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Prezidento vizitas: Klaipėda — 
Lietuvos vartai į pasaulį 

Klaipėda, kovo 20-d. (BNS) 
— Penktadieni prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma lankėsi Klaipėdoje. 

Vizitą uostamiestyje valsty
bės vadovas pradėjo susitiki
mu su miesto meru Eugeniju
mi Gentvilu, politikais, Klai
pėdoje išrinktaisiais Seimo 
nariais, didžiųjų įmonių vado
vais. 

Prezidentas džiaugėsi, kad 
klaipėdiečiai ėmėsi konkrečių, 
gerų rezultatų duodančių dar
bų, sugebėjo pritraukti užsie
nio investicijų ir sudarė joms 
palankias sąlygas. 

V. Adamkaus nuomone, pa
brėžiant Lietuvos integraciją į 
Vakarų Europos politines ir 
ekonomines struktūras, pa
prastai pamirštama regioninė 
politika, kuri, pasak preziden
to, yra „svarbi sąlyga, norint 
tapti Europos Sąjungos nare". 
„Geriausias pavyzdys būtų 
Klaipėdos laisvosios ekono
mines zonos projektas, kuris, 
nors ir sunkiai, skinasi kelią į 
gyvenimą, o ateityje turėtų 
tapti pagrindiniu efektyvios 
Klaipėdos krašto ekonominės 
plėtros ir savarankiškumo 
sąlyga", kalbėjo jis. 

Lietuvininkų aikštėje prezi
dentas kreipėsi į pamario 
krašto žmones, ypatingą dė
mėsi skirdamas Martyno Maž
vydo indėliui į Lietuvos kul
tūrą. Jo nuomone, M. Maž
vydas nusipelnė ne tik isto
rinės garbės. „Savo nuopelnais 

jis tapo istorinės atspirt ies 
tašku, nes nuo jo prasidėjo 
mūsų tautos raštija, tai j is 
skelbė kitokį požiūrį į religyą 
ir įkūnijo stiprios, kultūriškai 
brandžios ir toleranciją puo
selėjančios valstybės viziją", 
kalbėjo valstybės vadovas. 

V. Adamkus pastebėjo, kad 
šiandien Klaipėda — pagrindi
niai Lietuvos jūros vartai , 
modernus ir sparčiai augantis 
tarptaut inės prekybos uostas 
ir šiame mieste formuojasi 
naujas, istorines šaknis ir 
šiuolaikinį gyvenimo ritmą ap
imantis požiūris. 

„Džiugu, kad dabar Klaipė
da garsėja ne tik kaip preky
bos kryžkelė a r karinio laivy
no bazė, bet ir kaip dina
miškai besiplėtojantis kultū
ros centras", pažymėjo jis. 

Kalbėdamas Klaipėdos uni
versitete, prezidentas pripa
žino, kad Lietuva nepajėgia fi
nansiškai pasirūpint i visais, 
siekiančiais aukštojo išsilavi
nimo, nes nepakanka val
stybės biudžeto mokslo ir s tu
dijų re ikalams numatytų 540 
mln. litų. Vyriausybė šiemet 
studijų kredi tams skyrė be
veik 7.5 mln. litų, tačiau, šia 
parama naudojasi nedaugelis, 
nes „tokių kreditų gavimo 
tvarka ne visai priimtina", 
apie ją t rūks ta informacijos. 

Prezidento nuomone, Lietu
voje ta ip pa t galima būtų 
įdiegti Vakaruose įprastą s tu
dijų kreditavimo tvarką. 

Vyskupas Jonas Boruta — Lietuvių katalikų mokslo .Vicidemijos prezi
dentas. (Elta) 

Išr inktas Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos prezidentas 

Lietuvoje nebus valstybės 
ministrų 

/ 

Vilnius, kovo 19 d. (Elta) 
— Trečiadienį iki vėlyvo vaka
ro vykusiame vyriausybės po
sėdyje buvo nuspręsta atsisa
kyti siūlymo įsteigti ministe
rijų valstybės ministrų pos
tus. Vyriausybės įstatymo pa
keitimų ir papildymų pro
jekte, kuriam iš esmės pritarė 
ir Seimui svarstyti perdavė 
ministrų kabinetas, liko vice-

Varšuviečiai gelbsti 
Vilnijos lenkus 

nuo bado 
Varšuva, kovo 19 d. (BNS) 

— Lenkijos laikraštis „Zycie 
Warszawy" be ironijos prane
ša, kad Velykų proga Vilnijos 
lenkai gaus siuntinių, kurie 
jiems padėtų apsiginti nuo 
bado. 

„Pirmą siuntinį Vilnijos gy
ventojams siunčiau prieš ket
verius metus. Niekada nebu
vau Vilnijoje. Kodėl padedu? 
Buvau Rusijoje. Ten vargas 
akis bado, turbūt ir Lietuvoje 
tas pats", pasakė laikraščiui 
varšuvietis Andrzej Bory-
chowski, atnešęs siuntinį. 

Lenkų laikraštis rašo apie 
kunigo Stefan Niedzeliak fon
dą, kuris padeda bažnyčioms 
ir Rytuose, taip pat ir Vilni
joje, gyvenantiems lenkams. 

Artėjančių Velykų proga 
jau parengta 500 siuntinių 
konkretiems asmenims. 

Kaip laikraščiui sakė viena 
fondo steigėjų Halina Gurska, 
dabar fondas turi apie 550 ad
resatų Lietuvoje, kuriems rei
kalinga pagalba. Varšuviečiai 
atneša jau paruoštus siunti
nius konkretiems asmenims ir 
šeimoms, žino jų poreikius. 
„Pagalba nelieka be atgarsio. 
Prasideda susirašinėjimas, už
simezga draugystė, vieni kitus 
aplanko", sakė laikraščiui H. 
Gurska. 

ministrų pareigybės, kartu su
teikiant galimybę juos skirti 
depar tamentų prie ministerijų 
vadovais. 

Kitais pakei t imais numaty
ta, kad Vyriausybės įs tatyme 
nebus išvardytos ministerijos, 
bei nus ta ty ta , kad „mini
sterijas vyriausybės siūlymu 
steigia ir pana ik ina Seimas, 
pr i imdamas nutarimą". Tokio 
nutar imo projektas vyriau
sybės posėdyje nebuvo svars
tomas. 

Taip pat siūloma nustatyti, 
kad aukščiausias ministerijos 
karjeros pareigūnas yra val
stybės sekretorius, o aukš 
čiausias valstybės karjeros pa
reigūnas — vyriausybės sekre
torius. 

Pr i t a rus projektui, būtų pa
naikinta ministro pirmininko 
tarnybos kanclerio pareigybė, 
vietoj jos įsteigiant vyriau
sybės kanclerio postą. Jis būtų 
tiesiogiai pavaldus premjerui. 

Vyriausybės įstatymą siū
loma papildyti nuostata , kad 
ministras, kai kuriais klausi
mais tu rėdamas kitokią nuo
monę nei vyriausybės nariai, 
turi šią nuomonę pirmiausia 
pareikšti ministrų kabineto 
posėdyje. 

* Genera l inė proku
ratūra svars to ga l imybe a t 
kasti teismo tyr imams Kaune 
tragiškai žuvusio Vlado Pund-
ziaus lavoną, kad nustatytų jo 
mirties priežastį. Penktadienį 
generalinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios surengtame pasi ta
rime buvo prieita nuomonės, 
kad V. Pundziaus mirties ap
linkybėms nustatyt i reikalin
gas papildomas tyrimas bei jo 
palaikų ekshumacija. Per inci
dentą tarp Europos reikalų 
ministrės Laimos Andrikienės 
ir įtūžusios minios Kaune 
kovo 14 d. žuvo 57 metų kau
nietis V. Pundzius. Kai kurie 

Vilnius, kovo 20 d. (Elta) 
— Vyskupas, mokslų dakta
ras , Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) akademi
kas Jonas Boruta išrinktas 
šios akademijos prezidentu. 

Vykdant nuostatus, šių 
metų pradžioje buvo organi
zuoti naujos LKMA Centro 
valdybos, ta ip pat Revizijos 
komisijos rinkimai. Kadangi 
trečdalis akademijos narių gy
vena užsienyje, balsavimas 
vyko korespondenciniu būdu. 

Balsavimo komisija, atplėšu
si antspauduotus vokus, pagal 
balsų daugumą išrinko septy
nis Centro valdybos narius. 

Pirmajame posėdyje valdy
bos nariai pasiskirstė pareigo
mis. LKMA prezidentu tapo 
vyskupas Jonas Boruta, Cent
ro valdybos rinkimuose gavęs 
daugiausia — 98 proc. balsų. 
Viceprezidentu mokslo sričiai 
išrinktas istorikas, profesorius 
Antanas Tyla, kultūros sričiai 
— kardiochirurgas profesorius 
Giedrius Uždavinys, leidybai 
— etnologas profesorius Vacys 
Milius. Visi jie yra LKMA 
akademikai. 

Akademijos moksline sekre
tore vėl tapo kalbininkė dak
ta rė Antanė Kučinskaitė. Į 
Centro valdybą išrinktas 
LKMA akademikas Adolfas 
Darnusis bus ryšių sekreto

rius, Ignacas Uždavinys — 
sekretorius vyriausiasis finan
sininkas. 

Pirmajame naujosios 
LKMA Centro valdybos posė
dyje n u s p r ę s ^ palaikyti glau
desnius ryšius su LKMA sky
riais — į valdybos posėdžius 
kviesti gausesnių ir aktyves
nių skyrių pirmininkus. 

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija įkurta 1922 metais. 
J i telkia Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančius mokslininkus ka
talikus kūrybiniam mokslo 
darbui. Sovietinės okupacijos 
metais LKMA veikė užsienyje, 
1990 m. atnaujino savo veiklą 
Lietuvoje. LKMA turi skyrius 
visuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, kai kurių apskričių 
centruose. 

* Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius iš
siuntė sveikinimą 75 metus 
leidžiamo žurnalo „Time" re
dakcijai. „Kovodami dėl ne
priklausomybės, Lietuvos 
žmonės rėmėsi demokratijos ir 
laisvės idealais, kuriuos vi
suomet gynė Time'. Todėl vie
nu iš svarbiausių Lietuvos 
politikos principų visuomet 
išliks laisva, nesuvaržyta in
formacija apie žmogų, val
stybės ir visuomenės raidą", 
rašoma sveikinime. (BNS> 

Lietuva nedalyvaus 
„buvusiųjų." 
susitikimuose 

Vilnius, kovo 19 d. (Elta) 
— Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) vadovai atsi
sakė dalyvauti ketvirtadienį 
Lozanoje prasidėjusiame „bu
vusių sovietinių respublikų" 
olimpinių komitetų pasitarime 
ir susitikime su Tarptautinio 
olimpinio komiteto prezidentu 
Juan Antonio Samaranch. 

Atsisakydama vykti į Švei
cariją, Lietuvos komiteto va
dovybė protestavo prieš tai, 
jog Tarptautinis olimpinis ko
mitetas Lietuvą įvertino kaip 
vieną iš penkiolikos buvusių 
Sovietų Sąjungos respublikų. 

Pasak LTOK prezidento Ar
tūro Poviliūno, „šis kvietimas 
yra Tarptautinio olimpinio 
komiteto akibrokštas mūsų 
atžvilgiu, ir mes jokiu būdu 
negalime sutikti su tokia kvie
timo forma". A. Poviliūnas šį 
pasitarimą pavadino „politi
niu, o ne sporto klausimu, nes 
tokiu bendru kvietimu norima 
parodyti pasauliui, kad buvu
sios tarybinės respublikos yra 
glaudžiai susiję." 

Komiteto generalinis sekre
torius Petras Statutą pažy
mėjo, kad sprendimui nevykti 
į Lozaną pritarė Lietuvos pre
zidentas, Seimas ir vyriau
sybė. 

Lietuvių sprendimą palaikė 
ir estai, o Latvijos delegacija 
visgi išvyko į Šveicariją. 

* Visos Lenkijos L ie tuvos 
mylėtoju klubo prezidentas 
Leonas Brodovskis ragina pa
miršti šimtmečius trukusius 
abiejų tautų nesutarimus ir 
žvelgti į XXI amžių. Trečia
dienį susitikęs su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
jis pristatė visuomeninio ben
dradarbiavimo planą, kuria
me siūloma sudaryti bendrą 
specialistų grupę, kuri pa
rengtų 10 metų Pietryčių Lie
tuvos vystymo programą, taip 
pat kalbama apie paminklo 
Antanui Baranauskui statybą, 
Vidurio Europos akademinio 
jaunimo suvažiavimo 2000-ai-
siais Lietuvoje rengimą. ,Eits, 

Pensininkai neprieštarauja 
telekomo privatizavimui 

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) — 
Profsąjungų ir pensininkų ats
tovai susitikime su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi sakė 
sutinkantys su „Lietuvos tele
komo" privatizavimu. Jie 
sutinka, kad vietoje nemoka
mų lengvatų už vietinius po
kalbius telefonu nuo rudens 
būtų didinamos pensijos, pra
nešė vyriausybės spaudos tar
nyba. 

Ketvirtadienį su premjeru 
buvo susitikę profsąjungų, 
Lietuvos darbo federacijos, 
darbininkų sąjungos bei pensi-

liudininkai tvirtina, kad vy
riškį kliudė ministrės vairuo
tas automobilis, tačiau tyri
mas tokio fakto iki šiol nenu
statė. (BNS/ 

Lenkija pakeitė generalinį 
konsulą Vilniuje 

V a r š u v a , kovo 20 d. >BNS) 
— Naujuoju Lenkijos generali
niu konsulu Vilniuje paskir tas 
Olštyno aukštosios pedagogi
nės mokyklos profesorius ha
bilituotas mokslų dak ta ras 
Mieczyslav* Jackiewicz. J i s 
garsėja kaip Lietuvos bičiulis. 

M. Jackievvcz gimė Vilnijoje 
ir iki 1956 metų gyveno Lietu
voje, kalba lietuviškai. J is yra 
pripažintas lietuvių litera
tūros žinovas, išvertęs kelias 
Lietuvos rašytojų knygas į 
lenkų kalbą ir parašęs moksli
nių darbų apie lietuvių ir 
lenkų li teratūrų santykius. 

„Manau, Lietuvos pažino
j imas, didelis lietuvių draugų 
būrys padės man prisidėti su
ar t inant mūsų tautas", sakė 
naujasis Lenkijos generalinis 
konsulas. 

Ligšiolinis Lenkijos genera
linis konsulas VValdemar Lip-
ka-Chudzik ir jo paskyrimas į 

Vilnių buvo ne kartą smarkiai 
kritikuojamas pačių lenkų 
spaudoje. 

Paryžiuje lenkų kalba lei
džiamas mėnraštis „Kultūra" 
ir Varšuvos savaitraštis „Nie" 
rašė. jog W. Lipka-Chudzik, 
buvęs Lenkijos saugumo tar
nybos karininkas, dar dirbda
mas konsulu New Yorke ver
bavo žmones bendradarbiauti 
su Lenkijos specialiosiomis 
tarnybomis. 

Buvęs Lenkijos ambasado
rius Lietuvoje Jan VVidacki in
terviu „Gazeta VVyborcza" bu
vo pareiškęs apgailestavimą, 
kad „Lenkija pasiuntė dirbti 
generaliniu konsulu į Vilnių 
buvusį saugumo tarnybos pul
kininką, kuris tuoj pat parėmė 
radikalus iš Lietuvos lenkų 
sąjungos, garbės reikalu lai
kančius kovą prieš Lietuvos 
valdžią". 

Naftos terminalų reikia 
ir Latvijai, ir Lietuvai 

Kia ipėda-Ryga , kovo 20 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus mano, kad 
ateityje didėjant naftos gavy
bai Rusijoje bei jos eksportui, 
bus reikalingi tiek Ventspilio 
naftos terminalas Latvijoje, 
tiek Būtingės terminalas Lie
tuvoje. 

Lietuvos vadovas penkta
dienį Klaipėdoje apžiūrėjo 
bendrovės „Klaipėdos nafta" 
naują naftos produktų liniją ir 
pabrėžė, kad visos Baltijos jū
ros valstybės turi būti atsaki-
gos už jūros švarą. V. Adam
kus įsitikino, kad įmanoma 
plėtoti naftos tranzitą, neda
rant žalos gamtai. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad V. Adamkų? neabejoja, 
jog naujojo Būtingės naftos 
terminalo statyboje naudoja
mos pažangiausios technologi
jos ir terminalas nekels pavo
jaus aplinkai. 

V. Gaižauskaitė pažymėjo, 
kad Būtingės naftos terminalo 

ninku sąjungos „Bočiai" atsto
vai. Susitikime taip pat daly
vavo socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Irena Degutie
nė bei ryšiu ir informatikos 
ministras Rimantas Pleikys. 

Susitikimo dalyviai pritarė 
tam, kad ^a tos už „Lietuvos 
telekomo" privatizavimą lėšos 
būtų finan- >jamos darbo vie
tų kūrimo ; rogramos, verslo 
rėmimo pr "amos. atstatomi 
gyventojų indėliai, didinamos 
pensijos. 

Vyriausybes atstovai infor
mavo, kad nuo vasario 1-osios 
pajamų mokestis dirbančioms 
šeimoms sumažintas 15 litų, o 
vienam telefono vartotojui už 
vietinius pokalbius telefonu 
per mėnesi vidutiniškai buvo 
priskaičiuoti 7.7 litai. 

Kovu 20-oji — pasauline Žemes diena, kada didieji miestai varpai? pa
skelbia astronomini lygiadienį ir švenčia pagarbos žemei <:iena Šią dieną 
žiemos laiką pakeičia vasaros laikas. Pavasario lygiadienį Lietuvos sosti
nėje. Nepriklausomybės aikštėje, iškėlus Žemės vėliavą, paskelbė Vil
niaus etninės veiklos c rv o vaidintojai, koncertavo folkloro ansamblis 
„Kūlgrinda", SKAT pučiamųjų orkestras. Su pavasariu vilniečius pasvei
kino miesto meras Rolandas Faksas ir Seimo nariai. 

Nuotr.: Savivaldybės aikštėje ir gamtosaugininkai surengė savo ak
ciją, i Eltai 

reikalingumą Lietuvai prezi
dentas pirmiausia sieja su 
tuo, kad Rusijoje didėjant naf
tos gavybai ir eksportui, kiek
viena Baltijos valstybė suinte
resuota plėsti savo uostus ir 
statyti naujus terminalus. 

Tačiau Ventspilio uosto va
dovas Lietuvos prezidento 
nuostatą išaiškino kaip baimi
nimąsi dėl šio Latvijos uosto 
patikimumo ir pareiškė, kad 
Lietuvoje naudojamasi netiks
lia informacija ir pasenusiais 
duomenimis 

Penktadienį Latvijos laik
raščiui „Jauna Aviže" valdyto
jas Imants Sarmulis įrodinėja, 
kad Ventspilio naftos termina
las neimtų labiau teršti Balti
jos pakrantės, jei jį kartu nau
dotų ir lietuviai. Laikraščio 
tvirtinimu, tokius nuogąstavi
mus yra išsakęs Lietuvos pre
zidentas, pagrįsdamas Būtin
gės naftos terminalo svarbą. 

* Vyr iausybė p r i t a r ė ap
l inka i ir žmonių sve ika ta i 
pavojingų daiktų (prekių) bei 
antrinių žaliavų įvežimo į Lie
tuvą ribojimo programai. Nu
matyta iki birželio pabaigos 
parengti dėvėtų drabužių ir 
naudotų automobilių įvežimą 
reglamentuojančius dokumen
tus. Iki metų pabaigos bus pa
rengta naudotos elektroninės 
ir elektrotechninės įrangos, 
naudotų automobilių padangų 
ir naudotų baldų įvežimo tvar
ka, BNS. 

* Lietuvos p r a m o n i n i n k ų 
konfederaci ja 'LPK) griež
tai pasisako prieš Ignalinos 
atominės elektrinės uždary
mą. Antradienį susitikime su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
LPK vadovai pareiškė, kad. jų 
nuomone, elektrinė turi būti 
modernizuojama, galbūt pri
traukiant užsienio kapitalą. 

'Eltai 

KALENDORIUS ' 
Kovo 21 d : Mikalojus, 

Benediktas. N'ortautas. San-
ga. 

Kovo 22 d.: Kotryna. Ben-
venutas. Oktavianas. Gedgau
das, Gante. 1388 m. įsteigta 
Vilniaus vyskupija. 1868 m. 
gimė Vilius Storasta-Vydūnas. 

Kovo 23 d ; Šv. Turibijus iš 
Mogrovejo, vyskupas (1538-
1606 Peru': Domas. Akvilė. 
Galigintas. Vismantas. 1939 
m. nacių Vokietijos kariuome
ne užeme Klaipėdos kraštą. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynmvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

SAVAITGALIS ATEITININKŲ 
NAMUOSE 

Gavėnios susikaupimas 

Kasmetine tradicija jau ta
pusi Gavėnios susikaupimo 
diena šiemet Ateitininkų na
muose buvo kovo 14 d. Ją su
rengė Ateitininkų namų val
dybos nariai, pakvietę dvasi
niu dienos vadovu kun. Rimą 
Gudelį, šiuo metu dirbantį 
pastoracinį darbą Marąuette 
Parko Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Aldona Ka-
mantienė, dienos programos 
tvarkytoja, supažindino daly
vius (jų buvo bemaž 80) su 
kun. Rimu Gudeliu. Po atida
romųjų maldų bei Šv. Rašto 
skaitinių, kuriuos skaitė Ra
minta Marchertienė ir Rita 
Venclovienė, buvo uždegta 
žvakė ir prasidėjo pirmasis 
dienos pašnekesys. 

Jame kun. Gudelis pabrėžė 
su Vatikano II reformomis 
atėjusį Bažnyčios atsinauji
nimą bei ekumenizmą. Ben
drai, su visų dalyvių pasisaky
mais, buvo svarstoma, koks 
yra geriausias žmogaus kelias 
į Dievą, koks jo ryšys su Die
vu, kiek žmogui yra svarbus jo 
tikėjimo ugdymas per maldą 
ir pakantumą savo artimui. 
Šis pašnekesys buvo užbaigtas 
labai prasmingu Kryžiaus ke
lio apmąstymu,kurį skaitė 
Jadvyga Damušienė ir Anta
nas Paužuolis. 

Po bendrų pietų vėl visi su
sikaupė antrajam pašneke
siui. Jame kun. Rimas palietė 
maldos ir atgailos reikšmę 
žmogaus gyvenime. Kiek mal
da žmogui yra reikalinga kaip 
jo ryšys ir nuolatinis buvimas 
su Dievu, tiek atgaila yra jam 
būtina išlieti savo dvasios 
rūpesčius ir taip atsinaujinti. 
Vėliau į raštu dalyvių pateik
tus klausimus susikaupimo 
vadovas atsakinėjo labai taik
liai, kartais ir su humoro 
doze. 

Išsami ir vertinga Atgailos 
sakramento liturgija paruošė 
dalyvius individualioms išpa
žintimis, kurias klausė kun. 
R. Gudelis, prel. J. Prunskis ir 
kun. A. Paliokas. Išpažinčių 
metu buvo taip pat kalbamas 
Rožinis, vadovaujant A. Pau-
žuoliui ir Sofijai Kunstmanie-
nei. Dieną užbaigiant, šv. 
Mišias aukojo kun. Rimas Gu
delis, skaitinius skaitė J. 
Baužys, giesmėms per Mišias 
ir per visą dieną vadovavo 
Juozas Polikaitis. 

Susikaupimo diena, šiemet 
praėjusi labiau tylioje ir rim
toje nuotaikoje, atrodo, dauge
liui paliko gerus įspūdžius. 
Tai, be abejo, kun. Rimo Gu
delio ir rengėjų nuopelnas. 

iš numatytų penkių knygų 
šioje serijoje. Knygoje rašoma, 
kaip žmogus pasiekia dva
sines aukštumas per savo 
gyvenimą nuo vaikystės iki se
natvės ir kodėl religija yra ar
timas žmogaus santykis su 
Dievu, su Esančiuoju. 

Pats knygos autorius kun. 
dr. Kęstutis Trimakas klausy
tojams paaiškino, kaip ir 
kodėl jis pradėjo rašyti šias 
knygas. Jis jautė, kad dabar 
Lietuvoje jų ypač reikia, kad 
susidomėjimas tokia litera
tūra vis labiau auga. Tuo 
būdu jis siekė praturtinti reli
ginės psichologijos bei religi
nių išgyvenimų srities paži
nimą. 

Iš klausytojų pusės buvo tei
giamai pritarta nuomonei, 
kad ši visa serija bus labai 
naudinga savo mintimis ir jų 
perteikimu ne tik specialis
tams, bet ir kiekvienam žmo
gui. Buvo taip pat pa
sidžiaugta, jog knygoje sve
timtaučių pavardės ^įesulie-
tuvintos". kaip dažnai Lietu
voje tai padaroma. 

Pabaigoje dalyviai buvo pak
viesti pasivaišinti sumušti
niais ir kava. Gaila, kad po
pietėje dalyvavusių nebuvo 
daug, tad ir anksčiau numaty
tas pokalbis apie ateitininkų 
sendraugių veiklos galimybes 
Amerikoje negalėjo įvykti. 

Juozas Baužys 

Čikagos moksleivių ateitininkų š.m. vasario 2 1 d su,:nnkime. Iš k , I eil. - Petras Aras paskaitininkas An
tanas Dundzila, Aliukas, Rasa, Linas. II eil. - Aras, Rytas, globėja Lora, Karolina, Daina. Inga ir Ans. 

1998 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 13-20 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovyk
la. 

Birželio 21-liepos 5 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 7-18 d- — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 26-rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla. 

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri-
tage" angliškai kalbančio jau
nimo stovykla. 

Rugpjūčio 16-23 d. —Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis. 

Rugpjūčio 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

ČIKAGOS 
MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAI 

Spalio mėn. susirinkimas 

Čikagos moksleivių ateiti
ninkų 1997 m. spalio mėn. su
sirinkime advokatas Povilas 
Žumbakis buvo mūsų svečias-
paskaitininkas. Jis, kartu su 
mumis, dalyvavo šeštadienio 5 
vai. vak. jaunimui skirtose šv. 
Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Po Mišių 
visi važiavome į Ateitininkų 
namus. Čia, po užkandžių vy
ko susirinkimas su įdomia pas
kaita. Paskaitininko adv. Po
vilo Žumbakio tema buvo apie 
Lietuvos politiką. Jis mums 
paaiškino apie ateinančius 
prezidento rinkimus. Mes su
žinojome apie visus kandida
tus. Taip pat mums labai pati
ko kitos jo temos. Jis įdomiai 
kalbėjo. Moksleiviai klausė 
daug klausimų ir buvo labai 
patenkinti paskaitininku. 

Karolina Lieponytė 

Vasario mėn. susirinkimas 

Šeštadienį, š.m. vasario 21 
d., po šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje, susirinko
me Ateitininkų namuose. Pa
sivaišinę skania pica, susėdo
me klausyti paskaitos. Mūsų 
paskaitininkas buvo Antanas 
Dundzila iš Washington, D.C. 
Jis kalbėjo apie Lietuvos par
tizanus ir jų kovą prieš Lietu
vos okupantus. Jis parodė 
vaizdų iš partizanų gyvenimo. 
Mes sužinojome kokia sunki ir 
svarbi buvo partizanų kova 
dėl Lietuvos laisvės. Buvo la
bai įdomu. Mes daug sužino
jome. 

Arius Elvikis 

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS 
PHILADELPHIJOJE 

Philadelphįjos sendraugių jos. Buvo diskutuojama kaip 

STUDIJŲ DIENOS 
KENNEBUNKPORTE 

Ateitininkų studijų dienos 
Pranciškonų vasarvietėje vyks 
š.m. rugpjūčio 15-22 d. Prašo
ma nedelsiant registruotis: 
Franciscan Guest House, tel. 
207-9667-2011. 

ateitininkų susirinkimas š.m. 
kovo 1 d. vyko Šv. Andriejaus 
klebonijoje. Dalyvavo 11 as
menų. Vytautas Volertas pir
mininkavo, o dr. Rūta Salik-
lienė — sekretoriavo. Susirin
kimą pradėjome bendra mal
da. Paskutinio susirinkimo 
protokolą perskaitė Ramunė 
Krokytė. Protokolas buvo pri
imtas be pakeitimų. Tada vy
ko Broniaus Krokio praneši
mai apie dabartinę Philadel
phįjos sendraugių ateitininkų 
būklę. Jis sakėsi pakvietęs Šv. 
Andriejaus parapijos kleboną 
kun. Burkauską mūsų dvasios 
vado pareigoms. Kun. Bur-
kauskas sutikęs. Br. Krokys 
pranešė, kad seniai nebuvo 
formalaus sendraugių ateiti
ninkų susirinkimo. Jis siūlė 
atnaujinti veiklą įgyvendinant 
jo pasiūlytą Šfckį: „Būkime ak
tyvūs ateitininkai ir aktyvūs 
parapijiečiai-'. 

Viliamas pranešė iždo stovį 
ir pastebėjo, kad šių metų na
rio mokestis yra 5 dol. Dr. 
Onilė Šeštokienė atliko labai 
džiugų pranešimą apie Phila
delphįjos jaunučių ir mokslei
vių veiklą. Šiuo metu susiren
ka jaunimas iš Philadelphįjos, 
Vašingtono ir Baltimorės. 
Šiais mokslo metais įvyko du 
susirinkimai, per kuriuos prof. 
E. Saliklis ruošė vyresniuo
sius jaunučius įžodžio egzami
nui, o dr. Šeštokienė ir Loreta 
Bradūnienė ruošė jaunesniuo
sius. 13-kos šeimų vaikai daly
vauja šiuose susirinkimuose. 
Ši kuopa sparčiai atsinaujina, 
ir žada tą naują veiklą ir nau
ją trijų miestų bendradarbia
vimą pažymėti naujos kuopos 
pavadinimu. Dr. Šeštokienė 
sulaukė dalyvių entuziastingo 
plojimo. 

Vyt. Volertas paminėjo, kad 
per paskutinius metus nete
kome nario a.a. Alfonso Ka
zicko. Taip pat pastebėjo, kad 
jau daug metų Juozaičiai va
dovavo Philadelphįjos ateiti
ninkuos veiklai. Už tą esame 
jiems labai dėkingi. 

Po pranešimų vyko diskusi-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUAN1AN WORLD WTDE DATLY 
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays. theTueadays 
followuų; Monday observaoce of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jau. 
2nd by the Uthuanian Catholic Praai Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589 
Pehodical claas postage paid at Chicago, IL and additional mailiag offices 
Subscription Kates: $95.00. Foreign countnes (110. 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumerata* 
nestunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra šokama i i anlrato 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86,00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50.00 
Užsakant i Lietuvą: 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsienį oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
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 atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

Popietė su kun. dr. 
Kęstučiu Trimaku 

Kovo 15-tos sekmadienio po
pietę ASS centro valdybos pas
tangomis ir rūpesčiu Ateiti
ninkų namuose įvyko supa
žindinimas su naujausia kun. 
Kęstučio Trimako knyga iš 
religijos psichologijos serijos. 

Popietę atidarė ir jai vado
vavo dr. Algis Norvilas, pa
kvietęs dr. Romualdą Kriau
čiūną supažindinti dalyvius su 
kun. Trimaku ir jo naujausia 
knyga. Tai „Asmenybės raida 
gyvenime", 325 psl. knyga, 
išleista Lietuvoje. Prelegentas 
paminėjo, kad tai esanti jau 
12-ta autoriaus knyga ir antra 

dažnai turėtume susirinkti, ir 
kaip suruošti ateinančią Šei
mos šventę. Peržiūrėjome da
bartinį narių sąrašą. Jame 
įrašyti 37 asmenys. Diskuta
vome, kaip galime dvasiškai 
atsinaujinti, ypač 2000 metų 
bažnyčios jubiliejui artėjant. 
Buvo nutarta suruošti susi
kaupimo dieną, arba rekolek
cijas ateinančiais metais. Alg. 
Gečys pabrėžė, kad turime 
bandyti įtraukti jaunesnes 
šeimas į mūsų veiklą. Jis pa
siūlė, kad ateitininkai galėtų 
būti aktyvesni politinėje sfe
roje ir geriau susipažinti su 
Lietuvos Krikščionių Demok
ratų partija, kad (gal) galė
tume įveikti jų platformą. Pa
vyzdžiui, mes vienbalsiai nu- -^ 
tarėm viešai paskelbti savo 
pageidavimą, kad prof. Zinke
vičius būtų paliktas Lietuvos 
Švietimo ministru. 

Po gyvų ir prasmingų disku
sijų, vyko naujos valdybos rin
kimai. Nauju pirmininku iš
rinko prof. E. Saliklį, sekreto
rium išrinktas B. Krokys, o 
iždininkės pareigas tęs M. Vi
limienė. Susirinkimą baigėme 
sugiedodami Ateitininkų him
ną. 

R. Saliklienė 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. P U M M Rd.. Cttcego, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kada* Av. 

/aL: antra. 2-4 v p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

Kabineto tel. 773-776-2*80 
Namų M. 706 448 6646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Gllbert, La Grano*. IL 
Tai. 708-352-4487 

DR. VIUUS MIKAfTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL CUMC 
1KOB-1Z7*-.L»no«, » - • » « • 

. Priklauso Palt>» Oommuony Hosprtal 
SirvarCrou HoapUI 

Valandos pagal susitarimą 
TaL 706-257-2266 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Cn:ropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bridgeview, IL 60455 

Tai. 706-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Trtay Park, IL 60477 
708-6144871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODV/AUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtflrtand Ava.. Stm. 201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligonines) 

Downar« Grova, IL 60615 
TaL 630-960-3113 

Valandos susitarus 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų;, vėžio, 
sužekSmų darbovietėje ir sporte bet 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry. 815-363-9595 
EHcGrove: 847-718-1212 

DR. RAMUNĖ MACEJAUSKAS 
DANTL) GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
Hfctsoryrffto 

Tel. 706498-2131 
Valandos pagal susitarimą 

¥ ~BFCFi 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-588-3186 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 Weat63rd Street 

Vai pirma ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus. 

TIFTARVYDASTSATUDE' 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR, EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJter S t , Lement IL 60439 
Tai. 815-723-1864 

7600 W. Cottega Dr. 
eigMa, H.80453 

TeL 706-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kai). 773-736-4477 

Raz. 706-246-0067 arba 708-246-«S81 
6449 S. M U M Road 
Valandos pagal susitanmą 

Carritec Diagnoeis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.FBdgeiand Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

Tel. 708*6-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Martnheim Rd. 
Weetchas*ar, IL 60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIEUUS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

TaL 706-662-4159 atsakomas 24 va. 
1443 S. 50trt Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v 

Išskyrus * e č d ; šeštad. 1 1 - 4 v p.p. 

R 

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MairtSt 

Matteeeon, IL 00443 
Tel. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 1^N^TeŽa?31° 
Tel. (630)527-0090 

362$ HkjNand Ava., 
Towar1,Sulta3C 

Downam Grova, IL 60615 
Tel. (630)435-0120 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
INKSTIJ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymą* bei cfiirurgtja 
172 Schiller St . Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
' valandos pagal susitanmą 

Vakarais ir savaitgaliais IRI 708-834-1120 

1997 m. MAS suvažiavimo „Dainavoje" dalyviai. N imt r L i u d o L a n d s b e r g i o 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chteago, IL 60652 
Tai. 773434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR V. J. VASAJTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St , Burbank, IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Croaa Profatatonal Pavttton 

3fl. South 
Lithuantan Ptaza Ot at CeHfomta Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel . 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St.. Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79V1 Ava., Hlckory HHra, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3900 W.95 St Tel. 706-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p -7v.v., antr 12:30-3v p.p 

treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 
penktad ir šeštad 9 v.r - 12 v.p.p. 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtendPeA 

708-3494100 
Valandos kasdnn. išskyrus savaitgalius 

DR. K JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S Kedzie Ave.. Chteago 

773-7764969 arba 773-469-4441 

UDUA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills. OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 



įjįRimtiea valandėlė 

JĖZUS— MŪSŲ 
SUTAIKINTOJAS 

Šį sekmadienį Kristus mus 
kviečia į naują gyvenimo bū
dą, aukštesnį meilės lygį. Pir
masis skaitinys iš Jozuės kny
gos (Joz 5:9-12) prasideda Die
vo žodžiais Izraelio tautos va
dui Jozuei, jam įvedus tautą į 
Pažadėtąją žemę: „Šiandien 
nustūmiau nuo jūsų Egipto 
gėdą" — būtent, nuo dabar iz
raelitai palieka savo seną, 
Egipte įprastą, vergystės gy
venimo būdą, o priimdami 
Dievo jiems duotą žemę ir jos 
gėrybes, pradeda gyventi kaip 
laisvi žmonės, tarnaujantys 
tik Dievui. 

Stebuklingai išvaduoti iš 
Egipto nelaisvės, jie keturias
dešimt metų Dievo ranka 
buvo vedami per dykumą ir 
maitinami iš dangaus krin
tančia duona — mana. Dabar, 
jie pirmą kartą valgo Paža
dėtosios žemės derlių, ir val
gydami prisimena Dievo jiems 
padarytus stebuklingus dar
bus. Jiems pasibaigė stebuklų 
metas — nustojo kritusi mana 
— prasidėjo kasdienybė: nuo 
dabar jie maitintis savo rankų 
darbu. Ir jie jaučia, kad ypač 
dabar, kai pilka kasdienybė 
nublankino Dievo padarytų 
stebuklų nuostabumą, svarbu 
specialiai minėti Dievo jiems 
padarytus darbus, kad neuž
mirštų, kas jie yra ir kaip jie 
atsirado šioje žemėje. Jiems 
būtina savo vaikams perduoti 
Dievo darbų atminimą, kad ir 
jie šioje žemėje gyventų kaip 
Dievo tautos nariai, netaptų 
svetimų dievų ar viešpačių 
vergais. 

Todėl kasmet lietingojo me
tų laiko pabaigoje (pavasarį), 
nuėmę pirmąjį derlių jie valgė 
Paschą,- minėdami stebuk
lingą Dievo išvadavimą iš ver
govės Egipte, pervedimą per 
jūrą ir dykumą, kur buvo ste
buklingai maitinami, į Paža
dėtąją žemę. (Žodis „Pašeria" 
nurodo ir Perėjimo — Išėjimo 
iš Egipto — įvykį, ir jo pa
minėjimo šventę bei jos metu 
valgomą avinėlį.) Šiuo lemia
mu įvykiu Abraomo palikuo
niai buvo perkeisti iš vergų sve
timoje šalyje į laisvėje gyve
nančią, Dievo išsirinktąją tau
tą. 

Šv. Paulius pirmame laiške 
Korinto tikintiesiems rašo: 
„Mūsų Pascha yra Kristus'' (1 
Kor 5:7), ir šį sekmadienį gir
dimame antrame laiške Korin-
tiečiams (2 Kor 5:17-21) jis 
rašo, kad korintiečiai, Krikštu 
pradėję naują gyvenimą Kris
tuje, yra nauji kūriniai (pa
našiai, kaip per dykumą iš
vestieji buvę vergai tapo nau
ju kūriniu — Dievo tauta). 

„Kas buvo sena — praėjo, štai 
atsirado nauja. O visa tai iš 
Dievo, kuris mus per Kristų 
sutaikino su savimi ir davė 
mums sutaikinimo tarnystę'', 
rašo šv. Pauhus. Anot jo, ka
dangi Kristus per savo auką 
padarė taiką tarp mūsų ir Die
vo, jis ir mus įgaliojo būti tai
kos darytojais: „Taigi, Kris
taus vietoje mes einame pa
siuntinių pareigas, tarsi pats 
Dievas ragintų per mus''. 

Ir tuomet, taikdarystės pa
vyzdžiu, Bažnyčia duoda 
mums Kristaus palyginimą — 
pamoką, kaip reikia daryti 
taiką — atleisti. Sūnaus Pa
laidūno pasakojime matome 
patį sunkiausią pavyzdį — ne 
tik kaip įžeistas tėvas iš 
meilės viską atleidžia sugrį
žusiam sūnui, bet dar labiau: 
kaip brolis yra kviečiamas lai
kinai pamiršti savo teises ir 
nepavydėti, kad tėvas visai 
nevertai apdovanoja savo pali
kimą išeikvojusį sūnų (Luko 
15:1-3,11-32). 

Kad galėtume vykdyti Jė
zaus mums duodamą taikda-
hų uždavinį, pirmiausia pa
tys turime sukurti taikingus 
ryšius su tais, su kuriais gyve
name ir bendraujame. Ir, kaip 
pats Jėzus negalėjo sutaikini
mo misijos atlikti be didžiulės 
aukos, negalime norėti ir mes 
kurti taiką be savo asme
niškos aukos. 

Šio sekmadienio Evangeli
joje matome, kaip tėvas per
žengia nuoskaudas, širdies 
skausmą ir teisingumo jaus
mą iš begalinės meilės savo 
sūnui, ir atvirom rankom prii
ma jį atgal pas save, nors 
turėjo būti net labai įskau
dintas, jį palikusio ir savo pa
veldą išeikvojusio, sūnaus ku
ris savo veiksmu pamynė vi
sus tėvo jam diegtus idealus. 

Šiuo pavyzdžiu Jėzus rodo 
Dievo meilę atgailaujančiam 
nusidėjėliui ir, galėtumėm sa
kyti, kad tai viršžmogiška 
meilė, kurios nereikalaujama 
iš mūsų. Bet Jėzaus palygini
mas čia nesibaigia. Jėzus to
liau pasakoja apie tėvui iš
tikimą pareigingą vyresnį sū
nų, kuris, baigęs darbą, 
grįždamas namo išgirsta tėvo 
namuose puotos muziką. 
Sužinojęs priežastį, jis išdėsto 
tėvui savo nuoskaudą: „Štai 
jau tiek metų tau tarnauju ir 
niekad tavo įsakymo ne
peržengiau, o tu man nė karto 
nesi davęs nė ožiuko pasilin
ksminti su draugais. Bet vos 
tik sugrįžo šitas tavo sūnus, 
prarijęs tavąjį turtą su blogais 
draugais, tu bematant jam 
papjovei peniukšlį!" 

Prie Punsko bažnyčios pastatytas koplytstulpis, skirtas 1944-1955 m. 
partizanams, žuvusiems del Lietuvos laisvės Suvalkų krašte. 

LIETUVOS EKONOMIKA 
DYKUMA 

JAUNE 

Lietuvos lengvosios pramo
nės galimybės yra gana įspū
dingos. Dienraščio „Kauno die
na" ekonomikos ir verslo prie
das „Argumentai" sumanė pa
sižiūrėti, kaip šiuolaikinės 
tekstilės rinkos kryptis bei 
Lietuvos gamintojų perspekty
vas vertina šios srities įmonių 
vadovai. 

Pasak „Argumentų" mes, 
murkdydamiesi klampioje 
kasdienybės pelkėje, kartais 
nepastebime, kaip kinta Lie
tuvos įvaizdis pasaulyje. Ak
cinės bendrovės „Kauno audi
niai", bendradarbiaujančios 
su pasaulyje garsiomis lengvo-

Pareigingasis sūnus dėstė 
padėtį pagal teisingumo dės
nius. Bet Jėzus, tėvo atsaky
mu sūnui, kviečia peržengti į 
aukštesnį gyvenimo lygį: ne
reikalauti teisingumo meilės 
vardan: „Vaikeli, tu visuomet 
su manimi, ir viskas, kas 
mano, yra ir tavo. Bet reikėjo 
puotauti ir linksmintis, nes 
tavo brolis buvo miręs ir vėl 
atgijo, buvo žuvęs ir atsirado". 
Tai sunku. Be Kristaus, kurį 
turime kaip Velykų-Paschos 
Avinėlį Šventojoje Eucharisti
joje, tokia meilė žmonėms 
neįmanoma, bet Kristus įga
lina susitaikymą, net ir 
didžiausias nuoskaudas išgy
venusiems. 

Aldona Zailakaitė 

šios pramonės įmonėmis, di
rektorių valdybos pirmininkas 
Ramūnas Garbaravičius tei
gia, kad vakariečių požiūris į 
mus persidažė visai kitomis 
spalvomis. Savo teiginį jis pai
liustravo iškalbingu pavyz
džiu. „Tarkim, anksčiau gar
sių gamyklų prezidento kabi
nete kabančiame žemėlapyje į 
atskirą grupę buvo išskirtos 
Lenkija, Čekija, Slovakija, 
Bulgarija, Rumunija. Mes, 
kartu su Latvij* ir Estija, bu
vome kitoje riebaus brūkšnio 
pusėje — vienoje grupėje su 
Rusija, Ukraina, Baltarusija. 
Dabar gamyklos vadovai pert
varkė žemėlapį — trys Balti
jos valstybės yra vienoje gru
pėje su Lenkija ir Čekija. Ru
munija, Bulgarija žemėlapyje 
pasistūmėjo į Rytus, prisijung
damos prie Rusijos ir Ukrai
nos", — rašo „Argumentai". 

Tokie dalykai neįvyksta sa
vaime. Vakariečiai pajuto mū
sų specialistų sugebėjimą 
dirbti su užsienio partneriais, 
jų imlumą naujovėms, žinias. 
Tas, bei aukšta darbininkų 
kvalifikacija, skatina Vakarų 
firmų žygį į Lietuvą. Užsienie
čiams reikia ne mūsų nedi
delės rinkos, o gana neblogos, 
nuolat modernizuojamos ba
zės, europinio lygio specialistų 
ir kvalifikuotos darbo jėgos. 
Pas mus ateina lengvosios, 
pramonės milžinai ir šiam 

procesui neturi trukdyti lietu
viška biurokratija, rašoma 
straipsnyje. Viską sugriauti 
galima labai greitai. Pasak 
straipsnio, kyštelėjo pagalį į 
ratus ir vyriausybės ekono
minė politika. Pvz., buvo nu
brauktos lengvatos užsienio 
investuotojams ir pasekmių il
gai laukti neteko — stambi 
italų gamykla, rimtai besidai
riusi į „Kauno audinius", 
perbėgo į Bulgariją. O jei būtų 
italai likę pas mus, „Kaunu 
audiniai" būtų išaugę tiek. 
kad būtų galima sakyti, kad 
atsirado nauja gamykla. 

Specialistai sako, kad, sie
kiant ilgalaikių tikslų, reika
linga aiški ir gerai apgalvota 
strategija, apsprendžianti pra
monės šakos ar atskiros įmo
nės veiklos kryptis daugeliui 
metų į priekį. „Kauno audi
nių" vadovai jau turi tokius 
strateginius taikinius, į ku
riuos bus šaudoma ne viene
rius metus. Planuojama verž
tis į labai sunkią, tačiau nepa
prastai talpią, JAV rinką. Ki
tas strateginis uždavinys — 
susigrąžinti milžiniškas Rusi
jos, Ukrainos ir apskritai Rytų 
rinkas. Pasak R. Garbara-
vičiaus, į Italiją ar Prancūziją 
lietuvių tekstilininkai ateiti 
negali — ten jie nežinomi. Tuo 
tarpu rusai neabejoja, jog lie
tuviški gaminiai kokybe nieko 
nenusileidžia suomiškiems, 
tad mūsų gamintojai į šią 
rinką drąsiai gali eiti su savo 
vardu be tarpininkų. 

„Kauno audinių" vadovai tei
gia, kad Rytų rinka mūsų 
įmonėms yra pelningiausia, 
tad reikia daryti viską, kad į 
ją sugrįžtume. Jie pastebi, 
kad privalu atsikratyti provin
cialios arogancijos, tikintis, 
kad Rusijoje nupirks mūsų 
sandėliuose užsigulėjusį 
šlamštą. Už pelningiausią rin
ką būtina kovoti, vežti į ten 
geriausius ir madingiausius 
gaminius. 

Rima Jakutytė 

Nuo kovo mėn. sugriež
tinamas Lenkijos sienos kirti
mo režimas. Manoma, kad 
dalis Baltarusijos ir Rusijos 
prekiautojų vietoje Lenkijos 
turgų gali pasirinkti Gariūnus 
Vilniuje. Jau dabar čia pa
gyvėjo prekyba naudotais au
tomobiliais. Sumuštas 2 metų 
rekordas. Vasarį pirkėjams tur
guje siūloma rinktis net iš 
4,000 automobilių, kai prieš 
metus prekybos dieną jų 
būdavo tik iki 700. 

Pramonininkai suskaičia
vo, kad vieną verslininką nuo
lat kontroliuoja 59 instituci
jos, todėl jie dvejus metus 
bombarduoja vyriausybę, ra
gindami sumažinti tikrintojų 
skaičių „iki protingo". 

Danutė Bindokienė 

Tai kur mūsų 
pirm enybės ? 

Beveik kaip nusibodęs prie
dainis nuolat užsienyje gyve
nančių lietuvių tarpe skamba 
posakis: „Turime išlaikyti lie
tuvybę". Nors kalbininkams 
tas „išlaikymas", be abejo ausį 
rėžia, bet mes visi labai gerai 
suprantame, ką tai reiškia. 
Tik galbūt metodai, kuriais 
stengėmės savo atžaloms 
įdiegti meilę tolimai tėvų 
žemei, kur glūdi mūsų giliau
sios šaknys, ne visuomet buvo 
veiksmingi, todėl šiandien pa
dejuojame, kad per daug jau
nesniųjų kartų nutolo nuo 
tautos kamieno. 

Deja, geresnių per penkias
dešimt (ką ten penkiasdešimt 
— skaičiuokime lietuvių emig
racijos į svetimus kraštus pra
džią nuo praėjusio šimtmečio) 
niekas nesugalvojo. Lietu
viškos vargo mokyklėlės, tau
tinis šokis, daina, pamaldos 
bažnyčioje lietuvių kalba, lie
tuviškos organizacijos jauni
mui ir vyresniesiems, šventės, 
sportas... Tai vis tos virvutės 
kuriomis stengiamės „pririšti" 
lietuvybę, kad ji būtų išlaikyta 
mūsų visuomenėje. 

Visa tai vadiname savo tau
tinės kultūros lobynu, kurį, 
kai tik atsiranda proga, iš
tiesiame prieš kitataučių akis, 
lyg motulės austas raštin-
giausias drobes iš paliktinės 
kraičio skrynios. Nepaisant, 
kokios įtakos skverbiasi į 
mūsų lietuviškąjį pasaulį iš 
aplinkos, nepaisant, kad kas
dienybėje mielai vaikomės 
svetimas meno, muzikos, kitų 
pramogų ir gyvenimo būdo 
madas, su gilia nostalgija vi
suomet grįžtame į savo lietu-

J viskas šaknis: liaudies dainas, 
Į tautinius šokius, primityvius, 
bet taip savai skambančius, 
muzikos instrumentus, tauti
nius drabužius ir gintaro 
vėrinius... 

Tik kažkodėl pastaruoju 
metu mūsų pirmenybės (kaip 
Lietuvoje dabar sakytų: prio
ritetai) tarytum susimaišė. 
Kai tebevertiname savo tauti
nių šokių grupes ir chorus bei 
ansamblius, ypač dėl aukščiau 
minėtų priežasčių, nenorime 
pripažinti, kad šis lietuvybės 
išlikimo būdas svarbus ne 
vien Amerikoje ar Kanadoje 
gyvenantiems lietuviams, bet 
taip pat ir kituose kraštuose. 
Juo labiau, kad kai kuriuose į 
lietuvius bei lietuviškumą taip 
palankiai nežiūrima, kaip čia. 

Viena tokių valstybių — 
Lenkija. Nėra tokio naivuolio 
mūsų tarpe, kuris nežinotų ei
linio lenko pažiūrų į lietu
vius. Nors Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybė stengiasi iš

lyginti tarp šių kaimyninių 
tautų istorijos būvyje susikau
pusius nesklandumus, bet len
kų tautoje jie kur kas giliau 
įsišakniję ir dar negreit bus 
išrauti. Tad galime įsivaiz
duoti, su kokiais sunkumais 
susiduria lietuviška veikla 
Lenkijoje! 

O vis dėlto ta veikla klesti, 
ypač vadinamame Suvalkų 
trikampyje, kurio lietuviš
kiausias centras yra Punskas 
su apylinkėmis. Ten gyvenan
tys lietuviai yra neturtingi 
materialinėmis gėrybėmis, bet 
turtingi lietuviškomis tradici
jomis ir meile savo tėvų žemei. 
Jie savo kalbos, tradicijų ir 
papročių neatsisakė (nors yra 
dėl to persekiojami ir spau
džiami), nei bažnyčioje, nei 
nuosavoje pirkioje, nei vi
suomeniniame gyvenime. 

Paimkime etnografinį an
samblį „Klumpė", kuris, įkur
tas 1966 m. rudenį iš paprastų 
kaimo muzikantų, išaugo į 
prestižinį liaudies dainos ir 
muzikos vienetą, turintį pri
pažinimą ir pačioje Lenkijoje, 
ir už jos ribų. Neseniai 
„Klumpė" šventė savo 30 
metų veiklos sukaktį. Per tą 
laiką keitėsi muzikantai ir 
kiti ansamblio nariai, bet ne
pasikeitė pagrindinė paskirtis: 
puoselėti savųjų tarpe ir paro
dyti svetimiesiems, kad lietu
vių liaudies muzikinė ir žo
dinė kūryba yra verta pasi
didžiavimo. 

„Klumpė", nors nemažai 
gastroliavusi, niekad neturėjo 
progos pasirodyti užjūriuose 
gyvenantiems lietuviams — 
iki dabar, kai ansamblį pasi
kvietė JAV LB Kultūros tary
ba eilei koncertų. Tai turėtų 
būti džiugus ir daug dėmesio 
susilaukiantis įvykis, tačiau, 
kaip tik atvirkščiai! Ne vienas 
mūsų telkinys atsisakė ruošti 
„Klumpės" koncertą, nes turi 
kitokių „prioritetų" — vienur 
atvyksta (nors po kelių sa
vaičių) populiarus daininin
kas iš Lietuvos, kitur vėl 
kažkokia priežastis.... Kai į 
menkokos vertės renginius su
sirenka minios (ypač neseniai 
atvykusių tautiečių), o į ver
tingus koncertus jų nei su py
ragu neįviliosi, vėl peršasi ta 
pati mintis: kas pagaliau atsi
tiko su mūsų pirmenybėmis, 
kas jas taip sujaukė, kad ne-
beatskiriame pelų nuo grūdų? 

Siūlome bent tų vietovių lie
tuviams, kur bus rengiami 
„Klumpes" koncertai, juose 
gausiai apsilankyti ir parodyti 
sau, parodyti ir punskiečiams, 
kad ..lietuvybės išlaikymas" 
mums tikrai svarbus. 

BENDRAKELEIVIO 
DOVANA 

AURELIJA M. BALAŠATTIENĖ 

(Taip savo dienoraštyje rašo Vytautas Norkaitis 
[arba Viktoras Naras] po kovo 11 nepriklausomybės 
paskelbimo, kai oro uoste pasitiko iš Lietuvos atskri
dusią savo sužadėtinę). 

Patraukli lėktuvo patarnautoja su puikiai surepe
tuota šypsena paslaugiai padėjo užkelti mano kelio
ninį lagaminėlį į spintelę virš sėdynių. Vis dar negaliu 
priprasti prie vakarietiško paslaugumo, daugelį kartų 
skraidęs Aerofloto lėktuvais, kuriuose bet koks virš so
vietinės teritorijos išmaldautas patarnavimas buvo lai
komas malone. 

— Džiugu, kad spėjote vos prieš nustumiant laip
tus nuo lėktuvo, — toliau šypsojosi blondinukė. — Dar 
kelios sekundės, ir būtume pakilę be jūsų. Tai gal ga
liu pasiūlyti ko nors atsigaivinti, atgauti kvapą, nes 
pastebiu, kad labai skubėjote ir esate uždusęs? 

— Ačiū. Gal kiek vėliau, — maloniai atsakiau, vis 
dar bandydamas ramiau atsikvėpti, nes paskutinės 
minutės man atrodė kaip olimpinis maratonas, bėgant 
ilgais oro uosto koridoriais, kol pagaliau pasiekiau 
lėktuvą, o buvo neramu, matant oro linijos tarnautoją, 
laikantį ranką ant ties lėktuvo durimis laiptelius val
dančio mechanizmo rankenos, pasiruošusį juos ati
traukti nuo lėktuvo durų. Vos mane uždususį pama
tęs, jis sekundei stabtelėjo, padrąsinančiai nusišyp

sojo, ištiesė rankas ir, man pasiekus lėktuvo duris, 
draugiškai paplojo per petį. 

Nors dar ne vakaras, bet lauke jau tamsu, nes 
audros debesys tiršta marška dengia dangų, tačiau 
nustojo siautusi audringa liūtis, labai sulėtinusi į oro 
uostą vedančio greitkelio judėjimą, kuris vienu metu 
buvo visiškai sustojęs, nes skersai kelio gulėjo apvirtęs 
sunkvežimis. Tik po ilgo stoviniavimo vietoje, su vil
kikų, greitosios pagalbos ir policijos pareigūnų talka, 
ilga susigrūdusių automobilių vilkstinė pajudėjo, o 
mano taksistas jaudinosi, kad galiu nespėti į lėktuvą, 
nors išvykome pakankamai anksti. Tačiau taip jau li
kimo turbūt skirta, kad į Tėvynės vaduotojų sąjungos 
suvažiavimą man nebuvo lemta neatvykti. Nors su
važiavimas tik rytoj, bet jau būtų per vėlu ieškoti pa
togaus skrydžio rytojaus dieną. Vis tiek būčiau priver
stas labai vėluotis, o tai sąjungoje laikoma nedovanoti
nu drausmės pažeidimu, juo labiau, kad man pavesta 
sakyti atidarymo kalbą. Pagaliau kiek aprimęs, įsi-
patoginau savo prie lango rezervuotoje sėdynėje, o 
šalia manęs buvo tuščia vieta. Tas mane džiugino, nes 
nereikės vesti tuščio pokalbio su kažkokiu nepa
žįstamu plepiu. Nors širdis tebeplakė dar greitokai, 
bet įtampa pradėjo atsileisti. Ištiesiau kojas patogiai, 
atsilošiau sėdynėje ir užmerkiau akis. Netrukus per 
garsiakalbius prabilo lėktuvo kapitonas: „Iš kontrolės 
bokšto gavome leidimą pajudėti, nes audra aprimo. 
Apgailestauju, kad į New Yorką atskrisime su valandos 
pavėlavimu, bet tai ne mūsų. o motinos gamtos kaltė. 
Netrukus pajudėsime i pakilimo taką. Malonėkite pri
sitvirtinti diržus. Linkiu malonios keliones"'. Tuo pat 

metu kapitono kajutės tarpdury grakšti patarnautoja 
demonstravo deguonio kaukes ir nurodinėjo, kaip elg
tis nelaimės atveju, bet aš užsimerkęs abejingai klau
siausi jos melodingo balso. Nors nesu aistringas rū
korius, tik retkarčiais prie kilnios taurelės ar puoduko 
kavos savo rūkantiems bičiuliams palaikau draugystę, 
bet dabar labai norėčiau užsitraukti dūmą. Iš patirties 
žinau, kad, tik aukštokai lėktuvui pakilus, bus lei
džiama rūkyti, bet man atrodo, kad neturiu cigarečių. 

Kažkas lengvai palietė mano petį. Atsimerkiu. 
Mane pasitikusi patarnautoja draugiškai, bet primyg
tinai ragina: 

— Malonėkite prisitvirtinti diržą. Netrukus pakil
sime. 

— O, atsiprašau, — dar ne visai atsikvošėjęs atsi-
prašinėju ir nedelsdamas užsisagstau diržą, kažkodėl 
neatkreipęs dėmesio į piloto pranešimą. — O dabar 
norėčiau puoduką kavos, jei turite. 

— Aišku, kad turime. O kaip mėgstate9 Su cukru
mi ir grietinėle, ar... 

— Prašau tik su pienu, — atsakau, vėl už
merkdamas akis, nes monotoniškas variklio ūžimas 
mane pradeda liūliuoti. Netrukus nugirstu, kaip pa
tarnautoja nuleidžia ties mano sėdyne pritvirtintą 
stalelį. Ant jo garuoja karšta, aromatinga kava, šalia 
guli indelis su pienu ir kažkoks pyragaitis. 

— Ačiū, — padėkoju ir godžiai nugeriu pirmą 
gurkšnį. Pradedu galutinai atsipeikėti ir labai norė
čiau užsidegti cigaretę, bet dar turiu palaukti ir man 
atrodo, kad aš su savim rūkalų neturiu. Pakentėsiu. 
žiūriu pro stambiais lietaus lašais aptaškytą langą, o 

apačioje abipus lėktuvo blykčioja balti ir oranžiniai 
žiburėliai, nes esame jau pakilimo take. Keleiviai lai
kosi tyliai ir tik girdisi ventiliatorių ūžimas. Atsigėręs 
kavos, sukramtęs pyragaitį, iš priekinės sėdynės at-
lošos išsitraukiu oro linijos iliustruotą žurnalą, nes no
riu išsiblaškyti, prieš mintyse kartodamas rytojaus 
suvažiavimui paruoštą prakalbą. Mano dalyvavimas 
suvažiavime buvo plačiai išreklamuotas lietuviškoje 
spaudoje ir abejonės nėra, kad Tėvynės vaduotojų 
sąjungos suvažiavimas bus labai gausus, o aš būsiu jo 
dėmesio centre. 

Kaip keista, kad net ir po eilės metų laisvo gyveni
mo Amerikoje aš vis dar retkarčiais pajuntu savotišką 
baimės jausmą, nes per tą laikotarpį esu gavęs ne 
vieną grasinantį anonimišką paskambinima ir kelis iš 
laikraščių tekstų sukarpytus bei suklijuotus laiš
kelius, kuriuose aš pravardžiuojamas išdaviku, parsi
davėliu ir fašistu, su grasinimais „vieną dieną atsis
kaityti". Mano pabėgimas iš okupuotos Lietuvos buvo 
daugelio metų pasiruošimo, planavimo ir pasiryžimo 
vaisius. Šveicarijon atvykęs su Sovietų Sąjungos pre
kybine delegacija. JAV ambasadoje pasiprašiau politi
nio prieglobsčio, kuris po paviršutiniško apklausi
nėjimo man buvo suteiktas. Aš veiiau atsilyginau, 
Amerikos saugumo organams suteikdamas informa
ciją apie man žinomus, Amerikoje esančius asmenis, 
kurių uždavinys buvo rinkti informaciją ir ją perduoti 
sovietams. Kai po ketverių metų gavau Amerikos pi
lietybę, man buvo leista pakeisti pavardę ir vardą, 
todėl politinis pabėgėlis Vytautas Norkaitis pasidarė 
Viktoru Naru'. Bus daugiau) 
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SUSIPAŽINKIME 
TARP DVIEJŲ TĖVYNIŲ 

AURELI JA M. BA1AŠAITIENĖ 

Neturime daug jaunos kar
tos atstovų, gimusių po sveti
mu dangumi, kuriems Lietuva 
nėra vien jų protėvių žemė, 
bet jų tikra tėvyne. Rita Ba
lytė, gimusi Clevelande, visa 
savo širdimi ir darbais gyvena 
Lietuvai, nepaisant jos labai 
sėkmingos pedagoginės karje
ros, dėstant ispanų ir pran
cūzų kalbas valdiškoje gim
nazijoje. Ji baigė Šv. Kazimie
ro dvylikametę lituanistinę 
mokyklą ir vėliau lituanisti
nius kursus, šoko „Gran
dinėlės" tautinių šokių gru
pėje, įstojo į ateitininkus. Bū
dama puikaus soprano sa
vininkė, dainavo ir gastroliavo 
su studenčių vokaliniu viene
tu „Nerija" ir mišrių balsų dai
nos grupe „Uždainuokim". 
Studijuodama Uršuliecių ko
legijoje dainavo studenčių 
„Chorai Club" ir įsteigė kvin
tetą „Mosaic", su kuriuo gas
troliavo Clevelando bei apylin
kių prestižiniuose klubuose. 

Dar lankydama Villa Angelą 
katalikišką gimnaziją, buvo 
skatinama stoti į meno mo
kyklą, talentą paveldėjusi iš 
savo motinos, tačiau apsi
sprendė tapti mokytoja, pa
mėgusi kalbas ir troškusi dirb
ti su jaunimu. Šalia mokslo 
vietinėse mokyklose ir studijų 
universitetuose, kur įsigijo 
bakalauro ir magistrės laipsnį 
ispanų ir prancūzų kalbų sri
tyse, ji visą savo atliekamą 
laiką pašventė lietuviškam gy
venimui. Ji jau keletą metų 
dainuoja Clevelando „Exul-
tate" chore, taip pat pasirodo 
kaip solistė. 

Neįmanoma užmiršti jos 
„katinėlių" dueto su soliste 
Virginija Bruožyte-Mulioliene 
„Exultate" pokylio metu ir dai
navimų šių metų Vasario 
16-osios minėjime. Visa tai 
tenka ypatingai įvertinti, at
sižvelgiant į tai, kad jos sa
vaitės penkios dienos prabėga 
gimnazijoje, penkiose klasėse 
pravedant po 53 minučių pa
mokas, mokykloje praleidžiant 
iki 10 valandų per dieną. 
Šalia to, ji pereitų metų liepos 
mėnesį, su savo kolegų talka, 
priėmė iš Grenoblio atvykusių 
penkiolikos prancūzų gimna
zistų būrelį, juos apnakvindi
no savo mokinių šeimose, juos 
globojo, vežiojo ir aprodinėjo 
Ohio valstijos įžymiausias vie
tas. Jos aktyvumą už gimnazi
jos ribų tiek vietos, tiek lietu
viškoje visuomenėje. įvertino 
ir gimnazijos vadovybė. Surin
kusi apie ją žinias. Ohio Sve
timų kalbų draugija (Ohio 
Foreign Language Associa-
tion) iškilmingo pokylio metu 
jai suteikė svarbią garbės pre
miją už visuomeninę veiklą. 

Rita Balytė su neišsemiama 
energija ir entuziazmu lanko 
lietuviško „Exultate" choro re
peticijas, priklauso Korp! 
„Giedra", Ohio Lietuvių Res
publikonų klubui, įsitraukė į 
pedagogų APPLE organizaci
jos veiklą, tai jau 1991 metais 
ji gavo Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir švietimo ministeri
jos pažymėjimą už keturių sa
vaičių seminaro pravedimą 
Vilniuje mokytojų kvalifikaci
joms patobulinti. Ji aktyviai 
dalyvauja vajuose rinkti lėšas 
Lietuvos mokytojams, kad jie 
pajėgtų dalyvauti APPLE kur
suose, ir sudarė penkiolikos 
dėžių knygų siuntą Lietuvos 
mokytojams. 

Ne vien kaip pedagogė Rita 
keliavo į Lietuvą, kurioje ji 
lankėsi jau keturis kartus. Ji 
pirmą kartą jon nuvyko dar 
prieš nepriklausomybės atga
vimą. 1989 metais, kad susi
pažintų su plačia gimine, pa-
sisklaidžiusia Vilniuje, Anykš
čiuose, Panevėžy ir kituose 
miestuose. Ji vežė dovanas, 
vaistus ir, kas svarbiausia, 
troško susipažinti su gimi
naičiais. Seneliai buvo ištrem
ti į Sibirą ir ten mirė. Jai atro
do, kad toks šeimos suskaldy
mas yra tragedija, tai jos sva
jonė yra, kad susivienytų 
šeima, kad atvyktų į Ameriką, 
nes jau atvertos durys geros 
valios lietuviams. Ji su jais 
plačiai susirašinėja ir džiau
giasi gerai mokanti lietu
viškai. 

Ritos Balytės gyvenimo ke
lias yra puikus įrodymas, kad, 
nepaisant gimimo vietos, yra 
įmanoma gyventi tarp dviejų 
tėvynių, išliekant ištikima 
abiems, neskriaudžiant nė vie
nos. Ištikimybė savo tautai 
yra kilnios dvasios įrodymas, 
nes ne gimimo vieta ap
sprendžia asmens kilmę, bet 
tėvų ir protėvių žemės šaknys. 
Tačiau savaime suprantama, 
kad nėra lengva gyventi tarp 
dviejų tėvynių, nes tam reikia 
stiprios asmenybės, ryžto ir 
meilės įkvėpimo, ką neabejoti
nai turi Rita Balytė. Savaime 
suprantama, kad prie to pri
sidėjo ir jos tėvelių, Mečio ir 
Leokadijos pastangos, pavyz
dys bei paskata. Tokių reikia 
daugiau... 

* Mokesčių policija per 
pusę metų išaiškino daugiau 
kaip 10 mln. litų nuslėptų mo
kesčių ir paskyrė per 8 mlrd. 
litų baudų. Iki šių metų vasa
rio pabaigos Mokesčių policija 
iškėlė 107 baudžiamąsias by
las, paskyrė 109 dokumenti
nes revizijas, surašė 1,321 ad
ministracinės teisės pažeidi
mų protokolą. 

Jadvyga Jelmokienė, sulaukusi 100-tojo gimtadienio, džiaugiasi po
piežiaus Jono Pauliaus II t a proga atsiųstu sveikinimu. 

Nuotr. E. Šulaičio 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
JADVYGOS JELMOKIENĖS 
GARBINGAS JUBILIEJUS 

Nors Amerikoje gyvenu be
veik pusšimtį metų, tačiau tik 
vieną kartą teko dalyvauti 
šimtamečio tautiečio gimta
dienio minėjime. Aną kartą 
džiaugiausi dail. Adomo Var
no garbinga sukaktimi Čika
goje, o kovo 8 d. sveikinome 
šimtametę Jadvygą Jelmokie
nė Ciceroje. 

Gausus Cicero ir apylinkių 
lietuvių būrys po lietuviškos 
Sumos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje (kur šv. Mišias čia 
aukojo ir sukaktuvininkei spe
cialų palaiminimą suteikė 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
SJ), pripildęs sekmadieninių 
susirinkimų kambarį, išreiškė 
pagarbą mūsų šimtametei. 

Čia apie jubiliatę gana išsa
miai kalbėjo ir jos ilgą gyve
nimą kelią nušvietė neseniai 
savo amžiaus 80-metų šventęs 
žymus Čikagos lietuviškos 
veiklos judintojas dr. Petras 
Kisielius 

Kalbėtojas pradžioje pami
nėjo, kad šimtametė Jadvyga 
gimė 1898 m. kovo 2 d. Koprų 
vienkiemyje, Vendžiogalos 
valsčiuje, tuometinėje Kauno 
gubernijoje, būdama viduri
nioji iš trijų vaikų. Jos tėvai 
— Aleksandras ir Natalija Mi-
chalkevičiai. 

Jau baigusi Kauno gimna
ziją ir gyvendama šiame mies
te, ji susipažino iš Vilniaus 
krašto kilusiu, Kauno policijos 
vadu Juozu Jelmoku. Juod-
viejų sutuoktuvės įvyko 1921 
m. spalio 15 d. Vytauto baž
nyčioje, Kaune, kur juos į 
bendrą gyvenimo kelią palai
mino kanauninkas Tumas-
Vaižgantas. 1923 metais jos 
vyras Juozas buvo paskirtas 
Kėdainių apskrities viršinin
ku. Jadvyga po kurio laiko pa

veldėjo savo tėvų dvarą toje 
pačioje Kėdainių apskrityje, 
Josvainių valsčiuje, ir čia lai
mingai gyveno iki 1944-ųjų 
metų. 

Ten gimė ir abi dukterys, 
dabar Cicero lietuvių telkinio 
gyventojos Natalija („Lialka") 
ir Olimpija. Tačiau II pasauli
nio karo metu reikėjo apleisti 
gražųjį Antanavos dvarą ir 
trauktis į Vokietiją. Čia buvo 
apsistota Kaseli stovykloje, 
kol 1949 m. vasarą pasitaikė 
galimybė emigruoti \ JAV. 

Jadvyga su šeima Ciceron 
atvyko 1950 m. kovo 17 d. ir 
čia iki šiol gyvena. Tačiau gy
vųjų tarpe jau nėra jos mielo 
gyvenimo draugo — vyro Juo
zo, kuris amžinybėn iškeliavo 
1967 m. birželio 18 d. 

Sukaktuvininkė su liūdesiu 
prisimena ir kitus mirusius 
šeimos narius: vyriausią brolį, 
kuris 10 metų turėjo praleisti 
Sibire, sulaukusį 94 m. am
žiaus, ir tiek pat metų išgy
venusią jaunesniąją seserį. 

„Stebėdami ponios Jadvygos 
dvasinį veidrodį, matome, kad 
ji visą gyvenimą yra labai reli
ginga asmenybė. Bažnyčią ji 
lankydavo ne vien sekmadie
niais, bet, kol buvo pajėgi, net 
kasdien. Ji pareiginga lietu
viškos visuomenės narė. Ją 
matydavome ir matome visuo
se Cicero lietuvių renginiuose, 
pastebime ją, besidominčią 
kultūriniais įvykiais. Ji gero 
būdo, gražių įgūdžių", — taip 
sukaktuvininkę vertino dr. Ki
sielius. 

Kalbėtojas pažymėjo ir jos 
šeimą, sakydamas: „Tenka 
pasidžiaugti jos šeima. Dvi 
gražiai išauklėtos dukros — 
principingos, kultūringos, ma
lonios, nesibijančios investuoti 
savo talentus į visuomeninį 
darbą, remiančios visus išeivi
jos pozityvius reiškinius... 
Gaila, kad Natalijos vyras 
Valius Sodeika taip anksti 
iškeliavo amžinybėn. Tačiau 
Olimpijos vyrą — Mindaugą 
Baukų matome įvariuose lie
tuviškuose renginiuose". 

Baigdamas savo apžvalginę 
kalbą apie šimtametę Jad
vygą, iškėlė jos sėslumą (gyve-

NEPRIKLAUSOMYBES 
JUBILIEJŲ 

FILATELISTAI 
PAŽYMĖJO PARODA 

Vasario 16-tosios vidurdienį 
Nacionalinėje galerijos filiale 
Ukmergės gatvėje atidaryta 
Lietuvos nepriklausomybės 
80-meciui skirta apžvalginė 
Lietuvos filatelijos paroda. 

Lietuvos Filatelistų sąjun
gos, Lietuvos Dailės muzie
jaus bei Ryšių ir informatikos 
ministerijos rengiamoje paro
doje savo filatelijos lobynus 
pristatė 28 kolekcionieriai, 
įskaitant kelis iš JAV ir Vo
kietijos. 

Parodoje eksponuoti ir už
sienio valstybių pašto ženklai, 
vokai, suvenyrinės kortelės 
bei lankstinukai, proginiai 
antspaudai. 

Šiai Vasario 16-tajai Lietu
vos paštas išleido proginį voką 
ir paruošė proginį antspaudą. 

Pirmieji lietuviški pašto 
ženklai išspausdinti 1918 me
tų gruodžio 27 dieną Vilniuje. 
Martyno Kuktos spaustuvėje 
juos išleido ką tik susikūrusi 
Pašto valdyba. Ant gelsvo 
laikraštinio popieriaus iš
spausdintų ženklų nominalas 
buvo 10 ir 15 skatikų. 

Pirmą kartą spalvoti meni
niai ženklai išleisti 1919 m. 
vasario 17 d. Visi trys šios se
rijos ženklai vaizduoja spindu
liuojanti valstybės herbą Vytį. 
Pirmuosius meninius ženklus 
sukūrė dailininkas Kazys Ši
monis su muziejininku Tadu 
Daugirdu. Ženklai spausdinti 
Berlyne ant Vokietijoje duo
nos kortelėms naudoto popie
riaus. 

15 viso Lietuvoje yra išleista 
673 pašto ženklai. 471 ženklas 
išleistas iki sovietų okupaci
jos, o 202 — atgavus nepri-
kausomybę. (BNS) 

nančią Cicero lietuvių tarpe 
48 metus), dr. Kisielius pa
brėžė: „Tai mūsų lietuviškojo 
telkinio pastovumo simbolis 
— mums visiems pavyzdys. 
Pagerbdami mielos Jadvygos 
asmenį ir jos gražią praeities 
istoriją, prašome per mūsų 
Viešpatį jai kuo geriausios 
sveikatos ir linkime jai dar il
gai paboti Ciceroje!" 

Šimtametė tautietė, susi
laukė nemaža gėlių, dovanų 
bei gražių sveikinimo žodžių, 
linkėjimų, kuriuos išsakė akt. 
Irena Leonavičiūtė, Irena Va-
leškevičienė, Aleksas Šatas, 
Marius Prapuolenis, Mėta Ga-
balienė, Stasys Bernatavičius, 
dukros Natalija ir Olimpija, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas ir 
kiti. 

Sukaktuvininkė užpūtė žva
kutes ant gražaus didelio tor
to, visi pakėlė šampano taures 
ir užtraukė Ilgiausių metų". 

Šio gražaus renginio pabai
goje šimtametės- sukaktuvi
ninkės vardu trumpai padė
kojo abi dukros ir žentas M. 
Baukus, kuris supažindino ir 
su sveikinimais raštu. Jis pa
minėjo tik žymiausius sveikin
tojus, iš kurių gauti linkėjimai 
sukaktuvininkei. Tokių tarpe 
buvo šventasis Tėvas Jonas 
Paulius, JAV prezidentas Bill 
Clinton, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, Illinois gu
bernatorius Jim Edgar ir kiti. 

Prie šių sveikinimų bei lin
kėjimų, abe abejo, jungiamės 
ir mes visi — J)raugo" skaity-

* * ? E. Bulaiti. 

Sėdi Mečys ir Leokadija; stovi <iš kairės): Lukas. Rita. brolio Leono sūnus Leonas 

PADĖKA 
Širdingai dėkoju D R . ARVYDUI VANAGU-

N U I už suteiktą pagalbą mano sunkioje ligoje ir 
už nuoširdų rūpin imąsi manimi ligoninėje. Ačiū, 
d a k t a r e ! 

Ta ip pa t dėkoju chirurgui DR. R REGE ir 
N O R T H W E S T E R N MEMORIAL ligoninės 
personalui , kur ių globoje m a n teko praleisti ligos 
d ienas . 

Valerija B a n y s 

Vilija Kerelyte ir Algimantas Barniškis po sėkmingo koncerto Jaunimo 
centre, ,.Skautų aido" T") m. jubiliejaus šventėje Jiedu ne tik šauniai pa
sirodė su šviežia naujų talentų programa, bei yra išleidę ir lietuviškos es
tradines muzikos kasetę, pavadintų ...Mėlynaki. Nemunėli". Si nuotaikin
ga kasete gaunama „Drauge" 

Pašto blokas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 80-mečiui, išleistas vals
tybinės įmonės „Lietuvos paštas". 

y ą y r fu ,<iCi rtatj 

Pašto blokas, skirtas Lietuvos himno Vinco Kudirkos šimtmečiui, 
išleistas Valstybes įmonės „Lietuvos paštas" Lietuvos valstybės atkūrimo 
80 metinių dieną, 1998 m. vasario 16. Nuotr. Eltos 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
K v i e č i a m e 1998 m e t a i s ke l iaut i s u m u m i s ! 

Specialios kainos į sporto ir dainų 
šventes Lietuvoje 

* * * 
Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais 

į Lietuvą iš įvairių JAV miestų 
* * * 

Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 
pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 

* * * 
Penkios grupinės kelionės į Lietuvą 

ir kitas Pabaltijo šalis. 
* * * 

Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas 
ir dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 

Užsiregistravus iki kovo 31 d., speciali nuolaida. 
* * * 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis 
į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American T rave l Se rv ice 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

< 



MARIJA REMIENE 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Marija Remienė. 

— Apibrėžkite savo pa
reigų JAV LB Krašto val
dyboje apimtį. 

— Esu pakviesta JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regi
nos Narušienės rūpintis JAV 
lietuvių kultūriniais reikalais. 
Tačiau, kaip ir visų kitų tary
bos narių pagrindinis užda
vinys yra bendromis pastan
gomis išlaikyti gyvą lietu
vybės idėją ir lietuvišką veik
lą lietuvių telkiniuose. 

— Kas sudaro, kokia yra 
tarybos narių sudėtis? 
Kaip pasidalinta pareigo
mis? 

— Kaip minėjau, buvau 
pakviesta kultūros tarybos 
pirmininkės pareigoms. Tad 
man tenka pirmininkauti. 
Kiti nariai yra: sekretorė — 
Vjoleta Drupaitė, iždininkė — 
Dana Anysienė, nariai spau
dos reikalams — žurnalistas 
Juozas Žygas ir Regina Jau
takaitė, meno atstovė — Dalia 
Šlenienė, muzikologė — Lore
ta Venclauskienė, narė specia-
iaar* •• projektui (ryšium su 
Smithsonian programa) — 
Laima Šileikytė-Hood ir narė 
kitam specialiam projektui 
(sakytinei istorijai) — Laima 
Petrauskaitė-Venderstoep. 
. —Kokie ra pagrindiniai 
užmojai, kuriuos žadate 
įgyvendinti kadencijos ei
goje? 

— Savo kadencijoje esu 
užsibrėžusi atgaivinti „Poe
zijos dienas". Turime talen
tingų poetų, kuriuos reikia 
pagerbti. Negalime pamiršti 
tų, kurių jau nebėra mūsų 
tarpe, bet kurie buvo mūsų 
išeivijos kultūros nešėjai. No
riu įjungti jaunuosius, kurie 
rašo lietuviškai ir brangina 
lietuvišką žodį. Reikia juos 
pastebėti, iškelti, įjungti. Be 

to, noriu sugrąžinti kultūros 
tarybos premijas. Premijos 
yra paskata kūrėjams kurti, 
atiduoti išeivijai ir tautai tai, 
ką jie yra sukaupę, o taip pat 
būti įvertintiems lietuviškos 
visuomenės akivaizdoje. Iškil
mingos premijų šventės turi 
būti panašios į derliaus 
nuėmimo šventes: jose darbo 
vaisiais pasidžiaugia ne tik 
premijų laureatai, bet ir visa 
visuomenė. Dar vienas už
mojis, kuris yra jau čia pat — 
pakvietimas „Klumpės" kape
los iš Punsko, Lenkijos. Len
kijoje lietuviai yra skriau
džiami ir mūsų tautos pa
miršti. Juos niekas neatsi-
kviečia į JAV. Reikia ir jiems 
duoti nors truputį dėmesio. 

— Kurie tarybos darbai/ 
projektai, pradėti buvu
sios tarybos narių, bus tę
siami? 

— Praėjusios Kultūros tary
bos sumanyti spaudos vajai 
duoda gerus rezultatus. Kiek
vienas laikraštis ar žurnalas 
prisideda prie šių vajų, pada
rydami nuolaidą, o dalį iš
laidų dengia Lietuvių fondas. 
Tuomet kaina pasidaro priei
namesnė, ypač jaunoms 
Šeimoms, naujakuriams, stu
dentams. Išeivijoje, kaip ir 

apskritai lietuvių tautoje, 
svarbią vietą užima sava 
spauda. J i mus jungia, infor
muoja ir labiausiai prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo. Be 
spaudos nebūtų įmanoma lie
tuviška socialinė, kultūrinė ar 
politinė veikla. Spaudos vajus 
tęsime, skatindami ypač nau
juosius ateivius pasinaudoti 
skelbiamom lengvatom. 

Be to, esame įpareigoti tęsti 
du specialius projektus: pir
masis — tai sakytinė istorija, 
kuriai vadovauja Laima Pe-
trauskaitė-Vanderstoep. Sa
kytinė istorija sudaro po An
trojo pasaulinio karo pabė-
gėlių-emigrantų patirtis iki 
įsikūrimo JAV. Žmonių pri
siminimai užrašomi į juos
teles, o vėliau perrašoma. J au 
yra paruošta bent 50 tokių 
prisiminimų. Pagaliau ir an
trosios išeivijos vargai bus 
įrašyti į tautos istoriją. Reikia 
pasidžiaugti, kad šiam svar
biam istoriniam projektui va
dovauti sutiko Laima Petraus-
kaitė-Vanderstoep. J i ėmė 
specialų kursą, kad galėtų 
projekto vykdymui t inkamai 
pasiruošti. Šis projektas dar 
ilgai tęsis. 

Antrasis projektas, tai bal-
tiečių, kartu ir lietuvių, Va
šingtone Smithsonian progra
ma, kuri įvyks birželio mėn. 
paskutines dvi sakaites. Šiai 
programai vadovauti yra įsi
pareigojusi iš New Yorko 
Kultūros tarybos narė Laima 
Šileikytė-Hood. 

— J e i g u reiktų pasir inkt i 
vieną, patį svarbiausią 
užmojį, kurį jūs norė tumėt 
įgyvendint i 1998 m. eigoje? 
Kodėl šis , o ne kiti? Kokie 
planai š io užmojo ar pro
jekto įgyvendinimui? 

— J šį klausimą man atsa
kyti tiesiog neįmanoma. Kiek
vienas užmojis yra vienodai 
svarbus. Kiekvienam projek
tui atiduodu savo jėgas ir lau
kiu auditorijos. Kiekvienas 
kultūrinis renginys pareika
lauja atsidėjimo, nes tampa 
mūsų išeivijos istoriniu paliki
mu, š iuo atveju negaliu at
skirti nei vieno svarbiausio, 
nes visi yra vienodai svarbūs. 

— Girdėti, kad JAV lietu
vių kultūrinė veikla žlun
ga — mažėja chorų skai
čius, tautinių šokių vie
netų, teatrų, rašytojų, tau
todai l ininkų ir t.t. Ar jūs 
su š iuo teiginiu sut inkate? 

— Tenka pripažinti, kad 
kultūrinė veikla menkėja, bet 
jokiu būdu negalime sakyti, 
kad ji žlunga. Tik pažvelkime 
į renginių kalendorių, kurį 
skelbia „Draugas". Nėra lais
vo savaitgalio, o kartais būna 
2-3 renginiai tą pačią dieną. 
Panašiai yra ir kituose lietu
vių telkiniuose. Lankytojai 
skundžiasi, kad mūsų kul
tūrinių, visuomeninių bei lab
daros renginių per daug. Rea
lybė yra, kad renginių lanky
tojai būna vis tie patys as
menys, kurių skaičius mažėja, 
o naujesnės ir vidurinės kar
tos atstovų pasigendama. Vis 
daugiau atsiranda keistų nuo
monių, kurios pakerta entu
ziazmą. Tai tokie pareiškimai 
kaip: „Nėra nieko įdomaus. 
Galiu nuvykti į miesto centrą 
ar įsijungti televiziją ir matyti 
pasaulinio masto operas, kon
certus". Taip kalbantys nu
vertina visa tai, kas buvo 
mūsų tautoje kurta ir kaupta, 
ir dar kuriama ir kaupiama. 

Kitas veiksnys yra nepa
kankamas rūpinimasis mūsų 
kultūrininkais. J iems reika
lingas bent minimalus finan
sinis užnugaris. Iš kultū
rininkų reikalaujame aukos, o 
nepadedama jiems savo sri
tyje tobulėti, siekti aukštybių. 
Sausio 24 d. „Draugo" kul 
tūriniame priede rašė muzi
kologė Loreta Venclauskienė: 

„kad kiekvienam kultūros su
manymui įgyvendinti reikia 
rėmėjų, reikia mecenatų, o 
ypač muzikos srityje. Nejau ir 
toliau menų srityje lietuvybę 
suvoksime tarsi kaip kokią 
artistų auką visuomenei". 
Taip ir peršasi mintis: ar rei
kia kurt i da r vieną fondą tau
tinės kul tūros išlikimui? Su 
šia finansine problema susi
duriama, rengiant bet kokį 
kultūrinį užmojį, nepaisant, 
kuriame lietuvių telkinyje. 

Tiesa, sumažėjo chorų skai
čius, bet tu r ime kelis pa
sigėrėtinai aukš to lygio an
samblius. Taut inių šokių vie
netų daugėja. Net ir mažose 
lietuvių vietovėse yra tautinių 
šokių rateliai , į kuriuos mie
lai jungiasi net svetimtaučiai. 
Beveik išnyko teatra i , bet tu
rime daug aktorių, puikių 
skaitovių. O čia kaip tik rei
kia nors vieno neblogai apmo
kamo vadovo, režisieriaus ir 
tea t ras gyvuos. Puikus tea
t ras yra Los Angeles mieste. 
Bet kaip ilgai patys artistai 
galės dengti finansines išlai
das? Po paskutinio teatro fes
tivalio Los Angeles teatro gru
pė negavo nei cento. Kelionę 
ir viešbutį patys apsimokėjo, 
atvykdami į Čikagą, dar rei
kėjo apmokėti už dekoracijas 
ir kt. išlaidas. 

Turime da r rašytojų, mu
zikų, tautodail ininkų. Prieš 
kelias dienas LB apylinkėms 
išsiunčiau septynis puslapius 
kultūrininkų, menininkų, po
etų, solistų sąrašus . Jau ga
vau iš tolimesnių apylinkių 
gerus atsi l iepimus. Sąrašai 
buvo pradėti ankstyvesnės 
kultūros tarybos, o dabar dar 
papildyti, ypač naujaisiais 
kultūrininkais , kurie atvyksta 
iš Lietuvos. Tikiu, kad tie 
sąrašai padės LB apylinkėms, 
ruošiant minėjimus, koncer
tus, paskai tas , poezijos vaka
rus . 

— Kaip ž a d a t e į JAV 
kul tūr inę ve ik lą įtraukti 
t a l e n t i n g u o s i u s naujuos ius 
ate iv ius? 

— Ruošdama kultūrininkų 
sąrašus, į juos į t raukiau, kiek 
žinių gavau, talentingų naujų 
ateivių pavardes . Naujųjų 
ateivių t a rpe yra nemažai 
jaunų, gabių muzikų, daini
ninkų ir net naujų muzikinių 
vienetų. Tačiau tur ime atmin
ti, kad jie visi dar tik kuriasi 
naujame kraš te ir j iems tikrai 
reikalingi bent minimalūs 
honorarai. Reikia juos kviesti 
ir jų neįgnoruoti. 

— K o k i u s žadate palaiky
ti r y š i u s s u L ie tuvos Res
publ ikos Kul tūros ministe
rija? 

— Su Lietuvos Kultūros 
ministerija aš tiesioginių ry
šių dar netur iu . Dar tik keli 
mėnesiai, kai esu šiose parei
gose. Ir pažintims reikia lai
ko. Pavieniai menininkai ir 
net chorai j au susirado mane 

ir prašosi įvairios pagalbos. 

Tačiau kultūrinius ryšius su 
Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministerija palaiko specia
li JAV LB sudaryta komisija. 

— Kaip jūs reaguojate į 
šį te iginį: „Lietuva yra 
laisva. Kodėl yra svarbu 
šioje Atlanto pusėje iš
laikyti kultūrinę veiklą , 
j e igu gal ime visą ta i at
sivežti iš Lietuvos?" 

— Visi išeivijoje dirbom ir 
laukėm laisvos Lietuvos. Su 
džiaugsmu sutikom kiekvieną 
lietuvį, kultūrininką, meni
ninką. Atidarėm jiems savo 
širdis ir pinigines. Mūsų 
kultūriniai vienetai jau buvo 
nusibodę. Tad laukėm ko nors 
naujo, dvasią gaivinančio. 
Deja, greit įsitikinom, kad gy
venimo sąlygos ir aplinka tiek 
mus, tiek tautiečius Lietuvoje 
pakeitė ir ne visai patenkina 
mūsų poreikius. Jau įsiti
kinta, kad išeivija neišnyks, 
ją papildo naujai atvykstan
tys tautiečiai iš Lietuvos ir čia 
reikia toliau rūpintis mūsų 
pačių kultūriniu gyvenimu. 
Atsikviesti didesnius vienetus 
pareikalauja daug rūpesčio ir 
finansinės naštos, ne tik ke
lionių išlaidoms, bet ir jų ap
gyvendinimui. Be to, visi lau
kia honorarų, tinkamos glo
bos, dovanų, o tai darosi 
mums per sunku. Neturime 
apmokamo personalo tiems 
reikalavimams įgyvendinti. 
1989 m. „Gimtajame krašte" 
tuometinis Sąjūdžio dalyvis 
Romualdas Ozolas rašė: „Išei
vija išsaugojo tą dvasios tipą, 
kuris Lietuvoje buvo intensy
viai naikinamas. Svarbu, kad 
išeivija neprarastų savo misi
jos Lietuvos atžvilgiu". Išei
vija turi tęsti savo kultūros 
pasireiškimus ir toliau kvė
puoti tautiškumu. Ir toliau 
kviesime kultūrininkus ir me
nininkus iš Lietuvos, bet ir į 
savo talentingus žmones tu
rime atkreipti dėmesį. 

— Kodėl sutikote apsi im
ti JAV LB Krašto valdybos 
Kul tūros tarybos pirminin
k ė s pareigas? 

— Tikiu, kad kiekviename 
žmoguje slypi gabumai, talen
tai. Nuo pat jaunystės ką nors 
dirbau, organizavau ir vis tek
davo pirmininkauti, vadovau
ti. Kultūriniams ir labdaros 
darbams ypač aukojau daug 
laiko, dirbau ir mokiausi. Esu 
organizavusi įvairių meno 
parodų, koncertų, poezijos die
nų ne tik Čikagoje, bet ir ki
tuose lietuvių telkiniuose. Be 
pertraukos esu tame sūku
ryje. Kultūros darbai mūsų 
išeivijoje man žinomi. Aš ti
kiu, kad JAV LB Krašto val
dybos pirm. Begina Narušienė 
tai pastebėjo, pakvietė mane, 
ir aš sutikau. 

— Kaip, jūsų nuomone, 
re iktų ruoštis ateičiai, kad 
pradėti darbai, užmojai 
būtų tęs iami jūsų kadenc i 
ja i užs ibaigus? 

— Per ilgu; išeivijos metus 
naudojomės mūsų šviesuolių 
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Arba ats i l iepimas į V. Strol ios ir J. Lenkta ič io 
diskusiją kai kuriais J. Augaitytės gyvenimo 

k l a u s i m a i s 
Su įdomumu perskaičiau 

pereitų metų gruodžio 5 d. ir 
šių metų sausio 23 d. „Drau
ge" išspausdintus Vytauto 
Strolios bei Jono Lenktaičio 
straipsnius, kuriuose bando
ma išsiaiškinti, kada iš tiesų 
dainininkė J. Augaitė išvyko 
studijuoti į Italiją, kiek metų 
ji mokėsi Klaipėdoje, ar vadi
nosi Klaipėdos muzikos mo
kykla konservatorija ir kokie 
absolventai ją baigė. Džiugu, 
kad ats iranda tokių entu
ziastų, kurie „sukryžiuoja špa
gas" vardan lietuvių muzikos 
istorijos. Tik a r visada verta 
jomis taip įnirtingai mojuoti ir 
vienas kitam priekaištauti? 

Pagrindinis J. Lenktaičio 
priekaištas V. Stroiiai yra tas, 
kad šis suabejojęs iš pirmo 
žvilgsnio neginčytinais J. Au
gaitytės gyvenimo faktais, 
siekė jai kažkokiu būdu at
keršyti. Manau, tai nėra rim
ta. V. Strolia gali būti kandus, 
perdėm priekabus, bet nieka
da nesugeba kerštauti. Api
būdinčiau jį kaip mokslinio 
tipo žmogų, kuris lyg per pa
didinamąjį stiklą žvelgia į 
kiekvieną lietuvių muzikos is
torijos datą ar reiškinį. Tokių 
asmenų nėra daug. O jei ir 
pasitaiko, tai jie ne visiems 
būna parankūs , nes iš karto 
prabyla apie pastebėtus netik-

kultūros tur tais , sukauptais ir 
atvestais iš Nepriklausomos 
Lietuvos. Dabar ateina metas 
įjungti naujuosius ateivius. 
Žinoma, reikia duoti laiko 
jiems įprasti prie naujų 
sąlygų, nes čia darbai nėra 
apmokami. Sveikintina, kad 
LB krašto valdybos narių dau
guma yra iš jaunesniosios 
kartos. Kultūros valdyboje yra 
jauna ir neseniai atvykusi iš 
Lietuvos Violeta Drupaitė, 
kuri jau įsijungusi į Visuo
meninę bei kultūrinę veiklą. 
Išeivijos kultūriniai darbai 
turi rūpėti kiekvienam lietu
viui. Aš einu pirmtakių pra
mintais takais. Tikiu, kad ir 
po manęs bus tų, kurie tą 
darbą tęs. 

— Ko jūs t ik i tės iš JAV 
l ietuviškos visuomenės? 

— Ne kiekvienas gali ar 
nori vadovauti, bet kiekvienas 
gali, pagal savo sąlygas, daly
vauti susirinkimuose, minėji
muose, kultūriniuose rengi
niuose ir įnešti šio to pozity
vaus, parodyti pritarimą. Be 
visuomenės pritarimo ar nusi
teikimo bet koks darbas nėra 
įmanomas. Išeivijos kultūri
nis išlikimas priklauso ne tik 
kultūros kūrėjams, bet ir nuo 
jo nešėjų bei rėmėjų. 

Kalbėjosi Jūratė Budrienė 

Minint pavasario lygiadienį 
to saug in inkų akcija 

Pasauline Žemes diei'.i. *ovo 211 d Vilniuje Savivaldvl>es aikštėje . surengta garn-
N'uotr Kitos 

slumus. Tai patyriau ant savo 
„kailio", bet tuo tik džiau
giausi, žinodama, kad kvalifi
kuotas ir pozityvus oponentas 
yra nemaža vertybė. Aišku, ne 
visada ir V. Strolia būna tei
sus, bei, jei pats suklysta, 
klaidą tuojau pat pripažįsta ir 
nesijaučia įžeistas. Spėju, kad 
į diskusiją apie J. Augaitytę 
jis įsivėlė jausdamas jai 
didžiulę pagarbą ir jos šviesios 
atminties labui bandydamas 
ištaisyti kai kuriuos biografi
nius netikslumus. Juk V. Stro
lios santykiai su J. Augaitytę 
visada buvo labai šilti. Ta 
šiluma, matyt, sklido nuo 
senų laikų, kai Vytauto tėvas 
Juozas Strolia su ja dar 
mokėsi Klaipėdoje, kai, gyven
damas emigracijoje, jai dedi
kavo vieną savo solinių dainų. 

V. Strolia „bakstelėjo" J. 
Lenktaičiui už tai. kad šis 
Klaipėdos muzikos mokyklą 
pavadino konservatorija, o J . 
Lenktaitis pavadinimą „mo
kykla" laiko tos įstaigos pa
žeminimu. Manyčiau, kad šiek 
tiek tiesos, kiek ir netiesos yra 
ir vieno, ir kito diskutuo
jančioje teiginiuose. 1923 m. 
Klaipėdoje įsteigta S. Šimkaus 
muzikos mokymo įstaiga ofi
cialiai vadinosi Klaipėdos mu
zikos mokykla, bet vokiškai — 
Memeler Konservatorium. 
Konservatorijos vardo siekė ir 
pats S. Šimkus, nes ją suvokė 
kaip aukštojo tipo muzikos 
mokyklą. Šiuo vardu vadintis 
kurį laiką neoficialiai leido ir 
Švietimo ministerija, todėl 
konservatorijos vardas šneka
mojoje kalboje labai prigijo, o 
mokykla, tuo pasinaudojusi, 
net pakeitė savo firminius 
blankus ir anspaudus. Deja, 
1928 m. Švietimo ministerija 
iš šios įstaigos vadovų parei
kalavo, kad konservatorijos 
vardo būtų atsisakyta, mat, 
ketino jį suteikti Kauno muzi
kos mokyklai. Ir vėl teko keis
ti anspaudus ir blankus. Tai
gi, S. Šimkaus įkurtą muzikos 
mokymo instituciją galima va
dinti ir mokykla, ir konserva
torija, suvokiant pastarojo pa
vadinimo sąlygiškumą, nes 
šiandien Lietuvoje oficialiai 
pripažįstama, kad konservato
rija buvo įkurta Kaune 1933 m. 

Iškilo neaiškumų ir nusta
tan t metus, kada J. Augaitytė 
sugalvojo palikti Klaipėdą ir 
vykti į Italiją. Todėl nesiste
biu, kad ir J. Lenktaitis, ir V. 
Strolia ba^.de ieškoti tikslaus 
atsakymo. O jį surasti iš karto 
ne taip jau lengva, nes Lietu
vių enciklopedija ir J. Žile
vičiaus parengtas „Lietuvių 
muzikų vardynas" pateikia 
skir t ingus metus: 1927 ir 
1928. Kadangi Enciklopedija 
yra labiau prieinama, tai, ma
tyt, dėl to 1927 metai ir ėmė 
figūruoti daugelio autorių 
straipsniuose. Šią datą pakar
tojo ir Lietuviškoji Tarybinė 
enciklopedija. Nieko blogo ne
į tardama ta data rėmiausi ir 
aš, bet kai J. Augaitytės pa
vardę aptikau 1928 m. Klai
pėdos muzikos mokyklos mo
kinių sąrašuose ir 1928 m. 
gegužės 1 d. „Lietuvos kelei
vio" straipsnyje, skelbian
čiame, kad tų metų balandžio 
29 d . j i kartu su S. Santvarų. 
V. Ivanausku ir A. Dambraus
kaite dainavo „Harmonijos" 
korporacijos surengtame kon
certe, supratau enciklopedi
niai duomenys neatitinka tik
rovės. Šiuo metu galiu daryti 
prielaidą, kad J. Augaitytė pa
liko Klaipėdą 1928 m., kaip 
teigė ir J. Žilevičius „Muzikų 
vardyne". 

Vadinasi, kad J Augaitytė 

Klaipėdos muzikos mokykloje 
mokėsi trejus metus, bet jos 
nebaigė. Nenorėčiau sutikti su 
J . Lenktaičiu, teigiančiu, kad 
1923-1924 m. Klaipėdos muzi
kos mokykloje mokslas nevy
ko, nes buvo atliekami tik pa
ruošiamieji darbai. Prieš tokį 
teiginį byloja visa Klaipėdos 
muzikos mokyklos archyvinė 
medžiaga ir kiti istoriniai fak
tai, taip pat nenorėčiau sutik
ti ir su kita jo mintimi, kad J. 
Augaitytė į mokyklą įstojo 
1924 m. Tais metais S. Šim
kus, važinėdamas po Lietuvos 
kaimus ir dalyvaudamas Kau
ne Dainų šventėje, kvietė stu
dijuoti jaunuolius į steigiamą 
orkestrinį skyrių. Ir jam tą 
idėją pavyko įgyvendinti. To
dėl 1925 m. kompozitorius nu
tarė įkurti dar ir operos sky
rių, į kurį vasaros metu su
rengė stojamuosius egzami
nus. Štai tada J. Augaitytė, ir 
atvyko į Klaipėdą. Deja, Švie
timo ministerija to skyriaus 
veikios nefinansavo, todėl 
daugeliui kandidatų teko grįž
ti į namus. Tačiau keletui S. 
Šimkus parūpino stipendijas, 
tarp jų buvo ir J . Augaitytė 
pradėjusi mokytis I i . Čer-
kaskajos, o 1926-1928 m. — I. 
Volkovo dainavimo klasėje. 
Nebaigė ji muzikos mokyklos, 
matyt dėl kelių priežasčių: 1) 
studijuodama pas I. Volkovą 
nesijautė daranti pažangą; 2) 
1928 m. Švietimo ministerijos 
nutarimu prasidėjęs laipsniš
kas mokyklos likvidavimas ir 
kai kurių klasių uždarymas 
privertė ją, kaip ir ne vieną 
kitą, ieškoti būdu, kaip tęsti 
mokslą kitoje vietoje. 

Lietuvių enciklopedijoje J. 
Žilevičiaus pateiktas Klai
pėdos muzikos mokyklos ab
solventų sąrašas nėra tik
slus.Mokyklos nebaigė nei J. 
Augaitytė, nei A. Dambraus
kaitė, nei J. KačinskadSj/ąėi J. 
Strolia. Juk J. Žilevičius, 1929 
m. apsigyvenęs JAV, neturėjo 
sąlygų šiuo klausimu surinkti 
visų žinių, todėl jo rašiniuose 
ir pasitaiko klaidelių, kurias 
istorijos vardan būtina taisyti. 
Dėl to nevertėtų pykti, įsi
karščiavus manipuliuoti dato
mis ir kelti dar tirštesnes mu-
zikologines miglas. 

Antra vertus, galima sutikti 
ir su J. Lenktaičio mintimi, 
kad žmogiškąja prasme nėra 
ypatingai svarbu, ar J. Augai
tytė baigė Klaipėdos konser
vatoriją, ar ne. dvejus ar tre
jus metus ji joje mokėsi. 
Svarbu tai. kad ji laikė save 
šios mokyklos auklėtine, S. 
Šimkų — mylimiausiu savo 
mokytoju, o šis ja didžiavosi 
visą gyvenimą. Tik reiktų tole
rantiškai atskirti žmogiškąjį 
bei istorinį faktorius ir kiek
vienam jų nepagailėti deramo 
dėmesio. 

Dr. D a n u t ė P e t r a u s k a i t ė 
Klaipėdos universiteto 

docente 

Alyna Meilyte. deklamavus i Kovo 
Vienuoliktosios paminėjime Pasau
lio lietuvių centre kovo 8 d 
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55+ 
č e k i ų 

sąskaita 

I 

Indėl ia i 
F D I C apdraust i 

$100,000 

Neribotos paslaugos su 
55+ČEKIŲ SĄSKAITA 

Gyvenimo ke 
liai pilni išlaidų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaitą, 
kuri jums nieko ne

kainuos - tai nemo
kama 55+ čekių sąskaita 
TCF National banke. 

Nereikės mokėti nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

nei už čekių išrašymą. Be 
to, visi čekių užsakymai -

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

Express keleivio čekius, 
„fax" ir „Xerox" paslaugas, 

notaro patvirtinimus, ATM 
[kortele- Atidarę sąskaitą gausite 

ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai! 

( Y k i a i v e l t u i 
I n d e l i a i n e š a 
nuošimčiu"- -
N ė r a mė iH 's i i 
m o k e s č i u 

wowmvo£ 
Veikto nuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, "WILLOV SPRINGS, ILUNOIS T a 708.839.1000 

Šešias pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

»— j f J t * n 
DCnemaNJOm 

40 iki 60 svečių 

a t t o t v A O O * 

60 iki 100 svečių 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 iki 175 svečių 

notttUiM 
225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

T C F R A N K Tel. 1-773-847-1140 

y\J*Z Neringa Ine. su Nek- Pr. Marijos S*«*rlmia 
- O — organizuota ir prav«da stovyktas * « • 
<f'% Neringos stovyklavietei* Varmonta T l T 

1998m. NERINGOS STOVYKLOS 
UETUVUJ KALBAI BuieKo 21-27 d. - Jaun uoliams 17-20 metų 

s ' Birželio 28-liepc* 11 d. - Vaikams 6-10 metų 
Liepos 12-26 d-Vaikams 10-16metų 
Liepos 26-rugpiūcio 1 d.- Šeimoms su jaunais vaikučiais 

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS Į - A 

Rugpiūčio 2-15 d. - Vaikams 7-16 metų 
Rugpiūčio 19-23 d. - Šeimoms su jaunais vaikučiais 

ūū % 
INFORMACIJA • REGISTRACIJA i kreiptis pas Daną Grajauskaitę: 

66 Salisbury Rd #2. Watertown MA 02172 
tel: 617-923-4583 e-mail: naringai0yahoo.com 

Parduodu dviejų kambarių butą 
Vilniuje - senamiestyje. 

gerai įrengtą. 
Kreiptis. Jasina Era 

Vilniaus centrinis paštas - 2000 
Iki pareikalavimo. 
Vilnius, Uthuania 

Moteris gali dirbti 5-6 dienas 
savaitėje: slaugyti senelius, 
prižiūrėti vaikus, gaminti maistą. 
Skambinti Violetai, tel. 1-773-434-
5491 sekmadienį po 12 vai. p.p.. 
įicciadieniais po 8 va!, vakaro. 

"Neringos" restoranas, 2632 W. 71 
S t , Chicago, IL 60629, malonia, 
kviečia visus apsilankyti ir 
pasivaišinti lietuviškais patiekalais 
bei lietuvišku alum. vynu ir kitais 
gėrimais. Tel. 773-476-9026. 

Ieškome vedusių porų arba 
pavienių asmenų, turinčių darbo 
leidimą, valyti parduotuves Illinois, 
Michigan, Indiana ir iowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tel. 773-737-0032. 

OPEN HOUSE 
Sunday, 1-4 p.m. 

6406SLamon 
$135.000 3 Bdr., ranch. bsmt. 

RE/MAX HOME CENTER 
VIDAS POŠKUS 773-927-2013. 

Vidutinio a m ž i a u s l i e tuvė , 
atvykusi iš Suvalkų trikampio. 
ieško darbo. Gali pr iž iūrėt i 
ligonius arba senel ius. Tur i 
darbo rekomendacijas. Skam
bint, tel. 708-795-6358. 

I N C O M E T A X 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRANAS G.MEILE, CPA 
4931 W . 95th S t , 

Oak Lawn, IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425 

Reikalinga moteris namų 
ruošos darbui. Turėtų gyventi 
kartu. Atlyginimas nuo $300 -
$400 į sav. Skambinti Dianai, tel. 
630-236-1801. 

FORRENT 
Fumished steeping bedrm. for 

non-smoking mature person. 
$70 per week. Utilities inckl. Tel. 
708-863-4926. 

Padedame gaut pitolą perkant 
naują ar naudotą automobilį, net jei ir 

visai neturite kredito istorijc*. dar 
neHgai dirbate ir esate apmokamas 

grynais. Taip pat padedame nusipirkti 
automobili iŠ varžytinių. 

Kreipk** tel 815-2S0-1182. 

Išnuomojamas 3 mieg. 
butas antrame aukšte su 

kaikuriais baldais. "Security 
deposif $470 iš anksto. 

Tel. 773-776-4636. 

Kaune, Žaliakalnyje, parduo 
damas dviejų aukštų, vienos šeimos 
namas su garažu: didelis 800 m2 
sklypas, paskendęs medžiuose. 
Oazė mieste. Malonėkite teirautis, 
te* 1-904-677-5747. 

imieg. butas 67 aKedzie 
spyt. $366 [ man. + „security". 
TU. 77*771-.481. 

VELYKĖSE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje rūkytos 
kiaulienos mėsos produktų rinkinį 

HELP VVANTED 
Malė for !awr maintenance 

Proud of America, Inc. 
Tel. 708-785-4536. 

CASH PAID 
YOUCANEARN 

$ 1 2 . 0 0 
DONATING BLOOO AT 
INTERSTATE BLOOD 

BANK, INC. 
4838 S CICERO AVE. 
>Hexi to Family Odlar) 

PHONE: (T73) 582-9935 
No Appointnents Necessary 

Ope' Mondey - Frtday 
Bam-4:30pm 

Ali 3o-ors Vust Show iD that oontains 
Date of Birffi. Sočiai Security Number & 
Signature. Either a photo ID or an !D that 
centams physical deseription reouired also. 

$1.00 BONUS W1TH THIS AD! 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai .Naminiai" 
6. Dešros: 

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$96.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
lkg . 
l k g . 
lkg . 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs. 

$86.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
l k g . 
l k g . 
l k g . 
l k g . 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg. 

lkg . 
lkg . 
lkg . 

lkg . 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

Pasikalbėkime ilgiau! 
$0.48 
kainuoja 

minutė 
pokalbio 
telefonu 

su Lietuva 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos 
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos 
tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGI-
NEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

VASARĄ 
l VILNIŲ IŠ NEW YORICO 

$600 
gegužės 25 d., birželio 1 ir 8 d. 

$700 
nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 7 d. 

+ mokesčiai 
Išvykstama pirmadieniais 

Grįžti - bet kurią dieną viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje. 
Nuolaidos galioja iš Čikagos ir iš kitų miestų. Bilietus įsigyti 

iki balandžio 30 d. Prašykite mūsų 1998 m. brošiūros. 

VYTIS TRAVEL 
40-24- 236 St. 

DoufllastonNY 11363 
Tel. 71*423*161; 1-600-778-9647 

E-MAIL: vyttoumO«ajtNink.rwt 
WEB STTE: www. vyttatourt.com 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. 

Dirtou užmiesty Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

AUTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 95th Street 

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

DA2YMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METU PATIRTIS* 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CONSTRUCnON 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (stding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R.Jankauskas, 

tat. 706-728-0206 
Nanny, hou*ekeeper live-in. 

Best job and salary is yours if you 
love children, clean well and speak 

English. References needed. 
CaJI my office, tel. 630-466-7828 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „stdings". „soffits", 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingle" 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.SenefJ* T4. 830-241-1912 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atsekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
,,ucensea, insurea, oonaea 

Skambinti Sigitui:' 
Tel.: 773-787-1929 

HOME CARE U N K S , INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

Siuvėja taiso 
rūbus 

tel. (773) 927-9056 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

W R£/NAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(706) 425-7160 

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

GnMK. KMIECtK REALTOR8 
ffjt 7922 S.Piiertd Rd. 
a v i . 4386 I M a Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

°J?5I mmm 
REALMART H, Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
CMcagolL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairiu nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bw.7734aX100 
Fax.77MeWW7 Pagar 312-30*0307 

— *^~« 

ACCENT REALTY 
5265 VVest 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bu*. 708-636-9400 
Re*. 706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
priemesčiuose 

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 

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.-e v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekntd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

3314VV.63SL 
Tėl. 773-776-8998 

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

Tel. 773-581-6500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered"' 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE ra 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://naringai0yahoo.com
http://vyttatourt.com
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9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SVARBI INFORMACIJA, 
VYRESNIESIEMS PILDANT MOKESČIUS 

Turbūt būtų sunku rasti 
žmogų, kuris būtų laimingas, 
pildydamas mokesčius kiek
vienais metais, bet įstatymas 
lieka įstatymu ir mes turime 
tai daryti. Daugumai žmonių 
reikalinga pagalba, o yra 
tokių atvejų, kur nežinojimas 
gali daug kainuoti. Yra įstai
gų, patarnaujančių mokesčių 
pildymui ir daug įvairių 
spausdinių, kurie pataria, pa
sako, kaip ir ką reikia daryti. 

1. Tik vyresniesiems! 
„The Tax Counceling for The 

Elderly" programa yra sudary
ta padėti žmonėms, turin
tiems daugiau kaip 60 metų. 
Pagalbą teikiantys tarnautojai 
yra daugiausia irgi pensinin
kai, kurie dirba su nepelno 
siekiančiomis organizacijomis, 
gaunančiomis „grants" ir IRS 
(Internal Revenue Service), ir 
jų tikslas yra padėti vyresnie
siems, pildant mokesčius. Jie 
dažnai duoda patarimus žmo
nėms, gyvenantiems pensi
ninkų namuose (retirement 
homes), gyventojams apylin
kėse, ar gyvenantiems pri
vačiuose namuose, bet ne
pajėgiantiems iš jų išvykti. Jei 
norite sužinoti apie šią pro
gramą (Tax Counseling for the 
Elderly), susisiekite su vietine 
IRS įstaiga, arba skambinkite 
800-829-1040. Tą informaciją 
galite rasti ir kompiuteryje: 
http://www.irs.gov. 

2. J ū s nesate palikti vieni 
Jeigu- jums reikia aiškintis 

ar turite kokių kitų reikalų su 
IRS, galite gauti pagalbos iš 
„The Taxpayers Advocate". Jie 
turi „Problem Resolution Pro-
gram" (PRP), kuri įstengia 
prasiveržti pro IRS biurokra
tines užtvaras. Jie gali infor
muoti apie jūsų atvejo eigą. 
PRP gali padėti, kai uždel
siamas mokesčių grąžinamas 
(„refund"), neatsakoma į 
laiškus ar duodama klaidingi 
sąskaitų pranešimai. Jei no
rite gauti daugiau informaci
jos, prašykite Publications 
1546, „How to use the Prob-
lem Resolution Program of the 
IRS". Galite skambinti IRS 
telefonu 800-829-1040 arba 
rasti kompiuteryje: http// 
www.irs.gov. 

3. Speciali pagalba mo
kesčių reikalu 

„Older American's Tax Gui-
de" (Publication 554), atsako į 
visus specifinius klausimus: 
ar reikia jums pildyti mo
kesčių formas, apie mokė
jimus, gyvybės apdraudos rei

kalus ir t.t. Kiti įdomūs leidi
niai: „Credit for Elderly or 
Disabled" (Nr.524); „Pension 
and Annuity Income" (Nr.575); 
„Medical and Dental Expen-
ses" (Nr.502). Jei norite gauti 
šiuos spaudinius, skambinkite 
IRS Forms Line 800-829-
3676, arba ieškokite kompiu
teryje: http//www.irs.gov. 

4. Keli patarimai pildant 
moksečių formas 

Bandant užpildyti „pa
prastas" mokesčių formas, gali 
būti kartais sunku. IRS turi 
keletą nurodymų, kad būtų 
lengviau pildyti „paprastas" 
formas. 

Ar jums iš viso reikia pildy
ti? Ar jūs galite naudoti 1040 
EZ formą? Kaip apskaičiuoti 
aukų nurašymą mokesčių for
mose? 

The Information Likę duoda 
atsakymus į visus klausimus 
apie mokesčius ir taip pat gali 
padėti užpildyti pajamų mo
kesčių formas. Jie taip pat 
gali nurodyti mokesčių specia
listus, jei reikia dalykiškesnio 
atsakymo jūsų pajamų mokes
čių klausimuose. Jie taip pat 
turi įrašytus į juostelę atsaky
mus dažniausiai pasitaikan
tiems 140 klausimų. Jei norite 
gauti daugiau informacijos, 
skambinkite Information line 
800-829-1040, Forms Line 
800-829-3676 arba Tele-Tax 
Line 800-829-4477. 

5. Nurašymu sąrašas (a 
list of dedections). 

Jei esate vyresnis asmuo, ar 
tokių pažįstate, jums svarbu 
įsigyti nieko nekainuojantį lei
dinį „Protecting Older Ameri-
cans Against Overpayment of 
Income Taxes". Jis nurodo, 
kurie vyresnieji amerikiečiai 
gali nusirašyti kiekvieną tei
sėtą nusirašymą, pildant pa
jamų mokesčius. Leidinys yra 
lengvai skaitomas ir supranta
mas, duoda daug pavyzdžių. 
Pasiųskite kortelę į Special 
Committee on Aging, US Se
nate, Dirksen Building G 31, 
Washington DC 20510; telef. 
202-224-5364, arba kompiute-
ryje:http://www.senate.gov/aging. 

6. Mokesčiu patarėjai pen
sininkams 

Nėra reikalo mokėti advoka
tui, kad jis paaiškintų jums 
mokesčius, susijusius su pen
sijų planais. Jūs galite pa
kalbėti su tais žmonėmis, ku
rie įstatymus tam reikalui 
parašė! IRS turi „hot-line" pa
tarnavimą, kuris įgalina kal
bėtis su mokesčių advokatais, 

^ ^ : »..£*¥»• i-

kurie specializuojasi pensijų 
klausimuose. Su jais galima 
kalbėti nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, nuo 12:30 iki 
2:30 p.p. Čikagos laiku. Juos 
galima pasiekti per Employee 
Plans Technical and Actuarial 
Division, Internal Revenue 
Service, U.S. Department of 
Treasury, Room 6550, 
C.P.E.:EP, 1111 Constitution 
Ave., N.W. Washington D.C. 
20224; telef. 202-622-6074 
arba 6075. 

7. Nieko nekainuojantys 
teisiniai patarnavimai 

„Dėdė Šamas" visose JAV 
valstijose turi advokatų įstai
gas, kurios gali padėti ne-
turintiems iš ko užsimokėti 
advokatams. Tai Legal Servi
ces Corp., ir jų darbas yra 
teikti teisinę pagalba mažai 
uždirbantiems žmonėms civili
niuose teisiniuose klausi
muose. Jie turi daugiau negu 
3,600 advokatų ir yra padėję 
jau daugiau kaip 1,4 milijonų 
interesantų. Jų adresus galite 
surasti Blue Pages telefono 
knygoje, arba rašant Legal 
Services Corp., 750 First St., 
N.E. l l t h Floor, Washington 
D.C. 20002; telef. 202-336-
8800. 

8. Skolinimasis, užs ta tan t 
namą 

Pirma negu pasirašysite su
tartį dėl Jiome eąuity conver-
sion mortgage", norėdami gau
ti pinigų namų remontui, me
dicininėms išlaidomis ar pan., 
apgalvokite, ar tokia paskola 
iš tikro tiks jūsų reikalams. 

Apie tai galite pasiskaityti 
spausdinyje „Reverse Mort-
gages", kurį galite gauti iš 
Federal Trade Commission. 
Spausdinį galite gauti nemo
kamai, rašant Federal Trade 
Commission, Consumer Re-
sponse Center, 6 th @ Penn-
sylvania Ave. N.W. Washing-
ton D.C. 20580; telef. 202-326-
2222. kompiuteryje: http:// 
www.ftc.gov. 

9. Nuosavybės mokesčių 
palengvinimas (property tax 
relief). 

Daugumas vyresniųjų turi 
jau išmokėtus namus, butus, 
bet neišgali užmokėti aukštų 
nuosavybės mokesčių. Ulinois 

, ir dar 16 kitų valstijų turi pro
gramas, kurios įgalina mo
kesčių mokėjimą, kol jie par
duos namą, arba kol jie mirs. 
Daugelis valstijų turi „home 
stead exemptions", kai vyres
niesiems mokesčiai yra suma
žinami, jei jie atitinka tam 
tikrus amžiaus ir pajamų rei
kalavimus. Jei norite daugiau 
apie šias programas sužinoti, 
susisiekite su State Tax Of
fice, Illinois valstijoje telef. 
800-732-8866, kitose valstijose 
ieškokite telefonų knygoje. 

Daugumas žmonių moka 
aukštus mokesčius be reikalo, 
nes jie nėra susipažinę su 
įvairiomis programomis — su 
įvairiomis nuolaidomis, kurios 
duodamos vyresnio amžiaus 
žmonėms. Reikia susipažinti 
su visais galimais nurašymais 
mokesčių sistemoje ir jais 
naudotis. Jei jūs pats to neda
rysite, niekas jums nepadės. 
Lietuviška patarlė sako: „Ži
nojimas yra pinigai". Ieško
kite, mokykitės, sužinokite ir 
naudokitės viskuo, kas jums 
leista. 

N'audotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-03-02. 
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.Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm Gražina Liautaud (kairėje), komi
teto globotine Judita .lokSait* ir komiteto savanore Marija Kriauf mniene 

• Druskininkai. Vasario 6 
d. Druskininkuose vyko semi
naras „Psichologinės proble
mos (vairiuose vaikų amžiaus 
tarpsniuose", skirtas miesto 
tikybos mokytojų metodinio 
būrelio narėms. Seminare, ku
riam vadovavo psichologė J. 
Kirfcauskienė, buvo aptarinė
jama moksleivių elgsena ir re
akcijos j šių dienų visuome
nės, šeimos problemas — alko
holizmą, skyrybas, artimų 
žmonių netektis, — nuo kurių 
priklauso psichologinė vaikų 
būsena. 

A.tA. 
FRANCES STULGA 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. kovo 19 d., sulaukus 90 metų. 
Gimė Čikagoje. 
Nuliūdę liko dukros: Frances Peterka ir Dee, žentas 

Mike Kane; anūkai: Elizabeth ir jos vyras Brian Shaw, 
Michelle Kane ir Michael Kane; proanūkas Jarrett 
Kane; brolis Peter D. Stogis ir Susanna Stogis. 

Velionė buvo žmona dr. Anthony, DDS. 
Priklausė St. Theresa Society, Šv. Kryžiaus ligoni

nės savanorėms. 
Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 22 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 23 d. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: dukros, anūkai, proanūkas, brolis ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A.tA. 
ADELĖ PEČENKIENĖ 

Aleksaitytė 
Gyveno Sunny Hills, FL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1998 m. kovo 17 d., sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nul iūdę liko: svainis Vincas Ambrolaitis ir 

kiti giminės Lietuvoje. 
Velionė bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse pirmadienį, kovo 23 d. 12 vai. dienos po 
religinių apeigų kapinių koplyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
paž įs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 
800-9944«00. 

A.tA. 
VIKTORIJAI KLEIVTENEI 

mirus , jos dukroms LORETAI KYNIENEI, AN
GELEI DIRKIENEI, anūkams ir proanūkams 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

G. V. Biknevičiai 
A. Kerbelienė 
B. J. Mikalauskai 
S. P. Rosimai 
M. Šaulienė 
S. V. Vasekauskai 
S. S. Vaškiai 
B. B. Vindašiai 

Taur ia i lietuvei 
brangiai ir mylimai Dėdienei 

A.tA. 
AMALIJAI BALEIŠIENEI 

išėjusiai į Dievo Karalystę, tesuteikia Aukščiau
siasis Ja i Amžiną Ramybę. 

š i a skaudžia netektimi dalinamės su savo ar
timaisiais — VTTA, ALFONSU su AUDRA, 
VANDA LR ALEKSANDRU. 

Irena, Ginas ir 
Algis su Laura 

Brangiam dėdei 

A.tA. 
PETRUI ŽILINSKUI 

mirus , IRENAI KUPREVIČIENEI ir jos dukte
r ims KRISTINAI ir ILONAI reiškiame gilią 
užuojautą 

Clevelando ateitininkai 

A.tA. 
ALEKSANDRAS SAKAS 

Gyveno Lietuvoje, Klaipėdoje. 
Po ilgos ligos mirė 1998 m. kovo 16 d., sulau

kęs 89 metų . Pa la ido tas Papilėje. 
Gimė Papi lė je . 
Drauga i i r paž įs tami p rašomi prisiminti a.a. 

Aleksandrą savo maldose. 
S e s u o M a r i j a P a š k e v i č i e n ė s u š e i m a . 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, jo žmona i , mūsų kolegei, ALDONAI 
KRIŠČIŪNAITEI-ŠMULKSTIENEI , sūnui dr. 
LINUI, marč i a i dr . MARY nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Buvę Pabaltijo universiteto profesoriai 
ir studentai 

f*p*-
L IETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ 

SĄJUNGA 
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 

apylinkėse ir priemiesčiuose 
Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURRAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 į 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUĖTTE PARK 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 PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
t e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

http://www.irs.gov
http://www.irs.gov
http://www.irs.gov
http://www.senate.gov/aging
http://
http://www.ftc.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Atšaukiamas palaimintojo 
Jurgio Matulaičio minėjimas, 
kuris turėjo įvykti kovo 29 d., 
sekmadienį, Pasaulio lietuvių 
centre. Seselės putnamietės 
visus ragina dalyvauti tą 
dieną „Draugo" koncerte, ku
riame programą atliks Toron
to vyrų choras ..Aras". 

Toronto vyrų choras 
„Aras" giedos Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje per 
lietuviškas 10 vai. Mišias sek
madienį, kovo 29 d. Visi brigh-
tonparkiečiai ir apylinkių lie
tuviai kviečiami kartu pa
simelsti ir pasiklausyti sielą 
keliančių giesmių. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 25 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus po
pietė su muz. Faustu Strolia, 
taip pat pabaigsime žiūrėti 
vaizdajuostę iš prez. V. Adam
kaus viešnagės Čikagoje prieš 
inauguraciją Vilniuje. Bus ir 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami. Atvykite! 

BALFui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai. Maloniai prašoma lietu
vių į tai atkreipti dėmesį ir 
paaukoti švarių, gerame sto
vyje rūbų. BALFas dabar di
delį dėmesį skiria šalpai Lie
tuvoje ir nuolatos siunčia dra
bužių, maisto bei vaistų siun
tinius. Rūbai priimami centro 
įstaigoje, 4545 W. 63rd. Str. 
(įėjimas iš kiemo pusės), tel. 
773-767-3401, nuo pirmadie
nio iki penktadienio, nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p. 

Religinės muzikos kon
certas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje šiemet taip 
pat bus Verbų sekmadienį, ba-
Jandžid 5 d., parapijos baž
nyčioje. Programą atliks para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, kartu su 
solistais. Visi kviečiami! 

DRAUGO FONDAS 
4945 W. 63rd Str—t 
Chlcmgo, IL 60929 
Tml. 773-588-9500 

ORGANIZACIJŲ PARAMA DRAUGO 
FONDUI 

ŠĮ SAVAITGALI — DU 
E. KANIAVOS 
KONCERTAI! 

Lietuvos valstybinio operos 
ir baleto teatro solistas Edu
ardas Kaniava jau daugelį 
metų yra viena ryškiausių lie
tuvių dainavimo meno asme
nybių, pelnęs platų tarptau
tinį pripažinimą solistas. 

Eduardas Kaniava — ir ope
ros, ir koncertuojantis daini
ninkas. Operos scenoje jis — 
Figaro, Rigoletto, Poza, Ja-
gas, Oneginas, Porgis, Nabu
kas, Makbetas ir t.t. Žinomas 
ir iš radijo bei televizijos 
įrašų, dainuoja Lietuvos tele
vizijos filmuose — B. Bartoko 
operoje „Hercogo Mėlyna-
barzdžio pilis". „Akimirksnį 
žavus", Vilniaus ir Kauno 
teatrų spektaklių video įra
šuose. 

Eduardas Kaniava jau dai
navo per 500 rečitalių. Jo kon
certų repertuare yra įvairių 
laikų bei stilių kūriniai, tokie 
vokalinės lyrikos šedevrai 
kaip R. Šumano „Poeto mei
lė", G. Malerio „Keliaujančios 
pa meisterio dainos", K. Orfo 
kantata „Carmina Buraną" ir 
kt. Jis dainavo daugelyje Ru
sijos teatrų, o taip pat Latvi
jos, Estijos, Ukrainos, Gruzi
jos, Armėnijos, Lenkijos, Vo
kietijos, Rumunijos sostinių 
teatruose, Havanos G. Lorkos 
teatre Q0 „Rigoletto" ir „Tra
viatos" premjerų spektaklių) 
ir kitur. Svarbiausia — Ka
niava nesvetimas ir lietu
viams Čikagoje, čia koncerta
vęs prieš 20 metų. Jo soliniai 
koncertai yra vykę Maskvos 
D Čaikovskio konservatorijos 
salėje. New York Carnagie 
Hali. Sydney operoje, Angli
joje, Kanadoje, Suomijoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Vene-

E. Kaniava 

zueloje, Argentinoje ir dauge
lyje kitų valstybių. 

Štai pluoštas tarptautinio 
pripažintų laikraščių recen
zentų pasisakymai apie Edu
ardą Kaniavą: 

„Eduardas Kaniava turi ga
lingą balsą... puikią vokalo 
techniką" — „Thurrock Ga-
zette", Londonas; „Kiekvie
nas naujas vaidmuo didina jo 
— įžymaus dainininko ir ek
spresyvaus aktoriaus — šlo
vę" — jUvertiser", Adelaide; 
„Aukštos klasės vokalistas... 
E. Kaniava, kuria iš tiesų 
šekspyrišką Jagą!" — „Muzy-
kalnaja zyznj", Maskva. 

Kultūrinių renginių Čika
gos lietuviams tikrai netrūks
ta. Tačiau retai teįvyksta kai 
du tokie pasižymėję solistai iš 
Vilniaus, kaip Eduardas Ka
niava ir Judita Leitaitė, at
vyksta pas mus net su dviem 
skirtingom programom. „Am
žinoji daina" — koncertas, 
vykstantis šeštadienį, kovo 21 
d., Dailės muziejuj, Lemonte, 
skirtas operos arijoms, ro
mansams bei liaudies dai
noms, o spalvinga, žaisminga 
operečių popietė „Tau, vien 
tik tau" įvyks sekmadienį, 3 
v. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Rengėjai 
Lithuanian News Radio 750/ 

, Žemė L Production. Atvykę į 
E. Kaniavos ir J. Leitaitės 
koncertus liksite ne tik su
žavėti, bet ir tuo pačiu parem-
site vienintelę už Lietuvos 
Respublikos ribų, dirbantį 
septynias dienas per savaitę, 
radijo laidą lietuvių kalba. Bi
lietus galima įsigyti kasdien 
darbo valandomis Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski, arba rezer
vuojant savo vietas telefonu 
708-386-0556. 

Almos fondas dar vis 
didėja. Dosnūs mūsų tau
tiečiai, atsiliepdami į „Drau
go" vedamajame prieš prezi
dento V. Adamkaus inaugura
ciją (vasario 3 d., „Ką įduo-
sime lauktuvių?") padarytą 
sugestiją, kad būtų įsteigtas 
Almos Adamkienės vardu fon
das, vis siunčia savo aukas. 
Praėjusią savaitę paaukojo šie 
geradariai: a.a. Romo Mal-
dūno 10 metų prisiminimą 
pagerbdama, žmona Liucija 
Maldūnienė, Chicago, IL — 
200 dol., po 100 dol. — Kon
stancija ir Antanas Va-
liuškiai, Barrington, RI; Wit-
hold ir Gene Beleckai, 
Sunny Hills, FL; a.a. George 
Corbett, Pensacola, FL, sū
naus uošvio prisiminimą pa
gerbdamas, dr. Romualdas 
Povilaitis; po 50 dol. aukojo: 
Vanda ir Juozas Gasperai, 
Chicago, IL; Aldona Griš-
k ienė Chicago, IL, Valerija 
Buinienė, Blue Bell, PA; 40 
dol. — Augustinas Pranske-
vičius, Chicago, IL; 30 dol. 
— Theodora Kuzas, Orland 
Park, IL; 20 dol. — Teresė 
Bakanienė, VVilmington, DE. 
Čekius galima rašyti „Lietu
vos Našlaičių globa", pažy
mint, kad aukojama Almos 
fondui; siųsti: 2711 W. 71st 
Str., Chicago, IL 60629. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

Kiekviename „Draugo" nu
meryje skaitome ilgus mūsų 
išeivijos lietuviškų organiza
cijų veiklos aprašymus ir gėri
mės veiklos vaizdais nuotrau
kose. Prieš įvairius organiza
cijų renginius „Draugas" apie 
juos deda straipsnius ir daug 
neapmokamų žinučių net ke
lias savaites. Jų būna žymiai 
daugiau, negu apmokamų 
skelbimų ar retkarčiais 
„Draugui" atsiunčiamų aukų. 

Savaime suprantama, kad 
dienraščio pareiga informuoti 
skaitytojus apie mūsų organi
zacinę veiklą, apie mūsų orga
nizacijų ruošiamus kultūri
nius, socialinius, tautinius, re
liginius ar visuomeninius ren
ginius, bet organizacijų parei
ga prisidėti ir prie dienraščio 
„Draugo" išlaikymo. 

Geriausia ilgalaikė parama 
„Draugui" yra per Draugo fon
dą, kuris sėkmingų investavi
mų būdu per trumpą laiką 
„Draugui" išmokėjo 243,000 
dolerių iŠ gauto pelno, nelie
čiamo pagrindinio kapitalo. 
Dabar Draugo fondas stengia
si užbaigti milijoną, kurio in
vestavimai ilgam laikui užtik
rintų „Draugo" leidybą. 

Draugo fondo vajų laiškus 
jau ne kartą siuntėme mums 
žinomoms lietuvių organizaci
joms, draugijoms, klubams, 
JAV LB apylinkių valdyboms. 
Tik kai kurios atsiliepė. Kai 
kurios net su DF garbės nario 
įnašais. Joms priklauso mūsų 
didelė padėka. O galėtų atsi
liepti visos, gaunančios ir ne
gaunančios DF vajaus laiškus 
— prašymus, nes jų adresų 
„Draugas" neturi. 

Draugo fondo 1998 m. pa
vasario vajus jau prasidėjo. Jo 
laiškai netrukus pasieks 
mums žinomas organizacijas. 
Dauguma jų turi turtingus 
iždus. Visų valdybų labai pra
šome šio pavasario vajuje pa
remti Draugo fondą. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,000 dolerių: 
N.N. (pavardės prašė nes

kelbti) garbės nariai, iš viso 
8,650 dol., Illinois. 

Su 500 dolerių: 
Kazys Kušeliauskas, Hicko-

ry Hills, IL. 
Su 300 dolerių: 
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, 

garbės narys, iš viso 1,900 
dol., Lansing, MI. 

Su 200 dolerių: 
Msgr. Anthony Bertašius, 

garbės narys, iš viso 1,300 
dol., Paterson, N.J. 

Aleksandra ir Aleksas Pab
rėža, iš viso 800 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Lietuvių „Klumpės'' ka
pela iš Suvalkų trikampio — 
Punsko — atvyksta koncertuo
ti į JAV ir Kanadą. Nors jiems 
nereikia mokėti honorarų, bet 
vis tiek susidaro didelės ke
lionės išlaidos, ypač transpor-
tacija iš vieno lietuvių telkinio 
į kitą. Tad LB Kultūros taryba 
kreipiasi i geradarius, kurie 
norėtų pasveikinti punskie
čius, atsiųsti savo sveikinimą 
su auka pirmininkei Marijai 
Remienei, 2841 Denton Ct„ 
Westchester, IL 60154, tel. 
708-562-1448. Bus išleistas 
leidinukas, programa, kuri 
liks jiems gražus atminimas iš 
viešnagės užjūriuose. 

„Draugo" koncertas jau 
ne už kalnų, o kitą sekma
dienį, kovo 29 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Įsigykite iš 
anksto bilietus „Draugo" ad
ministracijoje arba „Seklyčio
je". Visų labai laukiame! 

Laima ir Petras Aleksa, Hic-
kory Hills, IL. 

Irena ir Eugenijus Vilkas, iš 
viso 500 dol., Valencia, CA. 

Vanda Žolynienė, garbės 
narė, iš viso 1,000 dol., Chica
go, EL. 

Julija ir Emilis Sinkys, gar
bės nariai, iš viso 1,200 dol., 
Santa Monica, CA. 

Agota ir Pranas Gudaitis, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Lockport, IL. 

Su 100 dolerių: 
Vita ir Benius Neverauskai 

(120 dol.), iš viso 600 dol., 
Sterling Hts., MI. 

N.N., iš viso 400 dol., Tuc-
son, AZ. 

Salomėja ir Viktoras Endri-
jonas, garbės nariai, iš viso 
1,300 dol., Palos Hills, IL. 

Msgr. Algirdas Olšauskas, 
garbės narys, iš viso 1,100 
dol., Los Angeles, CA. 

Bronė Cižikaitė, garbės na
rė, iš viso 2,000 dol., Chicago, 
IL. 

Kazys ir Elena Majauskai, iš 
viso 700 dol., Chicago, IL. 

Rimas Černius, iš viso 550 
dol., LaGrange Park, IL. 

Elena ir Juozas Kojelis, iš 
viso 350 dol., Santa Monica, 
CA. 

Ted Navickas, iš viso 300 
dol., Coeur D. Alene, ID. 

N.N., iš viso 200 dol., Bos
ton, MA. 

Stasė Kazlienė, garbės na
rė, iš viso 1,300 dol., Chicago, 
IL. 

Vincas Kamaitis, iš viso 400 
dol., Sutton, MA. 

Teklė Bogušas, iš viso 600 
dol., So. Boston, MA. 

Regina ir Julius Matonis, iš 
viso 400 dol., Burbank, IL. 

Stasė ir Leonas Kankus, iš 
viso 700 dol., Necedah, WI. 

Regina Banionis, iš viso 300 
dol., Los Angeles, C A. 

Lithuanian Catholic Mis-
sion, Peoria, AZ. 

Lithuanian Credit Union, 
Los Angeles, CA. 

Elena Rožėnienė, Chicago, 
IL. 

Drs. Dalia ir Linas Sadaus
kai, iš viso 500 dol., Wheaton, 
IL. 

Irena Ulpaitė, iš viso 850 
dol., So. Boston, MA. 

Irena Ancerys, iš viso 150 
dol., Porter, IN. 

Milda ir Stasys Tamulioniai, 
iš viso 420 dol., St. Peters-
burg, FL. 

J. V. Lopatauskas, iš viso 
900 dol., Santa Monica, CA. 

Su 75 doleriais: 
JAV LB Arizonos apylinkė, 

iš viso 575 dol., Sun City, AZ. 
Stasys Pranskevičius, iš viso 

360 dol., Cicero, IL. 
Su 50 dolerių: 
Kostas Stankus, garbės na

rys, iš viso 1,050 dol., Lock
port, IL. 

Alfonsas Alkas, garbės na
rys, iš viso 1,075 dol., Tampa, 
FL. 

Janina Cukuras, iš viso 550 
dol., Chicago, IL. 

Antanas Kavaliūnas, iš viso 
500 dol., Cleveland, OH. 

Birutė ir Jonas Svera, iš vi
so 475 dol., Bloomfield, MI. 

Anicetas Simutis, iš viso 75 
dol., East Rockaway, N.Y. 

Pranė Skruodys, iš viso 250 
dol., Lemont. IL. 

Milda ir Algis Kvedaras, 
Sun City, AZ. 

Valerija Buinys, Blue Bell, 
PA. 

Su 30-25 doleriais: 
Salomėja Nyergienė (30 

dol.), iš viso 385 dol., Santa 
Monica, CA. 

Genė Čyvienė (30 dol), iš vi
so 410 dol.. St. Pete Beach, 
FL. 

Alfonsas Gudauskas, iš viso 
250 dol., Chicago, IL. 

Nijolė Poškus, Burbonnais, 
IL. 

Josephine Lapšys, iš viso 
145 dol., Dedham, MA. 

George ir Dana Sved, iš viso 
100 dol., St. Petersburg, FL. 

Irena Truškūnienė, iš viso 
75 dol., Glendora, CA. 

Su 20-15 dolerių: 
Regina Vilkutaitis, iš viso 

155 dol., Cleveland, OH. 
Antanas Sereika, iš viso 80 

dol., Willow Springs, IL. 
Andrius Butkūnas, iš viso 

170 dol., Farmington Hts., MI. 
Anelė Šulaitienė, iš viso 320 

dol., Lemont, IL. 
Vytautas Matulionis, iš viso 

160 dol., Cleveland, OH. 
Antanas ir Theodora Zails-

kai, iš viso 780 dol., Cicero, IL. 
Dr. Gytis Udrys, Colorado 

Springs, CO. 
Joseph Kalvaitis, iš viso 70 

dol., Chicago, IL. 
Leonas Daukus, iš viso 240 

dol., Chicago, IL. 
George Likander, iš viso 40 

dol., Kankakee, IL. 
Petronilla Mesec, iš viso 50 

dol., Waukegan, IL. 

f 
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Pavasarinėje madų parodoje, rengtoje .Žiburėliui", lietuviškai Montessori 
mokyklėlei paremti, mokyklėlės korespondentė Loreta Lagunavičienė su 
dukrele Vaiva ir vyru Romu. Nuotr. Indrės Tgūnėl ienės 

Jonas Variakojis, Vernon 
Hills, IL. 

Aleksas Smilga, iš viso 270 
dol., Chicago, IL. 

Su 10 dolerių: 
Helen Galėnas, iš viso 150 

dol., Chicago, LL. 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

60 dol., Chicago, IL. 
Povilas Plikšnys, So. Boston, 

MA. 

Antanina Darbutas, Keno-
sha, WI. 5 

Helen Kolosovas, Nortfb. 
brook, IL. 

Indrė Gaška, Chicago, IL.» 
Su 5 doleriais: .• 
Petras Bernotavičius, iš viso 

91 dol., Lockport, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

• Š.m. kovo 22 d. 11:45 
vai. ryto Švč. M.Marijos Gi
mimo parapijos salėje (Mar-
ąuette Parke) bus rodoma vaiz
dajuostė iš Pažaislio vienuolyno 
1997 m. muzikos festivalio. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Moterų Romos katalikių są
jungos Marquette skyrius. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau-. 

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, H, 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobilio, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A ve., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• Pr ie š užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
SArcher A ve., Chicago, IL 
60809. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
• Galiu padėti legaliai 

gauti „SOC. SECURITY" kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver's license) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, tel. 1-708-
246-8241. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 

geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi

čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. TeL 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Juozas Bacevičius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334. 

(sk.) 
• Algis Luneckas tvarkin

gai užpildo mokesčių (income 
tax) blankus. Pageidaujant, 
atvyksta į namus. Skambinti 
tel. (773) 284-0100. 

(sk.) 
• Lietuvos Respublikos 

Prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos iškilmės 
Vilniuje. Geros kokybės vaizda
juostė. Lion Frame Gallery, 
216 Main Street, Lemont, DL. 
60439. Tel. 1-630-2438000. 

(sk.) 
• Prof. dr. Julius Šmulkš

tys pasidalins savo mintimis 
„Saulutės" „Atviro žodžio fo
rume", paskaitoje JLietuva- ir 
užsienio lietuviai" penkta
dienį, kovo 27 d., 7:00 v.v. 
Bočių menėje, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Visi 
kviečiami. 

(sk.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danu
tė Žilevičienė, Klinikų g. 11-
12, 2055 Vilnius, Lietuva. 
Tel. 370-2-748056, faz: 370-2-
261165. 

(sk.) 
• Bronė Steinytė-Banac-

kienė ieško brolio Leono Rut
kausko ir jo vaikų, Leono ir 
Christionės, 1956 m. gyvenu
sių 3113 S. Halsted St., Chica
go, IL. Atsiliepkite, skambinki
te: 1-630-435-9565. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje: 
Grace Baron $10, a.a. Barboros 
Skališienės atm., Birutė Koži-
cienė $100; anonimiškai (J.) 
$500; Marytė Černiūtė $500; 
Joana Druktenienė $50. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weidner 
Rd„ Buffalo Grove, IL, 60089. 
Tel. (847) 537-7949, tel. arba 
faks. (847) 541-3702. Tax m 
#36-3003339. 

(sk.) 
• William Unakis, Morton, 

IL, globoja ir pastoviai šelpia 

TĖVIŠKES EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., Chicago, 
IL 60629 

10:30 vai. ryto sekmadieniais 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys, 
Tel.: 708-386-3269 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 9 M H H Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL j šiaurę nuo Balzeko muziejus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S Bell Rd., Lockport, IL 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s Gibait ia 
Civilinės ir kr iminal inės bylos 

8247 8 . K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , LT, 60829 

TeL 773-776-8700 

Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 
Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, LL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJlane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213Sj\rcherAve,CTuc*»;o,IL«*32. 
TeL 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą, 7 d. per savaite. 

Lietuvos vaikus. Pratęsdamas 
vieno našlaičio metinę globą 
atsiuntė $150. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629. 

(sk.) 
• A.a. Emilija ir a.a. Vinco 

Rasteniią labdaringas paliki
mas parėmė „Saulute", Lie
tuvos vaikų globos būreli 
$10,000 auka. Palikimo reikalų 
vedėjas rašo „Saulutei": ^iums 
tikrai padarė labai gerą įspūdį 
tokia plati Jūsų darbo apimtis, 
talkininkių atsidėjimas tokiam 
prasmingam reikalui, ir tas 
Jūsų globojamų vargšų džiaugs
mas, kurį jie išgyvena, sulauk
dami Jūsų paramos... Tegul tie 
doleriai eina konkretaus vaiko 
rėmimo programai, studijuo
jantiems našlaičiams, sriubos 
virtuvėms ir vaikų maitinirnjsjį. 
mokyklose." „Saulutė" nuošir
džiai dėkoja už nepaprastai 
didelę ir netikėtą auką, dėkoja 
a.a. Rasteniams už jautrią šinjį 
ir gyvenimo palengvinimą dau-. 
geliui žmonių. Meldžiame Dievof 
palaimos! (sk.)j 
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