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AtsistatydinckLietuvos 
ministrų kabineto vadovas 

Gediminas Vagnorius 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius, penkta
dienį kalbėdamas per valsty
binę televiziją, pranešė nuta
ręs atsistatydinti. 

G. Vagnorius sakė, kad at
sistatydinimo raštą preziden
tui įteiks pirmadienį ir papra
šys, kad prezidentas kuriam 
nors ministrui pavestų toliau 
vadovauti vyriausybei, kol bus 
suformuota nauja. 

Neilgoje ir be emocijų per
skaitytoje kalboje G. Vagno
rius teigė, kad prezidento ir 
vyriausybės įtampa pastaruo
ju metu „kilo ne dėl asmeni
nės nesantaikos", o „daugiau 
dėl politinių motyvų". „Turiu 
prisiimti dalį atsakomybės už 
tai, jog nep*pryko sustabdyti 
šių nepalankių politinių aplin
kybių", sakė G. Vagnorius, ta
čiau jų neįvardijo. 

„Mūsų asmeniniai santy
kiai su Respublikos preziden
tu J. E. Valdu Adamkumi bu
vo geri ir, tikiuosi, tokie išliks 
ir ateityje. Aukštai vertinu 
Respublikos prezidento veiklą, 
gerbiu jo poziciją ir pastangas 
siekti greitesnių pasikeitimų. 
Valstybes stabilumui labai 
vertingas didžiulis gyventojų 
pasitikėjimas prezidentu ir šis 
svarbus pasitikėjimas gali dar 
geriau pasitarnauti būtinų re
formų politikos palaikymui", 
sakė G. Vagnorius. 

Jis teigė, kad dėl biurokra
tizmo ir korupcijos supranta
mas žmonių nepasitenkinimas 

valdžios institucijomis, ir, pir
miausia, vyriausybe. „Tačiau, 
palyginę mūsų šalies ekono
minę ir finansinę būklę su kai
myninėmis valstybėmis, netu
rime pagrindo menkinti Lie
tuvos ir visų žmonių kantraus 
darbo pasiekimų. Tvirtai tikiu 
demokratinės Lietuvos ateiti
mi ir geresniu žmonių gyveni
mu, nes jau pasiekėme gerų il
galaikių šalies ekonominių, 
finansinių tendencijų ir aiš
kiai žinome, ką dar turime da
ryti", sakė G. Vagnorius. 

„Žinoma, neišvengėme ir 
dalykinių klaidų, tačiau vy-
rii. ̂ sybe ir visa jos komanda 
nuoširdžiai stengėsi dirbti ša
lie? ir jos piliečių naudai, o ne 
savo pasipelnymui. Mes sie
kėme teisingesnės tvarkos val
stybėje, griežčiau kovoti prieš 
valdžios pareigūnų piktnau
džiavimus, korupciją, taip pat 
kontrabandą ir šešėlinę eko
nomiką. Mes stiprinome šalies 
finansinį stabilumą visų pilie
čių labui. Gal kai kada buvo
me pernelyg reiklūs, gal per
nelyg greitai bandėme pasiek
ti griežtesnę tvarką ir taip su
silaukėme didesnio politinio 
pasipriešinimo ir mažesnio vy
riausybės populiarumo", sakė 
pasitraukiantis premjeras. 

Pasak jo, „apsisprendimui 
turėjo reikšmę ir tai, jog prezi
dentas savo kalboje parėmė 
dabartinės vyriausybės prog
ramą". „Tai suteikia tikėjimą, 
jog Seimo pritarimu preziden
to suformuota nauja vyriausy
bė tęs piliečiams naudingas 
demokratines reformas, griež
tą finansų politiką ir dabartinį 
užsienio politikos kursą", sa
kė G. Vagnorius. 

Kaunas. Pasak prezidento 
Valdo Adamkaus atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės išklausęs premjero Gėdi
n g o Vagnoriaus kalbą per 
ijpuvos televiziją, preziden
tas Kauno Rotušėje, kur daly
vauja priėmime, skirtame Vy
tauto Didžiojo universiteto at
kūrimo dešimtmečiui, padėko
jo ministrui pirmininkui ir vy
riausybei už darbą. 

Ką žadėjo Gediminas Vagnorius, 
prieš tapdamas premjeru? 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Gediminas Vagno
rius aštuntuoju Lietuvos mi
nistru pirmininku po nepri
klausomybės paskelbimo buvo 
paskirtas 1996 metų lapkričio 
28 dieną. Siekdamas šio posto, 
jis Seime prieš tai pristatė sa
vo programos pirminius tiks
lus. 

Kandidatas premjero parei
goms užimti, konservatorių 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius tada žadėjo, 
kad jo vadovaujama vyriausy
bė dirbs sąžiningai ir neVengs 
atsakomybes. „Nebūsiu prisi
rišęs prie valdžios kėdės. Esu 
pasirengęs bet kada Šių parei
gų atsisakyti, sakė G. Vagno
rius, pažadėjęs iš karto atsis
tatydinti, jeigu Seimo daugu
ma nutars, kad šias pareigas 
turi užimti kas nors kitas". 

Kalbėdamas neeiliniame 
Seimo posėdyje apie būsimo
sios vyriausybės veiklą, G. 
Vagnorius jau pačioje kalbos 
pradžioje pažadėjo „griežtai 
kovoti su korupcija ir organi
zuotu nusikalstamumu", už
tikrino, kad „viršutiniame 
valdžios ešelone" neliks korup
cijos ir nebus dangstomos nu-

Lietuva bus priversta pirma 
laiko uždaryti Ignalinos AE 

Nuotr Vytauto Didžiojo universiteto iškilmingame pt'> 
su žmona Alma, Seimo pirmininkai; Vytautas Landab*: 

Katalikų Bažnyčios vadovai mokslo, kultūros bei visu'.. 

:vie dalyvavo Laetuvoe prezidentas Valdas Adamkus 
;- buvęs prezidentas Algirdas Brazauskas, Lietuvos 
enes veikėjai, universiteto dėstytojai ir studeptai. 

(Elta) 

Vytauto Didžiojo universitetas 
švenčia atkūrimo jubiliejų 

bet dabar jis yra neatsiejamą 
Lietuvos kultūr;« ir mokslo 
dalis. 

V. Landsbergis savo kalboje 
pasiūlė universitetui suteikti 
ir Atgimimo varua. 

VDU įkurta:* 1922 metais, 
bet sovietmečiu buvo uždary
tas ir atkurtas ak. 1989 me
tai:., v 

Valstybes vadovai taip pat 
dalyvavo V0U garbės daktaro 
vardo suteikimo ceremonijoje 

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) atkūrimo 
10-mecio minėjimo proga 
penktadieni vykusiose iškil
mėse už pagalbą atkuriant ir 
stiprinant VDU, prezidentui 
Valdui Adamkui, Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui 
ir buvusiam valstybės vadovui 
Algirdui Brazauskui įteikti ju
biliejiniai aukso ženklai. 

Sveikinimo kalboje prezi
dentas V. Adamkus prisiminė, 
kad prieš dešimtmetį universi- Kauno arkivyskupui metropo-
teto atkūrimas kėlė abejonių, litui Sigitui Tamkevičiui. 

Opozicinės partijos neis į naują 
konservatorių vyriausybę 

ro sąjungos vadovas Romual
das Ozolas, pabrėždamas, 
kad, jei konservatoriai nepa-

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — Opozicinės Seimo 
frakcijos, atsistatydinus prem
jerui Gediminui Vagnoriui, 
neketina dalyvauti formuojant 
naująjį ministrų kabinetą, nes 
laiko tai valdančiosios konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų koalicijos reikalu. 

„Konservatorių daugumą 

jėgs suformuoti naujo minist
rų kabineto, „turi būti nauji 
Seimo rinkimai ir formuojama 
nauja dauguma". 

Socialdemokratai taip pat 
nemato sau vietos dabar dau
gumą Seime turinčios koalici-

Kardinolas 
Vincentas 

Sladkevičius 
remia prezidentą 
Vilnius, balandžio 30 d. 

(BNS) — Neginčijamu morali
niu autoritetu laikomas kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
viešai pareiškė palaikąs Lietu
vos prezidentą Valda Adam
kų. 

sunkumai, kuriuos Jums 
tenka patirti Jūsų kilniose ir 
reikšmingose Lietuvos krašto 
prezidento pareigose, mus 
skatina šiandien tarti pritari
mo žodį Jūsų vadovavimo 
išminčiai ir kilnumui", rašoma 
kardinolo V. Sladkevičiaus 
viešame kreipimesi j prezi
dentą. 

„Meldžiamės, kad Dievas ir 
toliau laikytų Jus savo ypatin
goje globoje ir laimintų Jūsų 
rūpestį, triūsą ir pasiaukojimą 
tautos labui", rašo kardinolas. 

Vašingtonas, balandžio 29 
d. 'BNS) — Žymus Amerikos 
užsienio politikos apžvalgi
ninkas Paul Goble mano, kad 
Lietuva pasiduos Europos Są
jungos (ES) spaudimui pirma 
laiko uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę (IAE). 

„Lietuviai bus pasipiktinę, 
bet įtariu, kad galų gale su
tiks. Jie tai vertins, kaip san
dorio paketą. Būtent tai ame
rikiečiai ketina jiems pasiūly- • 
ti", interviu BNS korespon
dentui Vašingtone sakė P. Go-
ble. 

ES, motyvuodama saugumo 
sumetimais, spaudžia Lietuvą 
greičiau uždaryti Ignalinos 
AE, kurios sovietiniai reakto
riai yra to paties „RBMK" 
tipo, kaip ir Černobylio reak
torius, nors ir smarkiai atnau
jinti. 

Dabar Lietuvos ir ES specia
listai tiria šios elektrinės sau
gumo padėtį, ir ES žadėjo pa
dėti Lietuvai gauti lėšų jai 
uždaryti. 

Tačiau radijo „Laisvoji Eu
ropa" ir „Laisvė" ryšių sky
riaus direktorius P. Goble ne
mano, kad Lietuva gaus lėšų 
iš Europos. „Tikėkimės, kad 
jie sugebės gauti šiek tiek pi
nigų iš Briuselio. Tačiau 
spėju, kad jie ko gera ateis 
pas mus", sakė jis apie Lie
tuvą. 

Jo nuomone, nesutarimas 
dėl Ignalinos AE paneigs vi
suotinai paplitusią nuomone 
apie Europos Komisiją, kaip 
apie „geranorišką" organiza
ciją, ir privers baltus geriau 
suvokti stojimo į ES kainą. 
„Labiau įsitraukę į ES reika-

išrinko rinkėjai, patikėdami jos formuojamoje vyriausy-
jiems valstybės tvarkymą, ir beje. „Tai yra neįmanoma, nes 

sikalstamos struktūros. „Ge
riau mažiau valdininkų, bet 
gerai apmokamų ir griežtai at
sakingų specialistų", pabrėžė 
kandidatas konservatorių 
principą. Susijusius su nusi
kalstamomis struktūromis 
vąfctybės pareigūnus G. Vag-
npfcis paragino nedelsiant pa
tiems pasitraukti iš valstybės 
tarnybos. 

Kandidatas nežadėjo „nei 
pigesnės dešros, nei degtinės", 
nei didelių pašalpų ar lengva
tų. Pasak G. Vagnoriaus, bus 
siekiama sudaryti palankias 
sąlygas žmonėms daugiau už
sidirbti. Jei pavyks pagyvinti 
ekonomiką, pasak G. Vagno
riaus, konservatorių ir nepri
klausomų specialistų skaičia
vimais, po 1.5 metų vidutinė 
alga, nedidinant infliacijos, 
turėtų pasiekti 1,000 litų, o 
pensijos — 350 litų. Kandida
tas sakė, kad vyriausybė pasi
ryžusi atsiskaityti už savo pa
žadus, praėjus šiam laikotar
piui. 

G. Vagnoriaus įsitikinimu, 
Lietuva pajėgi pasiekti, kad 
eksportas sudarytų 55-60 
proc. bendrojo valstybės vi-
daus produkto. Būsimoji vy

si konstitucinė valia turi būti 
vykdoma iki galo", sakė Cent-

riausybė ketina įgyvendinti 
investicijų skatinimo, smul
kaus ir vidutinio verslo skati
nimo bei darbo vietų kūrimo 
programas, pasiekti, kad ne 
valdininkai, o įstatymas nus
tatytų, kas ir kokiais atvejais 
turi teisę į paramą. G. Vagno
rius žadėjo „žalią gatvę" nau
dingoms investicijoms, tačiau 
ne toms, kurios yra priedanga 
privataus ar valstybės turto 
pasisavinimui. 

Būsimoji vyriausybė, pasak 
jo, pasiryžusi peržiūrėti mo
kesčių sistemą, nes „mokesčių 
iškraipymai" yra žalingi eko
nomikai. 

Kalbėdamas apie kaimo 
problemas, bosimasis premje
ras žadėjo, kad ūkininkus ir 
kitus žemdirbius pasieks 
jiems taip reikalinga parama 
iš Paramos žemės ūkiui fondo. 

Būsimasis premjeras sakė 
suprantąs, kad bet kurios vy
riausybės veikla iš anksto pas
merkta didesniam ar mažes
niam žmonių nepasitenkini
mui. G. Vagnorius sakė tikįs, 
kad tas nepasitenkinimas bus 
bent jau nelabai didelis, o 
žmonių gyvenimas ,.taps ge-
resmR ir saugesnis" 

tai būtų tos pačios valdančio
sios koalicijos kabinetas, o ne 
koks nors kitas", sakė Social
demokratų partijos vicepirmi
ninkas Vytenis Andriukaitis. 

Pasak jo, kol konservatorių 
ir krikščionių demokratų koa
licija demonstruoja balsų vie
nybę, ji pati ..turi išspręsti sa
vo ministrų kabineto krizę ir 
tęsti savo darbus toliau". 

Kitoks sprendimas įmano
mas tik tuo atveju, jei pripa
žinę savo vyriausybės krizę, 
dabartiniai valdantieji pripa
žintų ir „parlamentinę krizę", 
įvyktų nauji rinkimai ir būtų 
suformuota naujoji parlamen
tinė dauguma, teigė V. And
riukaitis. 

LDDP, pasak vieno jos va
dovų, deleguotų saviškius tik į 
„plačiosios koalicijos naciona
linę vyriausybe", nors tokios 
galimybės n< sitiki. „Jei būtų 
prezidento kreipimasis į visas 
politines jėgas, nė vienas gar
bingas politiKas negalėtų atsi
sakyti daly uti tokioje nacio
nalinėje bendro pasitikėjimo 
vyriausybėj; ', sakė LDDP 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Juozas F rnatonis. 

Tačiau jis pabrėžė, kad 
LDDP nelai'r > tikra tokias ga
limybės, nes „ta pati daugu
ma suform\">s nauja kabine
tą". 

lus, pamatysime, kad eurokra-
tai ketina įsakinėti, ir daugy
bei žmonių nepatiks tai, ką jie 
išgirs. Ignalina bus proga pir
mą kartą tai pamatyti Baltijos 
valstybėse, tačiau ji nebus 
paskutinė", sake P. Goble. 

Pasaulyje daugiausiai 
elektros pagamina IAE 

Viena. Lietuva tebėra pa
saulio pirmaujančiųjų tarpe 
pagal atomines jėgainės paga
mintą energijos dalį. teigiama 
Tarptautinės atominės energi
jos agentūros <TATEXA) atas
kaitoje. 

Ignalinos atominė elektrinė 
1998 metais pagamino 77.2 vi
sos Lietuvos energijos, ir tai 
yra didžiausias procentas pa
saulyje. 

Lietuva pagal šį rodiklį 
išlaiko pirmaujančias vietas 
nuo devintojo dešimtmečio 
pradžios, kai pradėjo veikti 
abu IAE reaktoriai. Valstybė 
išliko pirmose gretose, nors jos 
atominėje jėgainėje pagamin
ta dalis pernai sumažėjo 4.3 
procentais. 

Po Lietuvos rikiuojasi Pran
cūzija (75.8 proc.), Belgija 
f55.2 proc.;, Švedija (45.8), 
Ukraina (45.4 proc.), Slovakija 
(43.8 proc.), Bulgarija (41.5), 
Korėjos Respublika (41.4 
proc.), Šveicarija (41.1 proc.), 
Slovėnija (38.3 proc.), Japonija 
,35.9 proc.) ir Vengrija w5.6 
proc.). 

Visame pasaulyje 1998 me
tais atominės jėgainės paga
mino 16 proc. elektros energi
jos — 2,291.4 teravatvalan-
džių. Iš jų Ignalinos AE — 
12.29 teravatvalandžių. , 

Lenkai jau nėra tokie baisūs 
lietuviams 

* Lietuvos vyriausybės 
siūlymą suteikti JAV bend
rovei „Williams International" 
išskirtinę teisę pirkti 66 proc. 
susivienijimo „Mažeikių naf
ta" akcijų Rusijos naftos susi
vienijimo „LUKoir preziden
tas Vagit Alekperov pavadino 
„grynai politiniu, ekonominių 
tikslų nepateisinančiu spren
dimu". Žurnalistų paprašytas 
pakomentuoti gandus, jog dėl 
šio Lietuvos valdžios sprendi
mo gali būti sumažintas žalia
vos tiekimas Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklai, V. Alek
perov tepasakė, jog pagrindi
nis svertas, kodėl nafta par
duodama Lietuvai, gali būti 
tik ekonominė nauda. BNS 

* Didžiausią darbo užmo
kestį kovo mėnesį visame Lie
tuvos ūkyje gavo aukščiau
sios valdžios ir valdymo in
stitucijų darbuotojai. Vyriau
sybės, Seimo, ministerijų ir 
kitų valdžios institucijų tar
nautojai praėjusį mėnesį už
dirbo vidutiniškai 2,286 litus. 
Per mėnesi jų darbo užmo
kestis padidėjo 7.5 proc. Kiek 
mažiau uždirbo piniginio tar
pininkavimo (bankų ir finansų 
maklerio įmonių) darbuoto
jai — vidutiniškai po 2,242 li
tus (padidėjo 8.2 proc.). 

* Vyriausybė, pritarus 
Bedarbių rėmimo įstatymo 
pataisoms, apribos darbdavių 
galimybes iš anksto neprane
šus darbo biržai bei sav Valdy
bei atleisti didesnį skaičių 
darbuotojų. Darbdaviai priva-

Varsuva, balandžio 30 d. 
(BNS) — Lenko įvaizdis Lietu
voje smarkiai pasikeitė į gerą 
pusę, ir lietuviai nebelaiko 
lenkų „raguotais velniukais", 
rašo Lenkijos dienraštis 
„Rzeczpospolita". 

„Lenkai nėra lietuviškų 
anekdotų herojai, nedaug tėra 
neigiamų posakių, prakeikimų 
ar dainelių, kurių pagrindi
niais herojais būtų lenkai", ra
šo laikraštis. 

Pasak dienraščio, lenkus 
„velniukais" laiko vadinamoji 
„39-ųjų karta", kurių savi
monė formavosi tarpukario 
metais, kai Lenkija Lietuvai 

lės prieš 2 mėnesius informuo
ti darbo biržą, savivaldybę bei 
profsąjungas, jei per mėnesį 
bus ketinama atleisti 10 ir 
daugiau darbuotojų, kai įmo
nėje dirba iki 99 žmonių, jei 
ketinama darbuotojų skaičių 
sumažinti daugiau kaip 10 
proc., kai įmonėje dirba nuo 
100 iki 299 žmonių, jei numa
toma atleisti 30 ir daugiau 
darbuotojų, kai įmonėje dirba 
300 ir daugiau žmonių. 

* Lietuvoje iki balan
džio 1 d. piliečiams sugrą
žinta 59 proc. žemės, kurią jie 
pageidauja atgauti. Iš viso yra 
priimta daugiau kaip 351,300 
sprendimų atkurti žemes, 
miško ar vandens telkiniu 
nuosavybę — grąžinti 2.34 
mln. hektarų kaimo vietovėje. 
Žemės pirkimo-pardavimo su
tartis sudarė 99,000 piliečių. 
Žemės reformai šiemet numa
tyta skirti 27.3 mln. litų. dar 
siūloma papildomai skirti 30 
mln. !:! . 'Eita' 

buvo okupante ir pagrindinis 
priešas. Tuo laikotarpiu iš
populiarėjo dainelė „Tupi len
kas už kalniuko, blizga akys 
kaip velniuko". 

„Rzecpospolita" to meto kar
tos „biblija" vadina 1936 metų 
Adolfo Šapokos istorijos va
dovėlį, kuris, anot laikraščio, 
„pasižymėjo antilenkiškumu". 
„Tačiau ši karta Lietuvos poli
tinėje scenoje vis mažiau pa
stebima", pažymi laikraštis. 

„Rzeczpospolita cituoja To
mo Venclovos žodžius, kad 
tiek Lietuvoje, tiek ir Lenki
joje mažąja žmonių, kurie 
garbės reikalu laiko siekį 
išsaugoti lietuvių ir ienkų ne
sutarimus. 

Dabar, pastebi laikraštis, 
„Lenkija Lietuvai yra strategi
nis bendradarbis, o santykiai 
su ja yra vienas Lietuvos 
užsienio politikos pirminių 
tikslų". 

Laikraščio nuomone, persi
laužimas dviejų valstybių san
tykiuose įvyko 1994 metais, 
pasirašius tarpvalstybinę ben
dradarbiavimo sutartį. 

KALENDORIUS ' 
Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas dar

bininkas: Anele. Vydmante. Zig
mantas 'Zigmas1, Žilvinas 1993 m. 
steigiamajame suvažiavime įkurta 
Tėvynės sąjunga 'Lietuvos konser
vatoriai). 

Gegužės 2 d.: Anastazas, Eid-
man'as. Meile, Zoja. 

Gegužės 3 d.: Šv Pilypas ir Jo
kūbas, apaštalai, Aleksandras, Ar-
vystas. Juvenalis. Kantvyde. 1500 
m Rusijos caras Ivanas III, pasis
kelbęs visų Lietuvos stačiatikių uz-
tareiu. pnMejo karą pnež Lietuvos 

: Kunigaikštystę 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

MŪSŲ VISŲ MOTINA — 
MARIJA 

„Dievo gimdytoja, Mergelė, 
Tavo motinystės paskelbė 
džiaugsmą visam pasauliui" 

(Antifona) 

Gražiausias pavasario mė
nuo — gegužė ir spalvingiau
sias rudens mėnuo — spalis 
skirti Marijai, kuri apie save 
sako: „Mano žiedai yra grožio 
ir garbės vaisiai" (pop. Leonas 
XIII.). 

Lietuvoje, pirmosiomis gegu
žės mėn. dienomis užkukuoja 
gegutė ir pradeda suokti lakš
tingalos. Žmonės po dienos 
darbų skuba į Marijos garbei 
skirtas pamaldas. 

Šįmet gegužės mėnuo mums 
visiems atneša uždavinį — 
ruoštis sutikti Jubiliejinius du 
tūkstant uosius metus. Šio ju
biliejaus tikslas yra dvasinis, 
tai yra atnaujinti Kristaus 
dvasią savyje, kuri neštų į ap
linką gėrį, grožį, ramybę, pa
siaukojimą ir meilę. Tuo tarpu 
šiandien žiniasklaida įvai
riais būdais rodo šių dienų 
žmogų apimtą pykčio dėl 
smurto vykstančioje Lietuvoje 
ir jo gyvenamoje aplinkoje. 
Lengva pasiduoti pagundai tik 
smerkti ir teisti kaltus ir ne
kaltus. Šv. Augustinas taip 
jautriai mus pamoko savo 
„Išpažinimuose", sakydamas: 
„Viešpatie, Tu mane palietei ir 
aš pradėjau karštai žėruoti 
Tavo taikos ir ramybės ilge
siu". Šiai dvasiai įgyti mums į 
pagalbą ateina Šv. Raštas — 
Dievo Žodis. Jis teikia mums 
dieviškos šviesos, kuri kuria, 

praplečia mūsų požiūrį į da
bartį ir skatina brandesniam 
dvasiniam gyvenimui. Ateiti
ninkų ideologas, St. Šalkaus
kis sako: „Sugebėjimas būti 
laimingu visose gyvenimo ap
linkybėse padaro žmogų ne
priklausomą nuo išorinių da
lykų, žmonių ir šiaip jau nuo 
kintančių dalykų". Visuotinis 
pavyzdys visiems laikams — 
Dievas parinko mums Mariją 
— Dievo Motiną. Ji yra aukos 
ir kančios motina. Ją vadi
name ir kūdikių šypsniu, skai
drios jaunystės, lūžių ir nelai
mių paliestoji Motina. 

Marija buvo apaštalų guodė
ja, stiprinanti, kai jie buvo 
apimti baimės prieš ateinant 
Šventajai Dvasiai. 

Gegužė yra apsupta pras
mingomis Bažnyčios šventė
mis, kurios ateina mums pa
galbon uždėtą misiją įamžinti 
laike ir pratęsti žemėje Kris
taus išganymo darbą. Gegužės 
13-tąją yra Šeštinės ir sukan
ka 82 metai nuo Marijos apsi
reiškimo Fatimoje. Gegužės 
23 d. — Sekminės, t.y., Šv. 
Dvasios atsiuntimo ir Bažny
čios įsteigimo šventė. Toji Šv. 
Dvasia yra tas vidinis veiks
nys, kuris veikia asmenyse ir 
visoje bendruomenėje. Ji ke
lia, gaivina ir pašventina kiek
vieną žmogų, kuris tik į Ją 
kreipiasi. Ji yra junginys tarp 
mūsų, Marijos ir Kristaus. Tai 
ir veda prie dvasinio atsinauji
nimo. 

Ses. Margarita Bareikaitė 

1999 METŲ PROGRAMOS 
LIETUVOJE 

Jaunųjų Ateitininkų sąjunga, vadovaujama pirmininkės 
Vilhelminos Raubaitės 

Vasaros stovyklos: 
JAS organizuoja vasaros sto

vyklas Berčiūnuose, Panevė
žio rajone. Į stovyklas kviečia
mi visi 10-14 metų vaikai. Va
saros stovyklų temos: „Laisvės 
keliai ir būdai", „Šeima, tauta, 
valstybė. Aš sukursiu žemėje 
rojų", „Demokratijos keliai", 
„Pėdsakai" (apie žymius veikė
jus), „Universitetas". 

Pagrindinis stovyklų tikslas 
— padėti stiprius pamatus 
vystytis ir tobulėti jaunai as
menybei, vertingų charakterio 
savybių ugdymas, religinio, 
tautinio, socialinio sąmonin
gumo plėtojimas. Stovyklos 
metu vyksta žurnalistikos, 
dainavimo, pynimo, molio lip
dymo, šokių, dvasinių pokal
bių, teatro ir kt. užsiėmimai, o 
teminių vakaro programų me
tu stovyklautojai skatinami 
saviraiškiai teatralizuotų pa
sirodymų, dainų ir šokių pa
galba. 

Akademijos: 
Aštuntų klasių moksleiviai, 

taip vadinami „Gudručiai", da
lyvauja moksleivių akademi
nėse studijų ir poilsio savai
tėse. Pagrindinė tema — „Ver
tybės". 

Globėjų kursai: 
Taip pat organizuojami kur

sai tiems, kurie dirba su jau
naisiais ateitininkais mokyk
lose, parapijose ar kur kitur 
įsikūrusiomis ateitininkų kuo
pomis. Kursuose globėjai su
pažindinami su įvairia darbo 
metodika, pasidalinama jau 
įgyta patirtimi. 

Clevelando jaunučiai čiuožykloje. Iš k.: Alina Raulinajt .xt Katerina Stungyte, Daina Chmieliauskaite, Aistė 
Degesytė, Monika Čepulytė, Kristina Paskonyte, Adriana Sušinskaite, Vaiva Bucmyte, Teresė PaSkonytė, Ra
munė Totoraitienė ir Lina Beržinskaitė. 

CLEVELANDO JAUNUČIAI 
GYVUOJA 

Clevelando jaunučių kuopos 
veikloje šiais metais dalyvau
ja 25 vaikai iš 16 šeimų. Mūsų 
susirinkimai vyksta maždaug 
kartą per mėnesį. Šių metų 
tema yra „Lietuvos didvyriai 
— mūsų herojai". Per susirin
kimus susipažinom ir išmo
kom apie Maironį, apie ses. 
Nijolę Sadūnaite, kun. Ylą ir 
šv. Kazimierą. 

Spalio mėnesį nutarėm at
likti artimo meilės gerą dar
belį ir kokiu nors būdu su
šelpti vargstančius Lietuvos 
našlaičius. Vaikų uždavinys 
buvo rasti gerų žaislų savo 
namuose ir padovanoti juos 
našlaičiams. J kitą susirinki
mą jaunučiai atsinešė savo 
rastus žaislus. Su dideliu en
tuziazmu papuošėm ir išda-
žėm vyniojimui popierius ir 
suvyniojom dovanėles. Siuntą 
išsiuntėm ses. N. Sadūnaitei į 
Vilnių. Pašto išlaidas sumo
kėjo „Ateities" klubas. Ses. 
Nijolė atsiuntė mums labai 
gražų laiškelį, ir, išvardinda
ma visų jaunučių vardus, dė
kojo mums už dovanėles. 

Kalėdinis susirinkimas bu
vo tikrai labai įdomus. Kun. 
Kijauskas mus aplankė ir kar
tu su savim atnešė labai gra

žias prakartėles figūrėles. 
Vaikai labai atsargiai viską 
sustatė. Kun. Kijauskas pa
kalbėjo apie Kalėdų prasmę, 
uždegėme Advento vainiko 
žvakutes, pasimeldėme ir ka
lėdines giesmes pagiedojom. 
JAS CV paruoštas kalėdinis 
giesmynėlis mums labai pa
dėjo. Kūrėme kalėdinius dar
belius. Susirinkimui baigian
tis, su kalėdiniais sveikini
mais mus aplankė moksleiviai 
ir visai netikėtai kiekvienam 
jaunučiui padovanojo po mažą 
prakartėlę. Labai dėkojame 
visiems moksleiviams! 

Žiemą iškylavom čiuožyk
loje, tai jau tradicine tapusi 
Clevelando jaunučių iškyla 
vasario-kovo mėnesiais. Visi 
jaunučiai labai laukia ir nie
kad nepraleidžia šios iškylos. 

Prieš Velyk* daug išmo
kom apie kun. Ylą ir jo reikš
mę ateitininkijai. 14 drožinėtų 
pagaliukų statėme kryželius 
ir koplytėles. 

Visai nejučiomis artėja 
mokslo ir mūsų veiklos metų 
pabaiga. Balandžio mėnesio 
susirinkimas buvo atšauktas, 
nes visi vaikai labai ruošiasi 
„Žaibo" krepšinio turnyrui. 
Šių mokslo metų veiklą baig

sime gegužės 15 d. iškyla 
gamtoje ir Šeimos švente bir
želio 6 d. 

Clevelando jaunučius jau 
antri metai sėkmingai globoja 
Regina Idzelienė, Ramunė ir 
Jonas Totoraičiai ir Teresė 
Beržinskienė. Visi jaunučiai 
ir globėjai labai dėkoja Cleve
lando sendraugiams, kurie vi
sada rūpinasi ir finansiškai 
remia mūsų veiklą. Taip pat 
norime padėkoti JAS CV, kuri 
praėjusiais metais praturtino 
mūsų iždą ir padėjo mums už
mokėti už darbelių reikmenis 
ir keletą skanių „picų". 

th. 
Ramoną C. Marsh, MD SC 

Obstetr ics & Gynecology 
3 8 2 5 Highland Avenue Surte4A 

Downers Grove. IL 6 0 5 1 5 
6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 

Valandos pagal susitarimą 

UŽBURTAS KALENDORIUS — KELIONĖ 
PERMETUS 

„Važiuosime į jaunučių sto-
Kuopų lankymo progra

ma: 
Tai nauja programa. Stu

dentai ar vyresnių klasių 
moksleiviai lanko kuopas, ku
rios priklauso sąjungai. Lan
kytojai suskirstomi į nedideles 
grupeles, kurios paruošia savo 
programą, su kuria važiuoja į 
kuopas. Tikslas — nuolatos 
rūpintis ir aktyvinti veiklą bei 
iniciatyvas kuopose. 

KVIEČIAMI VISI 
STUDENTAI 

Studentų Ateitininkų s-gos 
centro valdyba nuoširdžiai 
kviečia visą universitetinio 
amžiaus lietuvių jaunimą, 
ypač neseniai iš Lietuvos atvy
kusius ir ateitininkų veikla 
besidominčius, kartu švęsti 
mokslo metų pabaigą bei va
sarą pasitikti gamtoje, ateiti
ninkų būryje, Dainavos sto
vyklavietėje š.m. gegužės 21-
23 d. Maloniai praleiskite sa
vaitgalį draugų tarpe ir pa
juskite tikrą Dainavos grožį ir 
ateitininkišką dvasią. 

Programa prasidės šešta
dienio rytą, todėl kviečiame 
atvykti penktadienio vakare. 
Dalyvavimo mokestis 40 dol. 
asmeniui, užsiregistravusiems 
iki gegužės 17 d. Po šios datos 
registruojantis — 50 dol. as
meniui. Registraciją priima 
Liudas Landsbergis, tel. 708-
533-2022, arba elektroniniu 
paštu Elenutė Tijūnėlytė — 
ertijune@midway.uchicago.edu 

vykią!" — sušuko Daumanto*-
Dielininkaičio kuopos 3 būre
lio (3 ir 4 sk.) berniukai, kai jų 
vadovas Pranas Pranckevičius 
paklausė apie vasaros planus. 
„Ten smagu — sportuojame, 
maudomės, ir galim paboti su 
draugais ištisas dvi savaites!" 

Stovyklos ruoša gražiai klo
jasi. Prisidėti prie stovyklos 
programos sutiko puikus mo
kytojų štabas. Dainas dainuo
sime su Rita Klioriene, meną 
tašysime su Taura Underiene 
ir Rūta Salikliene, sporte pra
kaituosime su Asta Razmie-
ne, kojas miklinsime šokiuose 
su Jolita Narutiene, protus 
knisime su Ona Daugirdiene 
ir Živile Vaitkiene, poetiškai 

nusiteiksime su Lione Kaz
lauskiene, įspūdžių pilną laik
raštėlį ves Vakarė Valaitienė, 
o su Dainavos gamtos paslap
timis supažindins Pranas 
Pranckevičius. 0 čia tik ryto 
programa, nes po pietų vyks 
vaikų pasirinkti užsiėmimų 
būreliai. 

Kiekvienai dienai turėsime 
skirtingą dienos temą, kur lai
kas bėgs užburtu keliu. Švę
sime įdomias tautines ir reli
gines šventes, sujungdami lie
tuviškus papročius ir tradici
jas. 

Stovykla jau pildosi!!! Neuž
mirškite atsiųsti registracijos 
lapus iki gegužes 1 dienos. 
Klausimai? Skambinkite tel. 
708-349-7426. 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MsdcsJCsfitor 

10400 75 St, Kenoaha, Wl 53142 
(414)687 0990 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
McrJeeeon, IL 60443 
TeL 708-748-0033 

valandoa pagal Misterimą 

DALIA A. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7 9 1 5 W. 171 S t 
TWeyPark.IL 80477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 70S-246-0067 arba 708-248-6681 
8448 S. PUaaM Road 

valandoa pagal susitarimą 

PAMINĖTOS KUN. 
A. LIPNIŪNO GIMIMO 
IR MIRTIES METINĖS 

Kovo 30 d. A. Lipniūno vidu
rinėje mokykloje vyko iškil
mės, skirtos paminėti kunigo 
Alfonso Lipniūno 94-osioms 
gimimo ir 54-osioms mirties 
metinėms. Iškilmes prasidėjo 
vysk. J.Preikšo aukotomis šv. 
Mišiomis Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje. Po jų 
prie kun. A. Lipniūno kapo su
giedotas „Viešpaties angelas", 
uždegtos žvakės. Mokykloje 
moksleiviams buvo įteiktos 
kasmetinės literatūrinės pre
mijos už rašinius apie kun. A. 
Lipniūno asmenybe bei jo dar
bus. Vertinimo komisija iš 17 
moksleivių darbų geriausiais 

pripažino keturis. Pastarųjų 
autoriai apdovanoti premijo
mis, kiti — paskatinti atmini
mo dovanėlėmis. Konkurso 
mecenatas mons. J. Antanavi
čius premijas moksleiviams 
įteikti pakvietė vysk. J. Preik
šą. 

Panevėžyje jau tapo tradici
ja kasmet minėti kun. Alfonso 
Lipniūno gimimo ir mirties 
metines. Šią tradiciją puo
selėja jo vardu pavadintas 
Jaunimo kultūros centras bei 
tuo pačiu vardu pavadinta vi
durinė mokykla. 

(a.s.) 
„Bažnyčios žinios" Nr. 7 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVest Ave. 
OrtandPark 

708-348-8100 
Valandoa kaarJen, išskyrus savaitgalius 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVater St , Lemont. IL 60439 
1301 Copparffeid Ava.. Suee 113, 

J o M . I L 80432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberte Road 
HfcfcoryrMte 

TeL 708-598-2131 
Valandoa pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL C U M C 
15606-127 S t . Lament IL 60439 
PiMauso Pato* CommunRy Hospsal 

Sfver Cross HoapMsi 
valanrJoepęgjalsuBitarimą 

Tai 630487-2266 

CavdUc Dtmgnosm, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVrČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandoa susitarus 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HigNand Ava., Sta. 201 
(•keršai galvas nuo Good Samaraan igonriss) 

Dovmer* Grove, H. 60615 
Tel. 630-960-3113 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava.. Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
TaL 773-736-1540 aros 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
lIBnots Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

dubens sriaas, raumenų, vežk), 
sužeirJmų darbovietėje ir sporte bei 

kt vielų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726^0800 

E t t t Dunda*: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

IrUbertyvMe 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Wee»cheeter. H.60154 

TaL 706-344-1694 
Valandoa pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. P0SLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Ave. 

Vat.: entld. 2-4 v.p.p. ir ksfvd 2 5 v p p 
S«*M pagal susssrtmą 

Kabineto tol. 773-776-2660 
NsymįtoL706-446-5646 

DR. VILUA KERELYJE 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartsrn, Brkkjsviev/, IL 60456 

Tai 706 564 0400 
Valandoa pagal susitarimą 

• Dvasia kviečia pokalbiui 
apie bot), bet kūnas vis nebai
gia buities darbų. 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaL 708882-4189 atsakomas 24 vai 
1443 8. SOtt Ava., Ctoero 

KaarJen 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus frsod. Settod. 11 -4 v.p.p. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 8 3 S t , Burbank, IL 
TeL 708-423-6114 

Valandoa pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 56 81, Chicago. IL 
TeL 773-736-5666 

4707 S. G"*ert. La Orange. IL 
Tel. —6-362-44S7 

•NDERLAL.M.D. 
Specialybe - vidaus Hgos 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•JAV Kongresui neprita
r u s prez. Clinton politikai 
Jugoslavijoje, JAV laikraš
čiuose buvę valdžios patarėjai 
ir buvusių vadovybių nariai, 
(demokratai bei respubliko
nai), toliau kritikuoja prezi
dentą už nepergalvotą strate
giją ir didelį dėmesį, kreiptą į 
apklausų duomenis. Žurnalis
tai Jugoslavijos puolimo pir
mą mėnesį pavadino „džentel
menų" karu, kur politiniai, ne 
kariniai apgalvojimai sprendė 
taikinius, pvz., nebombarduoti 
Miloševič rūmų, kuriuose 
kabo Rembrandt tapyba. Da
bar NATO strategija su
rimtėjo ir praeito savaitgalio 
Viršūnių susitikime buvo pa
reiškimas apsaugoti NATO re
miančius Serbijos kaimynus 
nuo serbų keršto. Bet gal per 
vėlai. ,.Wall Street Journal" 
(WSJ; vedamasis aprašo Kon
greso nepasitikėjimą preziden
to valdžia ir ragina Clinton 
paskirti naujus, patyrusius 
kabineto ministrus, kurie 
išvystytų aiškią strategiją 
Balkanuose ir kuriais Kongre
sas galėtų pasitikėti. Tuo tar
pu Rusija pasiuntė Černomyr-
din į Belgradą tarpininkauti, o 
humanitarinės organizacijos 
rūpinasi, kad perpildytoje Ma-
cedonijos pabėgėlių stovykloje 
naujai atkeliavę 2,000 albanų 
sudarys krizę. (WSJ) 

•Po šaudymo Colorado 
valstijoje prez. Clinton 
siūlo stipresni ginklų ir 
sprogmenų reguliavimą: 
leisti tik 21 m. amžiaus susi
laukusiems ginklus pirkti, rei
kalauti iš tėrų didesnę atsa
komybę už vaikus, reikalauti 
sprogmenų pardavėjus ištirti 
pirkėjų asmeninius duomenis. 

•Į šio savaitgalio tradici
nę Baltųjų rūmų korespon
dentų vakarienę prez. Clin
ton žada pavėluoti. „News-
week" korespondentas Mi-
chael Isikoff bus apdovanotas 
už Levvinsky reikalo aprašy
mą, ir prezidentui būtų nepa
togu jam spausti ranką apdo
vanojimo metu. (WSJ) 

•Florida yra pirmoji vi
soje valstijoje įvesti mo
kyklos pasirinkimo programą 
Prastų valdiškų mokyklų mo
kiniams, norintiems lankyti 
privačias arba parapijines mo
kyklas, bus skirta į metus 
bent 4.000 dol. valstijos lėšų. 
Florida taip pat yra vienintelė 
likusi valstija, kuri homosek
sualams draudžia įvaikinti 
našlaičius. Anksčiau dar New 
Hampshire turėjo panašų įsta
tymą, bet praeitą savaitę jis 
buvo panaikintas. (Chgo Sun-
Times; 

•Secret Service apsauga 
paskirta Atstovų rūmų Ju
ridinės komisijos pirm. 
Henry Hyde, po pasikartoju
sių gyvybei grasinimų už vaid
menį Clinton „impeachment" 
eigoje. Hyde vadovavo proku
rorams pašalinimo teismo 
metu. (Sun-Time8) 

•Nors prokurorai teigia, 
kad John W. Hinckley Jr., 
kuris buvo pašovęs Reagan, 
dar protiniai nepastovus, fede
ralinis teismas nusprendė, kad 
Hinckley gali dienos metu, su 
priežiūra, išvažiuoti iš psichia
trinės ligoninės. (Chgo Sun-
Times) 

•Šiaurės Indijoje autobu
sas, pilnas vestuvių svečių 
trenkė į traukinį. Žuvo bent 
45 žmonės. (Chgo Sun-Times) 

•JAV mokslininkai ty
rinėja kiaulėse atrastą vi
rusą, nuo kurio Malaizijoje ap
sirgo ir mirė per 100 žmonių. 
Yra rūpestis, kad virusas gali 
pasklisti Kinijoje ir Thailande. 
(WSJ) 

•Kalifornijoje dar neaiš
ku, kuo baigsis ginčai apie 
„Proposition 187" įstatymą, 
kuris draudžia nelegaliems 
imigrantams lankyti valdiš
kas mokyklas. Šiuo metu, fe
deralinis apeliacijos teismas, 
atsiliepdamas į gubernato
riaus prašymą, sutiko parū
pinti tarpininkautoją. (WSJ) 

•Britų policija praneša, 
kad baltieji rasistai atsa
kingi už praeitos savaitės abu 
sprogdinimus Londone. Tai 
įvyko Bangladesh kilmės gy
ventojų rajone. Septyni žmo
nės buvo sužeisti. (WSJ) 

•Populiari britų televizi
jos BBC žurnalistė Jill Dan-
do buvo nušauta prie namų. 
Londono policija ieško kalti
ninko. (AP) 

•Izraelis formaliai pa
kvies popiežių Joną Paulių 
II aplankyti Jeruzalę 2000-
taisiais metais. Tuo tarpu Va
tikanas žada įsteigti atskirą 
saugumo organizaciją bendra
darbiauti su Vatikano švei
cariška sargyba 2000 m. 
švenčių ir iškilmių metu. 
(Chgo Sun-Times) 

•Indijos Parlamentas bu
vo paleistas ir kraštas ruo
šiasi naujiems rinkimams. Tai 
bus tretieji rinkimai per trejus 
metus. (WSJ) 

•Po šaudymo Colorado 
mokykloje vietinių žmonių 
pasisakymai rodo, kad polici
ja buvo keliskart perspėta 
apie žudikų E. Harris ir D. 
Klebold palinkimą į smurtą, 
sprogmenų gamybą. Tuo tar
pu keli mokiniai aiškino, kad 
mokyklos sportininkai neken-

Donutė Bindokienė 

Figūrinio važiavimo varžybos jaunųjų dviratininkų šventėje, skirtoje pasaulinei žemės dienai balandžio 17. 
Nuotr. Eltos 

tė Harris ir Klepold, juos uždarbio prasideda 54% vai- m. Tiananmen Sąuare žudy
nių. (WSJ) 

• P o praeito savaitgalio 
NATO Viršūnių susitikimo 

apmėtydavo maistu mokyklos džios mokestis. (WSJ) 
valgykloje, grasino nužudysią, • Palestiniečiai sutiko ati-
ir kartą tyčia automobilio dėti žadėtą Palestinos vala-
šonu įvažiavo į Harris ir Kle- tybės paskelbimą iki po prez. Clinton, skubėdamas į 
pold, važiuojančius dviračiais, gegužės mėn. Izraelio rinki- Baltuosius rūmus, užmiršo 
Spaudoje iškelta, kad tokie mų. Mainais Europos Sąjunga savo „branduolinį futbolą" — 
šaudymai vyksta tik vai- sutiko metų bėgyje remti Pa- mažą lagaminą, kuriame yra 
diškose mokyklose ir gal lai- lestinos valstybės pripažinimą JAV ilgųjų skrydžių raketų 
kas įvesti mokyklų pasirinki- ir prez. Clinton pareiškė kodai. Lagaminą visuomet 
mo programą, panašiai kaip remias Palestinos teisę savi- neša karininkas, kuris būna 
yra Floridoje. (Fox News. valdai. (WSJ) prie prezidento. Tačiau šįkart 
ABC News, WSJ, Chgo Sun- *Boris Jelcin pašalino prezidentas jį užmiršo, ir kari-
Times) Primakovo paskirtą ašis* ninkas laimingai pėsčiom 

•Alberta, Kanadoje, 14 m. tentą Vadim Gustov ir pas- grįžo į Baltuosius rūmus. 
amžiaus berniukas nušovė kyrė savo šalininką. Spėlioja- (Chgo Sun-Times) 
vieną mokinį ir sužeidė ma, kad tai gali būti pradžia — 
kitą. Šitas ir ankstyvesnis komunistų pašalinimo iš mi-
šaudymas sukelia abejonių, ar nfstrų pozicijų. (WSJ) 
Kanados stiprūs šaudomųjų 'Maskvos Inturist vieš-
ginklų reguliavimo įstatymai būtyje pr ie Raudonosios 
apsaugoja nuo tokių įvykių, aikštės sprogo bomba. 10 
(AP, WSJ) 

•„Genzyme Transgenics" nesutariantys verslininkai 
dubliavo tris ožkas, kurių Tuo tarpu rusų prokurorai ap-

PIRKO FABRIKĄ 
ŠVEDIJOJE 

Šiaulių „Neaustinių medžia
gų" bendrovė pagal galiojančią 

žm7nTųbūvošuž"eis"ti."ltariami *****> nusipirko Švedijos 
„Ekens fabriken" priklausantį 

___ pagalvių ir antklodžių fabri-
genetinė struktūra buvo"p7- k ^ t m o ^ l f f l n k ą Borte* Bte- į * D a b a J ^ e a u 3 t i n e m s n e 
keista, kad iš pieno būtų gali- rezovsky vagyste. įtariama d*"1*0108 priklausančiose pa-
ma išgauti kraujo kamščių kad Berezovsky naudojo švei- ^V™ montuojama parsiga-
ištirpinimo „antithrombin" carų firmą nelegaliai perkelti J ^ J f f Svednos a n t k l ^ 
vaistus. Tikimasi, kad tai bus 250 milijonų dol. iš Aeroflot. 
pigesnis būdas vaistus paga- (WSJ) 
minti. (WSJ) "Kinijos policija ruošiasi 

•Krūties vėžio tyrinėtojai birželio 4 d. Tiananmen 
a t rado geną, kurio sužaloji- Sąuare demonstratorių žudy
mas sukelia krūties vėžį nių 10 m. metinėms. Policija 
pelėse. (WSJ) yra sulaikius disidentus, o kai 

•FDA davė naujiems kuriuos privertusi raštu pasi-
pr ieš nutukimą vaistams žadėti neorganizuoti žudynių 
vartot i leidimą. Vaistai su- minėjimo. Tuo tarpu Kinijos 
traukia kūno riebalus, užuot valdžiai kelia rūpestį pamažu 
sumažinę apetitą. FDA taip įsitvirtinusi „Falun Dafa" 
pat davė leidimą kepenų ligos misticizmas, kurį praktikuoja 
„hepatitis-C" tyrimui, kurį per 55 milijonai kiniečių — 
galima nupirkti be gydytojo dauguma išsilavinusių, buvu-
recepto. Tuo tarpu Aukščiau- sių komunistų, kurie dabar 
šias teismas sutiko svarstyti, pensininkai. „Falun Dafa" 
ar FDA turi teisę reguliuoti steigėjas yra New Yorko gy-
tabaką. (WSJ) ventojas Li Hongzhi. Praeitą t m i u medžiagų" apyvarta sie-

•Kanados valdžios mo- sekmadienį 10,000 jo sekėjų * ė 2° m h l ; l i t u - 8 a u t a 2 ' 8 m l n -
kesčiai yra pasaulio septy- ramiai demonstravo visą *̂** grynojo pelno. 
nių ekonominiai stipriausių dieną prie Beidžingo vadovy-
kraštų procentiniai aukščiau- bės rūmų, stovėdami ir vėliau 
si. Balandžio gale kanadiečiai sukryžiavę kojas tyliai 
užpildė ir išsiuntė mokesčių sėdėdami. Tai buvo didžiau-
anketas - jau nuo 41,722 dol. šios demonstracijos po 1989 
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linija, kurią paleisti numato
ma gegužės pradžioje. Pasak 
„Neaustinių medžiagų" direk
toriaus Stanislovo Grušo, 
šiauliečiai iš švedų nupirko ne 
tik fabriką, bet ir visą verslą. 

Kaip rašo sietuvos rytas", 
„Neaustinių medžiagų" ben
drovė su užsieniečiais įsteigė 
ketvirtą bendrą įmonę. Iš viso 
Šiaulių įmonei priklauso 8 
bendrovės. Šiuo metu šiau
liečiai tariasi su švedais ir 
korėjiečiais dar dėl dviejų ben
drų projektų. 

Per pastaruosius 2 metus 
verslui plėtoti investuota apie 
8 mln. litų. Pernai „Neaus-

PwJ. 

• Karas yra baimė, apsiren
gusi narsos drabužiais. 

Gtn. W. Westmoreland 

„Lietuvos rytas" — daugiau
sia skaitytojų turintis Lietu
vos dienraštis. Jis yra popu
liarus ir užsienio lietuvių 
tarpe, ypač galinčių kas rytą 
internete pasiskaityti naujau
sias žinias iš tėvynės. Papras
tai, kaip ir didžiojoje dalyje 
spaudos Lietuvoje, nedaug 
dėmesio kreipiama į užsienio 
lietuvių gyvenimą, veiklą, 
rūpesčius ir džiaugsmus. 
Tačiau š.m. balandžio 28 d. 
„LR" išspausdintas gan ilgas 
straipsnis, pavadintas „Kokį 
lietuvybės išlaikymą turėtu
me paremti". Straipsnio auto
rius — Kazys Adickas, čika-
gietis. Jis sugebėjo pateikti 
dienraščiui klaidingą ir ten
dencingumu nuspalvintą in
formaciją apie kiekvieną Ame
rikos (užsimena ir kitų valsty
bių) lietuvių gyvenimo bei 
veiklos aspektą. O tam tikrai 
reikia nemažo talento! Jo taip 
pat reikia ir prestižiniam 
dienraščiui, kad išspausdino 
tokia pikta pašaipa dvelkiantį 
rašinį apie užsienio lietuvių 
veiklą, institucijas, mokyklas, 
organizacijas, juo labiau, kad 
jame ypač aštriai puolama 
Katalikų Bažnyčia, Vatika
nas, lietuvių vienuolynai, pa
rapijos, pristatant visus, kaip 
žmonių išnaudotojus, vilio
jančius iš vargdienių pasku
tinius centus. 

Adickas rašo, pasinaudoda
mas „pustiesėmis", girdėtą ar 
skaitytą tikrą informaciją per
leisdamas per savo vaizduo
tės sudužusio veidrodžio šu
kes. Pasiremdamas buvusio 
prez. A. Brazausko 1997 m. 
padarytu pažadu teikti „išei
vijos lietuviams pagalbą, iš
laikant lietuvybę išeivįjoje", 
autorius tvirtina, kad „Išei
vijos lietuvius nuo seno iš
naudoja ir jų religiniai jungi
niai". Jis aiškina, kad „iš lie
tuvių išviliotais pinigais pa
statytas parapijų bažnyčias 
Vatikanas perleidžia svetim
taučiams arba jos net nu
griaunamos". Vatikano teisiš
ka nuosavybe jau tapo ir Jau
nimo centras, kuris, nors da
bar administruojamas pasau
liečių, bet „Čikagoje daugiau 
niekam nereikalingas, išsky
rus veidmainišką pasiteisini
mą — lietuvybei išlaikyti". 
Taip esą atsitikę ir su mari
jonų turtu Čikagoje. „Mari
jonams išsipardavus, atskrido 
iš Vatikano kažkoks jų atsto
vas lenkas, vadinamas gene
rolu, pasiėmė keturis ar dau
giau milijonų dolerių ir iš
skrido atgal". Iš tų pinigų jie 
galėję leisti „Draugą" ir veltui 
visiems siuntinėti, „dabar 
marijonai vėl steigia fondą, 
vilioja, renka aukas, o laik

raščio prenumeratorių kasmet 
gerokai mažėja, taigi ir fonde 
sukauptos lėšos bus sunaudo
tos jau angliškai kalbančių 
vienuolių". 

Adickas nepamiršta ir sese
lių kazimieriečių, kurioms 
siūlo keltis į Pažaislį. Jis ste
bisi, kad seselės „nesiruošia 
parduoti savo turtų Čikagoje" 
ir išvykti į Lietuvą. Prisime
nami ir pranciškonai, maž
daug prieš 30 m. New Yorke 
„išvilioję aukų, pastatė 'lietu
viškumui tęsti' namus, pava
dinę juos 'Kultūros židiniu'. 
Dabar, nykstant lietuviams, 
šie namai jau paruošti par
duoti". Apie Pal. Jurgio Matu
laičio misiją Lemonte jis pra
sitaria, kad apie ją „buriasi 
visi tie lietuviai išeiviai, kurie 
nenori grįžti į tėvynę, ir nau
jai atbėgantieji iš nepriklauso
mos Lietuvos". (Be abejo, iš 
Adicko aiškaus nusiteikimo 
prieš religiją kyla ir tikėjimas 
LDDP partijos nario, prez. 
Brazausko pažadais). 

.Atsitinka ir taip, kad buvę 
komunizmo propaguotojai da
bar redaguoja katalikų leidi
nius. Atbėgę į Ameriką, jie 
pradeda garsiai šaukti, kaip 
jiems reikia pagalbos. Žiūrėk, 
jau ir semiasi iš anksčiau su
kurtų fondų ir kitų santaupų 
sau visokias pašalpas". 

„Lietuvos Vyriausybė priva
lo Lietuvių fondą perimti savo 
žinion... o dabar jį jau prade
da dalytis 'alkanieji'" ... Da
bartinė Lietuvos valdžia Čika
goje atidarė savo diplomatinę 
atstovybę. Kam ji čia reikalin
ga? ... Čia dirbantys aptar
naus daugiausia naujuosius 
atvykėlius ir aiškins, kaip jie 
čia reikalingi. O tas reikalin
gumas — tai šokiai ir puo
tos..." 

Tai tik viena kita nuotrupa 
iš minimo straipsnio, bet ir iš 
to galima susidaryti vaizdą, 
kad Kazys Adickas, ir, 
žinoma, „Lietuvos rytas", pa
sistengė suniekinti, įžeisti, 
pajuokti visą užsienio lietuvių 
gyvenimą, pastangas išlikti 
lietuviais svetimuose kraštuo
se. Tiesiog neįmanoma su
prasti, ko siekė įtakingiausias 
Lietuvos dienraštis, spausdin
damas tokias nesąmones, ta
rytum tai būtu šventa tiesa. 
Straipsnio autorių daugelis 
Čikagos lietuvių žino, kaip 
piktų laiškų siuntinėtoją ne 
tik spaudai, bet ir paskiriems 
asmenims, kurių pavardes už
tinka telefonų abonentų kny
gose. Nei vienas, bent kiek 
smegenų turintis, asmuo čia į 
juos nekreipia dėmesio, bet 
„LR" užkibo už piktos valios 
svaičiojimų kabliuko. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 

Nr. 33 
LIGI JA TAUTKUVIENE 

Tęsinys 

Programoje buvo labai daug dar čia nematytų šokių, 
kiekvienas su tam tikra choreografine staigmena, ne
tikėtais figūrų pasikeitimais. Be ne, įdomiausias, nors 
ir ne toks efektingas kaip Kupolinis, buvo Rusnietis — 
linksmas ir elegantiškas ir turįs kažkokios egzotikos, o 
vis dėlto lietuviškas. (...) Apie vadovų ir šokėjų" įdėtą 
darbą nekalbėsiu, nes jo nebuvo justi — viskas atrodė, 
be vargo, be rūpesčio. Bet, kadangi to darbo rezultatai 
buvo matyti (oi, kaip buvo!), tai pagalvojau: iš kur 
jiems tos energijos imasi. Ir net be botago!" 

Aldona Veščiūnaitė dalijasi poetizuotais įspūdžiais: 
„(...) Margas spalvų sūkurys, gaivus, kintantis spalvų 
srautas, tarytum nesibaigianti džiaugsminga pavasa
rio šventė. Menasi bėgančios, šėlstančios Lietuvos 
upės, paukščių klykavimas, skardūs, saulėti upių 
šlaitai, arba vasaros, skambančios saulėje bangavime 

upės, rudenėjančios laukų spalvos, žiemos pasakos. 
'Grandinėlės' vitališkumas — pagaunantis. 

Sijonais plačiai pasisukdamos, mergaitės šoka 'Ke
purinę', sveikina svečius dieną, svečius kepurėmis 
grakščiai liesdamos žemę, turtingą plačiais laukais bė
gančią. Puošnus, net iškilmingas 'Rokiškio kadrilis'. 
Tarptautinis šokis Quadrille. įneštas Lietuvon per ba
joriją, turtingas nuolat kintančių figūrų eiliavimu. 
Efektingas, populiarus, su lazdomis 'Mikita'. Akiai 
malonus spalvų ir formų greitas kitimas, gražus šo
kėjų išpildymas. Su klumpėmis Šokamas Trapukas'. 
Vaikinai lengvų kojų, aukštai ūpingai pašokėdami, 
mergaitės gracingai lengvos vikriai sukasi.(...). Margi. 
gražiai austi sijonai, plačios aukštos rankovės. Pa
trauklūs deriniai, išgaunami ryškiais kontrastais, 
akiai nauji efektai: aštuonios šokėjos žalsvo ar gelsvo 
atspalvio rūbuose, o dvi ryškiai raudonose. Vyrų kos
tiumai originalūs, net puošnūs. Labai komiškas vai
kinų šokis 'Gaidys'. Šokėjai imituoja paukščius — se
nis gaidys moko gaidelius gražiai kariekuoti, kur 
maisto ieškoti. Kregždelė' — linksmas mergaičių šokis 
pasitinkant pavasarį- Greiti pasisukimai, patrypavi-
mai akcentuoja šokio gyvumą, linksmą jo toną. 'Ku
polinis' — labai gražus, nuotaikingas šokis: kaimo 
žmonės linksminasi, kai metuose ilgiausia diena, nak
tis — trumpiausia. Senovėje Rasos šventė. Išgaunama 
ornamentika šviesų — rasos efektai, originalūs. Pa

trauklūs, nauji, dar nematyti Australijos žiūrovui 
šokiai Viliotinis', 'Atbulinis'. Išryškinamos komiškos 
situacijos, žaismingos nuotaikos. Nuo Baltijos pajūrio 
įdomus žvejų šokis "Rusnietis' (ištrauka). Charakterin-
gesni toms apylinkėms šokiai skiriasi savo stiliumi 
nuo kitų šokių kitose Lietuvos dalyse (...). 

'Grandinėlės' steigėjas ir vadovas Liudas Sagys (...) 
turi drąsos įnešti daug naujovės lietuviškam šokiui. 
Choreografai įvairus, išskirtinas gal būtų Juozas Lin
gys. Šokių pritaikymui būtinas vadovo individualus 
artistinis sugebėjimas. Sugebėjimas šokiu perduoti 
tautos charakterį, jos žmonių lyrišką paprastumą, me
lodijos ir dainos gaivumą". 

Iš Marijos Baronaitės-Grėbliūnienės laiško, rašyto iš 
Australijos į Lietuvą J. Lingiui ir Sagiams (1973 m. 
spalio 29 d.): „Didžiuojuosi, turėdama tokius vadovus, 
kokiais Jūs pasidarėt! Šokis nežus. Dabar tik mėgin-
kit surast senovės pagrindus kuo moksliškiau. Jums 
gi literatūra prieinama. (...) Skaičiau, kad kažkokioj 
šventėj Lietuva' pasirodė su gražia programa. Turbūt 
naujų šokių išdygo? Aš esu už tai, kad gimtų nauji 
šokiai. Nesvarbu, ką kiti kalba, šis amžius turi palikti 
savo pėdsakus. Žinoma, jie neturi kv jpėti svetimom 
nuotaikom, svetimais papročiais ir pan. Reikia gerai 
suuostyti, kas mums charakteringa. Raskit Jūs tokią 
tautą, kurios šokiai knibždėtų įvairiais papročiais, sa
vitom darbo šokių nuotaikom, kaip mūsų. Neseniai 

buvo čia 26 tautų pasirodymas, mūsų vieninteliai, ku
rie turėjo „meaning" — atseit kuo nors kalbėjo. Kitų 
seni, daugiau gal etnografiški, bet be charakteringos 
kalbos. Tik žingsniai, perėjimai, smagūs žiūrovo akiai, 
akrobatiški. That's all! Taigi, kurkit, nesnauskit, gy
venimas greit bėga". 

Marija Baronaitė-Grebliūnienė (1908-1999 m.) — 
viena pirmųjų lietuvių tautinio sceninio šokio stilizuo-
tojų, kūrėjų. Nepriklausomybes metais prasidėjęs kul
tūrinis atgimimas rėmėsi į tautos išsaugotą meną. 
Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje pastebimas ryškus 
susidomėjimas tautiniu šokiu — jo išsaugojimu — už
rašymu. Skatinama įvairiomis olimpiadomis tautinio 
šokio stilizacija, kūryba. 1936 m. M. Baronaitės sukur
tas „Kalvelis", nepakitęs šokamas iki šių dienų, tapo 
„tikru" liaudies šokiu ir niekam nė į galvą nešauna, 
kad tai autorinė kūryba. „Oželis" — sukurtas šokis, re
miantis senutės pasakojimu. M. Baronaitė pridėjo 
savo kūrybingą ranką prie daugelio kitų autorių 
atrastų liaudies šokių, suteikdama jiems didesnį sce-
niškumą. Tai — „Blezdingėlė", „Mikita", „Mikitienė", 
„Rugučiai" ir kt. Ji buvo pirmoji Vilniuje J. Švedo 
įkurto da^nų ir šokių ansamblio (dabartinio „Lietu
vos") šokių mokytoja. Karo pabaigoje pasitraukusi į 
Vokietįją, susikūrus „Čiurlionio" ansambliui, tapo jo 
šokių mokytoja. Uvyko į Australiją, kur neturėjo sąly
gų tęsti kūrybinio darbo. (B.d.) 
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LIETUVIŲ FONDAS: 
TIESIOGINIO BALSAVIMO 

LINK? 
Pradžia 

Balandžio 24 dienos rytą Pa
saulio lietuvių centro didžioji 
salė gyvai šurmuliavo - į savo 
svarbiausiąjį metų renginį su
sirinko 36-ojo LF suvažiavimo 
dalyviai, kad aptartų seniai 
rūpimus klausimus ir naujus 
pasiūlymus. 

Suvažiavimą pradėjęs LF ta
rybos pirmininkas A. Ostis 
svečiams ir LF nariams primi
nė, jog Lietuvių fondas - tai 
nepelno siekianti organizacija, 
besivadovaujanti Illinois vals
tijos įstatymais ir remianti lie
tuvišką švietimą bei kultūrą, 
teikianti stipendijas lietuvių 
kilmės jaunimui. A. Ostis pra
nešė, kad šiame 36-ajame LF 
suvažiavime LF nariams bus 
pristatyti įstatų pakeitimai, 
konsultuoti šį suvažiavimą ta
ryba pakvietė advokatą R. Do-
manskį, kuriam padės daug 
patirties turintis J. Valaitis. 

Invokaciją sukalbėjo prel. 
Ignas Urbonas, buvo pagerbti 
85 1998 metais mirę LF na
riai. Prezidiumo vietas užėmė 
LF tarybos pirmininkas A. Os
tis, buvęs LF valdybos pirmi
ninkas P. Kilius ir trys pirmi
ninkaujantys - LF tarybos 
nariai K. Ambrozaitis, K Je-
čius ir naujoji LF valdybos pir
mininkė R. Staniulienė. Suva
žiavimui sekretoriavo A. 
Šmulkštienė. 

36-asis LF suvažiavimas iš
klausė sveikinimo žodžių, ku
riuos tarė R. Staniulienė, Lie
tuvos generalinis konsulas Či
kagoje G. Apuokas ir garbės 
konsulas V. Kleiza, PLB pir
mininkas V. Kamantas, JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė R. Narušienė. Raštu 
suvažiavimą sveikino ALTo 
pirmininkas J. Račkauskas, 
Tautos fondo tarybos pirmi
ninkas J. Vilgalis, BALFo pir
mininkė M. Rudienė. 

Buvo pristatytos registraci
jos ir mandatų, nominacijų, 
balsų skaičiavimo, nutarimų, 
spaudos komisijos, o taip pat 
1998 m. LF suvažiavimo rink
ta komisija, kurią sudarė V. 
Naudžius, P. Jurkus ir B. 
Nainys. 

Pranešimai 

LF tarybos pranešimą skai
tęs A. Ostis pažymėjo, jog LF 
taryba 1998 metais, kaip ir vi

sada, tvirtino naująją LF val
dybą, prižiūrėjo valdybos ir 
komisijų veiklą, vykdė suva
žiavimo nutarimus, aptarinė
jo ir tvirtino siūlomus investa
vimus, metinę finansinę apys
kaitą, metinį biudžetą, pelno 
paskirstymą. A. Ostis paste
bėjo, kad pelno paskirstymo 
komisija šiam darbui turi pa
švęsti vis daugiau ir daugiau 
laiko. 1998 m. LF suaukotas 
kapitalas peržengė 9 mln. dol. 
ribą, prie to reikėtų pridėti ir 
4 mln. uždarbį. A. Ostis pasi
džiaugė, kad nuo 1999 m. pra
džios LF jau yra suaukota 
maždaug 450,000 dol., taip 
pat gautas teismo nutarimas, 
patvirtinantis J. Dekerio pali
kimą - maždaug 250,000 dol. 
Taigi šiais metais į fondą jau 
įplaukė 700,000 dol. 

Valdybos pranešimą pa
ruošęs P. Kilius apžvelgė tre
jus praėjusius LF veiklos me
tus. 1998 m. į LF įstojo 41 
naujas narys (per trejus pas
kutiniuosius metus - 142) ir 
pasiekė 6,996 narių skaičių. P. 
Kilius ragino lietuvišką jauni
mą prašyti stipendijų, daly
vauti stovyklose, studijuoti 
Lietuvoje ir apskritai jungtis 
į lietuvišką veiklą. Jis taip pat 
kvietė lietuviškų organizacijų 
veikėjus, jaunuosius profesio
nalus, stipendininkų tėvus ir 
pačius studentus, baigus mok
slus, tapti LF nariais. P. Kilius 
sakė, kad būtų gerai, jei lie
tuviškai veiklai išlaikyti LF 
galėtų skirti bent vieną mili
joną dolerių per metus. 

Finansų komisijos pirminin
kas Saulius Čyvas pasidžiau
gė, kad LF finansinė veikla ir 
investavimai susilaukė labai 
gerų rezultatų. LF investicijo
mis rūpinasi profesionali in
vesticijų bendrovė Graybill, 
Bartz and Thompson, Ltd., 
per praėjusius metus šios ben
drovės tvarkomų investicijų 
vertė pakilo 18.5%, „nereali
zuotą" LF kapitalą metų gale 
sudarė 4,010,208 dol. LF že
mės ir namų vertė (book val-
ue)buvo 1,064,723 dol. 

LF pelno skirstymo komisi
jos pirmininkas A. Razma pra
nešė, kad 1998 m. buvo leista 
paskirstyti 800,000 dol. Pas
kirstyta buvo 666, 753 dol. 
LF iš viso lietuvybės reika
lams jau yra išdalinęs dau
giau kaip 7 mln. dol. 

V. Momkus, lėšų telkimo ir 

Lietuvių fondo suvažiavime. Iš kairės: Saulius Čyvas, dr Vytas Narutis, Vaclovas Momkus ir Alė Razmienė. Vi
sos nuotraukos šiame puslapyje yra Zigmo Degučio 

palikimų komisijos pirminin
kas pažymėjo, kad 1998 me
tais palikimais iš viso gauta 
180,441 dol. 

Įstatų komisijos pirminin
kas V. Kirvelaitis pranešė, 
kad suvažiavimui svarstyti 
bus pateiktas labai sėkmingai 
paruoštas LF įstatų pakeitimo 
projektas įgyvendinant tiesio
ginį balsavimą. Šis projektas 
jau buvo LF nariams išsiunti
nėtas. 

V. Naudžius, praėjusių metų 
suvažiavime išrinktos įgalioji
mų teisėtumui aiškinti komi
sijos pirmininkas, paaiškino, 
kad jau pačioje darbo pra
džioje jų komisija susidūrė su 
neįprastomis aplinkybėmis, -
suvažiavimas, išrinkęs komi
siją, čia pat nutarė įgalioji
mus sunaikinti, komisijai ne
spėjus nei vieno išvysti. Šių 
metų suvažiavimo dalyviams 
buvo išdalinti V. Naudžiaus 
komisijos parengti „Nutari
mai", kuriuose siūloma pa
keisti ne tik įgaliojimų proce
są, bet ir kitus įstatus. 

Meno globos komisijos pir
mininkas G. Balukas pasako
jo, kaip įamžinamas dailinin
ko P. Domšaičio kūrybinis pa
likimas. 

Patikėtinių tarybos pirmi
ninkas A. Razma pranešė, kad 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir pakeitus kai kuriuos 
LF įstatų paragrafus, Lietu
vai iš viso per du kartus buvo 
paskirta 1,150,212 dol. pag
rindinio LF kapitalo. Didžiau
si paremti projektai buvo M. 
K. Čiurlionio dailės muziejus 
(300,000 dol.) ir Vytauto Di
džiojo universiteto biblioteka 
(100,000 dol.). 

LF kontrolės komisija, pa
tikrinusi iždininko K. Doč
kaus vedamas knygas ir bu
halterio J. Paškaus sudarytą 
balansą ir atskaitomybes kny
gas nustatė, kad LF finansinė 
būklė ir atskaitomybė yra 
„tikra, teisinga ir paremta pa r 
teisinamais dokumentais". 

Registracijos ir mandatų 
komisija pranešė, kad šiame 
36-ajame suvažiavime daly
vauja 136 LF nariai bei įga
lioti atstovai su 10,895 balsų 
teise. Pagal 1998 m. gruodžio 
31 d. duomenis iš viso galimas 
balsų skaičius šiame suvažia
vime yra 26,617. vienas narys 
gali turėti ne daugiau kaip 3% 
arba 798 savo balsus, su įga
liojimais - ne daugiau kaip 
5% arba 1330 balsų. * 

Rinkimai 
Kiekvienais metais LF suva

žiavimas renka 1/3 LF tarybos 
narių trejiems metams. Balsa
vimo lapeliuose mirgėjo tokių 
į tarybą siafamų kandidatų 
pavardės: K. Ambrazaičio, K. 
Ječiaus, P. Kiliaus, V. Kirve-
laičio, R. Staniulienės ir R. 
Steponavičiūtės. JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė R. 
Narušienė į LF tarybą taip 
pat pasiūlė V. Bieliauską, O. 
Daugirdienę. R. Kubiliūtę, V. 
Maciūną ir R. Pliūrienę. Su
skaičiavus balsus, paaiškėjo, 
kad LF tarybos nariais išrink
ti K. Ambrozaitis, K. Ječius, 
P. Kilius, V. Kirvelaitis, R. 
Staniulienė ir R. Stepona
vičiūtė. 

Į kontrolės komisiją rinki
mus laimėjo V. Kleiza, P. 
Stončius, D. Puškorienė (buvo 
siūlytas ir S. Anužis). 

P raneš imų svars tymai 

Pranešimų svarstymų pra
džioje buvo siūloma nesunai
kinti šios dienos įgaliojimų la
pelių, tačiau perduoti juos V. 
Naudžiaus komisijai, kad ši 
galėtų juos išstudijuoti. R. 
Narušienė siūlė V. Naudžiaus 
komiteto įgaliojimus pratęsti 
dar vieneriems metams, kad 
komisija šį kartą galėtų per
žiūrėti dabar egzistuojančius 
įgaliojimus, aptarti juos su LF 
taryba ir LF nariams pateikti 
išvadas. V. Maciūnas domėjo
si, ar LF įstatų komisija 
svarstė V. Naudžiaus komisi
jos siūlymus. Įstatų komisijos 
pirmininkas V. Kirvelaitis pa
aiškino, jog įstatų komisija 
buvo surengusi posėdį ir kartu 
su V. Naudžiaus komisijos na
riais aptarinėjo komisijos siū
lymus. Siūlymai vėliau buvo 
perduoti LF tarybai. V. Ma
ciūną taip pat domino, ar per 
paskutinį pusmetį gauta pali
kimų suma padidins LF balsų 
skaičių. Paaiškėjo, kad ne. Ki
tam LF nariui Jankauskui 
(kai kurie kalbėtojai nepasisa
kė savo vardų) buvo praneš
ta, kad devyni LF suvažiavi
me dalyvaujantys nariai turi 
daugiau kaip 1% (266) balsų, 
iš jų 4 yra LF tarybos nariai, 
kiti 5 - ne tarybos ir ne valdy
bos nariai. 

LF suvažiavimo dalyvius la
bai domino stipendijų klausi
mai. V. Sinkus norėjo sužinoti, 
ar LF stipendininkai iš Lietu
vos, pasinaudoję stipendija, 
pasilieka Amerikoje ir ar yra 
kokia nors sąlyga, jog jie su
grįžtų į Lietuvą? Brazas, ats
tovaujantis Medžiotojų ir meš

keriotojų draugijai, siūlė kai: 
kuriems studentams stipen-'j 
dijas ne suteikti, bet tik pas
kolinti. JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė B. 
Jasaitienė siūlė, jog Amerikoje 
besimokančio studento, saky
kime, 1,000 dol. stipendija ga
lėtų būti išdalinta į keturias 
dalis keturiems studentams 
Lietuvoje, su sąlyga, kad jie 
studijuotų, dirbtų ir pasiliktų 
Lietuvoje. 250 dol. Lietuvos 
studentui būtų didelė parama. 
Illinois universiteto lietuvių 
katedros vedėja V. Kelertienė, 
pasakodama apie savo studen
tus, pabrėžė, kad per 10 metų 
nei vienas lietuvių katedros 
studentas ar stažuotojas (o jų 
buvo apie 30) nėra pasilikęs 
JAV. Visi, tebesimokantys čia, 
yra legalūs, studijuoja arba 
rašo disertacijas. "* 

LF tarybos narys A. Razma, 
atsakydamas į klausimus apie 
stipendijas, paaiškino, kad eg
zistuoja specialus fondai, ir 
nei vienas fondas, nei paliki
mus palikusieji aukotojai sti
pendininkams nėra nurodę 
grįžimo į Lietuvą ar, sakyki
me, stipendijų paskolinimo, o 
ne suteikimo sąlygų. Tokių są
lygų nenurodo ir LF įstatai. 
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Regina Narušienė Saulius Čyvas Dalia PuAkorienė Vytenį- Kirvelaitis Viktoras Naudžius 

A. Razma taip pat atsakė ir į 
Graužinio (klaususio, ar re
miamos Karaliaučiaus lietu
viškos mokyklos) klausimą, 
sakydamas, jos LF remia vi
sas mokyklas, esančias už Lie
tuvos ribų. Graužinis taip pat 
siūlė, kad kontrolės komisija 
turėtų ne tik tikrinti pinigus 
ir kasą, bet ir sekti, ar įsta
tams nenusižengiama, prii
mant ir kitus nutarimus. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė M. Remienė, dėko
dama pelno skirstymo komisi
jai ir prašydama daugiau pa
ramos, pažymėjo, jog lietuvis-
ka kultūra nesilpsta ir rengi
nių kalendorius užpildytas vi
siems metams. 

Pasiūlymų svarstymai 
Vienas iš suvažiavimo pir

mininkaujančių K. Ječius iS-
kart pakvietė įstatų komisijos 
pirmininką V. Kirvelaitį, kad 
šis pristatytų LF tarybos pa
tvirtintus siūlomus įstatų pa
keitimus įgyvendinant tiesio
ginį balsavimą. V. Kirvelaitis 
pasakė, kad jau kelerius me
tus LF nariai, įstatų komisija, 
taryba ir suvažiavimai svarsto 
tiesioginio balsavimo idėją. 

(Nukelta į 5 psL) 

Dr. Jonas Valaitis Dr. Ona Daugirdienė 

Reda Pliorienė Vytas Madonas 
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* * * * * 
Grupinės kelionės 1999 metais 

Taste of Lithuania 10 dienų — birželio 10 -19 d; 
Discover Lithuania 
Imperial Capitals 

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

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

ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 
mūsų mitine. Maloniai Jums patarnausime. 
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PRISIMINUS 

trumpa lietuvių profesiona
liosios valstybines dailės isto
rija. Dar prieš keletą metų gy
veno, kūrė dailininkai 30-jų 
metų Kauno Meno mokyklos 
studentai. Juos i dailės pa
saulį įtraukė tuomet dar bran
dus, kūrybingi — Antanas 
Žmuidzinavičius, Justinas 
Vienožinskis, kiti pirmųjų lie
tuvių dailės parodų organiza
toriai ir dalyviai. Kiek čia, ro
dos, to laiko praėjo, o jau ne
bėra Viktoro Vizgirdos, Adolfo 
Valeškos, Vytauto Kazimiero 
Jonyno. Sausio 13-ąją sueina 
treji metai, kai iškeliavo 
Anapilin dailininkas Alfonsas 
Dargis (1909-1996). Sunku ra
šyti apie žmogų, su kuriuo te
ko bendrauti tik neakivaiz
džiai, apie kurį tiek daug pa
rašė plunksnos meistras, rašy
tojas Jurgis Jankus. Bandysiu 
į dailininką Alfonsą Dargi 
pažvelgti iš savo, kaip muzieji
ninko, pozicijų. 

Dar besimokydamas gimna
zijoje pradinėse klasėse, A. 
Dargis susidomėjo gimtojo 
krašto praeitimi. Impulsą, 
anot jo, tam davė perskaityta 
V. Krėvės knyga „Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
mai". Atsiminimuose A. Dar
gis rašė: „.. Tėviškes sode pil
vą patiesės ant švarios žalios 
žolės, tuos padavimus skai
čiau ir skaičiau. Buvau net 
išmokęs atmintinai, gal net 

f eriau negu Šventas Tėvas 
ventą Raštą. Net naktį sap

nuodavau Dainavos pilis ir jų 
didvyrius". Mokantis 4-oje 
Mažeikių gimnazijos klasėje, 
Aj. Dargio bičiulis, šeštos kla
bės gimnazistas VI. Punis, 
ėmėsi organizuoti savo krašto 
istorijos mylėtojų būrelį, užsi
imti nykstančių archeologijos 
namjnklų apsauga. 1926 m. 

tįįSi3 dielą Mažeikių aps
krities viršininko įstaigoje už
registruota „Senovės pažini
mo mėgėjų kuopelė", viena 
pirmųjų tarpukario Lietuvos 
kraštotyrinių organizacįjų. A. 
Dargis su bendraminčiais bi
čiuliais klaidžiojo po piliakal
nius, fotografavo juos, rinko 
atsitiktinius archeologijos ra
dinius, kaupė ir senoviškus 
pinigus, liaudies menininkų 
drožtas skulptūrėles, prie-
verpstėles. Netrukus iš su
rinktų senienų VI. Ponio tėvų 
namuose buvo sudarytas „Se
novės daiktų rinkinys". Šis 
rinkinys — Mažeikių muzie
jaus, įkurto 1931 m., ištakos. 
A Dargis kuopelės veikloje 
aktyviai reiškėsi iki 1929 m. 

pradžios; kuomet jis išvyko 
studijuoti į Kauno Meno mo
kyklą. Tačiau ryšiai su Ma
žeikių kraštotyrininkais vis 
nenutrūko. Už metų išleisto 
„Senovės pažinimo mėgėjų 
kuopelės" leidinio „Senovė" 
apipavidalintojas buvo Alfon
sas Dargis. Ant viršelio sukur
tas kanklininkas — pirmas 
dailininko publikuotas darbas. 

Nuo 1931 m. A Dargis — 
aktyvus Kauno muziejų daili
ninkas. Vytauto Didžiojo uni
versitete išklausęs paskaitų 
apie lietuvių Uaudies meną 
kursą, su kitais klausytojais 
išvyko į ekspediciją po Merki
nės, Simno apylinkes. Kitais 
metais su trijų asmenų grupe 
vaikščiojo po Žemaičių Kalva
rijos pašalį. 1933 m. sutaręs 
su M. K Čiurlionio galerijos 
direktoriumi P. Galaune, A 
Dargis į Žemaitiją atvyko vie
nas. Apsistojęs grafo Zubovo 
dvare Medemrodėje, jis klajojo 
po apylinkes, piešdamas or
namentuotas kraičio skrynias, 
spintas. Taip studentiškų va
saros atostogų dalis praėjo 
kraštotyrinėse ekspedicijose, 
darbuojantis M. K. Čiurlionio 
galerijos labui. Studijų metu 
A. Dargis darbavosi Karo mu
ziejuje piešdamas eksponatus 
iš archeologinių kasinėjimų. 
Kaip jis rašė: „...Pažinojau vi
są karo muziejaus administra
ciją ir visas neskelbtas paslap
tis — buvau kaip namuose..." 
Piešimas muziejams studentui 
A Dargiui buvo ženkli finan
sinė parama (už vieną piešinį 
gaudavo 5-10 litų). Tačiau ši 
veikla buvo reikšminga ir mu
ziejui. Popieriuje užfiksuota 
tai, kas negrąžinamai žuvo 
karo metu, surinkta nemažai 
liaudies meno eksponatų. 

1996 m. vasarą Mažeikių 
muziejuje* surengta paroda, 
skirta A Dargio kraštotyrinei 
veiklai. Eksponuoti iš Kauno 
M. K Čiurlionio dailės muzie
jaus paskolinti A Dargio pie
šiniai, fotografijos, atspaustos 
iš jo fotografuotų negatyvų. 

Alfonso Dargio kraštotyrinė 
veikla nutruko 1936 m., jam 
išvykus tęsti studijų į Vienos 
dailės akademiją. 

Sovietinė okupacija lėmė, 
kad dailininkas A. Dargis visą 
savo tolesnį gyvenimą pralei
do svetur Vokietijoje, Jung
tinėse Amerikos Valstijose, vėl 
Vokietijoje. Ilgus metus jis bu
vo pasiryžęs su sovietine Lie
tuva neturėti jokių bendrų rei
kalų. 1984 m. Rochesteryje, 
NY, lankėsi dailininkai iš Lie-
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Dailininko Alfonso Dargio parodos atidarymas Mažeikių muziejuje. Iš kairės į dešinę: skulptorius G. Jokubonis, 
muziejaus direktore A. Cholodinskaite, tekstilininkė B. Jokubonienė, M. Ulpienė ir neatpažintas parodos lanky
tojas. 

Obelaitė džiaugiasi, pagaliau sulaukusi pavasario. 

tuvoš — Bronė ir Gediminas 
Jokoboniai. Jie susitiko ir su 
čia gyvenančiu, jau iš anks
čiau pažįstamu dailininku A. 
Dargiu. Po ilgo karšto ginčo su 
viešnia dailininkas susimąstė. 
O gal iš tikro reikėtų Lietuvą 
supažindinti su savo kūryba, 
kad tikriausiai nebedraskys jo 
paveikslų ant sienos rusų 
muitininkas, kaip kad įvyko 
1940 m. 1987 m. dailininkas 
pasiuntė į Vilniaus muziejų 
savo darbų kolekciją, fotogra
fijų, skaidrių. Buvo atnaujin
tas dailininko A. Dargio ben
dradarbiavimas su Lietuvos 
muziejais, tęsęsis iki pat jo 
mirties. 1988 m. įvykusioje lie
tuvių išeivijos dailininkų kū
rybos parodoje po ilgų dešimt
mečių pertraukos A Dargio kū
ryba vėl pristatyta Lietuvos 
visuomenei. Po metų, dailinin
ko 80-mečio proga, Vilniaus 
dailės muziejuje surengta 
personalinė paroda. 

Mažeikių muziejus ryšius su 
A Dargiu atnaujino 1990 m. 
— praėjus lygiai 60 metų po 
„Senovės" pasirodymo. Šis ry
šys turėjo didelę reikšmę 
abiems pusėms. Mažeikių mu
ziejus tuo metu, kaip ir dau
guma Lietuvos provincijos mu
ziejų, buvo kraštotyrinės pak
raipos. Didžiąją dalį iš 14,000 
turimų eksponatų sudarė et
nografiniai daiktai, dar šiek 
tiek buvo Uaudies meno, ar
cheologinių radinių, istorinių 
eksponatų. Profesionaliosios 
dailės bota nedaug, pavieniai 
kraštiečių dailininkų ar atsi
tiktinai į muziejų patekę dar
bai. Muziejuje veikė nuolatinė 
istorinė ekspozicija. Vienoje 
salių ruoštos parodos, bet 
profesionalioji dailė čia ekspo
nuota retokai. Muziejaus dai
lės rinkinio solidžią pradžią 
padarė A Dargis. Išsikėlus į 
erdvesnes patalpas muziejaus 
veiklos kryptis pakito. Dabar 
čia užsiimama profesionalios 
dailės propagavimu. Bent jau 
kol kas atsisakyta nuolatinių 
ekspozicijų, didesnę parodų 
dalį sudaro profesionalių daili
ninkų darbai, rengiamos jau 
tradicinėmis tapusios Vilniaus 
Dailės akademijos dienos, or
ganizuojami dailininkų plene
rai, simpoziumai. Kuo toliau, 
vis labiau muziejus virsta 
dailės galerįja. Tikriausiai 
ateis tas laikas, kada šiame 
naftininkų mieste bus ir mu
ziejus, ir dailės galerija. Ir 
prie vienos, ir prie kitos kul
tūrinės įstaigos ištakų bus 

prisidėjęs atkaklusis žemaitis 
— dailininkas Alfonsas Dar
gis. 

O kokią reikšmę Mažeikių 
muziejus turėjo dailininkui? Iš 
pradžių A. Dargis savo tėviš
kės muziejui žadėjo dovanoti 
20-30 savo tapybos, grafikos 
darbų, vėliau Sis skaičius iš
augo trigubai — iki 91. Ma
žeikiuose atsidūrė didžioji dai
lininko archyvo dalis: eskizai, 
fotografijos, skaidrės, įvairus 
leidiniai, dokumentai. Kartą 
telefoninio pokalbio metu A. 
Dargis užsiminė: „Mažeikių 
muziejuje yra mano širdis...". 

Siuntiniai su dailininko dar
bais, archyvine medžiaga ėjo 
iki pat dailininko mirties. 

A. Dargis neatsisakė ben
drauti su Lietuvos muziejais. 
Savo darbų jis dovanojo Val
stybiniam M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui, Žemaičių Dai
lės muziejui, įsikūrusiam 
Plungėje, bendradarbiavo su 
Lietuvos teatro, muzikos ir ki
no muziejumi. Keletą savo 
darbų, archyvinių kopijų do
vanojo Mažeikių gimnazijoje 
įsikūrusiam visuomeniniam 
muziejui. Tačiau didžiausią 
dėmesį dailininkas vis tik sky
rė Mažeikių muziejui. 

Mažeikių visuomenei A. 
Dargio kūryba buvo pristatyta 
1994 m. dailininko 85-mečio 
sukakties proga surengtoje 
parodoje. Nuo to laiko daili
ninko kūryba, archyvas ek
sponuojami nuolatos. Įkurtas 
dailininko Alfonso Dargio fon
das, kuris rūpinasi medžiagos 
apie dailininką kaupimu, kū
rybos propagavimu. Dailinin
kui ši idėja patiko, fondui sky
rė didelę piniginę auką — 
3,100 dol. Daif. A. Dargio fon
do salėje šiuo metu eksponuo
jama aštuntoji paroda „Sce
nografija ir dailininkas A. 
Dargis". Pažymint dailininko 
trečiąsias mirties metines, nu
matoma atidaryti parodą 
„Klounas dailininko A. Dargio 
kūryboje". Šią tematiką gali
ma plačiai išrutulioti. Anot A. 
Dargio, žmogaus egzistencija 
— tai klounada gyvenimo 
cirke. Įdomu stebėti, kaip kito 
šios tematikos darbai iki pas
kutiniojo raižinio, sukurto 
prieš mirtį „Pajazzo—Than 
you", kuriame Klounas jau po 
vaidinimo. 

Nors paplitęs posakis „pra
našu savam krašte nebūsi", 

bet yra išimčių. Dailininko Al
fonso Dargio kūryba saugoma: 
Memorial Art Galery Roches-
ter N.Y., Museum of Fine Art 
Dalias, Museum of Modern 
Art New York, Philadelphia 
Museum of Art, Huntington 
Galleries, University of Dela-
ware, University of Nebraska, 
Boston Museum of Fine Arts, 
taip pat Vokietijos muzie
juose, Lietuvos dailės muzie
juje.... Tačiau visur A. Dargis 
tik vienas iš būrio gerų daili
ninkų. Mažeikiuose jis vienin
telis tokio masto menininkas, 
o mūsų, kraštiečių, pareiga 
kuo tinkamiau įprasminti 
šviesų dailininko Alfonso Dar
gio atminimą. 

Vytautas Ramanauskas 

MAŽIESIEMS 
PACIENTAMS PADEDA 

SVEIKTI PIEŠINIAI 

Teisingai yra sakoma, kad 
skurdas neretai suaktyvina 
fantaziją. Taip ir atsitiko Za
rasų ligoninėje. Neturėdama 
lėšų remontui, ligininės vado
vybė kreipėsi pagalbos į Za
rasų meno mokyklą. Mažieji 
dailininkai mielai sutiko savo 
piešiniais išdabinti ligoninės 
Vaikų skyriaus palatas bei 
koridorius. 

Margi linksmi paveikslėliai, 
pasak Zarasų ligoninės Vaikų 
ligų skyriaus vedėjos Zitos 
Manušienės, ne tik pagyvina 
niūrias patalpų sienas, bet ir 
teikia daug džiaugsmo ma
žiems ligoniukams, padeda 
jiems sveikti. Apie įdomias Za
rasų ligoninės naujoves pa
sakoja savaitraštis „Lietuvos 
sveikata" savo puslapiuose, 
pavadintuose „Sėkmės laip
tai". (Elta) 

LIETUVIU FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Atkelta iš 4 psl. 
Tiesioginis balsavimas suda
rytų lengvesnes sąlygas vi
siems nariams dalyvauti ir pa
sireikšti LF metiniame suva
žiavime. Visi nariai tuo būdu • 
gautų pakvietimą, pranešantį 
suvažiavimo vietą, laiką, dar
botvarkę ir balsavimo kortelę. 
Joje būtų įrašyti visi tarybos 
ir kontrolės komisijos kandi
datai, sutikę kandidatuoti ir 
pristatyti nominacinei komisi
jai. Taip pat prireikus, į balsa
vimo kortelę būtų įrašyti įs
tatų pakeitimai, rezoliucijos ir 
kiti dalykai. LF nanai galėtų 
balsuoti „už" ar „prieš". 

V. Kirvelaitis perskaitė LF 
įstatų pakeitimų punktus, ku
riuos siūloma pakeisti. Skyre
lyje „Nariai" 10 punkte (žr. 
„Lietuvių fondo įstatai") siū
loma palikti tik pirmąjį sakinį 
„LF narys gali išstoti iš LF, 
padavęs raštišką pareiškimą, 
tačiau jo įnašas yra negrąži
namas". Skyrelyje „Metinis 
suvažiavimas" 16 punkte buvo 
siūloma visus sakinius palikti, 
tik prie trečiojo sakinio pridėti 
tokią pabaigą: „Kviesdama 
suvažiavimą, LF taryba, ne 
vėliau kaip prieš 30 dienų LF 
balsuojantiems nariams pra
neša suvažiavimo laiką, vietą, 
darbotvarkę ir išsiunčia balsa
vimo kortelę su kviesliu". 17 
punktą buvo siūloma pakeisti 
taip: „Nariai suvažiavime da
lyvauja tiesioginiai. Jie renka 
tarybą ir kontrolės komisiją, ir 
balsuoja tiesioginiu balsavi
mu. Suvažiavime narys gali 
atsiimti savo balsavimo korte
lę ir balsuoti asmeniškai". 

V. Kirvelaitis pabrėžė, kad 
šis balsavimas nėra galutinis. 
K. Ječius pažymėjo, kad bus 
nustatyta data, iki kada no
minacijų komisijai bus galima 
siūlyti kandidatus. Balsavimo 
lapeliuose bus išvardinti kan
didatai ir pateiktos jų biogra
fijos. LF tarybos narė D. Koje-
lytė teigė, kad tiesioginis bal
savimas suteiktų LF nariams 
artimesnį ryšį su fondu. V. 
Maciūnas sakė, kad LF nariai 
galėtų susisiekti ir „Interne
tu", tik dar tiksliai neįvertina
mos šios galimybės. Į V. Jo
naičio klausimą, kodėl 17 
punkto anglų kalbos tekstas 
nesutampa su lietuvišku teks
tu, V. Kirvelaitis pažymėjo, 
kad angliškas tekstas yra ofi
cialus LF įstatų tekstas, o lie
tuviškasis - tik vertimas. P. 
Kisielius teigė, kad šis tiesio
ginio balsavimo pasiūlymas 
dar turi būti gerai apsvarsty
tas, nes nėra apgalvoti būdai, 
kaip bus siūlomi kandidatai į 
tarybą ir į kontrolės komisiją, 
— žmonės turi teisę ne tik bal
suoti, bet ir siūlyti kandida
tus, taip pat yra neaiškumų 
dėl nominacinės komisijos. P. 
Kisieliui pritarė ir A. Paužuo-
lis. JAV LB Vidurio apygardos 
pirmininkė B. Vindašienė sa
kė, kad, jos manymu, balsavi
mas paštu LF atmes daug 
narių ir daug balsų, nes suva
žiavę į suvažiavimą nariai gali 
savo akimis išvysti kandida
tus, girdėti jų pasisakymus, 
matyti, kas juos pasiūlė. R. 
Narušienė teigė, kad tiesiogi
nio balsavimo būdu būtų pa
naikinta metinio suvažiavimo, 

Vaclovas Momkus Dr Gediminas Balukas ir Milda Lenkauskienė LF suvažiavime. 

svarbiausio LF organo, svar
ba, o balsuodami paštu, daly
viai prarastų galimybę daly
vauti diskusijose aptariant LF 
veiklą, rezoliucijas, pasiūly
mus. Ji pridūrė, kad siūloma
me 17 LF įstatų punkto ang
liškame variante taip pat yra 
netikslumų. R. Narušienė 
siūlė, kad visų pirma reikėtų 
leisti V. Naudžiaus komisijai 
ištirti, kaip veikia įgaliojimų 
procesas. 

LF valdybos narys V. Šaulys 
siūlė, kad galima būtu padary
ti eksperimentą ir priimti tie
sioginio balsavimo pakeiti
mus, o nepatikus, grįžti prie 
senų įstatymų. Jam pritarė V. 
Kleiza, sakydamas, kad, jo 
manymu, tiesioginis balsavi
mas būtų naudingas, tačiau 
būtina, kad per 3-6 mėnesius 
LF nariai gautų balsavimų 
arba rinkimų detales, taisyk
les. V. Kleiza taip pat pabrėžė, 
kad kol įstatų pakeitimams 
nepritars JAV LB tyryba, tol 
jie negalios. V. Kirvelaitis 
jam pritarė, sakydama;, kad 
jeigu JAV LB taryba naujuo
sius įstatus vis gi atmes, tai 
kitų metų LF suvažiavime šis 
klausimas bus balsuojamas ir 
priimtas tik tada. jei 3/4 LF 
narių jam pritaps. 

V. Naudžiaus komisijos na
rys P. Jurkus siūle po tiesiogi
nio balsavimo dikusijų leisti 
aptarti ir jų komisijos pareng
tus 13 nutarimų, kuriuos sau
sio men. jie buvo pristatė LF 
tarybai. Po įstatų pakeitimų 
balsavimo ir jo priėmimo 
komisijos siūlymai nebetektų 
Drasmės. 

Pirmininkaujančiam K. Je-
čiui pasiūlius diskusijas baig
ti, buvo balsuota už LF įs
tatymo pakeitimą įgyvendi
nant tiesioginį balsavimą pa
gal išsiųstą pavyzdi. Už įsta
tymų pakeitimą balsavo 
7,114, prieš-2,931. 

V. Naudžius pareiškė, kad jo 
vadovaujama komisija dabar 
„neturi jokio reikalo praneši
nėti ir su šiuo suvažiavimu 
baigia savo darbą" ir atsistaty
dina. 

Nutarimai 

V. Kamantas perskaitė LF 
36 metinio suvažiavimo nuta
rimus, kuriuose dėkojama už 
palikimus, o spaudai ir televi
zijai už informacijas, taip pat 
džiaugiamasi 1998 m. įnašais. 
Visi lietuviai kviečiami padėti 
LF šiais metais pasiekti 10 
mln. dol. pagrindinį kapitalą. 
LF suvažiavimas taip pat pa
sisako, kad šiais metais Pelno 
skirstymo komisija ir toliau 
ypatingą dėmesį skirtų išeivi
jos švietimu; ir kultūrai, taip 
pat ansambliams, chorams. 
lietuviškai spaudai, radijui ir 
kt. Suvažiavimas prašo visų 
lietuvių savo įnašais ir testa
mentais remti LF. kviesti savo 
vaikus, vaikaičius ir LF sti
pendijas gavusius studentus, 
įsijungti į LF narių gretas. 
Suvažiavimas taip pat siūlė 
LF nariais įrašyti Lietuvos 
partizanus. Sibiro tremtinius, 
politinius kalinius. 

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio pirmininkas A. 
Regis prašė paremti ne tik 
Mažosios Lietuvos lietuviškas 
mokyklas, bet ir Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos leidi
mą. 

Giedant Lietuvos himną, 36-
ojo LF suvažiavimo dalyviu 
gretos jau buvo praretėjusios. 
Pasak LF senbuvių, šis suva
žiavimas tęsėsi neįprastai il
gai - beveik šešias valandas, 
per kurias LF nariai ne tik iš
klausė daug pranešimų, bet ir 
karštai di.-kutavo. Kandida
tavusi į LF tarybą O. Daugir
dienė sake, jog visos šios. 
karštos diskusijos kilo todėl. 
kad visi norėjo būti išgirsti ir 
todėl, kad LF ateitis visiems 
labai rūpi ir yra svarbi. 

Emilija Andrulytė 
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Moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius 

ir kartu gyventi. 
Tel. 773-523-7183. 

Moteris ieško darbo 5 die
nas savaitėje. Gali prižiūrėti 
ligonius, senelius arba vaikus 
ir gyventi kartu. Turi darbo 
leidimą. Tel. 773-471-2728 
arba 773-776-3772. 

RADIO R O S A R Y 
WNDZ A M 750 

Weekdays 11:45 am, Sat. 9:30 am. 
"Pray the rosary every day to 
obiain peace in the world". 

Our Lady of F atima. 

PARDUODU 
raguoliams kepti įrangą. 

Skambinti 708-952-0656. 
Palikti žinutę. 

Reikalingas darbininkas 
statybos darbams — 

„siding". 
Pageidaujama su patirtimi. 
Tel. 708-458-5791. 
Yra darbas prižiūrėti 

seną žmogų. 
Patogiausia skambinti gegužės 1 d., 

tel. 219-872-3129, 
o nuo gegužės 3 d. - tel. 

630-355-5460 Kviesti Marką. 

Maskvos dimos psroga 
dovanokite lietuviškus 

"Rūtos" šokoladinius 
saldainius 

iš Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus dovanų parduotuvės! 

Užeikite kasdien 
r.uo 10 iki 4 vai. 

arba užsisakykite telefonu 
773-582-6500 

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

^k ^% ^ * per minute 
^ T « a C i % ^ Anytime 

to LITHUANIA 
VVithin Illinois 1% 
To other statės 8.90 

1 8 8 8 7 3 4 1 9 1 0 

MARKETEL Į 

Išnuomoji 
apšildomas 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 

K29C per/min 
į LIETUVĄ 

GLOBAL KFY 
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TELEFONO K 
$ i e jeaaaa*! lic«ava) 
« • - Mes i * ) UetsvaJ 
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10% nuolaida! 

Veltui p r f a M y i M i f na* 
dragos apyNHbnB. 

Užsakant už $100 

bh-hM:773-251-«22 j 
T»> atd wM "« i įllj m— 

Send check or moeey order to: 

hlYHtfl 

r.o.«ot»ii3»i 
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Postapt A Hanojme, 
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Frac 
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CTTY 
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P H 0 > * 

HELP VVANTED 

AMERICAN TRAVEL ABROAO, 
a leading tour operator to Europe, 
is looking for a reservation agent 
vvrtri travel background. Expenence 
in SABRE, APOLLO a plūs. Mušt 
be tiuent in Lrthuanian and English 
and conversant in Polish. Good 
vvorking condrtions and excellent 
pay. Please tax resumes to 
7 7 3 - 4 6 7 - 0 7 0 1 . 

I 
•4 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą (condo-
minium) Oak Lawn'e. Parketas, 
privati skalbykla ir garažas, gražus 
kiemas. Skambinti 1-708-425-1775 

arba 1-708-425-9209 

Lemont,IL 
Only 8 condos left withrn 

walking distance of 
Lith. World Center, Jewel, 

Walgreen, etc. 
Startsat $125,900. 

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

TeL 630-257-3305 

For uniąue Lithuanian 
Arts and c r a f t s , 

p l e a s e v i s i t 
r idena . 

FOR SALE 
6 unit apt. bld. - Oak Forest; 3 
bedrm. units town-house style; 

tenants pay all Utilities. 
Tel. 708-448-2969 

PtttVtK WANTtD 
Mušt have CDL Class A; clean 

MVR, clean drug tęst Over the road 
pay per mi+stops. Prefer experi-
enced, helpful; year round work. 
Caū Jerry, teL 1-800491-2550 

Ieškau darbininko 
fiziniam darbui apie namus. 
Maistas ir kambarys vietoje. 
Tel. 1-616-469-3298 

Home Health Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 (dieną. Skambinti 

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

OTR drivers needed; dbls 
& HZT; reą.l yr. experience; 
good benefits; $1,000 a wk.; 
paid orientation; paid vacation. 
TeL 1-800-647-9716. 

Factory 
W e have the tollovving openings 
for dependable, exoenenced: 

ASSEMBLERS 
1st&2ndSHIFTS 

PUNCH PRESS 
SET-UP & OPERATE 

3rd SHIFT 
• 

TOOL A DIE MAKER 
2nd SHIFT 

• 
MAINTTNANCE 

MECriANIC 
3rd SHIFT 

• 
We offer a competftfve saJary and 
benefits induding 401 (k) 
with company match. Apply. send or 
FAX 847-635-9287 retume \M1h 
SALARY REOUIREMENTS to: 
Ed Canilo. Symons Corporation, 200 
E. Touhy Ava., D M Plakies. IL 60018 
EOEm/f. 

S Y M O N S CORP. 

RIVERDAI F A U I O M O I I V I 

naudota auto. Pigiai parduodame ilnmo-
kėjimui: remontuojame po avarijų; atsta
tom* auto geometriją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimui tct 7W.281.638*. 

WROBEL CLEANERS 
4412 W 59 St, Cbicago, IL, 

need man/woman for 
alterations and tailoring. 

Tel. 773-735-5667 

AMERICAiY^SIZ^ ^BROAEMNC. 

MAJN OFFICE 
5316N.MILWAUKEE AVR, 

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

OUTOF STATE 
TEL 1-800-342-5315 

3000NAHLVVAUKEE 
AVE, CHTCAGO, IL 60618. 

TEL. 773-4894999 

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

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60634. 
TEL. 773-2374747. 

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

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

M U S OFFICE 
9509 N .MILVVAUKEE 

AVE, N1LES,1L 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

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

Skambinti: 
Vladai, teL 630-243-9385 

leikomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais j vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v. v., 
teL 708-652-2110. 

įj U i VdUanuo 
1921 m. 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS Ta. 708.839.1000 

Ptikvlių tflltlt - fmlta jooiriomš pnęamm 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iki 40 svečių 

40 iH 60 svočių 

t U O i 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 

I 
125 M 175 svečių 

225 Į Į 550 svečių 

Show Centras 
C h i c a g o 

praneša, kad Čikagoje koncertuos 

A N D R I U S M A M O N T O V Ą 
...Siaurės naktis. Pusė penkių. 

tai naujausias jo albumas, kurį girdėsime 

G e g u ž ė s 8 d . 8 v . vskaro 
W i l l o w b r o o k B a l l r o o m 

Bilietai p a r d u o d a m i 

Atlantic Expresa Wirtov»brook BaHroorn Telefonas Informacijai 
2719 West 71 st Street 8 9 0 0 S, Archer Rd. 630.632.4403. 

VASAROS SKRYDŽIAI Į 

VILNIŲ 
IŠNEWARK, IŠ CHICAGO, 

NJ. IL 

Birželio 16 d.- $780 
rugsėjo 15 d. 

$790 

DRAUOO RMKUUklA 

plius mokesčiai 
PAPIGINTI skrydžiai iš visų JAV miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston, NY11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Faz 718-423-3979 

E-MAIL: vytfcranOeart hlink.net 
WEB SITE: www. vytistonrt.com 

Brighton Pk. išnaomojamas 
rūsyje 2 kamb. ir virtuvės botas 

$275 į mėn. 
TeL 773-650-6878. 

Palikt žinute. 

Reikalingi 
vairuotojai, turintys ACDL-H 

teises ir vairuotojo stažą. 
Skambinti: Artimi*, 
teL 708-220-4797 

S K E L B I M A I 
[vairūs 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAUDMAS. 
Agentas Frank Zapots ir O*. Mgr. Aukse 

S.Kamka**ls4uvtsfcai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Weet 888. Stasį 
TeL (708) 424-8664 

(773)881-8664 

s r AŠYS CONS im/c f ION 
S H B s i darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "skfngs", 

*eoffits*, 'decks", •gutters', plokšti 
ir •shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
i S^SfaStft, tat 630-241-1912., 

COMSTRUCTiON Co. 
Dengiami stogai, kalamas ,*iding", 
atliekami cemento, .jplumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Lkenaed, iasared, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

ATTENTION IMUMRANTSI 
C^nso îiaoceptingappfcantsfor 
i^sfiišsnsjni nvsiooncol 

Forfree Information call: 
1-773-282-9500 

in kfnmQ/nHo€\ toCtns)ds 

pMortgages î ^ 
No Apptoion F— 
Down Payfnafftt 3-5% 
NO rpomn 

\ Fast Tumsvound 

Hlghland 
Bsnc corp. 

• Documented 5% Down 
• Derogatory CrerJt 
• No Cost Refinancing 

Jurgiu 
JanavtciOte 

Kalbu Muvtkat 

No Income Veriflcation Progrmms 
(773) 2294022 • (SOO) LOAN-203 • (773)205-1414 

6945 Vv. Archer Ave. 
Chicago. IL 60638 

4750 N. Milwaukee Ave. 
Chicago. IL 60630 

to LITHUANIA 
$0.42 per/min 

Greatrates to Ine ręst of the wortd - any day, anytime. 
We also offer prepaid Caing Cards: cats to Lithuania 37 c/min. 

For information call AOF International: 
g:,, 1-800-449-044S 

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

ALL CARE 
rjnpioynMjit Agtncy 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W69th Street 
TeL: 773-778-1488 

MOVIMO 
lloamets protestonaJus kraustymas 

Draudknssgafantuotss. 
GEDIMINAS 
773- 925-4331 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

RMCE 

KAVINĖ 
350 N. d a t k , Otkago, H 88881 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uMaryta 

Nekilnojamo turto 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmartru 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
B r o k e r Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pilkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585^100 Pager 3^308-0307 
F«x 773-585-3997 

Ga+*y, a. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, ISVKM 60453 
Buelneas (708) 423-9111 
Voice Mei (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paosr (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuose 

VIDAS POŠKUS 
R&MMT HOME CENTER 

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

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą; 

• „Tbreclosure" ir „handyman-spe-
cial" nuosavybes; 
• nekilnojamo turto Įvertinimas. 

Čikago* iiaurčje v iaariniaote priemiesči*o<c 
perkam ar parduodam nuosavybes, kitipiilės 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas akubilius@aol.com 

COLDUJCU. 

rasnuMKivcč 
AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave. 
Evanston. IL5O20" 
Business (847) 864-2600 
F » (847) 475-5567 
Voice mai! 
(847) 465-4397 
E-maii 

> V NEKIlHOiAIKIO TURTO 

(INFORMACUA) 

Kak le name norite? Prieš 
išsirinkdami savąjį, JOs apžiūrėsite daug 
namų. Todėl išties svarbu žinoti, kokio 
namo jos norite ir kas Jums svarbiausia. 

N u o s a v y b ė s rOšy i 
Kooperatinis namas (Co opera-
tjvsJ. Kooperatinio namo savinin
kas perka dalį arba kelias dalis 
koorporacijoje. Namas ir žemės 
nuosavybės teisės priklauso tam 
tikrai kompanijai, kuri namą prižiūri 
ir jį tvarko. Kooperatinio namo savi
ninkas pats išmoka paskolą, moka 
mėnesinį priežiūros mokestį, kurio 
dydis priklauso nuo turimos dalies 
kooperatyve. PrieS įsigyjant nekil
nojamą turtą, kooperatyve Jūsų 
kandidatūrą turi apsvarstyti kope-
ratyvo taryba. 

Daugiau informacijos 
jums suteiks 

F I R S T R A T E 
R E A L E S T A T E 

AUŠRA PADALINO 
4545 W67th Street 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-767-2400 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i va i ro Šiandien! 

( 6 3 0 ) 2 0 7 2748 

http://7W.281.638*
http://hlink.net
http://vytistonrt.com
mailto:akubilius@aol.com


w JAV LB Krafto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

„SOCIAL SECURITY" PENSIJOS 
Kas gauna „Soc. Sec." 

pensijas? 
Kuomet jūs dirbate, jūs mo

kate JSoc. Sec." mokesčius, tie 
mokesčiai jūsų algos atkarpoje 
dažniausiai yra pažymėti 
FICA vardu. Kada mokate 
tuos mokesčius, gaunate „So
čiai Security" kreditus. Dau
gumas žmonių uždirba — įmo
ka per. metus apie keturis 
kreditus. Gauti pensiją turite 
surinkti tam tikrą skaičių 
„Soc. Sec." kreditų. Pensįjai 
gauti kreditų skaičius priklau
so nuo to, kada jūs gimę. Jei 
gimę 1929 metais ar vėliau, 
jums reikia surinkti 40 kre
ditų (dirbti 10 metų), kadjjau-
tumėte pensiją. Žmonėms, gi
musiems prieš 1929 metus, 
reikia mažiau negu 40 kredi
tų, kad gautų pensiją (pvz., 
gimusiems 1928 metais reikia 
39 kreditų, gimusiems 1927 
metais — tik 38 kreditų gauti 
pensijai). 

Jeigu sustojate dirbti, nesu
rinkęs visų kreditų, reikalingų 
pensijai gauti, surinkti kredi
tai palieka jūsų JSoc. Sec." re
korduose. Jūs grįžę kada nors 
vėliau į darbą galite surinkti 
kitus reikiamus kreditus. Bet 
žinokite, kad nei vienas žmo
gus negali gauti pensijos, jei 
neturi uždirbęs užtenkamai 
J5oc. Sec." kreditų. 

Daugumas žmonių per visą 
savo darbo laikotarpį surenka 
daugiau kreditų, negu jiems 
reikalinga gauti pensiją. Tie 
surinkti papildomi kreditai 
nepadidins jūsų pensijos, nes 
pensijos dydis priklauso nuo 
jūsų uždarbio dydžio. 

Kokio dydžio bus jūsų 
pensija? 

Jūsų pensijos dydis yra aps
kaičiuojamas pagal jūsų viso 
gyvenimo uždarbio vidurkį. 
Jei jūsų uždarbis buvo didelis, 
pensija bus didesnė. Jeigu jūs 
kelis metus nedirbote, arba 
jūsų uždarbis buvo labai ma
žas, pensija procentaliai bus 
mažesnė, negu būtumėte dir
bę visą laiką ir daug uždirbę. 

Jūsų pensijos dydis priklau
so taip pat nuo to, kada prade
date ją imti. Pensija bus ma
žesnė, jei ją pradėsite imti, su
laukęs 62 metų (tai pats jau
niausias amžius, kada galite 
pradėti gauti pensiją), jei pra
dėsite imti vėliau, bus dides
nė. 

Jeigu norite sužinoti, kokią 
galite gauti pensiją, paskam
binkite nemokamu telefonu 1-
800-772-1213 JSoc. Sec." įstai
gai ir paprašykite formos 7004 
(reųuest for Earnings and Be-
nefit Estimate Statement). 
Jums atsiųs tą formą, ją už-
pildysite ir grąžinsite JSoc. 
Sec." įstaigai. Po keturių sa
vaičių atsiųs apskaičiuotus duo
menis, kiek uždirbote, kiek 
gausite, jei išeisite į pensiją, 
sulaukęs 62 metų, 65 metų, 70 
metų. Taip pat kiek gali gauti 
pensijos ar kitų mokėjimų 
jūsų šeimos nariai. Jei esate 
60 metų ar vyresnis, jums ne
reikia pildyti prašymo formos, 
tik paskambinti, paprašyti ir 
duomenis atsiųs per keturias 
savaites. Jei turite galimybę 
naudotis „Internetu", tai galite 
padaryti SSA's web puslapyje 
adresu www.ssa.gov. 

Pensijos amžius 
Šiandieną žmogaus amžius, 

kada jis gali gauti visą pensiją 
18 noOC. OGC, , yra 65 metai. 
JSoc. Sec." įstaiga Šį amžių va
dina „visos pensijos amžiumi" 
(full retirement age) ir pensi
ja, kuri mokama, kai žmogus 
pradeda ją imti, sulaukęs 65 
metų — visa pensija (full re

tirement benefit). Kadangi da
bar, pagal statistikas, žmonės 
ilgiau gyvena, pen&įjos amžius 
bus pamažu keliamas iki 67 
metų. Šis pakeitimas prasidės 
2003 metais ir palies tuos 
žmones, kurie yra gimę 1938 
metais ar vėliau. Pvz., žmo
nėms, gimusiems 1937 metais 
ir anksčiau, visos pensijos am
žius 65 metai; gimusiems 
1938 metais — 65 metai ir 2 
mėnesiai, ir taip keliama bus 
po du mėnesius kasmet, kol 
žmonės, gimę 1960 metais ar 
vėliau, galės gauti visą pen
siją, tik sulaukę 67 metų. 

Ankstyva pensija 
Ankstyvą pensiją galima 

pradėti imti, sulaukus 62 me
tų, bet ji yra mažesnė negu 
visa pensija. Ankstyva pensija 
yra apskaičiuojama procenta
liai pagal tai, kiek mėnesių 
anksčiau ją pradedate imti. 
Pvz., pradedant imti pensiją 
62 metų, ji bus mažesnė 20%; 
pradedant 63 metų, bus ma
žesnė apie 13 V3%; pradedant 
64 metų, bus 6 2/3% mažesnė. 

Ateityje visos pensįjos am
žius bus keliamas iki 67 metų, 
bet ankstyva pensija yra pa
liekama ta pati — 62 metai. 
Bet, kurie išeis į ankstyvą 
pensiją, jiems pensus bus taip 
pat procentaliai malinama, 
turint galvoje 5 metų skirtu
mą, o ne 3 metų, kaip yra da
bar. Pvz., tada žmonėms, 
išėjusiems į ankstyvą pensiją, 
sulaukus 62 metų, pensįja bus 
sumažinama 30%; išėjus 63 
metų, bus sumažinama apie 
25% ir t.t. Kai kam gal apsi
moka išeiti į ankstyvą, kad ir 
sumažintą pensiją, nes prisi
deda keli metai pensįjos gavi
mo — tai yra nemaža pinigų 
suma. 

Yra žmonių, kurie nustoja 
dirbti, nesulaukę pensįjos am
žiaus. Jų pensija, kada jie su
lauks pensijos amžiaus ir pra
dės ją imti, bus mažesnė, nes 
jie praras tam tikrą procentą 
įmokėjimo į JSoc. Sec." pensijų 
fondą. Yra žmonių, kurie dėl 
sveikatos turi sustoti dirbti, 
nesulaukę pensijos amžiaus — 
62 metų. Jei dėl sveikatos ne
galite dirbti, jūs galite gauti 
JSocial Security" invalidumo 
mokėjimus, o, kai sulauksite 
pensijos amžiaus, galite pra
dėti imti visą pensiją. 

Vėlyvas išėjimas pensijon 
Ne visi išeina į pensįją, su

laukę 65 metų. Yra žmonių, 
kurie dar dirba kelis metus. 
Kiekvieni išdirbti metai pro
centaliai pakelia jūsų pensįjos 
dydį, iki išeinate į pensįją ar 
sulauksite 70 metų. Procentai 
keičiasi pagal tai, kada žmo
nės yra gimę. Pvz. žmonėms, 
gimusiems 1927-1928 metais, 
kiekvieni metai, išdirbti po 66 
m. prideda 4% pensįjos, o gi
musiems 1943 ar vėliau 8%. 
Kitas labai svarbus dalykas — 
tai Medicare. Jeigu nutariate 
neiti į pensįją, sulaukęs 65 
metų, būtinai pasiimkite Me
dicare draudimą. Jeigu ne-
paimsite, būdamas 65 metų 
Medicare draudimo, vėliau tu
rėsite už Part B mokėti dau
giau. 

Bus daugiau. 
Naudotasi JSocial Security" 

administracijos informacija. 
„PEOPLE ENERGY" 

PATARIMAI 
Būna atvejų, kada jums rei

kia atjungti dujų tiekimą jūsų 
namams. Jūsų saugumui pa
tartina žinoti šiuos dalykus: 

1. Žinokite, kur yra jūsų na
mų dujų matuotojas (gas me-
ter). 
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2. Taip pat žinokite, kur yra 
varžtas, kuris atjungia dujų 
tiekimą jūsų namams. Jis pa
prastai įmontuotas virš „gas 
meter" kairėje pusėje. 

3. Naudokite įrankį užsuki-
mui (wrench), kad pasuktu
mėte varžtą (valve) iš vertika
lios pozicijos į horizontalią. 

4. Jei viską padarėte, kaip 
nurodyta, dujų tiekimas na
mui yra sustabdytas. 

Jei jau užsukote dujas ir 
norite jas vėl atsukti, pataria
ma visada pakviesti dujų 
bendrovės patyrusį žmogų tai 
padaryti. 

DUJINIŲ ĮRANGŲ 
NAUDOJIMAS 

1. įvairi dujinė įranga nega
li būti įrengta miegamuosiuo
se kambariuose, vonios kam
bariuose ar nevėdinamuose, 
uždaruose kambariuose, ne
bent ta įranga turėtų uždarą 
vidaus degimo variklį (sealed 
combustion chamber) ir dujų 
degimo liekanos būtų išmeta
mos tiesiog laukan, o oras de
gimui patektų iš lauko. 

2. Gyvenamuose namuose 
dujų ar elektriniai skalbinių 
džiovintuvai yra draudžiami 
laikyti sieninėse spintose ar
ba toje vietoje, kur 50 proc. ar 
daugiau grindų ploto tas džio
vintuvas uždengia, nebent jie 
turėtų „sealed combustion". 
Dujų džiovintuvai turi turėti 
gerą ventiliaciją. 

3. Dujinė įranga paprastai 
yra draudžiama laikyti gara
žuose, nebent yra imamasi 
įvairių atsargumo priemonių, 
pvz., įrengiant garaže atskirą 
kambarį su ugniai atspa
riomis sienomis, grindimis ir 
lubomis. Toji patalpa turi tu
rėti ventiliaciją. 

4. Daugumas miestų ir val
stijų Amerikoje reikalauja, 
kad žmonės namuose turėtų 
„carbon monoxide" — smalkių 
nustatymo prietaisus! 

Daug žmonių dejuoja, kad 
vis išsigalvojamą įvairių nau
jų dalykų. Kam jų reikia? Bet 
patirtis rodo, kad šiais laikais 
reikia imtis įvairių apsaugos 
priemonių, nes įranga, gami
nama šiandien, gali būti blo
gai padaryta, ir gali būti įvai
rių nelaimių priežastim. O 
mes nei vienas nenorime, kad 
mūsų namuose mums atsitik
tų kokia nors nelaimė. 

Naudotasi medžiaga iš 
„People Energy* biuletenio 
1999 m. kovo mėn. 

KANADOS APGAVIKAI 

Kanada pasidarė išsvajota 
šalis įvairiems apgavikams. 
Kanados įstatymai ir bausmės 
įvairiems „telemarketers" ap
gavikams ne tokie griežti, 
įvairus apgavikai Kanadoje 
išvilioja milijonus dolerių iš 
amerikiečių. Kanados policija 
sako, kad šios rūšies apgavys
tės sudaro jiems daug bėdos 
ir labai sunku jas kontroliuoti: 
vietoje vieno pagauto, atsiran
da — penki kiti. Nėra tikslių 
duomenų, kiek dolerių šios 
rūšies apgavikai yra išvilioję 

iš amerikiečių, bet policija ma
no, kad kai kurios apgavikų 
grupės iš žmonių gali būti 
išviliojusios dešimtis milijonų 
dolerių. „Telemarketers" ap
gavikų pakankamai yra ir 
Amerikoje, bet aukščiausios 
valstybės prokurorės J. Reno 
nuomone, Kanada šiuo atžvil
giu turi didesnę problemą, ir 
nuo jų kenčia amerikiečiai. 
Dauguma šių apgavikų au
kos yra vyresnieji, kurie tikisi 
pasidaryti turtingi, lošdami 
Kanados loterijoje. 

Štai vienas pavyzdys: 93 
metų žmogus užmokėjo 5,000 
dolerių „persiuntimo" mokes
tį, kai jam buvo pranešta, kad 
jis „laimėjo" 1 milijoną Kana
dos dolerių Kanados loterijoje. 
Jam pranešęs apgavikas sa
kėsi esąs policininkas. 

Kai kuriuos apgavikus pasi
seka pagauti ir jie tada yra 
nubaudžiami. 

Prez. Clinton ir Kanados 
ministras pirmininkas, susiti
kę 1997 metais viršūnių kon
ferencijoje, kalbėjo apie šių 
apgavysčių problemą. Buvo 
pasiūlyta įvesti griežtesnius 
įstatymus Kanadai. Kanados 
parlamentas svarsto įstatymą, 
kuris sutiktų „telemarketing" 
veiklą paskelbti kriminaliniu 
nusikaltimu, baudžiamu iki 5 

metų kalėjimo; taip pat reika
lautų iš „telemarketers" dau
giau informacijos apie jų dar
bą, kad policijai būtų leng
viau susekti „telemarketers" 
apgavikus. Kanados policija 
sako, kad yra sunku tokius 
apgavikus surasti, nes jie ne
turi nuolatinės darbovietės, 
dažnai keičia vietas, iš kurių 
žmonėms skambina, o skam
binimui naudoja pavogtus ki
šeninius telefonus. 

Loterijos apgavystės yra tik 
vienos iš daugelio apgavysčių 
pavyzdžių. Kiti pavyzdžiai: 
apgavystės renkant pinigus 
už „Yellow Pages" telefonų 
numerių atnaujinimą arba 
apgavystės pardavinėjant 
brangiuosius akmenis. 

Mes visi turėtumėme būti 
gudresni ir nepasiduoti suve
džiojimui įvairiais pažadais. 
Jeigu žmogus laimi loteriją, 
jam nereikia mokėti jokių pi
nigų už persiuntimą ar ką 
nors kita. Laimėjus loteriją, 
pinigai išmokami jums, o ne 
jūs turite kam nors mokėti. 
Jei kas nors prašo iš jūsų pi
nigų, nes jūs ką nors laimė
jote loterijoje, žinokite, kad 
tai jau negerai. Nepasiduo
kite vilionėms! 

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne" (1999.02.-
12.) 

„VIEŠNAGĖS METU IEŠKOJAU 
ŽEMAIČIŲ MENININKŲ" 

ziejaus krikštatėvis. Jis vie-1 
nas pirmųjų, 1994 m. didoką | 
savo kūrinių dalį, tuomet dar 
tik besikuriančiam muziejui, 
padovanojęs. Jo skulptūra 
puošianti Plungės miesto aikš
tę. Ją sudominęs anksčiau, 
realistiniu stiliumi sukurtas 
„Partizanų" ciklas. Mačiusi ir 
kitus tuo pačiu stiliumi J. 
Bagdono darbus, jam dar be
gyvenant Kolumbijoje. Dar 
daug jo darbų yra New Yorke. 
Jai pavykę susitarti, kad visi 
tie darbai atsirastų Žemaičių 
dailės muziejuje Plungėje. 

Albinas Elskus esąs pasauli
nio garso vitražistas. Jis Ame
rikos vitražistų tarpe rikiuoja
si pirmajame dešimtuke. Savo 
vitražais abiejuose Amerikos 
žemynuose yra išpuošęs per 
100 bažnyčių. Vitražo meną 
dėstęs aukštojoje mokykloje, 
apie vitražo meną išleidęs va
dovėlį. Kuria ir toliau. 

Vladas Žilius V. Turskytę 

Praėjusiems metams sku
bant į galą, New Yorke viešėjo 
Plungės Žemaičių dailės mu
ziejaus direktorė Vida Turs
kytė. Grįžusi į Lietuvą, savo 
įspūdžius pasipasakojo vieti
nėje spaudoje. 

Kadangi liepos 19 d., Plun
gėje, minėtame muziejuje, bus 
atidaryta III Pasaulio žemai
čių dailės paroda, V. Tursky
tės pagrindinis šioje Atlanto 
pusėje lankymosi tikslas bu
vęs susirasti žemaičius meni
ninkus ir juos pakviesti toje 
parodoje su savo darbais daly
vauti. New Yorke jai pavykę 
susitikti tik su trimis dailinin
kais, o į Čikagą, kur ji manan
ti žemaičių dailininkų galėtų 
boti daugiau, nuvykti nepavy
kę. New Yorke ji susitikusi su 
dailininkais Juozu Bagdonu, 
Albinu Elskum ir su Vladu 
Žilium. 

Dail. Juozas Bagdonas (V. 
Turskytė pas ji buvo apsistoju
si) esąs Žemaičių dailės mu-

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪD 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovifku tradiciniu bodu gamina sūnus. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: šoriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su .cbivea*. Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Fate surisi. Situos šorius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. Galite 
utasnkyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per worid wide web: 

'.andruli8cheeae.com 
Vichigan Farm Oeese Dairy. inc 

4295 Milterton. Pountatn. VI 49*10 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje 

tarp Čikagos ir Lemonto 
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 
11028 S. Southwest H w y . 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ 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 (EST 1903; 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

MARO.UETTE 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 
NATTONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 652 5245 

stebinęs savo kūrybine techni
ka. Jis savo kūrybai medžiagą 
susirandąs pajūriuose ir miš
kuose. Ten jis susiranda kel
mus, šakeles, akmenėlius ir 
pan., tirpdąs stiklą, dedas 
sluoksnį dažų. Tokiu būdu 
gimstanti skulptūra. Šalia 
skulptūrinių darbų, neaplei-
džiąs ir tapybos. Su juo buvusi 
aptarta ir jo asmeninė paroda, 
įvyksianti šį pavasarį. Tai bū
sianti jubiliejinė paroda, su 
kuria bus paminėta jo 60-oji 
gimimo sukaktis. 

Iš visų trijų minėtų meni
ninkų V. Turskytė gavusi įga
liojimą surinkti visus jų dar
bus, kurie tik yra Lietuvoje, ir 
atvežti į III Pasaulio žemaičių 
parodą. 

V. Turskytė, beviešėdama 
New Yorke, didesnę laiko dali 
skyrusi muziejų lankymui. Ją 
stebinę, valandą prieš muziejų 
atidarant, didele laukiančiųjų 
eilė. Nemažiau ją stebinę ir 
muziejuose tarnaujančių dė
mesingumas. Sužinoję, kad ji 
esanti muziejininkė, jai buvu
si paskirta kolegė, kuri su ja 
praleidusi visą dieną, dar ir 

pietumis pasirūpinusi. 
Prisimena ir atvejį, kada, jai 

vykstant į muziejų, išlipus iš 
požeminio traukinio, šiek tiek 
paklydus, prie jos priėjęs, kaip 
V.Turskytė sako. simpatingas 
senukas, pastebėjęs ją vartant 
miesto planą, ne tik parodė 
kryptį, keturis biokus palydė
jęs, paaiškinęs ir kaip grįžti 
atgai. 

Apskritai N*ew Yorką šiltai 
prisimena. Tame mieste ji ma
te daug šviesos, saulės, dango
raižiai neužstoja dangaus ir 
daug žalumos. Kiekviename 
rajone yra po nuostabų parką. 
Priemiesčiuose, kaip Woodha-
ven, kur ji gyvenusi, beveik 
kaip lietuviškame kaime: nak
timis loja šunys, laksto kates, 
o \'ew Yorko centre — idealiai 
švaru, vos ne iš po kojų nu
šluoja kiekvieną šiukšlelę! Se
nieji lietuviai kiekvieną naujai 
atvykusį sutinką svetingai. 

P. Palvs 

• Jei re ikala i negerėja, 
žinok — blogės. 

Žydą patcde 

http://www.ssa.gov
http://'.andruli8cheeae.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 
Kun. Jonas Kuzinskas, 

Lemont, IL, atsilygindamas už 
„Daugo" prenumeratą, pridėjo 
100 dol. auką. Dėkojame! 

„Margučio II* raštinėje Čikagoje besilankant operos solistams Vytautui 
Juozapaičiui (kairėje) ir Vladimirui Prudnikovui (dešinėje), kurie daly
vavo „Carmen" operos spektaklyje, Bronius Siliūnas (viduryje) paaiškino 
apie šių radijo laidų svarbą Čikagos lietuvių gyvenime. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

„Kanklių" ansamblis, ku
ris koncertuos PLC Lemonte 
ir Jaunimo centre — savo mu
zikiniame repertuare — mu
zikos kūriniai nuo „Dzūkų 
polkos" iki Dvariono operos 
„Dalia", ir kompozitorių: Tal-
lat-Kelpšos, Banaičio, Bra
žinsko, Bartulio ir kt. kūriniai. 
Visu tuo gėrėsimes PLC Le
monte gegužės 7 d., penkta
dienį, 6:30 vai. v., gegužės 8 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. Jauni
mo centre. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto „Seklyčioje". 

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 vakarienė. Laukiama 
garbės svečių, buvusių draugi
jos pirmininkių ir draugiją re-
miančiųjų gausaus dalyvavi
mo. Bilietai ir stalų rezerva
cijos — draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 St., tel. — 773-
325-3211. Praleiskime gegu
žės 16-osios popietę Lietuvos 
Dukterų ruošiamame neeili
niame renginyje! 

Atsargiai ir pastabiai 
naktimis važinėkite Čika
goje. Automobiliais lenkty
niaujantys jaunuoliai dažnai 
sukelia nelaimes. Praeitą sa
vaitgalį, 2 vai. ryto, 20 m. 
amžiaus moteris suko į Pula-
ski iš 64-tos gatvės. Pulaski 
gatve lenktyniaudami, jau
nuoliai įvažiavo įjos mašiną ir 
ją užmušė. Tokios nelaimės 
Čikagoje pasitaiko kas kelis 
mėnesius — dažniausiai po 
vidurnakčio. 

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopos susirinkimas bus 
gegužes 15 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p., STC. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visos 
nares kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus kavute ir 
laimeum.v;. 

Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas ir 
Motinos dienos minėjimas 
vyks gegužės 9 d., sekmadienį, 
12 vai., Šaulių namuose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Amerikos istorija sena ir 
įdomi. Gegužės 5 d., trečia
dienį, 7:30 vai. vak., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
bus istoriko ir JAV Pilietinio 
karo žinovo Brooks Davis pa
skaita apie garsųjį šio krašto 
prezidentą Abraham Lincoln. 
Įėjimas nemokamas. Visi kvie
čiami. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gegužės 5 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Kastytis Jučas, tema 
„Sveika oda ir jos priežiūra". 
Bus rodomos skaidrės. Po 
pietų daktaras maloniai suti
ko asmeniškai pasitarti su tu
rinčiais klausimų. Visi kvie
čiami. Atvykite! 

Lietuvių kilmės Andrew 
T. Šeputis, kuris lanko 
Marist High. apdovanotas 
„National Merit Scholarship 
finalist" pažymėjimu. Šįmet 
Čikagos apylinkėje iš viso 88 
moksleiviai yra tokiu būdu 
pasižymėję. 

„Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio 40 metų 
sukaktuvinis pokylis ruošia
mas gegužės 15 d., 5 vai. vak., 
Willowbrook salėje. Asmenys, 
nonntys tik dalyvauti šau
niame jubiliejiniame ansamb
lio koncerte (be vakarienės), 
kviečiami atvykti. Bilietus bus 
galima įsigyti prie įėjimo. 

P. S. K. Stančiausko rengia
mas Minčių teatras vyks sek
madienį, gegužės 2 d., 5 val.v. 
Balzeko kultūros muziejuje. 
Atvykite į šį neįprastą rengi
nį! Jame susivienys ne tik 
įvairių sričių menininkai, bet 
ir lietuviai - išeivijos bei Lie
tuvos 

MINČIŲ TEATRO 
IMPROVIZACIJA 

Yra žodžių junginių, kurie 
nepasiduoda vertimui iš origi
nalo kalbos. Net ir pamėginus 
tai padaryti, kartais sulaukia
ma tik daugybės, skirtingų 
sąsajų keliančios išraiškos, 
neturinčios nieko bendra su 
pagrindine tema. Matyt vie
nas iš tokių — JLiving Spi-
rits". Todėl idėjos autorius at
sisakė tiesioginio vertimo, pa
likdamas šią misiją žiūrovui. 

Apie kokias gi sielas (dva
sias?) kalba „Minčių teatras", 
susibūręs vos vienam pastaty
mui? (Ar kas nors sakė, kad 
vienam?) Ir apskritai — kas gi 
yra „Minčių teatras"? 

„Minčių teatras" — profesio
nalūs meno žmonės — muzi
kantai, aktoriai, šokėjai, daili
ninkai, poetai — tiesiog kalba
si tarpusavyje; gal su žiūro
vais; gal patys su savimi. (Dia
logas? Monologas?) Dalijasi 
savo mintimis, žinomų išeivi
jos rašytojų ir poetų filosofija. 

„Minčių teatras" — džiazo, 
poezijos, judesio ir šviesos sin
tezė, kurianti viziją apie žmo
gų, kuriam ne vis vien kas jis 
toks. Apie žmogų, kuris suvo
kia pasaulį ne tik per mate
riją. Apie žmogų, kuriam sve
timas abejingumo jausmas ir, 
atvirkščiai, artimas poreikis 
dvasinėms vertybėms. Tačiau, 
kad atrastume tą žmogų, pir
miausia turime išklausyti kitą 
— tą, kuris yra „vieno sezono 
žmogus". Tą, kuriam melas — 
kasdienio bendravimo forma. 
Tą, kuriam lengviau suvokti 
prisitaikymo dėsnį, nei patį 
save. Galų gale — tą, kuris 
kalba apie aukštas materijas, 
spragintų kukurūzų traškesiu 
burnoje sukurdamas foną savo 
temai. Tai vos keli personažai. 
O kiek dar yra šalia jų — ne
matomų, nepastebimų, susilie
jusių į pilką masę arba — at
virkščiai — rėžiančių ausį sa
vo tuščiaviduriu skambesiu... 

Turite galimybę susimąstyti 
apie tai — vieną sekmadienį, 

vieną valandą, tiek vienintelį 
kartą, džiazo ir poezijos, švie
sos ir judesio improvizacijų 
fone. Ateik su savo mintimis į 
.Minčių teatrą". 

Dijana Giedgaudaitė 

DIRBAME 
SAVANORĖMIS 

Girdėjau kažką sakant, jog 
balandis — savanorių mėnuo. 
Ir visai nesvarbu, ar tu kaž
kam padedi savo malonumui, 
ar tavęs kažkas prašo padėti. 
Jei esi savanoris — tai šis 
mėnuo skirtas tau. 

Mes, Maria gimnazijos lietu
vaitės, turime labai gerą ga
limybę padėti sergantiesiems, 
gydytojams bei seselėms, dirb
damos Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Iš visų lietuvaičių savano
rėmis dirbame penkios: Aistė 
Mackevičiūtė. Lįjana Pilelytė, 
Rūta Stankevičiūtė, Neringa 
Subataitė ir Adelė Ročytė, ku
ri, beje, iš mūsų visų ligoni
nėje padeda ilgiausiai — net 4 
metus. Adele yra gavusi ne
mažai apdovanojimų bei sti
pendijų už gerą savanorės 
darbą ligoninėje. Ji, kaip ir 
Rūta, labai džiaugiasi, turėda
ma galimybę padėti ligoninėje, 
nes ateityje galvoja tapti gydy
toja, tad padėdama, įgyja šiek 
tiek patirties ir praktikos. 

Pradėjusios dirbti savanorė
mis, kai kurios mūsų šiek tiek 
rūpinosi, jog, nelabai sklan
džiai mokėdamos anglų kalbą, 
turės šiokių tokių problemų. 
Tačiau mes pačios galėjome 
išsirinkti tokį darbą, kokio 
norėjome, tad kiekviena pasi
rinkome labiausiai tinkamą. 
Pradžioje Aistė, Lįjana bei Ne
ringa skirstė pagal abėcėlę do
kumentus, tačiau vėliau Aistė 
ir Lįjana šį darbą pakeitė į li
gonių priežiūrą, o dar vėliau 

j — į darbą kūdikių skyriuje, 
kur dirba iki šiol. 

Savanoriai, dirbantys ligo
ninėje, turi atidirbti mažiau
siai 25 valandas, kad patektų 
į gegužės mėnesį rengiamą va
karėlį. Kadangi mes visos dir
bome netgi šiek tiek daugiau 
nei 25 valandas, atrodo, turė
sime galimybę pasimėgauti 
pica ir gaiviaisiais gėrimais. 
Tuos, kurie galvojo tapti sava
noriais, tačiau galbūt pabijojo, 
mes galime padrąsinti: tai vi-

Maria gimnazijos moksleives-lietuvaitės, dirbančios kaip savanores Šv Kryžiaus ligoninėje. Iš kairės: Neringa 
Subataitė, Rūta Stankevičiūte, Lijana Pilelytė ir Aiste Mackevičiūte. Nors jos visos neseniai atvykusios iš Lietu
vos, bet ne tik gerai mokosi ses. kazimieriečių vadovaujamoje gimnazijoje, bet ir yra veiklios artimo meilei dar
buose O galbūt svarbiausia — kad savo darbus aprašo ir lietuviškoje spaudoje! 

sai nesunku ir netgi labai ma
lonu. Ypač kai jauti, jog kaž
kam tavo pagalba yra labai 
reikalinga. 

Tad nesnauskite ir padėkite 

kitiems! Jums atsidėkos bent 
jau šypsena, o gal ir mielu su
venyru, primenančiu apie at
liktą gerą darbą. 

Aistė Mackevičiūtė 

Clevelando LB apylinkė 
atsiuntė 50 dol. auką „Drau
gui". Dėkui! Kiekviena auka 
labai svarbi ir įvertinama. 
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!-U»sy< Pnras kairyje pačiame pirmame Lietuvių operos statytame 
, Curmi-n" .>peroc spektaklyje atliko Don .Jose vaidmenį, po spektaklio, 
iv, kusio s m balandžio 18 d., jis susitiko su solistais svečiais iš Lietuvos: 
Nida fir.fcalavičiute. dainavusia Micaelos partiją, ir Vladimiru Prudniko
vu, atlikusiu Zunigos vaidmenį Nuotr. Ed. sulaičio 

Švenčiant 40 metų sėkmingos veiklos sukakti. Illinois gubernatorius 
George Ryan paskelbė gegutes 15 d. „Grandies ansamblio diena Illinois 
valstijoje*. Jeigu jau kitataučiai įvertina mūsų jaunimo pastangas jungtis 
į lietuvišką šokį ir dainą, mes galime bent parodyti savo pritarimai, daly
vaudami „Grandies" sukaktuvių šventėje, kuri ruošiama gegužes 15 d. 
Willowbrook pokylių salėje. Paskubėkite ir rezervuokite vieta, skambin
dami Daliai Trakienei, tel. 708-598-5827. 

• Ieškomas raštinės dar-
buotojas-a. Reikia gerai mokė
ti lietuvių ir anglų kalbas ir 
vartoti rašomąją mašinėlę. 
Susidomėję prašome teirautis 
tel. 773-585-9500. 

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

•DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver's Lic), Illinois I.D., vizų į 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (sk)j 

• Vaclovas Kairys, Smeto
nos ai. 47a — 28, LT — 3016 
Kaunas, Lithuania ieško 
savo brolio Juozo (Joseph) 
Kairio, gim. 1925 m. Kabei-
kių km. 1971 m. žiniomis jis 
gyvenęs Detroite, vedęs, gal, 
italę, turėjęs dukrą, o gal ir 
daugiau vaikų. Atsiliepkite, 
rašykite V. Kairiui: arba 
skambinkite Ritai, tel. 1-708-
246-2479. 

(sk) 
• Noriu pirkti „Kražių 

skerdynės" ir „Panevėžio 
miesto ligoninės personalo 
kankiniai", ar kiek kitaip va
dinamas knygas. Sutinkantys 
parduoti minėtas knygas, pra
šomi parašyti laiškelį: J. Ru
dzevičius, 3308 Wood Ter., 
Los Angeles, CA 90027-
2205. 

(sk) 
• Aa . Joseph Saras, Ply-

mouth MA, atminimą pagerb
dama, Emilija Kazlauskas, 
Arlington MA, aukoja Lietu
vos našlaičiams $50. Reiškia
me užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• Petras ir Irena Kazlaus

kai, Lemont, IL, Irene Vinslo-
vas, Mayfield Vlg. OH, Puti
nas ir Aniliora Masalaičiai, 
Wayne PA kiekvienas globoja 
po našlaitį Lietuvoje. Pratęs
dami globą kitiems metams, 
atsiuntė kiekvienas po $150. 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

" • Prieš 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. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

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

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

• Legaliai dar galima 
išrūpinti jSocial Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. _.(**-) 

• ALMOS FONDAS. Aa. 
Apolonijos Skorupskienės, 
šviesų atminimą pagerbdami,! 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
per Almos Fondą: Birutė Sko-
rupskienė, Downers Grove, IL 
$100, Algis ir Rima Tamošiū
nai, Downer8 Grove, IL $100; 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo metu Veronika 
Paovienė, Grand Rapids, MI 
aukojo $20. Dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių, Tax 
I.D. 36-4124191. Čekius rašy
ti „Lietuvos-Našlaičių Globa" 
pažymint, kad skirta Almos 
Fondui ir siųsti 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
• „Saulute", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Atitaisomas anksčiau paskelb
tas, bet netiksliai suredaguo
tas, aukojusių sąrašas: Liet. 
Moterų klubų fed. YVaterbury 
klubas $50, Antanas ir Albinai 
Paliuliai $150, Onytė (Paliu
lytė) ir William Yarringtoni 
$150. Pirmininke Indrė Tijū-i 
nėlienė atsiprašo už netikslų; 
aukų paskelbimą, JSaulutė" 
nuoširdžiai dėkoja už pagalbą 
vargingai gyvenantiems Lietu-! 
vos vaikučiams. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner 
Rd., BufTalo Grove, IL 
60089, teL (847) 587-7949, 
tel. su atsakovu arbafaksu 
(847) 541-3702. TAX ID #36-
3003339. 

(sk) 

• BALTIC MONUMENTO, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-2438446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.). 

• Automobilio, namų iri 
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.) 

• Lietuvą** Dukterys per 
40 savo veiklos metų atliko 
daug kilnių artimo meilės dar
bų. Gegužės 16 d. visi kvie
čiami į jų rengiamą jubiliejinę 
šventė, kuri prasidės šv. Mi
šiomis 3 v. p.p. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje; 4 v. p.p. Jaunimo 
centre vyks iškilminga akade
mija, dainuos muz. R. Šoko 
vadovaujama moterų vokali
nis ansamblis; po to — 0. Nor
vilienės paruošta vakarienė su 
vynu. Bilietai gaunami kas
dien (išskyrus sekmadienius) 
draugijos raštinėje, 2735 W. 
71 St, teL 773-925-3211. 

(sk) 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
6641 S. Troy 8t., 

Chicago, IL 80629 
sekmadieniais 10:30 vai ryto 

lietuviškos pamaldos 
ir sekmadienine mokykla 

- Vyskupas Hansas Dumpys 
TeL 708-386-3269 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČErtNAS 
M36SJ»ulaskiFd., Chicago, n. 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Otseitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6S478JEedaJeA' 
ChJeago,IL 
TeL 773-776-8700 

ToH frce 2 4 hr. 898-7704741 
Darbo vai. ano 9 v.r. iki 7 v.v. 

Saitad. 9vT.ikilv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

4S36W.63Stnst 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvs* nuo „Draugo") 
TaL 772-K4-0100. 

Tsi6»0.U7-Os00.Lss>kBaLIL 

ADVOKATAI 
LHaneALF. 

• 40 metų patirtis ir profano-
nalumaa automobilių avarijų, 

asmeniškų suisidimų ir kt. bylose. 
SlU&AicharA**, Chicago, 
IL asas. Tsi S47-M1 -7S*» 

(kalbame lietuviškai) Mes jOsa 
paslaugoms 7 dienas per savaitę. 


