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Premjeras jaučiasi teisus dėl 
santykių su prezidentūra 

Vilnius, balandžio 15 d. 
(BNS) — Ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
ragino valstybės institucijas 
neremti streikų ir riaušių kur
stytojų ir teigė, kad vyriau
sybės pareigūnai neatsiskai-
tinės nusikaltimų dangstymu 
įtariamiems asmenims. 

Premjeras ketvirtadienį Sei
mo visuotiniame posėdyje per 
vyriausybės valandą atsakė į 
parlamentarų klausimus dėl 
naujo prezidentūros ir vyriau
sybes įtampos ratą sukėlusio 
įvykio (pirmadienį muitinės 
departamento vadovas Stasys 
Stažys be įspėjimo neatvyko į 
prezidentūroje rengtą pasita
rimą su krovinių vežėjų atsto
vais). 

Pasak G. Vagnoriaus, „as
meniškai muitinės departa
mento vadovas, kaip ir bet 
koks Lietuvos pareigūnas, vi
sada yra pasirengęs atvykti ir 
suteikti bet kokią informaciją 
tiek prezidentui, tiek Seimo 
pirmininkui, tiek kitiems val
stybės pareigūnams''. Tačiau, 
premjero teigimu, „kai yra 
rengiami politiniai susitiki
mai, ir į juos kviečiami pa
reigūnai nėra politikai, tokiais 
atvejais jie turi suderinti su 
ministro pirmininko aparatu*. 

„Lietuvos pareigūnai nieka
da negalės dalyvauti rengi
niuose, kuriuose kviečiami as
menys, suinteresuoti ne val
stybine tvarka; niekada neda
lyvaus nė vienas vyriausybėo 
pareigūnas, kai kviečiami as
menys, įtariami kontrabandos 
dangstymu", sakė G. Vagno
rius. Anksčiau vyriausybė bu
vo pareiškusi, kad minėtame 
pasitarime pas prezidentą da

lyvavo asmuo, atleistas iš tar
nybos muitinėje už kontraban
dos dangstymą. Vyriausybė 
neįvardijo šio asmens. 

„Aš neįsivaizduoju, kad vy
riausybės rūmuose muitinės 
departamento vadovas botų 
pakviestas atsiskaitinėti prieš 
tuos, kurie gali būti įtariami 
kontrabanda", sakė G. Vag
norius. Pasak premjero, vy
riausybė nepradeda konfliktų 
nei su Seimo valdyba, nei su 
prezidentu, nei kitais pa
reigūnais ir yra sudominta 
„dalykiškais ir nuoširdžiais 
santykiais su visomis valdžios 
institucijomis*. „Mes dirbame 
kaip konvejeris nuo ryto iki 
vakaro. Mes prašome tik vie
na — kad mes nebotume pul
dinėjami, nebotume kaltinami 
ir mums nebotų trukdoma 
dirbti", sakė G. Vagnorius. 

Jis teigė nežinąs, „ar kaimy
ninėje valstybėje, kuri nepa
sižymi ypatinga demokratija, 
kas nors reikalautų atšaukti 
pareikštą nuomonę". Pasak 
premjero, jis „nesiima kaltinti 
šalies prezidento". „Bet tai, 
kas darosi prezidentūroje, ap
link ją, galima nesunkiai ma
tyti interesą skaldyti, organi
zuoti konfliktus ir tokiu bodu 
menkinti vyriausybę", sakė G. 
Vagnorius. 

„Mūsų reitingas nukrito ne 
dėl Rusįjos krizės, o dėl ne
pagrįstų kaltinimu, puldi
nėjimų ar tiesiog valdžios 
menkinimų", teigė premjeras. 
Jo žodžiais, „prezidentas visa
da gali ir galės kritikuoti vy
riausybę, tačiau kažin ar 
aukščiausia šalies institucija 
gali atlikti opozicijos funkci
jas". 

Lietuva per savaitę 

Krikščionys demokratai atsiribojo 
nuo pramonininkų priekaištų 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų partijos (KDP) valdybos 
pirmininko pavaduotojas Vy
tautas Bogušis įtaria, jog Lie
tuvos pramonininkų konfede
racijos (LPK) kritika krikš
čionims demokratams slepia 
materialinius siekius. 

Parlamentaras komentavo 
spaudoje paskelbtą LPK pa
reiškimą, kuriuo pramoninin
kai kritikuoja anksčiau krikš
čionių demokratų paskelbtą 
nuostatą, kai krikščionys de
mokratai savo valdybos pa
reiškimu atsiribojo nuo kon
servatorių ir pramonininkų 
susitarimo, pasirašyto prieš 
1996 metų Seimo rinkimus. 

LPK kelia „pagrįstą klau
simą", ar „prie kairiųjų politi
niu jėgų savęs nepriskiriantys 
krikščionys demokratai atsiri
boja ir nuo memorandume 
užfiksuotų šalies ūkio plėtrą ir 
socialinės sferos plėtojimą 
inicijuojančių nuostatų, kurių 
didelė dalis sutampa su LKDP 
rinkimų programos nuostato
mis". 

Minėtasis susitarimas, kurį 
pasirašė LPK prezidentas Bro-

* Lietuvoje su oficialiu 
vizitu viešintis UNESCO 
Generalinio direktoriaus pa
vaduotojas Daniel Janicot ant
radienį Lietuvos Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui 
įteikė oficialų UNESCO meda
lį, išleistą organizacijos įkūri
mo 50-ųjų metinių proga. Šis 
apdovanojimas įteikiamas as
menims, pasižymėjusiems de
mokratijos plėtojime bei kovo
je už žmogaus teises. <EIU> 

Balandžio 7 d. Washington, D. C, buvo surengta International Policy Conference on Children and Tobaco, ku
rioje dalyvavo daugiau kaip 30 pasaulio valstybių 'a^tovai. Forume buvo kalbama apie rūkymo žalą atei
nančioms kartoms. JAV senatorius Richard Durbin ir konferencijos rengėjai pažymėjo, kad 250 miljonų Šian
dien gyvų vaikų ateityje mirs nuo rūkymo, jei nebus imtasi priemonių kovai prieš šį reiškinį. 

Nuotr Konferencijoje susitikę (i£ kairės) Čekijos sveikatos ministras Ivan David, senatorius Richard Dur
bin ir Lietuvos Seimo narys, socialdemokratas Vytenis Andriukaitis. (Dkk Durbin Pnm Rilmi) 

Baltijos valstybes reikia kuo 
greičiau priimti į NATO 

Vašingtonas, balandžio 16 bėmis. „Jie įgyvendino kariuo-
d. (BNS) — Baltijos draugų 
grupės JAV Senate vienas pir
mininkų Richard Durbin para
gino valstybės sekretorę Ma-
deleine Albright per bosimąjį 
NATO viršūnių susitikimą 
kuo stipriau paremti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priėmimą į 
sąjungą. 

„Kai mėnesio pabaigoje da
lyvausite NATO viršūnių su
sitikime, raginu jus pasisakyti 
už kuo greitesnį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos priėmimą", sa
koma senatoriaus laiške M. 

menės civilinę kontrolę, daly
vauja tarptautinėse taikos pa
laikymo operacijose ir parodė 
savo sugebėjimą veikti drauge 
su NATO valstybių karinėmis 
pajėgomis pagal NATO reika
lavimus, išleisdami tam daug 
lėšų", teigia senatorius. 

„JAV politika ir retorika 
padidino šhTValstybių lūkes
čius, kad jos tikrai bus pa
kviestos įstoti į NATO. Aš įsi
tikinęs, kad mes privalome 
būti nuoseklūs ir padaryti vis
ką, kad įtikintume mūsų są-

Albright. „Būsiu nusivylęs, jei jungininkus, jog Baltijos vals-
jokia Baltijos valstybių nebus tybės privalo būti pakviestos", 

nislovas Lubys ir Konservato
rių partijos valdybos pirminin
kas Gediminas Vagnorius, be 
kita ko, numato, kad per
tvarkant vyriausybę, sumaži
nant ministerijų skaičių, for
muojant vyriausybės politiką, 
tariamasi su LPK, suteikiant 
pramonininkų atstovams ga
limybę dalyvauti vyriausybės 
veikloje. 

„Tas ir įvyko — reorganiza
vus ministerijas, Ūkio mini
sterija tapo strateginių ob
jektų, kurie faktiškai visi 
atsidūrė LPK reguliavimo sfe
roje, valdytoja", sakė V. 
Bogušis. Jo teigimu, „labai 
žalinga ir iš principo ydinga, 
kai prieš rinkimus pasi
rašomas toks memorandumas 
su viena pramonine grupuote, 
nes mes vienodai turime atsto
vauti visiems Lietuvos gyven
tojams". 

Lietuvos žiniasklaidoje vy
rauja įsitikinimas, kad pra
monininkų atstovas ūkio mini
stras Vincas Babilius gavo 
ūkio ministro postą, nes kon
servatoriai norėjo atsilyginti 
LPK už paramą per rinkimus. 

Pasak V. Bogušio, krikš
čionys demokratai yra nuo
seklūs, nes 1996 metais pasi
rašytoje ir šiemet atnaujintoje 
koalirijos sutartyje KDP atsi
riboja nuo trečiųjų šalių 
tikslų. Anot jo, ankstesniuoju 
pareiškimu krikščionys demo
kratai, „matydami padarinius 
energetiniame sektoriuje, ūkio 
sektoriuje, pasakė, kad atsiri
boja nuo LPK ir konservatorių 
įsipareigojimų ir pasekmių*. 
Pasak V. Bogušio, LPK siūlė 
pasirašyti tokį patį susitarimą 

pakviesta įstoti šį kartą, mes 
privalome nepraleisti galimy
bės ir paskatinti jų pažangą 
narystės link", rašo R. Durbin. 

Anot senatoriaus, Baltijos 
valstybės padarė milžinišką 
pažangą, tapdamos laisvos 
rinkos demokratinėmis valsty-

rašo R. Durbin. 
Senatorius nurodo, kad Bal

tijos valstybių įstojimui į są
jungą daugiausiai prieštarau
janti Rusija gali dar kurį laiką 
būti nepastovi. Jo teigimu, ne
garbinga nuogąstauti dėl Ru
sijos nuostatos jautrumo ir dėl 

Lietuviškas litas „pradeda 
kelionę" į Europą 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(Reuters-BNS) — Ekonomikos 
specialistai teigiamai vertina 
Lietuvos banko ketinimus 
pradėti lito atsiejimą nuo JAV 
dolerio. 

Lietuvos banko pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas trečia
dienį pareiškė, kad dabar yra 
tinkamas metas priimti (sta
tymus, kurie leistų pakeisti 
lito susiejimą su doleriu į lito 
susiejimą su euro ir dolerio 
krepšeliu. 

„Mes turime priimti šiuos 
įstatymų pakeitimus kuo grei
čiau. Faktiškai tai reikėjo pa
daryti dar šių metų sausio 
mėnesį", sakė finansų žinovė 
Margarita Starkevičiūtė. 

Lietuvoje veikiant valiutų 
valdybai, litas yra susietas su 
JAV doleriu santykiu keturi 
litai už vieną dolerį, o centri
nis bankas privalo garantuoti 
visų apyvartoje esančių pinigų 
padengimą konvertuojamos 
valiutos atsargomis. 

1998 metų rugpjūtį pra
sidėjusi Rusįjos finansų krizė 

krikščionims demokratams, 
tačiau jie atsisakė. 

„Krikdemai neparsiduoda už 
33 simbolinius grašius. Krik
demai nori atstovauti visiems 
Lietuvos gyventojams, visoms 
interesų grupėms", sakė V. 
Bogušis. 

privertė Lietuvą persiorien
tuoti į Vakarų Europos rinkas, 
o prekyba su Rusija, kurioje 
vyravo atsiskaitymai JAV do
leriais, laba; sumažėjo. Tuo 
pat melu sustiprėjęs JAV 
doleris pa<;dino Lietuvos 
eksportuojarr! prekių Kainas. 

Per pirmuosius du šių metų 
mėnesius Lietuvos prekyba su 
Rusija sumažėjo beveik 77 
proc, ir dabar Rusijai, dar 
pernai buvusiai didžiausia 
Lietuvos prekybos valstybe, 
tenka tik 7.2 proc. bendro Lie
tuvos eksporto. Tuo tarpu Eu
ropos Sąjungos valstybių dalis 
bendrame Lietuvos eksporto 
sraute sudaro 54 proc. 

„Delsimas įgyvendinti spren
dimus, susijusius su laips
nišku lito perorientavimu, gali 
neigiamai paveikti mūsų įsi
jungimą j Europos ekonominę 
ir pinigų sąjungą", sakė R. 
Šarkinas. 

Tačiau pats lito perorienta-
vimas į euro ir dolerio krepšelį 
turėtų įvykti ne anksčiau kaip 
2000 metais. Centrinis bankas 
pareiškė, kad jis mažiausia 
prieš 6 mėnesius praneš apie 
Šį pasikeitimą. Norint per
orientuoti litą, Seimas turi 
priimti Lito patikimumo įsta
tymo pataisas, naikinančias 
valiutų valdybą ir Lietuvos 
bankui grąžinančias klasi
kines centrinio banko funkci-

to neleisti Baltijos gyventojų 
įsijungti į suvienytąją Europą. 

Anot R. Durbin, narystė 
NATO pagerins Baltijos vals
tybių ryšius su kitomis Euro
pos valstybėmis ir garantuos 
jų draugystę su JAV. 

1997 m. Madrido NATO vir
šūnių susitikimo dokumente 
Baltijos valstybės buvo įvar
dytos siekiančiomis narystės. 

Šiemet balandžio 23-25 d. 
Vašingtone 19-kos NATO val
stybių vadovai aptars tolesnę 
sąjungos plėtrą. Kaip jau 
skelbta, susitikime nebus pak
viesta naujų narių, tačiau bai
giamajame susitikimo doku
mente gali boti įvardytos 
naujos kandidatės. Deja, ma
noma, jog plėtros tematiką 
Vašingtono susitikime užgoš 
Kosovo krizė ir NATO oro ant
skrydžiai prieš Jugoslaviją. 

Užsnūdo Lietuvoje, 
prabudo... Rusijoje 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Lietuvos karys, už
snūdęs traukinyje, ankstyvą 
penktadienio rytą pervažiavo 
sieną su Rusija ir buvo sulai
kytas rusų pasieniečių Kara
liaučiaus srities teritorijoje. 

Praėjus maždaug septy
nioms valandoms po įvykio, 
Rusijos pasieniečiai sugrąžino 
kari Lietuvai. 

Pasak Krašto apsaugos mi
nisterijos Visuomenes infor
mavimo skyriaus, su Rusijos 
pasieniečiais buvo .palaiko
mas geranoriškas ryšys". 

Profesionalios karo tarnybos 
liktinis seržantas Darius Dzi-
kevičius, drauge su kitais tri
mis Transportavimo tarnybos 
pareigūnais lydėjo per Lietuvą 
rusų zenitini pabūklą, kuris 
buvo vežamas ant pakylos, 
prikabintos prie Rusijos trau
kinio „Charkovas-Kaliningra-
das". 

Lietuvos kariai įlipo į trau
kinį lydėti pabūklo per Lietu
vos teritoriją Kenos geležin
kelio pasienio kontrolės punk
te pasienyje su Baltarusija ir 
turėjo išlipti Kyhartų stotyje 
prie sienos su Karaliaučiaus 
sritimi. Tačiau seržantas D. 
Dzikevičius užsnūdo ir apie 
trečią valandą nakties perva
žiavo sieną. 

Karys buvo ginkluotas auto
matu AKM ir turėjo dvi apka
bas su 60 šovinių. Pastebėjęs, 
jog yra jau Rusijos teritorijoje, 
jis iššoko iš traukinio ir buvo 
sulaikytas Rusįjos pasienio 
kariškių. 

* Penktadienį Makedo
nijos link pajudėjo Lietu
vos humanitarinės pagalbos 
Kosovo pabėgėliams vilkstinė. 
Keturi Raudonojo Kryžiaus 
simbolika paženklinti krovini
niai automobiliai išvežė kon
densuoto pieno ir jautienos 
konservų. 1.5 mln. litų vertes 
humanitarinę pagalbą pabėgė
liams skyrė Lietuvos vyriau
sybė. Per Lenkiją, Slovakiją, 
Vengriją, Rumuniją ir Bulga
riją Lietuvos humanitarinė 
pagalba turėtų pasiekti Jung
tinių Tautų atstovybę Make
donijos sostinėje Skopjėje. 

* „Susimąstome apie 
siaubinga lavina užgriuvu
siu žiaurybių proporrijas zi
niasklaidoje bei pasekmes 
kiekvieno žmogaus sielai, ypač 
vaiko, bręstančio žmogaus vi
daus pasauliui, apie taktą ir 
atsakomybę", rašo centro frak
cijos seniūnas Egidijus Bič
kauskas penktadienį paskelb
tame pareiškime. „Tokia gyve
nimo realybė, visuomenė pri
valo boti informuota. Tačiau 
ar žinotinos kartais kone su 
pasimėgavimu skelbiamos vi
sos detalės, net ir pačios bai
siausios?", klausia jis. Todėl 
centro frakcya pakvietė disku
sijai apie „balansą tarp būti
nos, privalomos informacijos 
irjos pateikimo būdų". (BNS> 

* Karaliaučiaus atstovai 
sudominti, kad Lietuvos ūki
ninkai įsikurti! jų srityje, tvir
tino Karaliaučiaus srities dū
mos pirmininko pavaduotojas 
Valerij Frolov, kurio vadovau
jama deputatų delegacija pen
ktadienį Nidoje su Lietuvos 
parlamento delegacija, vado
vaujama Seimo pirmininko 
pavaduotojo Romualdo Ozolo, 
aptarė galimybę Lietuvos ūki
ninkams ūkininkauti Kara
liaučiaus srityje. Pasak V. 
Frolov, šį reiškinį lemia tai, 
kad Lietuvos ūkininkai, paly
ginti su vietos žemdirbiais, 
yra pasiekę gerokai aukštesnį 
gamybos lygį, srityje gamina
ma nepakankamai maisto pro
duktų, daug žemių dirvonuoja, 
o žemės ūkio įmonėms labai 
trūksta apyvartinių lėšų. 

* Centro sąjunga paragi
no Valstybės kontrolę nusta
tyti, kiek nuostoliu padarė 
Muitines departamento vado
vo Stasio Stažio nurodymas 
muitininkams tikrinti visus 
per sieną įvežamus krovinius. 
Toks nurodymas penktadienį 
paskelbtame Centro sąjungos 
vadovybes pareiškime vadina
mas „kol kas nepralenktu ab
surdiško administravimo pa
vyzdžiu". Pareiškime prem
jerui Gediminui Vagnoriui ir 
finansų ministrui Algirdui 
Šemetai priekaištaujama dėl 
„visokeriopos paramos" S. Sta-
žiui bei „groteskiškų insinua
cijų" prieš prezidentą. 

* Ui šiurkščius tarnybi
nius pažeidimus ir blogą 
bylų kontrolę tiriant kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus nužu
dymą bei jo meno kolekcijos 
vagystę, generalinio prokuroro 
Kazio Pėdnyčios įsakymu, iš 
tarnybos prokuratūroje atleis
ti: Kauno apylinkės proku
ratūros Nusikaltimų ekonomi
kai, valstybinei tarnybai ir 
viešajai tvarkai prokuroras 
Ričardas Lilas, skyriaus vy
riausioji prokurorė Genovaitė 
Liaškinienė ir prokuratūros 
vadovo pavaduotojas Romual
das Žadeika Kauno prokura
tūros vadovas Petras Kulbis 
pažemintas pareigose. K,... 

* Pasienio policijos de
partamentui Lietuvos vy
riausybė skyrė 20 mln. litų, 
kad dar šiais metais būtų įsi
gyta valstybės sienų apsaugai 
stiprinti skirtos įrangos. Už 
15 milijonų litų numatoma 
įsigyti 5 sraigtasparnius, ku
rie būtų skirti budėti prie val
stybes sienos bei paieškos ir 
gelbėjimo darbams. Dar už 3 
mln. litų pasienio policija keti
na projektuoti ir statyti val
stybės sienos apsaugos įrengi
nius, sukurti vaizdo stebėjimo 
sistemas tarptautiniuose pa
sienio kontrolės punktuose ir 
labiausiai pažeidžiamuose val
stybės sienos ruožuose, pasta
tyti ryšio ir stebėjimo bokštus. 

* Lietuvos bankas iki 
metu pabaigos apsispręs, 
ar toliau kaldinti 1, 2 ir 5 cen
tų monetas, kurių gamyba 
kainuoja brangiau už pačią 
monetą, ar jų atsisakyti. Galu
tinį sprendimą lems visuome
nės nuomonė, nes pinigai, 
kaip atsiskaitymo priemonė, 
privalo pirmiausia būti patogi 
gyventojams. Jeigu bus nutar
ta atsisakyti monetų, bus 
sprendžiama, ar apvalinti kai
nas, ar apvalinti galutinę at
siskaitymo sumą. Kai kurios 
valstybės apvalina kainas, ta
čiau galimas ir kitas varian
tas, kai apvalinamos ne kai
nos, o bendra sandorio suma. 
Tokiu atveju, kainos lieka tos 
pačios, tačiau perkant prekių 
krepšelį, apvalinama bendra 
suma. 

* Penktadieni Vilniaus 
senamiesčio gatvėmis Dani
jos karalienės Margarethe n 
gimimo dienos proga žygiavo 
šventiškas paradas. Rotušės 
aikštėje Danijos ir Lietuvos 
karių garbės sargybos kuopos 
surengė nedidelį pasirodymą, 
kurį, laikydami Danijos vė
liavėles, stebėjo kelios de
šimtys Danijos ambasados 
darbuotojų su šeimomis. 

* Lietuva planuoja staty
ti modernią šovinių gamyk
lą Kaune, kuriai konkreti vie
ta dar neparinkta. Ūkio mini
sterija pateikė projektą, ku
riame siūloma įsteigti valsty
binę įmonę šovinių gamybos 
projektui įgyvendinti. Parinkti 
žemės sklypą naujos gamyklos 
statybai arba jmonę tokiai ga
mybai pertvarkyti pavedama 
Lietuvos pinklų fondui, kuris 
butu ir šoviniu gamyklos stei
gėjas, i BNS i 

* Alaus prekeiviai Kara
liaučiuje skelbiasi negirdy
sią NATO gyventojų, protes
tuodami prieš Jugoslavijos 
bombardavimą. „NATO vals
tybių gyventojams — lenkams 
ir lietuviams — alaus nepar
duodame", skelbia užrašai, iš
kabinti ant alaus kioskų Ka
raliaučiaus geležinkelio sto
tyje. Tačiau, kaip įsitikino 
BNS korespondentas, alaus 
pardavėjai neprašo parodyti 
paso. todėl neaišku, kaip jie 
atskiria „NATO šalių gyvento
jus". 'Eltai 

KALENDORIUS 
Balandžio 17 d : Anicetas. Dra-

venis, Giedrius, Sigita. Skaidra. 
1388 m. popiežius Urbonas VI pa
tvirtino Lietuvos apsikrikMijimą. 

Balandžio 18 d Apolonijus. 
Eitvilas, Eleuterijus. Girmantė, 
Laura, Totile. Undine 

Balandžio 19 d : Aiste, Eirimas, 
Galatas. Leonas. Leontina, Nom-
gaila. Simonas. Timonas 1918 m 
Lietuvos Taryba patvirtino tauti
nes vėliavos spalvas 
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IŠ ATEITININKŲ p . 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ŽODIS ŽIEMOS KURSŲ 
DAINAVOJE DALYVIAMS 

Atsisveikindami su ideologi
nių Žiemos kursų dalyviais. 
organizatoriai nutarė ir toliau 
palaikyti ryšį su kursuose da
lyvavusiu jaunimu. Visiems 
pasiųstas poros puslapių „ap
linkraštis", kuriame Birute 
Bublienė, Vėjas Liulevicius ir 
kun. Edis Putrimas kreipiasi i 
jaunimą ne tik su šv. Velykų 
sveikinimais, bet ir ideologi
niu žodžiu. Pačioje pirmoje 
vietoje kursantų ir jų vadovų 
grupinė nuotrauka. 

Birutė Bubliene organizato
rių vardu rašo: „Maloniai pri
simename jus ir jūsų entu
ziastingą dalyvavimą 98-ųjų 
metų ideologijos kursuose Dai
navoje! Pagalvojome, kad ir 
jums būtų smagu vel prisimin
ti visų draugų ir vadovų vei
dus, tad siunčiame visų daly
vių nuotrauką. Prisiminkite ir 
mūsų paskaitas ir pokalbius 
— gyventi Ateitininkų penkių 
principų dvasioje ir siekti įgy
vendinti Ateitininkų šūkį kas
dieniniame gyvenime. VISA 
ATNAUJINTI .KRISTUJE: 
Norint atnaujinti pasaulį, pir
miausiai reikia atnaujinti sa
vo širdį, savo protą, rankas ir 
iš čia eiti toliau..." (Ištrauka) 

Dr. Vėjas Liulevicius sveiki
na buvusius kursantus: „Šven
tų Velykų šventėje išsipildo 
Kalėdų metu pradėta išgany
mo drama. Kristaus atėjimas 
pas mus ir jo pranašystes 
išpildomos jo prisikėlimu. Tai 
yra didėlis laimėjimas žmo
nijai, Dievo dovana jo myli
miems žmonėms — kada 
Žodis, tapęs žmogumi, pasiau
kojo mirdamas ir prisikelda
mas nugalėjo mirtį ir mus at
pirko. 

Savo pačių dvasiniuose gy
venimuose ir visuomeniniame 
gyvenime mes irgi išgyvename 
panašius atsinaujinimo ciklus, 
kurie atspindi šitą didžiąją iš
ganymo dramą. 

Moksleivių ateitininkų sąjū
džio gyvenimą ir veikimą irgi 
galima palyginti su šiuo šven
tu ciklu. Žiemos kursuose yra 
perduodamos mintys, tvirti 
ideologiniai pagrindai, disku
tuojami egzistenciniai ir eti
niai klausimai — tiek teoreti
niai, tiek praktiniai — moko
masi, galvojama ir gilinamasi 
į ateitininkišką veiklą. Bet 
moksleivių sąjūdžio gyveni
mas nepasibaigia kursų for
maliu uždarymu programai 
pasibaigus. Anaiptol, tas kur
sų perduotas paveldas turi da
bar toliau veikti mumyse, kad 
tas mintis ir idealus iš-
neštumem į pasaulį, ten juos 
įgyvendintume — pereidami 
iš teorijos į praktiką. 

Puikus pavyzdys tokio prak
tinio auklėjimo stovi mums 
priekyje — moksleivių ideolo
giniai kursai Dainavoje toliau 
gyvuoja, nors jau yra praeityje 
keli dešimtmečiai nuo ju pir
mo organizavimo a.a. kun. 
Stasio Ylos ir a.a Vytauto Vy
ganto dėka. Su tais kursais 
užaugo jau kelios kartos, ku
rios toliau vysto šią veiklos 
formą ateinančiam šimtme
čiui. Ar kursai toliau gyvuos 
priklausys nuo to. ar bus žmo
nių, kurie remia šį darbą, su
tikdami talkinti, vadovauti ir 
paskaitas skaityti. Bet dau
giausia priklauso nuo jūsų, 

moksleivių, pasiryžimo daly
vauti ruošiamuose kursuose ir 
stovyklose, ir po šių renginių 
toliau veikti ateitininkišką 
dvasia, visa atnaujinti Kris
tuje"'. 

* * • 

Savo laišką kun. Edis P u t r i 
mas pradeda su „Garbė, Kr i s 
tui!" Rašo: „Kai man teko gar 
be vykti šventkelionei į tą vie
tą, kur Kristus gimė, gyveno, 
mirė ir prisikėlė — Šv. Žemę 
— Izraelį, man tuo labiau at
sivėrė Šv. Rašto puslapiai ir 
daug kas tapo gyva ir ar t ima. 

Įdomu buvo, kai Jeruzalėje 
nuėjau aplankyti Šv. Sepulk-
ros bazilikos — įėjęs pamačiau 
aukštai virš savęs laiptinę. 
Užlipęs pamačiau priešais 
mane stovintį aukštą kryžių, 
įsmeigtą į akmens urvą. O 
prie šono stovi daug žmonių ir 
paeiliui eina, glostydami tą 
akmenį. Kaip 'tipiškas Šiaurės 
amerikietis turistas' aš pak
lausiau kunigą, prižiūrintį šią 
vietą, kas čia ypatingo? Nuste
bau, kai atsakė, kad mes sto
vime ant Kalvarijos kalno, ir 
tas akmuo, kurį žmonės glos
to, yra ant tos vietos, kurioje 
Kristaus kryžius buvo įsmeig
tas žemėn. Wow! 

Keista, aš ieškojau Kalvari
jos kalno, an t kurio reikės l ip
ti labai aukštai, kažkur už J e 
ruzalės. Reiškia, priešais ma
ne stovėjo Kalvarijos ka lnas ir 
aš jo neatpažinau, nes jį visai 
kitaip įsivaizdavau. 

Ir po Kristaus prisikėlimo, 
Kristus pasirodė mokiniams 
keletą sykių ir jie iš pradžių 
Jo neatpažino. Net šv. Tomas, 
abejodamas, pirma reikalavo 
pamatyti Jo rankų žaizdas ir 
tik tada įsitikino, kad Kris tus 
jų tarpe. Man labai patiko t a s 
įvykis, kai Kristus pasirodė 
apaštalams Emauso mieste
lyje. Draugiški buvo apaštalai , 
kai pakvietė tą 'svetimą' žmo
gų vakarienei, nes nei v ienas 
iš pradžių Jo nepažino. Ta
čiau, kai tas 'svetimas svečias' 
lauže duoną, sukalbėdamas 
padėkos maldą, tuomet j ie Jį 
atpažino, kad jų tarpe pats 
prisikėlęs Jėzus Kristus. 

Iš to patyrimo aš išmokau, 
kad dažnai ir mes norime, kad 
Kristus. Bažnyčia, ir aplamai , 
gyvenimas būtų kaip mes no
rime, arba kaip mums pato
giau. 

Man pasidarė aišku, kad Jė 
zus mane supranta ir myli, 
teikia progų paklysti, būti nu
siminusiam ar nusivylusiam. 
Jis mane moko ir uždega ma
no širdį savo žodžiu ir buvimu 
mūsų tarpe. Ir. galų gale, J i s 
mane keičia ir leidžia Jį ge
riau pažinti ir mylėti tokį, 
koks Jis yra. kaip kad ir J i s 
mane priima tokį. koks aš 
esu..." L £ 

REGISTRUOKITĖS 
J A S STOVYKLAI 

JAS — jaunučių ir j aun ių 
stovyklai registracija turi būti 
atlikta iki š.m. gegužės 1 d. 
Stovykla Dainavoje prasidės 
pirmadienį, liepos 5 d. ir baig
sis šeštadienį, liepos 17 d. 
Registracijos lapai gaunami 
pas vietovių kuopų globėjas. 
Jei dar reikalinga registracijos 
lapų. prašoma nedelsiant pas
kambinti te!. '708) 349-7426. 

Daumanto-Dielininkaičio JAS kuopos penkto būrelio nariai atlikę visuomeniški) gerąjį darbelį Iš k.: I eil. - Vin
cas Sidrys. Mindaugas Bielskus. Nerijus Aleksa, Tomas Quu;n II -eil - Adomas Daugirdas, Aras Narutis, Julius 
Kasniūnas, Tomas Mačiulis Vadovai - Tomas Kuprys ir Aras Jonikas 

DARBAI ATEITININKŲ NAMUOSE 
Ateitininkų namų valdyba 

visuomet žvelgia į priekį, į 
ateitį. Ateitininkų namų me
t ine gegužinė ir Šeimos šventė 
j a u ne taip toli, birželio 6 d., 
taigi, vos už dviejų mėnesių. 
Kovo mėn. pabaigoje buvo 
išsiųsta arti 1,000 laiškų Atei
t in inkų namų mecenatams, 
rėmėjams ir bičiuliams su me
tinių laimėjimų bilietėliais. 
Ateit ininkų namų valdyba 
prašo bilietėlių nepadėti į šalį, 
kad nepasimirštų, o tuojau 
juos užpildyti ir su auka grą
žinti. Laimėjimai vyks gegu
žinės metu. 

Kaip ir visuomet tokiuose 
darbuose, nebeapsieinama be 
talkos. Jonas Maleiška pa

ruošė laimėjimų bilietėlių pa
vyzdžius spausdinimui. Gerie
ji šios didelės siuntos talki
ninkai buvo: Ona Abromai-
tienė, Vida Maleiškienė, Ra
minta Marchertienė, Algis 
Marchertas, Dainė Quinn ir 
Genė Stasiulienė. Visus dar
bus vėl koordinavo namų val
dybos pirmininkas Alfonsas 
Pargauskas. 

Šiuo metu namų vidaus gra
žinimo darbus tęsia Jonas Ma
leiška. Turime nemažai pa
veikslų, kuriuos reikia nuvaly
ti, sutaisyti rėmus, kad jų ne
gadintų laiko dulkės. 

Valdyba taria ateitininkišką 
ačiū visiems talkininkams! 

A. K. ± 

ILGIAUSIŲ METŲ! 

Šių metų balandžio 19 dieną 
Jurgiui Mikailai sukanka 90 
metų amžiaus. Ilgametis Det
roito gyventojas, mechanikos 
inžinierius iš profesijos, veik
lus ateitininkuose ir Lietuvių 
Bendruomenėje. Idėjos draugų 
vardu sveikiname sulaukus 
gražaus jubiliejaus, linkėdami 
ilgiausių metų! 

ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS 

P I R M A S I S SUSITIKIMAS 
Šių metų kovo 27 dieną Kre

tingoje vyko pirmasis Ateiti
ninkų ideologijos kursų susi
t ikimas, kurio t ema buvo „Kas 
mes esame?". Kursai vyko 
Kretingos Šv. Antano religijos 
studijų insti tute. Juos organi
zavo Kretingos Šv. Pranciš
kaus studentų ateitininkų 
kuopa ir SAS centro valdyba. 

Kretingiškiai labai svetingai 
mus priėmė — reikėjo padėti į 
šalį miegmaišius ir miegoti lo
vose su patalyne. Taip pat 
kretingiškiai mus ir maitino, 
ir kitaip rūpinosi, tad iš karto 
didelis ačiū j iems! 

Kursai pradėti dvejomis pas
kaitomis, kur ias skaitė Fede
racijos pirmininkas V. Mali
nauskas („Ateitininkas XX 
amžiaus pradžioje ir XX am
žiaus pabaigoje: nauji iššūkiai 
— sena ideologija..." ir dr. Ar
vydas Žygas („Kas mes esame 
šiandien?") Paskaitos buvo 
įdomios ir vertingos. Kalbėta 
apie šios dienos iššūkius, pro
blemas, kad svarbu aktyviai 
dalyvauti sprendžiant įvai
riausias bei reikšmingiausias 
Lietuvos problemas ir 1.1. 

Po pietų, paruoštų Kretin
gos ateitininkų, vyko diskusi
jos, kurių metu buvo bandoma 
rasti šiandienos atsakymus į 
P. Dovydaičio klausimus „Kas 
mes esame?", „Ką mes ma
tome aplink mus?", „Kokie 
mūsų tikslai ir uždaviniai?" 

Šeštą valandą Kretingos 
bažnyčioje vyko pamaldos su 
šv. Mišiomis, kurių metu 
pranciškonas tėvas Gediminas 
pasakė ilgą. bet gerą pamoks
lą, labai tikusį prie ideologijos 
kursų dvasios. 

Vakare inst i tuto teatro stu
dijoje vyko vakarojimas „Mu
zikos oazė". Žvakių šviesoje, 
ragaujant vaisių ir saldumy
nų, buvo galima pasiklausyti 

mūsų pačių dainų, giesmių, 
poezijos, gitaros muzikos. 

Ideologijos kursai vyko pir
mąsyk, tad panažu formuoja
si ir kursų koncepcija, t.y. ko
kio pobūdžio ir kokios formos 
jie turėtų būti. Dalyvavo Kre
tingos studentai ir moksleiviai 
ir keletas studentų iš Klaipė
dos, Skuodo ir Vilniaus. 

Dar ius Mickev ič ius 

DIDŽIOJO 
KETVIRTADIENIO 

VIGILIJA 
Vilniuje seselės eucharis-

tietės pakvietė studentus atei
t ininkus kartu dalyvauti Di
džiojo Ketvirtadienio vigilijoje. 

Pradėjome vakariene. Giedo
jom, meldėmės, skaitėm Šv. 
Raštą. Po vidurnakčio pasis-
kirstėm valandą, kas kada bu
dim. Likusią nakties dalį ty
lėjom ir stengėmės pabūti vie
ni su Juo ir pačiais savimi. 

Žmogui, visą savaitę (o gal ir 
visus metus) kažkur skuban
čiam, bėgančiam, nespėjan
čiam yra tiesiog būtina sustoti 
ir prisiminti tai, kas yra svar
biausia. „Kokia mano darbų 
prasmė, tikslas?" „Kuo galiu 
remtis kasdieną?" Prisiminti, 
jog Kristus numirė už mus ir 
mums jau nebereikia bijoti ir 
slėpti, ar gaišti savo laiką ne
reikšmingiems dalykams. 

Mąstėm ir rašėm ko trokš
tam ir kaip mus gali atgaivin
ti Kristus, ir ko Kristus iš mū
sų trokšta. (Vos įpusėjus rašy
ti, seselės užgieda naują gies
mę) 

Rytas buvo nuostabus, ypač 
pusryčiai ir avižų košė, kurią 
išvirė seselė Sandra. Sakysit 
kaži koksai čia maistas tos 
avižos. Bet košė košei nelygi, 
ypač jeigu ant jos dar cukraus, 
margarino ir tikrų tikriausios 
spanguolių uogienės. Nuta
rėm, kad tokią košę per pas
ninką galima valgyti tik 
tiems, kam neskanu. O kam 
skanu, tiems nebegalima. 

Andr ius K u r t i n a i t i s 

Ramoną C. M a r s h , M D S C 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 6 0 5 1 5 

630-852-9400 
Valandos pagal sus/tartmą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

DR ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MalnSt 
— M ą IL 60443 
Tai. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tinley Park, IL 60477 

708414-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 706-2464581 
6449 S. Piiaatd Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
* Rez. 708-422-7807 

Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ave., Ste 201 
(skersai gatves nuo Goort Samahtan Sgomnės) 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Vslando* susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

773-7784969 arba 773-489-4441 

DR VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hadam, Prtdgevtew, IL 60455 

Tai. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaL 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 5 0 * Ave.. Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd. Sestad 11-4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Ta). 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Ave. 
OriandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKILĮ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaiter St, Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Joliet. IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory HHte 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 St. Lamom. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospitai 

Siiver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

TaL 630-257-2265 

CanMac Diagnosis. 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 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO, IL 60652 
Tel. 773-735-1540 arta 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

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 bei 

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

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

ir Libertyville 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetcheater, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA (R GYDYMAS 
6132 S. Kadzia Ava. 

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

Kabinate tai. 773-776-2860 
Narnų tai 708-448-5545 

DR. V.J.tVASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR KENNETH J.YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuoiaida 

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

4707 S. G"*-ert. La Grange, IL 
Tat. '-S-352-4487 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 Weat63rd Street 

Vat. pirmd ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzje Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tovver 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. <630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RidgėTand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Te l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 61 st Ava. (219) 947-5279 
Hobart, IN 46342 Fęj (219) 947-6236 

NUOLE STANKEVICIOTĖ, MD. 
Board Certified. Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Cross Profeasional Pavilion 

3 fl. South 
Lithuanian Plata Ct. at CaHfomia Ava. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 



Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Kinijos m i n i s t r a s p i r m . 
Zhu užba igė 9 d. ilgumo 
viešnagę JAV-ėse. Apie nepa
sisekimą išgauti Kinijai teisę 
stoti į Pasaulio prekybos orga
nizaciją, Zhu užsiminė, jog 
JAV-ėse politinis nusiteikimas 
dabar to neleidžia. Tuo tarpu 
Bostone ir Čikagoje vyko pro
testai prieš Zhu apsilankymą, 
o JAV spaudoje kinietis disi
dentas Harry Wu aprašė ki
niečių komunistinės valdžios 
diktatūrą. Jis aiškino, kad Ki-
rųa turi ir savo gulagą - vadi
namą „Laogai", kur vyksta 
neapsakomi žiaurumai, ir ku
riuos Vakarų pasaulio Kinijos 
„žinovai" nutyli arba naiviai 
lygina su Vakarų pasaulio 
kalėjimų sistema. (AP, Na
tional Review) 

•Vyr . p r o k u r o r ė J a n e t 
Reno p r a n e š ė , k a d i š t i r s 
verslininko Johnny Chung liu
dijimą prisiekusiųjų teisme, 
kad jis tarpininkavo tarp Kini
jos pareigūnų ir Clinton perrin
kimo komiteto, perduoti komi
tetui lėšas is Kinijos. Gegužės 
gale Chung liudys JAV Kon
gresui. (CBS, Wash.Times) 

•Beve ik p u s ė HMO įs ta i 
gų p e n s i n i n k a m s p a t e i k i a 
k la id ingą informaciją apie 
patarnavimus ir specialisto re
komendavimo (referral) reika
lavimus. Kitos HMO įstaigos 
tik dalį draudimo informacijos 
perduoda, arba nepaaiškina 
patarnavimų suvaržymų. Taip 
praneša valdžios GAO įstaiga. 
(VVSJ) 

•Mon t Blanc tune l io gais
ro ty r inė j imuose į t a r t a , kad 
vamzdis, išleisti dūmus lauk 
iš. tunelio, parūpino gaisrui 
daugiau oro. (WSJ) 

•Kolumbi jos suki lė l ių 
g r u p ė p a g r o b ė Avianca lėk
tuvą pakeliui į Bogotą. Devyni 
keleiviai buvo išlaisvinti - liko 
32 įkaitai. (AP, WSJ) 

•Dvi 1999 m. P u l i t z e r 
premi jos už žurnalistiką bu
vo skirtos ,,Wall Street Jour
nal" korespondentams. Viena 
už Rusijos finansinės krizės 
aprašymą, o kita už įvykusios 
vagystės dramatinį atpasako
jimą. Kitose kategorijose lai
mėjo: „AP", „New York 
Times", „LA. Times", „Wa-
shington Post" ir „Miami Her
ald". (AP, VVSJ) 

•Pop i ež iu s J o n a s P a u l i u s 
II ruošiasi aštuntai kelionei į 
Lenkiją, kurios metu aplankys 
20 vietovių, jų tarpe savo tėvų 
kapus. Kelionė numatyta bir
želio 5-17 d. Tuo tarpu Velykų 
proga išleista popiežiaus įra
šyta maldų disketė susilaukė 
didelio susidomėjimo. (Cath. 
Online, WSJ) 

• L i e tu v o s A m b a s a d a Va
š ingtone praneša , kad Lie
tuvos Respublika paskyrė Ko-
sovo pabėgėliams 125,000 dol. 
humanitar inės pašalpos. Lie
tuvos Raudonasis kryžius pa
dės paramą pabėgėliams pris
tatyti . Tuo t a rpu Lietuvos 
Resp. taip pat sutiko priimti 
100 Kosovo pabėgėlių. 

•NATO l a k ū n a s atsipra
š ė u i k la id ingą Kosovo pa
bėgė l ių k o l o n o s apšaudy
mą. Lakūnas aiškino per tele
viziją, kad buvo į taręs, jog tai 
serbų kariuomenė. Žuvo 60 
žmonių. Tuo ta rpu NATO vy
riausias kariuomenės vadas 
prašė JAV parūpint i kelis 
šimtus daugiau kar inių lėktu
vų ir prez. Clinton mobilizuos 
33,000 rezervinių kareivių. 
Pentagonas patvirt ino, kad 
aviacijai ir laivynui gali pri
t rūkt i „cruise missiles" ra
ketų. Tuo t a rpu karo kritikai 
rūpinasi, kad da r neišvystyta 
aiški strategija. Karas JAV-
ėms kasdien kainuoja 45-60 
mln. dol. ir lig šiol kainavo 4-
5 nųj. dol. (C-SPAN, CBS, 
WSJ) 

•Š ią sava i t e JAV gyven
tojai i š s iuntė š i o tūkstant
meč io paskut ines federalinių 
mokesčių anketas . Tačiau per 
kelis dešimtmečius yra buvę 
daug pasikeitimų: Sočiai Se-
curity mokestis pakilo nuo 2% 
pajamų iki 12.4%; 1971 metais 
reikėjo a tskai tyt i Medicare 
mokesčius tik nuo pirmo 7,800 
dol. uždarbio — dabar mokame 
nuo pirmo 72,400 dol. uždar
bio. Šiandien JAV gyventojai 
moka daugiau federalinių mo
kesčių-negu bet kuomet anks
čiau (išskyrus karo metu) -
20.7% viso kraš to uždarbio. 
Prie to prisideda valstįjų, Me
dicare, Sočiai Security ir kiti 
mokesčiai. Amerikiečiai pra
leidžia 5.4 mlj. valandų, pūdy
dami anke tas - yra 569 
formų, ir 56% užmoka kitiems 
anketas išpildyti. 

1943 m., karo išlaidoms pri
reikus daugiau lėšų, mokes
čiai buvo padidinti . Tačiau, 
kad žmonės nejaustų kiek 
daug moka ir nesipriešintų, 
buvo įvesta tva rka iš pajamų 
automatiškai atskaičiuoti mo
kesčius. Tai turėjo būti tik lai
kinai, tačiau yra ir šiandieną. 
(WSJ) 

•Vaistai , k u r i e sus tabdo 
kraujo indelių išsiplėtimą, gali 
padėti ir širdies ligoniams. 
Tyrinėjimuose pelėmis vaistai 
sustabdė arterijose plekečių 
(plaųue) išsivystymą. (WSJ) 

•70 m. a m ž i a u s J a c k Ke-
vorkian b u v o nute i s ta s 10-
25 m. kalėt i . (VVSJ) 

Danutė Bindokienė 

Gražuolė Carmensita 
jau nekantrauja 

užkulisiuose 

Vasario 20-ąją Kalvarijų turgaus mėsos paviljone rūkytų lašinių kilogramas 

E L E K T R O S T I L T O STATYBA V I R T O M I R A Ž U 

Lietuva skelbs dar vieną 
konkursą elektros perdavimo 
linijai į Vakarus nutiesti. „Lie
tuvos ryto" žiniomis, naujo 
konkurso idėja gali būti sieja
ma su nedidelės Norvegijos 
energetikos bendrovės „Hafs-
lund" norais dalyvauti šiame 
projekte. Ši bendrovė yra pa
rengusi studiją apie Kruonio 
hidroakumuliacinės elektri
nės perspektyvas. „Hafslund" 
atstovai dėl šio projekto per
spektyvų ne kartą susitikinėjo 
su šešėliniu Lietuvos energeti

kos vadovu laikomu Pramoni
ninkų konfederacijos prezi
dentu Bronislovu Lubiu. 

Pasitraukus „Power Bridge", 
vyriausybė buvo paskelbusi, 
kad derėsis su JAV susivieni
jimo atvesta į Lietuvą ben
drove „National Power", po 
kurios pasirodymo Lietuvoje 
prabilta apie trijų kraštų — 
Vokietijos, Lenkijos ir Lietu
vos — dalyvavimą projekte, 

Tuo tarpu buvusio konkurso 
antros vietos laimėtoja JAV 
bendrovė „Enron" tebelaukia 

•60% v a l d i š k ų mokyklų 
m o k y t o j a i p r i t a r i a JAV kon
stitucijos pataisymui, leisti 
valdiškose mokyklose melstis. 
1984 metais tik 52% pritarė. 
(Wash.Times) 

• H i l l a r y C l in ton sugrįžo į 
Vašingtoną, aplankiusi Š. 
Afriką su dukra Chelsea ir 20 
administracijos pareigūnų; tai 
buvo jos 19-ta kelionė per 8 
metus. Nuo 1993 m. Hillary 
yra aplankius 58 kraštus. Tuo 
tarpu savo vyro prezidentūros 
metu Nancy Reagan vyko į 
užsienį 3 kar tus , o Barbara 
Bush tik dukart . Žurnalis
tams pasiteiravus, ar bendros 
lėšos padengia Hillary kelio
nių išlaidas, nebuvo aiškaus 
atsakymo. (Wash. Times) 

•A laskos žymiaus i a Idi te-
rod S l e d D o g Rače konku
r e n t ė , 45 m. amžiaus D. Jon-
row palieka biologijos srityje 
darbą ir rogių varžyboms 
skirs visą laiką. Jonrow tre
niruojasi su savo 86 Alaskan 
Husky šunimis ir kasmet da
lyvauja 5 varžybose. (VVSJ) 

• P a s a u l i o b a n k a s at idėjo 
I n d o n e z i j a i 600 mln. do l . 
paskolą, nes nepavyko susi
tar t i su valdžia, kaip paskolą 
reguliuoti. Bankas rūpinasi, 
kad nepasikartotų praeitų 
metų paskolintų lėšų pikt
naudžiavimas, kada maždaug 
30% pinigų dingo. (VVSJ) 

•Du ga l ing i ž in ių šal
tiniai, „ N e w York T i m e s " i r 
„Time" žu rna l a s p r i p a ž i n o 
paraše nesąmonę ta pačia 
tema ir išspausdino patikslini
mus. Abiejų straipsnių auto
riai buvo aprašę „polyvinyl 
chloride'' (PVC) minkštą plas
tiką ir teigę, jog žmogui nuo
dinga. Tačiau mokslininkams 
ir pramonių vadams pakėlus 
triukšmą, autoriai pripažino, 
kad rėmėsi tik „Greenpeace" 
aktivistų ir „Consumer's Un
ion" teigimais apie PVC ir 
nekreipė dėmesio į FDA ir 
mokslinių tyrinėjimų išvadas, 
kurios aiškiai neigė bet kokį 
ryšį t a rp PVC ir pavojų žmo
gaus sveikatai. Minkšta plas
tika naudojama plastikinių 
apviniojimų, „dialysis" kraujo 
valymo vamzdelių bei medici
niškų įtaisų gamyboje. VVSJ) 

• Ž u r n a l a s „Redbook" pa
klausė 665 mo te r i s , ar gali
mybei esant, pasirinktų 20% 
algos pakėlimą, ar trumpesnę 
(4 dienų) darbo savaitę. 62% 
pasirinko trumpesnę darbo sa
vaitę. Tuo tarpu Independent 
Women's Forum praneša, kad 
algos skirtumas tarp 27-33 
metų amžiaus bevaikių vyrų 
ir moterų yra 2%. (WSJ) 

• P r i e š sava i te Nige r p r e 
zidentas buvo n u ž u d y t a s , o 
pučo vadas tapo prezidentu ir 
paleido Aukštąjį teismą bei 
parlamentą. (WSJ) 

kainavo nuo 6 iki 11 litų. 
Nuotr. Eltos 

kvietimo pradėti derybas arba 
paaiškinimų, kodėl atsisako
ma jos paslaugų. „Enron" at
stovas Stasys Zikas „Lietuvos 
rytui" pripažino, kad bendrove 
projekto įgyvendinimo galimy
bes jau yra aptarusi su Lenki
jos elektros tinklų bendrove, 
minėtąja „Hafslund" bei Pra
monininkų konfederacijos pre
zidentu B. Lubiu. 

„Enron" — galinga energeti
kos korporacija. Neseniai ji 
įžengė į Vokietijos rinką, ku
rioje prekiauja elektros ener
gija. Lietuvoje „Enron" veikia 
labai atsargiai ir neryžtingai. 
Už tai ją kritikavo Energeti
kos instituto vadovas Jurgis 
Vilemas, kuris buvo vieninte
lis jos rėmėjas ūkio ministro 
Vinco Babiliaus vadovauja
moje komisijoje, konkurso nu
galėtoju projektui įgyvendinti 
išrinkusia susivienijimą „Po-
wer Bridge". 

Kol Lietuva tik žodžiais sta
to elektros perdavimo liniją į 
Vakarus, rūpintis elektros 
eksportu į Vakarų ir Vidurio 
Europą suskubo Rusija ir Bal
tarusija. Rusija turi pakanka
mai galimumų, kad galėtų už
versti Europą pigia elektros 
energija. 

„Lietuvos rytas" sužinojo, 
kad Baltarusija svarsto va
riantą kviesti Lietuvą daly
vauti elektros perdavimo lini
jos iš Baltarusijos į Lenkiją 
statybos projekte. Ši linija bū
tų skir ta Rusijos elektros 
energijos tranzitui. Tačiau ši 
linija neturės vertės, jei ja ne
tekės reikalingiausiom va
landom elektros energija. Todėl 
Rusija ir Baltarusija norėtų, 
kad šia linija būtų eksportuo
jama Kruonio hidroakumulia
cinės elektrinės produkcija. 

Bendrovės „Lietuvos energi
ja" vieno vadovų Vlado Paške
vičiaus teigimu, nebūtų nieko 
blogo, jei Lietuva elektrą į Va
karus eksportuotų ne tik per 
Lenkiją, bet ir Baltarusiją. 

Rima J a k u t v t ė 

Nors „rūtos šakelė" tik lai
kinai pritvirtinta prie scenos 
uždangos, nors salėje tik 
vieną kartą metuose suskam
ba lietuviškas žodis, bet, tai 
uždangai prasiskleidus, publi
ka valandai kitai pamiršta, 
kad sėdi tik amerikietiškos 
mokyklos auditorijoje, nes ap
linka nustoja reikšmės, kai 
muzika ir veiksmas scenoje 
visus susirinkusius perkelia į 
kitą pasaulį. 

Tai kasmetinis Čikagos Lie
tuvių operos spektaklis, ku
riam ilgai ir intensyviai 
ruoštasi, dėl kurio daug naktų 
nemiegota, daug kliūčių nu
galėta. Galbūt nei vienais 
meta ; tiek rūpesčių nebuvo, 
kaip šiemet. Bet juk tai 
„Carmen" — išdykėlė viliokė, 
gražuolė Carmensita, kurios 
gyvenimo akimirka ir tra
giška pabaiga gimė prancūzo 
kompozitoriaus Georgės Bizet 
vaizduotėje, buvo vystyta už
buriančios muzikos garsais, 
palydėta ne vienos nesėkmės, 
bet taip pat sulaukusi popu
liarumo, kurio gali pavydėti 
bet kuri kita opera. Viso pa
saulio scenose „Carmen" sta
tyta tūkstančius kartų, ne vie
nas tenoras troško dainuoti 
Don Jose partiją, ne viena so
listė buvo įsitikinusi, kad tik 
ji yra žavingosios čigonės 
įsikūnijimas, o ką bekalbėti 
apie Escamillio, kurio Toreo-
doro daina gali pavilioti ne tik 
Carmensita, bet ir Onutę, ir 
Nijolę, ir Dalią, ir... 

Čikagos Lietuvių opera 
„Carmen" šiemet stato jau 
ketvirtą kartą. Žinoma, būtų 
maloniau išgirsti lietuvio 
kompozitoriaus operą, saky
kim, Karnavičiaus „Gražiną", 
bet ir „Carmen" mums labai 
sava, jos muzika pažįstama, 
juo labiau, kad visi solistai (ir 
choristai) yra taip pat savi, 
lietuviai — nepaisant, ar iš 
tėvynės spektakliui atvykę, ar 
jau čia šaknis įleidę. 

Be abejo (bent arčiau Čika-
! gos gyvenantiems), jau teko 

girdėti, kad šiemetinei operai 
reikėjo nugalėti ypač daug 
sunkumų, tad lengva pasiduo
ti įtarimams, kad kažkas 
kažkodėl tyčia stengėsi kenkti 
— juk visos priešoperinės ne
sėkmės negali būti tik atsitik
tinės... Tačiau kliūtys vis tik 
nugalėtos: visi solistai (iš-
skvrus. žinoma, Virgilijų No
reiką, kuris netikėtai susirgęs 
ir negalėjęs atvykti) susirin
ko, repeticijos vyksta iki pas
kutines minutės, dekoracijos, 
kostiumai, orkestras ir visi 
kiti priedai savo vietose. Nors 

Don Jose vaidmenį dainuos 
dar mums negirdėtas solistas 
Česlovas Nausėda, bet tai 
kas? Juk mes nesame girdėję 
ir Inesos Linaburgytės, ir Ni
dos Grigalavičiūtės, o dauge
lis ir Vladimiro Prudnikovo. 
Juk ir pamėgtasis Vytautas 
Juozapaitis dar neseniai Či
kagoje lietuviškos operos sce
noje pasirodė, o dabar jau 
būtų sunku spektaklį įsi
vaizduoti bėjo. 

Taip dar įdomiau: susipa
žįstame su negirdėtais solis
tais, kitokia režisūra ir žino
moji opera tampa tarytum 
nauja, todėl šiemet „Carmen" 
juo labiau laukiama ir, reikia 
tikėtis, bus sutikta sausa
kimšai didžiąją Morton gim
nazijos auditoriją užpildžiu
sios publikos, net iš toliau at
vykusios (girdėjome, kad kai 
kurie lietuviškos operos 
gerbėjai leidžiasi į gan to
limą kelionę, kad galėtų porą 
valandų pasidžiaugti ne tik 
operos garsais, bet ir gausia 
tautiečių minia (kas atvyko, 
ką bus galima toje minioje su
sitikti, ypač iš toliau, kur 
mažiau lietuvių yra — tai tiek 
pat įdomu, kaip veiksmas sce
noje). 

Deja, šį kartą patirsime tik 
„pusę" malonumo, nes labai 
populiarus (buvo atvejų, kai 
net geriau pavykęs už pačią 
operą) pooperinis koncertas 
neįvyks. Čia ir vėl susidurta 
su tomis pačiomis kliūtimis, 
kurios ir operai „pagalius į 
ratus kaišiojo". Tikime, kad 
„Carmen" spektaklis paliks 
gerus įspūdžius, tad nebus 
taip liūdna be pooperinio kon
certo. Tačiau Čikagos Lietu
vių operai to koncerto at
šaukimas turės daug skaudes
nes pasekmes — išdžius labai 
veiksmingas pajamų šaltinis, 
kuris paprastai padeda pa
dengti dalį operos išlaidų — 
kurios tikrai milžiniškos. Vis 
tik, žinant, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė vertina sa
vos operos pastangas ir su
pranta sunkumus, su kuriais 
susiduriama, norint ją išvesti 
į sceną, tad žmonės nepa-
šykšti aukų. Ypač tas reika
linga šiemet, ne vien išlaidas 
padengti, bet parodyti vi
siems, kurie stengėsi pakenk
ti operai, kad ji turi pakanka
mai rėmėjų. įsitikinusių šio 
užmojo svarba. 

Tad rinkimės sekmadienį, 
balandžio 18 d., į Morton au
ditoriją, o kai 3 vai. p.p. nu
aidės pirmieji uvertiūros gar
sai, laukime gražuolės Car-
mensitos ir nelikime abejingi 
jos kerams. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Nr.23 Tęsinys 

Atkeliauja pirmosios žinios jau iš Europos. A. Sagie-
nė telefonu iš Londono praneša, kad pirmasis koncer
tas, į kurį susirinko per 400 žiūrovų, praėjo sklan
džiai: „Anglai lietuvių tautinių šokių grupę priėmė 
santūriai, bet šiltai. (...) Po koncerto Lietuvos atstovas 
P. Balickas kalbėjo: 'Ne vienam išriedėjo ašara ir pro 
ją mes pamatėme Lietuvą' (...) Tas plojimas (šokėjams) 
ilgainiui imdavo prakiurti net viduryje šokio ir tęsda
vosi iki pat pabaigos arba, tikriau sakant, iki kito 
šokio pradžios" — „Europos lietuvis" (1972, Nr. 33). 

„Manchesteryje salė, talpinanti 800 žiūrovų buvo 
sausakimša. Šokėjai susilaukė audringų aplodismen
tų. 'Grandinėlė'' pakviesta ir sekantiems metams) 
(„Draugas", 1972.08.11). Manyta, kad šių žiūrovų tar
pe būta apie 500 lietuvių. 

„Nepaisant mano pažinties su lietuviais tik l i s vaka
ras (šokių koncertas) padėjo pažinti jūsų kultūrą, t ra

dicijas", — Fred Lee, Manchester miesto tarybos na
rys. 

Bonnos Rotušės aikštėje susirinko apie tūkstantis 
žiūrovų. Prie Baltijos jūros esančiame kurorte Tim-
mendorfer Strand — apie 250 žiūrovų, Hamburgo uni
versitete — 900 ir Stuttgarto miesto parke — per 
2,000 žiūrovų. „Grandinėlę" priėmė Bonnos miesto me
ras , kuris buvo atėjęs pasižiūrėti koncerto. 

Stut tgarto TV nufilmavo koncertą ir rytojaus dieną. 
jau išvykus „Grandinėlei", parodė žiūrovams. Šio kon
certo pabaigoje „Grandinėlė" pašoko „Virginia Reel" ir 
juo pasveikino koncertan atsilankiusį JAV generalinį 
konsulą ir jo šeimą. „Clevelando lietuviai užsitarnavo 
iš žinoviškos publikos audringą pritarimą ir kvietimą 
kartoti", — rašė JStuttgart Zeitungen" >'„Dr.", 1972. 
03.30). 

Nepaprastai pagerbta grupė buvo Hamburge — su
rengtas oficialus senato direktoriaus Carl H. Bonnet 
priėmimas, kartu tai įrašant į oficialų įstatymdavystės 
registrą. Direktorius džiaugėsi, galįs miesto senato 
vardu pasveikinti „Grandinėlę", išreiškė pasitenkini
mą, kad jaunimas nepamiršo savo tėviškės Lietuvos ir 
net jos tautinius šokius su dideliu pasisekimu toliau 
puoselėja. „Grandinėlę" 2 vai. filmavo spalvota televi
zija, taip pat įrašė pasikalbėjimą su administratore A. 
Sagiene. Šios televizijos programos direktorius teigė: 
„Maloni ir graži grupė, rodanti pilną harmoniją, ko 
apie šių dienų šokius negalima pasakyti". 

Rugpjūčio 16 d. 80 mylių nuo Romos „Grandinėlė" 
buvo priimta popiežiaus Pauliaus VI. Šokėjams ir jų 
vadovams buvo rezervuotos vietos pirmosiose eilėse. 
Visi buvo apsirengę tautiniais drabužiais, todėl iškart 
ir iš aplinkinių išsiskyrė. Popiežius Paulius VI priėjo 
prie „Grandinėlės" šokėjų ir pasveikino juos. Danutė 
Sušinskaitė angliškai paprašė šv. Tėvo pasimelsti už 
kenčiančią Lietuvą. Buvo gautas šv. Tėvo malonus pa
žadas ir specialus palaiminimas. Tuo būdu atsirado 
puiki proga, kad lietuvių vardas būtu minimas Vatika
no laikraštyje^ Dienraštis .,L*Osservatore Romano" 
rugpjūčio 18 dienos laidoje plačiai apraše audienciją. 
kurioje Paulius VI specialia kalba kreipėsi į Amerikos 
lietuvių jaunimo tautinio meno ansamblį ..Grandinėlę" 
ir į lietuvius maldininkus iš Čikagos. Kanados, daly
vavusius šioje bendroje audiencijoje. Šalia aprašymo 
išspausdintos dvi didžiulės nuotnukos iš šio susitiki
mo. 

Beliko grįžti atgalios pro Šveicariją. Paryžių į Briu
selį ir namo... Koncertai, priėmimai priklausė oficialia
jai kelionės daliai. Visas kitas laisvas laikas buvo skir
tas susipažinti su senojo žemyno kultūra. Keliaujant 
autobusais, buvo galima sustoti įdomesnėse vietose, 
nusifotografuoti, aplankyti muziejus, bažnyčias, seną
sias pilis, gal net pajausti kitokio gyvenimo pulsą. Tai 
buvo tarsi „17 dienų geografijos pamoka, istorijos pas
kaita. Galimybių ribose buvome vežiojami, vedžiojami 
Romos senovėje, Vatikano muziejuose, Paryžiaus ele

gancijoje ir tūkstantiniame grožyje kitur. Bet gal ne-
"buvo niekur taip sentimentalu, kaip vakarojančioje 
Baltijos jūros pakrantėje. Lyg buvo išgyventas sau
lėlydis savame krašte. Visi mėginome nors ranka pa
liesti šaltą jūros vandenį" — pasakos L. Sagys str. 
„Jaunos Grandinėlės viešnagė" '„Draugas", 1972. 
09.30). 

Anot A. Sagienės. kelionė vyko laikrodžio tikslumu. 
11.000 mylių nukeliavo „Grandinėlė" ir sugrįžo laimin
gai namo net dviem valandom anksčiau, nei buvo nu
matyta... 

Clevelando miesto meras R. Perk. sužinojęs, kad 
„Grandinėlė" grįžo iš Europos, pakvietė į meriją trum
pam priėmimui. Taip pat išleido proklamaciją — spalio 
3 dieną paskelbdamas lietuvių tautinių šokių grupės 
„Grandinėlės" diena. Nė viena išeivijos grupė nebuvo 
taip aukštai įvertinta. 

Metai dar nesibaigė, koncertinis sezonas tęsiasi. 
Poilsio nėra ir negali būti — visi lietuviški telkiniai 
nori pamatyti garsiąją „Grandinėlę" pas save. Jau lap
kričio 4 d. „Grandinėle" koncertuoja NevvYorko Bishop 
Reilly gimnazijos salėje. Šioje, labai šiuolaikiškai 
įrengtoje, salėje lietuviškas renginys vyksta pirmą 
kartą. Jį organizavo „Laisves žiburio" radijas. Ryto
jaus dieną. „Grandinėle" jau Philadeiphijoje. kur Dre-
xel university auditorijoje parodė savo „europinę" pro
gramą. 

(Bus daugiau) 



* 

DRAUGAS, 1999 m. balandžio 17 d., šeštadienis 

LIETUVIŲ FONDO NARIAMS 
LF suvažiavimuose papras

tai dalyvauja tik maža dalis 
narių, ir jų pačių asmeniniai 
įnašai sudaro tik labai mažą 
dalį fondo kapitalo. Sprendi
mus lemia jų įgaliojimais įsi
gyti balsai. Stipresnis pasiro
do tas, kuris daugiau tų įga
liojimų turi. O jeigu susidaro 
kokia nors tų stipresnių „vien
minčių" grupė, ji suvažiavime 
tvarkosi kaip nori. Kitų visų 
akivaizdinių suvažiavimo na
rių, nors jų būtų ir absoliuti 
dauguma, ir visi jie galvotų 
vieningai, siūlymai visada 
pralaimi, jeigu įgaliojimais su
sitelktais vyraujančiais bal
sais keli nariai tam siūlymui 
nepritaria. Ir atsitinka taip, 
kad pusantro šimto akivaizdi
nių narių suvažiavime spren
dimus lemia tik tuzino dalyvių 
grupė. 

Lietuvių fonde dabar kaip 
tik tokia padėtis ir yra. Tokia 
suvažiavime rinkimus ir 
sprendimus lemianti grupė 
yra jo vadovybė: taryba, valdy
ba, kontrolės komisija. Dau
gelį metų mažai pasikeičianti, 
beveik ta pati, bent iš pavar
džių visiems LF nariams žino
ma ir, nuolatiniais laiškais bei 
raštais su jais palaikydama 
artimus ryšius, ta padėtį iš
naudoja įgaliojimais susitelkti 
suvažiavime vyraujantį balsų 
skaičių. Kvietimus į metinius 
suvažiavimus nariams siun-
tinėdama, negalinčius juose 
dalyvauti narius, vadovybė 
prašo įgalioti LF tarybos, val
dybos, kontrolės komisijos na
rius, nurodydama jų vardus, 
pavardes ir adresus. Nariai 
dažniausiai taip ir daro, nes 
nežino, kokie kiti LF nariai 
gali suvažiavime dalyvauti bei 
jiems atstovauti. Neturi nei jų 
adresų. O tie Jiiti nariai" taip 
pat neturi tokių privilegijuotų 
galimybių su nedalyvaujan
čiais susisiekti ir įgaliojimų 
paprašyti. 

Taip įgaliojimais apsirūpinę, 
prisidėję jų dar ir iš kitų šal
tinių, pvz., iš palikimų ir mi
rusių narių, kartais net nepa
tikrinto teisėtumo balsų, LF 
vadovybės nariai visada su
kaupia pakankamai balsų su
važiavime vyrauti. Ir jie ta ga
lia stropiai naudojasi: priima 
jiems palankius nutarimus, 
nepalankius siūlymus atmeta, 
bet svarbiausia, patys save 
perrenka į tarybą. Suvažia
vimo pasiūlyti kandidatai nie
kada nelaimi. Taigi naujų na
rių į LF tarybą išrinkti prak
tiškai neįmanoma. 

Praėjusiame LF narių me
tiniame suvažiavime, vėl iški
lus negalinčių suvažiavime 
dalyvauti įgaliojimų teisėtumo 
klausimui ir pristigus laiko 
jam išsiaiškinti, buvo išrinkta 
trijų narių komisija ir įparei
gota klausimą išdiskutuoti, o 
išvadas pranešti LF Įstatų ko
misijai ir tarybai. 

Komisija (Viktoras Nau
džius — pirm., Bronius Nai
nys — sekr. ir Pranas Jurkus 
— narys), susipažinusi su 
Įstatuose numatyta įgaliojimų 
naudojimo tvarka ir ištyrusi 
suvažiavimuose jų naudojimo 
eigą. priėjo išvados, kad šioje 
srityje LF Įstatai nepakanka
mai aiškiai bei tiksliai tą tvar
ką aptaria. Todėl paruošė 
Įstatų pakeitimo projektą ir, 
pagal suvažiavimo nurody
mus, įteikė LF Įstatų komisi
jai. Po to bendrame posėdyje 
su LF vadovybe pasiūlymus 
aiškinosi tiesiogiškai. 

Komisija, šiame posėdyje 
patyrusi, kad LF vadovybė 
neketina jos siūlymų priimti 
dėmesin ir atsisako komisijos 
pranešimą įrašyti į LF narių 
metinio suvažiavimo darbo
tvarkę, nes siūlymai riboja va
dovų galimybes naudotis tar
nybine padėtimi, telkiant įga

liojimus bei įtaigojant įvai
rius, net ir lėšų skirstymą le
miančius, sprendimus, jau 
atskirais raštais kreipėsi į LF 
tarybos bei valdybos pirmi
ninkus, prašydama jos siūly
mus bei jų atsiradimo aplin
kybes aiškinantį atitinkamą 
lydraštį kartu su kvietimais į 
suvažiavimą išsiuntinėti LF 
nariams ir komisijos prane
šimą į darbotvarkę įrašyti. 

Kvietimus į suvažiavimą ir 
darbotvarkę gavę, komisijos 
nariai pastebėjo, kad nė vie
nas jos prašymų nėra paten
kintas, o atskiru raštu LF va
dovybė pranešė, kad visi komi
sijos siūlymai vienbalsiai at
mesti. Komisija, aptarusi tokį 
LF vadovybės nusiteikimą, 
savo posėdyje 1999 m. kovo 30 
d., atsakydama į LF vadovy
bės raštą, dar kartą, taip pat 
raštu, datuotu 1999 n . kovo 
30 d., kreipėsi į LF vadovybę, 
vėl prašydama komisijos pra
nešimą į darbotvarkę įrašyti ir 
sudaryti sąlygas patikrinti 
įgaliojimų naudojimo teisėtu
mą šiemetiniame suvažiavi
me. Kol kas į tuos prašymus 
atsakymo negavome. 

Šis viešas pranešimas pa
ruoštas daugeliui LF narių 
privačiuose pokalbiuose, tele
fonais (buvo net laiškas 
„Drauge") teiraujantis apie jų 
išrinktos komisijos veiklą, pa
tikėto uždavinio atlikimą, pa
dėtį. Jie susirūpino tarp iš LF 
vadovybės gautų raštų neradę 
nieko apie komisijos darbą, o 
darbotvarkėje — net komisijos 
pranešimo. 

Suvažiavimui artėjant, 
spaudoje taip pat pasirodė 
įvairios žinios apie LF vadovy
bės dalinius rinkimus, skel
biamos kandidatuojančių į ta
rybą pavardės bei raginimai 

Metropol i tan operos solistė Anna Kaskas. 

ANNA KASKAS MIRTIES 
METINĖS HARTFORDE 

Anna Kaskas, garsi Metro
politan operos solistė, atsis
kyrė su šiuo pasauliu 1998 
metais kovo 19 dieną 
Wellsboro (Pennsylvania) 
slaugos namuose, sulaukusi 
91 metų amžiaus. Jos mirties 
vienerių metų sukaktį pa
minėti į Šv. Trejybės bažnyčią 
kovo 19 dieną susirinko ne
mažas skaičius Hartfordo lie
tuvių, giminių bei pažįstamų. 

Anna Kaskas, gimusi Ona 
Katkauskaitė 1907 metais 
Ridgefielde (Connecticuto vals
tijoje), nuo jaunų dienų iš
siskyrė savo ypatingu balsu. 
Prezidentas Antanas Smeto-

Conte ir buvęs šios parapijos 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Mišių skaitinius skaitė Alfon
sas Dzikas ir Ona Stanulienė. 
Savo pamoksle kun. Conte 
prisiminė \nna Kaskas kaip 
Hartfordo garsenybę, kuri su
teikė garbę ne tik visiems lie
tuviams ir Šv. Trejybės para
pijai, bet ir visam Hartfordui. 
Mišių metu vargonavo ir gie
dojo muz. Jurgis Petkaitis. 
Mišių pabaigoje parapijos ko
miteto pirmininkas Eugenijus 
Žiūrys trumpai apibūdino 
Anna Kaskas gyvenimą ir jos 
gyvenimo svarbą lietuviams. 
Jis pristatė solistės sūnų An-
thony Lokott (jaunesn.) iš 

tuviško žodžio puoselėtojai su
vaidino Antano Keturakio ko
mediją „Amerika pirty". Trupę 
sudarė patriotai, kurie, carui 
uždraudus lietuvių kalbą, 
vykdė nelengvą švietėjišką 
darbą. 

Šiam jubiliejui paminėti lie
tuvių valstybinis teatras-stu-
dija, vadovaujamas aktoriaus 
ir režisieriaus Mamerto Kark
lelio, pastatė Prano Petliuko 
dviejų dalių komediją „Velnias 
— ne boba" iš ciklo J š ko 
juokėsi mūsų protėviai". Ko
medijos veikėjai visi kaip tik 
ir traukia pažiūrėti spektaklio 
„Amerika pirty". 

Per dvidešimt penkerius 
teatrinės veiklos metus studi
joje, pagal pasirinktus valsty
binės dramaturgijos kūrinius, 
pastatyti 23 spektakliai, ku
riuose gausu etnografinių ele
mentų, daug liaudies dainų. 
Šį sezoną teatre rodoma Vinco 
Mykolaičio-Putino romano 
„Altorių šešėly" inscenizacija, 
M. Karklelio pjesė „Kryžių 
žemė". 

Pasak režisieriaus M. Kark
lelio, šiuolaikinis menas turi 
remtis tautine kultūra bei 
tradicijomis, todėl studijos re
pertuare pirmumas teikiamas 
lietuviškajai dramaturgijai. 
(Elta) 

na, informuotas monsinjoro 
siųsti jiems įgaliojimus. Sklin- Jono Amboto, tada Šv. Trejybės Pittsfordo (Ne* Yorko valsti-
da gandai, kad tai esanti kaž- parapijos klebono, atkreipė į jos) ir pakvietė jį pasidalinti 

ją dėmesį ir sudarė jai sąlygas 
studijuoti vokalą Kauno ope
roje, Lietuvoje, La Scala 
teatre, Italijoje ir Juilliard 
School of Music New Yorke. 

kokia komisijos įtaka. 
Dėl to komisija nori paste

bėti, kad jos darbas griežtai ri
bojasi tik suvažiavimo pa
tikėtu uždaviniu. Ji nieko ben
dra neturi nei su įgaliojimų 
telkimu, nei su kandidatų siū
lymu, nei su jų viešais skelbi
mais bei pasisakymais, nei su 
jų ketinimais bei siekiais. Ko
misijai rūpi sąžiningai atlikti 
suvažiavimo patikėtą uždavi
nį, supažindinti su juo suva
žiavimą ir padėti jam klau
simą išspręsti taip, kad kiek
vienas LF narys, eilinis ar pa
reigūnas, turėtų vienodas tei
ses bei sąlygas dalyvauti LF 
veikloje ir nebūtų nustelbia
mas ar užgožiamas privilegi
juotų padėčių, grupuočių, ne
būtų primetamos jam kažkur 
sutartos grupuočių nuomonės, 
paruošti nutarimai ir siūlomi 
rinkti nepatikrinto teisėtumo 
įgaliojimais susitelktais bal
sais užkulisiuose jau išrinkti 
„kandidatai". 

Viktoras Naudžius 
Komisijos pirm. 

kursą prieš Rise Stevens, 
Anna Kaskas tapo Metropoli
tan operos žvaigždė, pirmą
kart pasirodžiusi Maddalenos 
rolėje Rigoletto operoje 1936 
metais gegužės 13 dieną. De
šimtį metų Anna Kaskas Me
tropolitan operoje dainavo 
įvairias partijas, jos mėgia
miausia rolė — Azucena // 
Trovatore operoje, šalia daina
vimo operose ir koncertuose, ji 
taip pat dirbo kaip muzikos ir 
balso mokytoja. Jos abu Lietu
voje gimę tėveliai įdiegė Annai 
lietuvišką dvasią, ji visur ir vi
sada didžiavosi būdama lietu
vaitė ir kaip galėdama garsino 
Lietuvos vardą. 

Anna Kaskas vienerių metų 
mirties prisiminimas pra
sidėjo Mišiomis, kurias aukojo 
Šv. Trejybės bažnyčios admi
nistratorius kun. John P. 
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mintimis apie savo mamą. An-
thony Lokot prisiminė savo 
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CHICAGO 
NEWARK 
SEATTLE 

$595 
$595 
$922 

Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 

* * * * * 

Grupinės k e l i o n ė s 1999 meta i s 
Taste of Lithuania 10 dienų — birželio 10 -19 d; 

rugpjūčio 6-15 d; 
Discover Lithuania 14 dienų — liepos 2 -15 d. 
Imperial Capitals 11 dienų — rugsėjo 13 - 23 d. 

* * * * * 
Dėl bilietų užsakymo, 1999 metų ATS lankstinuko 

ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 
mošų rastinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n T r a v e l S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen P a r k , IL 60805-2325 

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

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravel8ervice.com 

Laimėjusi Metropolitan kon- jam tik mama, o ne pasaulinė 
garsenybė. Po sūnaus minčių 
buvo pakviesta Anna Kaskas 
dukterėčia Loretta Reece iš 
Old Saybrook (Connecticuto), 
kuri prisiminė savo tetą kaip 
grožio skleidėją: ji pati buvo 
graži, ji gražiai dainavo, jos 
visa gyvenimo filosofija buvo 
visur ir visada siekti grožio. 
Paskutinis kalbėtojas buvo 
Howard O'Connell, 85 metų 
tenoras, dainavęs ir giedojęs 
su Anna Kaskas šešerius me
tus iki tol, kol ji perėjo į Me
tropolitan operą 1936 metais. 
Jis sakėsi esąs jos didelis 
gerbėjas ir garbintojas, ne tik 
jos gražaus balso ir talento, 
bet ir jos nuostabios asme
nybės, su kuria buvo didelis 
malonumas bendrauti ir dirb
ti. Jis turėjo rinkinį solistės 
plokštelių, kurias padovanojo 
sūnui Anthony Lokot. 

Eugenijus Žiūrys, padėkojęs 
visiems kalbėtojams ir visiems 
atsilankiusiems, pakvietė vi
sus į bažnyčios salę pasi
vaišinti kavute ir pyragaičiais, 
paruoštais Hartfordo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkės 
Danutės Grajauskienės. 

Taip buvo prisiminta ir pa
gerbta Metropolitan operos so
listė Anna Kaskas Hartforde. 

Lionė Simonaitienė 

PIRMAJAM 
LIETUVIŠKAM 

SPEKTAKLIUI — 100 

Kovo 28 d. Lietuvių naciona
liniame teatre-studijoje Kaune 
Tarptautinė teatro diena buvo 
skirta pirmojo lietuviško spek
taklio šimtmečiui. . 

1899 metų vasarą Palangoje 
į mėgėjišką trupę susibūrę lie-

Mūsų skaitytojai labai susidomėjo ..berniuku, kvėpinančiu tulpes", kurio 
nuotraukėlę spausdinome praėjusio šeštadienio laidoje. Norėjusiems 
žinoti, kas tas mažasis „daržininkas", spausdiname kitą jo nuotrauką. 
Tai Jonukas Blyskis, buvusio cikagiečio Arvydo ir Rūtos Blyškių sūnelis. 
Jie dabar gyvena Hamilton, Ont., Kanadoje. Jonukas turi jaunesnį bro
liuką Andriuką. Nuotr močiutės Vidos Blyskienės 

AUSTĖS IR RENATOS 
PALUBINSKIENĖS MENO 

PARODOS DETROITE 

Balandžio 10 d. Robert Ma-
niscalco galerija atidarė ketu
rių dailininkų meno parodą, 
pavadintą „Menas ir tikrovė", 
kuri tęsis iki birželio 9 d. Šio
je parodoje dalyvauja Renata 
Palubinskienė su 8 aliejiniais 
darbais apie velnius ir ange
lus, katinus ir peles, vaikus ir 
visiškai surrealistinius daly
kus. Labai įdomus paveiks
las, kur pelė uori centais iš
sipirkti iš katės nagų. Tas 
pats paveikslas pakartotas 
dviejų vaikų portrete, kur fo
ne yra tarytum olandų anks
tyvo renesanso pilys. Paveiks
lai labai gerai techniškai at
likti ir yra labai spalvingi. 
Renata baigė meno studijas 
Kaune. 

Balandžio 24 d. atidaroma 
paroda Detroit Contemporary 
galerijoje, pavadinta „Panika 
Detroite". Tarp 13 menininkų 
yra Austė, kuri baigė meno 
studijas Philadelphijoje bei 
Čikagoje ir septintame bei aš
tuntajame dešimtmetyje pla
čiai reiškėsi Čikagos, New 
Yorko ir kitų miestų galerijo
se. Ji yra itin grakšti ir iš
radinga menininkė. Atidary
mas 6-10 vai. vak., dalyvaus 
Austė, atvykstanti iš Connec-
ticut valstijos. 

Saulius Šimoliūnas 

• Tarp vasario ir vasaros 
nuplasnoja trys paukščiai: ko
vas, balandis ir gegužė. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos lituanistinio seminaro 
studentės Aura Baltrušaitytė ir Lina Wallace ruoSia pažymėjimus moki
nių Dailiojo žodžio konkurso dalyviams 

Prano Petliuko komediją „Velnias — ne boba* pirmojo lietuviško spektaklio 100-sioms metinėms paminėti, s m 
kovo 30 d. pastatė Lietuvių Nacionalinis teatras-studija Nuotr. Eltos 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravel8ervice.com


PIRMOJI PAVASARIO GĖLĖ 
Dar vaikystėje domėjausi 

augalais. Ypač nekantriai 
laukdavau pavasario, kada su 
broliu lenktyniaudavome, ku
ris iš mūsų atras pirmąją 
pražydusią gėlę. 

Gyvenome Čikagos prie
miestyje. Kovo pabaigoje, kar
tais balandžio pradžioje, jei 
prieš tai buvo šalta žiema, 
saulėtą dieną iškeliaudavome 
į mišką, kur pirmoji pavasario 
gėlė visada jau mūsų laukda
vo. Beje, kartais prireikdavo ir 
kelių tokių išvykų, kol ją su-
rasdavome. 

&M 2>.P.99 

Žinomoje vietoje, pasirausus 
tarp pernykščių ąžuolo lapų, 
būdavo galima pamatyti ir 
pernykštės hepatica lapus. 
Prie keleto vis dar žalių lapų 
jau glausdavosi pūkuoti auga
lo stiebeliai su žiedų pumpu
rėliais. Jei oras būdavo geras, 
netrukus toje vietoje išlįsdavo 
kelių colių aukštumo, ryškiai 
žydrų, o kartais ir rausvokų 
ar baltų, gležnų gėlių kupste
liai. Kiekvienas to augalo 
kupstas, susidedąs iš maž
daug dešimties ar daugiau 
mažų žiedelių, atr<xiydavo lyg 
puikiai sudėta nedidelė puokš
tė, įbesta į žemę. Tarp su
džiūvusių pilkšvai rusvų per
nykščių lapų ir žolių, dar ne-
prasiskleidusių medžių ir 
krūmų fone skaisčiai žydri au
galo žiedeliai susiliedavo su 
tokios pat spalvos pavasario 
daugumi —i«tai, mūsų įsi
tikinimu, būdavo pats tikriau
sias pavasario ženklas! 

Tas augalas buvo toks nuo
stabus! Todėl kiekvienais me
tais mes stebėjome ir laukė
me, kada gi : ;s pražydės. Vie
nais metai kai pavasaris 
būdavo lab; vėlyvas, jis ne-
pražysdavo iki pat balandžio 
vidurio, kitais — pražysdavo 
jau pirmąją astronominio pa
vasario dieną. Augalo žiedeliai 
keisdamiesi žydėdavo beveik 
mėnesį, kol pats kupstas ap-
siskleisdavo tviskančiais so
driai žaliais, didokais lapais, 
beveik tokiais pat gražiais, 
kaip ir patys žiedai. 

Bėgo metai, aš išvykau iš 

Čikagos. Floridoje ir Oregon 
valstijoje hepatica pavasariais 
manęs nebepasitikdavo — ten 
šios gėlės neauga. O po kiek 
laiko aš ir pats užmiršau tą 
pirmosios pavasario gėlės ke
liamą virpulį. 

Oregon valstijoje būsimoji 
žmona kartą prasitarė, kad 
viena jos mėgstamiausių gelių 
yra žibuoklė, ir kad Lietuvoje 
pavasarį žibuoklėmis pra
žysta ne tik miškai, pamiškės, 
bet ir miestai. Tai mane suin
trigavo (beje, aš esu botani
kas), todėl tuoj pažiūrėjau į 
lietuvių-anglų kalbos žodyną. 
Aha, radau! Angliškai ži
buoklė arba žibutė yra violet. 
Ne bėda! Laukuose suskyniau 
puokštę violets ir išdidžiai 
įteikiau ją Violetai. O kaip bu
vau nustebintas, kai išgirdau 
jos mandagų paaiškinimą: 
„Ačiū, bet šios gėlės ne ži
buoklės." Mano profesinė savi
meilė suvirpėjo... Dar kar tą 
pasitikrinau savo žodyne, bet 
ten aiškiai buvo parašyta, kad 
žibuoklė yra violet. Tačiau 
Violeta nepaisė tokio autorite
to ir tvirtino, kad gėlės, kur ias 
aš ja i suskyniau, nėra ži
buoklės. Ką padarysi, tų mer
ginų širdys kartais būna labai 
kaprizingos! 

Kitą pavasarį Lietuvoje 
vyko mūsų vestuvės. Mano 
būsimoji žmona vis kalbėjo, 
kad gal šilti saulės spinduliai 
išvilios į paviršių dar tebesi
slepiančias žibuokles. Anksty
vojo pavasario diena buvo pui
ki — žydras dangus ir skaist i 
saulė. Vestuvių pokylis vyko 
nuostabiame miške, prie eže
ro, netoli Trakų. Kai mes su 
savo palyda atvykome į vietą, 
senu papročiu susikibę, vaikai 
užtvėrė mūsų taką. Buvo 
gražu, nes rankose jie laikė 
mažytes gėlių, kurios augo čia 
pat miške, puokšteles. Nuste
bęs žvelgiau į tas gėles ir ju
tau, kaip mano nuostabą keitė 
seniai užmirštas virpulys — 
tai buvo hepatica, ta pati he
patica, mano vaikystės dienų 
Čikagoje pirmoji pavasario 
gėlė. Žibuoklė, žibutė. 

Trumpa pastaba: Tiek Ame
rikoje, tiek Lietuvoje žibuoklė 
yra viena ankstyvųjų pavasa
rio gėlių. Amerikoje auga dvi 
žibuoklių rūšys: Hepatica acu-
tiloba ir Hepatica americana. 
Lietuviškoji vadinasi Hepatica 
nobilis. Neprofesionalui visos 
šios rūšys atrodo labai pa
našios. 

Dovydas P i v o r i ū n a s 
Coronado, California 
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JO SMUIKUI NUTILUS 
P . PALYS 

Nelengva rasti žibuokių tarp pirmųjų pavasario gelių, bet atradus — dvigubas džiaugsmas! 

KNYGŲ LEIDIMO KOMISIJA 
POKARIO VOKIETIJOJE 

R E M I G I J U S MISIŪNAS 

Nedidelės tautos, o dar jos lietuvių mokyklas reikėjo sku-
išeivijos knygų leidyba — tra- biai aprūpinti mokymo lite-
pus, nuo sutelktinių pastangų ratūra. KLK ir buvo pavesta 
priklausantis dalykas. Atme- rengti leistinų knygų ir mo-
nant tai, nuo pat pirmų poka- kslo priemonių sąrašą, rū-
rio metų ta rp Vakarų Euro- pintis leidimų jų spausdini-
poje buvusių lietuvių DP mui gavimu, užsakymų lei-
girdėjosi raginimai įsteigti dėjams paskirstymu, leidžia-
centrą, kuris koordinuotų mų knygų kainų priežiūra bei 
knygų leidybą. Tačiau šnekos jų platinimu ir mokesčio nuo 
liko šnekomis, nors ne viena knygos bendruomenės reika-
institucija — pavyzdžiui, VLI- lams nustatymu. 
Kas, LTB centro komitetas KLK atsirado 1945 m. Vies-
šiek tiek įtakojo lietuvių DP badene, 1946 m. buvo iškelta į 
knygų leidybą. Daugiausia tai Kasselį, 1948 m. — Hanau, o 
pasakytina apie prie LTB 1949 m . _ § v . Gmiundą, kur 
Švietimo valdybos veikusią Kny- įr baigė savo dienas. Per tą 
gų leidimo komisiją (KLK). laiką jos pirmininkais buvo 

Jos atsiradimą būtų galima j o n a s Miškinis ir Jonas 
pateisinti tradicija — Švie- §Voba, o nariais — Simas Su-
timo valdyba skelbėsi esanti žiedelis, Pranas Razminas, 
Lietuvos Švietimo ministerijos Vladas Mackevičius bei kiti. 
įpėdine tremtyje, tad buvo at
siminta ir prieškarinė prie jos 
veikusi KLK. Tačiau, ko gero, 
KLK įsteigimo priežastis daug 
paprastesnė: besisteigiančias 

MINI ATGAIVINIMO 
DEŠIMTMETI 

Literatūros almanachas 
„Varpai" švenčia savo naujojo 
gyvenimo dešimtmetį. „Varpų" 

jubiliejinė ekspozicija sureng
ta Šiaulių literatūros muzie
juje. 

Almanachas nebuvo leidžia 
mas nuo 1944 metų. „Varpų' 

almanacho atgaivintojas ir vy
riausiasis redaktorius, Lietu
vių PEN centro narys Leonas 
Peleckis-Kaktavičius teigė, 
kad prieš dešimt metų mintį 
atkurti profesoriaus Algirdo 
Juliaus Greimo sumanytą 
tvirčiausią lietuvių literatū
ros almanachą jam pasuflera
vo prozininkas Kazys Jan
kauskas. Naujasis „Varpų" re
daktorius po visą Lietuvą 
pradėjo ieškoti autorių, lanky
damasis Amerikoje susitiko 
su, vokiečių okupacijos metais 
„Varpų" almanachui rašiu
siais, Bernardu Brazdžioniu, 
Kaziu Bradūnu, Stasiu San
tvarų, Antanu Gustaičiu ir ki
tais. 

Atkurtuose „Varpuose" pra
dėjo spausdintis ne tik Lietu
vos, bet ir išeivijos žymiausi 
rašytojai. Almanachas gerai 
vertinamas, kiekvienas jo nu
meris pristatomas Rašytojų 
sąjungos klube. Redakcijos ko
legijoje — žymūs literatūros 
mokslininkai, poetai, rašyto
jai, menotyrininkai. 

Kasmet trim geriausiems al
manacho autoriams — prozi
ninkui, poetui ir eseistui 
įteikiama „Varpų" literatūrinė 
premija. Be specialaus diplo
mo, jiems at i tenka moderniau
sias „Baltik Vairo" dviratis, 
madingiausi „Elnio " batai bei 
A. Gricevičiaus lietuvių sal
dainių fabriko „Rūta" dovana. 

J au antri metai „Varpus" re
mia Spaudos, radijo ir televizi
jos rėmimo fondas, taip pat 
leidėjai dėkingi AB „Šiaulių 
stumbras", Šiaulių bankui, A. 
Gricevičiaus lietuvių saldainių 
fabrikui „Rūta". 

Tryliktąjį „Varpų" numerį 
balandžio pabaigoje jo leidėjai 
pristatys Lietuvos rašytojų są
jungoje. Šių metų 280 pusla
pių almanacho numerį pirmą
kart papuos spalvotos dailės 
kūrinių reprodukcijos. (Elta) 

Darbo komisija turėjo per 
akis, nes mokymo literatūros 
stoka skaudžiai atsiliepė mo
kyklų darbui. KLK pradžioje 
stengėsi surinkti duomenis 
apie jau išleistus vadovėlius ir 
sudaryti reikalingų išleisti 
knygų bei mokymo priemonių 
sąrašus. Toks buvo parengtas 
ne vienas ir ne kartą taisytas 
sąrašas, jo derinimas užsitęsė 
iki 1947 m. Prasidėjus 1948 
m. ir, aiškėjant, jog viltį grei
tai grįžti į Lietuvą teks ilgam 
pamiršti, buvo susirūpinta 
kitu projektu. LTB Kultūros 
taryba nutarė spausdinti tiek 
vadovėlių, kad jų užtektų pen
kiems metams. KLK buvo pa
vesta sudaryti būtiniausių iš
leisti lituanistinių knygų są
rašą ir įsigyti saugojimui po 
keletą tūkstančių kiekvienos 
knygos egzempliorių bei ma
tricas, kad, esant reikalui, 
būtų galima išspausdinti pa
pildomą tiražą. Sumanymas 
buvo geras, tačiau jį įgy
vendinti sutrukdė valiutos re
forma ir masinės migracijos į 
JAV pradžia. 

Leidžiant vadovėlius, buvo 
svarbu išvengti sutapimų. 
KLK spaudoje nuolat skelbė 
informaciją apie jos aprobuo
tus ir spaudai atiduotus rank
raščius arba naujai perlei
džiamas mokslo priemones. 
Autoriai ir leidėjai buvo ragi
nami siųsti komisijai rank
raščius aprobavimui, nes tik 
tokius vadovėlius Švietimo 
valdyba rekomenduodavo mo
kykloms pirkti. Deja, tokius 
raginimus spaudoje KLK teko 
ne kartą skelbti, nes vis pasi
taikydavo be jos žinios išlei
džiamų vadovėlių. Vis tik dau
guma naujai išeivijoje pa
rengtų vadovėlių pateko į 
KLK ir sulaukė jos teigiamo 
arba neigiamo sprendimo. 

Bet kokių planų likimas pri
klausė nuo leidimų spausdini
mui gavimo. KLK daug kartų 
kreipėsi į okupacines įstaigas 
su reikalingų išleisti knygų 
sąrašais, tačiau ne visada ją 
lydėdavo sėkmė. Kitąsyk tek

davo pasitelkti pagalbon laik
raščių leidėjus, ypač kai oku
pacinės įstaigos užsimanydavo 
gauti iškart visų norimų 
išleisti knygų sąrašą. Paskui, 
jei toks bandymas pasiteisin
davo, tekdavo derėtis su laik
raštininkais, kad j ie imtųsi 
knygų, kurių spausdinimui 
buvo gautas leidimas, spaus
dinimo. Be to, KLK dar 
rūpinosi ir leidimų popieriaus 
pirkimui gavimu. 

Nors komisija nuolat per 
spaudą primindavo savo gali
mybių ribas, vis atsirasdavo 
tikinčių, jog jos daug didesnės. 
Pasitaikydavo, jog autoriai, 
gavę patvirtinimą jų pareng
tiems vadovėliams, prašydavo 
komisijos arba pinigų rank
raščio perspausdinimui rašo
mąja mašinėle, a rba rasti 
spaustuvę knygos spausdini
mui, arba iškart pasižadėti , 
kad KLK nupirks didelį iš
leistos knygos egzempliorių 
skaičių. 

Pirmaisiais po karo metais, 
kai knygos ( tarp jų — ir va
dovėliai) buvo parduodamos 
aukštomis, neretai — ir spe
kuliacinėmis kainomis, KLK, 
norėdama to išvengti, platino 
vadovėlius pati arba per švie
timo įgaliotinius. Tiesa, kitą
syk kenkė informacijos apie 
išleistus vadovėlius stoka ir 
būdavo, jog viena mokykla 
turėdavo vienų vadovėlių per 
daug, o kita net nežinodavo 
apie juos. 

Kartais KLK knygų platini
mui pasitelkdavo leidėjus. Ko
misija nupirkdavo dalį knygos 
tiražo ir pavesdavo leidyklai 
išsiuntinėti knygas moky
kloms pagal jos sudarytą są
rašą. Vėliau KLK pradėjo 
kaupti didesnes knygų atsar
gas, matyt, galvodama apie 
tuos laikus, kai leidimo 
sąlygos nebebus tokios palan
kios. Šios knygos buvo laiko
mos LTB bibliotekoje, kuria 
nuo 1948 m. rūpinosi KLK. Be 
to. prasidėjus masinei emigra
cijai. KLK. norėdama ap
rūpinti naujose vietose besiku
riančius išeivius lietuviškomis 
knygomis, buvo paskelbusi 
knygų telkimo vajų. J i rinko ir 
tvarkė knygas prieš per-
siųsdama juos į užjūrį. 

KLK per savo veiklos metus 
prisidėjo prie daugelio va
dovėlių pasirodymo, tačiau vis 
vien susilaukė priekaištų, jog 
mažai jais rūpinosi. Mat iki 
pat išeiviškos švietimo siste
mos Vakarų Vokietijoje žlu
gimo daugelyje mokyklų va
dovėlius atstodavo mokytojų 
konspektai, kur pasitaikydavo 
ir netinkamų dalykų, kurių 
negalėjo kontroliuoti KLK. Be 
te. komisija buvo peikiama, 
kad nesugebėjo sušaukti visų 
asmenų, susijusių su vadovė
lių rengimu, suvažiavimą, kur 
būtų buvusios aptar tos moky
mo literatūros rengimo ir lei
dimo problemos. Gaila, kad to
kie siūlymai pasigirdo 1948 m. 
pabaigoje, kai mažai ką nebe
buvo galima pakeisti . 
• Dabar, praėjus keliems de-

Kovo 12 d. užgeso, muzikos 
padangėje skaisčiai švietusi, 
žvaigždė — smuikininkas, di
rigentas lordas Yehudi Me-
nuhin. J i s smuiko pageidavo 
vos sulaukęs 3-jų metų. 

„Būtų naivu tikėti, kad jis 
pakankamai pajėgus atlikti 
Beethoven smuiko koncertą, 
tačiau tai faktas!" — 1927 m. 
rašė,,New York Times" muzi
kos kri t ikas Olin Downes, po 
koncerto, įvykusio Carnegie 
Hali New Yorke. Tuo metu 
Yehudi buvo 11 metų. Bet ne
reikia stebėtis. Jis j au ir prieš 
tai buvo žinomas. 1924 m., 
būdamas vos 8 metų, su San 
Francisco simfoniniu orkest
ru, atliko s tambų smuikui kū
rinį „Scene de Balet" (Be-
niot). Metropolitan operos 
teatre su soliniu koncertu de
biutavo 1926 m. Metais po to, 
išvyko į Europą koncertuoti 
Paryžiuje ir Briuselyje. 1928 
m. — Berlynas. Ten su Berly
no simfoniniu orkestru, diri
guojant Bruno Walter, Yehudi 
visiems a tėmė žadą, iš eilės 
at l ikdamas tris (J. S. Bach, 
L.van Beethoven ir J. Brams) 
smuiko koncertus. Po koncer
to kilusi tokia reakcija, jog 
net policijai reikėję nuraminti 
susižavėjusią publiką. 1929 
metais — Londonas. 

Savo koncertų lankytojus 
jaunasis Yehudi stebino nuos
tabiai šviesiu smuiko tonu, 
virtuozine technika ir savita 
kūrinio interpretacija. 

Yehudi tėvai neapsvaigo, 
girdėdami jų sūnų „VVunder 
Kind" vadinant. Žinodami, 
kad, vien tik smuiku pasi
kliaujant, vėliau atsiras ben
drojo išsilavinimo stoka, su
mažinę jo koncertines kelio
nes, pradėjo intesyviai, priva
čiai mokyti. Tėvas sūnui dėstė 
matematiką, istoriją ir hebra
jų kalbą, o motina — kalbas: 
vokiečių, prancūzų, italų ir is
panų. 

Lordas Yehudi Menuhin. 

Yehudi Menuhin gimė New 
Yorke 1916 m. balandžio 22 d. 
Buvo vedęs du kar tus . Iš abie
jų vedybų turėjo keturis vai
kus. Vienas sūnus Yeremy yra 
koncertinis pianistas. Su juo 
Yehudi dažnai pasirodydavo 
salių scenose. Amerikos, o vė
liau karo metais, sąjunginin
kų kariams, kartais net kau
tynių zonoje, yra koncertavęs 
per 500 kartų. Po karo aplan
kydavo DP stovyklas ir tęsė 

šimtmečiams, irgi būtų galima 
užberti nemenką druskos sau
ją ant KLK žaizdų, tačiau 
reikia priimti tikrovę tokią, 
kokia ji buvo. Komisijai teko 
dirbti sunkiomis sąlygomis ir, 
tu rėdama gražių sumanymų, 
ne visus galėjo realizuoti dėl 
ne nuo jos priklausiusių aplin
kybių. Didžiausiu KLK nuo
pelnu laikytinas lietuvių lite
ratūros klasikų — Maironio, 
Vaižganto, V. Krėvės ir kitų 
— naujos kūrinių laidos, 
kurių pasirodymą komisija ini-
ciavo ir kurios ilgai tarnavo 
išeiviams bei jų vaikams. 

koncertines keliones Europos 
valstybėse. 

1948 m. Yehudi grįžta į JAV 
ir atsiranda politinių vėjų sū
kuryje. Jo tėvynainių grupes 
jį kaltina bendradarbiavus su 
vokiečių dirigentu Vv'illiam 
Furtwangler ir Berlyno simfo
niniu orkestru, juose įžiūrė
dami nacinę veiklą. Yehudi ti
kino, jog Furtvvangler naciu 
nebuvęs. Priešingai — jis 
daug padėjęs muzikams žy
dams. „Meilė, o ne neapykan
ta jungia žmoniją!" — sakė 
Yehudi. Jo santykiai su tėvy
nainiais ir toliau pasiliko mig
loti. 

Nepaisant, kad Yehudi buvo 
gimęs Amerikoje, beveik visą 
laiką gyveno Europoje, kur ir 
mirė. Pradėjęs domėtis stygi
niais festivaliais, 1956 m. 
Šveicarijoje įkūrė Gstaad var
do festivalį. Tais pačiais me
tais tampa Bath festivalio 
meno vedėju Anglijoje. Dve
jais metais vėliau Šveicarijoje 
įkūrė ir kamerinį orkestrą. 
Puikiai žinodamas muzikos 
pedagogikos reikšmę, 1963 m. 
Štoke d'Abernon Anglijoje, 
įkūrė Yehudi Menuhin muzi
kos mokyklą, į kurią buvo pri
imami mokiniai, sulaukę 6 
metų. 1971 m. skiriamas vado
vauti „Trinity College of Mu-
sic", Londone. 1977 m. Gstaad 
mieste, Šveicarijoje. įkuria 
Menuhin muzikos akademiją. 
Yra parašęs 4 knygas. Dvi iš 
muzikos srities ir dvi — atsi
minimai. 

Pastoviai pradėjęs diriguoti 
1960-tojo dešimtmečio pabai
goje, yra dirigavęs beveik vi
siems didiesiems pasaulio 
simfoniniams orkestrams. Su 
Londono Royal simfoniniu or
kestru 1985 m. koncertavo 
JAV didesniuose miestuose. 

Nuo 1990 m. su smuiko kon
certais nebesirodė. Koncent-
travosi tik į dirigavimą. 

Švęsdamas 80-tą metų su
kaktį, 1996 m. Lincoln Center 
festivalyje, NY, diriguodamas 
St. Luck's simfoniniam orkes
trui, atliko 14 amerikiečių 
kompozitorių Yehudi Menu
hin garbei sukurtus veikalus. 

Su smuikininku ir dirigentu 
Yehudi Menuhin yra padary
ta šimtai įrašų. Pirmasis įra
šas, grojant Elgar smuiko 
koncertą, padarytas 1928 m. 
Tuomet jam buvo 12 metų. 

Iš įvairių valstybių vyriau
sybių, organizacijų ir institu
cijų yra susilaukęs aukštų pa
gerbimų ir apdovanojimų. Net 
30 universitetų jam yra sutei
kę garbės daktaro laipsnį. 

Lordas Yehudi Menuhin nė
ra svetimas ir lietuviams. Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę, jis ten lankėsi 5 kartus, 
o su lietuviais atlikėjais sve
tur susitikdavo gan dažnai. 
Ypač glaudūs ryšiai jį rišo su 
Kauno valstybiniu choru (vad. 
P. Bingelis) ir su Lietuvos ka
meriniu orkestru bei jo vado
vu S. Sondeckiu. Minėtam or
kestrui Lietuvoje ir gastrolė
se, Yehudi bus dirigavęs apie 
50 kartų. 

Lietuvos Muzikos akademi
ja, minėdama savo veiklos 65-
ąją sukaktį, žymaus koncerto 
metu Yehudi Menuhin apdo
vanojo garbės daktaro iaips-
niu. Žinodamas kokias negan
das Lietuvai teko išgyventi. 
savo padėkos žodyje išsireiš
kė: „Žaviuosi, kad tokioje si
tuacijoje jūs netapote cinikais. 
nesutrikote, o išsaugojote tvir
tybę". 

Sukaktuvinis koncertas už
baigtas .Alleluja" «iš G. F. 
Handel Hande! ..Messiah"). 
Lietuvos Muzikos akademijos 
chorui ir Lietuvos kameri
niam orkestrui dirigavo lordas 
Yehudi Menuhin. 
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AMERICAN TRAVEL ABROAD. 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
wrth travel backgroond. Experience 
in SABRE. APOLLO a plūs. Mušt 
be tluent in Lithuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
working conditions and excellent 
pay. Please fax resumes to 
7 7 3 - 4 6 7 - 0 7 0 1 . 

Ieškome darbininko šių metų 
sezonui, vyresnio amžiaus (gal 
pensininko), kuris nebijo dirbti lau
ke fizinio darbo. Turi turėti visus le
galius darbo dokumentus (žalią 
kortele), taip pat ir savo susisieki
mo priemones. Pradžiai uždarbis 
neblogas; vėliau alga bus pakel-
ta.Skambinkite (708) 458-0638 

Lietuvių Tautinės kapinės 
8201 S. Kean Ave.Justice, IL 
60458-1720 

AMERICAiVj f^J^ 7 - ^BROAI* INC. 

MAJN OFFICE 
5316 N. MILWAUKEE AVE., 

CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

% 

<<m 

Reikalingi žmones valymo 
darbams dienomis ir naktimis. 

Vietovė - 55 greitkelis 
ir Cicero g-vė. 

Tel. 630-985-3430. 
Kalbėti angliškai. 

For uniąue Lithuanian 
Arts and crafts, 
please visit 

ridama. com 

PAVASARIO KAIN0B 

\ *yg» 
l \ Kijevas 
|T ' Lvovas 
y Minskas 

fe Vilnius 
J Maskva 
W St. Peterburgas 

ten ir atgal 
1525 
$507 
$507 
$507 
$488 
$480 
$525 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE. 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773685-2020. 

5637 W. BELMONT AVE, 
CfflCAGO,IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, E 60632. 
TEL. 773-8384888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, E 60638 
TEL. T73-78H000. 

NILES OFFICE 
9509 N.MEWAUKEE 

AVE, NEĖS, E 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Aukse 

S. Kana kaba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 We«96m Street 
TeL (708) 424-8654 

(773)581-6654 

Lcmont, IL 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

Open Sundays 12-4p.m. 
or by appointment. One blk. 
East of State St. on 127 St. 

Tel. 630-257-3305 

BALZEKAS 
MOTORS 

Chrysler Plymouth Jeep 
4030 Archer Ave. 
tel. 773-847-1515 
Finansavimas 

be pradinės įmokos! 

RIVERDALE A U T O M O T I V E 
Transportuojant* ir padedame parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame lisimo 
kėjimui; remontuojame po avarijų, atsta 
tome aulo geometrija., užsakome daiis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tel. 70ft.201.-W86. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 V.T, 
tel. 708-652-2110. 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Keta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite ^^HORUL/^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ^ -
arba per vvorld vvide web: 
www.andrulischeese.com 

Mictugan rarrn Cheese Dalry, Inc. 
4295 Milterton. "ountain, Ml 49410 

Siųsti pinigus perVVESTERN UNION 
taip saugu ir greita, 

lyg jūs pats juos nuvežtumėt! 

Tik VVESTERN UNION 
persiunčia pinigus saugiai, 

per kelias minutes net į 
50,000 vietovių 165-uose 

kraštuose! Lietuvoje 
pinigai persiunčiami 

į 80 vietovių. 

Informacija 
teikiama tel 
1-800 325 6 0 0 0 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avsriją ar 

sugedo auto. - sortmoatuosuiie. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

-išsausime 
Reikalingi skardininkai. 

Skambinkite 815-723-7650. 

STASYS CONS1RUCTION 
Stataus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skfngs", 

"soffitt*, •decks', 'gutters*. plokšti 
ir 'shtngie* stogai; cementas, 

dažymą*. Turiu darbo draudimą. 

Į S.Benefit, tai. 630-241-1912. t 

coNsntucnoN co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „rdumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sfcf tai, 
teL 773-767-1*29. 

finuomojamaui 
apjildomaa 4 kaunb, 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

^k ^% fk per minute 
^ T a a C a ^ Anytime 

to LITHUANIA 

773-585-9500 

Wrthin Illinois 
To other statės 
1 888 734 1910 

MARKETEL 

Bnuomoju Svarų mieg. 
kamb. nerūkančiam vyrui. 
Atskiras įėjimas; galima 
naudotis virtuve; 63 St ir 
Pulaski apyl.; $53 į sav. 
TeL 773-767-1357 

HotneHeaimCareInd.Asjency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas tr 
rekornendacijos pageidaujamos. 
$75 fld $120 J dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel 414-763-2615. 

Išnuomojamas butas: 
3 mieg., antras aukštas, 

Bnghton Parke. 
Skambinti po 8 vai. vakaro, 

tel. 773-847-4610 

Išnuomojamas 3 kamb. bt 
pirmame aukšte, 72 St ir 

Francisco Ave. apyl. 
TeL 773-925-1529 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Great rates to the ręst of the wortd - arty day, any time. 
We atso offer prepaid Caing Cards: caRs te Lithuania 37 c/min. 

For information call AOF International: 
€ * g t -800-449-0445 

SIŪLOME DARBUS! 
Gafl. seserų padėjėjoms kom-

partfonėrns ir namų ruošos 

darbininkėms. Gafima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Emptoyoterit Ageacy 

T e l . 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
O E / R C A ATSTOVYBĖ 

2340 W 69th Street 
Tel.: 773-770-1480 

MOVING 
Ikjamtta proteiioriBlui kraustymas 

pnaaTarnornsj kajnorrat. 
DrautfmM Oafintuotat. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir treed. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAOKBM$I 
<@5 

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

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uidaryta 

GREIT PARDUODA 

-ĮJL RE/MAX 
^REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

KMIEC1K REALTORS 

2 1 . 4365 S Archer Ave. 
Ortuos 

7922 S.Pulaski Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Realmart $ 
Realty Group Ine 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pilkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-S85-6I00 Pager 312-308-03*7 
F«773-5S5-39J7 ' 

Oartutoy. Accent 

S»<M1 S. Cicero 
Osk Lawn. IKnois 60453 
Dusina—(706) 423-9111 
Votoe Mai (703) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 708-423-0443 

ASTA T.SlIKUNAS " 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

V I D A S P O Š K U S 
R & M K ' HOME CENTER 

Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M. 

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• .Joreclosure" ir .Jiandyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

Čikagos iiaureje v Siaurintuose priemiesčiuose 
perkam ar parduodam nuosavybes, kreipkitės 

coLouieu. 
e & M ^ e i t c 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave. 
Evanston. IL 60201 
Business (847) 864-2600 
Fax (847) 475-5567 
Voice mail 
(847) 465-4397 
Email 
akubilius@a«l com 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

^^**«w NttlUtOJAIIO TURTO 

(INFOKMACUA) 

Kefcl* namą narlUT Prie* 
išsirinkdami aavajį. Jūs apttoresita 
daug namų. Todėl išties svarbu 
tinoti. kokio namo jos norite ir kas 
Jums svarbiausia. 

Nisosavybes rOiys 
Namas vienai šeimai (tlngle 
famlly houieV Tai populia
riausia nuosavybės forma. 
Bodami šio namo savininkais, 
patys išmokate paskolą, sumo
kate nuosavybės mokesčius, 
dengiate einamąsias išlaidas, 
įskaitant ir namo eksploatacijos 
išlaidas. 
Daugiau informacijos 
jums suteiks 

FIRST RATE 
REAL ESTATE 

AUŠRA PADALINO 
4545 w 67th Street 
Chicago. IL 60829 
Tai 773-767-2400 

http://70ft.201.-W86
http://www.andrulischeese.com
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Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkitienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

ESATE NEPATENKINTI PIRKINIU AR 
PATARNAVIMU? 

Pasitaiko atvejų, jog nusi- General's Office. Žinoma, į 
perkam daiktą, ir pamatome, 
kad tai nėra, ko mes no
rėjome, ar ką mums žadėjo, o 
ir kaina buvo, mūsų galvoji
mu, per daug aukšta arba ne 
ta, kuri buvo skelbiama. 

Nueinam į restoraną, ar ke
liaujant gyvename viešbutyje, 
ir esame nepatenkinti maistu, 
patarnavimu ar pan. Šiuos 
dalykus išlyginti ir sutvarkyti 
dažnai galima pasiskun-
džiant. Įvairūs patarnavimų ir 
parduotuvių nesantaikų lygin
tojai specialistai sako, kad 
daugelis žmonių būna nepa
tenkinti ir, daug pinigų iš
leidę, nebesiskundžia, nieko 
nesako, nedaro, tik kartėlį tai 
ar kitai krautuvei, restoranui, 
viešbučiui ar verslui jaučia. 
Žinovai pataria, kad, nesvar
bu kokia pinigų suma — di
delė ar maža — buvo išleista, 
bet, jei esi nepatenkintas, nes 
tikėjaisi ko kito, reikia skųs
tis. Tas padeda jums patiems 
ir kitiems, o taip pat ir versli
ninkams. 

The Federal Trade Commis-
sion's Bureau of Consumer 
Protection įstaiga ragina žmo
nes netylėti ir kelti savo 
teisėtus reikalavimus, nes tai 
vienintelis kelias išspręsti 
problemą sau palankia krypti
mi. Daugelis žmonių nežino, 
kaip ir nuo ko pradėti skųstis, 
įsigijus prekę su trūkumais, 
ar gavus blogą patarnavimą. 
Skundams yra tam tikras pro
cesas. Jis prasideda, kada jūs 
pareiškiate nepasitenkinimą, 
ir tęsiate, jei reikia, rašant 
laiškus, pranešant vietinei, 
valstijos ar federalinės val
džios vartotojų apsaugojimo 
įstaigai. 

Čia žingsniai, kuriuos turite 
žengti, norint pasiekti savo 
tikslą: 

1. pakalbėkite su žmogumi, 
su kuriuo susidūrėte (pvz., 
pardavėju), ir, jei negalite iš
spręsti ginčo, eikite tolyn, 
kreipkitės į aukštesnį tarnau
toją. Reikalui esant, pasie
kiant net pačią viršūnę. Ben
drovei — krautuvei — firmai 
duokite galimybę nesutarimus 
išlyginti. Daugumas versli
ninkų nenori pakenkti savo 
geram vardui ir patys ieško 
būdų nesutarimus ar nepasi
tenkinimus išspręsti. 

Daugelis didesnių firmų turi 
„consumer affairs office" — 
įstaigą, kuri tvarko vartotojų 
reikalus. Jei jums nepavyko 
rasti tinkamo sprendimo, kal
bant su pirmuoju direktorium 
būkite pasiruošę raštu pra
nešti ir pačiam firmos prezi
dentui. Laiško rašymas gąs
dina kai kuriuos žmones, no
rinčius pasiskųsti. Rašykite 
paprastai, trumpai, duokite 
pagrindinius duomenis: pirki
nio ar patarnavimo kainą, 
datą, laiką ir vardus tų 
žmonių, su kuriais turėjote 
reikalo. Pridėkite ir sąskaitų 
ir kitų raštiškų dokumentų 
kopijas. Rašykite mandagiai, 
bet reikalaukite reikalą iš
spręsti. Duokite firmai tam 
tikrą laiką nesklandumą iš
spręsti pirmiau negu ieškosite 
pagalbos iš kitur. The Federal 
Trade Commission turi laiškų 
pavyzdžių, kuriuos vartotojai 
gali naudoti savo skundams 
pareikšti. Juos galit rasti ir 
kompiuteryje 
www.consumer.gov. 

2. Pristatykite savo nusis
kundimą aukštesnio autorite
to įstaigai, pvz., Better Busi
ness Bureau, Consumer Pro
tection Agency ar Attorney 

šias įstaigas nesikreipiama 
dėl mažų ir menkaverčių 
skundų, pvz., kad jūsų pietūs 
restorane nebuvo pakankamai 
karšti, bet kreipiamasi dėl 
svarbių dalykų patarnavimų 
srityje — ar darbas nebuvo 
tinkamai atliktas, ar buvo ga
rantuotas ir pan. ~ 

FTC įstaiga siūlo ne tik 
kreiptis į aukščiau minėtas 
įstaigas, bet pranešti net 
spaudai, radijui, ar TV, ypač 
jei žiniasklaida išreiškia norą 
padėti vartotojui. 

Firmos paprastai nenori 
prarasti savo gero vardo ir 
žiniasklaida kartais pasiekia 
geresnių rezultatų, negu „con
sumer protection agency". 

3. Kaip tvarkytis dėl nesuta
rimų? Kai kurios prekybos 
įstaigos prašo klientų sutiki
mo tuo metu, kai daromas pir
kinys, kad, neaiškumams iški
lus, jie bus sprendžiami toje 
įstaigoje, o ne teisme. 

„Mediation", kai neutralus 
asmuo ar įstaiga bando pa
dėti abiems pusėms išspręsti 
problemą. 

„Arbitration", kai trečia, ne
utrali grupė ar asmuo, iš
klauso įrodymus ir padaro 
sprendimą. Bet jei problemų 
negalima išspręsti tokiu bū
du, niekas nekliudo vartotojui 
kreiptis į advokatą ir teismą. 
Tikėkitės, kad tiek toli jums 
nereikės nueiti, bet nebijokite 
ieškoti teisybės, jei reikia ir 
per „small claims court" ar 
„civil litigation". 

4. Neužmirškite ir nepali
kite savęs nuskriausto. Ne vi
sada žmonės susiduria su ap
gavystėmis, bet, jei jau jums 
taip atsitiko, tai ką nors da
rykite. Tas pagelbės ir ki
tiems. Kreipkitės į Better 
Business Bureau ar į visas, 
jūsų atvejui tinkamas, vie
tines įstaigas, kad nebūtų 
užmiršta, bet kur nors 
užregistruota. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne" 1998.03.03. 

MEDICARE DRAUDIMO 
PIKTNAUDOJIMAS 

1997 m. 38 milijonai ameri
kiečių pasinaudojo Medicare 
ligos draudimu. Tais metais 
Medicare už gydymą išmokėjo 
177.4 milijardų dolerių. Iš tų 
pinigų 20 milijardų dolerių 
buvo išmokėta už apgaulingus 
ligų gydymo reikalavimus. Ki
ti 20 milijardų dolerių buvo 
išmokėti už apgaulingus Me-
dicaid gydymo prašymus. U.S. 
General Accounting Office ap
skaičiuoja, kad maždaug 1 
doleris iš išmokamų už gydy
mą 10 dolerių, yra užmoka
mas už apgaulingus Medicare 
ar Medicade prašymus. 

Valdžia yra sudariusi įvai
rias komisijas, kad šitokį Me
dicare ir Medicade pinigų 
piktnaudojimą sustabdytų. 
Taip pat kiekvienas amerikie
tis, kuris naudojasi šiais drau
dimais, turėtų žinoti šiuos da
lykus, kurie gali padėti su
stabdyti draudimų piktnaudo
jimą, tai: 

žinokite, kad už kiekvieną 
ligos — sveikatos gydymo pa
tarnavimą Medicare reikalau
ja daktaro orderio — parašo; 

žinokite, kad nieko negau
nate veltui. Jei patarnavimas, 
priemonės ar pan. tikrai duo
damos nemokamai, tai tam, 
kas jums duoda, nereikia jūsų 
Medicare numerio; 

Medicare numerį saugokite 
taip, kaip saugote savo kredito 
kortelių numerius. Neduokite 
Medicare numerio niekam te
lefonu ar asmenims, kurių jūs 
nepažįstate; 

nepasirašykite nieko, ko ne
suprantate. Nepasirašykite jo
kios formos tol, kol ji nėra už
pildyta. Užpildytą formą per
skaitykite, supraskite ir, jei 
sutinkate su jums teikiamais 
patarnavimais, priemonėmis 
ir t.t., tik tada pasirašykite; 

suskaičiuokite vaistus — 
tabletes; 

turėkite sąrašą daktaro vizi
tų ir kitų sveikatos patarna
vimų. Kai gaunate Medicare 
pranešimus patikrinkite, ar 
viskas yra tvarkoje; 

visada perskaitykite Medi
care patarnavimų santraukas 
ir visus paaiškinimus; 

jeigu jūsų Medicare praneši
me prirašyta patarnavimų ar 
kitų dalykų, kurių jūs nega
vote ir nieko apie juos nežino
te, praneškite ir aiškinkitės su 
Medicare. 

Apgaulingai naudojami Me
dicare pinigai kelia apdraus
tųjų mokėjimus, taip pat atei
nančioms kartoms gali panai
kinti šį draudimą. Todėl, jei 
įtariate ką nors, ar gaunate 
Medicare pranešimus, kuriuo
se prirašyta patarnavimų, ku
rių negavote, aiškinkitės, pra
neškite savo valstijos Inspek-
tor General's Fraud raštinei. 

Naudotasi medžiaga iš 
„Keen Ager News", April 1999. 

A.tA. • 
Dr. PETRAS SŪKURYS 

SUKAREVlglUS 
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės (1934-1941 

m.) m Dragūnų Geležinio Vilko Pulko Tauragėje vyr. 
gydytojas. 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. balandžio 14 d. 1:30 
vai. p.p. 

Gimė Lietuvoje, Viešintų vienkiemyje, Utenos vals
čiuje Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Nuliūdę liko: sesuo Onutė ir jos šeima, mirusių bro
lių sūnūs: krikštasūnis dr. Kęstutis ir Pranas su šei
momis ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. pusbrolio dr. Jono 
Sukarevičiaus šeima, jo artimosios: krikštaduktė Joana 
ir Daina su šeimomis, a.a. dr. Petro globėjai ir draugai 
Amerikoje. 

A. a. dr. Petras daug metų dirbo kaip gydytojas Lin
coln State School — Hospital, Lincoln, IL. 

Velionis priklausė lietuvių Gydytojų korporacijai 
Fraternitas Lithuanica, Pal. J. Matulaičio misijai, Lie
tuvių fondui, Liet. Bendruomenei, Pasaulio Lietuvių 
centrui; buvo Putnamo Seselių ir Jaunimo centro rė
mėjas. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 19 d. nuo 
3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės antradienį, balandžio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. J. Ma
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už Jo sielą. Po Mišių a.a. Petras bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: giminės ir globėjai V, ir R. Kazlauskai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-

7600. 

Sesuo Mikah ir tėvai — 
Francine ir Jonas. 

N E S S I U N T I N I U S | L IETUVĄ, LATVIJĄ. E S T I J Ą , RUSIJĄ , 
U K R A I N Ą , L E N K I J Ą , G U D I J Ą IR K A R A L I A U Č I A U S SRIT Į 
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DĖKOJAME 
Mūsų mylimas vienintelis Sūnus ir Brolis 

A.tA. 
LUKAS ŠOLIŪNAS 

staigiai mirė Prisikėlimo šventėje, š. m. balandžio 
ketvirtąją cfeną. 

Visiems, dalyvavusiems atsisveikinime su Juo ir šv. 
Mišiose, nuoširdžiai dėkojame. 

• Siunčiam* Air cargo Ir laivu 
• Paimamo siuntinius U namų 
• Parsiunčiama komarcinius krovinius 
• Vsreiams ir notorlzuo|ama dokumsntus 
• JAV vizų pratęsimas ir iškvietimai 

Piatesnelniormacna telefonais 1-773-434-7919 • 1-8CO-75-SEND • 1-630-257-6822 • i-888-615-2148 

Perkate antomobOj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite ifct u i vairo Handien! 

( « 0 ) 207 274* 

4 4 >' tyPflfcc&mf 
VeUanuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WUIOW SPRINGS, IIUNOIS T a 708.839.1000 

nakvliu mtiėš - tinka jvairiomM progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

»t H i 
100 iki 135 svečių 

40 JMOO svečiu 

a t o i iooM 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Jf ttCM 

12S iki 175 svečių 

VASAROS SKRYDŽIAI I 

VILNIŲ 

Gegužės 1 d.-
birželio 15 d. 
Birželio 16 d.-
rugsejo 15 d. 

IŠNEWARK, 
RA 
$680 

$780 

IŠ CHICAGO, 
IL 

$660 

$790 

22S iki 550 svečių 

plius mokesčiai 
PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Faz 718-423-3979 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytittours.com 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAJL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , IL 
7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnav imas 2 4 va i . 

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

Directors o? Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 

10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Ave. 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE 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. 

TINLEY 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. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5 2 4 5 

C l A G A L Ė J O B Ū T I J Ū S Ų 
R E K L A M A AR S K E L B I M A S 

773-585-9500 

Lietuvė ieško darbo 
JAV lietuvių šeimoje 
prižiūrėti senelius. 
Tel. 1-757-460-1731 

Daržovėms tarkuoti 

specialiai pritaikyta bulvėms, 
bulviniams b lynams ir 

kugeliui 
• 

SuOrkuoia 10 sv per 3-5 mm 
MaSinėle sveria 14 sv.. 
Aukite 12-1/2". ilgis 12"; 
1 /4 arklio Įegos. 
1725 rpm Kama $295 
(25 m patirtis) 
Ilgamete garante 

• 
Pagaminta: 

JIM'S BODY SHOP 
209 VV. Corning 

Peotone, IL 60468 
Tel. 708-258-3555 

Paskambinus kalbėti anglijkai 

B U S I T E L A I M I N G I , 
B U S I T E D Ė K I N G I . 
U Ž P U I K I Ą R Y Š I O 
K O K Y B Ę I R P A Č I Ą 

M A Ž I A U S I Ą K A I N Ą ! 

Lietuva^|c/min. 
JAV • M l m . 

630-257-8652 
888-615-2148 

K A L B A M E L IETUVIŠKAI 

http://www.consumer.gov
mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytittours.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

A.a. Mykolas Morkūnas, 1916-1999. 

Spaustuvininkas Myko
las Morkūnas mirė balandžio 
15 d. Three Oaks, Mich. Jis 
daug metų Čikagoje turėjo 
sėkmingą spaustuvę ir paliko 
tikrai gausų joje išspausdintų 
knygų bei kitokių leidinių 
skaičių, kuris yra jo darbš
tumui ir pasiaukojimui lietu
viškam spausdintam žodžiui 
geriausias paminklas. M. Mor
kūnas gimęs 1916 m. vasario 
17 d. Biržų apskrityje, prieš 
keletą metų išėjęs pensijon ir 
gyveno Three Oaks, MI. Liko 
žmona Zina ir sūnus Audrius. 
Jokių smulkesnių informacijų 
apie laidotuves tuo tarpu ne
turime. 

Autobusas į „Carmen" 
operos spektakli nuo Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, 
69th ir Washtenaw, kelei
vius, kurie yra užsisakę vie
tas, paims 1:15 vai. p.p., o prie 
Brighton Parko Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios, 44th ir Califor-
nia, sustos 1:30 vai. p.p. Iš Le-
monto kitas autobusas išvyks 
nuo Pasaulio lietuvių centro 2 
vai. p.p.; juo rūpinasi Lemon-
to LB Socialinių reikalų sky
riaus vedėjas Gediminas Ka
zėnas. Važiuojantys autobusu 
prašomi nesivėluoti, paskirto
je vietoje rinktis truputį anks
čiau, nes autobusas išvyks 
nustatytu laiku. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
21 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus muzikos popietė. Muzikos 
mylėtojai teigia, kad muzika 
padeda savyje atrasti naujų, 
nepastebėtų jėgų; gyvenimas 
nušvinta naujais tonais, nau
jomis spalvomis. Po progra
mos bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvy
kite! 

Nebūtina būti pensinin
ku, kad su malonumu paskai
tytum „Pensininko" žurnalą. 
Sumaniai redaguojamas kali-
forniečio Karolio Milkovaičio, 
„Pensininkas" švenčia 15 
metų leidybos sukaktį. Ta pro
ga ruošiamos vaišės, į kurias, 
beje, atvyksta ir redaktorius, 
balandžio 24 d. „Seklyčioje". O 
kodėl ten? Dėlto, kad 
„Pensininką" leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų skyrius, ad
ministruoja Elena Sirutienė, 
kurios raštinėlė taip pat 
„Seklyčioje". Užsisakykite vie
tą ir dalyvaukite renginyje. 

Jaunųjų ateitininkų sto
vyklai registracija turi bū
ti at l ikta iki s.m. gegužės 1 
d. Stovykla Dainavoje prasi
dės pirmadienį, liepos 5 d. ir 
baigsis šeštadienį, liepos 17 d. 
Registracijos lapai gaunami 
per vietovių kuopų globėjas. 
Jei dar reikalinga registracijos 
lapų, prašoma nedelsiant pas
kambinti tel. (708) 349-7426. 

Benius Neverauskas i i 
Sterling Heights, MI, parodė 
savo dosnumą ir lietuviškos 
spaudos įvertinimą, kai su 
„Draugo" prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 105 dol. auką. 
Esame dėkingi! 

Po ilgos ir sunkios ligos 
balandžio 15 d.mirė kazimie-
rietė seselė Marionette Alus-
ka. Gimusi Mount Carmel, Pa, 
vienuolės įžaduose išgyveno 
67 metus. Ji buvo mokytoja, 
darbavosi Nekalto Prasidėji
mo, Švč. M. Marijos Gimi
mo, Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Kryžiaus, Šv. Antano, Šv. Bal
tramiejaus parapijinėse mo
kyklose, taip pat mokė Penn-
sylvanijoje, Maryland, Ne-
braska valstijoje. Seselė buvo 
labai maloni ir pamaldi. Ji 
pašarvota sekmadienį, o bus 
laidojama pirmadienį, balan
džio 19 d. 

Ne visi turime laimę savo 
mamą turėti kartu, bet juk 
visi esame „iš motinos gimę", 
kaip toje dainoj sakoma. 
Švenčiant Motinos dieną, ga
lime pasveikinti mamytes, ku
rios su mumis, galime pras
mingai prisiminti tas, kurių 
jau nėra. Kiekviena lietuvė 
motina tikrai įvertins, jeigu 
vaikai (nesvarbu, ar suaugę, 
ar maži) pasirinks lietuvišką 
aplinką Motinos dienos pie
tums, o ne amerikietišką res
toraną. Užsakykite vietas vi
sai šeimai į Motinos dienos 
pietus, kuriuos ruošia Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sija Lemonte. Paremsite lietu
višką misiją, pagerbsite mamą 

Pasidžiaukite pavasariu, 
atsigaudami Morton Arbo-
retum 1,700 akru parke, 
kur žiedai sprogsta ir miške
liuose žydi tūkstančiai nar
cizų. Parkas yra į vakarus nuo 
Čikagos, Lisle mieste, maž
daug mylią į šiaurę nuo Rte. 
53 ir Ogden Ave. kryžkelės. 
Norintys iš Čikagos greitke
liais nuvykti - važiuokite į 
pietus Stevenson (1-55), į šiau
rę 1-294, į vakarus 1-88 ir 
išvažiuokite Rte. 53 į šiaurę; 
kitas variantas - į pietus Ste
venson, į šiaurę 1-355, išva
žiuokite Rte. 53 į šiaurę. Var
tai atdari kasdien nuo 7 v.r. iki 
7 v.v. Trečiadieniais įėjimas 
doleriu pigiau. Norintys smul
kesnės informacijos, skam
binkite tel. (630) 434-3660. 

Didelė i r džiugi parapijos 
šventė ruošiama sekmadienį, 
bal 25 d., Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, kuri švęs sukaktuvinę 
šventę. Šįmet parapija šven
čia 85 metų katalikiškos veik
los sukaktį. Tą pačią dieną 
bus pagerbti prelatas D. A 
Mozeris ir kun. F. Kireilis 60 
m. kunigystės proga, o kun. E. 
J. Maxa — 40 m. ir klebonas 
A C. Puchenski — 27 m, Kris
taus tarnyboje. Tą dieną iškil
mingos jubiliejinės Mišios bus 
3 vai. p.p., o tuoj po Mišių pa
rapijos salėje bus susitikimas 
su jubilijatais; 6:30 vai. vak. 
Mayfield pokylių salėje, 6072 
S. Archer Avenue, vakarienė 
ir programa. Visi buvusieji ir 
dabartiniai parapijiečiai kvie
čiami dalyvauti. Apie dalyva-. 
vimą pranešti Evelinai Oželie-
nei — 773-254-7553. 

Danutė ir Kazys Paško-
niai, Eastlake, OH, ilgamečiai 
Draugo fondo garbės nariai , 
pavasario vajaus proga, su 
200 dol. pakėlė savo DF įna
šus iki 2,400 dolerių. Nuošir
džiai dėkojame už nuolatinę ir 
stiprią paramą Draugo fondui. 

DRAUGO FONDAS 
404*IK6ttftf*toNt 
CttltmįĮO, tL H m 
TM. 779 88B —00 

KAD LINKĖJIMAI IŠSIPILDYTŲ 
Iš Draugo fondo narių, 

garbės narių bei rėmėjų gau
namuose pavasario vajaus 
laiškuose, su didesniais ar 
mažesniais įnašais, būna pri
dėti ir trumpi laiškeliai su 
linkėjimais. Vieni linki nepa
vargti ir siekti užsibrėžto 
tikslo. Kiti linki dar šiais me
tais užbaigti „piramidę". Treti 
mano, kad šiais „Draugo" jubi
liejiniais metais reikėtų pa
siekti milijoną Draugo fonde ir 
užbaigti šį didelį projektą lie
tuviškos spaudos išlaikymui 
išeivijoje. Ar šie linkėjimai iš
sipildys? 

Smagu dirbti Draugo fonde, 
kai su tokiais linkėjimais atei
na šimtinės ar daugiau. Su
simąstyti priverčia iš profesio
nalo (ne iš senutės pensinin
kės) gauta dešimkė, be jokių 
linkėjimų. Ačiū Dievui, kad 
tokių tik mažuma. Jei daugu
ma būtų taip „taupi", — mili
jono sutelkimas užtruktų visą 
šimtmetį. 

Vis dar laukiame svecių-
nebuvėlių. Šiais „Draugo" ju
biliejiniais metais būtų labai 
šaunu pasiekti Draugo fondo 
„piramidės" viršūnę. Naujų ir 
senų DF narių pastangomis. 

Pavasar io vajaus inaiai 

Su 500 doleriu: 
Leonas ir Marija Bajorūnai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 §j 
dol., Pompano Beach, FL. 

narė, iš viso 1,300 dol., Santa 
Monica, CA 

Aldona Šmulkštienė, gar
bės narė, a.a. vyro Vinco at
minimui, iš viso 2,600 dol., 
Ghicago, IL. 

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Clinton T., MI. 

Danutė ir Kazys Paškoniai, 
garbės nariai, iš viso 2,400 
dol., Eastlake, OH. 

Joseph ir Leonilda Gied
raičiai, East Northport, NY. 

Su 150 dolerių: 
Antanina Repšienė, garbės 

narė, iš viso 1,000 dol., Chica-
go,IL. 

Jonas Kučinskas, garbės 
narys, iš viso 1,000 dol., Mia-
mi Beach, FL. 

Marija Remienė, garbės 
narė, iš viso 2,000 dol., West-
chester, IL. 

Alfonsas Alkas, garbės na
rys, iš viso 1,275 dol. Tampa, 
FL. 

Michalina ir Antanas Ba-
jerčius (140 dol.), iš viso 450 
dol., Miami Beach, FL. 

Su 100 dolerių: 
Ona Mažionytė, garbės 

nare, iš viso 1,725 dol., Le-
mont, IL. 

J. V. Lopatauskas, garbės 
narys, iš viso 1,100 dol., San

ta Monica, CA 
Gražina Kenter, garbes 

narė, iš viso 1,200 dol., Dan-
būry, CT. 

Dr. Arvydas Vanagūnas, 
garbes narys, iš viso 1,100 
dol., Oak Park, IL. 

Juozas Pargauskas, garbes 
narys, ii viso 1,100 dol., Mis-
sis8auga, Canada. 

Irena ir Eugenįjus Vilkas, iš 
viso 900 dol, Valencia, CA 

Aldona ir Vytas Šarka, iš 
viso 600 dol., Cashiers, NC. 

Kun. Jonas Pakalniškis, iš 
viso 600 dol., Little Neck, NY. 

Antanas Bertulis, iš viso 550 
dol, Hot Springs, AR. 

Julius Karsas, iš viso 700 
dol., Oak Lawn, IL. 

Salomėja Nyergienė, iš viso 
520 dol., Santa Monica, CA 

Juozas ir Birutė Kaspera
vičiai, iš viso 750 dol., Cleve-
land, OH. 

Audra ir Vytas Daulys, ii 
viso 100 dol., Evanston, IL. 

Ted Navickas, iš viso 400 
dol., Couer D'Alene, H). 

Kazys Gudauskas, ii viso 
300 dol., Baltimore, MD. 

Albinas ir Regina Smolins-
kai, iš viso 300 dol., Chicago, 
IL. 

Birutė ir Paulius Gyliai, ii 
viso 450 dol., Olympia, WA. 

Lietuvos ambasada JAV, i i 
viso 450 dol., Washington, 
D.C. 

Panevėžiečių klubas Čika
goje, i i viso 300 dol., per Kazi
mierą Rožanską. 

Clevelando Ateities klubas, 
iš viso 300 dol., per Marie 
Mikonis. 

Su 50 dolerių: 
Čikagos Jaunimo centro 

moterų klubas, ii viso 550 
dol., per Anelę Pociene. 

Anna ir Petras Jakutavičius, 
ii viso 570 dol., Vai d'Or, Ca
nada. 

Ona Adomaitienė, ii viso 
500 dol., Sunny Hills, FL. 

Jonas Kutka, ii viso 250 
dol., Lemont, IL. 

Jonas ir Gloria Sadūnai, ii 
viso 200 dol., Los Alamitos, 
CA 

Jonas ir Aldona Valukoniai, 
ii viso 150 dol., Glendale, CA 

Karolis Milkovaitis, ii viso 
500 dol., Yorba Linda, CA 

Vladas Gilys, ii viso 200 
dol., Sun City, CA 

Edvardas Jokubauskas, ii 
viso 200 dol., Oak Lawn, IL. 

Danutė Jankienė, iš viso 
250 dol., Redford, MI. 

Su 25 doleriais: 
Kun. Rapolas Krasauskas, 

ii viso 220 dol., Putnam, CT. 
Ona Skardienė, iš viso 250 

dol., Euclid, OH. 
Aldona Jesmantas, ii viso 

125 dol., Riverside, IL. 
Raminta E. Jacobs, ii viso 

25 dol., LaGrange, IL. 
Kazys ir Eugenija Prišman-

tai, ii viso 425 dol., Vista, CA 
Marija Noreikienė, iš viso 

200 dol., Putnam, CT. 
Juozas Kalvaitis, i i viso 115 

dol., Chicago, IL. 
Taiyda ir Ričardas Chiape-

ta, ii viso 135 dol., Willow 
Springs, IL. 

Česlovas ir Laima Kiliuliai, 
i i viso 125 dol., Lezington, 
MA 

Romualdas Jagminas, ii vi
so 25 dol., Bridgewater, MA 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo iždininkas 

Su 250 dolerių: 
Ona Puzinauskienė, garbės 

na rė , a.a. Zenono Puzinausko 
atminčiai, ii viso 2,000 dol., 
River Forest, IL. 

Su 200 dolerių: 
Gražutė Sirutienė, garbės 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugi ja rengia Žaidi
mų popietę (Bingo Gamės Par-
ty) balandžio 18, 2 vai. popiet, 

ir močiutę" '(nepamirškite uoš- Maria aukštesniosios mokyk- Ada Sutkuvienė, Beverly 
vienių!) ir, be to, tikrai skaniai los patalpose (67th gatvė ir Shores, LN, j a u nebejnrmą 
papietausite. Rezervacijos pri- California Ave, įėjimas kiemo ' *"" "" 

pusėje). Bus galima 

• 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. (ik.) 

• ALMOS FONDAS. Alfon
sas ir Inga Tumai, Simi Valley 
CA Lietuvos našlaičiams iv, 
Velykų proga per Almos fondą 
aukoja $100; Stasė Kankus, 
Necedah, WI $100; Aleksand
ra Petokas, Newport Beach, 

• Aukojo Partizanų Glo- CA $50. Dėkojame! Aukos nu 
bos fondui: $200 Bertašius r a S o m o 8 n u o mokesčių Taz 

imamos tel.630-271-9136. 
Pavasario šeštadieniais 

Čikagos centre vyks šei
moms užsiėmimai. Chicago 
Cultural Center, 78 E. Wash-
ington St., praneša šeštadie
nių kalendorių: 

bal. 17 d., 11:30 v.r. - Na
tional Marionette Company 
atliks „Pinnocchio" vaidinimą; 

bal. 24 d., 1:30 v.p.p. -
vyks Pietų Amerikos indėnų 
muzikos koncertas; 

geg. 1 d., 11:00 v.r. - daili
ninkai mokys vaikus statyti 
aitvarus ir meniškai pagamin
ti Motinos dienos pasveikini
mus; 

geg. 8 d., 11:00 v.r. - vyks 
senovės meksikiečių išrastos 
medžio žievės popieriaus da
žymo technikos pamokos; 

geg. 22 d., 11:30 v.r. - lėlių 
teatro pasirodymas; 

Norintys daugiau informaci
jos, skambinkite tel. (312) 
744-6630. Jėjimas nemoka
mas. 

Juozas Pargauskas , Mis-
sissauga, Canada, Draugo fon
do garbės narys, pavasario 
vajaus proga atsiuntė 100 dol. 
prie ankstyvesnių įnašų tūks
tantinės. Už nuoširdžią para
mą iš tolimos Kanados labai 
dėkojame ir kviečiame visus 
kanadiečius „Draugo" skaity
tojus pasekti šiuo gražiu pa
vyzdžiu. 

P. Žemaitis, Canton, MI, 
kartu su „Draugo" prenume
ratos mokesčiu atsiuntė dar 
100 dol. auką. Labai dėkui! 

Pirmoji Komunija Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje bus 
balandžio 18 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. 

pasi
vaišinti kugeliu, dešrelėmis, 
kava, pyragais, o taip pat nu
sipirkti skanių, namie keptų 
pyragų. Seselės ir rėmėjos vi
sus kviečia ateiti, linksmai 
praleisti popietę ir tuo parem
ti Šv. Kazimiero seserų kon
gregaciją. Visų laukiama! 

Labai apgailestaujame, 
kad dėl susidėjusių aplinkybių 
JAV LB Vidurio vakarų apy
garda turi atšaukti ruoštus 
pietus, kurie turėjo būti parū
pinti, pradedant JAV LB XV 
tarybos bendradarbiavimo su 
Lietuva komisuos pranešimus. 
Tačiau visi kviečiami dalyvau
ti ir išgirsti pranešimus bal. 
24 d., šeštadienį Jaunimo cen
tro kavinėje, 5 vai. vakare, o 
bal. 25 d., 12:15 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centro sporto 
salėje. Dalyvaus penki komisi
jos nariai, bet susirinkimas 
neužsitęs per ilgai. 

Li thuanian Citizen's So-
ciety of Western Pennsyl 

kartą dosniai apdovanoja 
„Draugą" — su prenumeratos 
mokesčiu vėl atsiuntė 100 dol. 
auką. Dėkui! 

Kas naujo 
.Draugo" knygynely/c 

„Adomas Varnas" - knygą 
apie įžymaus lietuvių dailinin
ko Adomo Varno (1879-1979) 
biografiją ir kūrybą išsamiai 

vania na rė Gail Bartkus paruošė Zita Žemaitytė, o iš-
daugiau kaip 10 metų vado- leido „Baltų lankų" leidykla 
vauja Pittsburgo etninio fes- Vilniuje. Šiame 308 psl. leidi-
tivalio lietuvių parodai. Liau- nyje plačiai nušviečiamas to 
dies menininkė G. Bartkus 
daug metų klube dėsto lietu
vių kalbą ir kasmet paruošia 
etniniam festivaliui tautinių 
lėlių parodą. Lėlės aprengtos 
jos pačios išsiuvinėtais tauti
niais rūbais, papuoštos ginta
ru, ir išstatytos vaizduoti lie
tuviškas legendas. 1997 me
tais G. Bartkus paruošė Jūra
tės ir Kastyčio legendos vaiz-

meto Lietuvos dailės gyveni
mas, apstu dailininko kūrinių 
reprodukcijų, laiškų, atsimini
mų ištraukų. Savo šimtųjų 
metinių išvakarėse, 1979 me
tais, dailininkas sakė: „AŠ 
manau, kad Lietuvai yra skir
tas kelias atsikelti savo ribo
se. Visa darbuotė užsienyje -
surasti kelią Lietuvai atsista
tyti. Tai mano didžiausias pa

dą. Gail Bartkus dažnai ap- geidavimas." įsigykite šią įdo-
lanko savo gimines Lietuvoje mią ir vertingą knygą! Jos 
ir yra aprašiusi savo įspūdžius kaina - 15 dol., persiuntimo 
klubo laikraštėlyje. mokestis - 3.95 dol. 

Anthony; George Z. Brinkis, 
MD (Jau aukojo $500 per tris 
įnašus.); $100 Lesniauskas 
Viktoras J.; Palekienė Stasė; 
$50 Pakalnis, Pranas, Salo
mėja; $40 Paškus Raymond, 
Stela; $25 Braziai, Zigmas, 
Valentina a.a. Liūdo Kriau
čiūno atminimui. Lietuvos 
Partizanų Globos fondo valdy
ba nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams už jūsų meilę laisvės ko
votojams. Aukas siųsti, rašant 
čekius: L J \ G . FUND, 2711 
W. 71 St., Chicago, LL 
60629. (sk) 

• Ieškomas rastinės dar-
buotojas-a. Reikia gerai mo
kėti lietuvių ir anglų kalbas, 
vartoti rašomąją mašinėlę ir 
„Microsoft Office" programas. 
Susidomėję prašomi siųsti 
„resume": Office, e/o Drau
gas, 4545 W. 63 SU Chica
go, IL 60629. 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 SArcher Ave^ Chicago, 
D. 60609. TeL 773-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas, (sk.) 

• BALTIC MONUMKNTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, DL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2434446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems i i Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau
raitį, A. A L. Insurance Agen-
cy, 9439 8. Kedtie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60806-
2325. Tel. 708-422-3465 (sk.) 

I.D. 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių Glo
ba", pažymint, kad skirta Al
mos fondui ir siųsti 2711 W. 
71 SU Chicago, IL 60829. 

(sk) 
• Vanda Prunskienė, Oak 

Lawn, IL atsiuntė $10,000, 
kuriuos skiria kun! Jonui Va-
raneckui, Vilniuje. Kun. J. Va-
raneckas globoja apleistus 
gatvės vaikus ir senelius Vil
niuje. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 71st SU Chicago IL 
60629. (sk.) 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite S t . 
Casdmir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h 8t. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-6335. (sk) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo te ises 
(Drivers Lic.), Illinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2851 (sk.) 

• Juozas B a c e v i č i u s 
uipi ldo pajamų mokesčių 
(Income Tax) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovimus. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel . 
773-434-7919, 630-257-8822, 
1-888-616-2147 A t lant i c 
Ezpress Corp. (sk) 

• Legal iai dar galima 
i š rūp in t i „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel . 1-708-720-
2851. (sk.) 

• Lithuanian Citizens* 
Society of Western Pennsyl-
vania, pirm. B. S. Burbulis, 
Pittsburgh, PA atsiuntė 
$3,000 — tai pratęsimas para
mos 10 vaikų kitiems metams 
ir dar pagalba — parama ki
tiems 10 vaikų. Iš viso tai pa
rama 20 vaikų Lietuvoje vie
neriems metams. Geriesiems 
Pennsylvanijos lietuviams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 71st SU Chicago, DL 
60629. (sk) 

TĖVISKĖ8 EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

fkm^mtif'f 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamakio* 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 706-366-3369 

ADVOKATAS 
CMTARAS P. ČaVtUAS 
6436 B M W M RA, CMcsgo. IL 60629 

TeL 773-562-4500 
Valandas pagal susitarimą 

GOmitis 
Chrumės h* kriminalinės bylos 

6247 &Kedsie Avenue 
Chicago, TL 60629 
TeL 773-776-8700 

Tofl ftM 24 hr. 898-776-6743 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

šaštad.9vj\iailY.p.p. 

ADVOKATAS 

4536W.63Strsat 
Chicago, IL 60639 

(Skaraai gatvSa ano .Draugo") 
TaL 773-184-0100. 

TaL 630-187-0900, Laaaoat, IL 

ADVOKATAI 
LJEUne A LFeyaman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų suieidimų ir kt. bylose 
u m A u f c j i Ava^Odsaga, 
O. SOttB. TaL M7-M1-7SM 

(kalbame lietuviškai) MM jotų 
paalautoma 7 dienaa per aavaite. 


