuose, todėl vienas 
velykinis sveikinimas liko ne
išspausdintas „Draugo" Di-

bondradarbiams dė-

pat atsiliepė į mano prašymą džiojo Šeštadienio laidoje. Tad 
atsiųsti nuorašą man. Esu vi- pateikiu jį Atvelykio laidoje. 

Šis skyrius visų ateit ininkų. 
Mielai skyrių redaguodama, 
tariu: „Džiaukimės mūsų atei-
tininkija, dalinkimės mūsų 
mintimis ir veikla, ir būkime 

š i e m s 
kinga' 

Nuo M metų rudens, kai 
užbaigiau savo pareigas kaip 
JAS-CV pirmininkė, nedalyva
vau platesnėje organizacinės dėkingi TJraugui' už mums 
veiklos srovėje. Dalyvavimas duodamą puslapį, kur iame ga

lime vienas su kitu bendraut i . žymiai susiaurėjo. Per kitus 
šešerius metus prisidėdavau 
prie akademinių dalių, pvz. 
vadovų kursų, jaunimo auk
lėjimo, bet tas organizacinis 
nedalyvavimas paliko pažin
čių ir veiklos spragą. Galbūt iš 
to plaukia mano didžiausias 
sunkumas Šiuo metu Reikia 
iš naujo susipažinti su veikla 
ir jai vadovaujančiais asmeni
mis Tų pažinčių geriausias 
ialtinis yra mūsų Federacijos 
Vadas Juozas Polikaitis. J is 
man suteikė visus jo žinioj 
sąjungų valdybų ir narių 
sąrašus. Turėdama tų sąrašų 
pamatus, pradėjau po truputį 
kreiptis Į vadovaujančius atei-
tininkijai 

Vytas Žemaitaitis SAS-CV 
pirmininkas, nudžiugino ma
ne, p r i s i s ta tydami kaip nau
jasis pirmininkas Malonu, 
kad Manus Tijūnėlis, buvęs 

siekdami visą atnaujinti Kris
tuje, tarnaujant Dievui ir 
tėvynei!" 

La ima Š a l č i u v i e n ė 

Daumanto—Dielininkaicio jaunųjų ateitininkų kuopos laikraštėlį leisti pasiruošusios 
Žibute oau ly tc u Vida Mikalčiutr atidžiai klausosi vadoves Rimos Sidrienes nurodymų 

Audre Kapacinskaitė, 

MANO SUNKIAUSI 
METAI 

Kai pagalvoju, kaip jaučiausi 
pernai, man pasidaro labai liūd
na. Prieš metus, mano šeima 
nutarė pirkti kitus namus ir 
išsikraustyti. Nore ten, kur 
gyvenome, buvo nelabai gerai, 
aš nenorėjau kraustytis. Mano 
visi draugai buvo mokykloje, 
kur buvau pripratęs, ir kiti 
draugai gyveno netoli. Nauji 
namai buvo toli ir man reikėjo 
pradėti lankyti naują mokyklą. 
Buvo malonu, bet bijojau. 

Dar liūdniau buvo, kad mano 
senelis mirė tr is savaites prieš 
mūsų išsikraustymą. Jis buvo 
man labai geras ir aš jį labai 
mylėjau. Jis ilgą laiką sirgo. 
Mes turėjome ir laidotuves, ir 
turėjome susipakuoti, ir at
sisveikinti su visais draugais 
per labai trumpą laiką. Buvo la
bai liūdna ir sunku. 

bijojau ir pirmas kelias savaites 
buvo sunku, dabar man labai 
patinka, kur gyvenu. Jaučiuosi 
daug laisvesnis ir turiu daug 
daugiau draugų. Turiu savo 
atskirą miegamą kambarį- Kar
tais labai pasiilgstu savo drau
gų, kuriuos palikau, bet kelis 
dar matau ir vis tiek džiau
giuosi, kad gyvenu kitur. 

Spalio mėnesi buvo mano se
nelio mirties metinės. Buvome 
Mišiose ir kapinėse. Man dar la
bai liūdna, kad senelis mirė, bet 
daug kas kito gero įvyko per 
tuos metus. Ir aš žinau, kad se
nelis saugoja mane. 

Tomas Mikužis 

KUR GERIAU -
NAMUOSE AR 
DAINAVOJE 

Aš kalbėsiu apie ta i , kaip 
gyvenimas Dainavoje skiriasi 
nuo gyveninio namuose. Man 

gaiš ir man čia nieko netrūks
ta, bet kartais t ik noriu gulėti 
savo minkštoj lovoj, su antklo
de, o ne miegmaišyje. Vis tiek, 
čia, Dainavoje, aš laimingas, 
nes galiu pasikalbėti su drau
gais prieš miegą, ne taip, kaip 
namuose, kur kambaryje galiu 
kalbėtis tik su broliu Tomu. 

Čia yra graži gamta ir Spyglio 
ežeras; namuose — kompiuteris, 
televizorius, muzika, šeima ir 
mano „gerbils". Namuose yra 
daug lengviau viską padaryti, 
negu Dainavoje. Lengviau mie
goti, dirbti ir pasveikti, jei 
sergu. Kai esu namuose, yra 
lengviau, nes žinau, kaip viskas 
yra sutvarkyta. 

Dainavoje daug smagiau. Kai 
Dainavoje tvarkomės kambarį, 
nere ikia t iek daug valyti; 
namuose tik pasikalbu su bro-

Mūsų naujas namas didelis ir labai patinka būti Dainavoje, 
gražus. Nauja mokykla didelė ir bet kartais, kai čia einu miegoti, 
yra daug daugiau vaikų, negu aš tik noriu miegoti savo lovo-
kur buvau pripratęs. Nors labai je. Aš žinau, kad esu su drau-

ATEITININKŲ VAKARIENĖS RENGIMO 
KOMITETO UŽBAIGIAMASIS POSĖDIS 
šio komiteto nariai: dr. Pet

ras Kisielius, Marija Remienė, 
dr. Ona Daugirdienė, dr. Aldo
na Juozevičienė, Irena Kaz
lauskienė, Alė Lieponienė ir 
Valerija Žadeikienė užbaigia
majam posėdžiui Ateitininkų 
namuose, susitiko š.m. kovo 
19 d. (Elvyra Narutienė. Lidi
ja Ringienė ir Aldona Šmulkš-
tienė posėdyje negalėjo daly
vauti). 

Ateitininkų federacijos fon
do pirm. dr. P. Kisielius labai 
nuoširdžiai dėkojo visoms ko
miteto narėms už įdėtą darbą, 
atnešusį tokių gražių vaisių: 
ir pasisvečiuota puikioje aplin
koje su mielais žmonėmis, ir 
pasidžiaugta pačių ateitininkų 
atlikta programa ir gauta pel
no bei gražių atsiliepimų, taip, 
kad yra paskata ir kitais met
ais tokio pobūdžio ateitininkų 
vakarienę rengti. Ypač dr. P. 
Kisielius dėkojo Marijai Re
inienei, aukojusiai daug laiko 
ir darbo, kad ši vakarienė kuo 
geriausiai pavyktų Komiteto 
narėms buvo įteikta po rože. o 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec ia lybė- v i daus ir k rau jo ligos 

5540 S. PulasM Rd. 
Tai 773-585-2802 

Pi rmd . 9 v.r. - 7 v.v. 
A n t r , T rec . ir Ponk t . 9 v.r. - 3 v.p.p 

Ke tvd . 10 v r. - 7 v.v. Ses td . ir kt. 
d ienomis re ika l ingas sus i tar imas. 

S u m o k a m a p o vizi to. 

Marijai Remienei — net trys 
jū! 

Vakarienės rengimo komite
tas dėkoja Dainai Pakal
niškienei už jos meniškai pa
puoštus stalus ir gyvas gėles, 
kurias ji dovanojo stalams 
puošti. Padėka pareikšta Sta-
siulienei už rūpestingai pa
dengtus stalus, Elvyrai ir Pily
pui Naručiams už gražius 
pakvietimus, kuriuos jie savo 
lėšomis išspausdino, taip pat 
ir Algiui Lieponiui, bei dr. Ju
liui Ringui.kurie rūpestingai 
gėrimais aptarnavo ištrošku
sius svečius. Ypač nuoširdus 
ačiū programos atlikėjams: 
poetei-rašytojai Julijai Švabai-
tei-Gylienei, Rasai Šoliūnai-
tei-Poskočimienei ir dr. Au
driui Polikaičiui! 

Puikiai pavykusi vakarienė 
atnešė gražaus pelno. Šiame 
posėdyje buvo nutarta , kad 
pelnas bus paskirstytas Lietu
vos ir Amerikos ateitininkų 
organizaciniams vienetams. 

Aldona Smulkš t i enė 

Nijolė Stankevkiūtė, M.D. 
Board Certified. Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy O.ross Professional Pavi l iot i 

3fl South 
L i thuan ian l' laza Ct. at Ca l i f om ia Ave 

Chicago. I L 60629 
773-471-7879 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
I N D R Ė R U D A I T I S , O . D . 

A K I Ų L I G O S — C H I R U R G I J A 

1020 E O g d e n A v e Suite 310 

N a p e r v i l l e . I L 6 0 5 6 3 
(630) 5 2 7 - 0 0 9 0 

3825 H i g h l a n d A v e . Tower 1 Suite 3C 
D o w n e r s G r o v e . IL 60515 

(630) 4 3 5 - 0 1 2 0 

K a b . t e i 773 5 8 8 - 3 1 M 
N a m ų 8 4 7 - 3 * f - 3 7 7 2 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
G Y D Y T O J A S •' C H I R U R G A S 

8 7 4 5 W o s t 6 3 r d St reot 
Vai pirmo1 ir ke tvd 3 v p.p. - 6 v p.p. 

K i tomis d i e n o m i s — susi tarus 

Ta i . 7 0 8 - 8 5 2 - 4 1 5 * a t s a k o m a * 24 vai . 

DR. PETRAS KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U G A S 

1 4 4 3 t e . SOtti A v a . , C i c e r o 
Kasd ien 1 v p .p . - 7 v.v 

Išskyrus t rečd : ses td 11 - 4 v p p . 

DR. DANA M. SAUKUS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

8 2 5 S . M o n n t t o t m R d . 
W o s t c h o s t o r , I L 8 0 1 5 4 

T a i . ( 7 0 8 ) 3 4 4 - 1 8 * 4 
Va landos paga l susitar imą 

L I N A S A . S I O R Y S , M . D . 
A k i u l i g o s / C h i r u r g i j a 

9830 S. R i d R * l a n d Ave. 
C h i c a g o Ridf te . IL 60415 

7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149 VV. 63rd St. 

773-735-7709 

A t e i t i n i n k u l a U L i r o s v a k a r i ' , s m k o v o 1 d 

se<~ D a i v a K u z n i i f k a i t f . d r O n a M i r o n a i t e 

vykusiame Ateitininku, namuoM-
Laima ir .Iona> Sakiai 

l / M i i n n t e i k r rn- " ) l ' o h k n 

DRAUGAS 
(USPS-MlSOf) 

THE LITHUANIAN VVORLD WH)E DAILY 
Pubushed daily exept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays foUovving Monday obiervance oi legal Holidays as wel) as 
Dec 26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 
W 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Penodical class postage paid at Chicago, IL and addihonal mailing 
offices 

Subscnption Rates: $95.00 Foreign countries $110.00 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiarru Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto 
metams 
$95.00 
$110.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur (V S) 
Tik iettadienio laida: 
JAV $55.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $60.00 
Užsakant i Lietuva: 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsienį 
oro pairu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

Vimerų 
$55.00 
$60.00 

$40 00 
$45.00 

S55.00 

$25000 
$8500 

3 men. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Ignas Budrys 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako Skelbimų kainos atsiundamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsniu 
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją 

liu, o čia — su draugais. Daina
voje nereikia dirbti, galiu eit į 
lauką ir žaisti su draugais, nors 
čia vadovai per ima t ėvų 
vaidmenį ir sako, ką galim ar 
negalim daryti. 

Namuose gali valgyti ką nori 
ir kada, o čia reikia laukti iki 
paskirto laiko. Man yra daug 
lengviau gyventi namuose, tik 
daug smagiau čia — Dainavoje! 

Petras Kuprys, 

K*r. 773 7 3 5 - 4 4 7 7 
Rea. 7 M - 2 4 * . 0 O * 7 ,roa 7 0 * - 2 4 * - * S * 1 

DR. E. DECKYS 
C ' . V D V T O J A IR GHIP 'JRGE 

N F R V Ų IR E M O C I N E S U G O S 
• 4 4 * S o . P u l o s k l Road 

v j i a ^ d o s y a q a l susitar.mą 

DR. DOMAS LAPKUS 
V d a i . c ' P'au<- u 'q<">', 

1 5 3 0 0 W o s t A v o . . O r l a n d P a r k 
7 0 8 - 3 4 9 - 8 1 0 0 

. /a la^dos «avTe~ -,<;•,•,•• • • '• TQa . 'JL. 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

8 4 4 1 S . P u l o a k l M . , C h i c a g o , I L 
R o s . 7 0 8 - 4 2 2 - 7 * 0 7 

K a b . ( 1 - 7 7 3 ) 5 8 2 - 0 2 2 1 
Va landos sus i ta rus 

DR. V. J . VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
A K I Ų L I G O S IR C H I R U R G I J A 

1 5 5 0 5 — 1 2 7 S t . 
L a m o m , IL 8 0 4 3 * 
T a i . * 1 5 - 7 2 3 - 1 * 5 4 

7 * 0 0 W . CoMaga D r . 
P a l o s H o t g M s , I L S 0 4 5 3 

T o l . 7 0 8 - 3 8 1 - 0 0 1 0 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

• 3 5 * S . R o b e r t o R o a d 
Hftckory HMts 

T o l . ( 7 0 8 ) 5 M - 2 1 3 1 
Va landos paga l sus i tar imą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
Š E I M O S D A K T A R A S I R C H I R U R G A S 

F A M I L Y M H M C A L C U N T C 

15S0S—127 St., Lamont. IL S043S 
Priklauso Palos Community Hospitai 

Sitver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (7M) 257-22*3 

DR. ALGIS PAULIUS 
O R T O P E D I N E S L I G O S 

C H I R U R G I J A 

1185 D u n d a * Av&, Eigai , IL 60120 

To). (708) 742-02SS 

V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
4 8 4 7 W . 1 0 3 St . , O * * L a w n , IL 

P i rmas apy l su Nor thwes te rn un- to 
d ip lomu, l ietuviams sutvarkys dant is už 
p r ie inamą kainą Pac ien ta i p r i imami 
abso l iuč ia i punktua l ia i t u a M s r m i u l 
(kalbėt i ang l iška i ) t o l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 8 0 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

MOO W M St Tat. (704) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p 7 v v antrd ' 2 3 0 - 3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1 3 v p p 
penkta ir sestd 9 v t ' 2 v p p 

0 1 3 2 8 . Kodste A v a . . C h t e o f o 
( 7 7 3 ) 7 7 S - 8 M * arba 1773) 4 8 S - 4 4 4 1 

DR. K. JUČAS 
O D O S L IGŲ S P E C I A L I S T A S 

G Y D O O D O S A U G L I U S . Ž A I Z D A S IR 
I Š S I P L Ė T U S I A S K O J Ų V E N A S 

K O S M E T I N Ė C H I R U R G I J A 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų G y d y t o j a 

Kab Ch icago ie uždary tas 
9 5 2 5 S 79th Ave Hickoi-y Hi l ls IL 

T o l . ( 7 0 8 ) S M - 8 1 0 1 
Va landos paga l susi tar imą 

' DR. PETRAS V. KISIELIUS 
I N K S T Ų P Ū S L E S IR P R O S T A T O S 

g y d y m a s bei ch i ru rg i ja 
1 7 2 S c M H o r St . . E l m h u r s t . IL 8 0 1 2 8 

7 0 8 * 4 1 2 8 0 * 
Va landos paga l sus i tar imą 

Vaka-a s - savatgahais tol. 7 * * - *34 -1120 

SURENDER LAL, M.D. 
• ^ e o a l y b e — V idaus l igos 

7 7 2 2 S K s d z i a A v a . . 
C h i c » q o I L * 0 * 5 2 
r » 7 7 3 * 3 4 2 1 2 3 

. . . j . . įua i susi tar .mą 

K a b . t a i . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 8. Kadtia Ava., 
Chicago, IL 60652 
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Rimties valandėlė 

KENTĖTI IR ATLEISTI 
Iš Apaštalų Darbų knygos 

(Apd 4:32-35) susidaro vaiz
das, kad krikščioniškas gyve
nimas labai paprastas. Jaučia
me tarpusavio pasitikėjimą, 
širdies lengvumą, dalinimąsi 
viskuo.kaip darnioje šeimoje. 
Bet kai matome tokį gyve
nimą, žinome, jog daug žmo
nių aukojosi, dirbo, kad pa
siektų šį tikslą. Kai kurie 
kentėjo, kai kurie ilgai mel
dėsi, kol ryžosi to siekti, dau
geliui teko įveikti tiek asme
niškų, t iek ir visuomeninių 
kliūčių. Kiekvienoje šeimoje 
ryšys tarp žmonių, pasižy
mintis ta ika,darnumu, pasi
tenkinimu ir paprastumu, ne
įvyksta, jo nariams noriai ne
sumokėjus aukštos kainos. 

Šio sekmadienio — Atvely
kio skait inius komentuojantis 
kun. Carroll Stuhlmueller 
pažymi, jog aukščiausią kainą 
— savo gyvybės — sumokėjo 
Jėzus, kad mes gautume tų 
malonių, kurios įgalintų mus 
būti Dievo įrankiais, kuriant 
taikingą, darnią bendruome
nę. Antrame skaitiny (1 Jono 
5:1-6), apaštalas Jonas prade
da lukštenti paslaptį, vedan
čią prie Jėzaus kryžiaus: 
„Kiekvienas, kuris gimęs iš 
Dievo, nugali pasaulį". Taika, 
ramybė ir papras tumas nėra 
šio pasaulio dovanos; jos duo
damos t ikintiems Jėzumi, ne
paisant pasaulio,kuris teskati-
na pavydą, baimę, besaikius 
troškimus ir neramumą. Anot 
Jono. galia „nugalėti pasaulį" 
ateina per „mūsų tikėjimą". O 
tikėjimas yra daugiau, nei tik 
aklas pasitikėjimas, kad Die
vas viską padarys, o mes tik 
rankas sudėję lauksime. 

Jono suprat imu, tikėjimas 
atveda prie nukryžiuotojo Jė
zaus . „O kas gi nugali pasaulį, 
jei ne tas.kuris tiki, kad Jėzus 
yra Dievo Sūnus? Tasai yra, 
kuris atėjo per vandenį ir 
kraują: Jėzus Kristus; ir ne 
vien per vandenį, bet per van
denį ir kraują". Tiek šiame 
laiške, tiek ir Evangelijoje, Jo
nas prideda dar ir patvirti
nančius žodžius: „Ir Dvasia tai 
paliudija, nes Dvasia yra tie
sa" ir „Regėjusis tai paliudija, 
ir jo liudijimas teisingas; jis 
žino sakąs tiesą, kad ir jūs 
tikėtumėte:". Aiškiai, Jonas 
kalba apie pačius svarbiau
sius dalykus. 

Paties Jėzaus liudijimas 
duotas „per vandenį ir krau
ją". Čia žinoma, kalbama apie 
Jėzaus nukryžiavimą. Kai ka
reivis atėjo sulaužyti trijų 
nukryžiuotojų kaulus, Jėzus 
jau buvo miręs. Kai ietimi 
buvo perdurtas Jėzaus šonas, 
„tuojau ištekėjo kraujo ir van
dens". Iš tų žodžių matome, 
kad, rašydamas šią Evange

liją, Jonas stengiasi pabrėžti 
ryšį tarp Jėzaus gyvenimo įvy
kių ir Bažnyčios sakramentų, 
ypač Krikšto ir Eucharistijos. 
Jonas dar labiau pabrėžia Eu
charistijoje matomą ryšį tarp 
Jėzaus kančios ir mirties bei 
Senojo Testamento Paschos 
(Velykų) apeigų, minėdamas, 
kad tai vyksta Velykų (Pas
chos) švenčių metu, šven
tykloje aukojant Velykų avi
nėlius, valgant velykinį avi
nėlį — o ir pačioje pradžioje 
Jėzaus viešojo gyvenimo, bū
tent Jono evangelijoje Jėzus 
pavadinamas „Dievo Avinė
liu". 

Vanduo simbolizuoja įstoji
mą į Bažnyčią per Krikštą; 
kraujas — gyvybę, duodamą 
Eucharistijoje. Šie du sakra
mentai dažnai minimi ir 
Apaštalų Darbų knygoje. 
Apaštalai skelbia Evangeliją 
ir krikštija. Pakrikštytieji, 
kaip girdėjome Velykų skaiti
nyje iš šios knygos (Apd 2:42-
47), susirenka „duonos lau
žymui", t.y.. Eucharistijai. 

Kad tikinčiųjų bendruomenė 
galėtų susirinkti tokioje taikos 
dvasioje, rašo kun. Stuhl
mueller, Jėzus turėjo iškentėti 
baisią mirtį. Nuo kryžiaus, jis 
nugalėjo pasaulį. Jis turėjo 
grumtis su blogiu, smurtu ir jį 
nugalėjo. Paaukodamas savo 
gyvybę ir sutikdamas atsisa
kyti visų savo žmogiškų pianų 
pasauliui pagerinti. Jėzus nu
galėjo savimeilę, savanaudiš
kumą ir asmenišką ambiciją. 

Savo mirtimi ant kryžiaus 
Jėzus padarė daugiau, ne tik 
smurtą atremti smurtu. Jis 
atleido savo priešams, nes jie 
tikrai nežinojo, ką daro (žr. 
Luko 23:34). Todėl Velykų 
vakarą, kaip girdime šios die
nos Evangelijoje (Jono 20:19-
31), sugrįžęs į savo mokinių 
tarpą, davė ir jiems galią at
leisti jo vardu. Tame konteks
te Tomas, tą vakarą nebuvęs 
mokinių tarpe, pareiškė; „Jei
gu aš nepamatysiu jo rankose 
vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į 
vinių vietą, ir jeigu ranka ne
paliesiu jo šono, — netikėsiu". 
Atleidimas reikalauja susi
remti ir su netikėjimo įžūlu
mu. Jėzus tam buvo pasi
ruošęs. J is dar kartą pasirodė 
apaštalų tarpe ir šį kartą atsi
liepė į Tomo iššūkį: pakvietė 
paliesti jo žaizdas. 

Pirmykštėje krikščion-ų ben
druomenėje atleidimas buvo 
viena svarbiausių ir būti
niausių dorybių, pastebi kun. 
Stuhlmueller. Kai kurie iš 
neseniai atsivertusių krikš
čionių juk buvo minioje, šau
kusioje nukryžiuoti Jėzų. Kiti 
buvo Jėzų nuteisusios žydų 
aukštosios tarybos nariai. Kiti 
turėjo priimti Jėzaus artimųjų 

Aldona ir poetas Bernardas Brazdžioniai. apsilankę daiL Ilonos Peterienės parodoje š.m. kovo 16 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Los Angeles. CA. Parodą rengė Los Angeles ateitininkai. B. Brazdžionis niekuomet tš akių 
nepaleido Lietuvos laisves vizijos ir jos viltis nuolat žadino savo poezijos posmais. 

GREIČIAU ROPŠTIS IŠ 
DUOBĖS 

EDMUNDAS SIMONAITIS 

Tuojau turėsime naują savi
valdos valdžią. Prieš dvejus 
metus įvykę savivaldybių rin
kimai smarkiai apardė „val
džios piramidę*'. Šį įvaizdį 
pametėjo piramidės konstruk
toriai. Tada iš statinio apa-
tiniojo sluoksnio, sumontuoto 
iš sovietmečio partinės, ūki
nės, kolchozinės nomenkla
tūros tūzų. šešakių ir Sąjūdžio 
netvirto konglomerato, ne
daug kas beliko. Daugelyje 
savivaldybių viršų paėmė 
dešinieji. Tai buvo natūrali 
rinkėjų reakcija į įžūliai 
begėdišką valstybes (taigi vi
suomenės) turto privatizaciją 
ir su ja tiesiogiai susijusį tei
sinį nihilizmą bei sparnų di
deles gyventojų dalies skurdi
nimą. 

Įvyko tai, ko sovietmečio 
nostalgija sergantys partokra-
tijos kietakakčiai nepajėgė su-

sielvartą ir atsitolinimą nuo 
visuomenės po Jėzaus gėdin
gos, išniekinančios mirties. 
Ten, kur taika ir ramybė, vi
suomet prieš tai turėjo būti 
gausus atleidimas! 

Ir mes šiuo metu, kai jau
čiame Velykinį džiaugsmą ir 
ramybę, turime prisiminti Jė
zaus užmokėtą kainą, kalną ir 
pastangas tų. kurie gyvenę 
tikėjimu prieš mus nuėjo ir 
mūsų gimines bei šeimos na
rius, kurie mums perleidžia 
galingą krikščionišką tradi
ciją: kentėti už tikėjimą ir su 
kantrumu bei nuolankumu at
leisti — tai Krikšto ir Eucha
ristijos sakramentais išreiš
kiamos tradicijos, kylančios iš 
Jėzaus kančios ir prisikėlimo. 

Aldona Zailskaitė 

vokti. Savivalda įmanoma be 
„rajkomų" ir be pirmųjų „visa 
išmanančių" sekretorių. Kieta
kakčiai vėliausiai susitaikė 
'ne visi!) su mintimi, kad gali
ma išsiversti ir be antrojo sek
retoriaus. Likimo ironija — 
sovietmečiu „antrojo" balsas 
visais principiniais klausimais 
būdavo lemiantis. 

Naujosios tarybos tapo labai 
veiksmingomis pilietiškumo ir 
pilietinės atsakomybės mo
kyklomis. Jos išugdė nemažą 
būrį energingų savivaldybi
ninkų, turinčių tikrojo organi
zacinio darbo patyrimą. Dar 
nėra nuodugniai ištirtas ir 
apibendrintas savivaldybi
ninkų vaidmuo Seimo rinkimų 
kampanijoje. Tik vargu ar 
reikėtų abejoti, kad teigiama 
savivaldybių politika ir prakti
ka padėjo apsispręsti dauge
liui rinkėjų. Tai liudija Seimo 
rinkimų rezultatai. 

Dabar rinkėjai turėjo gali
mybę pratęsti mandatą tre
jiems metams toms politinėms 
jėgoms, kurios įrodė gebančios 
tvarkyti savivados reikalus. 
Toli gražu nereikia manyti, 
kad viskas klojasi, kaip svies
tu patepus. Tobulybė neturi 
ribų. Tačiau „švarių rankų" 
politika turėtų būti pratęsta. 

Atsirado reali galimybė su
montuoti valdžios mechaniz
mą, kuris padėtų greičiau 
išsiropšti i.: teisinės, ekono
mines ir moralinės duobes. To 
mechanizmo sudedamosios da
lys aptartos Konstitucijoje. 
Tai prezidentas, seimas, vy
riausybė, teismai, prokura
tūra ir, žinoma, savivaldybės. 

Seimas (teisino sukilėlių. 
Vietinės rinktinės dalyviu. 

Danuti Biodokienė 

Anuomet ir šiandien 

partizanų statusą, kaip Lietu
vos karių savanorių. Imamasi 
varžyti pilstuko gamybą ir 
vartojimą. Valdininkai įsak
miai pratinami deklaruoti 
savo turtą ir pajamas. Ši. kai 
kam labai nemaloni, proce
dūra taps norma. Maža to. bus 
teikiamas Seimui svarstyti 
Valdininkų etikos ir elgesio 
normų įstatymas. Seniai tokio 
reikėjo ! Rimtai susirūpinta 
valdininkų ir piliečių santykių 
įstatyminiu norminimu. 

Pinigų plovimas — nūdien 
įprastinė privatizacijos ir lie
tuviškos „bankininkystės" teo
rija ir praktika. Ji , atrodo, 
prieis liepto galą. kai pasiro
dys „pinigų plovimo" įsta
tymas. Jis bus suderintas su 
Europos valstybių teisena. 

Piliečius, praradusius san
taupas, be jokios abejonės, la
bai sudomins santaupų atkū
rimo įstatymas. Seimas turi 
darbo per akis ne tik kurda
mas naujus, bet ir taisydamas 
smarkiai pagadintus vei
kiančius įstatymus, pirmiau
sia tuos. kurie „įteisinu" prich-
vatizavimą. sudarė sąlygas 
korupcijai tapti. 

Suderintos Seimo, vyriau
sybės ir savivaldos pastangos 
greičiau ropštis iš duobes la
biausiai laukiamos. 

• Toliausiai nuo Lietuvos 
nutolusi ..Lietuva" yra 8 km 
skersmens asteroidas. Šį aste
roidą 1975 m. kovo 12 d. atrado 
Krymo astrofizikos observaroti-
joje fizikos-matematikos moks 
lų kandidatas Nikolaj Cernych. 
1982 m. gruodžio 1 d . N*. Cer
nych pasiūlius. Tamtautini? 
mažųjų planetų centras suteikė 
asteroidui „Lietuvos"" vardą ir 
pažymėjo ji 2577 numeriu tarp
tautiniame mažųjų plam-t u ka 
taloge. 

• Daugiaus ia l ietuviškų 
naujadarų sukūrė - apie 3.800 
žodžių — Simonas Daukantas. 

Lygiai prieš septynerius me
tus — 1990 m. balandžio 5 d. 
— Čikagoje leidžiamas I tiesa, 
ne vienas didžiųjų; laikraštis 
,.Southwest Nevvs-Herald" iš
spausdino šmaikščią kari
katūrą: stovi didžiausias bū
rys ginkluotų kareivių »u 
žvaigžde šalmo viduryje 'at
seit — sovietai), skrenda 
malūnsparniai ir bombone
šiai, net keli tankai telpa pa
veikslėlyje, o viename tanke 
sėdi piktas Gorbačiovas ir 
visu balsu rėkia: ..Boo! Damn 
it!" Jo gąsdinimas nukreiptas 
į žmogų, ramiai stovintį viso 
to karinio šurmulio viduryje, 
net neatsisukusį į bepurkš-
taujantį Sovietų Sąjungos 
vadą. kuris iš tikrųjų jį galėtų 
bematant sutraiškyti savo 
tanku. Ant žmogaus nugaros 
užrašytas žodis „Lithuania". o 
jo veidas — Aukščiausiojo Ta
rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio... 

Anuomet ne tik šis. bet ir 
patys svarbiausieji Amerikos 
laikraščiai kasdien pateikda
vo vėliausias žinias apie Lie
tuvos pastangas laimėti prieš 
nepalyginamai gausesnę, iki 
dantų ginkluotą ir nepasiruo
šusią eiti į jokius kompromi
sus, sovietų imperiją. „Jūs 
žinote, jog esame ginkluoti 
tik įsitikinimu, kad teisybė 
mūsų pusėje, o taip pat 
laisves ir demokratijos ver
tybėmis", cituoja prezidento 
Landsbergio 'jį amerikiečiai 
visuomet vadino Lietuvon pre
zidentu i telegramą Gorbačio
vui „U.S. Nevvs and World 
Report" žurnalas 1990 m. ba
landžio 9 u., pasiųstą po to, 
kai sovietų tankai ir šar
vuočių vilkstinės dardėjo Vil
niaus gatvėmis. 
i Landsbergis straipsnyje ly
ginamas su Amerikos laisvės 
kovotoju ir prezidentu Tho-
mas JefTerson, kuris taip pat 
stojo kovon su stipriausia to 
meto imperija. Istorija yra jau 
įrašiusi į savo puslapius, kad 
amerikiečiai tą kovą laimėjo. 
Straipsnio autorius viliasi, 
kad toks laimėjimas lemtas ir 
tautoms prie Baltijos jūros. 
Jis taip pat pastebi, kad Ame
rikos vyriausybė 'tuometinio 
proz. George Bush vadovauja
mai ir kiti laisvųjų Vakarų 
vadai tyli. ..ant vienos svar
styklių lėkštės dėdami savo 
sąžinę, ant kitos patogų sau
gumą: ant vienos statydami 
Miknai] Gorbačiovą, ant kitos 

— Vytautą Landsbergį: be
griūvančią imperiją vertinda
mi labiau, negu žmones, be
sistengiančius iš jos išspruk
ti". Žurnalas vel cituoja V. 
Landsbergio žodžius: ..įdomu 
bus pamatyti, ką pasaulis iš 
tikrųjų vertina..." 

Žinome, kad ilgainiui pa

saulis vis dėlto įvertino lietu
vių tautos pastangas išsiva
duoti iš pusšimtį metų truku
sios okupacijos: Lietuvos ne
priklausomybe buvo pripažin
ta, nors Amerika ir čia „vil
kosi iš paskos", atsistojusi 
laisvės ir teisybės pusėje tik 
tuomet, kai Gorbačiovas paga
liau nusileido ir pats pri
pažino Lietuvai teisę pasi
rinkti demokratijos kelią. 

Kodėl šiandien grįžtame į 
..anuomet'"'' Labiausiai dėl to, 
kad Amerikoje dar kartą lan
kosi „soft-spoken pianist-Pre-
sideat". kaip jį anuomet mi
nėto straipsnio autorius pava
dino. Jis atvyksta į Vašing
toną dalyvauti susitikimuose 
su įtakingais JAV valdžios 
žmonėmis, ieškoti jų tarpe 
paramos saugesnei Lietuvos 
ateičiai, nes ir po septynerių 
laisvės metų Maskva, nors da
bar save vadinanti ne Sovietų 
Sąjungos, bet Rusijos sostine, 
nėra atsisakiusi savo tamsių 

kėslų į lietuvių tautos terito
riją. 

V. Landsbergis šį savaitgalį 
lankysis ir Čikagoje. Jau pas 
mus atkeliavo ..pirmieji šauk
liai" — spėliojimai apie jo tik
ruosius apsilankymo tikslus, 
net kritika — esą jis ieško 
paramos būsimų prezidento 
rinkimų kampanijai... Iš tik
rųjų V. Landsbergis 'kaip ir 
A. Brazauskas) dar nepasi
sakė kandidatuosiąs, nors kai 
kurie kandidatai pradėjo al-
kūniuotis del kaip galima 
ankstesnes sau reklamos. 

..Draugas" nėra užsiangaža
vęs pasisakyti už vieną ar ki
tą 'jau pasiskelbusį, ar dar 
pasiskelbstiantį) kandidatą į 
Lietuvos prezidento kėdę. 
Mes tačiau nevengsime rašyti 
apie kiekvieną, kad balsuoto
jai galėtų susidaryti tikslesnę 
nuomone ir pasirinkti kuo ge
riausią. Nepaisant, ar Vytau
tas Landsbergis kandidatuos 
būsimuose rinkimuose, jo vie
ta Lietuvos istorijos pusla
piuose jau užtikrinta. Pačiu 
kritiškiausiu lietuvių tautos 
gyvenimo laiku jis sugebėjo 
ramiai, kantriai, diplomatiš
kai ir įtikinančiai kalbėti į 
savuosius ir svetimuosius, į 
draugus ir priešus. Jeigu bu
vo išvengta didesnio kraujo 
praliejimo, galbūt tai kaip tik 
to „ramiai kalbančio pianisto" 
nuopelnas. J is turėjo aiškią 
Lietuvos laisvės viziją ir jos 
neatlaidžiai sieke, tuo užsi
pelnydamas užsienio pagarbą. 
Ne tik Gorbačiovas, bet ir v :sa 
komunistų partijos vac- ybė 
'įskaitant partiečius i.e'.u-
vius) jį keikė, jam grasė, bet 
V. Landsbergis nepabūgo. O 
tai jau liudija retos ištvermes 
ir drąsos asmenybę. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

„Matau, kad ir mane nori apmeluoti, kaip 
savo pačią", nenorėjo nusileisti velnias, nors šviesi 
barzda, matyti ir jam magėjo. „Eik jau. Iš kur tokią 
mintį ištraukei". 

Pasiėmė šlakstyklę iš dubenėlio ir iš lengva ėmė 
artintis prie krosnies. „Palauk tik, kol žirkles susira
siu. Pati vis kažin kur nukiša". „Tai tu iš tikro0 — be
veik sušuko ožys. — Tik pamėgink. Tik nors vieną 
plauką paliesk — pamatysi, kas atsitiks'" „Su Dievo 
padėjimu gal ir nieko". Su tais žodžiais tik švyst, švyst 
kryžium peršventino ožį. Tas kad sukaukė, kad su
baubė niekur negirdėtu balsu, bet tuoj nuinzge, nu-
kiurnėjo ir nutilo. Senolis kaip įbestas pastovėjo, šalto 
prakaito išpiltas. 

Kiek atsikvošėjęs, dar kelis kartus peršventino 
krosnį, visus kampus, pasienius, paskum lopšy 
įmigusį vaiką, šlakstymą vis kryžium sumesdamas. 
Niekur nieko nebebuvo girdėti. Taip nutilo, kad ne 
cypt. Tada stipriai susiėmęs pasilipo ant priekrosnies 
pažiūrėti, kas atsitiko. Pagalvojo, kad taip susispardęs 
ožys galėjo visą krosnies viršų įduobti. Krosnis buvo 
sveika, tik ant paties vidurio gulėjo toks juodas ang
lies ne anglies, smalos ne smalos stribilinkas. Paėmė, 

pavarte. Buvo karštokas ir dvokė degutu. Kaip tik tuo 
tarpu ir pati parėjo su pienu. „Kas čia yra? — sušuko 
vos įžengusi į vidų. — Kai tik iš kur pareinu, troba vis 
pilna smarves". „Ar tai užuodi?" nuo priekrosnies atsi
liepė senolis. „Kad nereikia nė uosti. Be uodimo nosi į 
palubę riečia". „Būk gera. nebepyk. Kitą sykį daryda
mas geriau pagalvosiu, ką darau. Matai, degutinei 
naują pasaitą dėjau, tai rankas susidegutavau". ..0 
nežinai, kad reikia nusimazgoti0! Ir dar su tokiomis 
apie krosnį graibštais. Kada tu žmoniškai gyventi 
išmoksi0 Eik. kamine dar yra šilto vandens, nusimaz
gok. Tik gerai nusišveisk. O gal dar ir drabužius susi-
terliojai. — barėsi pati ir prie barnio dar pridėjo: — 0 
kieno tas arklys sodely prie tvoros pririštas stovi0" 
„Koks arklys?" nustebo senolis. 

Kai šėrėsi. nematė jokio arklio. .Ar aš žinau0 Būtu 
lyg ir mūsų Širmis, bet kad kaulai pro odą lenda' 
Senolis juodąjį gabalą įsikišo kišenėn, nuėjęs į kaminą 
dėl visa ko. pasisėmęs puodelį šilto vandens, persipyle 
rankas, nusibraukė į čia pat pasitaikiusią mazgote ir 
išėjo j kiemą. Jau buvo pritemę, bet dar galėjai matyti 
gale klėties sodelyje prie tvoros stovintį arklį. Pirma 
tikrai jo ten nebuvo. Grįždamas iš tvarto, pamate nu
kritusius kelius aportinius obuolius ir įėjo surinkti. 
Sodelis buvo tuščias. Galėjo duoti net galvą nukirst;. 
kad išeidamas ir vartelius užkabino Užkabinti jie 
buvo ir dabar. 

Priėjo artyn. Tikrai būtų iyg Širmis. bet ir vel lyg 
ne. Čia nebe gyvulys, bet tik oda ir kaulai Šonkauliai 
iššokę, nors vargonais grok. Perbraukė rpnka. kaip 
per statinių tvorą. .Ar tai tu čia. Širmi?" paklausė, 
visiškai netikėdamas, kad per savaitę beveik staininj 
arklį galėtų kas suvaryti į toki ni^ka. Išgirdęs 
pašnekinimą, arklys pasuko galvą į šoną ir .-nukiu pa
trynė skverną. Tik skverną! Pirma, kai pakeldavo 
galvą, būdavo tik žiūrėk, kad kepurės nuo galvos ne
numuštų. Priėjęs atrišti, pamatė, kad viršutine skel-
tinė tvoros kartis kone kiaurai oergriaužta. ..Tai kad jį 
kur šimtas paversmių prarytų, net ėsti gyvuliui ne
davė, — nusikeikė atrišdamas pavadį. - Aš. tai aš. 
Gal ir gobšas, gal ir melagis, kieno pirštai į save nelin
kę, bet kuo kaltas vargšas gyvulys?" 

Nusivedęs prie šulinio, pašome vandens. Arklys 
puolė gerti, kaip metus vandens nematęs, tvarte 
užmetė šieno, paglostė ir paliko. Kai tik įžengė į trobą, 
pati tuoj paklausė: .Ar mūsų"" .Atrodo, lyg būtu ir 
mūsų". ..Tai taip ir nepažįsti". ..Kai pagirdęs paleidau, 
pats nuėjo į tvartą ir savo vietoj atsistojo". „Tai ko dar 
nori. Bet kaip yra? Sakei, kad pardavei'. „Žinoma, kad 
pardaviau. Pinigus pati matei". Priminė pinigus ir 
krūptelėjo. Velnias išleke. arklys grižo, bet pinigai0 Ar 
ir tie nebus kartu išlėkę0 

Ne pats nepajuto, kaip pasigriebė balaną, nulėke i 
seklyčią, išsitraukė maišelį iš prieskrynio. įsikando 

balaną į dantis, išsipylė pinigus ant delno ir eme 
skaičiuoti. Buvo visi ir žibėjo, lyg pamirkčiodami, kad 
taip viskas gerai išėjo. „Kam dabar tuos skaitai. Ne
jaugi manai.kad aš imu°"-už nugaros prašneko pati. 
Taip nutvertas, senolis šoktelėjo ir sugniaužė pinigus 
delne. Iš karto nebesumete. ką ir besakyti, bet tuoj su
sizgribo. „Kur aš manysiu. Man tik toptelėjo, ar tikrai 
pne kitų padėjau ir tuos už arklį. Bėgau žiūrėti, kad 
nebūčiau kur kitur užkišęs" 

Tą vakarą senolis pavalgęs krito t lovą ir išpūtė 
ligi rytmečio kaip slogtis. Net ant kito šono nepersi-
vertė. Kai pakirdo, buvo visiškai išaušę. Pati jau 
kūreno krosnį. Pabudęs dar gulėjo ir iš karto negalėjo 
sumesti, ar rezgines, ožį ir visa kita sapnavo, ar iš 
tikrųjų taip buvo atsitikę. Tas ožys. rezgines ir visi 
kiti daiktai. Ir šlakstyklę' Pakele galvą, žvilgterėjo į 
krosnį, šlakstyklę tebegulėjo ant paties krašto, kur 
vakar buvo palikes. Greitai pašoko iš lovos, užsimetė 
drabužiu.-. ..Eisiu dienos akim pažiūrėti, ar Širmis tik
rai mūsų", pasakė. Pati net akių į jo puse nepakėlė 
nuo puodo. Išeidamas norėjo dar ką pasakyti, bet pa
galvojo tegu sau. ir išėjo. 

• Bus daugiau' 
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B. BRAZDŽIONIO 
TĖVIŠKĖJE PAMINĖTAS 

POETO 90-METIS 
Pasvalio rajono, Žadeikių 

kaime, poeto Bernardo Braz
džioniu tėviškėje, jo vardu 
pavadintoje pradžios mokyk
loje vasario 2 1 d . įvyko jo 90-
meėio minėjimas. 

Bernardas Brazdžionis gimė 
Biržų apskrities. Pumpėnų 
valsčiaus, Stebeikių kaime. 
Tačiau jo tėviške — maždaug 
uz 6 kilometrų, Žadeikių kai
me, greta Pasvalio. Ten 
prabėgo jo vaikystė, ten jis 
lanke ir baigė Žadeikių 
pradžios mokyklą, suręstą iš 
kadaise išparceliuoto Žadeikių 
dvaro pastatų medienos, ten 
lig šiol tebesiūbuoja amžiumi 
poetą pranokstančios išlakios 
liepos, apie kurias, netekęs 
tėvynes ir atsidūręs Vokieti
joje. 1945-aisiais poetas rašė: 

Mano tėviškės tolimos 
liepos. 
Mano tėviškes sodai balti, 
Pasakykit, kada jūs man 
buvot 
Prie širdies taip arti? 

Štai šitų šimtamečių liepų 
paunksmeje stovinčioje Žadei
kių Bernardo Brazdžionio 
pradžios mokykloje, kurios 
slenkstį kadais mynė ir būsi
masis poetas, susirinko Pasva
lio rajono mokyklų mokytojai, 

ir vienišą ąžuolą, augantį ne
toliese B. Brazdžionio gim
tinės. 

Stebeikėlių kaimas nyksta. 
Gyventojų vos vienas kitas 
belikę. Sunyko ir kaimynų so
dybėlės. Vienur kitur trobesių 
dar likę, bet žmonių beveik 
nebe. Slenksčiai apaugę 
žolėmis. 

Albinas Kazlauskas mano, 
kad pastačius stogastulpį poe
to gimtinei pažymėti, vieta 
turėtų būti lankoma. Mokyto
jams ir mokiniams derėtų im
tis šios vietos priežiūros. Dau
giau ką padaryti Stebei-
keliuose, pasak Šio krašto
tyrininko, vargu ar galima, 
nes kaimas bebaigiantis su
nykti. Tuo tarpu Žadeikiuose 
gal būtų galima atkurti trobe
lę. Tuo viliasi ir pats poetas. 
Nors reikalas, kaip sakė A. 
Kazlauskas, sudėtingas tiek 
dėl sunkios Lietuvos ūkio 
padėties, tiek dėl kai kurių 
teisinių neaiškumų. 

O kol kas Žadeikių pradžios 
mokykloje įrenginėjamas Ber
nardo Brazdžionio kambarys-
muziejėlis, kuriame bus at
spindėtas rašytojo gyvenimo ir 
kūrybos kelias, ypač kiek tai 
susiję su šiuo Šiaurės Lietu
vos kraštu. Tikimasi B. 

BIRUTĖS „LAPAI" ŽALIUOJA 
LIETUVOJE 

Vidmantas Valiušaitis 'iš kaires) ir Jonas Kairevičius poeto Bernardo Brazdžioniu 90 metų paminėjime jo 
tėviškėje Žadeikiuose 1997 m. vasario 21 d. 

Nuotr Vidos Ka i rev ič ienės 

A. VAIČIULAIČIO 
„VALENTINA" EKRANE 

ANTANAS DUNDZILA 

Pasvalio laikraščio „Darbas* 
žurnalistas Albinas Kazlauskas 
kalba poeto Brazdžionio 90 metų 
sukakties paminėjime Žadeikiuose. 

rajono savivaldybės, spaudos 
atstovai, svečiai iš Kauno. Na
mas kuriame prabėgo poeto 
vaikystė, nėra išlikęs. Jis 
stovėjęs vos per keletą šimtų 
metrų nuo mokyklos. 

Apie Bernardo Brazdžionio 
metus Pasvalio krašte ir jo at
minimo saugojimą kalbėjo ra
joninio laikraščio „Darbas" 
žurnalistas, kraštotyrininkas 
Albina.- Kazlauskas. Jis sake, 
kad poeto gimtinėje Ste-
!.';k( ;;'j(,-o pastatyta medine 
k'ipiv'ck-. Tai pasvaliečio tau-
tiidaiiiiiinku Povilo Tamulio-
iiio iš ąžuolo išskobtas šventas 
Koka.-, žvelgia? Į iygius laukus 

Mėta Valiušaitytė, Kauno Jėzuitų 
vid. mokyklos 5 kl. mokinė, kank
liuoja poeto B. Brazdžionio 90 m. 
sukakties paminėjime jo gimtinėje. 

Brazdžionio kambarį įrengti 
iki poeto viešnagės Lietuvoje 
šių metų vasarą. 

Pasvalio rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas R. Paškevičius kalbėjo 
apie B. Brazdžionio pilie
tiškumą ir kilnų įsiparei
gojimą savo kraštui. Jis 
sakė, kad B. Brazdžionio 
kūryba yra labai suprantama 
ir didžiai vertinama plačiosios 
visuomenės. Su B. Braz
džionio vardu susiję renginiai 
visuomet susilaukia gausių 
dalyvių ir pilnų salių. B. 
Brazdžionio 90-mečio minė-

!'•"•' • i' I'1 i/il/ioiii'i •iiii pynes programa atlieka B Brazdžionio vardo 
Žadeikių pradžios mokyklos mokine.-,, minint |x>eto 90-tajj gimtadienį jo 
tėviškėje 

Nuotr Vidmanto Valiušaičio 

Kaip puiku, kad sulaukėme 
televizijos ekrano technikos, 
kuri atvedė prie namuose 
prieinamų vaizdajuosčių. J 
tokią vaizdajuostę Lietuvoje 
buvo pervestas Antano Vai
čiulaičio romanas „Valentina". 
Šia technika naudojantis, Joa
na Vaičiulaitiene sudarė ga
limybę „Valentiną" pamatyti 
televizoriams ekrano spalvose. 
Seanso paveiktas, šį straipsnį 
riboju ekrane patirtais įspū
džiais, plačiau neminėdamas 
paties romano. 

„Valentina" yra mūsų 
rašytojo, laikraštininko, vertė
jo ir pedagogo Antano Vai
čiulaičio (1906-1992) vieninte
lis romanas, už kurį 1936 m. 
autorius gavo „Sakalo" leidyk
los premiją. Antroji romano 
laida buvo išspaudinta Čika
goje 1951 metais. A. Liule-
vičienė „Lietuvių egzodo lite
ratūros" straipsnyje apie A. 
Vaičiulaičio kūrybą teigia, kad 
„Valentina" šių dienų skaity-

j imus, pasak skyriaus vedėjo, 
rengė viso Pasvalio rajono mo
kyklos, kiti kultūros židiniai. 
Dalyvavo daug žmonių, net ir 
šaltose salėse. „Žmones sušil
do B. Brazdžionio žodis", 
kalbėjo R. Paškevičius, pridur
damas, kad Pasvalyje B. 
Brazdžioniui. Pasvalio mieste
lio garbės piliečiui, juntama 
ypatinga pagarba. 

J is linkėjo, kad visi šie me
tai pasvaliečiams būtų B. 
Brazdžionio metai, kad su šio 
poeto kūryba visuomene dar 
artimiau sutaptu, giliau ją 
pažintų, kad B. Brazdžionio 
dvasia būtų jauntama tiek 
pirmosios lietuviškos knygos 
minėjimuose, tiek Pasvalio 
miestelio 500 metų jubiliejaus 
iškilmėse ateinančią vasara. 
„Bernardas Brazdžionis — ne 
tik didis poetas, bet ir pavyz
dingas pilietis, kurio pavyz
dys mūsų jaunimui gali daug 
pasitarnauti", kalbėjo P a b a 
lio rajono savivaldybės Švieti
mo ir sporto skyriaus vedėjas 
R. Paškevičius. 

„J Laisvę" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos sky
riaus pirmininkas Jonas Kai-
revičius pasidalijo įspūdžiais 
iš savo susitikimo su poetu 
sausio mėnesį Kalifornijoje. 
Šių eilučių autorius skaitė 
prenešimą „Bernardas Braz
džionis — Dievo, žmogiškumo. 
Tėvynes meiles šauklys ir rite
ris". Žadeikių B. Brazdžionio 
pradžios mokyklos mokiniai 
atliko literatūrinį — vaidybinį 
montažą „Metai" B Braz
džionio eilėmis. Kauno Jėzui
tų vidurines mokyklos 5 kla
ses moksleive Meta Va
liušaitytė skaitė Vytės Ne
munėlio eiles ir skambino 
kanklėmis. B. Brazdžionio 
eilių paskaitė ir padainavo 
buvę Žadeikių pradžios mo
kyklos mokiniai 

Vidmantas Val iuša i t i s 

toją pasitinka su 50 metų re
putacija, kaip šio šimtmečio 
trisdešimtųjų metų lietu
viškojo romano viena viršū
nių. Nenutolstant nuo romano 
šiuometinio debiuto vizua
linėmis priemonėmis, čia te
primename, kad A. Vaičiu
laitis yra mūsų klasikas, be 
.Valentinos" palikes nepa
prastai daug grožinei lite
ratūrai bei jos mokslui. 

„Valentinos" siužeto centre 
matome du jaunuolius — į 
prieškarines Lietuvos provin
cijos miestelį atvykusį atosto
gauti bei senam profesoriui 
talkinti Antaną ir ten su 
tėvais gyvenančią Valentiną. 
Jaunuoliams susipažinus, pra
žysta, vėliau tragiškai pasibai
gusi, meilė. J tą pabaigą roma
no autorius veikėjus veda su 
meilės, skausmo ir pykčio pa-
vingiavimais, nes Antanas 
turi varžovą, kariam simpati
zuoja Valentinos tėvai. Po au
dringos krizės gamtoje ir savo 
pačios sieloje, Antano piktai 
atstumta, Valentina užsidaro 
vienuolyne ir ten netrukus 
miršta. Romano kompozicija 
impresionistine, parašyta ir 
rodoma atskirais fragmentais, 
o veiksmas vyksta gražios 
gamtos ir, mokančių ar nemo
kančių elgtis, tačiau tyrų, 
žmonių ratelyje. Kokių 
niekšų, piktadarių „Valenti
noje" nėra. Net ir šių laikų 
akimis, romano veiksmas ir jo 
aplinka skaitytojui supranta
ma, neatrodo nei naivi, nei 
dirbtine. Knygoje tas įpinta į 
A. Vaičiulaičio pasakojimui 
charakteringas realaus vaiz
davimo priemones. Visa tai 
tapo esmint; ekranizacijos 
medžiaga scenarijų autoriui ir 
filmo režisieriui Vidmantui 
Bačiuliui. 

Vaizdajuoste žiūrovą impo
nuoja gera režisūra, puikiu 
fotografavimu, parinkta muzi
ka bei pagrindinių aktorių 
vaidyba. Žvelgiant į veikalo 
elementus apskritai, bene 
silpniausiai įrašytas garsas, 
ypač kai aktoriai ką nors sako 
greitai ar nusisukę nuo ekra
no. Tuomet dažnai juos sunku 
girdėti, suprasti. Be šito 
trūkumo ir kelių nereikalingai 
ištęstų, nors ir gražiu, vaizdų 
įspūdis yra geras. 

Antaną vaidina Tauras 
Čižas, o Valentiną — Renetą 
Veberytė. T. Čižo veido profilis 
klasiškas, plaukų šukuosena 
nekasdieniškąjį primena lite
ratūros vadovėliuose dažnai 
matytą Petro Vaičiūno nuo
trauką. Jdomu. kad H. Vebe-

ryte veikalo eigoje transfor
muojasi: pradžioje ji atrodo la
bai paprastai, grožiu nepa
sižymi Tačiau, veiksmui vys
tantis, ji lyg pražysta, tampa 
graži, patraukli mergina Be 

abejo, šiame Valentinos pasi
keitime slypi keli talentai — 
ir rašytojo, ir režisieriaus, ir 

aktores, ir fotografo. Valenti
nos meilė Antanui san tūr i , 
pradžioje žiūrovui nepastebi
ma. Tačiau kartu su Valenti
na ta meilė taip pat pražysta, 
nors pasilieka vidine ir var
žoma. 

Pastatymo režisūroje glūdi 
vaizdajuostės grožis bei jėga. 
Pradžioje trumpais vaizdais ir 
talentingai fotografuota aplin
ka žiūrovas supažindinamas 
su veikėjais — taip j au A. 
Vaičiulaitis savo romaną su-
kirpo. Tačiau po filmo pirmojo 
trečdalio, nuo maždaug vaka
rienės pas profesorių, pradeda 
kauptis įtampa. Ji auga įvai
riai reiškiama: čia nerimu, čia 
meiles žodžiais ar žvilgsniais, 
čia Valentinos bejėgiškumu, o, 
audrai artėjant, a ts i radusia 
drąsa ateiti pas Amaną. Anta
nas į tai reaguoja pykčiu ir 
bandymu Valentiną baust i . 
Kai kur stebėtina; puikiai su
derinti įvairūs mizanscenų 
efektai, pvz., kai su veikėjo 
ištartu paskutiniu žodžiu nu
tyla girdėtos melodijos akor
das. Veikale gerai panaudota 
Bacho ir Franko muzika, o 
profesoriaus kambary dar 
išgirsti Kipro Petrausko prieš
karinę plokštelę, kai jis 
švelniai dainuoja anją iš ope
ros _Žydė". Ir muzika, ir gam
toje atliktas baleto solo at
neša, ne tik talent ingai 
išmąstyto, bet ir gerai pas ta
tyto, veikalo visumą. Kad ir 
kritiškai antru ar trečiu ka r tu 
seansą žiūrint, yra daug 
scenų, kai visiškai nekyla 
mintis, kad „galėjo būti pada
ryta geriau": tarpais žiūrovo 
pasitenkinimas yra pilnutinis. 

Rašyt Antanas Vaičiulaitis. 

Vaizdajuostę bežiūrint, pra
bėga beveik dvi valandos lai
ko. Taigi veikalas suredaguo
tas televizijos programai, ką 
pabaigoje patvirtina vaizda
juostes metrika. „Valentiną" iš 
skaitymo pervedant žiūrėji
mui ir knygos medžiagą tel
kiant laiko ribose, scenarijų 
reikėjo romano tekstą t rum
pinti Ta ; suprantant , nereikia 
filme tikėtis tikslaus at i t inka-
mumo originalo tekstui. Ar A. 
Vaičiulaičio ..Valentina" gali
ma vadinti šį V. Baciulio 
kurinį, turi nuspręsti pats 
žiūrovas bei asmuo, davęs lei
dimą romaną naudoti. Mano 
manymu. V. Bačiulis A. 
Vaičiulaičiu ..Valentiną" atsa
kingai atkūrė ekrane. Jos tik-

Praeitą rudeni Kauno aka
deminis dramos teatras pa
teikė Birutės Pukelevičiūtės 
knygos „Aštuoni lapai" insce
nizaciją, vardu „Dar kartą at
sigręžiu..." Šis monospektakli8 
buvo skirtas aktores Antani
nos Mackevičiūtės 45-toms 
kūrybinio darbo sukaktuvėms 
ii susi laukė didelio žiūrovų 
prielankumo. 

Prieš premjerą „Kauno die
noje" (96.10.25) paskelbtame 
pasikalbėjime režisierė Da
nute Juronytė (kuri tekstą ir 
inscenizavo), užklausta, kas 
nulėmė romano „Aštuoni 1** 
pai" pasirinkimą, įvardina ke
lias priežastis: „Pirmiausia 
pa t raukė tai , su kokia meile 
aprašytas mūsų Kaunas, — 
tai tiesiog poema mūsų mies
tui". Taipgi ją sudomino bėglio 
likimas: „...ar ne per greit 
užmiršom, kaip vieni žmonės 
buvo vežami į Sibirą, o kiti 
bėgo nuo mirties į Vakarus, 
laidodami kelyje savo arti
muosius?" Iškilo da r viena 
įdomi tema: žmogaus, viską 
praradusio ir viską naujai per
kainojusio — egzistencijos 
lūžis. 

Pastatymo recenzijoje 
(JKauno diena" 96.10.28) Ge
diminas J ankus gėrisi Da
nutės Juronytes inscenizacija, 
puikiai niuansuota Antaninos 
Mackevičiūtės vaidyba ir dai
lininkės Eglės Velaniškytės 
scenografiniais sprendimais. 
Recenzentas rašo: „Praėjusį 
šeštadienį kamerinėje II aukš
to erdvėje pajutau retą dva
sios pakylėjimą, išvydau kan
čių, skaudžių netekčių kelio
nę, bet paženklintą didžiule 
vidine ištverme,vilties ir gėrio 
neprarandančia dvasia. Man 
regis, nūdienos sumaištyje šis 
pastatymas nuskamba opti
mistine, amžinąsias vertybes 
teigiančia gaida". 

Danutė Vailionytė („Kauno 
diena" 96.11.16) stebisi aktorės 
pasiekta scenos darbo viršūne, 
kai žiūrovai, sulaikę kvapą 
pusantros valandos klausėsi 
nuostabiai įvaldyto teksto. J i 
taipgi prisimena, kad knygos 
autorė Birutė Pūkelevičiūtė 

rai nenuskriaudė. 
Matan t tokį kūrinį lietuvių 

kalba, lietuvio autoriaus pa
rašytą ir lietuvių menininkų 
ekranizuotą, nejučiomis kyla 
mintis jį palyginti su gerais 
pasaulinio masto pastatymais. 
„Valentinos" filmo kokybė 
apskritai džiugina, o vietomis 
stebina. Imant dėmesin, kad 
čia l i teratūros kūrinio per
kėlimas į visai kitą meno 
žanrą, kai kurias filmo vietas 
prilyginčiau operų ir filmų vir
tuozo Franco Zeffirelli reži
sūroms. Tai sakau su dide
liu pasitenkinimu Lietuvos 
menininkų pasir inktam A. 

Vaičiulaičio veikalui ir tokiam 
jo atgaivinimui. 

Bėjau suminėtų režisieriaus 
ir aktorių, „Valentinos" filma
vimą atliko Remigijus Navic
kas, pastatyme dalyvavo gru
pė kitų darbuotojų. Filmą 
1995 m. pagamino Lietuvos 
Televizija. Veikalas ekrani
zuotas, rašytojo palikimą pa
veldėjusiai J . Vaičiulaitienei 
leidus. Pat ikėdama romaną 
toli gyvenantiems, mažai pa
žįstamiems menininkams, J. 
Vaičiulaitienė parodė daug 
ryžto ir net drąsos. 

Išvada: „Valentina" yra 
laimėjimas vaizdajuostę sukū
rusiems ir dovana tokia 
kūryba besidomintiems. Kaip 
gaila, kad apie tokio pobūdžio 
kultūrinius pasiekimus Ame
rikoje sužinome tik po kelių 
metų. kad nėra pastangų šią 
vaizdajuostė, kaip 1951 me
tais išleistą knygą, užsienyje 
pardavinėti . ją paskleisti 
išeivijos tarpe. 

kadaise vaidino šioje pačioje 
scenoje, įsimintinai sukūrusi 
Hauptmano „Hanelę". Tačiau 
likimas nelėmė jai daugiau 
Kaune vaidinti. Sekė „ke
lionė", kurią ir atskleidė nau
jasis teatro pastatymas. 

Antaninos Mackevičiūtės 
kūryba buvo ir plačiau įver
tinta: Lietuvos Kultūros mini
sterijos surengtame Algio 
Samulionio vardo konkurse jai 
buvo paskirta trečioji premija 
už ryškiausią vaidmenį lietu
viškos dramaturgijos veikale. 
Vartėsi devynių spektaklių 
kūrėjai. 

Beje, Kauno dramos teatre 
nuo *93-jų metų dar tebevai
dinama Birutės Pukele
vičiūtės pasakiška komedija 
„Aukso žąsis" (režisierė Birutė 
Marcinkevičiūtė). Tiek pasa
kytina apie „Aštuonių lapų" 
inscenizaciją; knygą antruoju 
leidimu Lietuvoje pakartojo 
„Vagos" leidykla 1992 metais. 

O šiemet išvydo pasaulį ir 
„Devinto lapo" antrasis leidi
mas („Dienovidžio" leidykla). 

Vasario 5 d. Vilniaus Meni
ninkų rūmuose ši knyga buvo 
pristatyta visuomenei drauge 
su Vytautės Žilinskaitės kny
ga „Paršiuko puota". Senoji 
rotušės salė prisirinko pilna 
dėmesingų klausytojų. „Diem^ 
vidžio" redaktorė Aldona 
Žemaitytė kreipėsi į gausiai 
susirinkusius svečius, kvies
dama pasidžiaugti dviem ta
lentingomis rašytojomis. Tada 
į savo skaitytojus ir gerbėjus 
prašneko abi autorės: Birutė 
Pūkelevičiūtė iš įrašo juos
telėje, o Vytautė Žilinskaitė 
gyvu žodžiu. 

Vakaro eigoje literatūros 
kritikas Vytautas Kubilius 
kalbėjo apie Žilinskaitės hu
moro ypatumus, iškeldamas 
„Paršiuko puotos" aktualumą. 
Pukelevičiūtės kūrybą na
grinėjo jos tyrinėtojas Gie
drius Viliūnas, pabrėždamas 
stiliaus lengvumą, justlinį pa
saulio suvokimą ir gyvybin
gumą, kuriuo ši kūrėja griau
na „mūsų sąmonėje rašytojo 
išeivio, vargstančio svetur, 
išgyvenančio egzistencinę tuš
tumą, stereotipą". Literatūros 
kritikė Jūratė Sprindytė ap
tarė patraukliausius „Devinto 
lapo" epizodus, nurodydama 
jų įtaigumą ir ekspresyvumą. 

Po literatūros kritikų atėjo 
eilė aktorėms: Gražina Urbo
naitė, Birutė Marcinkevičiūtė, 
Regina Varnaitė ir skaitovė 
Stefa Navardaitienė nuotai
kingai pateikė abiejų, knygų 
įdomesnes atkarpas. Tektų 
pažymėti, kad Pukelevičiūtės 
knygos yra „Draugo" romanų 
konkursą laimėję kūriniai, 
išleisti Lietuviškos knygos 
klubo (1956 m. ir 1982 m). 

Dėstant šias mintis apie 
„Aštuonlapę" i r „Devynlapę", 
akį patraukė žinia Kanados 
lietuvių spaudoje, kad Atvely
kiui Birutę Pūkelevičiūtę pa
sikvietė KLK moterų draugi
jos Montrealio skyrius, kuris 
švenčia savo 45-tąsias sukak
tuves. Mat rašytoja yra „bu
vusi montrealiete ; kadaise ji 
aktyviai dalyvavo tenykštės 
scenines grupes veikloj, o taip
gi tame mieste pradėjo ir savo 
literatūrinį darbą. 

R.K.L. 



Mūsų šeimose DVIGUBA SUKAKTIS 

Aida Bublytė ir James O'Meara IV 

MEILĖ VISKĄ PAKEIČIA 
Ingridos (Stasaitės) ir Ro

mualdo Bublių šeima žinoma 
išeivijoje ir Lietuvoje. J au 
daug metų, dar prieš Ingridą 
paskiriant Lietuvos garbės 
konsule Clevelande, ji ekono
miniais bei kultūriniais reika
lais buvo dažna viešnia Lietu
voje. Ingrida, nuo pat jau
nystės savo talentų dalį ati
duoda lietuviškiems reika
lams, jų veiklos vystymuisi. 
Romualdo, kol nuolat gyveno 
ir dirbo Clevelande (dabar yra 
perkeltas į Indianos valstiją), 
įnašas į plačiašakį lietuvišką 
judėjimą buvo stipriai jau
čiamas ir vertinamas. 

Taip ir penki jų vaikai: 
sūnus Tauras ir dukros — 
Vija, Rama, Aida ir Gaja seka 
savo tėvų pėdomis. Tauras 
vedė Rūtą Stroputė, Vija stu
dijuoja mediciną Čikagos uni
versitete, Rama sukūrė šeimą 
su pianistu Raimundu Kava
liausku iš Lietuvos, Gaja — 
jauniausioji, studijuoja John 
Carroll universitete, Cleve
lande. Jie visi matomi mūsų 
telkinių sūkuriuose. 

Aida — ketvirtoji Bublių 
šeimoje, pernai, spalio 26 d., 
Celvelande sumainė aukso 
žiedus su James O'Meara IV. 

Aida, turinti pedagogikos 
bakalaurą iš Clevelando val
stybinio universiteto, šiuo me
tu yra „C! ild's Place" — 
priešmokyklinio darželio di
rektorė. Kaip visi Bublių vai
kai, Aida nuo pat jaunų dienų 
yra įsijungusi į skautų ir atei
tininkų eiles, baigusi Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą, 
vadovavusi Dainavoje ateiti
ninkų ir skautų stovykloms, 
buvo kanklininkė Čiurlionio 
ansamblyje, o „Grandinėlėje" 
buvo šokėja, o dabar — „Gran
dinėlės" tautinių šokių šokėjų 
grupės vadovė, Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos moky
toja, LB Clevelando apylinkės 
valdybos narė, Dievo Motinos 
parapijos lekcijų skaitytoja. 

Aidos vyras James O'Meara 
IV turi verslo administracijos 
ir sąskaitybos bakalaurą iš 
John Carroll universiteto, dir
ba Clevelando krepšinio ko
mandos NBA „CAVS" vyriau
siu sąskaitininku. (Šioje ko
mandoje žaidžia krepšininkas 
iš Lietuvos Žydrūnas Ilgaus-
kas). James mėgsta sportą, 
skaityti, dalyvavęs dviračių 
lenktynėse. 

Dvi jaunos ir mylinčios šir
dys bendrąjį vedybinį gyve
nimą pradėjo Dievo Motinos 
šventovėje. Jų santuoką palai
mino parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Su
tuoktuvių Mišiose muzikės Ri
tos Čyvaitės-Kliorienės specia
liai suorganizuotas vaikų cho
ras savo žaviu giedojimu stebi
no gausius iškilmių dalyvius. 

Vestuvinis pokylis vyko Uni-
versity Club salėje, dalyvau
jant arti 300 svečių iš plačios 
Amerikos; buvo ir svečių iš 
Lietuvos. Pokylio vadovė — 
Vilija Nasvytytė-Klimienė, 
puiki tokių ar panašių rengi
nių vadovė ir pranešėja. 
Sklandus žodis lietuvių ir 
anglų kalbomis, artistiška lai

kysena su šypsena veide davė 
ir toną, ir nuotaiką šiai 
jaunųjų šventei, jų džiaugsmo 
ir viltingos ateities dienoms. 

Po kokteilių, svečiams susi
rinkus į pokylio salę, grak
ščios šokėjos pademonstravo 
„Sadutės" ir „Rezginėlės" 
grožį. Pro Juostų tiltą", 
atėjusius jaunuolius pasitiko 
jų tėvai: Ingrida ir Romualdas 
Bubliai, James O'Meara III ir 
Marilyn O'Meara su duona ir 
druska ir vynu, padarytu a.a. 
Bublio — Aidos senelio, pagei
davusio, kad jis būtų išgertas 
kokia ypatinga proga. Aidos 
dėde Rimantas Bublys iš Lie
tuvos jaunuosius apjuosė spe
cialiai išausta tautinių raštų 
juosta ir pasveikino. Svečiams 

buvo pristatyti jaunosios sene
liai Henrikas ir Stefanija Sta-
sai, Stasė Bublienė ir Marga-
ret O'Meara ir jaunųjų krikšto 
tėvai. Audra Davis — Aidos 
pusseserė, akompanuojant 
Raimundui Kavaliauskui, pa
dainavo „Love changes every-
thing". Orkestrui grojant, sep
tynių pabrolių ir pamergių 
pulkas, apskriejęs visą salę, 
sveikino svečius su saldai
niais. Laiminga jautėsi ten ir 
gėlių nešėja Aidos pusseserė 
Lindrė Šilėnaitė, ir žiedų 
nešėjas Thomas Schunert, 
kurį kūdikystės dienose Aida 
prižiūrėjo ir globojo. 

Vyr. pamergė Ina Šilgalytė-
Biliūnienė ir vyr. pabrolys Ed-
ward Balitsky, pakvietė sve
čius pakelti taures, svečiai 
džiaugsmingai sugiedojo „Il
giausių metų". Kun. G. Ki
jauskas, SJ, sukalbėjo maldą. 
Po puikios vakarienes lai
mingąją jaunavedžių p° r 3 
pasveikino Romualdas Bublys. 
Skambant lietuviškoms dai
noms, jaunosios motina Ingri
da savo dukrai užrišo lietu
viškų linų prijuostę, reiš
kiančią, kad jaunajai jau ten
ka ir visų namų ir „virtuvės 
reikalų" malonumai ir atsako
mybė. Pamergės: Ina Bi
liūnienė, Gaja Bublytė, Rima 
Žiedonytė. Vija Bublytė, Ka-
thy O'Meara, Vida Žiedonytė 
ir Milda Bublytė visiems 
svečiams padalino po bara
vyką, kulinarijos specialistės 
Stefanijos Stasienės skanumy
nais. Jaunieji tarė padėkos 
žodžius, sveikino James 
O'Meara III. Jauniesiems per
pjovus vestuvinį raguotį, De
troito orkestrui grojant, 
svečiai įsijungė į smagų šokį. 
Šokių bei ratelių šurmulyje 
jaunoji, susirinkusioms mergi
noms metė gėlių puokštę, 
kurią pagavus merginai, reiš
kė, kad jos jau laukia jaunikis 
ir greitos vestuvės, tokios pat 
linksmos, nuotaikingos ir lai
mingos, kaip Aidos su James. 

Laimingų ateities dienų 
naujai porai! Jaunavedžiai 
grįžo prie savo kasdieninių 
darbų, pelnančių duoną kas
dieninę ir kitų įsipareigojimų. 
Aida ir James kas sekmadienį 
matomi ir Lietuvos Madonų 
šventovėje lietuvių pamaldose. 

V. R o c i ū n a s 

Lietuvių pėdsakai Amerikoje 

Švenčioniškiai, o daugelis ir 
kitų Vilnijos lietuvių, gerai 
prisimena veiklų šio krašto 
veikėją ir daugelio skaudžių 
įvykių liudininką Jeronimą Ci
cėną, kurio žmona ir šiandien 
tebegyvena Iowa valstijoje 
Sioux City. Kadangi šiemet 
dviems Sioux City lietuviams — 
Jeronimą Cicėną mirtis ištiko 
1987 spalio 21 , — o daug Lie
tuvai ir nemažai Amerikos lie
tuvių gyvenimui nusipelniu
siam prel. Simonui Morkūnui 
šiemet vasario 16-ąją sukako 95 
metai, tad šiomis dviem pro
gomis ir pakalbinome šiame 
mieste tebegyvenančią lietuvę 
Petronėlę Cicėnienę, Jeronimo 
žmoną: 

— Papasakoki te , pon ia Pe
tronėle, apie knygos „Vilnius 
t a r p aud rų" a ts i radimą. 

— Jeronimas niekados nenu 
tolo nuo savo mylimojo Vilniaus 
krašto. Dar Vokietijoje pasitrau
kusiųjų nuo karo siaubo sto
vyklose jis buvo užsisakęs Lon
done lenkų leidžiamą laikraštį, 
tad gerai žinojo jų suktą politiką 
Vilniaus krašto atžvilgiu. Atva
žiavęs į šį kraštą, jis tučtuojau 
įsijungė į lietuvių spaudą. Grei
ta i susirado čia gyvenusius lie
tuvius, gaunančius okupuotos 
Lietuvos, ypač Vilniaus krašto, 
spaudą. Nemaža žinių jis ga
vo iš prof. Biržiškos, prof. Puzino 
ir kitų ano meto šviesuolių. Ši
taip ir pradėjo rinkti medžiagą 
busimai knygai. Mano vyras tu
rėjo nuostabiai gerą atmintį. 
Tatai jam dažnai palengvino 
darbą, padėjo apsieiti net be 
daugelio archyvinių dokumen
tų, nes jis pats savo gyvenimo 
veikla neretai buvo aktyvus 
daugumos įvykių dalyvis arba 
net tiesioginis jų liudininkas. 
Lankydamasis Vilnijos kaimuo
se, Jeronimas akivaizdžiai susi
durdavo su lenkų šovinistų ne-
dovanotiniais poelgiais, didžiu
lės skriaudos ir paniekos faktais 
lietuvių atžvilgiu. Štai kodėl jis 
ryžosi pažvelgti tiesai į akis ir 
stengėsi tą tiesą iškelti viešu
mon. Jis ilgai nerimo, kolei su
rado tinkamą knygai pavadini
mą. Mūsų sostinė nesyk buvo 
mindoma svetimųjų užkariau
tojų. Šitaip ir gimė toji antraš
tė „Vilnius tarp audrų". 

Rašyti šią knygą nebuvo leng* 
va. Jeronimas dirbo skerdyklo
je. Namo jis grįždavo vidurnakti 
apie 2 vai., o jau 7 vai. turėdavo 
keltis į mokyklą išleisti dukrą 
Ramintą, nes man reikėdavo 6 
vai. išeiti į savo tarnybą. Taigi 
stengdavomės nepalikti dukros 
vienos. Paprastai mano vyras po 
pietų valandėlę pailsėdavo, bet, 
pradėjęs rašyti knygą, šio įpro
čio turėjo atsisakyti. Dar gerai, 
kad rankraštį rašomąja mašinė
le perrašinėdavo mūsų bičiulė 
Jadvyga Povilaitienė. Todėl ry
tais, vargais negalais atsitrauk
dama nuo šeimos ir kitų savųjų 
reikalų, pagelbėdavo vyrui, kad 
jis galėtų kuo skubiau nusiųsti 
knygos rankraštį Civinskui, ža
dėjusiam ši darbą išspausdinti. 

Netrukus Jeronimas pradėjo 
rinkti medžiaga apie Omahos 
lietuvius. Naująją knyg- „Oma
hos lietuviai' norėjo išleisti 
todėl, kad kaip tik pasitaikė 
šimtosios šio Nebraskos miesto 
įkūrimo metinės. Nemaža lietu
vių grupė suskato šia proga 
plačiau išgarsinti ir savo pa
vergtosios tėvynės skaudų liki
mą ir bent kiek pažvelgti į savo 
patirtus vargus, įdėtas pastan
gas naujame krašte, kur buvo ir 
šiandien yra nelengva išsaugoti 
savo lietuviškąsias tradicijas, 
papročius, savo tautos dvasią ir 
kalbą. Nepaisant šių fizinių ir 
kitų literatūrinių darbų, mano 
vyras visa širdimi įsijungė į 
lietuvių spaudos drbą. Jis be
maž kas savaitė ką nors parašy
davo „Naujienoms", kur kultū
ros priede beveik numeris iš nu
merio „Dienų skeveldrose" 

Žurn. Jeronima.s Cicėnas. 

būdavo jo straipsnių. Šis ben
dradarbiavimas su mažomis iš
imtimis truko iki 1967 m., kai 
gerus sumanymus ir kūrybinį 
įkarštį ėmė gesinti negailestin 
ga Parkinsono liga. Tačiau ir 
tuomet jis, tarsi nujausdamas 
savo likimą, dar nesiliovė rašęs 
lietuviškajai enciklopedijai. Jau 
pasitraukimas iš liepsnojančios 
nuo gaisrų mūsų sostinės Vil
niaus buvo jam skaudus smūgis, 
tačiau asmeninė fizinė nelaimė 
irgi buvo ne mažesnis jo atspa
rumo ir valios jėgų išmėgini
mas. Iš šalies žiūrint, man ne ką 
lengviau buvo matyti savo vyro 
negalią. Dabar t ik su gailesčiu 
ir gilia užuojauta širdyje galėjau 
kartu pasidžiaugti padarytu 
darbu, kurį nuveikė, auko
damas paskutines jėgas ir 
sveikatą. 

— Kokius svarbesn ius įvy
kius, susijusius su vyro gyve
nimu, iki šiolei ger iaus ia i 
prisimenate? 

— Regis, apie 1954 m. gruodi 
grįžusi iš darbo radau lietuvės 
kaimynės paliktą raštelį: „Cicė
nienę, neišsigąsk! Jeronimas 
ligoninėje, o jūsų dukra Ramin
ta pas mus". Nuskubėjusi ligo
ninėn, Jeronimą radau gulinti 
prie pūslės, iš kurios jam buvo 
lašinamas kraujas į veną. Sese
lės pakviestas indėnas gydyto
jas, nuostabus ir puikus žmogus, 
pasakė, kad mano vyro organiz
me telikę 30 procentų kraujo. 
Peršvietus skrandi, rastos krau
juojančios žaizdos. Nesustab-
džius kraujavimo, operacijos ne
galima daryti. Gerai, kad tuo 
metu lyg Angelo Sargo parama, 
lygiai kaip tąsyk 1944 m. liepos 
1-osios naktį, rusų bombarduo
jamoje Vilniaus geležinkelio sto
tyje, daugiau nebejautė jokių 
skausmų Raminta... 

Niekad neužmiršiu tos liepos 
mėnesio pradžios nakties Vil
niuje, kai mūsų traukinys su 
daugybe bėgančių iš miesto 
žmonių be jokios vilties stūgu-
riavo prie bėgių, ant kurių 
niūksojo kariškių prikimšti 
vagonai. Nakčia didžiausio 
trenksmo lydimi rusų lėktuvai 
svaidė mirties krovinį mums 
ant galvų. Iš kito vagono į 
atostogas iš fronto išleistas 
kareivis sukomandavo visiems 
nešdintis. Mūsų šeima sukrito 
į kažin kokią jau ir taip žmonių 
pertekusią duobę. Tuo metu, 
tarsi ją būtų kas sužnaibes, 
mūsų mažoji dukrelė Raminta 
taip pradėjo nežmoniškai klykti, 
kad niekad taip gyvenime nebu
vo spiegusi. įvairiomis kalbomis 
duobėn sukritę žmonės liepė 
tučtuojau mums dingti iš tos 
vietos. Tas karys, išgirdęs 
triukšmą, vėl pribėgo prie mūsų 
duobės ir, padavęs ranką, 
ištraukė išjos mudvi su dukrele. 
Tuo metu mus apšvie tė 
prožektoriai. Vos mums kelioli 
ka žingsnių spėjus nubėgti, 
krito bombos. Mudvi su Ramin
ta vos spėjome įlįsti tarp su
krautų skersai išilgai plieninių 
bėgių. Prie mūsų spėjo pribėgti 
mano sesuo Onutė. Jeronimas 
tuo metu buvo atsidūręs arčiau 
Rasų kapinių. Po akimirkos lėk 
tuvai , toliau pasišviesdami 
kelią ir sėdami mirtį, jau buvo 
dingę. Raminta tylėjo. Pagalvo
jau, kad dukrelė mirusi Tiktai 

nuėmus pagalvę nuo jos galvos, 
kad skeveldros jos neužmuštų, 
pamačiau, kad ji sau kuo ra 
miausiai miega. Net rukus at
sirado ir Jeronimas. 

— K a s J u s d a b a r l ab iau
siai sieja su L i e t u v a ? 

— Tėvynės meilė. J i mus pa 
laikė ir palengvino mūsų karčią 
nedalią, padėjo nenuilstamai 
dirbti dėl jos laisvės. Kiekvienas 
iš mūsų stengėmės būt i tarsi 
maži ambasadoriai, kad pašau 
lis žinotų ne vien nacių, bet ir 
dar skaudesnius už juos komu
nizmo nusikalt imus. Gal mūsų 
pastangos padėjo susidaryti pre
zidentui Reaganui nuomonę. 
kad Sovietų Sąjunga — blogo 
imperija. 

Mirus Stalinui, susiradome 
savo artimuosius Lietuvoje ir 
Sibiro gilumoje. Labiaus ia i 
buvo nukentėjusi Jeronimo šei
ma. Sesuo Apolonija, brolis Vale
rijus tebebuvo Sibire. Vyriau
siasis brolis, Lietuvos laikų 
leitenantas, tapęs partizanų bū
rio vadu, kai buvo sugautas ir 
ištremtas j Sibirą, dingo be 
žinios . J e r o n i m o myl imoj i 
mama vienintelė buvo likusi 
namuose. Ją slaugė, prižiūrėjo, 
o paskui ir palaidojo netoli nuo 
bažnytėles Gedžiūnėlių kle
bonas. 

Mano didžiulė tetos šeima, 
irgi Sibiro t r e m t i n i a i , j au 
užaugę grįžo Lietuvon ir šiaip 
taip apsiprato, pradėjo gyventi. 
Jauniausias mūsų šeimos brolis 
Jurgis buvo nuteis tas 5 me
tams. Mes jo t remtį mėginome 
palengvinti siuntiniais. Mūsų 
didysis tikslas — pagal išgales 
kuo daugiau pagelbėti Lietuvai. 
Tatai buvo ir yra mūsų šventa 
pareiga. 

1992 m. lankėmės laisvoje 
Lietuvoje. Mano sesuo Izabelė 
jau buvo svečiavusi Amerikoje 
ir pažino mano dukrai tę Daivu-
tę ir Ramutę, mūsų dukrą, nes 
yra jos krikšto mama. Gaila, 
kad nebuvo Jeronimo giminių. 
Mat patys artimiausieji jau 
buvo išmirę. 

Man buvo itin džiugu, kai 
Vilniuje mane sutikę Svenčio-
n i šk ių k lubo n a r i a i l aba i 
nuoširdžiai, su meile ir atida 
klausinėjo apie Jeronimą. Mane 
toks dėmesys ta ip sugraudino, 
kad pro ašaras tegalėjau ištarti 
vos kelis padr ikus sakinius. 
Grįžti į Vilnių, kur iam jis 
visados liko ištikimas ir laikė jį 
šventu miestu, be Jeronimo 
man buvo it in skaudu. 

Atitikite. <«0P 

Prel. Simanas Morkūnas. 

— Ką g a l ė t u m ė t e p a s a k y t i 
ap ie p re l . S i m o n ą M o r k ū n ą 
i r j o veiklą S ioux Ci ty lietu
vių Šv. Kazimiero parapijoje, 
nes J ū s ja i p r i k l a u s o t e ? 

— Prelatas Simonas Morkū 
nas — išties nuostabi asmenybė 
Daug kam jį sunku suprasti, nes 
jo būdo tvir tumas daugeliui at 
rodo nepriimtinas. Tačiau kaip 
t ik čia ir y ra jo tvir tybės 
pamatas, nes jis, be galo pasiti 
kėdamas Dievu, siekia užsibrėž
toje tikslo. Savo darbštumu, ap 
sukrumu ir a tkak lumu jis pri-
kėlė jau bemerdinčią šv Kaži 
miero parapiją. Nors kai kurie 
žmonės čia buvo kritiški, bet jie 
vis viena turėjo įvertinti parapi 
jos atbudimą ir suklestėjimą Jis 
mokėjo tvarkyti dvasinius ir 
medžiaginius parapijos reika 
lus, mokėjo elgtis su pinigais 
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VIENOS SIMFONINIO 
ORKESTRO NARIAIS GALĖS 

BŪTI IR MOTERYS 
P. PALYS 

Vienos simfoninis fVViener t ras esąs toks tobulas, kad jis 
Phi lharmonio orkestras, ku- galėtų groti ir be dirigento. 

Vv'iener Philharmonic orkes
t ras išsiskiria iš kitų simfoni
nių orkestrų tuo, kad jame 
nariais galėjo būti tik vyrai. 
'Ironiška — orkestre jau per 
20 metų arfa grojanti Anna 
Lelke.s niekuomet netapo or
kestro nare). 

Pastarųjų kelių metų laiko
tarpyje del ano orkestro apsi
draudimo Austrijoje pradėjo 

maištauti ir orkestrą boikota
vo Moterų teisėms ginti orga
nizacija 'joms i tclką atėjo ir 
JAV moterys). Pasigirdo or
kestrui nepalankių balsų ir iš 
Austrijos vyriausybes. Vis 
dėlto orke '-ras „išsigando'. Jo 
vadovybe, paklususi tiems bal
sams, įstatų punktą, drau
džianti moterims tapti orkes
tro narėmis, sutiko atšaukti. 
Austrijos kultūros ministras 
Rudolf Scholten. išgirdęs šį 
orkestro vadovybes nuo
sprendį, pasakė: „Kraštui, ku
ris yra laikomas klasikines 
muzikos šventove, šis orkestro 
nuosprendis yra istoriškas". 

Nuosprendį sveikino ir or
kestro vadovas VVerner Resel, 
nes: „... buvo aišku, kad tai 
anksčiau ar vėliau turės įvyk
ti . Faktas — didesne muzikos 

' studentų dalis dabar yra mo
terys. Todėl, žvelgiant į ateitį, 
orkestrui išsilaikyti be moterų 
galimybe būtų buvusi gan mi
glota". Anksčiau. W. Resel irgi 
buvo priešingas moterų daly
vavimui orkestre. J is galvojo, 
jog moterims būtų buvę sunku 
prisitaikyti prie Vv'iener Phii-
harmoniker orkestro itin 
aukštų, profesiniai kvalifikaci
nių reikalavimų. 

Vv'iener Philharmoniker mu
zikantams yra statomi labai 
aukšti, profesiniai, muzikiniai 
reikalavimai. Orkestro instru
mentai, o jie yra orkestro 
nuosavybe, privalo būti vieni 
pačių geriausių. Jie būna spe
cialiai užsakyti. Juos gamina 
patys geriausi instrumentų 
meistrai. 

Muzikams, norintiems pa
tekti į Vienos filharmonijos 
simfonini orkestrą yra nusta
tyti itin aukšti specifiniai rei
kalavimai. Perklausos metu 
kandidatas būna nematomas. 
J i s griežia už uždangos taip. 
kad egzaminu komisijai, kuri. 
savaime aišku, sudaryta iš 
Vienos filharmonijos orkestro 
narių, būtų tik girdimas, bet 
ne matomas Tas garantuoja, 

kad tik muzika ir jos atliki
mas būna atitinkamai verti
namas. 

Nors kandidatuojantis eg
zaminus ir bus sėkmingai 
išlaikęs, kad taptų tikru or
kestro nariu, dar trejus metus 
privalo griežti operos orkestre. 
O tai darbas, kurio VViener 
Philharmonic nariai, daugiau
sia nelabai mėgsta Mat jie 
save laiko ..ansamblio žvaigž
dėmis" ir kaip tokie, nori būti 
„matomi", o ne dangstytis pa
sauliniu operos dainininkų 
šešėliu 

Taigi, Austrija, kuri papras
tai yra vadinama ..muzikos 
karaliumi", pagaliau sulaukė 
ir „karalienių" 

rio Naujų metų išvakarėse TV 
kanalais perduodamų kon
certų visame pasauly klausosi 
apie 1 bilijonas žmonių, yra 
laikomas pačiu geriausiu sim
foniniu orkestru pasaulyje 

Privačiai 1842 m. įsikūręs, 
orkestras, nepaisant, kad Aus
trija jį laiko geriausiu ją rep
rezentuojančiu ambasadoriu
mi pasaulyje, iš Austrijos 
valdžios jokios paramos ne
gauna. 149 narių orkestras 
pats išsilaiko iš pajamų, kon
certuojant Europoje, JAV, Ja
ponijoje ir kitur. Vidutines 
metinės orkestro pajamos su
kasi apie 15 milijonų dolerių. 
{ to orkestro koncertus bilietų 
kainos gan aukštos. Pavyz
džiui, į New Yorke, kovo 7, 8 
ir 9 d., Carnegie salėje vyku
sius koncertus bilietų kainos 
30 iki 135 dolerių, ir jie jau 
buvo išpirkti prieš metus. 

Nepaprastai aukštai iškilu
sio Vienos orkestro reputacija 
ir jo precizinis grojamų muzi
kos veikalų atlikimas, sieja
mas su šimtmečiais susijusia 
Austrijos muzikos tradicija. 
Neretai muzikos kritikai, ra
šydami apie to orkestro kon
certus, išsireiškia, jog orkes-

Tokių nuopelnų niekas negalėjo 
paneigti ir nepripažinti. 

— Kokie J ū s ų įspūdžiai iš 
š v . K a z i m i e r o p a r a p i j o s 
veiklos? 

Iš Omahos, Nebraskos valsti
jos miesto, į Sioux City, Iowa, 
atsikėlėme 1968 m. Čia mus 
maloniai nuteikė atnaujintas 
bažnyčios vidus, kurį išpuošė 
neseniai į šį kraštą atvažiavęs 
iš Čikagos lietuvis dailininkas 
Adolfas Valeška, tuo metu dar 
neturėjęs darbo, tad sutikės be 
jokio atlyginimo išdabinti baž
nyčią. J a m reikėjo vien parūpin
ti aukso ir dažų. Vargu, ar pa
rapijiečiai įstengė kaip reikiant 
įvertinti tokį kun. Simono triū
są, bet vyskupas tikrai buvo 
nustebintas meniškai ir profe
sionaliai atliktaisiais darbais. 
Preletas po 39 savo darbo metų 
Šv. Kazimiero parapiją paliko 
bene turtingiausią visoje vys
kupijoje. 

— Kokie šios parapijos įvy
kiai b u v o pa lank iaus i a i įver
t inti v ie t inės lietuvių bend
r u o m e n ė s ? 

Turbūt tai , kad didžiuma pa
rapijiečių pajuto savo vertę ir 
pradėjo didžiuotis savo lietu 
viškąja kilme. 

— Kokia 
atei t is? 

J ū s ų parapijos 

— Mūsų ir gretimai esančios 
lenkų parapijos pasmerktos 
mirčiai. Xaidotuves" įvyks 1998 
m. liepos mėn. Sioux City visuo
menė yra nustebinta kategoriš 
ku vyskupo Lawrence D. Soens 
nuosprendžiu: jas abidvi uždary
ti ir parduoti. 

— Ką n o r ė t u m ė t e pasakyti 
Lie tuvai i r v i suose pasaulio 
ž e m y n u o s e i š s i sk la idž iu 
siems l i e tuv iams? 

Lietuvai linkiu kuo greičiau 
atsikratyti piktybinių komuniz
mo bacilų. Linkiu labiau įsigi 
linti į Lietuvos himno žodžių 
prasme ir pajusti šventą pareigą 
tautos gerovei. Galų gale turime 
pripažinti, kad užsienyje gyve 
nantys lietuvių kilmės žmonės 
yra to pačio kraujo broliai, to 
pačio lietuviško medžio šakos. 
todėl turi tą pačią teise ir šventa 
pareigą tarnaut i tėvynei Lie 
tuvai 

Kun. K. J . Ambrasas, SJ 

• 1863 m. balamizio 4 d. Vi) 
niaus generalgubernatorius 
Muravjovas, atsiųstas iš Rusijos 
numalšinti sukilimo, uždarė 
Lietuvoje visas parapijines 
mokyklas, kuriose neretai buvo 
mokoma ir lietuviu kalba 

• Martyna* Mažvydas, pi r 
m O t l I D S l U t . ' . . -r. I - r\ i , V _ . v- , K . I 
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Švenčių metu-
Džiugiu ar liūdnu laiku, 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaikų. 

PARAMA ' 
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 

ir aajgiavaikems šeimoms: 
1 atsiunčiant auką: 
2. paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

$20.00 per menesr. 
3. per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

sucarant save siunt.nĮ. 
Labai ačiū.,.Saulutė", 419 VVeidner Rd; BuffaJo Grove, IL 60089 

Te!. (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339 

Telephone calls to LITHUANIA: 
$0.62 per/min. 

ANY DAY, ANY TIME, NO NEED TO SW!TCH YO'JR 
CURRENT TELEPHONE COMPANY. GREAT RATES 

TOOTHERCOUNTRIES 
(RUSSIA $0.68, GERMANY $0.31, POLAND $0.51, 

UKRAINE $0.65, AND OTHERS) 
For Information Call AOF International at 

1-800-449-0445 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-77?0 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

J 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING 

Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000 — 3% virš $2,000 

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
Iš viso 

Siuntėjas 

$ 

a ttflO 
$ 

Gavėjas 

Te:. Tei. 

Pašto penaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ont. 

Canada L8E 5A6, tel. 905-643-3334 
Pas advokatą sutvarkome palikimus siunčiamus į Lietuvą 

Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS 
Internet http://www.travelfile.com/get/Ttottrs.htnil 

, ,^ Neringa, Ine su Nek. Pr. Marijos Seserims 
~@Z. organizuoja Ir praveda stovyklas. 
4 • • Neringos stovyklavietėje, Vertnonfe. Tf 

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS 
UFnjVIV KALBA LIEPOS 13-27 d.d - Vaikams nuo 10-16 merų 

LIEPOS 27 d. - Seserų gegužine Putname 
LIEPOS 27-RUGP. 2 dd. - Vaikams nuo 6-9 metu 
LIEPOS 27-RUGP. 2 dd - Vaikams nuo 13-16 meru 
RL'GP. 2-RUGP. 9 d-d. - Šeimoms su jaunais vaikučais 

ANGLŲ KALBA - UEirVU; KILMĖS j C į ? 

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 metu 
RUPG. 14 - 17 - Šeimoms su jaunais vaikučiais 

lCo# 

SG 
ĮNFOgMACTJA-REGISTRACIJA 

600 Uberty Hwy., Patsam, CT 06260 
860-928-7008 neringa9tteca.com 

TRANSPAK 
SPAUDA LIETUVAI: Knygos siunčiamos Jūsų 
pasirinktai bibliotekai j Lietuvą, 0.59 sv.. minimumas 
$25.00. Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai1". 

Siuntiniai i Lietuvą L A I V U arba ORU. 
Pinigai pe rvedami do le r i a i s p e r 2 - 5 d ienas . 

Maisto siuntiniai: $39.-, S45.-, $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

1997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ 
iki gegužės 31d. 

Iš New York (JFK) $631 

Iš Detroit $663 

Iš Chicago $663 

Iš Los Angeles $813 
ir San Francisco 

Dirželio 1 d. 

$750 

$778 

$778 

$916 

- rugsėjo 30 d. 

!š Tampa, Orlando $740 $800* 
'S890 birželio 10-23 d.: $860 birželio 24-rugp. 31 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietg skaičius ribotas. I 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr., 
Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybes maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratęsimo 

dokumentus. 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 

Nemokamai: 800-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PITTSBURGH 412-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663, LITHUANIA 370-2-736336 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

m 
92Š2L 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago. IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773-585-6100 
Fax 773-585^997 

Pager 773-308*307 

92?a. Mm HS — 
* __ .-**> 

Accent Homef inders 
9201 S. Cicero 

Oak Uwn. tllinoi* 60453 

ASTA T. MIKUNAS 
REALTOR* 

Bus. (708)423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 

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

Eacfi Otftoe is .'ndepe^denly Osnec ano Optmted 

MISCELLANEOUS 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G . M E I L Ė , C P A 
4931 W. 95th St., 

Oak Lawn, IL 
Sekmadieniais—Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

AMERICAjy r j i ^ v N ^ R O A D » I N C ' 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 773-838-8888 

P A V A S A R I O 
KAINOS 

Ten i r a t g a l 
Vi ln ius $729 

NEVV OFFICE 
S512Go!f Rd 

N i les, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

B e l m o n t / L a r a m i e 
5130 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l-(8O0)-342-5315 

B e l m o n t / C e n t r a l 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

North Sidc 
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999 

Far N o r t h 
4801 VV. Peterson 
Tel. 773-725-9500 

Riga 
Tallinn 
Minsk 

| v i e n a i 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$729 
$729 
$729 

pu$e 
$500 
$484 
$500 
$500 

IEŠKOTE PAGALBOS? 
ATSAKYMAS PAPRASTAS-

ALL AMERICAN 
EMPLOYMENT AGENCY 
PADEDAME: 
• • SURASTI BUTĄ 
- • PIGIA; ISIGVTI AUTOMOBILI 
M LEGALIAI GAUTI SOC. SECURITY 
KORTELĘ 
• GREITAI GAUTI VAIRAVIMO 
LEIDIMĄ 
-• PARUOSTI IŠKVIETIMUS | JAV IR 
VIZŲ PRATĘSIMĄ 
• TAIP PAT KONSULTUOJAME 
KITAIS JUS DOMINANČIAIS 
KLAUSIMAIS 

8327 S. PULASKI RD 
CHICAGO, IL 80862 
TEL 1888 802-0200 
TEL 1-773-681-3225 
FAX. 1-773-284-7964 

MOBILE 830-202-6882 

Noriu pirkti akordeoną arba 
koncertiną. Tel. 708-755-6444. 

Parduodami labai gerame 
stovyje miegamojo baldai, 

skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, du oro vėsintuvai. 

Skambinti: tel. 708-458-9753 

Parduodami geram stovy 
baldai: valgomo kambario 
komplektas, sofa, foteliai, 
staliukai ir dar daugiau. 

Savininkas išsikelia Į kitą 
valstiją. Tel. 773-586-2826 

PUIKUS PIRKINYS! 
Mūrinis, švarus namas. 
4 mieg.. 1-1/2 vonios kamrj. 

1/2 bl. nuo Balzeko muziejaus. 
$110,000. 

Vaina Real Estate 
Tel. 773-581-0106 

Union Pier. Ml geroje apyl.. 1 bl. 
nuo ežero, parduodama* 3 bt 
namas: 2 bt. po 2 mieg., naujai 

užbaigti: trečias bt- 3 mieg., 
neužbaigtas Tai. 616-460-4924 

arba 773-647-7584 

IEŠKO DARBO 

50 m. vyras ieško darbo staty
bose. Yra baigės virimo mo
kyklą, gali dirbti virėju, gali 

prižiūrėti senelius. Skambinti 
Petrui, tel. 773-778-1860 

32 m. moteris ieško 
d rbo. Turi nuosavą 

automobilį. 
Tel. 773-890-4965 

Moteris turinti med. sesers 
išsilavinimą ieško darbo. 

Galiu prižiūrėti ligonį 
Te/. 773-863-1391 

SKAITYKITE r*^ 
DRAUGĄ!' 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

REAL ESTATE 

£ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

^ % L 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji pro-
fessionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

RE/MAJC 
HOME CENTER 
( 7 7 3 ) 7 3 5 - 6 0 0 0 

SL VIDAS 
POŠKUS 

Perkant/parduodant 
nekilnojamą turtą 

' Profesionalus ir grettas 
patarnavimas 

' Informacija paskolų, 
investicijų klausimais 

FOR R E N T 

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

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai: rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; prietaisai, 
keramikos plytelės; „sidings", 

„sofhts", „decks", „gutters", 
plokšb tr „shingle" stogai; 

cementas, dažymas. 
Turiu darbo draudimą. 

. S. Benebs tel. 630-241-1912 . 

Išnuomojami 2 kamb. tinkami 
advokato ar kt. profesionalo 
raštinei; 6500 S. Pulaski Rd. 

Skambinti Stasiui, Sr.. 
tel. 773-847-1515 

Nuo Kedzie Ave. į vakarus 
išnuomojamas 2 mieg. šviesus, 

gražus butas naujesniame 
name su visais patogumais. 
Yra automobiliui pastatyti 

vieta. Tel. 708-656-6599. 

Išnuomojamas 5 kamb. 
2 mieg. butas, 

Brighton Pk. apyl. 
Tel. 773-847-3996 

Išnuomojami 3 butai: 2 bt. po 2 
mieg. 1 bt-1 mieg. "garden apt." 

Kainos: $550 i mėn. ir "garden 
apt." $450 \ mėn. Skambinti 

Editai: tel. 708-594-1184 

Union Pier, Ml išnuomojame* 
1 mieg. vasarnamis visai 

vasarai ramioj apylinkėj, neto
li ežero. Nauja vonia, virtuvė, 

didelis salionas ir veranda 
(porch). Tel. 616-469-4826 

Išnuomojama vasanrtete-
Union Pier Mich., skersai kelio 

nuo ežero (Vilija^Beach). 
Kreiptis- 773-776-4755 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (porch). 
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-0646 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiumtniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tai. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
IVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Crucagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AMOtR COmiRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „skfing*. 
atliekami cemento, „plumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucsnssd, tnsursd, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tat: 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks irOff. Mgr. Auka* 
S. Kane kaba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We»t 9Sth Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-88S4 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

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

ALLCARE 
Employment Afency 

Tel. 312-736-7900 

Hawaii — nuostabi sala. Jei ruošiatės 
joje lankytis, siūlome apsistoti „Hale 
Gediminas", kur jūsų laukta lova ir 
pusryčiai. Dėl informacijos skam
binkite: Tel. 1-808-328-8169 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRiTERS • COPIERS 

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

0 P E N H 0 U 8 E 
Sund. Aprf 16,12-4p.m. 

6725 S. Kadare. Nr Mfcfcray 
& Orangs Line; brick, Cape Cod; 

4 bedrms., 2-1/2 baths; 
2 car garags. CaK for dstaii. 

ta). 77*665-1086 

1 miag. butaa 67 8 Kadzta 
apyl. $366 Į man. • „aacurHy". 
Tsl. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 6 1 . 

HELP W A N T E D 

Refcallngas vyraa „part-time" 
padėti tvarkyti namų aptinką, 
taip pat nedideliems dažymo 

darbams. 
FIRST RATE REAL ESTATE, 

Tel. 773-767-2400 

;B&Di 
Statome namus, atliekame (vai
rius remontus, (rengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus. 
patio garažus, tvoras. Taisome 

ir dengiame stogus Turime 
draudimą Skambinti: 
tai. 708463-1250 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

-

http://www.travelfile.com/get/Ttottrs.htnil
http://neringa9tteca.com


JAV LB Kraėto Valdybos 
Socialinių Raikalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

KĄ DARYTI JEI NETENKAME 
ELEKTROS ENERGIJOS 

MARTYNO MAŽVYDO KATEKIZMO 
450 METŲ SUKAKTIS NEW YORK 

Šiandieną, mes savo kasdie
niniame gyvenime vartojame 
labai daug elektros energijos. 
Ne tik ja apšviečiame savo 
aplinką, bet beveik kiekvie
name mūsų kasdieninio gyve
nimo žingsnyje mes ją naudo
jame, {vairūs mūsų namų 
apyvokos įrankiai yra elektri
niai: nuo mažiausio kavinuko 
iki namo — buto apšildymo. 
Mūsų gyvenimas priklauso 
nuo elektros energijos. Pava
sarį, keičiantis orui, būna 
daug audrų ir net geriausiai 
veikiančios elektros jėgainės 
srovės teikimas žmonėms kar
tais gali būti pertrauktas 
gamtos jėgų. Be to, kartais 
pasitaiko ir įvairių nelaimių 
elektros jėgainėse, kuriose 
sustabdo elektros srovės tie
kimą. Elektros jėgainių atsto
vai sako, kad jie stengiasi at
statyti nutrauktą srovę kaip 
galima greičiau, bet žmonėms 
irgi reikia būti pasiruošusiems. 
Mes visi turėtumėme turėti at
sargas būtinai reikalingų daly
kų, kad užgesus elektrai, jais ga
lėtumėme lengvai pasinaudoti. 
Tie dalykai yra: 

1. žvakės, degtukai; 
2. kišeninės lemputės ir at

sarginės baterijos; 
3. nešiojamas su baterijomis 

radijas; 
4. konservuotas maistas ir 

raktas konservų dėžutėms ati
daryti; 

5. geriamas vanduo bute
liuose; 

6. pirmos pagalbos priemo
nių dėžutė ir papildomų antk
lodžių; 
_„.Z_laikrodis (užsukamas ar
ba varomas baterijomis). 

Jeigu šviesa užgęsta, pasi
tikrinkite: 

1. ar ir pas jūsų kaimynus 
užgeso šviesa. Jei pas kaimy
nus šviesu, patikrinkite savo 
„circuit-breaker* ir „fuses". 

2 . Jei kaimynystėje nėra 
šviesos, skambinkite į elektros 
įstaigą ir praneškite vietovė, 
kurioje nėra šviesos. Čikagoje 
skambinkite 1-800-Edison-l. 

3. Išjunkite visas elektrines 
priemones ir šviesas, kurios 
veikė, ar degė prieš elektrai 

užgestam. Palikite tik vieną 
įjungtą lemputę, kad žino
tumėte, kai elektra j au sutai
syta. Įvairių elektrinių prie
monių išjungimas, apsaugo 
nuo staigios stiprios srovės 
(„surges"), kuri gali sugadinti 
tas priemones. 

4. Šaldytuvų duris laikykite 
uždarytas — nedarinėkite jų, 
kad šaltas oras juose išsilai
kytų. Šaldytuvai išsilaiko šalti 
keletą valandų ir be elektros 
srovės, bet tik tada, jei yra 
uždaryti ir nedarinėjami. 

5. Svarbiausia — jei audra 
nutraukia elektros laidus, ne
lieskite jų ir pasakykite tai 
vaikams. Jei jūsų rūsys yra 
apsemtas, neikite į jį. 

Jei norite daugiau informa
cijos apie potvynius ir elektrą, 
skambinkite 1-800-Edison-l 
(1-800-334-7661), ir prašykite 
„Flooded basement tips". 

ComEd elektros bendrovė 
duoda vieną patarimą: kai 
elektra užgęsta, bet kur 
šiaurinėje Illinois valstijoje, 
telefonas 1-800-Edison-l (1-
800-334-7661) yra tiesiog už
tvindomas skambinimais. Kad 
jūsų nenervintų užimtas tele
fono linijos signalas, ComEd 
įjungia „Power Line". Ši linija 
gali priimti tūkstančius telefo
ninių skambinimų ir automa
tiškai sujungia jūsų telefono 
numerį su jūsų gatvės adresu. 
Kitais žodžiais, kai jūs į 
JPov/er line" įkalbate savo te
lefono numerį su ^area code", 
tai tas tuojau būna prane
šamas elektros bendrovei. Kad 
„Power line" sėkmingai veik
tų, reikia, kad jūsų dabartinis 
telefono numeris teisingai bu
tų įjungtas į „Power Line" sis
temą. Jei yra klaidingas tele
fono numeris, ar jo visai nėra, 
tada skambinkite 1-800-
Edison-l (1-800-334-7661) ir 
atitaisykite klaidą ar užre
gistruokite savo telefoną. 

Kaip matote įvairių nelai
mių atveju yra daug pagalbos, 
bet mes patys dažnai to neži
nome ir nesinaudojame. 

Naudotasi medžiaga iš Com
Ed lankstinuko. 

Trečiadienį, balandžio 2 d., 
New York miesto bibliotekoje 
buvo iškilmingai paminėta 
pirmosios lietuvių kalba 
spausdintos knygos — 
„Martyno Mažvydo katekiz
mo" — 450 metų sukaktis. 

Minėjimą surengė Lietuvos 
generalinis konsulatas New 
Yorke ir Lietuvių Bendruome
nės New Yorko apygardos val
dyba kartu su New Yorko bib
liotekos slavų ir baltų sky
riaus vadovybe. Jame dalyva
vo per 100 kviestinių svečių. 
Be lietuvių visuomenės vei
kėjų buvo ir nemažai už
sieniečių. Jų tarpe Estijos am
basadorius prie Jungtinių 
Tautų, taip pat atstovai iš 
Vengrijos, Lenkijos, Slovė
nijos, Pietų Korėjos ir kitų at
stovybių bei konsulatų. 

Minėjimą atidarė generali
nis konsulas dr. Petras Anu-
sas. Nušvietęs šio minėjimo 
prasmę, tolimesniam žodžiui 
tarti pakvietė bibliotekos 
slavų ir baltų skyriaus kura
torių Edvardą Kasinecą. Jis 
savo kalboje iškėlė kelis isto
rinius bruožus apie pačią bib
lioteką ir joje esantį baltų sky
rių. Anot jo, New Yorko 
biblioteka yra viena iš penkių 
didžiausių bibliotekų pasau
lyje. Ji rikiuojasi kartu su Bri
tanijos Londone, Prancūzijos 
Paryžiuje, JAV Kongreso Va
šingtone ir su buvusia Lenino 
biblioteka Maskvoje. New Yor
ko biblioteka įsikūrė 1895 

KAIP APSISAUGOTI TELEFONO 
APGAVYSČIŲ 

metais, o po dvejų metų joje 
buvo įkurtas slavų skyrius, 
prie kurio prijungti ir baltų 
spausdiniai. Dabar baltų sky
rius veikia kaip atskiras pada
linys. Anot E. Kasineco, latvių 
skyrius yra ypač gausus savo 
leidiniais iš prieškarinio ne
priklausomybės laikotarpio. 
Lietuvių skyriuje yra spausdi-
nių net iš 17-to amžiaus ir 

ypač daug iš pokarinio laiko
tarpio, apimančio lietuvių 
išeivių įvairiausią periodinę, 
literatūrinę bei mokslinę me
džiagą. Baltų skyrius ple

čiamas ir j au palaikomi ryšiai 
su Baltijos kraš tuose esan
čiom centr inėm bibliotekom. 

Pagrindinei kalbai pasakyti 
buvo pakviesta prof. Elona 
Vaišnienė. J i kalbėjo gan 
plačiai apie Martyną Maž
vydą, apie jo katekizmą ir ki
tas religines knygas, kurios 
buvo išspausdintos j a u po jo 
mirties. 

Po oficialiosios dalies mi
nėjime dalyvavę turėjo progą 
apžiūrėti vitrinose išs ta tytus 
baltų senųjų leidinių origina
lus, įskai tant ir M. Mažvydo 
katekizmo faksimilę. 

Minėjimas baigtas kuklio
mis vaišėmis. 

K ę s t u t i s K. Miklas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio men. 5 d. 

KĄ turite daryti: 

1. Būkite atsargūs, jei kas 
paskambina ar atsiunčia at
virlaiškį su pasiūlymais, kurie 
skamba labai gražiai, bet per 
daug gerai, kad galėtų būti 
tikri. Paprastai jie ir būna tik 
išpūsti pažadai jus apgauti. 
Klauskite daug klausimų ir 
atidžiai klausykite atsakymų. 
Sukčiai skambintojai moka 
taip gražiai užtušuoti tiesą, 
kadjų pasiūlymai atrodo tikri. 
Bet, jei skambintojas vengia 
atsakyti į jūsų klausimus, pa
kabinkite telefono ragelį. 

2. Nesileiskite būti ver
čiamas daryti sprendimą. Tei
sėti skambintojai duos jums 
laiko apgalvoti ir tik tada ap
sispręsti. 

3. Būkite kritiški ir skep
tiški, jei jums skambintojas 
praneša, kad laimėjote do
vaną, bet dar reikia užmokėti 
mokesčius, ar persiuntimo iš
laidas. 

4. Atsisakykite dovanos, jei 
jūs turite ką nors nusipirkti, 
kad dovaną gautumėte. Kai 
kuriose valstijose galioja 
įstatymai, jei dovana yra jums 
pažadėta ar laimėta, ji ir turi 
jums būti atiduota, nesvarbu, 
ar ką pirktumėte ar ne. 

5. Pasitikrinkite, kas yra 
skambintojas (telemarketer) 

pirkėjų apsaugos organizaci
jose ar valdžios įstaigose (con-
sumer protection organiza-
tions or government agencies). 

6. Įspėkite vaikus niekada 
neduoti finansinės informaci
jos skambintojams telefonu ir 
pamokykite vaikus, kaip at
pažinti netikrus (phony) 
skambintojus. 

7. Perspėkite vyresnio am
žiaus sulaukusius draugus ir 
gimines, kad saugotųsi sukčių 
skambintojų, kurie ypač ieško 
aukų vyresniųjų žmonių tar
pe. Vyresnieji, dažnai gyven
dami vieni, būdami vieniši, 
leidžiasi į įvairias kalbas vien 
iš nuobodumo, o pradedant 
kalbėti gudrūs apgavikai 
moka įkalbėti įvairius daly
kus. 

Ko nereikia daryti 

1. Nesigėdykite klausti klau
simus. 

2. Niekada neduokite neži
nomam skambintojui savo 
kredito kortelės numerio, PIN 
(personai identification num-
ber) numerio ir iki kada kor
telė galioja ar kitos informaci
jos. 

3. Nesiųskite grynų pinigų 
ar „money order" per pasiun
tinį, „overnight delivery" ar 
telegramą, bet kokiam „telc-
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Eskizinis Martyno Mažvydo statu
los projektas. 

marketer", kuris spaudžia jus, 
kad tuojau užmokėtumėte. 

4. Niekada neduokite „te-
lemarketer" savo banko vardo, 
sąskaitos numerio ar savo pa
rašo kopijos. 

5. Nesigėdykite, jei manote, 
kad esate apgautas, pranešti 
apie „telemarketer" apgavys
tę. Bet kas gali tapti apgaviko 
auka. Jei greitai pranešite 
apie apgavystę, galbūt sustab
dysite savo turto — pinigų 
praradimą. Jei galvojate esąs 
apgautas, skambinkite ir 
skųskitės „The National 
Fraud and Information Cen-
ter", telef. 1-800-876-7060. 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity", kovo/bal. 
1997. 

Aldona Šmulkš t i enė ir 
B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

• Ilgiausi vieno žodžio Lie
tuvos vietovardžiai, po 16 rai
džių, yra kaimų: Baltramiejiš-
kiai (Tauragės raj.), Skirsnemu-
niškiai ( J u r b a r k o raj.) ir 
Žvaigždžiakalnis (Molėtų raj.) 
Skirsnemuniškių kaimai yra 
trys. Jų pavadinimai rašomi 
taip: Skirsnemuniškiai I, Skirs 
nemuniškiai II ir Skirsnemu 
niškiai III. 

AtA. 
SIMUI BRIZGIUI 

iškeliavus į Amžinybę, mes ne t ekome b r a n g a u s , 
sąžiningo ir ki lnaus lietuvio. Nuoši rdž ia i užjau
čiame jo sūnus EUGENIJŲ su še ima, RIMĄ ir ki
tus artimuosius. Kartu liūdintys 

Janina Petrušienė 
Vitalis, Tušė, Mikas ir Tina Petrušiai 

A.TA. 
Dr. VACLOVUI TUMASONIUI 

mirus, jo žmoną, šeimą ir g imines giliai už
jaučiame. 

Kun. dr. Kirkilas 
Marija Vilutienė 

A.tA. 
Dr. V. TUMASONIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną VIDĄ, s ū n ų 
RIMĄ, dukras EGLĘ ir SAULĘ su še imomis , bei 
visus gimines Amerikoje, Kanadoje i r Lietuvoje. 

Bronė ir Jonas Lukoševičiai 

Montrealis — Kanada 

Mielam kolegai 

A.tA. 
Dr. VACIUI TUMASONIUI 

mirus, žmona dr. VIDĄ, dukras ir s ū n ų su šei
momis, kitus art imuosius ir gimines nuoš i rdž ia i už
jaučiame ir kar tu liūdime. 

Janevičiai 
Misevičiui 

Šukiai 

A 
1997 m. kovo mėn. 

atminimui už mirusius 
„LIETUVOS VAIKŲ VTLČIAT aukojo: 

a.a. Rūtos Graužintonės atm. (papildomai): Zigmas ir Birute 
Viskanta- $50 Iš viso- $066. 

a.a. Vytauto Didžiulio atm.: Zelma Poderienė, Elena 
Antanaitiene ir dukterys- $250. 

aJL JuHįos Brmzienė* atm.: Jonas ir Regina J. Variakojis, 
Danute Bindokiene ir kt- $100. 

a.a. Juliaus Balučio atm. Irena Bratkauskiene. J. ir I. 
Naujaliai, S. ir B. Dunda. Raimundas Rimkus, č. ir E. Rukuiža. 
A. ir S. Didžiuliai. J. ir S. Žemaičiai, A. Mickus. BALFo Cicero 
skynus. A. ir D. Milunai- $190. 

a.a. Vlado Radžlukyno atm.: E Sirutiene. B. Poderienė. O. 
Lukiene, J. Gaigalienė, S. Januškienė, A. Malinauskas, S Pri-
algauskiene, Anastasia Semiene. A. ir V. Valavičiai- $00. 

a.a. Juozo Gvildžio atm.: VVanda Gvildiene- $00. 
a.a. Igno Anužio atm.: Ronald ir Claire Deller- $20. 
a.a. Maikio Stunsko atm.: Jadvyga Putnene. Sofija 

Barčauskiene. Terese ir Adolfas Markevičiai- $60. 
a.a. Valerijos TocMauskiene* atm Emilija Susmanene- $20 

Užiaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams .Lietuvos Vaikų viltis' padeda negaluojantiems, 

tačiau turintiems viltį pasveikti Lietuvos vaikučiams 
„Lietuvos Va#ru viltis', 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629 

X. 

X 

Su dideliu liūdesiu pranešu draugams ir paž;stamieras, 
kad balandžio 4 d. po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 80 
metų, Montreal, Canada, mirė mano brangi Sesuo 

A.fA. 
JANINA VIENOŽINSKAITĖ 

ADOMONIENĖ 
Giliame liūdesyje liko: vyras Jonas, duktė Violeta ir 

sūnus Gintaras su šeimomis Kanadoje; brolis Kęstutis Vie
nožinskis su šeima Kaune, Lietuvoje ir brolis Rimas Vie
nužis su šeima St. Pete Beach, FL. 

Brolis Rimas 

A.tA. 
JUOZUI GVILDŽIUI 

mirus , žmonai VANDAI, dukroms ir artimiesiems 

re iškiame nuoširdžią užuojautą. 

Zina Pocienė ir šeima 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 
ALL PHONES • • 

I -773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D 
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

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

EVERGREEN' PARK 2929 W. 87 ST 
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONTiS 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

CAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 

"Chicagoland's Fmest Funeral Service' 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. balandžio men. 5 d. 

J a u n i m o kongresu i pa
r e m t i rengiamas banketas ge
gužės 10 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte. Įsigykite bi
lietus PLC administracijoje 
arba pas Nidą Bichneviciūtę, 
tel. 630-852-0460. 

P r i e š operos „Mar t a " 
spektaklį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis 
ruošiami pietūs Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Bus cepe
linų ir balandėlių, o pavalgius 
— pakankamai laiko nuvykti į 
Morton mokyklos auditoriją 
pasigerėti Lietuvių operos 
choro statoma opera. Pietų 
pelnas skiriamas paremti Jau
nimo kongresą ir PLB seimą. 

Vyresn ių jų l ie tuvių cen
t r e , „Seklyčioje"', balandžio 9 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
proga pasiklausyti muzikos ir 
dainų. Meninę programą at
liks keturių asmenų grupė — 
jie patys myli lietuvių liaudies 
bei romantiškas estradines 
dainas, tai ir kitiems bus ma
lonu pasiklausyti. Grupę su
daro komp. Vytautas Šiš-
kauskas, jo sesuo Virginija, 
Alvydas Blinstrubas ir link
smasis „Pupų Dėdės" vaikai
tis — Antanas Čiurlionis. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

Šį vakarą , ba l andž io 5 d., 
8 vai. vak.. Jaunimo centro 
kavinėje bus Čikagos Lietuvių 
kultūros klubo Baltija atidary
mas—koncertas. Programoje 
dalyvauja: Lemonto kapela 
„Tėviškė" — vadovė Stasė 
Jagminienė; kanklininkė Dai
va Kimtyte, muz. Algimantas 
Barmškis, šokių grupė, vado
vaujama L. Tautkuvienės, vo
kalinis—instrumentinis an
samblis „Baltija", vad. Arūnas 
Augustaitis. Programai vado
vaus Aldona Jurkutė. Po pro
gramos bus vaišes, šokiai. Visi 
kviečiami smagiai praleisti 
iaiką. 

„Southvvest News—He
r a l d " laikraštyje (balandžio 3 
d. rašoma, kad numatyta at
naujinti Dariaus ir Girėno pa
minklą, esantį Marąuette par
ke, prie California ir 67 gat
vės. Parkų vadovybė tikisi 
darbus pradėti galbūt jau šių 
metų pradžioje. Daug pas
tangų, kad paminklas būtų 
restauruojamas, yra padėjęs 
Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
vicepirm. Joe Kulys, kuris ir 
straipsnyje suteikia informa
cijos apie Darių ir Girėną, 
pažymėdamas, kad šie du At
lanto nugalėtojai lietuviams 
yra tiek pat svarbūs, kaip 
amerikiečiams buvo lakūnas 
Lindbergh. 

L ie tuvos P a r t i z a n ų glo
bos fondas ir LB Lemonto 
apylinkės valdyba birželio 15 
d. rengia Tautos genocido 
minėjimą. Kalbą pasakys par
tizanas Jonas Čeponis iš Pa
nevėžio. 

JAV LB Vidur io v a k a r ų 
apygarda rengia informacinį 
suvažiavimą visų apylinkių 
valdyboms, kontroles komisi
joms. XIV tarybos nariams ir 
visiems, susidomėjusiems lie
tuviams, norintiems geriau 
susipažinti su LB darbais. 
Pranešimus padarys JAV 
Krašto valdybos nariai, apy
gardos nariai ir A. Regis — 
Šv. Kazimiero kapinių reika
lais. Po to bus plačios diskusi
jos. Suvažiavimas vyks ba
landžio 12 d., šeštadienį, nuo 
10 vai. r iki 6 vai. vak., Pasau
lio lietuviu centro Bočių me
nėje. Lemonte. Dalyviai bus 
vaišinami pietumis, todėl rei
kia apie atvykimą pranešti Bi
rutei A. Vindašicnci tel 708-
974-2464 iki balandžio 9 d. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL..312-585-9500 

REIKALINGAS 
ADMINISTRATORIUS 

„Draugui" reikalingas ad
ministratorius nuo š.m. ba
landžio pradžios. Turi būti su 
universiteto laipsniu verslo 
administracijoje arba sąskai
tyboje (accounting) ir turėti 
patyrimą kompiuterių vartoji
mo sistemoje. Būtinas geras 
anglų ir lietuvių kalbos žino
jimas. Geros darbo sąlygos ir 
atlyginimas. Suinteresuotieji 
prašomi siųsti pareiškimus 
„Draugo" moderatoriui kun. 
Viktorui Rimšeliui, MIC, 4545 
W. 63rd. Str., Chicago, IL. 

LB L e m o n t o apy l i nkės 
naujoj i va ldyba balandžio 1 
d. Pasaulio lietuvių centre 
į%-ykusiame posėdyje pasi
skirstė pareigomis taip: pirm. 
Kazys Laukaitis, vykdomasis 
vicepirm. Gediminas Kazėnas, 
sekretorius Stasys Džiugas, 
iždininkas Algis Urbutis ir 
vicepirmininkai — Leonas Jū-
raitis, Alfredas Mikučauskas, 
Liudas Šlenys ir Agutė 
Tiškuvienė. 

P a v a s a r i p a u k š t e l i a i par -
s k r e n d a ir visus džiugina sa
vo saldžiu čiulbėjimu. Juos 
išgirdę, žmonės žino, kad jau 
nebebus žiemos speigų ir pus
nynų. „Draugas" taip pat skel
bia pavasario pradžią šauniu 
koncertu, o šį kartą visiems 
„čiulbės" Clevelando Dievo 
Motinos parapijos choras „Ex-
ultate", vadovaujamas muz. 
Ritos Kliorienės. J i s pirmą 
kartą atskrenda į Čikagą su 
puikia programa ir pasirodys 
„Draugo" pavasariniame kon
certe Jaunimo centre gegužės 
3 d. Bilietus jau galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje ir 
„Seklyčioje". Visi kviečiami 
pradėti pavasarį su „Draugu" 
ir su „Exultate" choro daino
mis. 

Ap lankyk i t e J a u n i m o 
c e n t r o mugę , įsigykite įdo
mių dovanėlių, naudingų ir 
gražių prekių. Šiandien, šeš
tadienį, žemutinėje salėje, pri
statytoje prekystalių . mugė 
veiks nuo 10 vai. r. iki 7 vai. 
vak.. rytoj, sekmadienį — nuo 
10 vai. r. iki 2 vai. p.p. Pelnas 
skiriamas Jaunimo centrui, 
kuris šiemet švenčia 40 metų 
gimtadienį. 

Sus i t i k imas su Lietuvos 
Respub l ikos Se imo pirm. 
prof. Vytautu Landsbergiu 
bus sekmadienį, balandžio 6 
d„ tarp 11:30 vai. ryte ir 1:30 
vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Nuo 2 vai. 
p.p. priėmimas Čiurlionio ga
lerijoje, į kurį reikia turėti bi
lietus, gaunamus pas savų or
ganizacijų pirmininkus. Pri
menama taip pat, kad 10 vai. 
r. Jėzuitų koplyčioje bus šv. 
Mišios. 

I „Maitos" operos spek
takli bil ietus bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte sekmadienį, balan
džio 6 d., prieš 9 ir H valandos 
ryto Mišias. Pasinaudokite šia 
paslauga. 

Pakvieskite savo mamy
tes i p ietus s u šokiais... 
Linksmavakarį gegužės 10 d. 
šeštadieni.rengia Čikagos li
tuanistine mokykla, veikianti 
Jaunimo centre. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos Ramovės Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks balandžio 6 d., sekmadie
nį. 12 vai., Jaunimo centre. 
Kviečiami visi skyriaus nariai 
susirinkime dalyvauti. 

Nelės ir Arvydo Pa l t inų , 
k a r t u su Eugeni jum Iva
n a u s k u koncertas sekmadie
nį. Jaunimo centre, 3 vai. p.p. 

KVIETIMAS Į DF GARBĖS 
NARIUS 

— N'e dėl garbės aukoju 
Draugo fondui, — pasakys 
turbūt kiekvienas Draugo fon
do narys ar rėmėjas, — bet dėl 
lietuviškos spaudos išlaikymo 
išeivijoje, dėl vienintelio lietu
viško „Draugo" dienraščio lei
dybos už Lietuvos ribų. 

— Ne del garbės kovojau už 
Lietuvą, — pasakys Vyčio 
kryžių ar Gedimino ordiną 
gaunant is tautietis, tačiau jo 
širdyje vis tiek nubanguos 
džiaugsmo bangelė, kad kaž
kas prisiminė ir pagerbė jo 
pastangas. Atrodo, kad ir mi
rusio kapo pažymėjimui pa
kanka cemento kryželio su 
vardu ir pavarde, tačiau kiek 
daug kapinėse didelių, bran
gių marmuro paminklų liu
dijančių iškeliavusius į am
žinybę, pagerbiant jų žings
nius, nuei tus šios žemės vienu 
ar kitu keliu. 

Draugo fondas, pagerbda
mas tuos, kurie didesnį įnašą 
suteikė Draugo fondui, kurie 
vis labiau finansiškai rėmė ir 
remia J3raugo" leidybą, turi 
garbės narių bronzos lentą 
„Draugo" administracijos pa
talpose su vardais ir pavar
dėmis tų asmenų bei organiza
cijų, iš kurių vienkartiniai , a r 
per kelis metus atėjo į Draugo 
fondą 1,000 dolerių, arba dau
giau. Draugo fondo garbės 
narių lentoje esantys vardai 
dabar ir ateityje bylos apie 
tuos tautiečius, kur ie vert ino 
lietuvybės išlaikymą per 
spausdintą lietuvišką žodį ir jį 
gausiau parėmė. 

Draugo fondo veiklos ketve
rių metų laikotarpyje daugelio 
narių įnašai pasiekė 700-800 
dolerių ir tik poros šimtelių 
betrūksta , o gal ir mažiau, iki 
tūkstant inės su garbės nario 
pažymėjimu. Pavasario aukų 
vajus dabar yra labai gera 
proga padidinti įnašus, a r iš 

kar to ateiti su tūks tan t ine , 
tiesiai į Draugo fondo garbės 
narius. 

Laukiame naujų DF garbės 
narių. Laukiame ja i s j au 
esančių, su papildomais įna
šais Draugo fonde. 

Pavasar io vajaus įnaša i 

S u 655 doler ia i s : 
Vanda Gvildienė, a.a. Juozo 

Gvildžio atminimui, iš viso 
855 dol., Palos Hills, IL. 

Su 550 do ler ių: 
Transpak — Romas Pūkš

tys, garbės narys , iš viso 
1,000 dol., Chicago, IL. 

Su 300 do ler ių: 
Laima ir Jonas Šalčius, 

garbės nariai , iš viso 1,520 
dol., Arlington Hts . IL. 

Su 200 doler ių: 
Liudas Kulnys, iš viso 450 

dol., Sudbury, Ont. Canada . 
Ona Ramienė, g a r b ė s narė , 

iš viso 1,000 dol., Hickory 
Hills, IL. 

Irmina Lesevičiūtė, iš viso 
600 dol.. Chicago, IL. 

Su 150 do ler ių: 
Gertrude ir Romas Šatas , 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol. Sunny Hills, FL. 

Su 100 do ler ių: 
Vytautas ir Ona Gutauskai , 

iŠ viso 600 doj.. Harber t , MI. 
Jonas Rejeris, iš viso 700 

dol.. Oak Lawn, IL. 
Algirdas Saulis, iš viso 400 

dol., Clarendon Hills, IL 
Ina ir Jonas Kasis, iš viso 

500 dol., Orland Park, IL. 
Ona Jakutavičius, iš viso 420 

dol., Vai d'Or, Que. Canada. 
Irena Paliulis, a.a. Broniaus 

A. Paliulio 1 m. mirties atmi
nimui, iš viso 135 dol., Da-
rien, IL. 

S u 50 dolerių: 
Frank Jonelis v55 dol.), iš 

viso 75 dol., Rockford, IL. 
Antanas Ragauskas (55 dol.), 

iš viso 115 dol., Cicero, IL. 
Irena Baleišis, iš viso 150 

dol., Chicago, IL. 
Antanas Kavaliūnas, iš viso 

350 dol., Cleveland, OH. 
Ignas Medžiukas, iš viso 275 

dol., Los Angeles, CA. 
Anele Lukoševičiūtė, iš viso 

400 dol., Grand Rapids, MI. 
Narimantas V. Udrys, iš viso 

100 dol., Birmingham, MI. 
Olimpia Chonin, iš viso 100 

dol., Bellevue, WA. 
Janina Cukuras. iš viso 450 

dol., Chicago, IL. 
Kun. Stasys Raila, iš viso 

275 dol., Little Neck, N.Y. 
Birutė ir Jonas Svera, iš viso 

425 dol., Bloomfield Hills, MI. 
Antanas Kvedaras, iš viso 

450 dol., Savannah, GA. 
Josehine Miller, Oak Lawn, 

IL. 

Irena Ancerys, Porter, IN. 

Su 25 doleriais: 
Danutė Mikoliūnienė, iš viso 

150 dol., Cleveland, OH. 
Gediminas Damašius, iš 

viso 150 dol., Libertyville,, IL. 
Jurgis ir Teresė Alenskai, iš 
viso 225 dol., Lemont, IL. 

Vincas Simanavičius, iš viso 
290 dol., Salt Lake City, UT. 

Vytautas Matulionis, iš viso 
115 dol., Cleveland Hts. , OH. 

Vytautas Sendžikas, iš viso 
75 dol. Etobicoke, Ont. Canada 

Linas ir Živilė Vaitkai, Se-
ven Hills, OH. 

Joseph Kalvaitis, Chicago, IL. 
Klemensas ir Veronika Poli-

kaičiai, iš viso 225 dol., Mid-
lothian, IL. 

Su 20-10 dolerių: 
Ona Rušėnas, iš viso 220 

dol., Palos Hills, IL. 
Ed Zabarskas, iš viso 60 

dol., Orland Park, IL. 
Antanas Zailskas, iš viso 

660 dol.. Cicero, IL. 
Lucille Stadalninkas, iš viso 

220 dol., Los Angeles, CA. 
Ona Balčiūnas, iš viso 235 

dol., Manahawkin, NJ . 
Andrius Butkūnas, iš viso 

130 dol., Farmington Hills, MI., 
Jonas Pleirys, iš viso 285 

dol., Chicago, LL. 
G. Kaufmanas, iš viso 110 

dol., Springfield, VA 
Sisters of St. Casmir, iš viso 

20 dol., Holland, PA. 
Josephine Bakšys, St. Pe-

tersburg, FL. 
Aleksandras Verikas, Racine, WI. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo ižd in inkas 

Skelbimai 
x Balandžio 4 d. „Drauge" x „Lietuvos Vaikų vilčiai* 

a.a. Petro Padvaisko pa- aukų sąra ie , kovo 26 d., 
varde mirties sukakties pra- „Drauge" a.a. Eugenijaus Li-
nešime buvo klaidingai iš- kanderio pavardė buvo iš
spausdinta. Turėjo būti: a-a. spausdinta su klaida. Atsipra-
Petras P a d v a s - P a d v a i s k a s . §ome. 
Už klaidą atsiprašo velionio 
artimieji. 

(sk) 

x „AGUONĖLĖ", tai Lietu
vos Vyčių tautinių šokių gru
pės ir „Tėviškės kaimo" kape
los pavasario koncertas-va-
karonė. Įvyks šeštadieni, ba
landžio 19 d. Jaunimo cen
tre, 5600 So. Claremont, 
Čikagoje, 5:00 v.p.p. Kvie
čiame visus! Bilietai gaunami 
prie durų. 

(sk) 
x Rima Krųtulytė, Chica

go IL, Kazė Biknevičienė, 
Chicago, IL, dr . Petras 
Žemaitis, Canton MI, Dona
tas ir Victoria Zakarai, Sun 
City AZ, Rotary Club of 
Forked River, N J — visi glo
boja po našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami globą kitiems metams 
atsiuntė po $150. Aldona 
Bradley, Newport Beach CA, 
globoja 2 Lietuvos našlaičius, 
pratęsdama globą kitiems me
tams atsiuntė $300. Visiems 
šiems geriems žmonėms, Lie
tuvos našlaičių vardu dėko
jame! „Lietuvo* Našlaičių 
globos komitetas", 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x „ŠYPSENĖLĖ", tai „Sau
lutės" pavasario puokštė Lie
tuvos vaikams, tai tikra šei
mos šventė į kurią kviečiami 
ir jauni , ir pagyvenę, vaikai ir 
tėveliai, tetos, dėdės ir sene
liai. Programoje: iš Marijam
polės vienuolikmetė Neringa 
Nekra i iū tė , dainininkė Lai
ma Lapkauskai tė ir Dalios 
Gedvi l ienės vadovaujamas 
Čikagos l i tuanist inės mo
kyklos Vaikų choras. „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis, maloniai kviečia vi
sus į J a u n i m o centro di
džiąją salę sekmadienį, gegu
žės 18 d., 3:00 vai . p.p. į kon
certą „ŠYPSENĖLĖ". 

(sk) 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia ir daugia
vaikėms Šeimoms: Marija ir 
dr. Vytautas Černiai, Wyn-
cote, PA $100, Aušra ir Algir
das Sauliai $50, Vida ir Ša
rūnas Rimai $50, Angelė Poš-
kaitienė $50, Janina Marks 
$240 tęsia mergaitės metinę 
paramą, Gražina ir Jim Liau-
taud $500, J . Galica, (Maben-
ka Restaurant), $25, Pet ras 
Vaičekauskas, (Neringa Res
taurant) $25, Aleksandra 
Gražytė $25, Merra Mahajan 
D.D.S. $25, Camelot Restau
rant (buvę „Ramunės" s a y i -
ninkai) $25, Piccirillo & 
O'Connor Inc. $100, Nijolė 
Gierštikienė $25, Marija An-
drijonas $240 metams parem
ti mergaitę, Envirodyne In
dustries Inc. (Viskase/Enviro-
dyne) $2,500. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, te l . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS 

patarnauja pajamų mokesčių 
(INCOME TAX) užpildyme 
14708) 403-7334. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Jau nuo 16 a. Vievis yra gerai 
žinomas. Tada čia buvo dva
ras. Apie 1600 m. Vievio dvaro 
savininkai Oginskiai pastaty
dino čia unitų bažnyčią ir vie
nuolyną. 1611 m. Vievyje pra
dėjo veikti iš Vilniaus atkelta 
spaustuvė. Spaustuvei aprū
pinti Vievyje buvo įrengta ir 
tipografinių dažų darykla". 
Pinigai , siuntiniai ir ko
m e r c i n ė s siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4545 W. 63 St., Chica
go , IL 60629, tel. 773-838-
1050. 

(sk) 

x A.a. J u o z o Gvildžio 
brangiam atminimui, jo žmo
na Wanda A. Gvildienė at
siuntė „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $650, 
kuriuos suaukojo: Jovita Stri
kas, Ina ir P ranas Gvildžiai, 
Joana Valaitis, Albina ir Liu
das Ramanauskai, Vida ir Jo
nas Maleiškos, Algirdas Vi
sockis, Irma ir Gediminas De-
veikiai, Birutė ir Jul ius Linta-
kai, dr. Sandra Valaitis ir ano
niminis aukotojas. „Saulutė" 
dėkoja už auką ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. Juozo 
Gvildžio artimiesiems. 

(sk) 

x A. a. Vlado Garbenio 
mirties septynerių metų pri
siminimo proga, Ona Rušė-
nienė Palios Hills, IL, aukoja 
Lietuvos našlaičiams $20. 
Našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Naš la ič ių glo
bos" komitetas . 

(sk) 

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

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Naujas 

JAV imigracijos vizų tikrinimas 
prasidės balandžio mėn. Pasi
baigusias vizas galiu pratęsti. 
Žmonės iš kitų valstijų gali 
pasiųsti man duomenis paštu. 
Ed Šumanas, 5701 Linden, 
LaGrange, IL 60625, tel . 
1-708-246-8241. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Casi-
mir Memorialą, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydi ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vil imas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335. 

(sk) 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Akcijų, b o n ų bei kitų 
vertybių p irk ime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnus 
Andrius Kurkul is , tel. 312-
360-5531, dirbą su Oppen-
heimer & Co., Inc. Chica-
goję. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Laurait i , A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen P k , IL 
60805-2325. Tel. 708422-3455. 

(sk) 

x „Martos" operos spek
taklis įvyksta balandžio 13 
d., sekmadieni , 3 vai. po 
pietų, Morton auditorijoje, 
2423 S. Aust in Blvd., Cice
ro, IL. Bilietai jau gaunami 
„Seklyčioje". 2711 W. 71 S t , 
Chicago, IL 60629, kasdien 
nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. Bilietų kainos 
$35 ir $25 parteryje, o bal
kone $30, $20 ir $15. Galima 
bilietus užsisakyti ir paštu, 
tik reikia kar tu siųsti čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
Lithuanian Opera Co., Inc., 
7013 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629-1930. 

įsk) 

x Lie tuvos Vyčių organi
zacija, 24 kuopa, š.m. ge
gužės 4 d., sekmadienį, daly
vaus arklių lenktynėse — 
J ) ay of the Races" Sports-
man's Park . Bufetas 11 v.r., 
„post t ime" 1 vai. p.p. Kaina 
$15. Informacijai skambink
ite: Frank Jurgait is , 773-
767-8952 arba Aušra Pada
l ino 773-767-2400. 

(sk) 
x Dėmes io , pirmą karta 

perkant iems namus! Galite 
pasinaudoti privačiu fondu, 
kuris leidžia nusipirkti namą 
įmokėjus t ik $1000. Dėl kon-
sulatacijos ir parduodamų 
namų sąrašo kreiptis į Vidą 
Paškų, Re/Max Home Cen-
ter, tel. 773-284-3898. 

(sk) 

x Dėmesio radijo klausyto
jai! ŽEMĖ L PRODUCTIONS 
praneša, kad WNDZ 750 AM 
yra dvigubai stipresnė — dieni
nis signalas net 5,000 wat'ų. Tai 
gera žinia tiems lietuviams, gy
venantiems Illinois, Indiana, 
Michigan ar Wisconsin vals
tijose, kurie iki šiol turėjo sun
kumų aiškiai girdėti 750 AM. 
Kviečiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos S T U D I J A R darbo 
dienomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAIRAS 
— tai t ikrasis Lietuvos bei išei
vijos veidrodis. Lithuanian 
News Radio, PO Box 1161, 
Oak Park, IL 60304. Red. tel. 
708-388-0556. 

(sk) 
x Tik 62 centa i į Lietuvą! 

Neįtikėtina, tačiau taip yra! 
Nuo lapkr. 17 d. telefoniniai 
įkainiai sumažėjo. Kada be-
skambintumėt, dieną ar naktį, 
savaitės metu, ar savaitga
liais, kaina visada ta pati — 
tik 62 centai už minutę. At
minkite, nereikia pasirašyti iš 
vienos kompanijos į kitą. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Jokių įsipareigojimų. Tarifas 
galioja tik esamiems ir 
būsimiems mūsų klientams. 
Informacija lietuviškai n u o 
pirmd. iki ketvd. imtinai 
vakarais nuo 8-10 v. v. 
Čikagos laiku, 708-386-0556. 
Ekonomiškiausias telefoninis 
ryšis su Lietuva ir pasauliu — 
tik per CYBERLINK lietuvių 
atstovybę! ( s R ) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipki tės į INTERVIDEO. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60809. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk 

x Galiu padėti legaliai gau
ti „SOC. S E C U R m r kortelę, 
vairavimo leidimą (driver's 
license) ir vizų pratęsimą. Ed 
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S Pulaski Rd , Chicago. IL 60629 

(1/2 bl i Šiaure nuo Batzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S Bell Rd.. Lockport. 1160441 
Tel. 70S-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seitad 9 v.r. iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai g.itvės nuo „Draugo" 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą, 

' 




