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Lietuvos atstovai — NATO 
auksinio jubiliejaus svečiai 

Baltijos valstybės pačios 
tur i įeiti pro „atviras 

NATO duris" 

Vašingtonas, balandžio 22 
d. (Elta-BNS) — JAV viena
reikšmiškai remia NATO 
„atvirų durų" politiką, tačiau 
skatina Baltijos valstybes pa
čias įrodyti, kad pro ta:? 
„atviras duris" galima įžengti, 
ketvirtadienį Vašingtone žur
nalistams pareiškė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Kartu su Latvijos ir Estijos 
prezidentais Gunčiu Ulmaniu 
ir Lennart Meri, atvykusiais į 
NATO 50-mečio iškilmes, jis 
susitiko su JAV Valstybės sek
retore Madeleine Albright. 

Pasak V. Adamkaus, M. Alb
right ragino tris Baltijos val
stybes aktyviais veiksmais 
pačioms įrodyti, kad rtos du
rys yra atviros, per jas galima 
žengti ir patekti į vidų''. V. 
Adamkus žurnalistams sakė 
per valstybės sekretere para
ginęs JAV Kongresą nesu
mažinti papildomo gynybos 
išlaidų paketo. 

Kaip žinoma, Amerikos įsta
tymų leidėjai svarsto biudžeto 
įstatymo pataisą,, kuria siekia
ma dėl prasidėjusios NATO 
operacijos Jugoslavijoje padi
dinti gynybos išlaidas. Tačiau 
diskusijose pasigirsta ir siū
lymų sumažinti šio finansinio 
paketo apimtis. 

Po susitikimo M. Albright ir 
trys Baltijos valstybių prezi
dentai paskelbė bendrą pa
reiškimą, kuriame patvirtina
ma „stipri parama JAV ir 
Baltijos valstybių Bendradar
biavimo chartijai ir bendram 
tikslui kiekvienai Baltijos val
stybei visiškai integruotis j vi
sas Europos ir transatlanti
nes institucijas, taip pat ir 
NATO". 

M. Albright pasveikino Lie
tuvą, Latviją ir Estiją pada
rius pažangą po 1997 m. 
NATO viršūnių susitikimo 
Madride, siekiant įgyvendinti 
1995 m. NATO plėtros studi
joje numatytus svertus bei 
ruošiantis narystei sąjungoje. 
Ji pažymėjo visų trijų valsty
bių paramą NATO veiksmams 
Kosove, padėkojo Kiekvienai 
jų už pagalbą pabėgėliams ir 
paragino Baltijos valstybių vy
riausybes ir toliau teikti hu
manitarine pagaibą. 

Pareiškime JAV Valstybės 
sekretorė pabrėžė, kad į šiuos 
ir kitus veiksmus bus atsi
žvelgta, kai JAV .vertins sie
kiančių narystės valstybių ati
tikimą reikalavimams. 

Amerikos lenkai žada 
paramą kelyje į NATO 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį Va
šingtone dalyvavo Amerikos 
lenkų kongreso priėmime. į 
kurį buvo pakviestas drauge 
su Lenkijos prezidentu ir JAV 
Kongreso nariais. 

Gausi ir įtakinga Amerikos 
lenkų bendruomenė smarkiai 
prisidėjo formuojant JAV vi
suomenės ir administracijos 
nuomone, palankią Lenkijos 
pakvietimui į NATO. Pernai 
rudeni Amerikos lenkų kon
gresas paskelbė praded«<= 
tokią pat akty.u* Kampaniją 
už Lietuvos narystę sąjungoje. 

I^enkįjos prezidentas Alek-
sander Kwasniewski per pri
ėmimą dėkojo tautiečiams už 
„didžiules ir sėkmingas pas

tangas įtikinant JAV politikus 
kuo greičiau pakviesti Lenkiją 
į NATO". 

Priėmime dalyvavo Ameri-
kos lenkų kongreso preziden
tas Edvvard Moskal, Len
kijos užsienio reikalų mi
nistras Bronisiavv Geremek 
ir kariuomenės generalinio 

Henrvk štabo viršininkas 
Szumski. 

Iškilmėse dalyvauja JAV 
LB pareigūnai 

NATO įsikūrimo 50-ties me
tų sukakties iškilmėse, kurios 
vyksta Vašingtone balandžio 
22-24 dienomis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdy
bai atstovauja valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė, Vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas ir JAV LB Vašing
tono įstaigos direktorė Au
dronė Pakštienė. 

Ketvirtadienį dr. V. Bie
liauskas ir A. Pakštienė Len
kijos Respublikos ambasado
riaus Jerzy Kozminski ir JAV 
senatorės Barbara Mikulsky 
pakviesti dalyvavo priėmime, 
kuris, pagerbiant NATO nare 
tapusią Lenkiją, buvo sureng
tas Baltimorėje. Vėliau, prie 
jų prisijungus ir R. Narušie-
nei, oficialūs JAV LB Krašto 
valdybos atstovai dalyvavo 
Amerikos lenkų kongreso su
rengtame pokylyje Lenkijos 
priėmimo į NATO proga. 

******** 

Valdas Adamkus penkta
dienį susitiko su trimis JAV 
Kongreso nariais — William 
Roth. Richard G. Lugar ir 
Richard Durbin. V. Adamkaus 
pokalbis su R. Durbinu nebu
vo iš anksto planuotas, be to, 
jį transliavo Senato televizija. 
Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad R. Durbin pristatė V. 
Adamkų kaip savo seną pažįs
tamą, prieš penkis dešimtme
čius atvykusį į JAV su pen
kiais doleriais kišenėje. 

Pokalbyje V. Adamkus pa
brėžė, kad Lietuvos daromą 
pažangą rodo ir tai, kad Jung
tinės Valstijos yra didžiausios 
investuotojos Lietuvoje. 

V. Adamkus ir R. Durbin 
apsvarstė NATO plėtrą, krize 
Kosove bei pokalbio pabaigoje 
prisiminė krepšini, kuris tiek 
Lietuvoje, tiek JAV yra labai 
populiarus. Kongreso narys 
pajuokavo, kad V. Adamkui 
išvykus iš Čikagos, suprastėjo 
„Chicago Bulis" žaidimas. Lie
tuvos prezidentas savo ruožtu 
priminė, kad ketvirtadienį Eu-
rolygos čempionu tapo Kauno 
„ Žalgiris". 

Susitikimuose su W. Roth 
ir R. Lugar Lietuvos preziden
tas taip pat aptarė NATO 
plėtrą, karą Jugoslavijoje, Lie
tuvos pažangą, siekiant narys
tes NATO. 

* Lietuvos ir užsienio 
bankams grąžinta 75 mln. 
JAV dolerių paskola, pernai 
liepą suteikta Būtingės naftos 
terminalo statybai. Finansų 
ministras Algirdas Šemeta at
sisakė nurodyti, kas grąžino 
vyriausybės garantuotą pas
kolą. Tikėtina, kad pinigus 
grąžino Lietuvos vyriausybė. 
Ji su JAV bendrove „Wil-
liams International", kuriai 
pažadėtas 66 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų paketas, nese
niai susitarė dėl šios paskolos 
ir kitų „Mažeikių naftos" įsi-

Lietuva per savaitę 

Miunchenas, Vokietija. Balandžio 22 diena Europos krepšinio lygos finalinėse varžybose Kauno „Žalgirio* klubo 
krepšininkai, rezultatu 82.74 nugalėję praėjusių metų čempionus — Italuos „Kinder* komandą, iškovojo gar
bingą Eurolygos taurę. 

Nuotr.: Po pergalingų rungtynių žalgiriečiai neslėpė savo džiaugsmo. (EPA-Elu) 

» Žalgirio" krepšininkai — 
Eurolygos taurės laimėtojai 

Kaunas , balandžio 23 d. Vytautas Landsbergis. „Auksi-
(Elta) — Naujieji Eurolygos 
čempionai Kauno „Žalgirio" 
krepšininkai penktadienį at
skrido į Karmėlavos oro uostą, 
parvežė į Lietuvą garbingiau
sią Senojo žemyno klubų 
laimėjimą. 

„Lietuvos avialinijų" lėktuvu 
parskridusius Europos čem
pionus pasitiko apie 20,000 
gerbėjų. Džiaugsmingai nusi
teikusiai miniai pasirodė 
krepšininkai, nešini Eurolygos 
taure. Dauguma žaidėjų per
galės proga nusiskuto plikai. 
Žiūrovai paeiliui skandavo 
visų Eurolygos didvyrių pa
vardes. 

Valandą trukusioje žalgi
riečių sutikimo ceremonijoje 
krepšininkus sveikino Lietu
vos ir Kauno miesto vadovai, o 
kiekvienas iš žaidėjų bei tre
nerių pasidalijo savo įspū
džiais apie istorinę pergalę 
Miunchene. 

„Vyrai žalgiriečiai, jūs pa
darėt šventę", kreipėsi į susi
rinkusius Seimo pirmininkas 

nė pergalė — auksiniai vaiki
nai!" Jis linkėjo, kad Lietuva 
visur ir visada būtų tokia pat 
vieninga kaip „Žalgiris" ir 
įteikė Seimo atminimo, meda
lius. 

„Savo valia ir pastangomis 
Jūs įssklaidėte $teas abejones 
dėl Lietuvos krepšinio pra
našumo Europoje ir įrodėte, 
kad tautos ir valstybes fizinė 
bei dvasinė galia priklauso ne 
nuo gyventojų skaičiaus ar 
materialinės gerovės". Jūsų 
pergalė — Lietuvos krepšinio 
šlovės atstatymas", buvo per
duoti Vašingtone viešinčio 
prezidento Valdo Adamkaus 
žodžiai. Žinia apie pergalę 
buvo gauta iškart po susitiki
mo su JAV Valstybės sekre
tore, todėl šiuo džiaugsmu da
lijosi ir kitų valstybių vadovai. 

Premjeras Gediminas Vag
norius asmeniškai sveikino 
krepšininkus iš karto po per
galės Miunchene, kur su 
žmona žiūrėjo finalinę Euroly
gos kovą. 

„Pernai, kai grįžom su Euro
pos klubų taure, mes jums 
žadėjome Eurolygos taurę", 
sakė treneris Jonas Kazlaus
kas. — „Tačiau dabar jau 
nežinau, ką žadėt". Vėliau an
trasis treneris Algirdas Bra
zys patikslino: „šį rudenį 
'Žalgiris' bandys nugalėti NBA 
atstovus tradiciniame 'McDo
nald's' turnyre". 

NATO vadovu susitikimas: 
Vietoje iškilmių — diskusijos 

apie karą 
-y.' 

Vašingtonas, balandžio 
d. (Reuters-BNS) — Devy

niolikos NATO valstybių vado
vai penktadienį pradėjo sąjun
gos 50-mečiui skirta susitiki
mą ne pirmiau planuotomis 
iškilmėmis, o karštomis svar-
.-tybomis Kosovo klausimu. 

Vadovai susirinko į posėdį 
prie apskrito stalo, vykstantį 
netoli Baltųjų rūmų, pradėti 
tris dienas truksiančių pokal
bių, kuriuose bus siekiama ne 
tik išlaikyti vienybę dėl NATO 
oro smūgių prieš Jugoslaviją, 
bet ir planuoti jo ateitį 21-
jame amžiuje. 

Anksčiau bu-o planuojama 
susitikima pradėti iškilminga 
ceremonija lauke, tačiau jos 
atsisakyta NATO pradėjus oro 
kampaniją prieš Jugoslaviją. 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton pirmajame posėdyje pa
reiškė esąs atviras diplomati
nėms pastangoms, siekiant 
užbaigti oro karą Jugoslavijo

je, jei tik tai lemtų visišką Bel
grado sutikima su sąjungi
ninkų reikalavimais. 

B. Clinton, oficialus susiti
kimo šeimininkas, išsakė pas
tebėjimų, kuriuose atskleidė 
Jugoslavijos prezidento Slobo-

Pabėgėlius iš 
Kosovo gydys 
Lietuvos karo 

medikai 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Kitą savaitę į Alba
niją išvyks 15 Lietuvos karo 
medikų būrys. 

Tokiam vyriausybės siūly
mui ketvirtadienį pritarė Sei
mas. Lietuvos medikai karo 
lauko ligoninėje pabėgėlių sto
vykloje pradės dirbti kitos 
savaitės pabaigoje. 

Krašto apsaugos ministeri
jos Medicinos tarnybos valdy
bos viršininkas majoras Gin
taras Berkevičius sakė, kad 
medikų darbą karo niokoja
mame krašte ketinama finan
suoti iš ministerijos biudžeto 
lėšų. numatytų dalyvavimui 
tarptautinėse operacijose. 

G. Berkevičius pabrėžė, kad 
Ši Lietuvos užduotis buvo su
derinta su aukštais NATO pa
reigūnais. 

Karo medikų pagalba yra 
jau ne pirmas Lietuvos žings
nis, pagelbėjant Kosovo pabė
gėliams. Ketvirtadienį Make
donijos sostinėje Skopjėje pa
bėgėliams buvo išdalinta Lie
tuvos humanitarinė siunta — 
kondensuotas pienas su cuk
rumi ir troškintos jautienos 
konservai už 500,000 litų. Be 
to, Lietuvos vyriausybė yra 
nusprendusi suteikti prie
globstį maždaug šimtui al
banų pabėgėlių. 

„Kai mes šiandien susitin- dan Miloševič žiaurumą ir gy-
kame Vašingtone, Europa su- nė mėnesį trunkantį karą, ku-
siduria su labai rimta krize ris tapo pagrindiniu susitiki-
(Kosove). Šimtų tūkstančių 
deportuotų žmonių, paliktų ir 
sunaikintų namų vaizdai pri
minė scenas, kurių mes jau 
nebesitikėjome išvysti", pa
reiškė NATO generalinis sek
retorius Javier Solana įžangi
niame susitikime. 

pareigojimų grąžinimo, tačiau 
kol kas šių susitarimų turinys 
slepiamas nuo visuomenės. 

• Eltai 

mo diskusijų objektu. 
,,Mes aiškiai pademonstra

vome savo vienybę ir ryžtą 
tęsti oro kampaniją tiek, kiek 
reikės", sakė B. Clinton. 

Jo tvirtinimu, visi vadovai 
vieningai sutarė dėl karo: 
„tvirtai laikytis savo sąlygų 
dėl jo nutraukimo, diplomati
nėmis priemonėmis siekti pri
tarimo šioms sąlygoms, padi
dinti politinį ir ekonominį 
spaudimą Belgrado režimui". 

* Artėjantis kraujasiur-
bių masalu, antplūdis, nuo 
kurio jau keletą metų kenčia 
Pietų Lietuvos gyventojai, ke
lia vis didesnį susirūpinimą. 
Kaip teigia „Lietuvos rytas", 
kovą su mašalais rems Balta
rusija. Priemonę, kuri bus pi
lama į Nemuną, nuo Gardino 
iki Prienų plukdys baltarusių 
laivas. „Jeigu Šiemet mes ne
padarysime darbo iki galo. bus 
labai blogai", sakė Aplinkos 
apsaugos departamento Drus
kininkų miesto agentūros vir
šininkas. (Elta) 

* Grįžtantiems į Lietuvą 
politiniams kaliniams ir 
tremtiniams siūloma mokėti 
nukentėjusiųjų asmenų vals
tybinę pensiją. 135 litus siū
loma skirti, likus 5 metams 
iki senatvės pensijos amžiaus 
tiems kaliniams ir tremti
niams, kurie ne mažiau kaip 
15 metų kalėjo ar išbuvo trem
tyje buvusios Sovietų Sąjun
gos šiaurės rajonuose ar jiems 
prilygintose vietovėse pagal 
vyriausybės patvirtintą sąra
šą. Pensija bus mokama tiems 
asmenims, kuriems nėra mo
kama jokia Lietuvos ar kitos 
valstybės pensija ar nuolatinė 
kompensacinė išmoka už ypa
tingas darbo sąlygas. BNS-

* Tarptautinis valiutos 
fondas numato, kad šiais 
metais Lietuvos ekonomika 
augs lėčiau nei 1997-1998 me
tais. Bendrasis vidaus pro
duktas (BVP) šiemet augs 2.5 
proc. Pernai jis augo 4.4 proc., 
užpernai — 6.1 proc. 
* Klaipėdos uoste, g re ta 
gyvenamųjų namų, UAB 
„Transfosa" rengiasi krauti 
pavojingus chemijos produk
tus. Firmai priklausančioje 
krantinėje jau pastatytas ir 
rengiamas bandomajam nau
dojimui fosforo rūgšties perpy
limo į laivus įrenginys. Tačiau 
„fosforo rūgštis — ne tik ne 
kisielius, bat ir net ne nafta", 
rašo „Respublika". Vidutinė 
šios klasės medžiagų mirtina 
dozė, skaičiuojant kilogramui 
žmogaus kūno svorio, yra nuo 
15 iki 150 miligramų. Nesu
dėtinga paskaičiuoti, kad ke
lių tonų fosforo rūgšties užtek
tų visų klaipėdiečių kūnų „gy
vojo svorio nugyvinimui". 

* Lietuvos miškoose yra 
apie 0.5 mln. kubinių metrų 
apskritos medienos likučių. 
Nuo vasario neišvežtos me
dienos perteklius išaugo be
veik trečdaliu. Toks kiekis ne
išvežto miško kelia grėsmę 
medienos prekybai, bankru
tuoja lentpjūvės. Generalinis 
miškų urėdas sakė, kad per
nai 25 Lietuvos urėdijose bu
vo surengtos apskritosios me
dienos pardavimo varžytinės, 
tačiau jose buvo nupirkta 
mažiau nei trečdalis siūlytos 
medienos. Tokią nedidelę pak
lausą iemia dabartinė medie
nos kaina. Be to. žiemą buvo' 
iškirsta daug privačių miškų. 
Medienos pirkėjai siūlo me
dienos kainas mažinti ir Lie
tuvoje, nes jos Europoje pas
taruoju metu krenta. 

* Lietuvos mokymo įs
taigoms vyriausybė nutarė 
perduoti kompiuterinę įrangą, 
kurios pradine verte siekia 
246,000 litų. Ją gaus įvairios 
pradinės, pagrindinės bei vi
durinės mokyklos, Vilniaus. 
Gruzdžių, Veličionių bei Čio
biškio specialieji vaikų auklė
jimo ir globos namai. 

* Valstybinės kokybės 
inspekcijos darbuotojai 
pernai atkreipė dėmesį, kad 
firmos „Thomas Phillips" pa
dėtis Lietuvos rinkoje išskir
tinė. Kontrolieriai, tikrinę jos 
pavaldžiosios įmonės UAB 
„Thomas Phillips Baltex" par
duotuves Klaipėdoje, pastebė
jo, kad šimtai prekių buvo 
pardavinėjama neturint joms 
būtinų higienos pažymėjimų. 
Pasirodo, tokia privilegija fir
mai suteikta padedant Lietu
vos vyriausiajam gydytojui hi
gienistui Zenonui Stanevičiui, 
atskleidžia paslaptį „Lietuvos 
aidas". <EIU> 

* Vilniaus Šv. Juozapo 
kunigų seminarijai Švieti
me ir mokslo ministerija siūlo 
suteikti leidimą veikti kaip 
nevalstybinei aukštajai mo
kyklai. Seminarijos teikiamas 
išsilavinimas, remiantis dabar 
galiojančiais teisės aktais, Lie
tuvoje nėra pripažįstamas 
kaip aukštasis. Tačiau studijų 
joje trukmė ',6 metai po viduri
nio mokslo), studijų progra
mos lygis bei dėstytojų kvalifi
kacija visiškai atitinka reika
lavimus, išdėstytus Kvalifika
ciniuose aukštojo išsilavinimo 
nuostatuose. Be to, baigus ku
nigų seminarijas, gaunama 
teisė studijuojant užsienyje 
įgyti pažymėjimą, kuris Lietu
voje prilyginamas daktaro 
laipsniui. (Eiu; 

* Švietimo ir mokslo mi
nistras Kornelijus Platelis 
neužskaitė 47 abiturientų, 
praėjusią savaitę laikiusių 
matematikos valstybinį egza
miną, rezultatų. Pagrindinė 
neužskaitymo priežastis — 
nusirašinėjimas. Šiemet Lie
tuvoje pirmą kartą buvo laiko
mi valstybiniai matematikos 
ir istorijos egzaminai. Nė vie
na iš 15 aukštųjų Lietuvos 
mokyklų neberengs nei ma
tematikos, nei istorijos sto
jamųjų egzaminų, o atsižvelgs 
į abiturientų valstybinių egza
minų pažymius. 

Trečiadienį Vilniuje bu
vo pagerbtas žuvusio Čečė
nijos laisvės kovų vado 
Džochar Dudajev atminimas. 
Balandžio 21-ąją sueina treji 
metai, kai pirmasis Čečėni
jos prezidentas rusų buvo pa
kirstas iš lėktuvo paleista ra
keta. Vilniuje, Džochar Duda
jev parke, laisvės kovotojo 
atminimą pagerbė ir gėlių pa
dėjo Seimo parlamentinių 
ryšių su Čečėnijos respublika 
Ičkerija grupės nariai, Tarp
tautinės parlamentarų grupės 
Čečėnijos problemoms atsto
vai. 

* Viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vil-
morus" apklausos duomeni
mis, dauguma Lietuvos žmo
nių pritartų, kad būtų panai
kinta valdininkų privilegija 
turėti iš>k:,-t;r.:us automobilių 
numerius ">9 proc. apklaus
tųjų mano. kad reikėtų pa
keisti išskirtinius automobilių 
numerius. 41 proc. nepritartų 
valstybės institucijų — Seimo 
bei vyriausybės — automobi
lių numerių (LRS, LRV ir 
pan.1 pakeitimui. <BNS> 

* Nuo trečiadienio Aly
taus policijos areštinėje ba
daujantis pagrindinis kalti
namasis kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus nužudymo by
loje Vladas Beleckas reikalau
ja paleisti iš įkalinimo sūnėną 
Rolandą Belecką bei grąžinti 
jo asmeninius daiktus. Dalį 
daiktų su krepšiu jis „pame
tė", balandžio 16-osios vakarą 
pasprukdamas iš tarnybinio 
Valstybės saugumo departa
mento pareigūno automobilio 
Kaune. <•»•» 

KALENDORIUS 
Balandžio 24 d.: Šv Fidelis iš 

Sigmaringen: Bona. Ervina. Kofri-
mas. Visvaldis. 

Balandžio 25 d Melą. Morkus. 
Gražvydas. Gražvyde. Žadmantas, 
Zadmantė 

Balandžio 26 d Oargailė. Gai-
lenis, Klaudijus. Marcelinas, Vil
ma, Vilūne 1994 m. Lietuvos ir 
Ijenkijos prezidentai Algirdas Rra-
zauskas ir Lech VValesa Vilniuje pa-
s.rase tarpvalstybinę sutartį 

http://Jm.il
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

1999 METŲ 
PROGRAMOS LIETUVOJE 

Studentų Ateitininkų sąjunga, vadovaujama 
pirmininko Dariaus Mickevičiaus 

AKADEMIJOS: Studentų 
akademinės studijų ir poilsio 
savaitės sudarytos iš dviejų 
dalių — studentų ateitininkų 
žiemos akademijos bei studen
tų ateitininkų vasaros akade
mijos. Renginių programose 
numatomi įvairių visuomenės 
veikėjų susitikimai, paskaitos: 
ruošiami teminiai etnografi
niai, kultūriniai, saviraiškos 
vakarai; vyksta ekskursijos 
bei pažintinės kelionės po 
apylinkę. Programa skirta 
Lietuvos akademinei jaunuo
menei, kuri apima įvairiausių 
sričių, specialybių bei pasau
lėžiūrų studentus. Žiemos 
akademijos metu vyksta mo
kyklų lankymas, kurių metu 
studentai, vietoje pamokų, su
sitinka su moksleiviais bei 
pasidalina savo studentiška 
patirtimi, nušviečia studijavi
mo aukštosiose mokyklose ga
limybes. 

„ATEITIES PĖDSAKAI": 
Paskaitų ir seminarų ciklas, 

skirtas aukštųjų ir aukštes
niųjų mokyklų studentams bei 
vyresniųjų klasių mokslei
viams. Teminių vakarų metu 
kviečiami įvairaus profilio 
prelegentai, žymus visuome
nės veikėjai, aktoriai, rašyto
jai, muzikai. Jie supažindina 
su savo veiklos sritimis, dali
nasi su jaunimu patirtimi, dis
kutuoja, apžvelgia aktualias 
šiandienos problemas bei eg
zistencijos svarbą. 

EOPOKRATO KELIONĖ: 
Studentų medikų programa 

skirta kaimo ar mažų mieste
lių jaunimui. Skiriamas ypa
tingas dėmesys šventumui ir 
jaunimo auklėjimui, kad šie 
dalykai visuomet būtų gerbia
mi ir puoselėjami, kad tokia 
dvasia galėtų egzistuoti para
pijoje, bendruomenėje, tauto
je. 

Susitikimuose daugiausia 
kalbama apie rūkymą, nar
kotikus, alkoholį, AIDS bei ki
tus kraštutinumus ir ligas, 
kurios yra itin aktualios ir 
apie kurių pasekmes reikią 
pateikti kuo platesnės infor
macijos. 

PENKI ŽINGSNIAI: 
Vadovavimo kursai, skirti 

studentams ateitininkams, 
kurie visiškai neseniai įsi-

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Sulaukiam daugiau Lietu
vos ateitininkų rašytų kores
pondencijų. Malonu, kad apie 
mus pagalvoja ir su mumis 
dalinasi. Ne kartą susilaukiau 
klausimų: „Tai kaip jie Lietu
voje susiorganizavę? Kaip jie 
ten veikia?" Nutariau, kad 
tiksliausiai į tai atsakyti būtų 
susipažįstant su Lietuvos atei
tininkų 1999 metų progra
ma. 

Per ateinančius tris šešta
dienius spausdinsime Lietu
vos trijų ateitininkų sąjungų 
programos gaires, taip, kaip 
jos išdėstytos ..Ateitininkų fe
deracija (Lietuva)", dešimties 
puslapių lankstinuke, paruoš
tame besidominčius supažin
dinti su Lietuvos Ateitininkų 
organizacija. 

L.Š. 

traukė į ateitininkuos veiklą. 
Savo pobūdžiu — tai jaunimo 
vadovų ruošimas darbui gru
pėse, perteikiant turimas ži
nias ir vadovavimo patirtį. Į 
kursus kviečiami įvairūs pas
kaitininkai, tiek iš ateitinin
kų, tiek ir i i kitų organizacijų, 
kurie savo veikla yra, geriausi 
gero vadovo pavyzdžiai. 

IDEOLOGIJOS KURSAI: 
Kursai skirti studentams 

ateitininkams „giliau pažinti 
ateitininkų ideologiją, kuria 
grindžiami organizacijos prin
cipai, pasaulėžiūrinės nuosta
tos, veiklos kryptys. Savo po
būdžiu— tai jaunimo idėjinis 
ruošimas, perteikiant ir su
reikšminant ateitininkų idė
jas, principus, kuriomis augo 
pati organizacija, bei siekiant 
jų atnaujinimo ir pritaikymo 
prie šių dienų aktualijų. I kur
sus kviečiami ateitininkų ide
ologai, savo veikla ir darbais 
puoselėjantys ateitininkų ju
dėjimo dvasią. 

RASEINIUOSE VYKO 
ATEITININKU 

STUDENTU ŽIEMOS 
AKADEMIJA 

Sausio 24-31 d. Raseiniuose 
vyko ateitininkų studentų Žie
mos akademija. Anot šiai aka
demijai vadovavusio SAS pir
mininko D. Mickevičiaus, tai 
kasmetinis Lietuvos katalikiš
kojo jaunimo renginys. Šiais 
metais į Žiemos akademiją, 
kurios tema saviraiška", bu
vo susirinkę arti 70 jaunuolių, 
kurie gyveno Raseinių gim
nazijoje, kasdien dalyvaudavo 
šv. Mišiose, bendravo su Ra
seinių moksleiviais. Akademi
jos tema „Saviraiška" vyko 
konferencijos-susitikimai su 
įvairių sričių kūrybiškais žmo
nėmis. Akademijoje lankėsi 
Sandoros" vyr. redaktorė E. 
Kučinskaitė, PHARE progra
mos referentas V. Toleikis, fi
losofas T. Sodeika ir kiti. Arti 
10 studentų davė ateitininkų 
įžodį. 

• „ * -kl-
(Iš Bažnyčios žinios) 
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REGISTRUOKITĖS 
JAS STOVYKLAI 

JAS — jaunučių ir jaunių 
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 tel. (708) 349-7426. 

Smagu buvo Čikagos moksleivių ateitininkų kegtiavimo iškyloje, Iš k.: 
Aris Dumbrys, Rytas Vygantas, Linas Dailide ir Petras Kuprys. II eil 
Valiulyte. 

EUROPOS SĄJUNGA PAS 
LIETUVOS STUDENTUS 

ATEITININKUS 

1999 METU VASAROS 
STOVYKLOS DATNAVOJE 

Birželio 28 • liepos 3 d. 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la (gali prasidėti ir anksčiau). 

Liepos S • 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Liepos 18 - 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 25 • rugpjūčio 1 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio jaunimo stovykla. 

Kas? Vilniuje kovo 20 die
ną vyko seminaras „Euro
pos Sąjunga". 

Pažvelgus į ateitininkiškų 
renginių sąrašą matyti, kad 
šis pavadinimas aiškiai „iš
krenta" iš konteksto. Taigi, 
ėmė ir sugalvojo keletas ateiti
ninkų žvilgtelėti į kitą sritį, 
t.y. tokią, kuri neapsiriboja tik 
asmenybe, jos pažinimu (juk 
tokios temos ateitininkams 
įprasčiausios) ar šeima, bend
ruomene, o plečiasi iki vals
tybės ir net tarpvalstybinių 
santykių. 

Kodėl? Sumanymas -kilo 
dėl keleto priežasčių: 

— pirmiausia, buvo paste
bėta, kad neretam studentui 
ateitininkui trūksta elementa
rių žinių apie Europos Sąjun
gą, jos santykį su Lietuva ir 
panašiai; 

— antra, daugelis mūsų ne
turim savos nuomonės Lietu
voje gana seniai ir gan plačiai 
diskutuojamais klausimais, 
kad ir apie tai, ką Lietuvai 
duotų narystė Europos Sąjun
goje. Net jei galėtume išsakyti 
vienokią ar kitokią poziciją, ne 
kiekvienas iš mūsų galėtų ją 
tinkamai pagrįsti. 

Kam? Ū esmės, seminaro 
tikslas buvo suteikti stu
dentams ateitininkams ga
limybę... 

— sužinoti kiek daugiau 
apie Europos Sąjungą iš žmo
nių, kurie apie ją gali pa
kalbėti tiek politiniu, tiek poli
tologiniu, tiek ekonominiu as
pektu. 

(Tema buvo sąmoningai su
formuluota gana nekonkre
čiai, t.y. nenurodant, ar bus 
kalbama apie struktūrą, ar 
apie Lietuvos Respublikos na
rystę joje, tam, kad seminaro 
dalyviai gautų maksimalią 
naudą, galėdami išsiaiškinti 
tai, kas jiems įdomu). 

— Išgirsti Lietuvoje vyrau
jančias skirtingas nuomones 
dėl Lietuvos Respublikos na
rystės Europos Sąjungoje ir 
suprasti, kuojos grindžiamos. 

Seminaras buvo rengiamas 
tikintis, kad tai, kas išgirsta 
seminaro metu, paskatins do
mėtis šia tema ir padės susi
daryti pagrįstą nuomonę. 

Kaip? Taip: 
— į seminarą buvo pakviesti 

trys prelegentai: LR Seimo na
riai A. Medalinskas ir R. Sme
tona bei užsienio reikalų mi
nistro patarėjas užsienio poli
tikos klausimais, be to, dir
bantis Europos integracijos 
centre, A Gricius. 

Programoje buvo numatytos 
trys paskaitos-diskusijos, bet 
kadangi abu Seimo nariai at
vyko vienu metu ir panoro 
kalbėti dialogu, pirmos dvi 
paskaitos buvo sujungtos į 
vieną. Pradžioje prelegentai 
kiekvienas išsakė savo požiūrį 
į Europos Sąjungą, kone pa
punkčiui išdėstė pagrindinius 
argumentus — kodėl teigia-

Rugpjūčio 1 - 8 d. — Mo
kytojų studijų savaitė. 

mai (A. Medalinskas) ar nei
giamai (R. Smetona) vertina 
Lietuvos veržimąsi į Europos 
Sąjungą. Paskui paneigė ar 
parėmė vienas kito teiginius 
ar atsakė į auditorijos klausi
mus, kurie daugiausia sukosi 
apie Europos Sąjungoje vyks
tančius procesus ir Lietuvos 
perspektyvas. 

Po maždaug dvi valandas 
trukusio tokio pašnekesio (kad 
šią paskaitą taip pavadinti, 
galima matyti iš dalyvių už
pildytų anketų, kuriose ne vie
nas, kalbėdamas apie prele
gentus, juos vadino pašneko
vais). A. Medalinskas dar pa
siliko padiskutuoti su studen
tais. (Šią seminaro dalį pava
dinčiau „diskusijos prie arba
tos"). 

Po pertraukos, A Gricius 
trumpai apžvelgęs, tarsi koks 
istorikas, Lietuvos nuolatinį 
artėjimą-tsuną-artėjimą prie 
Europos išdėstė savo požiūrį į 
Lietuvos narystę Europos Są- . 
jungoje, labiau gilindamasis į 
ekonominę reikalo pusę. 

Įvertinimas... kaip pati
ko? 

Seminaro pabaigoje išdali
nus anketas dalyviai buvo pa
prašyti įvertinti seminarą. Į 
klausimą „Ar buvo naudingas 
jums šis seminaras?" visi at
sakė „taip". Antras klausimas 
„Kas jūsų nuomone, labiausiai 
pavyko?" susilaukė įvairių tei
giamų atsiliepimų. Trečia, bu
vo įsakymas .Nurodykite pag
rindinius seminaro trūku
mus". Dalyviai jautė, kad bu
vo trūkumas reklamos, kad 
maža dalyvių, kad pokalbis 
per trumpas ir t.t. Ketvirtas 
prašymas buvo išeiliuoti lek
torius pagal tai, kuris geriau
siai patiko. Pabaigoje buvo 
prašyta pasiūlymų kitiems se
minarams. Bedarbystė ir stu
dentai buvo vienas siūlymas: 
kaip jaunimo organizacijos 
gali įtakoti LR įstojimą į Euro
pos Sąjungą. Buvo ir kitų siū
lymų. 

Komentaras; 
Seminare dalyvavo arti 30 

asmenų. Seminarui tai pakan
kamai daug, bet turint ome
nyje, kad seminaras buvo iš
imtinai skirtas studentams 
ateitininkams, t.y., tik jiems 
buvo rengtas ir jiems skelb
tas, ne tik kokiais skelbimais 
ar e-paštu, bet ir asmeniškai, 
ir žinant, kad ateitininkų da
lyvavo tik arti dešimt, darosi 
liūdna. Gal tai paprasčiausiai 
buvo neįdomu (juk tai politi
ka), be to, nėra tradicijos tokio 
pobūdžio seminarus rengti. 

Bet man kyla keletas klau
simų, pvz., ar ateitininkai, lai
kantys save ne tik katalikais, 
bet dar ir patriotiškai nusitei
kusiais (tautiškumo princi
pas), inteligentais (inteligen
tiškumo principas), visuome
nininkais (visuomeniškumo 
principas), siekiančiais VISA 
(?!) atnaujinti Kristuje, nėra 
pernelyg apsiriboję savęs at
naujinimu? Gal tautiškumą 
pakanka suvokti tik kaip liau-

priekyje — Karolina Lieponytė. I eil. — 
- Gaja Sidrytė, Rima Kuprytė ir Audra 

dies dainų, šokių, žaidimų mo
kėjimą, tradiciją, išmanymą, 
nesiplečiant iki Lietuvos vals
tybės reikalų supratimo? 

Kas XX a. pabaigoje ateiti
ninkui yra visuomeniškumas? 
Vien tik karitatyvinė veikla? 

Inteligentiškumo principas 
pasibaigia tik savišvieta psi
chologijos, religijos ir filosofi
jos srityje? 

Įdomu, ar ir dabar ateitinin
kai „Ateitį regi tėvynės lai
mingą". Gal apskritai ton tė
vynės ateitin tiesiog neįdomu 
žiūrėti, težiūri kiti, o mes, 
ateitininkai, geriau sava atei
tim pasirūpinkim... mes gi ne 
politikai kokie. 

Irena Grigalonytė 
SAS CV vicepirmininkė 

ir 
Laura Žičkutė 

(Abi šio seminaro 
organizatorės) 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
O b s t e t r i c s & Gynecology 

3 8 2 5 Highland Avenue S u i t e 4 A 
Downers Grove, IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ, P0Sl£S IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medcal Canter 

10400 75 St. Kenceha, W1 53142 
(414)697 6990 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANU! GYDYTOJAS 

21470 S. Main St 
Matteeeon. IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos papai susitarimą 

DALIAACEPELĖ,D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TWsyPat1c.IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-24*0067 arba 706-246-6561 
8448 8 PiaesMRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVTCIUS 
JOKŠA 

6441 S. Puiaski Rd.. Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus _ _ 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HW*ind Ave., Sis. 201 
(sksrssJ gsMs nuo Good SsmarSan Igonlnės) 

Dovmers Gcove, IL 80515 
Tai 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava., Chicago 

773-7788069 arba 7 7 3 - 4 8 9 4 4 4 1 

DR VIUJA KERELYJE 
Chiroprattinta gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 8. Harlem, 0»fc>nevtew, IL 60466 

TsL 706-564-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708662-4159 atsakomas 24 vai. 
14438.50tiAve.,Ctoero 

Kaatfsn 1 v.p.p - 7 v v 
išskyrus trsfid. Sattad. 11-4 v.p.p. 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60852 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANLiN WORLD WIDE DAILY 
r i iMii1 - -1 iairjr ntriiĮil l i n i i i j i Tiri Mntirtsjs. Isgal TTnliilsjs. UisTuaailijis 
CaUowinsMondayobserrai»safWaalHaUdavsasw«JlMDsc.26thaiidJan. 
2nd by ths Lithuanian Catholic Press Scosty, 4546 W. 63x4 Strest, ChicefO, 
IL6062V-6589. 
Pehodical ctui posUge paid at Chicago, IL and —MiH««ifl mailingotBces. 
Subscription Ratas: $96.00. Foraign eouatriss $110. 
Postmastor. Sand address changas te Draugas - 4546 W. 6Srd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mstindami paišo išlaidas, pakvitaviaMi u> prsBusaeratą n—iunciaass. Prie 
pavardss ir adreso, aiusdami laikrašti patymima, iki kada prenumerata 
galiota. 

DRAUGO pnuussaratayiai i i i 
1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

3 i 
$38.00 
$46.00 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $115.00 
Tik šeštadienio la ida; 
JAV __ $60.00 $46.00 $33.00 
Kanad^'ir"Uto(UlS.)~ "" $66.00 $50.00 $38.00 
Uisakant į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $260.00 
Reguliariu paštu... $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro'paštu'"''"" $160.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $65.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokieae 
Administratorius - Valenrlnes Kroasplia 
Moderatorius - kun. Viktoras BisaaeBa 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8 JO iki 4:30, šast ari isniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šnštariiiiiiisii nedirba. 
• Redakcija ui skelbimu turinį neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, k* nors skelbti 
•R«lakcoa»traJptoiiMU]M»av»nuotiai^Nenaudotų»traipeniųneMUgo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waat Ava. 
OrtandPark 

708440-8100 
Vsienctoskascisn. Išskyrus aąyaiąĮeius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJrerSt,Lemonr,IL 80439 
1301 CopperfieU Ave.. Sote 113, 

Jofet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9368 8.- Roberte Road 
. Hk*oryHoai 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMrLY MEDtCAfc. CUMC 
15606-127 S t , Lewont.IL 60439 
Prajauto Pafae CofnrmmSy HoepMal 

SSvsrCnssHospBsI 

TeL 630-ŽS7 

CanMac Dtagnoaia, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60829 
Tel 773-438-7700 

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

SinSee ir kraujagyslių. Ngos 
Valandos pagal susitarimą 

- DRPNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
TeL 773-736-1540 aite 7784344440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERPJ DALIAS PRUNSKIS,MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
imnob) PaJn Treatrnent Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srtjes, raumenų, vėžio, 
sužejdktių>dertwvie*tje w sporte bei 

kLviekj skausmo gydymo specia 
Chicago: 31>728-0800 

East Dund i * : 847-551-1212 
McHsnry. 815-363-9596 
Eik Grova: 847-718-1212 

ir Ubertyvtle 

DR. DANA M ŠAUKUS 
Dantų gydytoja 

826 S. Mennhelrn Rd. 
Weee*Me«er.ll 80164 

Tet 708-344-1894 
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Amerikoje ir pasaulyje 

a 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Vašingtone vyksta 
NATO viršūnių susitiki
mas, - 50 metų sukakties pro
ga. Nors JAV vyriausybė dar 
neaiškiai nusistačiusi pėsti
ninkus siųsti į Kosovą, NATO 
gen. sekretorius Solana krei
pėsi į NATO kariuomenės vir
šininką ištirti invazijai reika
lingus pasiruošimus. Europos 
kraštuose yra įvykę protestai 
prieš Jugoslavijos puolimą, ta
čiau Europos kraštų vadai, 
ypač Didž. Britanijos, Prancū
zijos ir Vokietijos, stipriai re
mia NATO įsiterpimą. Tuo 
tarpu Miloševič pranešė rusų 
tarpininkautojui, kad apgal
vos pasiūymą įvesti JT tai
kos išlaikytojus į Kosovo. Ap
klausose 50% JAV gyventojų 
pritaria Clinton vadovavimui 
(nukrito 10%) ir 34% pasitiki 
respublikonais, 19% pasitiki 
demokratais užsienio politiką 
vesti. (WSJ) 

•IRS žadėjo nekeršyti, 
bet padarė kitaip. IRS dar
buotoja Jennifer Long, kuri 
sen. W. Roth pravestame tyri
nėjime buvo apibūdinus, kaip 
IRS pakartotinai piktnaudoja 
mokesčių mokėtojus, netikėtai 
susilaukė prasto darbo įver
tinimo, ir buvo grasinama ją 
iš darbo atleisti. Tačiau JAV 
spaudai ir senatoriui Roth sti
priai pasipriešinus, ji palikta 
tarnyboje. Tuo tarpu prez. 
Ciifltoo dar nėra pasiūlęs kan-
dlflatfi-1 naujai sukurtą IRS 
priežiūros tarybą. Kandidatų 
pasiūlymui terminas buvo 
praeito sausio 22 d. (WSJ) 

•Korėjos oro Linijos sau
gumo pasitikimumas to
liau nukentėto. Delta ir Air 
Canada oro linijos nutraukė 
bendradarbiavimą su savo 
užsienio partnere, po praeitos 
savaitės Korėjos krovininio 
lėktuvo nelaimės. Tai pirmas 
atvejis, - kada saugumo prie
žastys buvo cituojamos nu
traukiant tokį bendravimą. 
Neseniai užbaigtas Korėjos 
oro linijų nelaimių tyrinėjimas 
kaltino autokratinę galvoseną, 
kad jokiu būdu negalima abe
joti vyriausio piloto sprendi
mais . (WSJ) 

•Praeitą savaite ir Indija, 
ir Pakistanas iššovė tolimų 
skrydžių raketas, demon
struodami savo ginklų pajėgu
mus. Kinija ir Rusija pareiškė 
susirūpinimą apie branduoli
nių ginklų išsiplėtimą, nors 
nėra paslaptis, kad Kingą 
padėjo Pakistanui išvystyti ra
ketų technologiją, o Rusija pa
dėjo- Indijai. Netrukus Indijos 
Hindu nacionalistinė valdžia 
žlugo. Buvusio ministro pirm. 

našlė Sonia Gandhi stengiasi 
sudaryti koaliciją. (WSJ) 

•Moksleiviai nušovė kla
sės draugus. Denver, Colora-
do apylinkės Columbine val
diškos gimnazijos pamokų me
tu du, sprogmenimis ir šautu
vais ginkluoti, trečių metų 
moksleiviai puolė savo mo
kyklą. Nušovė 1 mokytoją, 12 
mokinių, sužeidė 19, ir patys 
nusišovė. Gimnazijoje policija 
vėliau rado 30 nesusprogusių 
bombų, kurios buvo pagamin
tos vieno įtarto žudiko garaže. 
Spėjama, kad ir kiti mokiniai 
įvelti. Abu įtarti žudikai buvo 
ateistai, priklausė atsiskyrė-
lių-mokinių „Trenchcoat Ma
na" grupei, gerbė Hitlerį, 
mėgo smurtinę vokišką „rock" 
ir Marilyn Manson muziką, 
valandomis žaisdavo smurti
nius video žaidimus. 1997 m. 
kitas „Trenchcoat Mana" na
rys nužudė savo patėvį ir 
nusižudė. 

JAV žiniasklaida į tragediją 
įvairiai reagavo. Dauguma te
levizijos stočių apie žudynes 
nuolat transliavo keletą die
nų. ABC News nustebino vi
sus, išleisdama spaudos pra
nešimą pasigirti, kad ABC 
mokyklos tragedijos translia
vimas pritraukė daugiau 
žiūrovų negu kitos stotys. 
Tačiau kai kurie laikraščiai, 
jų tarpe „Chicago Sun-Times", 
sąmoningai tragedijos neap
rašė pirmuose puslapiuose, 
nenorėdami sudaryti sensaci
jos. Vieni komentatoriai laiko 
žudynių priežastimi lengvai 
nuperkamus ginklus; kiti kal
tina JAV „mirties kultūrą", 
apie kurią' savo vizito metu 
kalbėjo popiežius Jonas Pau
lius n. 

Tuo tarpu tėvai, kurių vai
kai buvo nušauti praeitais 
metais viename mokyklos 
puolime yra iškėlę bylą prieš 
kelis smurto šaltinius, jų tar
pe kinų firmą, kuri susuko 
smurtinį filmą apie mokinių 
šaudymą. (Sun-Times, WSJ) 

•Šią savaite įvyko naujai 
Įsteigto Children's Scholar-
sbip Fund loterija, kori 
paskirs šeimoms 40,000 sti
pendijų, padengti nevaldiškų 
pradžios mokyklų mokslapi-
rugius. 1.25 milijonai šeimų 
padavė prašymus. Stipendiją 
įsteigė verslininkai T. Forst-
mann (Forstmann Little) ir J. 
VValton (Wal-Mart). (WSJ) 

•Toronto autobusų ir po
žeminių traukinių darbuo
tojams streikavus, 800,000 
keliautojų ieškojo kito budo 
važiuoti į darbą.(WSJ) 

Danutė Bindokienė 
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Ii Kauno oro uosto pakilusiais trimis JAV karimais transporto lėktuvais į Bosniją išgabenta didžiausio iki šiol 
Lietuvos taikdarių dalinio antroji dalis - 82 kariai. Nuotr. Eltos 

•Vokietijos „Reichstag" 
rūmuose pirmą kartą po 
Antro pasaulinio karo vy
ko parlamento sesija. Tai bu
vo valdžios perkėlimo iš Bon-
nos atgal į Berlyną pradžia. 
Perkėlimas bus užbaigtas ru
denį. Tuo tarpu vyksta disku
sijos, ar leisti kariuomenei vėl 
įvesti medaliais apdovanojimo 
tradiciją, kuri buvo uždrausta 
po Antro pasaulinio karo. Lig 
šiol tai nebuvo aktualu, nes 
vokiečiai nebuvo įvelti į karą; 
tačiau Kosovo tą pakeitė. Ypač 
oro pajėgų „Luftwaffe" vado
vybė agituoja medalių įteiki
mą sugrąžinti. (WSJ) 

•„Amerikos užkampyje 
vyksta balkanizacija kuo
met (JAV) prezidento dėmesys 
nukreiptas į Balkanus", per
spėjo Atstovų rūmų tarptauti
nių ryšių komiteto pirm. Ben 
Gilman (R-NY). Rūpestį suke
lia Kolumbijos narkomanų te
roristų grupės, kurių naujasis 
Kolumbuos prez. Pastrana ne
gali įveikti. Nors Pastrana bu
vo nusileidęs pagrindinės nar
komanų grupės FARC reika
lavimams turėti savarankiš
ką 16,000 kvadr. mylių (Viet
namo didumo) zoną, FARC vis 
vien nužudė tris pagrobtus 
amerikiečius. Dabar antroji 
teroristų grupė ELN, kuri 
bendradarbiauja su Kubos 
Castro, reikalauja savo 8,000 
kvadr. mylių didumo zonos. 
Bal. 12 d. ELN pagrobė Avian-
ca lėktuvą; 32 įkaitų tarpe yra 
ir du amerikiečiai. Šiais me
tais trys amerikiečiai buvo Ko
lumbijos teroristų nužudyti ir 
šiuo metu 5 yra įkaitai. (Chgo 
Sun-Times) 

•Sveikatos srityje yra 
keli pranešimai. Dartmouth 
Atlas of Health teigia, kad 
Medicare pacientai negauna 
arba nepasinaudoja sveikata 
apsaugančiais tyrinėjimais, 
kuriuos Medicare padengia. 
Tik 28% 65-69 m. amžiaus 
moterų kas dveji metai pasi

naudoja „mammogram" proce
dūra, tik 12% pensininkų kas
met kraujo tyrinėjimo arba 
„colonoscopy" būdu pasitikri
na prieš žarnų vėžį, maža da
lis diabetu sergančių pensi
ninkų pasitikrina akis prieš 
„glaucoma", ir pan. Pensinin
kai yra raginami pasinaudoti 
tyrinėjimais ir reikalauti gy
dytojų juos parūpinti. 

Kasdieną suvalgytas kiau
šinis nepadidins širdies prie-
polio ar kraujo kamščio/ 
kraujo išsiliejimo smegenyse 
(stroke) rizikos, rašo gydytojų 
žurnalas JAMA. Tuo tarpu 
FDA patvirtįno. diabetu ser
gantiems „Avąndia" vaistus, 
kurie panašiai, veikia kaip 
„Rezulin", bąt nežaloja ke
penų. (Chgo Šųn-Times, WSJ) 

•Naujų tyrinėjimų rezul
tatai prieštarauja homoseksu
alinio geno teorijai. „Science" 
žurnale mokslininkai rašo, 
kad neranda genetinio ryšio 
tarp homoseksualinių brolių. 
(Chgo Sun-Times, WSJ) 

MIŠIOS AKLŲJĮJ 
SĄJUNGOS ĮMONĖJE 

Kovo 6 d. į Lietuvos aklųjų 
sąjungos Panevėžio įmonės 
koplyčią neįgalūs žmonės rin
kosi paminėti čia kiekvieną 
savaitę aukojamą Mišių penk
metį. J šią šventę atvyko ir 
Mišias aukojo Panevėžio vys
kupas J. Preikšas. Idėja įmo
nėje Švęsti Mišių auką prieš 
penkerius metus kilo Kupiš
kyje, kur mons. J. Antana
vičiaus iniciatyva vyko Lietu
vos aklųjų ir silpnaregių Mal
dos savaitė. Iš pradžių Aklųjų 
įmonės darbuotojai Mišių au
kai, kurią jau penkeri metai 
aukoja mons. J. Antanavičius, 
rinkdavosi į skaityklą, paskui 
į. salę, o dabar šios įmonės 
generalinio direktoriaus A. 
Kudaro dėka Mišios aukoja
mos koplyčioje. Beje, pats di
rektorius, anot mons. J. Anta
navičiaus, per penkmetį tur
būt nėra praleidęs nė vienerių 
Mišių. 
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Į BOSNIJĄ IŠVYKO LIETUVOS KARIAI 
Balandžio 13 d. iš Kauno oro 

uosto pakilusiais trimis JAV 
kariniais transporto lėktuvais 
į Bosniją išskrido didžiausio 
iki šiol Lietuvos taikdarių da
linio antroji dalts — 82 kariai. 
Dar 55 HetuviaL'atlikti užduo
ties Bosnijoje išvyko pirma
dienį. 

Prieš savaite Seimas priė
mė nutarimą „Dėl Baltijos ba
taliono Lietuvos karių dalyva
vimo NATO vadovaujamoje 
Taikos stabilizavimo operaci
joje Bosnijoje ir Hercegovino
je", kuriuo leidžiama išsiųsti 
iki 160 Lietuvos karių pusės 
metų užduočiai atlikti šioje 
Balkanų valstybėje. 

Šių metų pradžioje 137 da
bar į Bosniją išvykę lietuvių 
taikdariai kelias savaites savo 
žinias gilino Danijoje — šios 

valstybės batalionui lietuviai 
priklausys ir tarnybos Bosni
joje dienomis. 

Dalinys yra Dubajuje, kuris 
yra maždaug už kelių dešim
čių kilometrų į vakarus nuo 
NATO bombarduojamos Serbi
jos. 

Atlikdami užduotį, Lietuvos 
kariškiai sudarys jungtinio 
Baltijos valstybių dalinio 
BALTCON 2 pagrindą. Estija 
ir Latvija į šį junginį siųs po 
kelias dešimtis karių, kurie 
tarnaus aprūpinimo ir kituose 
būriuose. 

Kai NATO stabilizavimo 
pajėgų (SFOR) užduotį baigs 
lietuvių vadovaujamas Balti
jos taikos bataliono dalinys, 
tarnybą Bosnijoje pradės jun
ginys, sudarytas daugiausia iš 
Latvijos karių. (Elta) 

Astronomija yra vienas se
niausių mokslų, nes dangaus 
kūnai — matomi dieną, o ypač 
naktį — traukė žmogaus akis 
galbūt nuo tada, kai jis galėjo 
pakelti galvą ir savęs paklaus
ti: „Kas tai yra?" Amžių slink
tyje pasikeitė tik instrumen
tai, kurių pagalba tyrinėjami 
dangaus skliautai, bet nie
kuomet nepasikeitė žmogaus 
noras įžvelgti už savo riboto 
akiračio, aprėpti bent vaiz
duote, ko neįstengė pasiekti 
akis. 

Erdvių tyrinėjimai, atradi
mai ir spėliojimai, ne vienam 
mėgėjui ar tikram astronomui 
kainavo asmeninių nepato
gumų, nemalonumų, o kai ku
riems — net griežto pa
smerkimo už „herezijų skel
bimą". Tačiau tas nei kiek 
nesumažino noro veržtis dar 
giliau į visatos, į erdvių pas
laptis. 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
kompiuterių ir įvairių instru
mentų pagalba padaryti atra
dimai erdvėse pralenkia bet 
kokias senovės astronomų vil
tis. Kaip visi žinome, žmogus 
jau yra turėjęs ne vieną progą 
atsiplėšti nuo savo Žemės 
traukos, nukeliauti tūkstan
čius mylių ir net pastatyti 
koją kitos planetos paviršiuje, 
o automatiniai erdvėlaiviai, 
reguliuojami iš Žemėje esan
čių laboratorijų, yra pasiekę 
tolimiausius mūsų Saulės sis
temos pakraščius ir atsiuntę 
nemažai tikslių informacijų. 

Tačiau to žmogui nepakan
ka. Nors atradimai erdvėse 
kelia pasitenkinimą ir garsina 
juos padarusių mokslininkų 
vardą, bet svajojama žengti 
žingsnį dar tolyn: rasti atsa
kymą į patį pagrindinį klau
simą — ar yra kažkur visatoje 
kitos saulės sistemos su kito
mis planetomis, kuriose gyve
na protingos būtybės? (Būtų 
pasitenkinama atradus, kąd 
apskritai kažkur kitur klesti 
gyvybė, nepaisant, kiek primi
tyvi ir kitokia, negu mūsų 
planetoje.) Nemažas susijau
dinimas nubangavo, kai ne 
taip seniai buvo prasitarta, 
kad galbūt meteorite, atskri-
dusiame iš Marso, yra mikros
kopinio pobūdžio gyvybės 
užuominų. Nors dėl to moksli
ninkai tebesiginčija ir vykdo 
tolimesnius tyrimus, bet vien 
tokia mintis jau kelia viltį, 

i kad „mes visatoje nesame vie
ni", taip pat skatina su dar di
desniu užsidegimu planuoti ir 
vykdyti skrydžius bandomuo
sius i Marsą, kad į šį klau
simą būtų rastas tikslesnis at
sakymas. 

Praėjusią savaitę San Fran-

cisco State universiteto moks
lininkas dr. Geoffrey W. Mar-
cy paskelbė, ir jo duomenis 
kiti astronomai patvirtino, 
kad mūsų, t.y. Paukščių Tako 
(angį. Milky Way) galaktikoje 
atrasta saulės sistema su bent 
trimis milžiniškomis planeto
mis. Iki šiol tebuvo žinoma 
viena tokia sistema su devy
niomis planetomis — tai toji, 
kurios trečioje nuo Saulės 
planetoje, Žemėje, ir mes 
gyvename. Apie tokį atradimą 
šimtmečiais svajota, dėta 
daug pastangų, ne kartą net 
užsiminta, bet iki šiol niekam 
nepavyko įgyvendinti. Galima 
įsivaizduoti, kad šis įvykis su
kėlė daug entuziazmo net 
tarp eilinių žmonių, kurie 
niekuomet nebuvo akies pri
dėję prie teleskopo. 

Atrastoji saulės sistema yra 
44 šviesmečių nuotolyje nuo 
Žemės, o trys užtiktosios pla
netos, keliaujančios apie savo 
saulę, vadinamą Upsilon An-
dromedae, yra maždaug mūsų 
„kaimyno" Jupiterio dydžio, 
arba dar didesnės. Galimas 
dalykas, kad Upsilon Andro-
medae orbitoje keliauja ir ma
žesnių planetų, bet turimais 
instrumentais jų neįmanoma 
susekti. Mokslininkai spėja, 
kad Paukščių Tako galakti
koje panašių žvaigždžių-sau-
lių su planetomis yra kur kas 
daugiau, tad planuojama siųs
ti keletą nedidelių, su labai 
moderniais instrumentais 
erdvėlaivių kaip tik ieškoti 
tokių sistemų. Pirmasis, pa
vadintas „Terrestril Planet 
Finder" bus išsiųstas 2010 m., 
o po to dar keli. 

Šiomis dienomis Amerikoje 
paminima Žemės diena, "krei
piant dėmesį į mūsų planetos 
ekologiją, aplinkosaugą ir ap
skritai sveikatingumą. Be
sirūpinant paviršutiniška ap
linkos švara, prisimenama, 
kad tos aplinkos šeimininkas-
žmogus turėtų atkreipti dė
mesį ir į save, apsivalyti nuo 
nesantaikos, karų, nusikalti
mų, skurdo, diskriminacijos 
bei kitų blogybių, kurios ka
muoja žmoniją galbūt nuo pat 
jos egzistencijos pradžios. Sto
vėdami ant naujo šimtmečio 
— ir tūkstantmečio — slenks
čio, Žemės gyventojai toli 
gražu neatsikratę tų negero
vių ir jas, tarytum sunkų, 
nusidėvėjusį, šlamšto pri
krautą ryšulį, ruošiasi tempti 
per tą slenkstį į būsimąjį 
šimtmetį. Tad nereikia ste
bėtis, jog akys nuolat viltingai 
krypsta į erdves, slapta tikint, 
kad ten yra tobulesnė gy
vybė, sukūrusi geresnes gyve
nimo sąlygas. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
Nr.28 

LIGLJA TATJTKUVIENĖ 
Tęsinys 

Nuo 1960 metų kas antri metai vyksta Australuos 
lietuvių, savaitę trunkantys, kultūriniai, sportiniai, 
socialiniai, politiniai renginiai. Jie pakaitomis rengia
mi trijuose didžiuosiuose Australuos miestuose — 
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje. 

Išaugus išeivijos meno ir sporto pajėgoms, prasidėjo 
dažnesnės išvykos vienų pas kitus. 1976-1979 metų 
laikotarpyje padažnėjo kultūrinis bendradarbiavimas 
ir su kitų žemynų lietuviais. Pasaulio lietuvių dienų 
švęsti (tai buvo Mažoji dainų šventė) iš Australijos 
Kanadon atvyko būrys šaunių sportininkų bei gana 
aukšto meninio lygio Dainos sambūris, kuris koncerta
vo įvairiuose lietuviškuose telkiniuose. 

J Dešimtąsias Australuos Lietuvių dienas, kurios 
rengiamos Sydnėjuje gruodžio 26-31 d., jau nuo pra
eitų metų rudens rengiasi vykti ir .Grandinėlė". Prieš 
išvykstant Australijon, koncertuojama, .apšokama" 
naujai parengta programa — lapkričio 19 d. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje (išleistuvių 

Australijon vakaras), o antrą kartą — gruodžio 9 d. 
Cleveland State university Main Classroom Audito
rium. Į iį pritrūko bilietų... Buvo parodyta visa kon
certinė programa. Pirmą kartą Amerikos žemėje pa
šokti .Kupolinis", „Džigūnas", „Rusnietis" ir kt. Kon
certai kruopščiai skaičiuojami — iki išvykos Australi
jon net 260-tyje per dvidešimt penkerius metus daly
vauta ar savarankiškai koncertuota. 

Gruodžio 22 d. „Grandinėlė" buvo iškilmingai sutik
ta Sydnėjaus oro uoste, į kurį susirinko nemažas bū
rys lietuvių, žurnalistų. Kelionė truko 115 su puse va
landos. Nuskrista 12,000 mylių. 

Iš L. Sagio laiško J. Lingiui (1978 m. gruodžio 16 d.): 
„Patikėsi ar ne, trečiadienį išskrendame į Australiją 
gastrolių su „Grandinėle". (...) Reikėjo labai daug pas
tangų surinkti pinigus. Mums tenka apmokėti lėktuvo 
bilietą iki Australijos. Australijoje lietuviai pasirūpins 
transportu ir pragyvenimu. Jaunimo tėvai sutiko mo
kėti po 600 dolerių. Tai bilietas tik į vieną galą. Kitai 
pusei kalėme pinigus įvairiausiais būdais: virėme pie
tus, ir klevelandiečiai valgė juos iki nusibodimo. Ren
gėme 25-mečio šventę, kuri su aukomis davė mums 
12,000. Turėjome išleistuves, tos irgi kelis tūkstančius 
paliko. Per vasarą plovėme mašinas, statėme festiva
liuose kėdes ir dar visokiausius darbus atlikome, kolei 
sukrovėme reikalingą sumą". Australijos kelionės biu
džetas buvo 70,000 dol. (čia įėjo naujų šokių pastaty
mas, sceninės atributikos, bagažo paruošimas). Tėvai 
sumokėjo už savo vaikus ir tai sudarė 30,000 dol. Ki

tus 40,000 turėjo sutelkti pati „Grandinėlė". 
Australijos lietuviai, kurių ten tik keli tūkstančiai, 

tokių kelionės išlaidų apmokėti negalėjo. Jie išleido 
nemažai pinigų, kad „Grandinėlė" galėtų koncertuoti 
visuose didžiuosiuose miestuose. 

Pirmąją viešnagės dieną, vadovaujant A. Reizgiui, 
jaunimas buvo vežamas ekskursijon po Sydnėjų, supa
žindinant su įdomesniais, svarbesniais miesto pa
minklais bei vietovėmis. Buvo pasirūpinta paplaukioti 
laivu ir pamatyti nuostabaus grožio apylinkes. 

Australijoje numatyti trys ilgesni koncertai ir keturi 
trumpesni. Gruodžio 24 d. įvyko pirmasis koncertas 
miesto centre, prie neseniai pastatytų, modernių ope
ros rūmų. „Grandinėlę" pristatęs, Arūnas Čiuberkis 
supažindino su buvusiomis koncertinėmis kelionėmis 
po Europą, P. Ameriką ir būsimais koncertais po Aust
raliją. Paaiškino, kokiam regionui atstovauja tie ar ki
ti tautiniai drabužiai, apibūdino kiekvieno atliekamo 
šokio turinį. Šokėjai pašoko 6 šokius, kuriuos stebėjo 
keli šimtai žiūrovų ir plojo negailėdami delnų. Tos 
pačios dienos vakare Lietuvių klube įvyko bendros 
Kūčios, į kurias buvo pakviesta ir „Grandinėlė". Kun. 
P. Butkus papasakojo, kad į Australiją atvykę lietu
viai, kaip ir daugelis kitų tautybių žmonių, vietinių 
gyventojų buvo šiltai priimti ir surado čia savo pasto
gę. Šv. Kalėdų dieną įvyko Australijos jaunimo, suva
žiavusio iš visų kampų, ir „Grandinėlės" susipažinimo 
vakaras. Australijos lietuvių dienų rengėjai, pasveiki
nę L. Sagį, jo šokėjus, prisiminė, jog: „Pirmuosius pla-

tesnio bendradarbiavimo ledus tarp Amerikos ir Aust
ralijos lietuvių prieš ketverius metus pralaužė Bro
nius Nainys, tuometinis PLB pirmininkas. L. Sagys 
(...) padėkojo už pakvietimą Australijon ir pareiškė, jog 
'Grandinėlės' laimėjimai yra glaudžiai surišti su vi
same pasaulyje pasklidusių lietuvių teikiama para
ma". („Draugas", 1979.01.29). 

Gruodžio 26 d. įvyko oficialus 10-ųjų Australijos lie
tuvių dienų atidarymas. Jos prasidėjo St. Marys ka
tedroje iškilmingomis pamaldomis, o vėliau tęsėsi Ci-
vic centre. Meninėje programoje dalyvavo ir „Gran
dinėlė". V. Juška ir G. Viliūnaitė, pristatydami grupę, 
papasakojo jos kūrimosi istoriją, apie turėtas gast
roles, tautinius drabužius. Ansamblio šokėjai buvo su
tikti plojimais, jų negailėta ir koncerto metu. Žiūrovų 
susirinko per 600. „Grandinėlė" šoko keturis šokius. 
Gruodžio 28 d. Condell parko paviljone surengtas Aus
tralijos lietuvių šokių festivalis. Čia šoko septynios lie
tuvių tautinių šokių grupės. Jos šoko kartu apsijungu
sios ir atskirai. „Grandinėlė", kuri šoko kartu, dar 
atskirai pašoko „Našlę" (vad. „Jaunimo žaidimu") ir 
„Lenciūgėlį". Gruodžio 29 d. vyko sportinės varžybos, o 
vakare — Dainų šventė, dalyvaujant Australijos lietu
vių chorams. Gruodžio 30 d. Regent teatre įvyko 
triumfalinis „Grandinėlės" koncertas. Net 18 Šokių 
(per abi dalis) „Grandinėlės" šokėjai padovanojo Aust
ralijos žiūrovams. Didžiulį įspūdį sukėlė „Kupolinis". 
Tai šokis, skirtas Joninėms. 

(Bus daugiau) 
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ATVYKSTA VILNIAUS JAUNIMO 
ANSAMBLIS „ULA* 

Išeivijos ir Lietuvos jaunimo 
tautinių ansamblių bendra
vimas, vienų pas kitus lanky
masis su programomis, yra 
mūsų bendras tautinės kultū
ros ir meno išlaikymo reika
las. Tas suartėjimas per šokį, 
muziką ir dainą yra maloni 
ambasadorystė Lietuvos jau
nimui išvykose į užsienius ir 
labai maloni šventė jų sulau
kusiems užsienio lietuviams. 

Prieš dvejus metus kilęs Vil
niaus jaunimo ansamblio no
ras aplankyti Dėdės Šamo že
mėje ir Kanadoje gyvenančius 
lietuvius, ypač jaunimą, pra
ėjusios žiemos pradžioje rado 
atgarsį Lemonto „Spindulio" 
tautinių šokių grupėje su va
dovėmis Rasa Poskočimiene ir 
Audra Lintakiene. „Spindu
lys" sutiko būti „Ūlos" gastro
lių globėju, koncertų rengėju 
Čikagoje lietuviams ir ameri
kiečiams. Kadangi „Ula" an
samblis iš Čikagos vyks į Ka
nadą, Toronte jį globos „Ginta
ro" ansamblis, vadovaujant 
Juozui ir Ritai Karasiejams. 

Vilniaus jaunimo ansamblio 
„Ula" koncertai numatyti ge
gužės 29 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte ir gegužės 30 
d. Čikagoje, Jaunimo centre. 

Vilniaus jaunimo ansamblis 
„Ula" dar labai jaunas, įsistei
gęs tik prieš keletą metų, va
dovaujamas labai veiklaus tė
vų komiteto ir talentingos me
no vadovės, žymios lietuvių 
choreografės Laimos Kisielie
nės. Jis jau pagarsėjo ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. An
samblis dalyvavo tautinių šo
kių šventėse Vengrijoje, Vo
kietijoje, Prancūzijoje, šoko 
Pasaulinėje lietuvių dainų 
šventėje. 1990 m. keturmečiai 
vaikučiai pradėjo šokti Vil
niaus vaikų tautinių šokių 
studijoje. Po penkerių metų 
6tudija tapo ansambliu ir pa

sivadino švariausios Lietuvos 
upės „Ūlos" (Dzūkijoje) vardu. 
Šiandien „Ūlos" ansamblyje 
šoka, groja kanklėmis ir dai
nuoja 13-15 metų amžiaus 
jaunuoliai. Kas mėnuo jie kon
certuoja rytų Lietuvos mokyk
lose. 

Kanklėms „Ūlos" ansambly
je vadovauja viena žymiausių 
jaunosios kartos lietuvių 
kanklininkių Kristina Kup
rytė (gimusi 1975 m.), baigusi 
Lietuvos Muzikos akademijos 
liaudies instrumentų studijas 
bakalauro laipsniu, dabar ten 
siekianti magistro. Kaip kank
lių solistė, surengė koncertus 
Lietuvoje, Olandijoje, Belgijoje 
ir Vokietijoje. K Kuprytė yra 
J. Švedo konkursų laureatė (I 
ir III vieta) ir turi dviejų va
landų koncerto programą su J. 
Švedo, J. Cordon, G. H. Han-
del, S. Prokofiev, V. Paketū-
ras, J. Offenbach ir V. Dulov 
kūriniais. Ji turi ir bažnytinę 
(Mišioms) programą. 

„Ūlos" ansamblio tautiniams 
šokiams groja trys profesiona
lai liaudies instrumentų muzi
kantai. Kartu atvyksta pen
kios šokėjų mamos su pirmi
ninke Daiva Berūkštiene, 
tvarkančia ansamblio gastro
les ir administracinius reika
lus. Per visą žiemą „Ula" an
samblis ruošėsi šioms gast
rolėms ir tikrai žiūrovų, jauni
mo ir suaugusių, neapvils. 
Mums tik lieka šiltai priimti 
jų pastangas ir parodyti, ko
kia nuostabi, šviesi, kūrybin
ga karta auga laisvę atgavu
sioje Lietuvoje. 

Apie „Ūlos" ansamblio kon
certų programą Lemonte, Či
kagoje ir Toronte bus vėliau 
smulkiau paskelbta „Drauge", 
„Tėviškės žiburiuose", per ra
diją ir kitur. Toronte koncer
tai numatyti š.m. birželio 5-6 

Bronius Juodelis 

PASIRAŠĖ APIE 15,000 
LIETUVOS GYVENTOJŲ 

Iš kelionės -po Lietuvą su
grįžęs Žemės gaublys į Vilnių 
parvežė apie 15,000 parašų tų 
žmonių, kurie pritaria Žemės 
išsaugojimo idėjoms. Ant 2,5 
metro skersmens gaublio pasi
rašė dvidešimt aštuonių Lie
tuvos miestų gyventojai. 

Vilniaus mokytojų namų di
rektoriaus pavaduotoja bei 
projekto „Laiškai Žemei" va
dovė Zita Žepnickienė sakė, 
kad akcijoje dalyvavo dvigu
bai daugiau žmonių, tačiau 
dėl laiko stokos visi norintieji 
paprasčiausiai nespėjo pasi
rašyti. Dabar gaublys yra jau
kus ir gyvas, nes žmonės ant 
io pasiraSinejo net keliais 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos žiemos seminaras v. 
Seminaro akademinėje programoje dalyvavo įvairių SI*-
pažangas chirurgijos, plaučių li^ų, uediatrines, radiulogij 
Nuotraukoje — seminaro paskaitininkai I eil is kairės: r 
seminaro vadovas dr. Vytas Saulis, dr. Jonas Prauskis; II 
lis, dr. Renata Variakojyte Dar dalyvavo dr Aras Žlioba. 

sluoksniais. 
Pasak jos, akcija „Laiškai 

Žemei" visuose Lietuvos mies
tuose susilaukė labai daug 
dėmesio — gaublio sutikimo 
vietos buvo papuoštos, taip 
pat buvo siūloma daug laiškų 
ir po kelis miesto plakatus 
gamtosaugos tema, nors rei
kėjo nupiešti tik vieną. Beje, 
patys aktyviausi akcijos 
„Laiškai Žemei" dalyviai pa
sirodė esą alytiškiai — jų į 
Rotušės aikštę susirinko per 
keturis tūkstančius. 

Balandžio 12-25 d. Vilniaus 
mokytojų namuose veiks akci
jos „Laiškai Žemei" laiškų bei 
plakatų paroda. Pačios origi
naliausios mintys ir plakatai 
bus išspausdinti specialiame 
lankstinuke. (Elta) 

Vilniaus jaunimo „Ula" ansamblio šokėja Eglė Vindašiūu (kairėje) ir an
samblio meno vadovė "Laima Kisieliene. 

ŠVENTĖ RASEINIUOSE 

M š.m. kovo 27-balandžio 3 d., Snowmass, Colorado. 
įlybių gydytojai, kurie pateikė žinias apie svarbias 
. radiologines onkologijos ir skausmo gydymo srityje. 
Vytas Šamoga, dr. Domas Lapkus, dr. Edis Razma, 

iL: dr. Jonas Sidrys. dr. Roma Kličienė, dr. AlexSau-

nines kovas, pasipriešinime 
dalyvavo ir žuvo daug Rasei
nių gimnazijos auklėtinių. Jų 
atminimui žadama pastatyti 
kryžių, o gal ir paminklą prie 
gimnazijos su žuvusiųjų pa
vardėmis. Mums ypatingai 
svarbu pažymėti, kad Kęstu
čio ir Prisikėlimo apygardų 
partizanų vadas generolas Jo
nas Žemaitis-Vytautas 1920-
1926 m. lankė Raseinių gim
naziją. Gaila, bet neapsiėjome 
ir be išdavikų bei parsida
vėlių. Buvo išduotas ir Jonas 
Žemaitis. Tą tragišką nuotai
ką savo eilėraštyje išsako K. 
Bradūnas: 

O, balinami audeklai, 
Mano vaikystės pievų 

saulės! 
Kas perbėgo jus kojom 

purvinom, 
Suteršdamas tą dangišką 

baltumą. 

Dievo Avinėli, 
Kuris naikini pasaulio 

nuodėmes, 
Išbaltink žuvusių krauju 
Mano genties drabužį". 
Čikagos raseiniečius gegu

žės 8 d. šventėje atstovaus dr. 
Elena Repšienė-Hermanavi-
čiūtė. Ji dabar gyvena Vilniuje 
ir tik ką grįžo iš Venezuelos, 
kur aplankė savo brolį dr. Jo
ną Hermanavičių, kuris būda
mas labai geru ir humanišku 
gydytoju labai daug padėjo 
vargstantiems venezuelie-
čiams. 

Emilija J . Valantinienė 

Šių metų gegužės 8 d. Rasei
niuose bus iškilmingai pa
minėtas Raseinių valstybinės 
gimnazijos (dabar ją vadina 
Kalno vidurine mokykla) 80-
metis. 

Kovo 2()-ajĄ prie Vilniaus mokytojų namų surengta akcija „Laiikai žemei", skirta Pasaulinei žemės dienai Ko-
• J" tj.a. diena, kai dienos ilgumas susilygina viguose žemės rutulio taškuose, Pasauline žemes diena 1971 
<.; i! II- naskellie Jungtinės Tautos Kovo 20-oji - Žemėn diena Lietuvoje buvo paskelbta 1992 metais | daugiau 
ka.|i <av.»ite truksiančią kelione po Lietuvą vilniečiai išlydėjo trijų mašinų kolona, gabenančia didžiulį Žemes 
iM •:!-:. / 'n : - - •''i.iv.1 ir pašto dėže. skirtą žmonių laiikams Nuot.r Eito* 

Ši gimnazija buvo įkurta 
1919 m. 1938 m. buvo baigti 
statyti modernūs ir labai gra
žūs naujos gimnazijos rūmai, 
kurių projektą paruošė archi
tektas Lukoševičius, Raseinių 
gimnazijos absolventas (jo 
vardo, deja, neprisimenu). 
1939 mokslo metus pradėjome 
naujose patalpose, kur buvo 
nuostabiai erdvu, šviesu, ir 
klasės bei didžioji salė puika
vosi parketo grindimis. Sporto 
salė buvo įrengta šalia gimna
zijos esančiame specialiame 
pastate. Didžiojoje salėje (o ji 
buvo pati didžiausia salė mū
sų mieste) vykdavo įvairiausi 
renginiai, vaidinmai ir kon
certai. Dar ir dabar prisime
nu, kokias ovacijas sukėlėme 
V Jonuškaitei-Zaunienei už 
tą lavingą daina Aviža prašė 
gražiai pasėti". Deja, laimingi 
'ir drausmingai prie tvarkos ir 
pagarbos rodymo naujai aplin
kai, mūsų mielojo „Cerberio", 
vicedirektoriaus Jono Matulio
nio išmokyti) teišbuvome tik 
vienerius metus, nes 1940 m 
birželio 15 d. prasidėjo bolše
vikine okupacija, o su ja ir 
tautos ir kiekvieno žmogaus 
asmeninės traged.jos. 

Per pirmąją sovietu okupa
ciją, o ką bekalbėti apie taip 
vadinam;} „Karą po karo" — 
dešimtmetį trukusias partiza-

• Kėdainiai. Kovo 7 d. Kė
dainių šv. Juozapo parapijoje 
šv. Mišias už kun. Paulių Ra
bikauską aukojo ir pamokslą 
per jas pasakė Kauno arkivys
kupijos kurijos kancleris kun. 
T. Karklys. Po šv. Mišių s. 
Igne Marijošiūtė Kėdainių de
kanato savanorius supažin
dino su 2000 metų jubiliejaus 
proga numatytu parapijiečių 
lankymo projektu. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS SKRYDŽIŲ KAINOS 

IVILNIŲ 
4 / 1 5 . 5/12 d. . y i 3 . f i / 1 5 d . 

CHICAGO 
NEWARK 

$535 
$480 

$689 
$689 

IŠ VILNIAUS Į 
CHICAGO 
NEYVARK 
SEATTLE 

$595 
$595 
$922 

Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 

* * * * * 

Grupinės kel ionės 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 

mūsų raštine. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n Travel Serv i ce 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

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

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

Trys Edvardai Šulaičiai — trijų kartų atstovai. 

ŠVENTĖ ŠULAIČIŲ ŠEIMOJE 
Neseniai Robin ir Edvardo 

Šulaičių, gyvenančių į šiaurės 
vakarus nuo Čikagos esan
čiame Roselle miestelyje, rezi
dencijoje buvo nemaža šventė. 
Savo pirmąjį gimtadienį čia 
minėjo pats jauniausias jų 
šeimos narys — irgi Edvardas. 

Taigi jau Edvardas III, nes 
ne tik jo tėvas, bet ir senelis, 
žinomas spaudos darbuotojas 
ir lietuviškų organizacijų vei
kėjas, yra Edvardai. 

Edvardo III tėvas, kuris yra 
gimęs ir augės Cicero lietuvių 
telkinyje, ypač savo jau
nystėje, daug pasireiškė lietu
viškoje veikloje. Buvo mokslei
vių ateitininkų sąjungos cent
ro valdybos nariu, Cicero LSK 

„Ateities" valdybos nariu ir šio 
klubo krepšinio komandos va
dovu, Čikagos „Vaidilutės" 
teatro aktoriumi, „Spindulio" 
taut. šokių grupėje šokėju ir 
kt. 

Jaunuoju savo broliuku, ku
ris kaip tik per savo gimtadie
nį pradėjo žengti pirmuosius 
žingsnius, labai džiaugiasi se
sutė Katerina, įžengusi į 
šeštuosius savo amžiaus me
tus. 

O savo pirmąjį gimtadienį 
atšventęs Edvardas III, atro
do, bus tvirtas vyras ir neblo
gas sportininkas kaip ir jo 
tėvas. Taip pat yra vilčių, kad 
bus ir Edvardas rv. 

E.Š. 
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('ikagos teatro strigimo dalyviai. Pirmoje eil iš kaires: Aldona Budrienė, Audrė Kižytė, Irena I-eonaviciūte, No
jus Idzelis. II eil : Aldona Jurkutė, Irena Kazacenkaitė, Audrė Budrytė; III eil.: Giedrė Gilleapie, Lilija Jasaitė. 
V irtrmij.i Ragauskienė, Viktoras Radvila. Birutė Valasevičiene. Violeta Drupaitė. Pirmasis sio teatro spektaklis 
r'i»šį;im.is rugsėjo 19 d Jaunimo centre Statoma Petro Vaifiuno pjesė ..TuScios pastangos*. Režisuoja Audre 
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JURGI, ATRAKINKI ŽEMĘ 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Senojo Lietuvos kaimo so
dybų ir pakelių koplytėlėse 
dažnai galėjai pamatyti iš
drožtą šventojo Jurgio ant 
žirgo skulptūrėlę. Narsiai jis 
smeigia smaką, gelbsti kara
laitę, tačiau žvilgsnis kažkur 
nukreiptas į laukų tolumas. 
Šv. Jurgis — dangiškasis Lie
tuvos globėjas, antrasis po šv. 
Kazimiero. Tai III a. gyvenęs 
Romos karys, įgulos vadas. 
Nepanoręs atlikinėti stabmel
diškas apeigas, buvo pasmerk
tas myriop ir nukirsdintas. 
Tradiciniame lietuvių kalen
doriuje jo kankinio mirties 
diena, balandžio 23-ioji, su
tampa su labai svarbiu gam
tos virsmu. Tai ganiavos pra
džia. Tądien iš tvartų į pir
mąją pievų žalumą išgenami 
galvijai, perkentėję šaltą žie
mą ir alkaną pavasario pra
džią. Sakydavo: šv. Jurgis 
tvartus atidaro. Ir net jeigu jis 
atjotų ant „širmo žirgo" — 
aplinkui būtų šalnos nubaltin
ta žolė, vis tiek reikia išginti. 
Nors trumpam, tik į dien
daržį. Išgenama būtinai su 
apeigomis: kad metai būtų 
sėkmingi, prieauglio daug, o 
vilko nasrai užrakinti. Tam po 
tvarto slenksčiu būdavo deda
mi du dažyti kiaušiniai — jur-
gučiai ir pjūklas dantimis į 
viršų. Peržengs veršelis ar 
avelė plieno dantis — vilko 
dantys nebebaisūs. Užkliudys 
kojele — vilkui skirta, nieks 
neišsaugos. Seimininkas pa
ima spyną į ranką, apeina 
triskart bandą, tada užrakina 
ir padeda ant tvarto slenksčio. 
Visi gyvuliukai ganiavos metą 
turėtų išbūti saugūs. Paskui 
šeimininką seka ir piemuo, 
kiekvienam savo globotiniui 
sušeria triskart rykštele, po to 
tvarte užkiša ja už balkio. Tai 
todėl," kad va%arą lengviau 
sektųsi visą bandą į tvartą po 
ganiavos suvaryti. Šeimininkė 
gi, į kokią seną vyžą įdėjusi 
žarijų, užmeta ant jų verbos 
spygliukų, ar šventintų Devin
tinių žolelių, .eno gniūžtelytę 
nuo Kūčių sialo ir pasmilko 
karvių snukius bei tešmenis: 
nesirgs, bus pieningos, gyvatė 
neįkirs. Piemenėliui liepdavo 
pririnkti tiek akmenėlių, kiek 
yra avelių. Suginus į tvartą, 
akmenėlius supildavo po 
slenksčiu, — avys visada su
ras kelią namo. Metas į kiemą 
išleisti ir viščiukus. Kad jų va
nagas neišgaudytų, reikia ir 
juos apsmilkyti arba po vieną 
prakišti pro stebulės skylę ar 
kelnių kišką. Smilkymui labai 
tinka juodoji beržo smala — 
devyndrekis. 

Moterys per Jurgines neaus-
davo, — mat, minant pakojas, 
darosi žiotys, primenančios 
vilko nasrus. Niekur nene
šiodavo skieto, — ten irgi regi 
iššieptus vilko dantis. Pieme
niui šiukštu peilį galąsti, — 
vilkui dantis išaštrins. O sulos 
per Jurgines neleisdavo dėl vi
sai kitos priežasties, — naktį 
ja prausiasi raganos. Sula 
joms suteikia galios apžavams 
ir kerams. Pasakodavo, kad iš 
to taškymosi suloje pažindavo, 
kurios iš kaimo moterų raga
naujančios. Tad vakare sulos 
ąsotį reikia apversti dugnu į 
viršų arba ryte sulos likutį 
išpilti žemėn, nes galima ap
sinuodyti, t 

Patys griežčiausi Jurginių 
draudimai susiję su žeme, — 
nevalia jos Judinti": arti, 
akėti, sėti, kasti. Net kuolo į 
žemę įkalti. Arkliai tądien 
turi pailsėti, gauti daugiau 
pašaro. Ankstyvą rytą jie 
maudomi, šukuojami, api-
pjaustomos kanopos. Bažnyt
kaimiuose, kurie turėdavo šv. 
Jurgio atlaidus, vykdavo ar
klių mugės. 

J bažnyčią per Jurgines 
žmonės aukai nešdavo kiau

šinių, sūrių, sviesto; dar se
niau netgi atvesdavo veršiuką, 
avelę. XIX a. viduryje šiaurės 
rytų Lietuvoje buvo išlikęs pa
protys atnešti prie šv. Jurgio 
altoriaus vaško, išlieto gyvulių 
figūrėlėmis. Elgetoms ūkinin
kai turėdavo „ubagų duonos". 
Joje būdavo įkepta kiaušinių. 
Su tokia duona taip pat apei
davo rugių lauką; priklaupę 
paklausydavo, kaip jie auga. 
Ten pasigirsdavo ir gražiosios 
Jurginių dainos: 

„Jurja, geras vakaras! 
Jurja, paimk raktus 
Jurja, atrakink žemę, 

" Jurja, išlaidz žolelę. 

Žolelę šilkinę, 
Raselę meduotą, 
Žolelė bus dėl arklelio, 
Raselė dėl veršelių." 

(Iš Mielagėnų, Ignalinos raj.) 

Manoma, kad Jurginių šven
tė yra labai senos kilmės, gal 
dar atmenant senojo tikėjimo 
dievaičių — gyvulių ir auga
lų globėjų garbinimo apeigas. 
Štai ką rašė 1553 metais J. 
Maleckis apie Prūsijoje buvu
sius papročius: „Jurgio dieną 
jie aukoja Pergrubijui, kuris 
yra laikomas gėlių, augalų ir 
visų žolių dievu. Dvasininkas, 
kurį jie vadina viršaičiu, deši
nėje rankoje laiko plačiadugnę 
taurę, pripiltą alaus, ir, pa
šaukęs vardu dievuką, gieda 
jo garbei giesmę: Tu nuveji 
žiemą, tu grąžini pavasario 
smagumą, per tave laukai ir 
sodai žydi, per tave slėniai ir 
miškai žaliuoja'. Šitą giesmę 
baigęs, išgeria alų, dantimis 
nutvėręs taurę, neprilaikyda
mas jos ranka, o patį indą, iš 
kurio taip įsikandęs, išgėrė, 
meta per galvą. Po to ji vėl pa
keliama nuo žemės ir pripila
ma, ir dabar iš eilės geria 
visi, kiek tik yra atėję, ir Per-
grubijaus garbei giesmę gieda. 
Ir puotauja visą dieną, ir rate
lius eina". XVII-XVIII a. san
dūroje M. Pretorijaus para
šytame darbe „Prūsijos įdo
mybės" pateiktas toks pirmojo 
gyvulių išginimo aprašymas: 
„Kai nadruviai pirmąkart iš
gena gyvulius, būtinai elgiasi 
šitaip. Šeimininkas vienas iš
gena visus gyvulius, stambius 
ir smulkiuosius, iš visų tvartų 
į priedaržę, ir apeina triskart 
apie gyvulius, kalbėdamas 
maldą, kad Dievas saugotų jo 
bandą. Galiausiai šaukiasi į 
šv. Jurgį, kad jis savo me
džioklinius šunis ir kurtus, 
t.y. lokius, vilkus ir lapes, 
draustų nuo bandos". 1578 
metais parašytoje „Lenkijos, 
Lietuvos, Žemaitijos ir visos 
Rusios kronikoje" M. Strij
kovskis taip pat mini pavasa
rio šventę „Pergubri" ir labai 
didelius atlaidus Šv. Jurgio 
bažnytėlėje ant Birutės kalno 
Palangoje. Įdomiausia yra tai, 
kad XV a. pradžioje čia dar 
stovėjo astronominė kalendo
rinių matavimų stebykla, ku
rios pagrindinė ašis buvo nu-
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Šv. Jurgis. Liaudies kūryba 

PROJEKTUOTOJŲ 
GRUPĖJE — IŠEIVIJOS 

ARCHITEKTAS 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Kauno architektų susivieni
jimo „Arena" grupė dabar ren
gia detalų naujųjų Kauno 
Sporto ir kultūros rūmų pro
jektą. Grupės vadovas Eugeni
jus Miliūnas sakė, kad jį nu
matoma baigti jau šį vidur
vasarį. Projekto rengime daly
vauja Detroite gyvenantis, o 
dabar į Lietuvą vis dažniau 
atvykstantis, JAV lietuvis ar
chitektas Algimantas Bublys. 

— Be jo vargu ar būtume 
laimėję šių Sporto ir kultūros 
rūmų projektų konkursą, — 
pridūrė kaunietis architektas 
E. Miliūnas. 

Viskas prasidėjo nuo to, kai 
Lietuvos JŽalgirio" krepšinio 
komandai iškopus į Europos 
lyg4. garsusis krepšininkas 
Arvydas Sabonis ir Kauno 
apskrities viršininkas Kazi
mieras Starkevičius išsakė 

kreipta taip, kad nustatytų 
balandžio 23-sios datą. Kry
žiuočiai, sugriovę šią „žiny-
čią", negalėjo iš žmonių atmin
ties ištrinti papročio švęsti ga
niavos pradžią, kartu ir aug
menijos atbudimą. Todėl ir 
buvo sureikšminta šv. Jurgio 
diena. Naujoji pasaulėžiūra 
išties subtiliai derinta prie il
gais šimtmečiais susiklosčiu
sių tautos papročių. Šv. Jur
giui teko perimti iš senojo ti
kėjimo dievaičio gyvulių glo
bėjo funkcijas. Aiškiai apie tai 
1823 m. rašė D. Poška: „Tas 
dievaitis Ganiklis pas mus, 
t.y. Lietuvoje ir Žemaičiuose, 
iki šiolei liaudies yra gerbia
mas ir atmenamas, tačiau da
bar krikščionys tą galvijų, 
arklių ir įvairių kitų gyvulių 
valdymą atidavė šventajam 
Jurgiui". 

iniciatyvą vietoje senosios, sa
vo laiką atgyvenusios Kauno 
sporto halės pastatyti naujus, 
modernius Sporto ir kultūros 
rūmus, kuriuose galėtų leng
vai ir patogiai tilpti į „Žal
girio" ir kitų sporto komandų 
rungtynes plūstantys Lietuvos 
ir užsienio žiūrovai. 

Susilaukus valdžios pritari
mo, pernai buvo paskelbtas 
projektų konkursas. Dalyvavo 
septynios gana pajėgios archi
tektų grupės, ,ng tik iš Lietu
vos, bet ir iš Austrijos. Kau
niečių projektuotojų grupė 
„Jungtinės pajėgos" į pagalbą 
pasikvietė patyrusius archi
tektus net iš Izraelio, o E. 
Miliūno grupė vienu savo va
dovu pasitelkė architektą iš 
Detroito Algimantą Bublį, tu
rintį didelį patyrimą, projek
tuojant sporto rūmus ir are
nas daugelyje Šiaurės Ame
rikos miestų. Konkurso nu
galėtoja kaip tik tapo ši grupė, 
parengusi geriausią, pirmąją 
vietą pelniusį, aporto ir kul
tūros rūmų projektą. 

— Sėkmę konkurse nulėmė 
mūsų kolegos Bublio pasiūly
mas Kauno sporto rūmus su
projektuoti pagal amerikie
tišką modelį, — paaiškino ar
chitektas E. Milianas. 

Šio projekto esmė — racio
naliai, stačiakampiu išdėsty
tos tribūnos taip,' kad žiūrovai 
būtų arti arenos. Kai kuriems, 
konkurse žemesnes vietas už
ėmusiems, europietiško sti
liaus projektams — priešingai 
— būdingos didelės rūmų 
erdvės, didesni atstumai tarp 
žiūrovų ir sportinės arenos. 
Be to, A. Bublio pasiūlytame 
variante numatoma daug ko
mercinių patalpų, kurios gali 
veikti atskirai puo arenos, 
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Ganėsi avelės ir avinėliai Nuotr Vytauto Maželio 

duoti komercinę naudą, už
dirbti pinigus rūmų išlaiky
mui, netgi pagyvinti Kauno 
ekonomiką, bedarbystės apim
tiems kauniečiams sukurti 
naujų darbo vietų. Tai bus 
bene pirmasis Lietuvoje tokio 
pobūdžio sportinis pastatas ir, 
specialistų nuomone, vienas 
moderniausių Europoje. 

Didelę architekto patirtį turi 
konkurse nugalėjusios grupės 
vadovas E. Miliūnas. Pakanka 
pasakyti, kad Kaune jis supro
jektavo pagarsėjusią M. Ži
linsko dailės galeriją, Kal
niečių prekybos centrą. Bet 
ypač daug patyrimo, projek
tuojant sporto rūmus ir are
nas, turi A Bublys. Pagal jo 
projektus pastatyti sporto 
rūmai Auburn Hills, Grand 
Rapids, MI, New York teniso 
stadijonai ir Eastern Michigan 
universitete, Ypsilanti, MI. 
Dabar A. Bublys projektuoja 
Old Dominion universiteto 
sporto rūmus, Norfolk, Virgi-
nia. A. Bublys taip pat sėk
mingai suprojektavo kitokios 
paskirties svarbius pastatus 
— Ford kontorų centrą Dear-
born, MI, EDS kompiuterių 
centrą Pennsylvanijoj, Orches
tra Place Detroite, Liberty 
Center, Troy, MI, ir kitus. A. 
Bublys yra bendrovės „Ros-
setti Associates" projektavimo 
direktorius, 1995 m. apdova
notas Detroito Architektų 
draugijos aukso medaliu, o 
1986 m. išrinktas į prestižinę 
JAV architektų „Fellovvs" 
draugiją. 

Kokie bus A. Bublio, E. 
Miliūno ir kitų architektų su
projektuoti Sporto ir kultūros 
rūmai Kaune? Jie iškils Kal
niečių rajone, prie S. Žu
kausko ir P. Lukšio gatvių 
sankryžos esančiame parke 
(beje, vos 4 mylios nuo tos vie
tos, kurioje iki pasitraukimo į 
Vakarus 1944 m. vaikystėje 
su tėvais gyveno A. Bublys). 
Rūmuose tilps 10,000 žiūrovų. 
Arenoje bus galima rengti ne 
tik krepšinio, rankinio, tinkli
nio, bet ir bokso, jojimo, 
mopedų bei kitas sportines 
varžybas, o taip pat roko, 
„country", „blues", klasikinės 
muzikos koncertus bei festi
valius, dainų ir šokių šventes, 
net arenoms skirtus teatrų 
spektaklius, cirko pasirody
mus (jau nekalbant apie ko
mercinės paskirties patalpas). 

Pažvelgus į būsimųjų rūmų 
pastato maketo pagrindinę 
struktūrą ir arenos išdėstymą, 
į akis man krito vyraujanti 
žalia spalva. 

— Taip, pastatas turėtų būti 
žalios spalvos, — sakė archi
tektų — projektuotojų grupės 
vadovas E. Miliūnas. — Žalias 
pastatas įsilietų į parko ža
liąją aplinką. Čia žmogus 
jaustų betarpišką ryšį su gam
ta. Be to, žalia spalva yra la
bai lietuviška, ji siejama su 
pievomis, miškais, žalia egle ir 
ąžuolu, o taip pat su mūsų 
garsiąja „Žalgirio" komanda 
(jos marškinėliai — žalios 
spalvos). 

Projekto autoriai dar pri
minė, kad rūmams jie pasiūlė 
Lietuvoje iki šiol nebuvusią 
idėją — atskiras, įstiklintas 
ložes turtingiems žiūrovams 
pačiose patogiausiose vietose 
(Detroito sporto rūmuose to
kia ložė vieneriems metams 
kainuoja vidutiniškai 50,000 
dolerių). Turtingi žmonės iš 
anksto gali išsipirkti tokias 
ložes ir Kauno Sporto ir 
kultūros rūmuose, iš anksto 
investuoti pinigus į šių ložių 
statybą ir taip užsitikrinti sau 
nuolatines vietas būsimuo
siuose rūmuose. Juo labiau, 
kad net ir techniniam, deta
liam projekto parengimui kol 
kas tegauta vienas ketvirta
dalis reikalingų pinigų. O visa 
Sporto ir kultūros rūmų staty
ba kainuos maždaug 100 mili
jonų litų. Jei netruks lėšų, jų 
statybą numatoma baigti 2002 
metais. 
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Iš kairės: architektai — Eugenijus Miliūnas, Algimantas Bublys ir E. 
Miliūno studijos direktorius Vytautas Čalka. 

Kauno Sporto ir kultūros rūmų pagrindinės struktūros ir arenos 
išdėstymo maketas (be stogo ir sienų), laimėjęs projektų konkursą. Tai 
bus pats moderniausias t o pobūdžio pastatas visoje Europoje. 

Paklaustas išsakyti savo 
nuomonę apie Lietuvos archi
tektus, Algimantas Bublys pa
sakė, kad savo gabumais jie 
neatsilieka nuo Amerikos ko
legų. Trūksta tiktai prak

tiškos patirties ir galimybių. 
Kiek jis matęs ir patyręs, Lie
tuvos architektai dirba su to
kiu pat intensyvumu, o gal su 
dar didesniu užsispyrimu bei 
pasiaukojimu, negu amerikiečiai. 

Per Jurgines ne tik galvijus ir aveles, bet ir žąseles išgena j laukus, nes 
šv. Jurgis „atrakina žemę", pradeda tikrąjį pavasarį ir visiems — tiek 
žmonėms, tiek gyvuliams ir paukščiams — laukėjau saugu. 

Nuotr. Algimanto Žižiūno 

A R GRĮŠ LIETUVON AVYS 

Telšių rajono Batakiškių 
kaime ūkininkaujantis Vytau
tas Kondrotas, daugiausia 
Lietuvoje auginantis avių, jų 
bandą nuo 650 didins iki tūks
tančio. 

„Ūkininkai, kurie anksčiau 
iš manęs juokėsi, jog auginu 
avis, šiandien neturi kur par
duoti kiaulių". — „Lietuvos ry
tui" sakė sėkmingai prekiau
jantis mėsinėmis avimis ūki
ninkas. 

Prieš dešimtmetį pradėjęs 
ūkininkauti, 45 metų ekono
mistas V. Kondrotas avinin
kystę laiko viena daugiausia 
vilčių teikiančių Lietuvos že
mės ūkio šakų. Jis įsitikinęs, 
kad lietuviams apsimokėtų 
auginti avis eksportui. Tačiau 
kol kas Lietuvoje avininkystė 
yra ignoruojama. 

V. Kondrotas piktinasi, kad 
Lietuvoje pažeidžiami norma
lios rinkos dėsniai ir skatina
ma gaminti tik perteklinę pro
dukciją. Žemdirbiams niekas 
nepataria, ką auginti, todėl 
beveik visi laikosi įsikibę į 

karves uodegą. 
15 ha nuosavos ir 200 ha 

nuomojamos žemės dirbantis 
ūkininkas nusprendė speciali
zuotis tik avininkystėje. Per 
pastaruosius dvejus metus jis 
pardavė 45 melžiamas karves 
ir gautus už jas pinigus inves
tavo į naujo gyvenamojo namo 
statybą, pasistatė naujas avi
des. Ūkininkas dar laiko 60 
raguočių, tačiau ir juos žada 
parduoti. Avių augintojas na
muose turi per pusantros to
nos vilnos, dar apie 3 tonas 
planuoja prikirpti šiemet. 

V. Kondrotas įsitikinęs, kad 
žemdirbiui šiandien imtis pa
pildomo verslo yra tas pats, 
kas ieškoti papildomo vargo, 
tačiau jis norėtų steigti vilnų 
perdirbimo dirbtuvę. 

Ūkininkas atsidūrė keblioje 
padėtyje, nes nemato jokios 
galimybės gauti pinigų verslui 
pradėti. Jis guodžiasi bent 
tuo. kad avis auginantys žmo
nės yra sveikesni ir gyvena il
giau nei kiti. 

Rima Jaku ty tė 
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H E L P VVANTED 

AMERICAN TRAVtt ABROAD, 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
with travel background. Experience 
in SABRE. APOLL0 a plūs. Mušt 
oe fluent 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 . 

Moteris ieško bet kokio 
darbo. Gali gyventi kartu, 
arba savo namuose gali prižiū
rėti ligonį. Skambinu: tel. 708-
499-2187 arba 708-499-2231. 

Užsakant už $ 1 0 0 

|skamb«ti:773-251-5822 

l 
l 
I 
l 
i 
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Cfe«id nariu 
tfktrpti ir liūsti su mofcnčru 

Send check or moaey order to: 

T"~ įauaya 

P . U . » « X S I I M I 
C'Bieag*, IL MMI -1 341 

O" tm 

Lemout, IL 
Only 8 condos left within 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, ctc. 
Starts at $125,900. 

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

TeL 430-257-3305 

A M T A 
A M E R I C A J Y J > , V 3 ^ \ ^ B R O A D L I N C . 

s* 
MAIN OFFICE 

5316 N. MILWAUKEE AVE., 
CHIC AGO, IL 60630. TEL. 773467-0700. 

n , % 

x<b < $ 
'*!.. 

#S2S<LTl 
#SS*LT1 

» -
Stt 
$45 

Postage & Manding 
Totai 

Free 

^DO«ESS_ 
crnr 

flUMEidofUtV 
For unicrue Lithuanian 

Arts and cra f t s , 
p l e a s e v i s i t 

ridana. 

I PAVASA1202CA3l^3© 

• V Ryga 
^ \ Kijevas 
m / Lvovas 
y/ Minskas 
fl v Vilnius 
Wm Maskva 
W St Peterburgas 

ten ir atgal 

$525 
$507 
$507 
$507 
<ARR 
4PIOO 
$450 
$525 

OUTOF STATE 
TEL. 1-806-342-5315 

3000NJvDLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

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

5058 S. ARCHER AVR, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838*888. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773.788-1000. 

NILES OFFICE 
9509N.MILWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

— _ . . — _ _ — _ _ _ • — — — — J 

A T T E N T I O N I M M I G R A N T S ! 
Canada « accepting applicants for 

Permanent Residence! 
Anyone can apply. 

For free information call: 
1-773-282-9500 

CTS oortcentrsting ir .T.nigntion to Canada 
www.r9deusa.com 

Ieškomi darbininkai. 
Tel. Giedrius, 
708-906-3622 

BALZEKAS 
MOTORS 

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

Finansavimas 
be pradinės įmokos! 

RIVfRDALF AUTOMOTIVE 
Tranaportiiojainf Ir ĮBtsfjBBi parduoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame iisimo-
kėjimui; remontuojame po avarijų; atsta-
tome auto.geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus 

Skambinti Rimui tet 7*S-201-0$S6. 

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.v,, 
tek 708-652-2110. 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS , * -
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD1 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius Turime jų 
įvairiausiu, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli* skyriuje. Galite ^^J40RUL/^ 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 ~~ ~ 
arba per world wide web: 
www.andruli8chee8e.com 

Michigan Farr Cheese Dairy, Inc. 
4295 Millerton :ourtain, Ml 49410 

Ar žinote, kad Western Union 
pinigus persiunčia per kelias minutes 
beveik į kiekvieną Lietuvos miestą? 

Alytus Anykščiai 
Ariogala Birštonas Biržai Druskininkai 

Gargždai Ignalina Jonava Joniškis Jurbarkas 

Kaišiadorys Kalvarija Kaunas Kazlų Rūda Kėdainiai 

Kelme Klaipėda Krekenava Kretinga Kupiškis Kybartai 

Lazdijai Marijampolė Mažeikiai Molėtai N. Akmenė 

Neringa Pabradė Pakruojis Palanga Panevėžys 

Pasvalys Plungė Prienai Radviliškis Raseiniai 

Rokiškis šakiai Šalčininkai Šiauliai 

Šilalė Šilutė Širvintos Skuodas 

Švenčionėliai Švenčionys Tauragė 

Telšiai Trakai Tytuvėnai 
Ukmergė Utena Varėna 

Vilkaviškis Vilnius 
Zarasai 

1 800 325 6 0 0 0 

Siusti pinigus porWes te rn Union tnip s; 
lycj jus pats juos nuvo/tumot 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suranontuosha*. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7650. 

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

ELBCTR08 
(VEDIMAI-PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai Ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUU8 PUMPUTIS 

AuTflUfiflUo.MMyliAS T̂fifi, 
nOYVYBESDRAUOMAa 

Fr«*ZspoailrOS.Mgr.Aa*s* 
S.Kan*ka*atskwHkaL 

FRANKZATOU8 
3B»1/2V¥sst9amfl 

(THJSPI-OOM 
SA/VSVS < ONSIUUl IION 

Stataus deibsi, roaių. vonių i 
virtuvių įrengtmae; priestatą* 
Ii • ••••iHi ll • J J - * * — . T M — 

KavamjKM piyta«se, stangi . 
*sofret*. 'decfcs* 'autters' otokst I 

k VinoJe" stoasfc cementas. 
^ •"^••aa^a* * * v ] ^ | w W M * W M W | 

dažymas. Turtu aute draudkną. 

I SLSenete, tat 830441-1912., AMBfR CONSTRUC1I0N Co. 
Dengiami stogai, kabom .jkang*', 

loti minų ifiiuMsln dtrtML 

tea.773.767-192*. 

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

Tel 773.778.1451 • 

^k ^% j i per minute 

^ T « a C t i % ^ Anylimt' 

to LITHUANIA 

773-585-9500 

VVtthin Illinois 
other statės 

1 888 734 1910 

MARKETEL 

Brightoo Fk» 
rūsyje 2 kamb. ir virtuvės butas 

$275 į mėn. 
TeL 7734504878. 

Palikt žinute. 

Home Health Care InO. Ageacy 
ieSko asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 ikj $120 \ dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

vyr. 
namų ruošoje. Gali gyventi karto 
arba atvykti ir išvykti kasdiena, 

TeL 708-301-8643. 
Palikt žinutę. 

latauonMjamas 3 kamb. b t 
pirmame aukite, 72 St ir 

Francisco Ave. apyl. 

TeL 773-925-1529 

I 
alls to LITHUANIA 

$0.42 per/min 
Great rates to ttie ręst of the worid - arty dsy, any Ims. 
We also offer piepaid Caing Cards: cate to Lithusnia 37 cMn. 

For information call AOF International: 
«S«u. 1-800-449-0445 

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

ALLCARE 
Employtnent Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W69th Street 
Tel.: 773-778-1408 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

pneinamornis kajnonss. 
DraurJmas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
FR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-aivay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vaL kasdien S v.r.-6 v.v.; 
iesH 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
•įdaryta. Antrad. ir trecd. su-
•įkalbėsite lietariikiL 

3314 W. 63 St 
TeL 773-77c>8998 

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

Tel. 773-381-0500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mOaų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje . 

S) 
K A V I N Ė 

390 N. dark, ChicafO, II «M10 
TeL 312-444-7790 

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

SavaMsaMustUryta 

GREIT PARDUODA 

?-RE^HAX 

(773) 
(718)425.7180 

RIMAS L.STANKUS 
• GnUmt ir aažininoas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart ą Rbgj 
Realty Group Inc. 

6602S. PulastuRd. 
CbJeago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
' Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I • 
Boa. TO-5SM1SS Pagcr 312-3SS-«3e7 I 
m7734S5-3997 I 

Accent 
Homefindens 

B201S Oosro 
Oak mm, tanota 60453 

• *»*» (709) 42M111 
Voke M (708) SaMaM 
Fax (708) 423-9236 
Paoar (312) 707^120 
Re*. 708423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
ProlialoiisiBi Ir sąžiningai patamauįa 

KeMų nuosavybių paiUme IrpavOsvane 

VIDAS POŠKUS 
R&MK* HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; c 

• .ibreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybės; 

• nekilnojamo turto įvertinimas. 

CaasafaMtjtir 

COLDUJCLL 

AUDRA 
KUBILIUS 

ĮSOS Sherman Ave. 
Evanilon. IL 60201 
BimneM (847) 864-2600 
Pax (847) 475-5567 
Voicemail 
(847)465-4397 
E-mail 
akubiliiu9aol.com 

fiF Naaousojajio TUHTO 
KOrTCLE 

aieFOtniAcuA) 

Kekle • • m * • • r t t « 7 Prtei 
mki*am\* tsvąj JOa sptipiislai daug 
IWM|. TodM I M M svwtMi žinoti, hoMo 
fawno|0B norite kr MM Junti Rvtit)8R*jR4R<. 

8aSWaMha»alB*a««sVA« — a T l ¥ « l • 

•trtas feoodomlnkitnV Buto sa-
vWnkui prldaueo tam tikra patal
pa (bules, subapkuoto namo dalis 
ir pen.), dafs bendros namo teri
torijos (pvz.: vista automobiRų eatt-
tsMie) bei kra patogumai (pteuky-
mo beeetnae, polfo lenkes, teniso 
a ldn ) . Buto savininkai moka mė
nesini namo išlaikymo mokestį. 
Savininkų valdyba.kuriai butoaayi-
rankaa taip pat piMeueo, apeandžia 
visus su nsme liaeJkymu suasjusius 
Mausirnua. 

jums sutelks 

n R S T R A T E 
REALESTATE 

AU8RAPADAUNO 
464«W.07»ll 
CNoago.H.e0S29 
Ttt 773-7S7-2400 

U 

Perkate automobfll? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Neuriblimai 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Cataetti seat až vaire iaaadten! 

(830) 207 2748 

> 

http://www.r9deusa.com
http://www.andruli8chee8e.com
http://akubiliiu9aol.com


9 JAV LB Krafto Vaidybos 
Socialiniu Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkstienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

„SOCIAL SECURITY" — 
PAGRINDINIAI FAKTAI 

Beveik kiekvieno amerikie
čio gyvenimas yra vienokiu ar 
kitokiu būdu susijęs su „So
čiai Security* federalinė ap-
drauda. Šiandieną daugiau 
negu 145 milijonai amerikie
čių yra apsaugoti — apdrausti 
JSocial Security* sistemos, o 
apie 44 milijonai gauna vie
nokius ar kitokius mokėjimus. 

Jos ir jūsų šeima tikriausiai 
esate apsaugoti .Sočiai Secu
rity* draudimo ir mokate mo
kesčius, kurie įgalina šią 
draudimo sistemą sėkmingai 
veikti — apsaugoti žmones se
natvės, nelaimės atvejais. Ta
čiau retas žino, ką „Sočiai Se
curity* apdrauda daro, kam 
padeda ir kiek visa tai kai
nuoja. Daugumas težinome, 
kad JSoc. Sec." moka pensijas. 

Bet iš tikrųjų JSoc. Sec." yra 
daugiau negu tik pensijų fon
das, ji taip pat moka pašalpas 
palikuoniams. Daugumas ne
įvertina palikuonio pašalpos 
reikalingumo, bet statistika 
rodo, kad 1 iš 5 amerikiečių 
miršta, nesulaukęs pensijos 
amžiaus. Mirus šeimos galvai, 
^survivors benefits" — pali
kuonių pašalpa padeda liku
siai šeimai. 

Vertė ^survivors benefits" — 
palikuonių pašalpos mirus vi
dutiniai uždirbančiam jau
nam tėvui, palikus žmoną ir 
du nepilnamečius vaikus, yra 
lygi 313,000 dol. gyvybės 
draudimui. Skirtumas tas, 
kad JSoc. Sec." moka pinigus 
kas mėnesį, bet ne iš karto 
visą sumą. Vidutiniai mėnesi
niai mokėjimai Ūkusiai šei
mai, susidedančiai iš motinos 
ar tėvo ir dviejų vaikų, yra 
apie 1,500 dol. per mėnesį. Šie 
JSoc. Sec." mokėjimai didėja, 
kylant pragyvenimo brangu
mui, ką reta privati draudimo 
bendrovė daro. 

Kas gauna palikuonių pa
šalpas? Tai likę vaikai iki 18 
metų, taip pat vaikai, kurie 
nėra baigę gimnazijos (High 
School) iki 19 metų, ir vaikai 
invalidai, kurie yra 18 metų 
ar vyresni, bet tapo invali
dais, prieš sukankant 22 me
tams. Taip pat šią pašalpą 
gauna našlys/našlė, auginan
tis vaiką, kol tas vaikas su
laukia 16 metų. Pašalpą gau
na našlys/našlė, sulaukęs 60 
metų ar daugiau, arba invali
das našlys/našlė sulaukęs 50 
metų, ar daugiau. 

Šiandieną JSoc. Sec." pali
kuonio pašalpą gauna 7.2 mi
lijonai amerikiečių, iš jų be
veik 2 milįjonai vaikų. 

Sočiai •ecurity ir invali
dumas? 

Ši programa, šalia pensuos, 
yra antra reikalingumu Ame
rikos gyvenime. Invalidumo 
mokėjimai yra mokami darbi
ninkui tuo atveju, kai jis tam
pa invalidu. Si JSoc. Sec." 
draudimo dalis yra labai rei
kalinga ir reikšminga. Statis
tika rodo, kad 20 metų darbi
ninkas turi 3 iš 10 galimybių 
tapti invalidu, prieš sulau
kiant pensuos amžiaus. Retas 
darbininkas turi privatų, ilga
laikį draudimą, kuris jį 
draustų invalidumo atveju. 
JSoc. Sec." invalidumo draudi
mas yra lygus 198,000 dol. in
validumo draudimui, viduti
niam darbininkui tapusiam 
invalidu, jei jis turi žmoną/vy
rą ir du vaikus. Pagal JSoc. 
Sec.", invalidu yra laikomas 
tas darbininkas, kuris turi fi
zinę ar psichinę ligą, dėl ku
rios negali dirbti, arba ligą, 
kuri tęsiasi daugiau negu me
tus laiko ir gali baigtis mirti

mi. Pašalpa darbininkui ir 
šeimai yra mokoma tol, kol 
darbininkas yra nepajėgus 
dirbti. Invalidas darbininkas 
ir jo šeima gauna mėnesinius 
JSoc. Sec." čekius. Šiandieną 
Amerikoje yra daugiau negu 4 
milijonai invalidų darbinin
kų, jaunesnių nei 65 metų, ir 
1.6 milijonai šeimos narių, iš 
kurių daugiau negu 1 milijo
nas vaikų, gaunančių tėvų in
validumo pašalpą. Vidutinis 
mėnesinis mokestis invalidui 
darbininkui yra 720 dol.; dar
bininko invaldido šeimai, jo 
sutuoktiniui ir vienam ar 
daugiau vaikų vidutinis mė
nesinis mokėjimas yra 1,200 
dol. Darbininkas, išbuvęs in
validu dvejus metus, gauna 
Medicare draudimą. 

JSocial Security" ir SSI 
y ra dvi skirtingos draudi
mo pašalpos programos 

Kada yra kalbama apie in
validumo pensijas — pašal
pas, dažnai JSoc. Sec." ir SSI 
(supplemental Security Inco-
me) mokėjimai yra maišomi. 
O tas atsitinka todėl, kad 
JSoc. Sec." įstaiga administ
ruoja abi programas, nors jos 
yra visai skirtingos. 

JSoc. Sec." invalidumo drau
dimą gauna darbininkai, ku
rie dirbdami yra įmokėję į 
JSoc. Sec." draudimą. Šios pa
šalpos gavimas ir dydis pri
klauso nuo jūsų darbo istori
jos ir uždarbio. SSI pašalpų 
programa yra finansuojama iš 
federalinių mokesčių fondo, 
bet ne iš JSoc. Sec" fondo. SSI 
pašalpos yra mokamos tiems, 
kurie nieko neturi ir neturi, 
ar mažai turi, pajamų pragy
venimui. 

Pensuos 
Beveik kiekvienas amerikie

tis pensininkas gauna JSoc. 
Sec." pensiją. JSoc. Sec." moka 
kas mėnesį pensijas daugiau 
nei 30 milijonų, pensijon iš
ėjusių, darbininkų ir jų šeimų 
nariams. Daugiau nei 9 iš 10 
amerikiečių, kurie yra 65 ar 
daugiau metų, gauna JSoc. 
Sec." pensiją. Šiandieną visa 
pensįja pradedama mokėti 65 
metų amžiaus asmeniui. Su
mažintą pensiją galima pradė
ti imti, sulaukus 62 metų. 
Tačiau visas pensijos amžius 
bus pamažu keliamas, kol 
2027 metais visą pensiją galės 
gauti tik asmenys, sulaukę 67 
metų. Tai žmonės, gimę 1960 
metais ar vėliau. Sumažintos 
pensijos amžius nekeičiamas, 
pasiliks 62 metai. 

Daugumas dirbančių žmo
nių rūpinasi, kaip jie gyvens, 
išėję pensijon. Finansų pata
rėjai sako, kad, išėjus į pen
siją, žmogui reikalinga apie 
70% buvusio uždarbio, kad jis 
galėtų patogiai gyventi. JSoc. 
Sec." pensija paprastai vidu
tiniam darbininkui padengia 
tik 42% tos sumos, todėl kiek
vienas dirbantysis turėtų pla
nuoti pensįją, vos pradėjęs 
dirbti. 

Jus galite sužinoti, kiek esa
te įmokėję ir kiek galite tikė
tis gauti pensijos pagal jūsų 
darbo ir įmokėjimo istoriją, 
paprašydami JSoc. Sec." įstai
gos, kad atsiųstų jūsų „Per
sonai Earnings and Benefit 
Estimate Statement (PE-
BES)". Tai galite padaryti, pa
skambinę telefonu 1-800-772-
1213. Beveik kiekvienas dir
bantis žmogus Amerikoje mo
ka JSoc. Sec." mokesčius. Jei
gu pasižiūrėsite į savo algos 
atkarpą, kurioje surašytas jū
sų uždarbis ir kiek kokiems 
mokesčiams yra išskaičiuota, 
rasite JSoc. Sec." ir Medicare 
mokesčius. Daugelyje algų at
karpų yra pažymėta FICA — 

„Federal Insurance Contribu-
tions Act". Tai įstatymas, ku
ris leidžia iš algos atskaityti 
„Soc. Sec." mokesčius. Išskai
čiuojama 1998 metais ir šian
dieną yra 7.65% iki 68.400 
dol. pajamų. Iš išskaičiuojamų 
mokesčių 6.20% yra „Soc. 
Sec". mokesčiai, o likusieji 
1.45% yra Medicare mokes
čiai. Kiekvienas darbdavys 
dar moka tokią pat dalį, tai 
yra 7.65% į jūsų „Soc. Sec.*" 
mokesčių fondą. 

Kiekvienas doleris, įmokė
tas į JSoc. Sec." ir Medicare 
mokesčių fondą, yra padalina
mas taip: 

70 centų eina į fondą, iš ku
rio mokamos pensijos ir pali
kuonių mokėjimai; 

19 centų eina į fondą, iš ku
rio mokamos Medicare sąskai
tos; 

11 centų eina į fondą, iš ku
rio mokama invalidų pašal
pos. 

JSoc. Sec." administracijos 
išlaidos yra padengiamos iš 
JSoc. Security Trust" fondo, ir 
yra mažiau nei vienas centą? 
nuo kiekvieno surenkamo do
lerio. Šiandieną JSocial Secu
rity" fondas per mėnesį su
renka 7 milijardus dol. dau-
-giau, negu išmoka. Likę nuo 
mokėjimų pinigai yra investuo
jami į U.S. Treasury bonus. 
Investuoti-pinigai ir uždirbti 
procentai yra taupomi atei
čiai, kada išeis labai daug va
dinamųjų „baby boom" genera
cijos žmonių į pensiją. 

Per 60 metų JSocial Securi
ty" yra viena sėkmingiausių 
Amerikos valdžios programų 
istorijoje. Pradžioje Amerika 
buvo mažų ūkininkų šalis. Po 
to vyko industrijos revoliucija, 
kada daugumas žmonių pra
sigyveno, bet taip pat buvo ri
zika netekti darbo ar sveika
tos. 1930 metų didžioji dep
resija parodė, kad žmonės pa
sitikėjo tuo, ko patys negalėjo 
kontroliuoti — būtent kasdie
niniu darbu ir pajamomis. 
The JSocial Security Act" — 
įstatymas, kurį pasirašė pre
zidentas Franklin Delano 
Roosevelt 1935 m., buvo pa
galbos ranka, ištiesta Ameri
kos darbininkui. Metai po 
metų JSocial Security'' buvo 
praplėsta, tobulinama, pride
damos įvairios programos, 
kaip palikuonių pašalpos, 
mokėjimai invalidams ir svei
katos draudimas — Medicare. 

„Sočiai Security" programa 
— draudimas yra apsauga 
kiekvienam Amerikos darbi
ninkui ir jo šeimai. „Sočiai Se
curity" pensijos didumas prik
lauso nuo to, kaip ilgai žmo
gus dirbo, kiek uždirbo ir įmo
kėjo į „Soc. Sec." fondą: dau
giau uždirbo — gaus didesnę 
pensiją, mažiau uždirbo — 
mažesnę pensiją. 

„Sočiai Security" pensija ir 
Medicare draudimas šiandie
ną įgalina žmones, išėjusius į 
pensiją, ramiai, patogiai ir ne
priklausomai gyventi. 

Bus daugiau. 
Naudotasi medžiaga iš „Soc. 

Sec." leidinių. 1998 m. 
* Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba 
(„Sodra") įsteigė skyrių kovai 
su nelegalia apskaita įmonėse. 
Be to, .,Sodra" kartu su Mo
kesčių inspekcija ir Mokesčių 
policija kuria bendras darbo 
grupes apskrityse, kurios tik
rins, ar įmonės neslepia fak
tiškai išmokamų darbo užmo
kesčių, ar darbdaviai nesuma
žina socialinių draudimo įmo
kų fondui. Valdyba įpareigojo 
teritorinius „Sodros" skyrius 
parengti įmonių, kur moka
mas tik minimalus darbo už
mokestis, sąrašus. Tokios įmo
nės bus tikrinamos pirmiau
sia. 'BNS' 
Kauno centre, Mickevičiaus 
g-vėje, prie Laisvės Alėjos 
išnuomojami vienas arba du 
kambariai. Pageidaujant, su 

Susryčiais. Kreiptis: Erika, 
11-3707-22-45-74. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Balandžio 26-tą dieną sukanka vieneri metai nuo 

tos lemtingos valandos, kai Viešpats į savo Amiiną 
Karalystę pasišaukė 

A.tA. 
KAZĮ LINKŲ-LINKEVIČIŲ 

Laikas užmarštin neša džiaugsmus, liūdesį, ilgesį, 
bet mes: jo žmona Mėta, duktė Nerija ir žentas Ro
mas, jo nepamirštame. Šv. Mišios už jo sielą Amžino
joje Karalystėje buvo aukojamos Vidiškiuose, Romoje, 
Čikagoje ir Vašingtone. Prašome ir jus, malonūs gimi
nės, pažįstami ir draugai, savo maldose prisiminti Ve
lionį Kazį. Būsime jums nuoširdžiai dėkingi. 

Liūdinti žmona Mėta ir duktė Nerija su vyru 
Romu bei giminės Lietuvoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. 
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Ieškau darbininko 
fiziniam darbui apie namus. 
Maistas ir kambarys vietoje 
Tel. 1-616-469-3298 

Reikalingi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Arthur, 

tel. 708-220-4797 

Kaune parduodamas 
3 mieg. bt. 

Naujai atremontuotas, 
nauji baldai. Skambinti 

Kerėžiams, tel. 323-644-1824 

OTR drivers needed; 
dbls & HZT 
req 1 year exp; 
benefits paid vveekly; 
good home time. 
Piease call 800-647-9716. 

Shovv the world that you support N A T O 
expansion by displaying this bumper sticker: 

EXPAND NATO 
ESTONIA - LATVIA - IITHUAN1A 

The sticker is in NATO's colors: blue with white 
•etters. 15" x 3 34" (38cm x 9 V2 cm), printed on vinyl. 

Cost: US$3.00 / Can.$4.00 each. 
For every five you get one extra sticker for free. 

Piease makc chccks payable "United Baltic Appeal, Inc." 
mail to BATUN. 115 West 183"1 Street. Bronx. NY 10453. 
Tel. (Tfęį 367-8802. "BATUN" is Balūc Assoc. to the UN 

/Q2P jf~ Veikia ""o 

8900 SOUTH ARCHF.R ROAD, WILLOW SPRINGS, IUJSOIS TEL 708.839.1000 
Šešios pokvlių salės - tinka įvairutma propoms 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

BordemHocm T 
40 iki 6C svečių 

T* t P 
A t t O K i O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

t f l 
ftAMr^HCiM 

125 ik; 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

VASAROS SKRYDŽIAI Į 

VILNIŲ 
IŠ NEWARK, IŠ CHICAGO, 

N.J. EL 

Birželio 16 d.- $780 
rugsėjo 15 d. 

$790 

plius mokesčiai 
P A P I G I N T I skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

A.tA. 
JULIUS PAULĖNAS 

Gyveno Putnam, CT, anksčiau Hamilton, Canada ir 
Cicero, 1L. 

Mirė 1999 m. balandžio 22 d., 4:08 vai. p.p. sulau
kęs 91 metų. 

Gimė Lietuvoje, Švenčionėliuose. Amerikoje išgyve
no 38 m. 

Nuliūdę liko: sūnus Romualdas, marti Karole, 
duktė Žibutė Vaičiūnienė, žentas Vidis; anūkai: And
rius. Karina, Lukas, Petras ir Austė; sesuo Elena su 
šeima Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Liudos. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. po 10 

vai. ryto šv. Mišių Pasaulio Lietuvių centro Bočių me
nėje. Velionis Julius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

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

Nuliūdę: sūnus, marti , duktė , žentas , sesuo, 
anūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

PALOS -GAIDAS 
FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje 

t a rp Čikagos i r . Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
P a l o s Hi l l s , I L 
7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

UETUVII/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home ( E S T 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 

PPOVIDING 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 
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

i 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistours.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

SVEIKINAME! 

Prei. Damasus A. Mozeris švenčia 
60 m. kunigystės sukaktį. J i tapo 
Šv. M Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonu, mirus tos para
pijos Įsteigėjui prei. Antanui 
Briškai 1953 m. Pre! Mozeris ir da
bar tebegyvena parapijoje, dirbda
mas sielovados darbą, kaip klebo; 
nas emeritus. 

Kun. .Antanas C. Puchenski, dabar
tinis Šv. I i . Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos klebonas nuo 1988 
m., švenčia savo kunigystės 27 m. 
sukaktį. Lietuvių parapijiečių kun. 
Puchenski vertinamas, kaip „lie
tuvių draugas", nes visuomet sten
giasi su jais artimai dirbti. 

Kun. Fabijonas Kireilis švenčia 60 
m. kunigystes sukaktį Jis dirba 
Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje nuo 1973 m. Kunigu buvo 
įšventintas Kauno seminarijoje 
1939. V1.3 d. 

Savaitgaliais Chicago 
Cultural Center, 77 E. Ran-
dolph Ave., vyks Bernard 
Shaw komedijos „You Nev-
er Can Tell" koncertiniai 
skaitymai. Pasirodymai vyks 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
2 vai. p.p., o pirmadieniais 7 
v.v., nuo bal. 17 d. iki geg. 10 
d. Įėjimas nemokamas, bet 
reikia užsisakyti vietą, skam
binant tel. (312) 742 - 1079. 

Čikagos miesto naujai 
įvestas telefono numeris -
311, parūpina pagalbą. Visi 
žino. kad skubios pc'icijos, ug
niagesių arba medikų pagal
bos šauktis, reikia skambinti 
911. Dabar yra ir kitas nume
ris - 311, jeigu reikia susisiek
ti su policija, miesto patarna
vimais arba gauti informaci
jos, bet nėra būtiniausio reika
lo. Naudokitės 311. jeigu ne
reikia pranešti vykstančio 
nusikaltimo, gyvybei pavojų, 
sužeidimą arba didelę nuosa
vybei padarytą žalą. 

Atidaryta nauja miesto 
fotografijų galerija City 
Gallery. Historic Water Tow-
er, 806 N. Michigan Ave. Iki 
geg. 31 d. bus išstatytas čika-
giškio fotografo Victor Skreb-
neski ..Chefs of Chicago" eks
ponatai. 

Lietuvos Dukterys ruo
šiasi iškilmingai minėti drau
gijos 40-ties metų veiklos su
kaktį gegužės 16 d., sekma
dienį. Šventė prasidės 3 v. p.p. 
šv. Mišiomis Jėzuitų koply
čioje. 4 v. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyks akade
mija, meninė programa, bus 
puiki vakariene. Laukiama 
garbės svečių, buvusiu draugi
jos pirmininkių ir draugiją re-
miančiųjų gausaus dalyvavi
mo. Bilietai ir stalų rezerva
cijos — draugijos raštinėje. 
2735 VV 71 St., tel. — 773-
325-3211. Praleiskime gegu
žės 16-osios popietę Lietuvos 
Dukterų ruošiamame neeili
niame renginyje! 

Kun Edvardas Maxa švenčia 40 m. 
kunigystes sukakta Dirba ov. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjime para
pijoje jau ketvirti metai. 

Šiandien, šeštadienį, ba
landžio 24 d., 3 vai. p.p., Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje vyks paskutinė lietuviškų 
animacinių filmų peržiūra, o ry
toj, sekmadienį, balandžio 25 
d. 12 vai. parodos-pardavimo 
uždarymas. 

Lietuviu opera aprašyta 
Čikagos užmiesčiu laik
raštyje „Life". Bal. 18 die
nos, sekmadienio, laidoje 
..Life" aprašė Čikagos Lietu
vių operos „Carmen" pasta
tymą ir pirmame puslapyje 
išspausdino dirigento Alvydo 
Vasaičio bei solistų nuo
trauką. Straipsnis citavo Ber-
wyn gyventojos, operes choro 
narės, Jonės Bobinienės pasi
sakymus apie operos 43-čią 
sezoną ir visų narių meilę dai
nai - jie kasmet sunkiai dirba 
operą pastatyti ir darbuojasi 
be atlyginimo. 

Ansamblis „Kanklės" ne 
tik kankliuos, bet ir dainuos 
gegužes 7 d., 6:30 v.v., penk
tadienį, PLC Lemonte ir ge
gužės 8 d., šeštadienį. 6:30 
v.v. Jaunimo centre. ..Kank
lės" yra profesionalus muziki
nis kolektyvas, kuns gyvuoja 
nuo 1971 m. ir yra surengęs 
daugiau kaip 600 koncertų 
Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
LB Kultūros taryba kviečia 
atsilankyti į šį pavasarinį 
koncertą. Bilietus galima įsi
gyti ..Seklyčioje". 

Jaunimo centro Moterų 
klubas maloniai kviečia visus 
balandžio 25 d. (sekmadienį) 
pasivaišinti skaniais mieli
niais blynais JC kavinėje. Bly
nais bus galima vaišintis nuo 
8 vai. ryto (prie jų bus ir obuo
linės košės1. Savo apsilanky
mu paremsite Jaunimo cent
rą. 

„Židinio" pamaldos už 
mūsų dangiškosios Motinos 
bei mūsų žemiškųjų motinų 
rūpesčius įvyks šeštadienį, ge
gužes 1 d., 4 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje. Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami jose daly
vauti. 

JAV prezidento Clinton 
pakvietimu, Amerikos Lie
tuvių tarybos pirmininkas 
prof. dr. Jonas Račkauskas 
dalyvaus iškilmingoje vaka
rienėje NATO penkiasdešimt
mečio sukakties proga, šešta
dienį, 24 d.. Baltuosiuose rū
muose. Šioje vakarienėje da
lyvaus penkiasdešimties val
stybių prezidentai. Dieną 

| prieš, dr. Račkauskas turėjo 
dalykinį susitikimą su LR 
prezidentu Valdu Adamkumi 
LR ambasadoje Vašingtone. 

Jaunučių ateitininkų sto
vykla Dainavoje prasidės 
pirmadienį, liepos 5 ir baigsis 
šeštadienį, liepos 17 d. Regis
tracijos lapai jau pasiųsti vi
soms kuopoms. Jei jų negavo
te, kreipkitės į savo kuopos 
globėją, o jei reikėtų daugiau 
registracijos lapų, skambinki
te tel. 708-349-7426 ir palikite 
žinią. Prašoma įsidėmėti, kad 
užpildytus registracijos lapus 
reikia grąžinti iki gegužės 1 d. 

Pianistai Sonata ir Rokas 
Zubovai gegužės 2 dieną, sek
madienį, 1 val.p.p. Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių dailės 
muziejuje skambins kūrinius 
fortepijonui keturiomis ranko
mis. Visi nuoširdžiai kviečia
mi išgirsti šio nuotaikingo 
koncerto. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", balandžio 
28 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
bus dainų popietė su muz. 
Faustu Stroiia. Veiks laimės 
šulinys, bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami atvykti ir malo
niai praleisti popietę. 

Sen. Richard Durbin pa
rašė Valstybės sekretorei 
Madeleine Albright laišką, 
ragindamas ją stipriai remti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
stojimą į NATO ateinančiame 
NATO viršūnių susir inkime. 

DRAUGO FONDAS 
4 6 4 * W. e*nf SfrMt 

Chlomgo, IL 90€M9 
IW. 773-58B-9BOO 

ORGANIZACIJŲ PARAMA DRAUGO 
FONDUI 

Gegužės 2 d. Balzeko muziejuje 
vyks neįprastas džiazo, poezijos ir 
šokio renginys „Living spirits". Ja
me savo poeziją iš neseniai Lietu
voje išleisto rinkinio ..Mnemosinės 
vėrinys" skaitys poetė Eglė Juod-
valkė. 

Saulėtą pirmadienio rytą į 
Draugo fondo raštinę užsuko 
buvęs ilgametis „Draugo" kny
gyno vedėjas Kazimieras Ro-
žanskas. 

— Šimtinę Draugo fondui 
atnešiau iš Panevėžiečių klu
bo. 

— Ar čia pirmoji Šimtinė iš 
klubo? — užklausiau. 

— Gerai neatsimenu. Pati-
krinkit. Esu šešių organizacijų 
iždininkas. Kur čia atsiminsi 
visus iždus. 

Patikrinus pasirodė, kad 
panevėžiečiai jau anksčiau 
buvo davę 200 dol. Draugo 
fondui, 

— Jūsų vėl lauksime. Su 
šimtinėmis nuo kitų penkių 
organizacijų. Jų parama labai 
svarbi, stengiantis pasiekti 
Draugo fondo .piramidės" vir
šūnę. 

Per penkerius metus Draugo 
fondą parėmė 144 organizaci
jos, ar jų padaliniai, su dides
niu ar mažesnių įnašu, 70,330 
dol. sumoje, kas sudaro 9 proc. 
nuo visų surinktų lėšų. Sti
priausia parama su 15,000 do
lerių buvo iš multimilyonie-
riaus Lietuvių fondo. Po 2,000 
dol. gavome iš JAV LB krašto 
valdybos ir Amerikos R. K. 
moterų sąjungos. Dosni buvo 
Čikagos Dzūkų draugija su 
1,800 dolerių, Tautos fondas 
su 1,500 dolerių ir Jarų šaulių 
„Klaipėdos" kuopa su 1,200 
dolerių įnašais. Kiti aukojo 
mažesnes suma; už kurias vi
siems tariame didelį ačiū. 

Šiais metais „Draugas" 
švenčia 90 metų jubiliejų. Per 
visus tuos metus jo skelbimai, 
aprašymai, nuotraukos buvo 
didelė parama visų lietuviškų 
organizacijų veiklai. Draugo 
fondas yra „Draugo" tolimes
nių jubiliejų užtikrinimo pa
grindas. Netiesiogiai Draugo 
fondas yra ir mūsų lietuviškų 
organizacijų veiklos palaiky
mo ramstis. Norint užbaigti 
Draugo fondo „piramidę" šiais 
metais, labai prašome di
desnės visų organizacijų para
mos. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 1,000 doleriu: 
Adelaida Balbatienė, gar

bės narė, a.a. vyro Jurgio 
mirties metinių paminėjimui, 
iš viso 3,700 dol., St. Peters-

burg,FL. 
Tadas ir Renata Alinskai, 

garbės nariai, Ridgewood, 
NY. 

Zenonas Vieraitis, brolio a.a. 
Kazimiero Vieraičio, garbes 
nario atminimui, iš viso 1,050 
dol., Chicago, IL. 

Su 200 doleriu: 
John Siaurusaitis, iš viso 

400 dol., Baltimore, MD. 
Aldona Stanton, iš viso 600 

dol., Englewood, FL. 
Su 100 doL doleriu: 
JAV LB Baltimorės apy

linkės valdyba, iš viso 600 do
lerių. 

Apolinaras Varnelis, garbės 
narys, iš viso 2,000 dol., Do-
vvagiac, MI. 

Stasys Liutkus, iš viso 355 
dol., Waterbury, CT. 

Birutė Prasauskienė, a.a. 
vyro Algimanto atminimui, iš 
viso 500 dol., Lomita, CA. 

Leonas Barmus, iš viso 300 
dol., Chicago, IL. 

Kazys ir Elena Majauskai, iš 
viso 800 dol., Chicago, IL. 

Su 50 doleriu: 
Teresė ir Algimantas Lands

bergiai, iš viso 575 dol., Upper 
Marlboro, MD. 

Jonas Raulickis, iš viso 250 
dol., Dearborn Hts., MI. 

Juozas ir Diana Noreikos, iš 
viso 525 dol., Beverly Shores, 
IN. 

Su 26 doleriais: 
Dalia Ivaška, iš viso 350 

dol., No. Falmouth, MA. 
Petronilla Mesec, iš viso 100 

dol., Waukegan, IL. 
A. Snarskienė, iš viso 45 

dol., Chicago, IL. 

Tomas Kubilius, iš viso 25 
dol., Palo Alto, CA. 

Jonas Vasaris, iš viso 25 
dol., Barberton, OH. 

Milda Contoyannis, iš viso 
25 dol., Concord, MA. 

Su 20-10 doleriu: 
Alexandra Gylys, iš viso 190 

dol., Olympia, WA. 
Anelė Šulaitienė, iš viso 340 

dol., Lemont, IL. 
Anelė Dųlkis, iš viso 70 dol., 

Newark, NJ. 
Frank Budrys, iš viso 150 

dol., So. Boston, MA. 
Lyana Kubilius, iš viso 20 

dol., Palos Hts., IL. 
Vytautas Matulionis, iš viso 

255 dol., Cleveland Hts., OH. 
Jonas Pleirys, iš viso 325 

dol., Chicago, IL. 
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 70 dol., Hot Springs, AR. 
Sofija Palionienė, iš viso 60 

dol., Peoria, AZ. 
Regina Vilkutaitis, iš viso 

185 dol., Cleveland, OH. 
Antanina Puškorius, iš viso 

10 dol., Cleveland, OH. 
Algis Grajauskas, iš viso 20 

Canada dol., Hamilton, Canada. 
Aldona ir Bronius Underys, 

iš viso 400 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo iždininkas 
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Detroite leidžiamo muzikos žurnalo „Jam Rag" b a l a n d i s numerio virše
lį puošia Hope Orchestra vokalistės Astos Jurgutytės nuotrauka. Hope 
Orchestra albumo viršelį sukūrė Astos Jurgutytės mama Danguolė Jur-
gutienė. 
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STASĮ ŠEVIOLIUNĄ 
9 7-jo gimtadienio proga 

gegulės 1 £ 

Sūnūs Algimantas ir Sandus 

• Oak Lawn apyL par
duodamas 2 mieg., 2 prau
syklų butas (condominium) 
pirmame aukšte. Taip pat už
daromas garažas. Skambinti 
708-246-6033. (sk) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
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, (ak.) 

' • Pr i e i užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
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. 
Liliją ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-2334335. (sk.) 

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver'B Lic), Illinois I.D., viių 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-706-790-2661 (ik) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

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

• Šv. Juozapo parapija, 
Scranton PA, klebonas Petėr 
Madus, globoja Lietuvoje 47 
našlaičius. Pratęsdami globą 
kitiems metams, atsiuntė 
$7,050. Vaikų vardu dėkoja
me klebonui ir parapijie
čiams. „Lietuvos Našlaičių 
Globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. (sk) 

• A-a. Alfonso Eitučio at
minimą pagerbdami, Edward 
ir Michelle Jaselskis, Ames, 
LA aukoja Lietuvos našlai
čiams $50. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame. „Lietu
vos Našlaičiu globos" komi
tetas, 2711 West 71 St^ Chi
cago, IL 60629. (sk) 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Julija, Pranas, Nata, 
Gintas ir Audra Zarankai bei 
Taura, Vita ir Vija Underiai 
$175; Eugenija Baršketienė 
studento paramai $120; ano
niminiai (D) $110; Vaiva Buč-
mytė $120. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949, tel. ar 
faksas (847) 541-3702. TAX 
ID #36-3003339. (sk.) 

• Padedame išsilaikyti 
sunkvežimių vairuotojo teises 
ir susirasti darbą. Skambinti: 
847-867-0564 arba 630-258-
4269. (sk.) 

• ALMOS FONDAS. Ra
minta Jacobs, La Grange, IL 
paaukojo $250. Dėkojame! Au
kos nurašomos nuo mokesčių 
Tax LD. 36-41241191. Čekius 
rašyti „Lietuvos Našlaičių 
Globa" pažymint, kad skir
ta Almos Fondui ir siųsti 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. (sk.) 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (sk.) 

• Automobilio, namu ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. TeL 708-422-3455 (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 9SMMH Rd-, Chfcsgo, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalines bylos 

6247 8.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

Ton firee 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

SeSUd. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 778-284-0100. 

TeL 63O-M7-02O0, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
LJtane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose 
5213 &Arcber Ave, Chicago, 
IL 00632. Tel. M7-361-7S36 
kalbame lietuviAkaii Mesjusų 

paslaugom* 7 Hienas per savaite 
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